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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ υπ’ αριθμ. ΟΧ 1/2021 
Για τθν πρόςλθψθ Εκπαιδευτικοφ –Καλλιτεχνικοφ προςωπικοφ  

με ςφμβαςθ εργαςίασ Οριςμζνου χρόνου (μερικισ απαςχόλθςθσ)  
          

Ο ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 
Ζχοντασ υπόψθ:  

1. Τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ –Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/τ. Αϋ/07-6-2010), όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και 
ιςχφουν.  

2. Τισ διατάξεισ του άρκρου 21 του Ν. 2190/1994 όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 
3. Το άρκρο 12 του Ν. 4071/2012 περί κεμάτων προςωπικοφ ΟΤΑ όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  
4. Τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν. 3812/2009. 
5. Τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 26 του Ν. 4325/2015, δεδομζνου ότι πρόκειται για 

εκπαιδευτικό – Καλλιτεχνικό προςωπικό.  
6. Τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 30 του Ν. 4314/2014 με το οποίο αντικακίςταται το 

άρκρο 4 τθσ Πράξθσ Υπουργικοφ Συμβουλίου 33/2006 (Αϋ280) ςφμφωνα με το οποίο «Οι 
ςυμβάςεισ μίςκωςθσ ζργου που ςυγχρθματοδοτοφνται ςτο πλαίςιο προγραμμάτων ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ 
ι ςτο πλαίςιο άλλων ενωςιακϊν ι διεκνϊν προγραμμάτων, κακϊσ και οι ςυμβάςεισ εργαςίασ ι 
απαςχόλθςθσ του προςωπικοφ ιδιωτικοφ δικαίου που προςλαμβάνεται για οριςμζνο χρόνο ι για 
ωριαία απαςχόλθςθ για τθν εκτζλεςθ των ωσ άνω ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων και οι 
ανανεϊςεισ και οι παρατάςεισ αυτϊν εξαιροφνται από το πεδίο εφαρμογισ του Ν. 2527/1997 και 
τθσ ΠΥΣ 33/2006 κακϊσ πρόκειται για ςυμβάςεισ που διαρκοφν όςο το χρθματοδοτοφμενο ζργο 
και για κάλυψθ αναγκϊν που, επειδι ςυνδζονται με ςυγκεκριμζνο και ςαφϊσ προςδιοριςμζνο 
χρονικά ζργο, δεν μποροφν να κεωρθκοφν πάγιεσ και διαρκείσ»  

7. Τισ διατάξεισ του άρκρου 68 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ. Αϋ/6-9-2016) 
8. Τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 14 του Ν. 2190/1994 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 

ςφμφωνα με το οποίο το εκπαιδευτικό ι διδακτικό προςωπικό των ΑΕΙ, των ΤΕΙ και των με 
οποιαδιποτε ονομαςία ςχολϊν ι ςχολείων ι υπθρεςιϊν του Δθμοςίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των 
Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ πρϊτου και δευτζρου Βακμοφ και των νομικϊν προςϊπων 
δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ των κεφαλαίων Α’, Β’ και Γϋ. 

9. Τισ εντολζσ τοποκζτθςθσ τθσ Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (voucher) ςτισ δομζσ ΚΔΑΠ του Διμου Αιγάλεω για το 
ςχολικό ζτοσ 2020-2021.  

10. Τθν αρικμ. 133/4-8-2020 απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου (ΑΔΑ:6ΠΣΦΩ6Ν-ΦΓΗ) εγκρίκθκε ο 
Κανονιςμόσ Λειτουργίασ των Κζντρων Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ του Διμου μασ. 

11. Το αρικμ. Πρωτ. 842528/2-11-2020 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Δθμόςιασ Υγείασ και Κοινωνικισ 
Μζριμνασ χορθγικθκε άδεια ίδρυςθσ και λειτουργίασ ςτο κτίριο που λειτουργεί το 2ο Δθμοτικό 
Σχολείου του Διμου Αιγάλεω επί τθσ οδοφ Μθτροπολίτου Γρθγορίου Κυδωνιϊν 30, με τθν 
επωνυμία «1ο ΚΔΑΠ Διμου Αιγάλεω», δυναμικότθτασ 160 παιδιϊν.  

