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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΑΔΑ: ΨΒΦΙΩΗ3-Ι2Υ

Χαϊδάρι 04-11-2020
Αριθ. Πρωτ.: οικ. 20485

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
για την κάλυψη επειγουσών αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, στο πλαίσιο περιορισμού της διασποράς του ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID -19.
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Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν.
Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/2007 τεύχος Α΄).
Την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α΄).
Την παρ. 2 του άρθρου εικοστού τέταρτου της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ
64/14.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 3 του Ν.4682/20
(ΦΕΚ 76/03.04.2020 τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκε από τις περιπτ. α' και β' της παρ. 1
του άρθρου τριακοστού εβδόμου της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/20.03.2020
τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 1 του Ν.4683/20 (ΦΕΚ 83/10.04.2020 τεύχος
Α').
Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4722/2020 (Α΄177).
Την υπ΄ αρίθμ. 167/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΑΗΚΩΗ3-5ΓΟ) του Δήμου
Χαϊδαρίου.
Τις αυξημένες ανάγκες αντιμετώπισης της διασποράς κορωνοϊού COVID-19 στις σχολικές μονάδες του
Δήμου Χαϊδαρίου.
Τη με αριθμό 18066/02-10-2020 (ΑΔΑ:ΩΖΔ3ΩΗ3-ΠΘΗ) Απόφαση Δημάρχου, περί ανάθεσης
αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφών στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ
Την πρόσληψη τριών (3) Υ.Ε. Καθαριστών/στριών σχολικών μονάδων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
εισήγηση ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
Θέσης
101

Ειδικότητα

Αριθμός
ατόμων

Ειδικά τυπικά προσόντα

Διάρκεια σύμβασης

Υ.Ε.
Καθαριστών/στριών
Σχολικών Μονάδων
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Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα
(άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997)

Τέσσερις (4) μήνες

1

ΑΔΑ: ΨΒΦΙΩΗ3-Ι2Υ
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ :
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Δεκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι που είναι: α) Έλληνες πολίτες, β) πολίτες των
άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του
N.2431/1996 και γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που
προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, και ομογενείς εξ
Αιγύπτου χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η
ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους
(ν.δ.3832/1958, ως ισχύει).
Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό
επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας.
Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς
και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη, από τα νησιά Ίμβρο και
Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου.
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων
της ειδικότητας που επέλεξαν.
B. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:
Η ανακοίνωση αναρτάται στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου
Χαϊδαρίου καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου: www.haidari.gr

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ και συνημμένα με
αυτήν να υποβάλλουν τα εξής:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας,
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) όπου δηλώνεται ότι:
1. Έχω την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που μου επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της
ειδικότητας που επέλεξα.
2. α) Δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή
στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί
την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ΄υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για
οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της
γενετήσιας ζωής.
β) Δεν είμαι υπόδικος που έχω παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για
πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.
γ) Δεν έχω στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά μου δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση
αυτή.
δ) Δεν τελώ υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική
συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
3. Προκειμένου για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούμαι από το κώλυμα της
προηγούμενης παραγράφου, επειδή έχω εκτίσει την ποινή μου ή επειδή έχουν αρθεί τα μέτρα
ασφαλείας που μου έχουν επιβληθεί ή επειδή έχω απολυθεί υπό όρους (άρθρ. 4 παρ. 6 Ν. 2207/1994).

Οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο email:
grprosopikouhaidari@gmail.com ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική
αποστολή, στο Δημοτικό Κατάστημα (Στρ. Καραϊσκάκη 138) στο Πρωτόκολλο του Δήμου, κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες από 05/11/2020 μέχρι και 09/11/2020. Στην περίπτωση αποστολής των
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αιτήσεων ηλεκτρονικά το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
 Οι αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, θα πρέπει απαραιτήτως να
εμφανίζονται υπογεγραμμένες. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
Πληροφορίες αποκλειστικά στα τηλ. 2132047304-305-306 (Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού).
Η παρούσα ανακοίνωση με τo έντυπο της αίτησης και την Υπεύθυνη Δήλωση, θα αναρτηθεί στο Δημοτικό
Κατάστημα και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.haidari.gr, για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελούν :
Το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» που συμπληρώνουν και υποβάλλουν οι υποψήφιοι.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ
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