
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αλεξανδρούπολη   21-7-2021  

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                 Αρ. πρωτ.:22570 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Τηλέφωνο: 2551064163, 2551064162 

Ταχ. Δ/νση: Λ. Δημοκρατίας 306 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 

για την πρόσληψη προσωπικού με  σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

για την αντιμετώπιση αναγκών ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών του 

Δήμου Αλεξανδρούπολης  έως 30-9-2021 

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

 

  Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010), όπως 

έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του ν.2738/99. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 2 

του ν. 4325/2015 και συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26-8-2015 τ. Α΄) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του ν.4350/15) και 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του ν. 4547/18. 

4. Το Π.Δ. 71/2020  

5. Την αριθ. 430/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης με 

θέμα: « Προγραμματισμός πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για ναυαγοσωστική κάλυψη για 

την περίοδο από 23-7-2021 έως 30-9-2021». 

6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης (ΦΕΚ 2280/τ.Β΄/12-10-

2011), καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού (ΦΕΚ 2927/τ.Β΄ /31-12-2015, ΦΕΚ 4301/τ. Β΄ /11-

12-2017, ΦΕΚ 5143/τ.Β΄/16-11-2018 και ΦΕΚ 1004/τ.Β΄/26-3-2019),  
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7. Την υπ’ αρ. πρωτ. 22553/21-7-2021 βεβαίωση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου Διεύθυνσης, 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξανδρούπολης για την ύπαρξη των  σχετικών 

πιστώσεων. 

Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα οκτώ 

(48) ατόμων  ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ για τις ανάγκες ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών 

του Δήμου Αλεξανδρούπολης,  χρονικής διάρκειας έως 30-9-2021 με τις κάτωθι ειδικότητες: 

1. Σαράντα δύο (42) άτομα ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ (για τις πολυσύχναστες 

παραλίες του Δήμου Αλεξανδρούπολης)  

 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Α. ΓΙΑ ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ 

α)  Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 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.  

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό Ναυαγοσώστη, αναγνωρισμένης Ναυαγοσωστικής Σχολής από 

οικεία Λιμενική Αρχή ή άδεια Ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.    

  ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 

α)  Πτυχίο ή δίπλωμα  ΑΕΙ ανεξαρτήτως ειδικότητας ή  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, ανεξαρτήτως  ειδικότητας.  

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό Ναυαγοσώστη, αναγνωρισμένης Ναυαγοσωστικής Σχολής από 

οικεία Λιμενική Αρχή ή άδεια Ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.    

 

Β. ΓΙΑ ΤΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ  

α)  Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ  ανεξαρτήτως  ειδικότητας.  

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό Ναυαγοσώστη, αναγνωρισμένης Ναυαγοσωστικής Σχολής από 

οικεία Λιμενική Αρχή ή άδεια Ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.    

 

Γ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ 

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. 
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β) Πτυχίο ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό Ναυαγοσώστη, αναγνωρισμένης Ναυαγοσωστικής Σχολής από 

οικεία Λιμενική Αρχή ή άδεια Ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.  

  ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 

α) Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για 

υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος 

απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων 

Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή 

άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. 

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό Ναυαγοσώστη, αναγνωρισμένης Ναυαγοσωστικής Σχολής από 

οικεία Λιμενική Αρχή ή άδεια Ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.    

 

2. Έξι (6) άτομα ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ (για τις πολυσύχναστες παραλίες 

του Δήμου Αλεξανδρούπολης) 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Α. ΓΙΑ ΠΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ- ΕΠΟΠΤΩΝ 

α)  Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 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.  

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό Ναυαγοσώστη, αναγνωρισμένης Ναυαγοσωστικής Σχολής από 

οικεία Λιμενική Αρχή ή άδεια Ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.    

γ) Τρία (3) έτη εμπειρία ως ναυαγοσώστης 

  ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 

α)  Πτυχίο ή δίπλωμα  ΑΕΙ ανεξαρτήτως ειδικότητας ή  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, ανεξαρτήτως  ειδικότητας.  

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό Ναυαγοσώστη, αναγνωρισμένης Ναυαγοσωστικής Σχολής από 

οικεία Λιμενική Αρχή ή άδεια Ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.   

 γ) Τρία (3) έτη εμπειρία ως ναυαγοσώστης 

 

Β. ΓΙΑ ΤΕ  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ- ΕΠΟΠΤΩΝ 

α)  Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ  ανεξαρτήτως  ειδικότητας.  

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό Ναυαγοσώστη, αναγνωρισμένης Ναυαγοσωστικής Σχολής από 

οικεία Λιμενική Αρχή ή άδεια Ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.    
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γ) Τρία (3) έτη εμπειρία ως ναυαγοσώστης 

 

Γ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ -ΕΠΟΠΤΩΝ 

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. 

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό Ναυαγοσώστη, αναγνωρισμένης Ναυαγοσωστικής Σχολής από 

οικεία Λιμενική Αρχή ή άδεια Ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.  

γ) Τρία (3) έτη εμπειρία ως ναυαγοσώστης 

  ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 

α) Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για 

υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος 

απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων 

Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή 

άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. 

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό Ναυαγοσώστη, αναγνωρισμένης Ναυαγοσωστικής Σχολής από 

οικεία Λιμενική Αρχή ή άδεια Ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.    

γ) Τρία (3) έτη εμπειρία ως ναυαγοσώστης. 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

1.  Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και σαράντα πέντε (45)  ετών και να πληρούν 

τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου 

μέρους του ν. 3584/2007. 

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

καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 

3.  Να μην έχουν κώλυμα σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 3584/2007. 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 

2. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών 

3. Φωτοαντίγραφο Πτυχίου ή διπλώματος ή άδειας ναυαγοσώστη 

4. Πιστοποιητικό γεννήσεως 

5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχω κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου 

6. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχω ή έχω κώλυμα κατά το άρθρο 16 του ν. 3584/2007 

7. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρώ τα γενικά προσόντα διορισμού του πρώτου μέρους του ν. 

3584/2007 και ότι έχω την υγεία και την φυσική καταλληλότητα για την θέση επιλογής. 
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8.  α)Για την απόδειξη προϋπηρεσίας ιδιωτικού τομέα: Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και 

υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας 

καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή της επωνυμίας της 

επιχείρησης. 

β) Για την απόδειξη προϋπηρεσίας δημοσίου τομέα: Βεβαίωση του δημοσίου φορέα από την 

οποία να προκύπτει ο χρόνος και το είδος της προϋπηρεσίας. 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  

Ανάρτηση της παρούσης θα γίνει στο πρόγραμμα Διαύγεια , στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης και στον χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Λ. Δημοκρατίας 306) 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με φυσική παρουσία στο Δημοτικό Κατάστημα Λ. 

Δημοκρατίας 306 Γραφείο Πρωτοκόλλου ή  ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  

protocol@alexpolis.gr από  22-7-2021 έως 26-7-2021    

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ 
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