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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ                                                                    
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                               
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  
Ταχ. Δ/νση : Ιερά Οδός 364 & Κάλβου
                       122 43 Αιγάλεω
Πληροφορίες: Μ. Τριχάκη                  
Τηλ. : 213 20 44 906                                                                           
E-mail: idax_aigaleo@yahoo.gr
                                                                          

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ -ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΗΣ ΟΙΚΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» για το πρόγραμμα των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) Αιγάλεω, 
σχολικό έτος 2021-2022.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Τη με αριθμ.2 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Αιγάλεω» (ΑΔΑ: ΨΤΛΟΩ6Ν-ΥΙΥ)
4. Τις άδειες λειτουργίας τεσσάρων ( 4 ) δομών ΚΔΑΠ από την Περιφέρεια Αττικής. 
5. Τη με αρ. πρωτ. 9033/16-07-2021πρόσκληση ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. 
6. Τη με αρ. πρωτ. 2391/9-07-2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και 

Οικογενειακής Ζωής» για το σχολικό έτος 2021-2022 με ΚΩΔ ΟΠΣ 5131423 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ. 

7. Τη με αριθμ.2 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Αιγάλεω» (ΑΔΑ: ΨΤΛΟΩ6Ν-ΥΙΥ) με την 
οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη έντεκα ( 11 ) ατόμων, εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού προσωπικού με 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, τρίωρης ή τετράωρης απασχόλησης για τη 
Δράση «Κέντρα δημιουργικής Απασχόλησης» για το σχολικό έτος 2021-2022, από την υπογραφή της 
σύμβασης και έως τις 31-08-2022, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης 
του προγράμματος μετά την κατάρτιση των οριστικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.

8. Την αριθμ. πρωτ. 60149/28-12-2021 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Αιγάλεω περί πρόβλεψης των απαραίτητων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου Οικονομικού 
έτους 2022, για την κάλυψη της δαπάνης που θα προκύψει από την ως άνω πρόσληψη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη εκπαιδευτικού-καλλιτεχνικού προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

ορισμένου χρόνου με μερική απασχόληση, συνολικού αριθμού έντεκα  (11) ατόμων, στα πλαίσια 
υλοποίησης της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΗΣ ΟΙΚΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» για το πρόγραμμα 
των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) Αιγάλεω, σχολικό έτος 2021-2022, από την υπογραφή 
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της σύμβασης και έως τις 31-08-2022, Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/08/2022 με δυνατότητα 
ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος για τις εξής κατά αριθμό ατόμων 
ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ

101 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ Εκπαιδευτικό Προσωπικό – ΠΕ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (με ειδικότητα 
στους παραδοσιακούς χορούς)

02

102 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ Εκπαιδευτικό Προσωπικό – ΠΕ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (με ειδικότητα 

στην ποδοσφαίριση)
01

103 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ Εκπαιδευτικό Προσωπικό – ΠΕ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (με ειδικότητα 

στον κλασικό αθλητισμό)
01

104 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ Εκπαιδευτικό Προσωπικό – ΠΕ 
Δασκάλων

02

105 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ Καλλιτεχνικό Προσωπικό –  ΠΕ 
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

01

106 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ Καλλιτεχνικό Προσωπικό – ΠΕ 
ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΥ – ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ
01

107 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ Εκπαιδευτικό Προσωπικό - ΠΕ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
01

108 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ Καλλιτεχνικό Προσωπικό - ΤΕ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

01

109 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ Καλλιτεχνικό Προσωπικό – ΔΕ 
ΣΚΑΚΙ

01

ΣΥΝΟΛΟ 11

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΝΤΕΚΑ ( 11 ) ΘΕΣΕΩΝ 
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ΕΙΔΙΚOΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜ

ΟΣ
ΕΔΡΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΤΙΚΗ 

ΒΑΘΜΙΔ
Α

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Εκπαιδευτικό 
Προσωπικό – ΠΕ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, 

