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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αρ. ΣΟΧ 5/2021
του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΩΡΟΜΙΣΘΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων – Καματερού

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις της περ. στ εδ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006, σύμφωνα με τις

οποίες στις αρμοδιότητες των ΟΤΑ συμπεριλαμβάνονται και η ίδρυση και λειτουργία
κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.

3. Τις διατάξεις της με αρ.  Π1β/Γ.Π.οικ.14951/01 απόφασης του Υπουργού Υγείας και
Πρόνοιας (ΦΕΚ 1397/01 τεύχος Β’).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ
2β του ν. 3812/09, σύμφωνα με τις οποίες το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ.

5.  Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 εδάφιο α'  του Ν. 2190/1994, σύμφωνα με τις
οποίες οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού
των Ο.Τ.Α. α'  και β'  βαθμού, καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, το οποίο
απασχολείται  στο  πλαίσιο  του  συγχρηματοδοτούμενου  ευρωπαϊκού  προγράμματος
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής», ανανεώνονται κάθε έτος και
μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος, αποκλειόμενης, σε κάθε περίπτωση, της
μετατροπής των συμβάσεων αυτών σε αορίστου χρόνου.

6. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  4  παρ.  1  περίπτωση  κστ  της  ΠΥΣ  33/2006,  όπως
προστέθηκε με την παρ.5 του άρθρου 72 του Ν.4342/15 και συμπληρώθηκε με την
παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4452/17, σύμφωνα με τις οποίες οι συμβάσεις εργασίας
ή απασχόλησης του ως άνω προσωπικού και οι ανανεώσεις και οι παρατάσεις αυτών
δεν υπάγονται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει.

7. Την με αρ. 57382/30.05.2019 (ΦΕΚ 2119/τ. Β’/06.06.2019) Κοινή Υπουργική Απόφαση
των  Υπουργών  Οικονομικών,  Εσωτερικών,  Εργασίας  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και
Κοινωνικής  Αλληλεγγύης,  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης,  σύμφωνα  με  την  οποία
Δικαιούχος της πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής σχολικού



έτους 2020 – 2021», είναι η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.

8. Την  με  αρ.  πρωτ.:  9549/16-07-2020  Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  της
Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.**

9. Τις  εντολές  τοποθέτησης  της  Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε  προς  τις  Δομές  «ΚΔΑΠ»  Δήμου  Αγ.
Αναργύρων –Καματερού,  οι  οποίες  ανέρχονται  στον αριθμό των εκατόν εβδομήντα
επτά  (177).

10. Τις με αρ. πρωτ.  900592/20-11-2020 ΑΔΑ :Ψ60Τ7Λ7-Θ7Κ , 900602/20-11-2020 ΑΔΑ :
6Ψ7Η7Λ7-ΛΘ2 , 900607/20-11-2020 ΑΔΑ: ΨΤΔ07Λ7-887 , 900612/20-11-2021 ΑΔΑ :
Ω0ΓΡ7Λ7-Α2Ψ  και  900615/20-11-2020  ΑΔΑ  :  ΨΨΖΝ7Λ7-Κ53  Αποφάσεις  της
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας του
Δυτικού  τομέα  Αττικής,  με  τις  οποίες  χορηγήθηκε  άδεια  ίδρυσης  και  λειτουργίας
Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στο Δήμο μας.

11. Την με αρ. 167/2021 (ΑΔΑ: ΨΠΜΧΩ62-ΩΨΜ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  για
την πρόσληψη ωρομίσθιου  Εκπαιδευτικού  –  Καλλιτεχνικού  προσωπικού,  με  σχέση
Εργασίας  Ορισμένου  Χρόνου,  στα  προγράμματα  της  Δράσης  «Εναρμόνιση
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» σχολικού έτους 2020 – 2021» για τα Κέντρα
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου μας.

12. Τις ανάγκες του ως άνω Προγράμματος.
13. Την  υπ'  αρ.  266/29.06.2021  απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής  με θέμα:  “Έγκριση

ανακοίνωσης ΣΟΧ 05/2021 για την σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου
ωρομίσθιας  απασχόλησης  με  προσωπικό  διαφόρων  ειδικοτήτων  και  ορισμός
επιτροπής  επιλογής  προσωπικού για  τη  λειτουργία  των 5  νεοϊδρυθέντων Κέντρων
Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου”.