12. Το αρικμ. Πρωτ. 842524/2-11-2020 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Δθμόςιασ Υγείασ και Κοινωνικισ 
Μζριμνασ χορθγικθκε άδεια ίδρυςθσ και λειτουργίασ ςτο κτίριο που λειτουργεί το 19ο Δθμοτικό 
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Σχολείου του Διμου Αιγάλεω επί τθσ οδοφ Αγίου Σπυρίδωνοσ και Υπολοχαγοφ Μθλιϊνθ Γ’ , με τθν 
επωνυμία «2ο ΚΔΑΠ Διμου Αιγάλεω», δυναμικότθτασ 144 παιδιϊν.  

13. Τθν αρικμ. 3/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ ςχετικά με τον προγραμματιςμό 
πρόςλθψθσ Εκπαιδευτικοφ-Καλλιτεχνικοφ προςωπικοφ με ςφμβαςθ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου 
ςτα πλαίςια τθσ δράςθσ «Εναρμόνιςθ Οικογενειακισ και Επαγγελματικισ Ηωισ» για το πρόγραμμα 
των Κζντρων Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ (ΚΔΑΠ) Αιγάλεω, ςχ. Ζτοσ 2020-2021.  

14. Τθν αρικμ. πρωτ. 966/15-1-2021 βεβαίωςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν ςφμφωνα με τθν οποία ζχουν 
εγγραφεί πιςτϊςεισ ςτον προχπολογιςμό ζτουσ 2021, ςτουσ Κ.Α. 15.6041 «Τακτικζσ αποδοχζσ» 
ποςό φψουσ 48.932,00 € και Κ.Α. 15.6054.001 «ΙΚΑ ζκτακτου προςωπικοφ» ποςό φψουσ 11.905,15 
€ ενϊ ανάλογεσ πιςτϊςεισ κα προβλεφκοφν ςτουσ προχπολογιςμοφσ των επόμενων οικονομικϊν 
ετϊν, ςε περίπτωςθ ςυνζχιςθσ του προγράμματοσ.  

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ  

Τθν πρόςλθψθ 12 ατόμων, εκπαιδευτικοφ – καλλιτεχνικοφ προςωπικοφ, με ςχζςθ εργαςίασ 
Ιδιωτικοφ Δικαίου Οριςμζνου Χρόνου τρίωρησ ή τετράωρησ απαςχόληςησ, για τθν δράςθ «Κζντρα 
Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ» Διμου Αιγάλεω, για το ςχολικό ζτοσ 2020-2021 του εξισ ανά ειδικότθτα, 
αρικμό ατόμων, χρονικι διάρκεια ςφμβαςθσ με τα αντίςτοιχα τυπικά και ειδικά προςόντα:  

 
ΚΩΔΙΚΟ 

ΘΕΗ  
ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΣΟΜΩΝ 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΣΤΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ – ΚΑΛΛΙΣΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ  

100 ΠΕ Φυςικήσ Αγωγήσ με 
ειδικότητα 

καλαθοςφαίριςη  
(τετράωρησ απαςχόληςησ) 

2 Από τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ και ωσ 31/08/2021 
με δυνατότθτα ανανζωςθσ ι 

παράταςθσ ςε περίπτωςθ 
ςυνζχιςθσ του προγράμματοσ 

Πτυχίο Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και 
Ακλθτιςμοφ ι Εκνικισ Ακαδθμίασ 
ςωματικισ Αγωγισ Πανεπιςτθμίων τθσ 
θμεδαπισ ή ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχησ 
ειδικότητασ τησ αλλοδαπήσ με 
ειδίκευςη ςτην καλαθοςφαίριςη 

101 ΠΕ Φυςικήσ Αγωγήσ με 
ειδικότητα ποδοςφαίριςη  
(τετράωρησ απαςχόληςησ) 

3 Από τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ και ωσ 31/08/2021 
με δυνατότθτα ανανζωςθσ ι 

