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-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

 

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ σύμφωνα με την με αριθ. 25/2022 (ΑΔΑ: 

63ΙΜΟΡΦΟ-ΡΑΖ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει 

προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 

είκοσι οχτώ (28) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης για το Πρόγραμμα 

Θερινής Απασχόλησης Παιδιών με τις παρακάτω κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, για 

χρονικό διάστημα ενός μήνα, ως εξής: 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΡ. 

ΘΕΣΕΩΝ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 19 

Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος κατεύθυνσης Δασκάλων 

ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο χωρών της 

Ε.Ε. ή Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή του 

Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων έως 1.7.1991 ή της 

Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης έως 

1.7.1991 ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο χωρών της Ε.Ε., 

συνοδευόμενα σε κάθε περίπτωση από το απαιτούμενο 

πτυχίο εξομοίωσης του π.δ. 130/1990 (ΦΕΚ52/Α΄/6.4.1990).  

Όσον αφορά σε τίτλους λοιπών χωρών της αλλοδαπής, 

απαιτείται επιπρόσθετα Βεβαίωση Επανεκπαίδευσης του 

άρθρου 30 παρ.2 του ν.2083/1992 (ΦΕΚ159/Α΄/21.9.1992) 

και άρθρο 10 παρ.3 του ν.2327/1995 

(ΦΕΚ156/Α΄/31.7.1995). 

από 

22.06.2022 

έως 

21.07.2022 

ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
3 

Πτυχίο του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής με 

κατεύθυνση Δασκάλων της Σχολής Επιστημών του 

Ανθρώπου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή του Τμήματος 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, με κατεύθυνση την 

εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες, του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας ή αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο 

πτυχίο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής. 

Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν από 

υποψήφιους με τους παραπάνω τίτλους σπουδών, θα 

καλυφθούν από υποψηφίους που κατέχουν τους 

παρακάτω τίτλους: 

1. Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος κατεύθυνσης 

Δασκάλων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο 

χωρών της Ε.Ε. ή Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή του 

Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων έως 1.7.1991 ή της 

Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης έως 

1.7.1991 ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο χωρών της Ε.Ε., 

συνοδευόμενα σε κάθε περίπτωση από το απαιτούμενο 

πτυχίο εξομοίωσης του π.δ. 130/1990 (ΦΕΚ52/Α΄/6.4.1990).  

Όσον αφορά σε τίτλους λοιπών χωρών της αλλοδαπής, 

απαιτείται επιπρόσθετα Βεβαίωση Επανεκπαίδευσης του 

άρθρου 30 παρ.2 του ν.2083/1992 (ΦΕΚ159/Α΄/21.9.1992) 

και άρθρο 10 παρ.3 του ν.2327/1995 

(ΦΕΚ156/Α΄/31.7.1995). 

2. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Ειδική Αγωγή της 

ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο χωρών της Ε.Ε. 

από 

22.06.2022 

έως 

21.07.2022 

Χαϊδάρι, 31-05-2022 

Αρ. πρωτ. 488 

ΑΔΑ: 6ΦΞΑΟΡΦΟ-735



ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 4 

Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος κατεύθυνσης 

Νηπιαγωγών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο 

τίτλο χωρών της Ε.Ε. ή Πτυχίο Σχολών Νηπιαγωγών της 

ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο χωρών της Ε.Ε., 

συνοδευόμενα σε κάθε περίπτωση από το απαιτούμενο 

πτυχίο εξομοίωσης του π.δ. 130/1990 (ΦΕΚ52/Α΄/6.4.1990). 

Όσον αφορά σε τίτλους λοιπών χωρών της αλλοδαπής, 

απαιτείται επιπρόσθετα Βεβαίωση Επανεκπαίδευσης του 

άρθρου 30 παρ.2 του ν.2083/1992 (ΦΕΚ159/Α΄/21.9.1992) 

και άρθρο 10 παρ.3 του ν.2327/1995 

(ΦΕΚ156/Α΄/31.7.1995). 

από 

22.06.2022 

έως 

21.07.2022 

ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ 

ΚΛΑΣΙΚΟΥ 

ΧΟΡΟΥ 

(ΜΠΑΛΕΤΟ) 

1 

Δίπλωμα Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης ή Ανώτερης 

Ιδιωτικής Επαγγελματικής Σχολής Χορού 3ετούς φοίτησης 

ή Ανώτερης Σχολής Χορού του εξωτερικού ή πτυχίο ΑΕΙ 

του εξωτερικού, αναγνωρισμένα/ου από το Κράτος 

(ΔΟΑΤΑΠ, ΣΑΕΠ). 

από 

22.06.2022 

έως 

21.07.2022 

ΔΕ 

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ  
     1 

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 

δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 

ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, 

ανεξαρτήτως ειδικότητας. 

β) Άδεια ναυαγοσώστη (σε ισχύ), εκδιδόμενη από Λιμενική 

Αρχή. 

από 

22.06.2022 

έως 

21.07.2022 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ: 

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 

καθηκόντων της ειδικότητας που επέλεξαν. 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής 

δικαιολογητικά: 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 

2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών 

της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.  

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.  

4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 όπου να αναφέρονται τα εξής: 

Α. Έχω την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που μου επιτρέπει την εκτέλεση των 

καθηκόντων της ειδικότητας που επέλεξα.  

Β. α) Δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, 

υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, 

δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ΄ 

υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της 

γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 

β) Δεν είμαι υπόδικος που έχω παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή 

για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί. 

γ) Δεν έχω στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά μου δικαιώματα και για όσο χρόνο 

διαρκεί η στέρηση αυτή.  

δ) Δεν τελώ υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική 

δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως 

προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της 

προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 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). 

 

ΑΔΑ: 6ΦΞΑΟΡΦΟ-735



ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Δήμου Χαϊδαρίου στο Δημαρχείο Χαϊδαρίου (Δ/νση: Στρ. Καραϊσκάκη 138 & 

Επαύλεως 2, 1ο υπόγειο, τηλ: 213 2047360) και αρμόδια για την παραλαβή είναι η κ. Σταύρου 

Ελένη κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 10:00 έως τις 14:00. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε 

προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησής της.  

Η παρούσα Ανακοίνωση θα αναρτηθεί στις 31.05.2022 στον χώρο ανακοινώσεων του 

Δήμου Χαϊδαρίου και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χαϊδαρίου, καθώς και στην 

ιστοσελίδα της Επιχείρησης. 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Χ. 

 

 

 

                ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 

ΑΔΑ: 6ΦΞΑΟΡΦΟ-735
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