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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ                                                                    
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                            
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  
Ταχ. Δ/νση : Ιερά Οδός 364 & Κάλβου
Τ. Κ.: 122 43
Αρμόδια:Γρηγορίου Ανθούλα 
Τηλ. : 213 20 44 906                                                                           
E-MAIL: idax_aigaleo@yahoo.gr                                                                                                                                   .

                                                                                                                        
                                                                                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

          Για την Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου   
        χρόνου(μερικής απασχόλησης),  χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών για τις ανάγκες 
        λειτουργίας των   ΚΔΑΠ του  Δήμου Αιγάλεω.

Ο Δήμος Αιγάλεω

       Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄), όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν.

2.Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143 τ.Α΄) «Κώδικας Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις των άρθρων  37-39 Ν.4765/2021 περί πρόσληψης προσωπικού και 
εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον  δημόσιο τομέα και ενίσχυση του 
Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και λοιπές διατάξεις.

4.Την υπ΄ αριθ. 133/2020 απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου με θέμα: «Κατάρτιση και 
ψήφιση ενιαίου κανονισμού λειτουργίας των δομών Κέντρα Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών – ΚΔΑΠ του Δήμου Αιγάλεω».

5.Τις άδειες λειτουργίας  των τεσσάρων ΚΔΑΠ με ΑΔΑ: ΨΘΗΖ7Λ7-ΗΚΓ, 673Μ7Λ7-ΔΡ2, 
6Φ277Λ7-ΗΑΞ και 997Θ717-ΝΞ9,  της Περιφέρειας Αττικής

6.Τις υπ’ αριθ  ΚΥΑ Γ.Π.Δ11, οικ59903, 3851/18.8.2021 ΦΕΚ Β’ , καθώς και την Γ.Π.Δ11 
οικ./31252, 2332/2.6.21 ΦΕΚ Β’ «Προϋποθέσεις έκδοσης λειτουργίας και προδιαγραφές 
λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) 

mailto:idax_aigaleo@yahoo.gr
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7.Την αριθ. 9033/16-7-2021 πρόσκληση ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
8. Την αριθ. 88844/5-8-2021 απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου περί ένταξης της Πράξης «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και 
Οικογενειακής Ζωής έτους 2021-2022» με κωδικό Ο.Π.Σ. 5131466 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020.

9.   Την αριθ. Πρωτ.: ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ  2391/29-7-2021 με Απόφαση Ένταξης της Πράξης 
«Εναρμόνισης Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής για το σχολικό έτος 2021-2022 
με  ΚΩΔ ΟΠΣ  5131423 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΠΕΠ  ΑΤΤΙΚΗΣ .

10. Την άμεση ανάγκη πρόσληψης προσωπικού για τις ανάγκες λειτουργίας των ΚΔΑΠ του 
Δήμου Αιγάλεω.

11. Την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για : Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας από το 
Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των 
Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) αρμοδιότητάς τους, με ΑΔΑ: 
ΨΤΩΨ46ΜΤΛ6-ΜΧΟ. 

12. Την υπ’ αριθ.  280/2021  απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με θέμα: Πρόσληψη  
προσωπικού  δίμηνης μερικής  απασχόλησης για την λειτουργία του ΚΔΑΠ του Δήμου 
Αιγάλεω.

13. Την αριθ 53377/2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου 
Αιγάλεω, περί ύπαρξης πιστώσεων, για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας  του υπό 
πρόσληψη προσωπικού για την λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης

                                                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
(μερικής απασχόλησης) δίμηνης διάρκειας, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την 
κάλυψη  αναγκών της  λειτουργίας τεσσάρων ΚΔΑΠ του Δήμου Αιγάλεω,  που εδρεύουν στο 2ο, 
8ο, 12ο & 19ο Δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω και συγκεκριμένα ανά ειδικότητα , διάρκεια 
σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) 
προσόντα,  όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Εκπαιδευτικό 
Προσωπικό – ΠΕ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ(με 
ειδικότητα στους 
ελληνικούς 
παραδοσιακούς 
χορούς)

     02

Από την 
υπογραφή 
της 
σύμβασης 
και για δύο 
(2) μήνες

Πτυχίο Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού ή Εθνικής Ακαδημίας 
σωματικής Αγωγής Πανεπιστημίων της 
ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης 
ειδικότητας της αλλοδαπής με ειδικότητα 
στους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς

Εκπαιδευτικό 
Προσωπικό – ΠΕ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (με 
ειδικότητα στον 
κλασσικό αθλητισμό)

01 Από την 
υπογραφή 
της 
σύμβασης 
και για δύο
(2) μήνες

Πτυχίο Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού ή Εθνικής Ακαδημίας 
σωματικής Αγωγής Πανεπιστημίων της 
ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης 
ειδικότητας της αλλοδαπής με ειδικότητα 
στους στον κλασσικό Αθλητισμό 

Εκπαιδευτικό 
Προσωπικό – ΠΕ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (με 
ειδικότητα στην 
ποδοσφαίριση)

      01

Από την 
υπογραφή 
της 
σύμβασης 
και για δύο 
(2) μήνες

Πτυχίο Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού ή Εθνικής Ακαδημίας 
σωματικής Αγωγής Πανεπιστημίων της 
ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης 
ειδικότητας της αλλοδαπής με ειδικότητα 
στην ποδοσφαίριση)

Εκπαιδευτικό 
Προσωπικό – ΠΕ 
Δασκάλων

   02

Από την 
υπογραφή 
της 
σύμβασης 
και για δύο 
(2) μήνες

Πτυχίο ΑΕΙ Παιδαγωγικών Τμημάτων 
Δημοτικής Εκπαίδευσης ή το ομώνυμο 
πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή 
αντίστοιχης ανώτατης σχολής της ημεδαπής 
.