παράταςθσ ςε περίπτωςθ 
ςυνζχιςθσ του προγράμματοσ 

Πτυχίο Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και 
Ακλθτιςμοφ ι Εκνικισ Ακαδθμίασ 
ςωματικισ Αγωγισ Πανεπιςτθμίων τθσ 
θμεδαπισ ή ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχησ 
ειδικότητασ τησ αλλοδαπήσ με 
ειδίκευςη ςτο ποδόςφαιρο 

102 ΠΕ Δαςκάλων (τρίωρησ 
απαςχόληςησ)  

 

3 Από τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ και ωσ 31/08/2021 
με δυνατότθτα ανανζωςθσ ι 

παράταςθσ ςε περίπτωςθ 
ςυνζχιςθσ του προγράμματοσ 

Πτυχίο Παιδαγωγικοφ Τμιματοσ 
κατεφκυνςθσ Δαςκάλων ΑΕΙ τθσ 
θμεδαπισ ι ιςότιμο και αντίςτοιχο τίτλο 
χωρϊν τθσ Ε.Ε. ι Πτυχίο Παιδαγωγικισ 
Ακαδθμίασ ι του Ιεροδιδαςκαλείου 
Βελλάσ Ιωαννίνων ζωσ 1.7.1991 ι τθσ 
Ανωτζρασ Εκκλθςιαςτικισ Σχολισ 
Θεςςαλονίκθσ ζωσ 1.7.1991 ι ιςότιμο 
και αντίςτοιχο τίτλο χωρϊν τθσ Ε.Ε., 
ςυνοδευόμενα ςε κάκε περίπτωςθ από 
το απαιτοφμενο πτυχίο εξομοίωςθσ του 
π.δ. 130/1990 (ΦΕΚ 52/6.4.1990 τ.Αϋ). 
Όςον αφορά ςε τίτλουσ λοιπϊν χωρϊν 
τθσ αλλοδαπισ, απαιτείται επιπρόςκετα 
Βεβαίωςθ Επανεκπαίδευςθσ των 
άρκρων 30 παρ. 2 του ν. 2083/1992 
(ΦΕΚ 159/21.9.1992 τ.Αϋ) και άρκρο 10 
παρ. 3 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 
156/31.7.1995 τ.Α). 
Από τθν εν λόγω υποχρζωςθ 
απαλλάςςονται οι πτυχιοφχοι τθσ 
Παιδαγωγικισ Ακαδθμίασ Λευκωςίασ 
Κφπρου, του Ελλθνικοφ Κολλεγίου και 
τθσ Ακαδθμίασ του Αγίου Βαςιλείου τθσ 
Ελλθνικισ Ορκοδόξου Αρχιεπιςκοπισ 
Βορείου και Νοτίου Αμερικισ. 

103 ΠΕ Θεατρικήσ Αγωγήσ/ 
Θεατρικϊν πουδϊν 

(τετράωρησ απαςχόληςησ) 

1 Από τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ και ωσ 31/08/2021 
με δυνατότθτα ανανζωςθσ ι 

παράταςθσ ςε περίπτωςθ 
ςυνζχιςθσ του προγράμματοσ 

Πτυχίο Θεατρικϊν Σπουδϊν ι Θεάτρου 
Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμα πτυχία 
αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ. 
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104 ΠΕ Ιςτορίασ - 
Αρχαιολογίασ και 

Κοινωνικήσ 
Ανθρωπολογίασ 

(τετράωρησ απαςχόληςησ) 

1 Από τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ και ωσ 31/08/2021 
με δυνατότθτα ανανζωςθσ ι 

παράταςθσ ςε περίπτωςθ 
ςυνζχιςθσ του προγράμματοσ 

Πτυχίο τμιματοσ επιςτιμθσ Ιςτορικοφ 
Αρχαιολογικοφ τθσ θμεδαπισ  ι του 
τμιματοσ ιςτορίασ, αρχαιολογίασ και 
κοινωνικισ ανκρωπολογίασ τθσ ςχολισ 
ανκρωπιςτικϊν και κοινωνικϊν 
επιςτθμϊν ι ιςότιμο πτυχίο αντίςτοιχθσ 
ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ  