με ειδικότητα 
στους 

παραδοσιακούς 
χορούς

02

ΔΗΜΟΣ 
ΑΙΓΑΛΕΩ – 

ΔΟΜΕΣ 
ΚΔΑΠ

ΠΕ

Από την 
υπογραφή 

της 
σύμβασης 

έως 31/8/22

Πτυχίο Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού ή Εθνικής Ακαδημίας 

σωματικής Αγωγής Πανεπιστημίων της 
ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης 

ειδικότητας της αλλοδαπής, με 
ειδικότητα στους παραδοσιακούς 

χορούς

Εκπαιδευτικό 
Προσωπικό –ΠΕ 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, 
με ειδικότητα 

στην 
ποδοσφαίριση

01

ΔΗΜΟΣ 
ΑΙΓΑΛΕΩ – 

ΔΟΜΕΣ 
ΚΔΑΠ

ΠΕ
Από την 
υπογραφή 

της 
σύμβασης 

έως 31/8/22

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 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, 

με ειδικότητα 
στον κλασικό 

αθλητισμό

01

ΔΗΜΟΣ 
ΑΙΓΑΛΕΩ – 

ΔΟΜΕΣ 
ΚΔΑΠ

ΠΕ

Από την 
υπογραφή 

της 
σύμβασης 

έως 31/8/22

Πτυχίο Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού της ημεδαπής ή ισότιμα 
πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της 

αλλοδαπής, με ειδικότητα στον κλασικό 
αθλητισμό

Εκπαιδευτικό 
Προσωπικό – ΠΕ 

Δασκάλων

02
ΔΗΜΟΣ 
ΑΙΓΑΛΕΩ – 

ΔΟΜΕΣ 
ΚΔΑΠ

ΠΕ
Από την 
υπογραφή 

της 
σύμβασης 

έως 31/8/22

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.

Καλλιτεχνικό 
Προσωπικό –          

ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
01

ΔΗΜΟΣ 
ΑΙΓΑΛΕΩ – 

ΔΟΜΕΣ 
ΚΔΑΠ

ΠΕ Από την 
υπογραφή 

της 
σύμβασης 

έως 31/8/22

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.

Καλλιτεχνικό 
Προσωπικό – ΠΕ 
ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΥ – 

ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ

01

ΔΗΜΟΣ 
ΑΙΓΑΛΕΩ – 

ΔΟΜΕΣ 
ΚΔΑΠ

ΠΕ
Από την 

υπογραφή της 
σύμβασης έως 

31/8/22

Πτυχίο Θεατρικών Σπουδών ή  Θεάτρου 
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της σχολής 
Ανθρωπιστικών και κοινωνικών 

επιστημών του τμήματος θεατρικών 
σπουδών   ή ισότιμος τίτλος σχολών της

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Καλλιτεχνικό 
Προσωπικό - ΤΕ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

01
ΔΗΜΟΣ 

ΑΙΓΑΛΕΩ – 
ΔΟΜΕΣ ΚΔΑΠ

ΤΕ
Από την 

υπογραφή της 
σύμβασης έως 

Πτυχίο ΤΕ  
Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών 

Τεχνών της σχολής Γραφικών τεχνών και 
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Η αξιολόγηση του προσωπικού θα γίνει με βάση τον παρακάτω πίνακα. Στην τελευταία στήλη 
παρουσιάζεται η βαρύτητα του κάθε άξονα κριτηρίων στην τελικά βαθμολογία όλων των υποψηφίων.

1. Η γενική προϋπηρεσία μοριοδοτείται ανεξάρτητα του φορέα που πραγματοποιήθηκε.
2. Προϋπηρεσία που πραγματοποιήθηκε σε ένα εκπαιδευτικό έτος μοριοδοτείται ως προϋπηρεσία 

ενός έτους, ανεξάρτητα αν είναι σε περισσότερους του ενός φορέα. 
3. Σε περίπτωση πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ της αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ.
4. Ο βασικός τίτλος σπουδών μοριοδοτείται σε δεκάβαθμη κλίμακα με άριστα το 10 και σύνολο 

μορίων 28. Ο συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών μοριοδοτείται με 7 μόρια ενώ ο συναφής 
διδακτορικός τίτλος σπουδών μοριοδοτείται με 8 μόρια.

5. Προϋπηρεσία από 6 μήνες έως 1 έτος μοριοδοτείται με 5 μόρια. Προϋπηρεσία άνω του ενός έτους 
και έως 2 έτη προστίθενται 5 μόρια. Προϋπηρεσία άνω των δύο ετών προστίθενται άλλα 5 μόρια. 
Ανώτατο σύνολο μορίων 15.

6. Ο χρόνος ανεργίας μοριοδοτείται με ένα μόριο ανά μήνα ανεργίας, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες 
ανεργίας και ανώτατο σύνολο μορίων 12.

7. Τα κοινωνικά και οικογενειακά κριτήρια μοριοδοτούνται ως εξής: πολύτεκνος 2 μόρια, μονογονέας 
2 μόρια, γονέας μέλος οικογένειας ΑΜΕΑ 2 μόρια, ανήλικα τέκνα 1 μόριο για κάθε ανήλικο με 
ανώτατο όριο 4 μόρια

8. Η συνέντευξη θα διεξαχθεί από τριμελή επιτροπή που θα οριστεί με απόφαση Δημάρχου και η 
μέγιστη βαθμολογία ορίζεται σε 20 μόρια.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βασικός τίτλος σπουδών, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι σπουδών 43%
Διδακτική προϋπηρεσία στο αντικείμενο 15%
Χρόνος ανεργίας ( από 4 έως 12 μήνες) 12%
Κοινωνικά και οικογενειακά κριτήρια: οικογενειακή κατάσταση (πολύτεκνος, 10%

31/8/22 καλλιτεχνικών σπουδών της  ημεδαπής 
ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

ΕΙΔΙΚOΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜ

ΟΣ
ΕΔΡΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΤΙΚΗ 

ΒΑΘΜΙΔ
Α

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Εκπαιδευτικό 
Προσωπικό – ΠΕ 

Κοινωνικών 
Επιστημών και 

Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας

01

ΔΗΜΟΣ 
ΑΙΓΑΛΕΩ – 

ΔΟΜΕΣ ΚΔΑΠ
ΠΕ

Από την 
υπογραφή 

της 
σύμβασης 

έως 31/8/22

Πτυχίο της σχολής  κοινωνικών και 
πολιτικών επιστημών του τμήματος 

κοινωνικής ανθρωπολογίας ισότιμο πτυχίο 
της ημεδαπής ή αντίστοιχης ειδικότητας 

της αλλοδαπής.

Καλλιτεχνικό 
Προσωπικό – ΔΕ 

ΣΚΑΚΙ
01

ΔΗΜΟΣ 
ΑΙΓΑΛΕΩ – 

ΔΟΜΕΣ 
ΚΔΑΠ

ΔΕ

Από την 
υπογραφή 

της 
σύμβασης 

έως 31/8/22

Δίπλωμα ή Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 

ημεδαπής και βεβαιώσεις και τίτλοι 
γνώσης του παιχνιδιού ΣΚΑΚΙ που να 

πιστοποιούν την γνώση στο αντικείμενο.

ΣΥΝΟΛΟ 11
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μονογονέας, γονέας μέλος οικογένειας ΑΜΕΑ, ανήλικα τέκτα)
Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα, παιδαγωγική προσέγγιση, μέθοδος 
διδασκαλίας και προσωπικότητα (συνέντευξη) 

20%

ΜΟΡΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΊΩΝ

Βαθμολόγηση 
τυπικών και 

ειδικών 
προσόντων

Κριτήριο βαθμολόγησης Μόρια

Τίτλοι σπουδών Βασικός Τίτλος Σπουδών 28 μόρια

Μεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών

Συναφής Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 7 μόρια

Διδακτορικός 
τίτλος σπουδών

Συναφής Διδακτορικός Τίτλος σπουδών.
8 μόρια

Γενική εμπειρία 
στο αντικείμενο

Εμπειρία  από 6 μήνες έως 1 έτος.
5 μόρια

Γενική εμπειρία 
στο αντικείμενο

Εμπειρία από 1 έτος έως 2 έτη.
προστίθενται 5 μόρια

Γενική εμπειρία 
στο αντικείμενο

Εμπειρία από 2 έτη και πάνω.
προστίθενται 5 μόρια

Χρόνος ανεργίας 
(από 1 έως 12 

μήνες)

Από 1-12 μήνες

12 μόρια

Κοινωνικά και 
Οικογενειακά 

κριτήρια

Οικογενειακή κατάσταση (Πολύτεκνος, 
μονογονέας, Γονέας, μέλος οικογένειας 
ΑΜΕΑ, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, 
ανήλικα τέκνα.

Έως 10 μόρια

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια και να έχουν συμπληρώσει το 21ο  έτος της 
ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 64ο έτος (άρθρο 13 του Ν. 3584/2007). ΟΙ ενδιαφερόμενοι 
υποχρεούνται να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση.
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
3. Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, 

επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις .Εάν ο βαθμός 
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πτυχίου δεν αναγράφεται στον τίτλο σπουδών είναι απαραίτητη, η προσκόμιση επιπλέον σχετικής 
βεβαίωσης της σχολής όπου θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου. 

4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείμενο.  Γίνεται δεκτή η προϋπηρεσία  με σχέση εργασίας ή 
σύμβαση έργου σε αναγνωρισμένες σχολές ή εκπαιδευτήρια του Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα ή 
Δημοτικές Επιχειρήσεις σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων. 
Σημειώνεται ότι η εμπειρία βαθμολογείται μετά την κτήση του σχετικού τίτλου σπουδών.

5. Βιογραφικό σημείωμα.
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης.
7. Τα πιστοποιητικά της Ανώτατης συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (ΑΣΠΕ) για όσους υποψήφιους 

επικαλούνται πολυτεκνική ιδιότητα υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφά χωρίς επικύρωση από 
Δικηγόρο ή θεώρηση από Δημόσια υπηρεσία . Υποχρεούνται να προσκομίσουν και πρόσφατο 
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

8. Για την απόδειξη της αναπηρίας του ίδιου η συγγενικού προσώπου πρέπει να υποβάλλονται τα 
δικαιολογητικά  που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. Πρωτ ΔΙΠΑΑΔ/ Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.2.2017 
απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 272/6.2.2017/τ.Β΄) (στοιχεία 17 και 18 του 
Κεφαλαίου ΙΙ του Παραρτήματος ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης  «02.12.2019»).

9. Βεβαίωση σπουδών τέκνου για να ληφθεί υπ όψιν . 
10.Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ πρόσφατης έκδοσης. Δεν λαμβάνεται υπόψη η  υποβολή Υπεύθυνης 

Δήλωσης και κάρτας ανεργίας.
11.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό 

εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση)
12.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:

• Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η 
αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της 
καταλληλότητάς του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει 
καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος.

• Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και 
• Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 

του Π. Δ/τος 611/77 εγκλήματα, έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω 
παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε 
πλημμέλημα ή κακούργημα. 

Τα δικαιολογητικά συνοδεύουν το έντυπο της αίτησης του φορέα, προσκομίζονται αριθμημένα  με τη 
σειρά που εμφανίζονται στην ανακοίνωση και θα γίνονται δεκτά, εφόσον κατατίθενται εμπρόθεσμα. 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση μίσθωσης έργου στο 
δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκησης επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των 
προς πλήρωση θέσεων.

1. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας
• Για τους μισθωτούς του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα:

1...1. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η 
διάρκεια της ασφάλισης και 

1...2. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του νόμου 1599/1986 στην 
οποία να δηλώνονται επ’  ακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα 
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στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται 
για νομικό πρόσωπο. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της 
βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν 
βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος 
και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.

• Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτούνται αθροιστικά:
1...1. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η 

διάρκεια της ασφάλισης, 
1...2. Υπεύθυνη δήλωση χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, για 

το είδος και τη χρονική διάρκεια της εμπειρίας σε συγχρηματοδοτούμενη δομή και δράση 
συναφή με ευάλωτες ομάδες και κοινωνική ένταξη και 

1...3. Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή ενός τουλάχιστον δελτίου 
παροχής υπηρεσιών ανά έτος, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της 
εμπειρίας. 

Στην περίπτωση που η εμπειρία έχει αποκτηθεί στο Δημόσιο τομέα, εναλλακτικά, αντί των 
προαναφερόμενων, οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του 
Δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτει α) ότι πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενη δομή και 
δράση συναφή με ευάλωτες ομάδες και κοινωνική ένταξη, β) το είδος της εμπειρίας και γ) η χρονική 
διάρκεια αυτής.

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση για μία (1) μόνο ειδικότητα. Υποψήφιοι 
που καταθέσουν για πάνω από μια θέση θα απορρίπτονται εξαρχής. 

• Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα απασχόλησης των επιτυχόντων δύναται να 
αναπροσαρμόζεται, με δυνατότητα αύξησης ή μείωσης των ωρών εργασίας τους, ανάλογα 
με την προσέλευση ή αποχώρηση των παιδιών στα επιμέρους τμήματα των δράσεων του 
Φορέα. 

• Οι ενδιαφερόμενοι που θα προσληφθούν οφείλουν να προσκομίσουν τυχόν απαραίτητη 
άδεια εργασίας. 

• Οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι κατατάσσονται στο τέλος του κάθε αξιολογικού 
πίνακα αντίστοιχα.

• Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που 
έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, 
αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο 
(αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν και πάλι ισοβαθμούν, 
προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του, ενώ, αν 
εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια 
κλήρωση

• Οι ενδιαφερόμενοι που θα προσληφθούν οφείλουν να προσκομίσουν τυχόν απαραίτητα 
δικαιολογητικά υγείας  που απαιτούνται.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και 
όλα τα στοιχεία ου άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, να δημοσιευθεί σε δύο (2) 
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εφημερίδες ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές του Νομού Αττικής, στον πίνακα του Δημοτικού 
καταστήματος Αιγάλεω και στη ιστοσελίδα του Δήμου (www.aigaleo.gr).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να την υποβάλλουν είτε 
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: idax_aigaleo@yahoo.gr, είτε ταχυδρομικά με 
συστημένη επιστολή στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ιερά Οδός 364 & 
Κάλβου, Αιγάλεω, Τ.Κ. 122 43, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, υπ’ όψιν 
κυρίας Γρηγορίου Ανθούλας (τηλ. επικοινωνίας: 2132044906, 2132044959).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που αναγράφει το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων 
κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του 
επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται 
υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δε γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και 
αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης περίληψης της παρούσας σε δύο (2) τοπικές 
εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου 
Αιγάλεω όσο και στο δικτυακό τόπο του Δήμου www.egaleo .gr), καθώς και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
Eφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες η προθεσμία ξεκινάει 
από τότε. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά 
νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας 
www.egaleo .gr. 

ΕΠΙΛΟΓΗ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής προσωπικού που θα συσταθεί με 
απόφαση του Δημάρχου, μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών. Ο προσωρινός 
πίνακας κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθεί στην στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στον 
δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας https://www.aigaleo.gr/, και θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό 
ανάρτησης. 

 Κατά του ανωτέρω πίνακα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση, ενώπιον της Επιτροπής 
Αξιολόγησης των Αιτήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο δέκα ( 10) 
ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων. Μετά την εξέταση των 
ενστάσεων από την αρμόδια επιτροπή  θα αναρτηθούν οι οριστικοί πίνακες.  

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ

mailto:idax_aigaleo@yahoo.gr
http://www.egaleo%20.gr
http://www.egaleo%20.gr
https://www.aigaleo.gr/
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