Καλλιτεχνικό 
Προσωπικό –          ΠΕ 
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

   01

Από την 
υπογραφή 
της 
σύμβασης 
και για δύο
(2) μήνες

Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Σχολής Καλών Τεχνών 
ή Εικαστικών Τεχνών ή Εικαστικών και
Εφαρμοσμένων Τεχνών με κατεύθυνση 
Εικαστικών
της ημεδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο ή 
ισότιμος τίτλος σχολών της
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
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             ΣΥΝΟΛΟ                               14 

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

  
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής 
δικαιολογητικά:   
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του Δήμου στο δημοτολόγιο του οποίου είναι 
γραμμένοι.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του 
Υπαλληλικού Κώδικα : α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί  για κακούργημα και σε οποιαδήποτε 
κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, 
δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ 
υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και 
δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της 

Καλλιτεχνικό 
Προσωπικό – ΠΕ 
ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΥ – 
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

   01

Από την 
υπογραφή 
της 
σύμβασης 
και για δύο
(2) μήνες

Πτυχίο Θεατρικών Σπουδών ή  Θεάτρου 
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή του της σχολής  
Ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών 
του τμήματος θεατρικών σπουδών ή  
ισότιμος τίτλος σχολών της
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Εκπαιδευτικό 
Προσωπικό - ΠΕ 
κοινωνικών επιστημών 
και Κοινωνικής 
ανθρωπολογίας  

   01

Από την 
υπογραφή 
της 
σύμβασης 
και για δύο 
(2) μήνες

Πτυχίο  της Σχολής   κοινωνικών και 
πολιτικών επιστημών  του τμήματος 
κοινωνικής ανθρωπολογίας ή ισότιμο 
πτυχίο της ημεδαπής ή αντίστοιχης 
ειδικότητας της αλλοδαπής. 

Καλλιτεχνικό 
Προσωπικό ΔΕ ΣΚΑΚΙ  

01
Από την 
υπογραφή 
της 
σύμβασης 
και για δύο 
(2) μήνες

Δίπλωμα ή Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 
ημεδαπής και βεβαιώσεις και τίτλοι γνώσης 
του παιχνιδιού ΣΚΑΚΙ που να πιστοποιούν 
την γνώση στο αντικείμενο 

ΥΕ Εργατών 
Καθ/τας/Καθαριστών-
Καθαριστριών  

04
Από την 
υπογραφή 
της 
σύμβασης 
και για δύο 
(2) μήνες

Δεν απαιτούνται  ειδικά τυπικά προσόντα 
(αρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997)
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προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω 
καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, 
ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως 
προηγούμενο δωδεκάμηνο, υπολογιζόμενο με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την 
οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω (σύμφωνα με το τέταρτο 
εδάφιο της παρ.2 του άρ. 21 του Ν.2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του 
άρθρου 5 του Ν. 2527/1997, και στη συνέχεια από την παρ. 12 α του άρθρου 20 του Ν. 
2738/1999 (ΦΕΚ 180/09.09.1999 τεύχος Α'), 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  κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν 
απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική 
διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη). 
5. Τίτλους σπουδών και δικαιολογητικά όπως περιγράφονται ανά κατηγορία ως απαραίτητα 
τυπικά προσόντα της κάθε ειδικότητας εκπαιδευτικού / καλλιτεχνικού προσωπικού της ως 
άνω Ανακοίνωσης .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης 

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο πίνακα των ανακοινώσεων του Δήμου 
Αιγάλεω, καθώς και θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη https://www.aigaleo.gr/    

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Τμήμα Προσωπικού  του Δήμου Αιγάλεω 
στην Διεύθυνση: Ιερά Οδός 364 & Κάλβου, Αιγάλεω Τ.Κ. 12243, εντός προθεσμίας πέντε (5) 
ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της τόσο στο χώρο ανακοινώσεων 
του δημοτικού  καταστήματος, όσο και στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα από την 
Δευτέρα 06/12/2021 έως και Παρασκευή 10/12/2021, 8:00 έως  14:30. Οι ενδιαφερόμενοι επίσης 
θα μπορούν να κατεβάσουν την ΑΙΤΗΣΗ–ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, την οποία και θα την βρουν 
αναρτημένη μαζί με την ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγάλεω,  να την 
συμπληρώσουν και να την αποστείλουν έως και την Παρασκευή  10/12/2021 μαζί με τα 
παραπάνω δικαιολογητικά, στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο του δήμου Αιγάλεω 
idax_aigaleo@yahoo.gr

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Πρόσληψη 

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου δίμηνης διάρκειας μερικής απασχόλησης αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων 
κατάταξης των υποψηφίων. 

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με 
άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη 
σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ

https://www.aigaleo.gr/
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