105 ΠΕ Ανθρωπιςτικϊν 
πουδϊν με ειδίκευςη 

ςτον Ελληνικό Πολιτιςμό 
(τετράωρησ απαςχόληςησ) 

1 Από τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ και ωσ 31/08/2021 
με δυνατότθτα ανανζωςθσ ι 

παράταςθσ ςε περίπτωςθ 
ςυνζχιςθσ του προγράμματοσ 

Πτυχίο ςχολισ Ανκρωπιςτικϊν Σπουδϊν 
με κατεφκυνςθ ςτον Ελλθνικό Πολιτιςμό 
τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο πτυχίο 
αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ   

106 ΠΕ ή ΣΕ ή ΔΕ Κεραμικήσ 1 Από τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ και ωσ 31/08/2021 
με δυνατότθτα ανανζωςθσ ι 

παράταςθσ ςε περίπτωςθ 
ςυνζχιςθσ του προγράμματοσ 

Πτυχίο ειδικότθτασ  Κεραμικισ τθσ 
θμεδαπισ  ι ιςότιμοσ τίτλοσ αντίςτοιχθσ 
ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ  ι πτυχίο 
Τ.Ε.Ε ι Δίπλωμα Σχολισ Μακθτείασ του 
ΟΑΕΔ ι δίπλωμα Δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ με ςχετικι εμπειρία ςτο 
αντικείμενο 

 
ΣΡΟΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  
Θ αξιολόγθςθ του προςωπικοφ κα γίνει με βάςθ τον παρακάτω πίνακα. 
Στθν τελευταία ςτιλθ παρουςιάηεται θ βαρφτθτα του κάκε άξονα κριτθρίων ςτθν τελικι βακμολογία όλων 
των υποψθφίων.  

1. Θ γενικι προχπθρεςία μοριοδοτείται ανεξάρτθτα του φορζα που πραγματοποιικθκε. 
2. Προχπθρεςία που πραγματοποιικθκε ςε ζνα εκπαιδευτικό ζτοσ μοριοδοτείται ωσ προχπθρεςία 

ενόσ ζτουσ ανεξάρτθτα αν είναι ςε περιςςότερουσ του ενόσ φορζα. 
3. Σε περίπτωςθ πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ τθσ αλλοδαπισ απαιτείται αναγνϊριςθ από τον ΔΟΑΤΑΠ. 
4. Ο βαςικόσ τίτλοσ ςπουδϊν μοριοδοτείται ςε δεκάβακμθ κλίμακα με άριςτα το 10 και ςφνολο 

μορίων 28. Ο ςυναφισ μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν μοριοδοτείται με 10 μόρια ενϊ ο ςυναφισ 
διδακτορικόσ τίτλοσ ςπουδϊν μοριοδοτείται με 5 μόρια 

5. Προχπθρεςία από 6 μινεσ ζωσ 1 ζτοσ μοριοδοτείται με 5 μόρια. Προχπθρεςία άνω του ενόσ ζτουσ 
και ζωσ 2 ζτθ προςτίκενται 5 μόρια. Προχπθρεςία άνω των 2 ετϊν προςτίκενται άλλα 5 μόρια. 
Ανϊτατο ςφνολο μορίων 15. 

6. Ο χρόνοσ ανεργίασ μοριοδοτείται με ζνα μόριο ανά μινα ανεργίασ, με ανϊτατο όριο τουσ 12 
μινεσ ανεργίασ και ανϊτατο ςφνολο μορίων 12. 

7. Τα κοινωνικά και οικογενειακά κριτιρια μοριοδοτοφνται ωσ εξισ: πολφτεκνοσ 2 μόρια, 
μονογονζασ 2 μόρια, γονζασ μζλοσ οικογζνειασ ΑΜΕΑ 2 μόρια, ανιλικα τζκνα 1 μόριο για κάκε 
ανιλικο με ανϊτατο όριο 4 μόρια. 

