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Αλεξανδρούπολη 20-6-2022
Αριθ.πρωτ. 19635

ΑΝ ΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον Δήμο
Αλεξανδρούπολης για τη λειτουργία της παιδικής εξοχής – κατασκήνωσης Μάκρης
Αλεξανδρούπολης.
Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.
2. Την αριθ. 38499/21-04-2022 (ΦΕΚ 2107/28-4-2022 τ. Β΄) ΚΥΑ των Υπουργών
Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Εσωτερικών « Ανάθεση οργάνωσης
και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού προγράμματος σε Δήμους».
3. Την με αρ. πρωτ. 695/15432/16-5-2022 απόφαση Δημάρχου « Καθορισμός αποστολών
κατασκηνωτών της Παιδικής Εξοχής Μάκρης για την κατασκηνωτική περίοδο του 2022»
4. Την με αρ. πρωτ. 53387/6-6-2022 (ΦΕΚ 2831/6-6-2022 τ.Β΄) ΚΥΑ των Υπουργών
Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων- Εσωτερικών « Καθορισμός αναγκών
εποχικού προσωπικού Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος
έτους 2022».
5. Την με αρ. πρωτ.56216/14-6-2022 απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων « Κατανομή προσωπικού για πρόσληψη στις κατασκηνώσεις του κρατικού
προγράμματος σε δήμους έτους 2022».
6. Την αριθ. 405/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής: « Έγκριση πρόσληψης
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως (2) δύο
μήνες για την λειτουργία της Κατασκήνωσης Μάκρης Αλεξανδρούπολης, έτους 2022».
Ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως δύο (2) μήνες, συνολικού αριθμού σαράντα επτά (47)
ατόμων, για τις ανάγκες λειτουργίας της παιδικής εξοχής - κατασκήνωσης Μάκρης
Αλεξανδρούπολης έτους 2022 του Δήμου Αλεξανδρούπολης και συγκεκριμένα :







Συντονιστές
Επιμελητές
Ειδ. Συνεργάτες- Ψυχαγωγοί
Ειδ. Συνεργάτες-Χειροτεχνίας
Γυμναστές

1
3
2
2
2
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Ομαδάρχες(1)
Διαχειριστές
Βοηθ. Διαχειριστές
Αποθηκάριοι
Γιατροί
Νοσοκόμοι
Μάγειροι
Βοηθ. Μαγείρων
Εργάτες - Εργάτριες
Οδηγός
Προσωπικό Καθαριότητας
Φύλακας
Ειδικός Τεχνίτης
 Φυσικοθεραπευτής (2)
 Ναυαγοσώστης

