
 

 

Κωδικός 

Θέσης 

 

Υπηρεσία 

 

Ειδικότητα 

Διάρκεια σύμβασης Αριθμός 

ατόμων 

 

 

 

 

 

101 

 

ΝΠΔΔ «Πολιτισμός, Παιδεία, 

Αθλητισμός & Κοινωνική 

Προστασία Δήμου 

Αιγιαλείας»  

(Για τη στελέχωση των 

δομών «Κέντρα 

Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών 

— Κ∆ΑΠ) 

 

 

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

 

(µε Μερική 

Απασχόληση  

4 ωρών) 

Έως ένα(1) έτος από 

την ημερομηνία  

υπογραφής της 

σύμβασης µε 

δυνατότητα 

ανανέωσης ή 

παράτασης σε 

περίπτωση συνέχισης 

του προγράμματος 

7 

 

 

 

 

 

102 

 

ΝΠΔΔ «Πολιτισμός, Παιδεία, 

Αθλητισμός & Κοινωνική 

Προστασία Δήμου 

Αιγιαλείας»  

(Για τη στελέχωση των 

δομών «Κέντρα 

Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών 

— Κ∆ΑΠ) 

 

 

ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 

 

(µε Μερική 

Απασχόληση  

4 ωρών) 

Έως ένα(1) έτος από 

την ημερομηνία  

υπογραφής της 

σύμβασης µε 

δυνατότητα 

ανανέωσης ή 

παράτασης σε 

περίπτωση συνέχισης 

του προγράμματος 

 

3 

 

 

 

 

 

103 

 

ΝΠΔΔ «Πολιτισμός, Παιδεία, 

Αθλητισμός & Κοινωνική 

Προστασία Δήμου 

Αιγιαλείας»  

(Για τη στελέχωση της δομής 

«Κ∆ΑΠ-ΜΕΑ) 

 

 

ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

(µε Μερική 

Απασχόληση  

4 ωρών) 

Έως ένα(1) έτος από 

την ημερομηνία  

υπογραφής της 

σύμβασης µε 

δυνατότητα 

ανανέωσης ή 

παράτασης σε 

περίπτωση συνέχισης 

του προγράμματος 

 

1 



 

 

 

 

 

   

  

       104 

 

ΝΠΔΔ «Πολιτισμός, Παιδεία, 

Αθλητισμός & Κοινωνική 

Προστασία Δήμου 

Αιγιαλείας»  

(Για τη στελέχωση των 

δομών «Κέντρα 

Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών 

— Κ∆ΑΠ) 

 

 

ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ/ 

ΤΡΙΩΝ 

 

(µε Μερική 

Απασχόληση  

4 ωρών) 

Έως ένα(1) έτος από 

την ημερομηνία  

υπογραφής της 

σύμβασης µε 

δυνατότητα 

ανανέωσης ή 

παράτασης σε 

περίπτωση συνέχισης 

του προγράμματος 

 

1 

 

 

 

   

  

       105 

 

ΝΠΔΔ «Πολιτισμός, Παιδεία, 

Αθλητισμός & Κοινωνική 

Προστασία Δήμου 

Αιγιαλείας»  

(Για τη στελέχωση των 

δομών «Κέντρα 

Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών 

— Κ∆ΑΠ) 

 

 

ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 

 

(µε Μερική 

Απασχόληση  

4 ωρών) 

Έως ένα(1) έτος από 

την ημερομηνία  

υπογραφής της 

σύμβασης µε 

δυνατότητα 

ανανέωσης ή 

παράτασης σε 

περίπτωση συνέχισης 

του προγράμματος 

 

1 

 

 

 

 

 

 

      106 

 

 

ΝΠΔΔ «Πολιτισμός, Παιδεία, 

Αθλητισμός & Κοινωνική 

Προστασία Δήμου 

Αιγιαλείας»  

(Για τη στελέχωση της δομής 

«Κ∆ΑΠ-ΜΕΑ) 

 

 

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟ-

ΛΟΓΩΝ 

 