8. Θ ςυνζντευξθ κα διεξαχκεί από τριμελι επιτροπι που κα οριςτεί με απόφαςθ Δθμάρχου και θ 
μζγιςτθ βακμολογία ορίηεται ςε 20 μόρια. 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
Βαςικόσ τίτλοσ ςπουδϊν, Μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι ςπουδϊν  43% 

Διδακτικι προχπθρεςία ςτο αντικείμενο 15% 

Χρόνοσ ανεργίασ (από 4 ζωσ 12 μινεσ) 12% 

Κοινωνικά και οικογενειακά κριτιρια: οικογενειακι κατάςταςθ 
(πολφτεκνοσ, μονογονζασ, γονζασ μζλοσ οικογζνειασ ΑΜΕΑ, ανιλικα 

τζκνα)  

 
10% 

Παιδαγωγικά και ειδικά προςόντα, παιδαγωγικι προςζγγιςθ, μζκοδοσ 
διδαςκαλίασ και προςωπικότθτα (ςυνζντευξθ)  

20% 

 

 
ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ  

Βαθμολόγηςη τυπικϊν και 
ειδικϊν προςόντων 

Κριτήριο αξιολόγηςησ Μόρια 

Βαςικόσ τίτλοσ ςπουδϊν Βαςικόσ τίτλοσ ςπουδϊν 28 

Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν  Συναφζσ μεταπτυχιακόσ τίτλοσ 
ςπουδϊν 

10 

ΑΔΑ: 606ΛΩ6Ν-9ΚΨ



Διδακτορικόσ τίτλοσ ςπουδϊν Συναφζσ Διδακτορικόσ τίτλοσ 
ςπουδϊν 

5 

Γενικι εμπειρία ςτο αντικείμενο Εμπειρία από 6 μινεσ ζωσ 1 ζτοσ 5 

Γενικι εμπειρία ςτο αντικείμενο Εμπειρία από 1 ζτοσ ζωσ και 2 ζτθ προςτίκενται 5 

Γενικι εμπειρία ςτο αντικείμενο Εμπειρία από 2 ζτθ και άνω προςτίκενται 5 

Χρόνοσ ανεργίασ  Από 1 ζωσ 12 μινεσ 12 

Κοινωνικά και Οικογενειακά 
κριτιρια  

Οικογενειακι κατάςταςθ 
(Πολφτεκνοσ, μονογονζασ, Γονζασ 

μζλοσ οικογζνειασ ΑΜΕΑ, 
ανιλικα τζκνα) 

ζωσ 10 μόρια 

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  

Οι υποψιφιοι κα πρζπει να ζχουν τθν Ελλθνικι ικαγζνεια, να ζχουν ςυμπλθρϊςει το 21ο ζτοσ τθσ 
θλικίασ τουσ και να μθν ζχουν υπερβεί το 64ο (άρκρο 13 του Ν. 3584/2007). 

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεοφται να προςκομίςουν τα εξισ δικαιολογθτικά : 
1. Αίτθςθ  
2. Φωτοαντίγραφο των δφο όψεων τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ 
3. Φωτοαντίγραφο των τίτλων ςπουδϊν. Σε περίπτωςθ πτυχίου ι τίτλου ςπουδϊν τθσ αλλοδαπισ, 

επίςθμθ μετάφραςθ αυτοφ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, όπωσ ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ. Εάν ο βακμόσ 
πτυχίου δεν αναγράφεται ςτον τίτλο ςπουδϊν, είναι απαραίτθτθ θ προςκόμιςθ επιπλζον ςχετικισ 
βεβαίωςθσ τθσ ςχολισ όπου κα αναγράφεται ο βακμόσ πτυχίου. 

4. Βεβαίωςθ προχπθρεςίασ ςτο αντικείμενο. Γίνεται δεκτι θ προχπθρεςία με ςχζςθ εργαςίασ ι 
ςφμβαςθσ ζργου ςε αναγνωριςμζνεσ ςχολζσ ι εκπαιδευτιρια του Δθμοςίου ι Ιδιωτικοφ Τομζα ι 
Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ ςε κακικοντα ςυναφι προσ το αντικείμενο των προσ πλιρωςθ κζςεων. 
Σθμειϊνεται ότι θ εμπειρία βακμολογείται μετά τθν κτιςθ του ςχετικοφ τίτλου ςπουδϊν.  

5. Βιογραφικό ςθμείωμα 
6. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ πρόςφατθσ ζκδοςθσ. 
7. Αποδεικτικό προςτατευόμενου μζλουσ ΑΜΕΑ 
8. Βεβαίωςθ ανεργίασ από τον ΟΑΕΔ πρόςφατθσ ζκδοςθσ. Δεν λαμβάνεται υπόψθ θ υποβολι 

Υπεφκυνθσ διλωςθσ και κάρτα ανεργίασ. 
9.  Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86, όπου δθλϊνεται τυχόν απαςχόλθςθ ςε Δθμόςιο ι ιδιωτικό 

εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλλθλθ απαςχόλθςθ)  
10. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 ςτθν οποία να δθλϊνεται: 

 Θ εκπλιρωςθ των ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεων (μόνο για άνδρεσ) ι θ νόμιμθ απαλλαγι 
και θ αιτία απαλλαγισ. Κάκε πράξθ του βίου του θ οποία κα αςκοφςε επιρροι ςτθν κρίςθ 
τθσ καταλλθλότθτασ του για τθν υπθρεςία που προορίηεται ιδιαίτερα δε εάν τυχόν ζχει 
καταδικαςτεί λόγω ποινικοφ αδικιματοσ. 

 Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευςθ ι δικαςτικι αντίλθψθ και  

 Ότι δεν παραπζμφκθκε με τελεςίδικο βοφλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα ςτο 
άρκρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλιματα ζςτω και εάν δεν επακολοφκθςε ποινικι δίκθ λόγω 
παραγραφισ, κακϊσ και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατθγορία για οποιοδιποτε 
πλθμμζλθμα ι κακοφργθμα. 

Τα δικαιολογθτικά ςυνοδεφουν το ζντυπο τθσ αίτθςθσ του φορζα, προςκομίηονται αρικμθμζνα με τθ 
ςειρά που εμφανίηονται ςτθν ανακοίνωςθ και κα γίνονται δεκτά, εφόςον κατατίκενται εμπρόκεςμα.  

ΕΜΠΕΙΡΙΑ  
Ωσ βακμολογοφμενθ εμπειρία νοείται θ απαςχόλθςθ με ςχζςθ εργαςίασ ι ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου 

ςτο δθμόςιο ι ιδιωτικό τομζα ι άςκθςθσ επαγγζλματοσ ςε κακικοντα ι ζργα ςυναφι με το αντικείμενο 
των προσ πλιρωςθ κζςεων. 

1. Πιςτοποιθτικά απόδειξθσ εμπειρίασ  
(1) Για τουσ μιςθωτοφσ του δημοςίου και ιδιωτικοφ τομζα: 

 Βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα από τθν οποία να προκφπτει θ διάρκεια τθσ αςφάλιςθσ 
και 

Υπεφκυνθ διλωςθ του υποψθφίου κατά το άρκρο 8 του ν.1599/1986 ςτθν οποία να δθλϊνονται 
επακριβϊσ ο χρόνοσ και το είδοσ τθσ εμπειρίασ του κακϊσ και τα ςτοιχεία του εργοδότθ, φυςικοφ 
προςϊπου ι τθσ επωνυμίασ τθσ επιχείρθςθσ αν πρόκειται για νομικό πρόςωπο.  
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Οι μιςκωτοί του δθμόςιου τομζα μποροφν, εναλλακτικά, αντί τθσ βεβαίωςθσ του αςφαλιςτικοφ φορζα 
και τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, να προςκομίςουν βεβαίωςθ του οικείου φορζα του δθμοςίου τομζα από τθν 
οποία να προκφπτουν το είδοσ και θ χρονικι διάρκεια τθσ εμπειρίασ. 