14
1
1
1
1
1
1
1
9
1
2
1
1
1
1

(1) Οι Ομαδάρχες θα προσληφθούν μόνο για την περίοδο φιλοξενίας παιδιών
(2) Ο Φυσικοθεραπευτής/τρια θα προσληφθεί μόνο για την περίοδο φιλοξενίας Ατόμων ΑμεΑ
Προσόντα στελεχών
Τα στελέχη της Παιδικής Εξοχής - Κατασκήνωσης είναι απόφοιτοι της σχολής Εκπαίδευσης
Στελεχών Παιδικών Εξοχών ή απόφοιτοι των ΙΕΚ με ειδικότητα στελεχών κατασκηνώσεων.
Ο Συντονιστής είναι πτυχιούχος Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής.
Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα, προτιμώνται απόφοιτοι Λυκείου
με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία.
Ο Επιμελητής είναι απόφοιτος τουλάχιστον Β' τάξεως Λυκείου με ευδόκιμη κατασκηνωτική
εμπειρία.
Ο Τμηματάρχης είναι άτομο με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία, απόφοιτος Λυκείου.
Ο Ομαδάρχης είναι απόφοιτος Α' τάξης Λυκείου .
Οι Ειδικοί Συνεργάτες είναι πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω σχολών:
α) Παιδαγωγικών Τμημάτων και ΤΕΙ Βρεφονηπιοκομίας
β) Τ.Ε.Ε.ΦΑ.
γ) Τμημάτων Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
δ) Θεατρικών και Δραματικών Σχολών
ε) Μουσικών και χορευτικών σχολών και
στ) Σχολών καλλιτεχνικών μαθημάτων.
Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα είναι δυνατή η πρόσληψη
στελεχών με κατασκηνωτική εμπειρία που να αποδεικνύεται.
Προσόντα λοιπού προσωπικού
Ο Διαχειριστής είναι τουλάχιστον απόφοιτος Λυκείου και κατά προτίμηση υπάλληλος της οικείου
Δήμου, καθώς είναι υπόλογος και υπεύθυνος έναντι του Δήμου και του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων .
Ο Γιατρός της Παιδικής Εξοχής - Κατασκήνωσης είναι απόφοιτος ιατρικής Σχολής με άδεια
άσκησης επαγγέλματος και υποχρεούται να βρίσκεται καθημερινά στους χώρους της Παιδικής
Εξοχής - Κατασκήνωσης.
Ο Νοσοκόμος είναι απόφοιτος σχολής Νοσοκόμων με άδεια άσκησης επαγγέλματος ή τελειόφοιτος
Σχολής Νοσοκόμων.
Ο Μάγειρας και ο βοηθός του είναι απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι Σχολής Μαγείρων ή ΥΕ με εμπειρία
στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται.
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Ο Αποθηκάριος είναι τουλάχιστον απόφοιτος Λυκείου και κατά προτίμηση με προϋπηρεσία που να
αποδεικνύεται.
Ο Ειδικός Τεχνίτης απόφοιτος ανάλογης Σχολής ή με εμπειρία στην ειδικότητα που να
αποδεικνύεται.
Βοηθητικό προσωπικό δεν απαιτείται να διαθέτει ιδιαίτερα προσόντα.
Ο Φυσικοθεραπευτής
α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα
ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα
πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Αδεια
άσκησης επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις
για την άσκηση του επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή (ΤΕ), και γ) Ταυτότητα μέλους του
Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών (Π.Σ.Φ), η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος
Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του
ν. 3599/2007 ή Βεβαίωση εγγραφής στον Π.Σ.Φ για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά,η οποία
ισχύει μέχρι το τέλος του έτους που εκδόθηκε ή Βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στον Π.Σ.Φ. του
τρέχοντος έτους.
Ο Ναυαγοσώστης
Κύρια προσόντα:
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και
β) Πτυχίο ή Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό Ναυαγοσώστη, αναγνωρισμένης ναυαγοσωστικής σχολής
από οικεία Λιμενική Αρχή ή άδεια Ναυαγοσώστη εκδιδόμενη από Λιμενική αρχή, σε ισχύ.
Προσόντα Α΄Επικουρίας:
(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, σε ισχύ.
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. α) Οι υποψήφιοι να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών εκτός των ομαδαρχών από 16 ετών
και άνω.
β) Οι υποψήφιοι για την ειδικότητα του ναυαγοσώστη πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως
60 ετών (παρ. 15 του αρ. 5 του π.δ. 71/2020).
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του ν. 3584/2007.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
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3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών και όπου απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος .
4. Όπου στην ανακοίνωση αναφέρονται « Φοιτητές» βεβαίωση της Σχολής που φοιτούν, με
την οποία θα πιστοποιείται η φοιτητική ιδιότητα, για το τρέχον έτος.
5. Υπεύθυνη δήλωση του ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του ν. 3584/2007
« Κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά τον χρόνο πρόσληψης:
α) να μην έχουν 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) να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για
πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.
γ) να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η
στέρηση αυτή.
δ) να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική
δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις
ε) να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου
του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω
καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του
εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση».
Προκειμένου για ειδικότητες ΥΕ βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούνται από το
κώλυμα οι υποψήφιοι που έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν
επιβληθεί, έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρους (παρ.3 αρ.169 ν. 3584/2007) .
6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο,
που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων,
έχουν ή δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14
παρ.1 του ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών
ή πρόσκαιρων αναγκών. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την
υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης
(έναρξη και λήξη).
7. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνουν: α) ότι δέχονται την χρήση- επεξεργασία των
προσωπικών μου δεδομένων συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων στο πλαίσιο των
ενεργειών

της πρόσληψής μου στη παιδική εξοχή-κατασκήνωση Μάκρης του Δήμου

Αλεξανδρούπολης,
β) 1. αν είστε παλαιός ασφαλισμένος (πριν την 31-12-1992)
2. αν είστε νέος ασφαλισμένος (μετά την 1-1-1993)
3. αν είναι πρώτη φορά που ασφαλίζεστε
γ) ότι έχω ή δεν έχω την υγεία και την φυσική καταλληλότητα για την ειδικότητα που
επιλέγω να προσληφθώ.
8. Βεβαίωση Α.Φ.Μ.
9. Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α.
10. Φωτοτυπία αριθμού μητρώου ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)
11.Βεβαίωση ευδόκιμης κατασκηνωτικής εμπειρίας όπου υπάρχει και εφόσον απαιτείται.
12.Αποδεικτικό ανανέωσης δελτίου ανεργίας (αν υπάρχει).
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ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι επιλεγέντες υποχρεούνται να προσκομίσουν πλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών και πριν
την ανάληψη υπηρεσίας τα κάτωθι:
1. Βιβλιάριο υγείας για το προσωπικό που θα απασχοληθεί στην κουζίνα και στην
τραπεζαρία.
2. Γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού ιατρού ότι έχουν την υγεία και την φυσική
καταλληλότητα να ασκήσουν τα καθήκοντα της θέσης ( ομαδάρχη, οδηγού,
επιμελητή κ.λ.π.) που προσλήφθηκαν.
3. Γνωμάτευση ψυχιάτρου ότι έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα να
ασκήσουν τα καθήκοντα της θέσης ( ομαδάρχη, οδηγού, επιμελητή κ.λ.π.) που
προσλήφθηκαν.
4. Οι ανήλικοι βιβλιάριο ανηλίκων.
5. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε
ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@alexpolis.gr, είτε στον Δήμο
Αλεξανδρούπολης Λ. Δημοκρατίας 306, Αλεξανδρούπολη Γραφείο Πρωτοκόλλου, 1ος οροφος
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 21-6-2022 έως 24-6-2022.
Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο
πρόγραμμα Δι@ύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ

