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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’αριθμ. ΣΟΧ 1/2018(Α.Π. 2459/07-11-2018) για τη σύναψη 
Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού  προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας 
Ορισμένου Χρόνου.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ασπροπύργου ΚΕΔΑ ανακοινώνει:

την  πρόσληψη  ωρομίσθιου  εκπαιδευτικού  –  καλλιτεχνικού  προσωπικού  για  την  υλοποίηση  του 
ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για τα Κέντρα 
Δημιουργικής  Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)  που λειτουργούν  στο  Δήμο  Ασπροπύργου  ,  για  το 
σχολικό  έτος  2018 –  2019,  με  Σύμβαση Εργασίας  Ορισμένου  Χρόνου,  συνολικού  αριθμού 10 
(Δέκα)  ατόμων,  για  της  εξής  ανά  ειδικότητα,  αριθμού  ατόμων και  διάρκεια  σύμβασης,  με  τα 
αντίστοιχα απαιτούμενα τυπικά και ειδικά προσόντα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – 
ΕΙΔΗΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜ. 
ΘΕΣΕΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ. 
ΒΑΘΜΙΔΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Εκπαιδευτικό – Καλλιτεχνικό προσωπικό & Βοηθητικό προσωπικό

Εκπαιδευτικό 
Προσωπικό 

-Καθηγητών Φυσικής 
Αγωγής ΠΕ  με 

Ειδικότητα χορού

1 ΠΕ 

Από την υπογραφή 
της σύμβασης και ως 

31/8/2019, με 
δυνατότητα 

ανανέωσης ή 
παράτασης σε 

περίπτωση συνέχισης 
του προγράμματος.

1.Τίτλοι  σπουδών  :  Πτυχίο  τμήματος  επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής και αθλητισμού της ημεδαπής ή το 
ομώνυμο  πτυχίο  ή  ισότιμος  τίτλος  σχολών  της 
αλλοδαπής  αντίστοιχης  ειδικότητας,  με  εξειδίκευση 
στον χορό . 
2.Γενική  Προϋπηρεσία  στο  αντικείμενο: 
αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία στο αντίστοιχο 
αντικείμενο σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του δημοσίου 
ή ΟΤΑ ή Δημοτικές Επιχειρήσεις.Προϋπηρεσία στην 
δημιουργική απασχόληση παιδιών και νηπίων.

Εκπαιδευτικό 
Προσωπικό 

-Νηπιαγωγών ΠΕ

1 ΠΕ Από την υπογραφή 
της σύμβασης και ως 

31/8/2019, με 
δυνατότητα 

ανανέωσης ή 
παράτασης σε 

περίπτωση συνέχισης 
του προγράμματος

1.Τίτλοι σπουδών : 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 Προσχολικής 
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.
2.Γενική  Προϋπηρεσία  στο  αντικείμενο: 
αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία στο αντίστοιχο 
αντικείμενο σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του δημοσίου 
ή ΟΤΑ ή Δημοτικές Επιχειρήσεις .Προϋπηρεσία στην 
δημιουργική απασχόληση παιδιών και νηπίων.
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Εκπαιδευτικό 
Προσωπικό -Δασκάλων 

ΠΕ
1 ΠΕ

Από την υπογραφή 
της σύμβασης και ως 

31/8/2019, με 
δυνατότητα 

ανανέωσης ή 
παράτασης σε 

περίπτωση συνέχισης 
του προγράμματος.

1.Τίτλοι  σπουδών :  Πτυχίο Παιδαγωγικών Τμημάτων 
(Δημοτικής  Εκπαίδευσης)  ή  το  ομώνυμο  Πτυχίο  ή 
Δίπλωμα  του  Ελληνικού  Ανοικτού  Πανεπιστημίου 
(ΕΑΠ)  της  ημεδαπής  ή  ισότιμος  τίτλος  σχολών  την 
ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
2.Γενική  Προϋπηρεσία  στο  αντικείμενο: 
αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία στο αντίστοιχο 
αντικείμενο σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του δημοσίου 
ή ΟΤΑ ή Δημοτικές Επιχειρήσεις. Προϋπηρεσία στην 
δημιουργική απασχόληση παιδιών και νηπίων.

Εκπαιδευτικό 
Προσωπικό –ΠΕ 

Ιστορίας της Τέχνης, – 
Ιστορικό Αρχαιολογικό 

– ΠΕ

2 ΠΕ

Από την υπογραφή 
της σύμβασης και ως 

31/8/2019, με 
δυνατότητα 

ανανέωσης ή 
παράτασης σε 

περίπτωση συνέχισης 
του προγράμματος.

1.Τίτλοι  σπουδών  :  Πτυχίο  τμήματος  επιστήμης 
Ιστορικού Αρχαιολογικού με της ημεδαπής ή Ιστορία 
της  Τέχνης  ή  το  ομώνυμο  πτυχίο  ή  ισότιμος  τίτλος 
σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας 
2.Γενική  Προϋπηρεσία  στο  αντικείμενο: 
αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία στο αντίστοιχο 
αντικείμενο σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του δημοσίου 
ή ΟΤΑ ή Δημοτικές Επιχειρήσεις. 
Προϋπηρεσία στην δημιουργική απασχόληση παιδιών 
και νηπίων.

Εκπαιδευτικό 
Προσωπικό Φιλόλογος 

ΠΕ
1

ΠΕ 

Από την υπογραφή 
της σύμβασης και ως 
31/8/2019, με 
δυνατότητα 
ανανέωσης ή 
παράτασης σε 
περίπτωση συνέχισης 
του προγράμματος

1.Τίτλοι  Σπουδών:  Πτυχίο  Φιλολογίας  ή  Κλασσικής 
φιλολογίας  ή  αντίστοιχου  τμήματος   ανάλογης 
ειδικότητας   της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής   ή  το 
ομώνυμο  πτυχίο  ή  ισότιμος  τίτλος  σχολών  της 
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
 2.  Γενική  Προϋπηρεσία  στο  αντικείμενο: 
αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία στο αντίστοιχο 
αντικείμενο σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του δημοσίου 
ή ΟΤΑ ή Δημοτικές Επιχειρήσεις. 

Εκπαιδευτικό 
Προσωπικό 

-Καθηγητών Φυσικής 
Αγωγής ΠΕ  με 

Ειδικότητα ΤΑΕΚ ΒΟ 
ΝΤΟ

1 ΠΕ 

Από την υπογραφή 
της σύμβασης και ως 
31/8/2019, με 
δυνατότητα 
ανανέωσης ή 
παράτασης σε 
περίπτωση συνέχισης 
του προγράμματος.

1.Τίτλοι  σπουδών  :  Πτυχίο  τμήματος  επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής και αθλητισμού της ημεδαπής ή το 
ομώνυμο  πτυχίο  ή  ισότιμος  τίτλος  σχολών  της 
αλλοδαπής  αντίστοιχης  ειδικότητας,  με  εξειδίκευση 
στο ΤΑΕΚ ΒΟ ΝΤΟ . 
2.Γενική  Προϋπηρεσία  στο  αντικείμενο: 
αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία στο αντίστοιχο 
αντικείμενο σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του δημοσίου 
ή ΟΤΑ ή Δημοτικές Επιχειρήσεις.Προϋπηρεσία στην 
δημιουργική απασχόληση παιδιών και νηπίων.

Καλλιτεχνικό 
Προσωπικό 
-Καθηγητές 

Εικαστικών ΠΕ

1 ΠΕ 

Από την υπογραφή 
της σύμβασης και ως 
31/8/2019, με 
δυνατότητα 
ανανέωσης ή 
παράτασης σε 
περίπτωση συνέχισης 
του προγράμματος

1.Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο τμήματος Εικαστικών της 
ημεδαπής  ή  του  Τμήματος  Καλών  Τεχνών   της 
ημεδαπής  ή  το  ομώνυμο  πτυχίο  ή  ισότιμος  τίτλος 
σχολών  της  αλλοδαπής  αντίστοιχης  ειδικότητας 
2.Γενική  Προϋπηρεσία  στο  αντικείμενο, 
αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία στο αντίστοιχο 
αντικείμενο σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του δημοσίου 
ή ΟΤΑ ή Δημοτικές Επιχειρήσεις.Προϋπηρεσία στην 
δημιουργική απασχόληση παιδιών και νηπίων

Εκπαιδευτικό 
προσωπικό 

Πληροφορικής ΠΕ ή 
ΤΕ 

1 ΠΕ ή ΤΕ Από την υπογραφή 
της σύμβασης και ως 
31/8/2019, με 
δυνατότητα 
ανανέωσης ή 
παράτασης σε 
περίπτωση συνέχισης 
του προγράμματος