(2) Για τουσ ελεφθερουσ επαγγελματίεσ απαιτοφνται αθροιςτικά: 

Βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα ςτθν οποία να αναγράφεται θ διάρκεια τθσ αςφάλιςθσ, 

 Υπεφκυνθ διλωςθ, χωριςτι από τθν αίτθςθ, κατά το άρκρο 8 του ν.1599/1986, για το είδοσ και τθ 
χρονικι διάρκεια τθσ εμπειρίασ ςε ςυγχρθματοδοτοφμενθ δομι και δράςθ ςυναφι με ευάλωτεσ ομάδεσ 
και κοινωνικι ζνταξθ και  

Υποβολι μιασ τουλάχιςτον ςχετικισ ςφμβαςθσ ι ενόσ τουλάχιςτον δελτίου παροχισ υπθρεςιϊν ανά 
ζτοσ, που να καλφπτουν ενδεικτικϊσ τθ διάρκεια και το είδοσ τθσ εμπειρίασ. 

Στθν περίπτωςθ που θ εμπειρία ζχει αποκτθκεί ςτο δθμόςιο τομζα, εναλλακτικά, αντί των 
προαναφερομζνων, οι υποψιφιοι μποροφν να προςκομίςουν βεβαίωςθ του οικείου φορζα του δθμόςιου 
τομζα από τθν οποία να προκφπτει: α) ότι πρόκειται για ςυγχρθματοδοτοφμενθ δομι και δράςθ ςυναφι 
με ευάλωτεσ ομάδεσ και κοινωνικι ζνταξθ, β) το είδοσ τθσ εμπειρίασ και γ) θ χρονικι διάρκεια αυτισ. 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ  

 Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να κατακζςουν αίτθςθ για μία (1) μόνο ειδικότθτα. Υποψιφιοι που 
κατακζςουν για πάνω από μία κζςθ κα απορρίπτονται εξαρχισ. 

 Οι ενδιαφερόμενοι που κα προςλθφκοφν οφείλουν να προςκομίςουν τυχόν απαραίτθτθ άδεια 
εργαςίασ από τθν Υπθρεςία τουσ. Όςοι είναι διοριςμζνοι ςτο δθμόςιο κα πρζπει με τθν ανάλθψθ τθσ 
κζςθσ να προςκομίςουν τθν προβλεπόμενθ ειδικι άδεια άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου ι εργαςίασ με αμοιβι 
εφόςον ςυμβιβάηεται με τα κακικοντα και τθ κζςθ του και δεν παρεμποδίηει τθν ομαλι εκτζλεςθ τθσ 
εργαςίασ του (άρκρο 31 του Ν. 3528/2007 & άρκρο 38 του Ν. 3584/2007).  