(µε Μερική 

Απασχόληση  

4 ωρών) 

Έως ένα(1) έτος από 

την ημερομηνία  

υπογραφής της 

σύμβασης µε 

δυνατότητα 

ανανέωσης ή 

παράτασης σε 

περίπτωση συνέχισης 

του προγράμματος 

 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

      107 

 

ΝΠΔΔ «Πολιτισμός, Παιδεία, 

Αθλητισμός & Κοινωνική 

Προστασία Δήμου 

Αιγιαλείας»  

(Για τη στελέχωση των 

δομών «Κέντρα 

Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών 

— Κ∆ΑΠ) 

 

 

ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 

 

(µε Μερική 

Απασχόληση  

4 ωρών) 

Έως ένα(1) έτος από 

την ημερομηνία  

υπογραφής της 

σύμβασης µε 

δυνατότητα 

ανανέωσης ή 

παράτασης σε 

περίπτωση συνέχισης 

του προγράμματος 

προγράμματος 

 

1 

 

 

 

 

 

 

      108 

 

ΝΠΔΔ «Πολιτισμός, Παιδεία, 

Αθλητισμός & Κοινωνική 

Προστασία Δήμου 

Αιγιαλείας»  

(Για τη στελέχωση των 

δομών «Κέντρα 

Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών 

— Κ∆ΑΠ) 

 

 

ΠΕ/ΤΕ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

 

(µε Μερική 

Απασχόληση  

4 ωρών) 

Έως ένα(1) έτος από 

την ημερομηνία  

υπογραφής της 

σύμβασης µε 

δυνατότητα 

ανανέωσης ή 

παράτασης σε 

περίπτωση συνέχισης 

του προγράμματος 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

      109 

 

ΝΠΔΔ «Πολιτισμός, Παιδεία, 

Αθλητισμός & Κοινωνική 

Προστασία Δήμου 

Αιγιαλείας»  

(Για τη στελέχωση των 

δομών «Κέντρα 

Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών 

— Κ∆ΑΠ) 

 

 

ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ  

 

 

(µε Μερική 

Απασχόληση  

4 ωρών) 

Έως ένα(1) έτος από 

την ημερομηνία  

υπογραφής της 

σύμβασης µε 

δυνατότητα 

ανανέωσης ή 

παράτασης σε 

περίπτωση συνέχισης 

του προγράμματος 

 

1 



 

 

 

 

 

 

       110 

 

ΝΠΔΔ «Πολιτισμός, Παιδεία, 

Αθλητισμός & Κοινωνική 

Προστασία Δήμου 

Αιγιαλείας»  

(Για τη στελέχωση των 

δομών «Κέντρα 

Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών 

— Κ∆ΑΠ) 

 

 

 

ΤΕ ΛΟΓΟ-

ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

 

(µε Μερική 

Απασχόληση  

4 ωρών) 

Έως ένα(1) έτος από 

την ημερομηνία  

υπογραφής της 

σύμβασης µε 

δυνατότητα 

ανανέωσης ή 

παράτασης σε 

περίπτωση συνέχισης 

του προγράμματος 

 

1 

 

 

 

 

 

 

      111 

 

 

ΝΠΔΔ «Πολιτισμός, Παιδεία, 

Αθλητισμός & Κοινωνική 

Προστασία Δήμου 

Αιγιαλείας»  

(Για τη στελέχωση των 

δομών «Κέντρα 

Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών 

— Κ∆ΑΠ) 

 

 

ΤΕ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 

(µε Μερική 

Απασχόληση  

4 ωρών) 

Έως ένα(1) έτος από 

την ημερομηνία  

υπογραφής της 

σύμβασης µε 

δυνατότητα 

ανανέωσης ή 

παράτασης σε 

περίπτωση συνέχισης 

του προγράμματος 

 

1 

 

 

 

 

 

      112 

 

 

ΝΠΔΔ «Πολιτισμός, Παιδεία, 

Αθλητισμός & Κοινωνική 

Προστασία Δήμου 

Αιγιαλείας»  