Ανακοινώνει

Την  πρόσληψη  δεκατεσσάρων  (14)  ατόμων  ωρομίσθιου  Εκπαιδευτικού  –
Καλλιτεχνικού προσωπικού, με σχέση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, στα προγράμματα
της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» σχολικού έτους 2020 –
2021»  για  τα  Κέντρα  Δημιουργικής  Απασχόλησης  Παιδιών  του  Δήμου  μας,  όπως
αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ –
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ.
ΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

001
ΠΕ Καθηγητών

Φυσικής
Αγωγής

03

Από την υπογραφή
της σύμβασης και
ως 31/07/2021 με

δυνατότητα
ανανέωσης ή
παράτασης σε

περίπτωση
συνέχισης του
προγράμματος

Πτυχίο  ή  δίπλωμα Επιστήμης  Φυσικής  Αγωγής
και  Αθλητισμού  ΑΕΙ  ή  το  ομώνυμο  πτυχίο  ή
δίπλωμα  Ελληνικού  Ανοικτού  Πανεπιστημίου
(ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(ΠΣΕ)  ΑΕΙ  της  ημεδαπής  ή  ισότιμος  τίτλος
σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας



ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ –
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ.
ΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

002
ΠΕ 

Παιδαγωγοί
-Δάσκαλοι

03

Από την υπογραφή
της σύμβασης και
ως 31/07/2021 με

δυνατότητα
ανανέωσης ή
παράτασης σε

περίπτωση
συνέχισης του
προγράμματος

Πτυχίο ή δίπλωμα   Παιδαγωγού Δημοτικής 
Εκπαίδευσης ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και 
Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Παιδαγωγική ή 
Επιστημών Εκπαίδευσης και Αγωγής ή 
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής με ειδίκευση στην 
Παιδαγωγική ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 
Πολιτικής με κατευθύνσεις :α) Συνεχούς 
Εκπαίδευσης είτε β) Εκπαίδευσης Ατόμων με 
Ειδικές Ανάγκες ή Παιδαγωγικό Δημοτικής 
Εκπαίδευσης  ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή 
δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
 (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος 
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας.

003
ΠΕ

Νηπιαγωγών
01

Από την υπογραφή
της σύμβασης και
ως 31/07/2021 με

δυνατότητα
ανανέωσης ή
παράτασης σε

περίπτωση
συνέχισης του
προγράμματος

Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού τμήματος 
Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην 
Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών Προσχολικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστημών της
 Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή 
Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής 
στην Προσχολική Ηλικία ή Παιδαγωγικού 
Νηπιαγωγών ή Επιστημών της Προσχολικής 
Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή 
Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή 
Ειδικής Αγωγής με κατευθύνσεις: α) Νηπιαγωγού
είτε β) Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης 
ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ
 της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

004
ΠΕ Καθηγητής

Αγγλικής
γλώσσας

01

Από την υπογραφή
της σύμβασης και
ως 31/07/2021 με

δυνατότητα
ανανέωσης ή
παράτασης σε

περίπτωση
συνέχισης του
προγράμματος

Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ ή 
το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ
 της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
ημεδαπής.

Σε περίπτωση έλλειψης πτυχίου ΑΕΙ είναι δυνατή
η πρόσληψη προσωπικού με  αντίστοιχο πτυχίο
ή δίπλωμα επάρκειας διδασκαλίας της γλώσσας
από επίσημο και αναγνωρισμένο φορέα

005 ΠΕ 
Καθηγητής
Γαλλικής
γλώσσας 

01 Από την υπογραφή
της σύμβασης και
ως 31/07/2021 με

δυνατότητα
ανανέωσης ή
παράτασης σε

περίπτωση
συνέχισης του

Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ ή 
το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ
 της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
ημεδαπής.



ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ –
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ.
ΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

προγράμματος

Σε περίπτωση έλλειψης πτυχίου ΑΕΙ είναι δυνατή
η πρόσληψη προσωπικού με  αντίστοιχο πτυχίο 
ή δίπλωμα επάρκειας διδασκαλίας της γλώσσας 
από επίσημο και αναγνωρισμένο φορέα

006
ΠΕ Θεατρικών

σπουδών 
01

Από την υπογραφή
της σύμβασης και
ως 31/07/2021 με

δυνατότητα
ανανέωσης ή
παράτασης σε

περίπτωση
συνέχισης του
προγράμματος

Πτυχίο  ή  δίπλωμα  Θεατρικών  Σπουδών  ή
Θεάτρου ΑΕΙ  ή το  ομώνυμο πτυχίο  ή  δίπλωμα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ 
ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ
της  ημεδαπής  ή  ισότιμος  τίτλος  σχολών  της
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

007
ΔΕ

Εκπαιδευτής
Σκακιού

01

Από την υπογραφή
της σύμβασης και
ως 31/07/2021 με

δυνατότητα
ανανέωσης ή
παράτασης σε

περίπτωση
συνέχισης του
προγράμματος

Πτυχίο  ή  δίπλωμα  ή  απολυτήριος  τίτλος
ειδικότητας  Προπονητή  Σκακιού  ή  αντίστοιχο
πτυχίο  ή  δίπλωμα  ή  απολυτήριος  τίτλος  των
παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου
σπουδών  ή  Ενιαίου  Πολυκλαδικού  Λυκείου  ή
Τεχνικού  Επαγγελματικού  Λυκείου  ή  Τεχνικής
Επαγγελματικής  Σχολής  δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του
Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας ή Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή
απολυτήριος  τίτλος  δευτεροβάθμιας  ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής
ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  της  αλλοδαπής,
ανεξαρτήτως  ειδικότητας  και  σχετική
πιστοποιούμενη εμπειρία ενός (1) έτους

008 ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ
Μουσικών 

01 Από την υπογραφή
της σύμβασης και
ως 31/07/2021 με

δυνατότητα
ανανέωσης ή
παράτασης σε

περίπτωση
συνέχισης του
προγράμματος

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Μουσικών Σπουδών
ή Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης ΑΕΙ ή το 
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή 
ισότιμος τίτλος σχολών της  ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

 ή

Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
Βεβαίωση  ειδίκευσης οποιουδήποτε μουσικού 
οργάνου ή ανώτερων θεωρητικών μουσικών  
σπουδών  εκδιδόμενη απο το Υπουργείο 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή Πτυχίο ή 
δίπλωμα ειδίκευσης οποιουδήποτε μουσικού 
οργάνου ή ανώτερων θεωρητικών μουσικών 
σπουδών  από  μη πανεπιστημιακό μουσικό 
ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αναγνωρισμένο από το κράτος.

ή 



ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ –
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ.
ΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Απολυτήριο Υποχρεωτικής  Εκπαίδευσης και 
Βεβαίωση  ειδίκευσης οποιουδήποτε μουσικού 
οργάνου ή ανώτερων θεωρητικών μουσικών  
σπουδών  εκδιδόμενη απο το Υπουργείο 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή Πτυχίο ή 
δίπλωμα ειδίκευσης οποιουδήποτε μουσικού 
οργάνου ή ανώτερων θεωρητικών μουσικών 
σπουδών  από  μη πανεπιστημιακό μουσικό 
ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αναγνωρισμένο από το κράτος.

009
ΠΕ Εικαστικών
ελλείψει  ΔΕ 

02

Από την υπογραφή
της σύμβασης και
ως 31/07/2021 με

δυνατότητα
ανανέωσης ή
παράτασης σε

περίπτωση
συνέχισης του
προγράμματος

Πτυχίο ή δίπλωμα Καλών Τεχνών ή Εικαστικών
Τεχνών ή Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
ή Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης
με  κατεύθυνση  Εικαστικών  ΑΕΙ  ή  το  ομώνυμο
πτυχίο  ή  δίπλωμα  Ελληνικού  Ανοικτού
Πανεπιστημίου  (ΕΑΠ)  ΑΕΙ  ή  Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή
ισότιμος  τίτλος  σχολών  της  ημεδαπής  ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
ή 
Οποιοδήποτε πτυχίο  ή δίπλωμα ή απολυτήριος
τίτλος  τουλάχιστον  δευτεροβάθμιας  ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής
ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  της  αλλοδαπής
ανεξαρτήτως ειδικότητας και σχετική εμπειρία δύο
(2) ετών.

ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση του προσωπικού θα γίνει με βάση τον παρακάτω πίνακα. Στην τελευταία
στήλη παρουσιάζεται η βαρύτητα του κάθε άξονα κριτηρίων στην τελική βαθμολογία όλων
των υποψηφίων.

1. Η γενική προϋπηρεσία μοριοδοτείται ανεξάρτητα του φορέα που πραγματοποιήθη-
κε.

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 ΔΟ-
ΑΤΑΠ.

4. Τα  κοινωνικά-  οικογενειακά   κριτήρια  αναλύονται  ως  εξής:  Μονογονέας,  γονέας
μέλος οικογένειας ΑΜΕΑ, λαμβάνει ανά κατηγορία  2 μόρια  έως τη συμπλήρωση
του ανώτατου ορίου των 4 μορίων. Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας λαμβάνει 5 μόρια.

