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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. πρωτ.: οικ. 24320

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», όπως ισχύουν.
2.
Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/2007), «Κώδικας
Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων», όπως ισχύουν, σύμφωνα με τις οποίες «επιτρέπεται η
πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2)
μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.[…]. Ο υπολογισμός του δωδεκάμηνου
γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2738/1999 (Α΄ 180). Παράταση ή
σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της
σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες».
3.
Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/τ.Α’/1994), όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 1 του Ν. 3812/09 (ΦΕΚ 234/τ.Α’/2009), σύμφωνα με τις οποίες το παραπάνω
προσωπικό εξαιρείται των διαδικασιών του Ν. 2190/94.
4.
Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/2004).
5.
Τη με αριθμό 249/2020 (ΑΔΑ:63ΤΥΩΗ3-Λ5Φ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Χαϊδαρίου.
6.
Τη με αριθμό 24299/31-12-2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών &
Ανάπτυξης του Δήμου Χαϊδαρίου, περί ύπαρξης πιστώσεων για την δαπάνη της μισθοδοσίας
του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.
7.
Τις υπηρεσιακές ανάγκες για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων
αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο με αριθμό
Τ.Υ. εσωτ. 428/21-12-2020 έγγραφό της.
8.
Τη με αριθμό 18066/2-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΖΔ3ΩΗ3-ΠΘΗ) Απόφαση Δημάρχου, περί ανάθεσης
αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφών στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη ενός (1) ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισήγηση
ως ακολούθως:
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία

101

Δήμος
Χαϊδαρίου

Έδρα
Υπηρεσίας
Στρ.
Καραϊσκάκη
138, Χαϊδάρι

Ειδικότητα

Διάρκεια
Σύμβασης

Αριθμός
Ατόμων

ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Δύο (2) μήνες

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (για τον κωδικό θέσης 101)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο
ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

Γενικά προσόντα πρόσληψης:
1.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2.
Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της ειδικότητας που επέλεξαν.
3.
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.
Ανάρτηση της ανακοίνωσης:
Η ανακοίνωση αναρτάται στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου
Χαϊδαρίου καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου: www.haidari.gr
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής και δικαιολογητικών:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ και συνημμένα
με αυτήν να υποβάλουν τα εξής:
α.
Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας,
β.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
γ.
Φωτοαντίγραφο τίτλων σπουδών και λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως
αναλυτικότερα αναγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ Β. (Σε περίπτωση τίτλων σπουδών ή εν γένει
εγγράφων της αλλοδαπής, προσκομίζονται αυτά με επίσημη μετάφραση στην ελληνική
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δ.
ε.

στ.

γλώσσα και αναγνώριση ισοτιμίας από την αρμόδια Ελληνική αρχή, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις).
Βεβαίωση χρόνου ανεργίας (εφόσον υφίσταται).
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.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση), στην οποία να
δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που υπολογίζεται με αφετηρία το τέλος
της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω,
έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του ν.
2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή
πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την
υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης
(έναρξη και λήξη).

Οι αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά
στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 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 05/01/2021
έως και 08/01/2021.
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ηλεκτρονικά το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με
βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Οι αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις, που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να
εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται
δεκτές.
Πληροφορίες αποκλειστικά στα τηλέφωνα 2132047304-305-307 (Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού).
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελούν:
Το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» που συμπληρώνουν και υποβάλλουν οι υποψήφιοι.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ
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