(Για τη στελέχωση των 

δομών « Βρεφονηπιακών 

Παιδικών Σταθμών» 

 

ΤΕ ΒΡΕΦΟ-

ΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  

 

(µε Πλήρη  

Απασχόληση) 

Έως ένα(1) έτος από 

την ημερομηνία  

υπογραφής της 

σύμβασης µε 

δυνατότητα 

ανανέωσης ή 

παράτασης σε 

περίπτωση συνέχισης 

του προγράμματος 

4 



 

 

 

 

 

 

       113 

 

ΝΠΔΔ «Πολιτισμός, Παιδεία, 

Αθλητισμός & Κοινωνική 

Προστασία Δήμου 

Αιγιαλείας»  

(Για τη στελέχωση των 

δομών «Κέντρα 

Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών 

— Κ∆ΑΠ) 

 

 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 

ΒΡΕΦΟ-

ΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  

 

(µε Μερική 

Απασχόληση  

4 ωρών) 

Έως ένα(1) έτος από 

την ημερομηνία  

υπογραφής της 

σύμβασης µε 

δυνατότητα 

ανανέωσης ή 

παράτασης σε 

περίπτωση συνέχισης 

του προγράμματος 

 

1 

 

 

 

 

 

       114 

 

 

 

ΝΠΔΔ «Πολιτισμός, Παιδεία, 

Αθλητισμός & Κοινωνική 

Προστασία Δήμου 

Αιγιαλείας»  

(Για τη στελέχωση της δομής 

«Κ∆ΑΠ-ΜΕΑ) 

 

 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 

ΒΡΕΦΟ-

ΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  

 

(µε Μερική 

Απασχόληση  

4 ωρών) 

Έως ένα(1) έτος από 

την ημερομηνία  

υπογραφής της 

σύμβασης µε 

δυνατότητα 

ανανέωσης ή 

παράτασης σε 

περίπτωση συνέχισης 

του προγράμματος 

 

1 

 

 

 

 

       115 

 

ΝΠΔΔ «Πολιτισμός, Παιδεία, 

Αθλητισμός & Κοινωνική 

Προστασία Δήμου 

Αιγιαλείας»  

(Για τη στελέχωση των 

δομών « Βρεφονηπιακών 

Παιδικών Σταθμών» 

 

 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 

ΒΡΕΦΟ-

ΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  

 

(µε Πλήρη  

Απασχόληση) 

Έως ένα(1) έτος από 

την ημερομηνία  

υπογραφής της 

σύμβασης µε 

δυνατότητα 

ανανέωσης ή 

παράτασης σε 

περίπτωση συνέχισης 

του προγράμματος 

 

1 



 

 

 

 

 

 

       116 

 

ΝΠΔΔ «Πολιτισμός, Παιδεία, 

Αθλητισμός & Κοινωνική 

Προστασία Δήμου 

Αιγιαλείας»  

(Για τη στελέχωση των 

δομών « Βρεφονηπιακών 

Παιδικών Σταθμών» 

 

 

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ  

 

(µε Πλήρη  

Απασχόληση) 

Έως ένα(1) έτος από 

την ημερομηνία  

υπογραφής της 

σύμβασης µε 

δυνατότητα 

ανανέωσης ή 

παράτασης σε 

περίπτωση συνέχισης 

του προγράμματος 

 

2 

 

 

 

 

       117 

 

ΝΠΔΔ «Πολιτισμός, Παιδεία, 

Αθλητισμός & Κοινωνική 

Προστασία Δήμου 

Αιγιαλείας»  

(Για τη στελέχωση των 

δομών « Βρεφονηπιακών 

Παιδικών Σταθμών» 

 

 

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  

 

(µε Πλήρη  

Απασχόληση) 

Έως ένα(1) έτος από 

την ημερομηνία  

υπογραφής της 

σύμβασης µε 

δυνατότητα 

ανανέωσης ή 

παράτασης σε 

περίπτωση συνέχισης 

του προγράμματος 

 

2 

 
 
 
 
 