 
ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

 Περίλθψθ τθσ παροφςασ ανακοίνωςθσ, θ οποία πρζπει να περιζχει υποχρεωτικά τα όρια θλικίασ και 
όλα τα ςτοιχεία του άρκρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994, όπωσ ιςχφει, να δθμοςιευκεί ςε δφο (2) 
εφθμερίδεσ, θμεριςιεσ ι εβδομαδιαίεσ τοπικζσ του Νομοφ Αττικισ, ςτον πίνακα του  Δθμοτικοφ 
καταςτιματοσ Αιγάλεω και  ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου (www. aigaleo.gr) 
 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ  
 Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν τθν ςχετικι αίτθςθ και να τθν υποβάλουν, είτε 
θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (idax_aigaleo@yahoo.gr) είτε ταχυδρομικά με 
ςυςτθμζνθ επιςτολι, ςτα γραφεία τθσ υπθρεςίασ μασ ςτθν ακόλουκθ διεφκυνςθ: Ιερά Οδόσ 364 & 
Κάλβου, Αιγάλεω, Σ.Κ. 12243, απευθφνοντάσ την ςτο Σμήμα Προςωπικοφ Ιδιωτικοφ Δικαίου, υπ’ όψιν 
κυρίασ Βαςιλικήσ Ζυμβραγάκη (τηλ. επικοινωνίασ: 2132044906, 2132044959).  
 Το εμπρόκεςμο των αιτιςεων κρίνεται με βάςθ τθν θμερομθνία που αναγράφει το θλεκτρονικό 
ταχυδρομείο και ςτθν περίπτωςθ αποςτολισ των αιτιςεων ταχυδρομικϊσ το εμπρόκεςμο των αιτιςεων 
κρίνεται με βάςθ τθν θμερομθνία που φζρει ο φάκελοσ αποςτολισ, ο οποίοσ μετά τθν αποςφράγιςι του 
επιςυνάπτεται ςτθν αίτθςθ των υποψθφίων. 
 Θ αίτθςθ ςυμμετοχισ  που κα υποβλθκεί με θλεκτρονικό ταχυδρομείο πρζπει απαραιτιτωσ να 
εμφανίηεται υπογεγραμμζνθ, με φυςική υπογραφή. Ανυπόγραφεσ αιτιςεισ  δεν γίνονται δεκτζσ.  
 Θ προκεςμία υποβολισ των αιτιςεων είναι δζκα (10) θμζρεσ (υπολογιηόμενεσ θμερολογιακά) και 
αρχίηει από τθν επόμενθ θμζρα τθσ τελευταίασ δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ ςε τοπικζσ εφθμερίδεσ ι τθσ 
ανάρτθςισ τθσ ςτο χϊρο των ανακοινϊςεων του δθμοτικοφ καταςτιματοσ του Διμου Αιγάλεω και ςτο 
δικτυακό τόπο αυτοφ (www.aigaleo.gr), εφόςον θ ανάρτθςθ είναι τυχόν μεταγενζςτερθ τθσ δθμοςίευςθσ 
ςτισ εφθμερίδεσ. Θ ανωτζρω προκεςμία λιγει με τθν παρζλευςθ ολόκλθρθσ τθσ τελευταίασ θμζρασ και  
εάν αυτι είναι, κατά νόμο, εξαιρετζα  (δθμόςια αργία) ι μθ εργάςιμθ,  τότε θ λιξθ τθσ προκεςμίασ 
μετατίκεται τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα.  
 Οι υποψιφιοι μποροφν να αναηθτιςουν τα ζντυπα των αιτιςεων ςτο δικτυακό τόπο τθσ υπθρεςίασ 
μασ (www.aigaleo.gr). 
  

ΕΠΙΛΟΓΗ –ΑΝΑΡΣΗΗ ΠΙΝΑΚΩΝ –ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΑΕΩΝ 
 Θ επιλογι των υποψθφίων κα γίνει από τθν επιτροπι επιλογισ προςωπικοφ που κα ςυςτακεί με 
απόφαςθ Δθμάρχου, μετά τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν. Ο προςωρινόσ 
πίνακασ κατάταξθσ των υποψθφίων κα αναρτθκεί ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του Διμου και ςτο 
δικτυακό τόπο τθσ υπθρεςίασ μασ (www.aigaleo.gr). Κατά του ανωτζρω πίνακα οι ενδιαφερόμενοι 

http://www.aigaleo.gr/
http://www.aigaleo.gr/
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μποροφν να υποβάλουν ζνςταςθ, ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ των αιτιςεων μζςα ςε 
αποκλειςτικι προκεςμία, θ οποία λιγει μετά τθν πάροδο δζκα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν 
ανάρτθςθ. Μετά τθν εξζταςθ των ενςτάςεων από τθν αρμόδια επιτροπι κα αναρτθκοφν οι οριςτικοί 
πίνακεσ.  

ΠΡΟΛΗΨΗ 
 Θ υπθρεςία κα προςλάβει το προςωπικό με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου μερικισ 
απαςχόλθςθσ (τετράωρθ ι τρίωρθ) από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και ωσ 31/08/2021 με δυνατότθτα 
ανανζωςθσ ι παράταςθσ ςε περίπτωςθ ςυνζχιςθσ του προγράμματοσ μετά τθν κατάρτιςθ των οριςτικϊν 
πινάκων κατάταξθσ των υποψθφίων. Θ πρόςλθψθ ανεξάρτθτα από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ 
απόφαςθσ ςτο ΦΕΚ ζχει ιςχφ από τθν θμερομθνία τθσ ςφμβαςθσ και ζναρξθσ τθσ απαςχόλθςθσ (άρκρο 3  
τθσ ΠΝΠ 26/2015, ΦΕΚ 102/τ. Αϋ/2015). 
 
 
 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟ 

 
ΙΩΑΝΝΗ ΓΚΙΚΑ 
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