5. Κάθε ανήλικο τέκνο βαθμολογείται με 2 μόρια. Πολύτεκνος με 4 και άνω τέκνα λαμ-
βάνει επιπλέον 3 μόρια, σύνολο 9 μόρια. 



ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ Ειδίκευση κριτηρίων Μόρια

Τίτλοι σπουδών
Βασικός Τίτλος Σπουδών και παρεμφερείς

σπουδές (συναφείς με την ειδικότητα της αίτησης
του υποψηφίου για την πρόσληψη)

2 μόρια σε
δεκάβαθμη

κλίμακα και ένα
σε εικοσάβαθμη

κλίμακα  ανά
μονάδα

βαθμολογίας του
πτυχίου 

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Συναφές Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 10 μόρια

Γενική Προϋπηρεσία στο
αντικείμενο

Διδακτική προϋπηρεσία δώδεκα (12) μηνών
 2 μόρια ανά

μήνα
προϋπηρεσίας 

Παιδαγωγικά και ειδικά
προσόντα (συνέντευξη)

Συγκροτημένη παιδαγωγική προσέγγιση,
παιδαγωγική κατάρτιση και επάρκεια,

προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες
κ.λ.π.

Έως 20 μόρια

Κοινωνικά και Οικογενειακά
κριτήρια

Οικογενειακή κατάσταση 
(, Μονογονέας,ή τέκνο  μονογονεϊκής οικογένειας ,

τέκνο οικογένειας με μέλος  ΑΜΕΑ,  ή αναπηρία
υποψηφίου ,  τέκνο πολύτεκνης οικογένειας ή

πολύτεκνος )

Αναπηρία 50 %
αναλογικά  έως

18 μόρια το
ανώτερο 

Χρόνος ανεργίας Από 1-12 μήνες 12 μόρια

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. Ο βασικός τίτλος σπουδών μοριοδοτείται σε δεκάβαθμη κλίμακα με άριστα το 10 (2
μόρια ανά μονάδα βαθμολογίας σε εικοσάβαθμη κλίμακα με 1μόριο ανά μονάδα  ).
Μεταπτυχιακός συναφής τίτλος σπουδών βαθμολογείται με 10 μόρια.

2. Ο  βασικός  τίτλος  σπουδών Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  μοριοδοτείται  σε  εικο-
σάβαθμη κλίμακα (1 μόριο ανά μονάδα βαθμολογίας)

3.  Προϋπηρεσία έως τη συμπλήρωση ενός (1) έτους  2 μόρια αναλογικά.
4. Ένα μόριο ανά μήνα ανεργίας έως και 12 μήνες. 
5. Η συνέντευξη διεξάγεται από τριμελή επιτροπή και η μέγιστη βαθμολογία ορίζεται σε

20 μόρια
6. Οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι κατατάσσονται στο τέλος του κάθε αξιο-

λογικού πίνακα αντίστοιχα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια και να έχουν ηλικία 21 ετών
και άνω και να μην έχουν υπερβεί το 64ο έτος (άρθρο 13 του Ν. 3584/2007). Δηλώνουν
συμμετοχή συμπληρώνοντας την αίτηση του φορέα, στην οποία αναφέρουν ρητά την θέση
που  επιθυμούν.  Με  την  αίτησή  τους  συνυποβάλλουν  υποχρεωτικώς  τα  εξής
δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.