 1.Πτυχίο Πληροφορικής ή Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & 
Μηχανικού Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένης 
Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & 
Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Μηχανικού Η/Υ και 
πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή 
Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή 
Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών 
Συστημάτων ή Μηχανικών Η/Υ ή Τηλεπικοινωνιών 
και Δικτύων ή Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής (Ε.Α.Π.) ή 
Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών 
Συστημάτων ή  Επιστημών και Πολιτισμού – 
Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.)ΑΕΙ της ημεδαπής  ή 
Απόφοιτος Τμήματος  Μηχανολόγων μηχανικών με 
μεταπτυχιακό τίτλο και εξειδίκευση στους 
αυτοματισμούς - Ρομποτική  ή ισότιμος τίτλος σχολών 
της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας με εξειδίκευση 
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στην ρομποτική.
2.Προϋπηρεσία στο αντικείμενο, αποδεδειγμένη 
διδακτική προϋπηρεσία στο αντίστοιχο αντικείμενο σε 
εκπαιδευτικά ιδρύματα του δημοσίου ή ΟΤΑ ή 
Δημοτικές Επιχειρήσεις.Προϋπηρεσία στην 
δημιουργική απασχόληση παιδιών και νηπίων

Εκπαιδευτικό 
Προσωπικό Καθηγητή 
Αγγλικής Φιλολογίας 

ΠΕ

1
ΠΕ 

Από την υπογραφή 
της σύμβασης και ως 
31/8/2019, με 
δυνατότητα 
ανανέωσης ή 
παράτασης σε 
περίπτωση συνέχισης 
του προγράμματος

1.Τίτλοι  σπουδών  :  Πτυχίο  Αγγλικής  Γλώσσας  και 
Φιλολογίας  Πανεπιστημίων  της  ημεδαπής  ή  ισότιμα 
πτυχία  αντίστοιχης  ειδικότητας  της  αλλοδαπής   ή 
Πτυχίο  Αγγλικής  Γλώσσας  και  Φιλολογίας  του 
Πανεπιστημίου της Κύπρου 
2Προϋπηρεσία στο αντικείμενο, αποδεδειγμένη 
διδακτική προϋπηρεσία στο αντίστοιχο αντικείμενο σε 
εκπαιδευτικά ιδρύματα του δημοσίου ή ΟΤΑ ή 
Δημοτικές Επιχειρήσεις.Προϋπηρεσία στην 
δημιουργική απασχόληση παιδιών και νηπίων

ΣΥΝΟΛΟ 
ΘΕΣΕΩΝ 10

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων 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).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση του φορέα, και να την υποβάλλουν είτε  
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει 
την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία του τμήματος της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης του Δήμου Ασπροπύργου ΚΕΔΑ στον Ασπρόπυργο και συγκεκριμένα στην έδρα του 
οδός   επί της οδού Αγίου Ιωάννη Στεφανή 7 ΤΚ 19300, και Τηλέφωνο : 2168002441 και ώρες 8:00 
π.μ- 14.:00 μ.μ, μαζί με τα αντίγραφα όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και τίτλων. 
Γίνεται δεκτή και η ταχυδρομική αποστολή της αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά. Το 
εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής κρίνεται με βάση τη σφραγίδα ταχυδρομείου.
Τα  τυπικά  προσόντα  πρόσληψης  και  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  αναφέρονται  στην  αναλυτική 
προκήρυξη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρη την προκήρυξη στο πρόγραμμα 
Διαύγεια  η  να  την  παραλάβουν  από  τα  γραφεία  της  Κοινωφελούς Επιχείρησης  του  Δήμου 
Ασπροπύργου ΚΕΔΑ  μαζί με την αίτηση, ή από το επίσημο site του Δήμου Ασπροπύργου (www 
www. aspropyrgos.gr.
 Σε περίπτωση που αδυνατούν να προσέλθουν στα γραφεία προκειμένου να παραλάβουν το έντυπο 
της αίτησης, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον φορέα προκειμένου να τους αποσταλεί με φαξ η 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Η  υποβολή  των  αιτήσεων  και  των  δικαιολογητικών  είναι  δέκα  (10)  ημέρες  (υπολογιζόμενες 
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε 
τοπικές εφημερίδες  ή της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
του Δήμου Ασπροπύργου ΚΕΔΑ , εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης 
στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης 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 συνεντεύξεις των ενδιαφερομένων θα πραγματοποιηθούν από την ορισμένη με την υπ΄αριθμ.: 
85/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς   Επιχείρησης του 
Δήμου Ασπροπύργου (Κ.Ε.Δ.Α.)  τριμελή Επιτροπή, από την  Δευτέρα  19/11/2018 έως και την 
Τετάρτη 21/11/2018 και  ώρες 11:00 έως 14:00 στα γραφεία της Επιχείρησης στην οδό Αγίου 
Στεφανή 7 Ασπρόπυργος, κατόπιν συνεννοήσεως με τους υποψηφίους, σε ημερομηνία και ώρα που 
θα τους γνωστοποιηθεί κατά την υποβολή της αίτησής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Να δημοσιευθεί στις εφημερίδες

1. Επικαιρότητα
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2: ΘΡΙΑΣΙΟ

την Πέμπτη 08/11/2018

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ
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