2.Φωτοαντίγραφο  των  τίτλων  των  σπουδών  τους  συμπεριλαμβανομένης  και  της
επιμόρφωσης.  Σε  περίπτωση  πτυχίου  ή  τίτλου  σπουδών  της  αλλοδαπής,  επίσημη
μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις ( άρθρο 29
ΠΔ 50/2001). 
3.  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. 
4. Βιογραφικό σημείωμα.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης.
6. Αποδεικτικό προστατευόμενου μέλους ΑΜΕΑ.  Βεβαίωση σπουδών τέκνου.
7. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ πρόσφατης έκδοσης. Αποκλείεται  η απόδειξη με
υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης και κάρτας ανεργίας.
8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή
ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση).
9. 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  καταλληλότητας  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 προσκομίζονται  αριθμημένα και  υπογεγραμμένα με  τη σειρά που
εμφανίζονται στην ανακοίνωση και  θα γίνονται δεκτά, εφόσον κατατίθενται εμπρόθεσμα.
Δεκτά θα γίνονται μόνο τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύονται από το έντυπο αίτησης του
φορέα το οποίο μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του Δήμου ή
και στο Δημοτικό κατάστημα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  αίτηση  δηλώνοντας  ρητώς  την
ειδικότητά  τους,  τον  κωδικό  θέσης  της  προκήρυξης  καθώς  και  όλα  τα  απαιτούμενα
προσόντα  τους  όπως  αναφέρονται  στον  Πίνακα  Β  και  στην  ενότητα  «Απαραίτητα
δικαιολογητικά»  και  να  την  υποβάλουν  στo Τμήμα  Προσωπικού  του  Δήμου  Αγίων
Αναργύρων-Καματερού  μόνο  ταχυδρομικά  με  συστημένη  επιστολή  ,  στην  ακόλουθη
διεύθυνση:  Δήμος  Αγίων  Αναργύρων-Καματερού,  Δ/νση  Διοικητικών  Υπηρεσιών,
Τμήμα  Ανάπτυξης  Ανθρώπινου  Δυναμικού,  Γραφείο  Μητρώων  και  Διαδικασιών
Προσωπικού (υπ΄όψιν κας Σοφίας Μαυρίδη),  Λεωφ. Δημοκρατίας 61, Τ. Κ. 13561.  Οι
υποψήφιοι  μπορούν  να  αναζητήσουν  τα  έντυπα  των  αιτήσεων  καθώς  και  την
ανακοίνωση πλήρωσης των θέσεων, στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση, ή στον
δημόσιο  διαδικτυακό  τόπο  του  Δήμου  Αγίων  Αναργύρων-Καματερού
(www.agankam.gov.gr).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων  που θα υποβληθούν μόνο ταχυδρομικά κρίνεται με
βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή
του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

Κάθε  υποψήφιος  δικαιούται  να  υποβάλει  μία  μόνο  αίτηση  και  για  επιλογή



απασχόλησης μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση επιλογών απασχόλησης
διαφορετικών  κατηγοριών  προσωπικού  σε  μία  ή  περισσότερες  αιτήσεις  συνεπάγεται
αυτοδικαίως  σε  κάθε  περίπτωση  ακύρωση  όλων  των  αιτήσεων  και  αποκλεισμό  του
υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. 

Η προθεσμία  υποβολής των αιτήσεων είναι  δέκα (10)  ημέρες  (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας στον
έντυπο τύπο. 

Διαδικασία Επιλογής

Όσοι  πληρούν  τα  προσόντα  τίθενται  υπό  την  κρίση  της  Επιτροπής  Επιλογής
Προσωπικού  του  Π.Δ.  524/1980,  η  οποία  και  θα  συνεδριάσει  στο Γραφείο  της
Διεύθυνσης Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής στο κεντρικό κατάστημα του Δήμου Λ.
Δημοκρατίας  61,  Άγιοι  Ανάργυροι την  έκτη  εργάσιμη  ημέρα  από  την  λήξη  της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.  Όσοι υποψήφιοι δεν υπέβαλλαν τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά αποκλείονται από την επιτροπή με αιτιολογημένη απόφαση. 

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του
Δημοτικού  Καταστήματος  και   στον  δημόσιο  διαδικτυακό  τόπο  του  Δήμου  Αγίων
Αναργύρων-Καματερού (www.agankam.gov.gr). 

Ο πίνακας επιλεγόμενων ισχύει έως δώδεκα (12) μήνες από την κατάρτισή του και η
πρόσληψη του προσωπικού ενεργείται κατά την σειρά του πίνακα.

Δημοσίευση της προκήρυξης

Περίληψη της παρούσας προκήρυξης να δημοσιευθεί ως ορίζει το Π.Δ. 524/80. 
Η προκήρυξη θα είναι διαθέσιμη και στον δημόσιο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Αγίων

Αναργύρων-Καματερού (www.agankam.gov.gr). 
Ανάρτηση  ολόκληρης  της  ανακοίνωσης  να  γίνει  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  του

Δημοτικού Καταστήματος επί της Λεωφ. Δημοκρατίας 61, 

Απασχόληση

Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης τετράωρης ωρομίσθιας απασχόλησης
με τους  επιλεγέντες  υποψηφίους  αμέσως μετά  την  κατάρτιση των πινάκων κατάταξης.
Απασχολούμενοι που 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 και αποκλειστικά για το διάστημα που υπολείπεται
έως τη λήξη της σύμβασης. 

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.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΤΣΙΡΜΠΑΣ


