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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
«Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου διάρκειας έως τρεις μήνες για τη στελέχωση της  κατασκήνωσης του Δήμου Αγίου 
Δημητρίου στη Ραφήνα» 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ  

Έχοντας υπόψιν: 
1.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν 
2.Το ΦΕΚ 1062/Τεύχος Β/30-05-2011 στο οποίο δημοσιεύθηκε η τροποποίηση της 
συστατικής πράξης του νομικού προσώπου. 
3.Το υπ' αριθμ. ΦΕΚ 680/τΒ/22-02-2021, που αφορά «Τροποποίηση του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Παιδείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Προστασίας Αγίου Δημητρίου Αττικής”» 
4.Την υπ’αριθμ.1/25-01-2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Δημητρίου με 
την οποία ορίζεται τακτικό μέλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ 
ΟΠΚΑΠ η κα Σιουμπάλα Όλγα  
5. Τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α), «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για 
την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» όπως ισχύει μετά τις 
τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του άρθρου 20 του ν.2738/1999, σύμφωνα με τις οποίες 
δεν υπάγεται στις διατάξεις του ν. 2190/1994 το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την 
αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων  αναγκών με σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό 
διάστημα δώδεκα μηνών 
6. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν. 4071/2012, με την οποία συμπληρώθηκε η 
παράγραφος 20α του άρθρου 9 του ν. 4057/2012, η οποία αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 
παρ. 1α Ν. 4325/2015,σύμφωνα με τις οποίες εξαιρείται από την προηγούμενη έγκριση της 
Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών 
ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η 
διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες ή κατ' εξαίρεση τους τρεις μήνες μέσα σε συνολικό 
διάστημα δώδεκα μηνών. 
7. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.2, εδ. Ιε του ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος 
προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ234/Α/28-12-09) σύμφωνα με τις 
οποίες εξακολουθούν να εξαιρούνται  από τις διατάξεις του ν.2190/1994 οι συμβάσεις δίμηνης 
διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες 
8. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ 1 του ν. 3584/07, 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 (ΦΕΚ102/26.08.2015 τεύχος Α’) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 
του Ν.4350/15 οι οποίες ορίζουν τα κάτωθι. «Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού 
οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση  εργασίας  ορισμένου χρόνου από τους ΟΤΑ για την 
αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μεσα σε συνολικό 
διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Κατ' εξαίρεση, η πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω 
κατηγορίας που απασχολείται στις δημοτικές κατασκηνώσεις γίνεται με σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες σε συνολικό 
διάστημα δώδεκα (12) μηνών, και η πρόσληψη προσωπικού που απασχολείται  στην 
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πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται με σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες σε συνολικό 
διάστημα δώδεκα (12) μηνών» 
9. Την υπ΄ αριθ. Οικ. 23440/12-6-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών “Περί 
πρόσληψης προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για την κάλυψη κατεπειγουσών ή 
πρόσκαιρων ή εποχικών αναγκών”. 
10. Την υπ’ αριθ. 1942/14-06-2021 βεβαίωση περί ύπαρξης πιστώσεων για την πρόσληψη 
του προσωπικού ΙΔΟΧ. στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους. 
11. Την υπ΄ αριθ. 31/16-06-2021 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του νπδδ ΟΠΚΑΠ, με την 
οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη μίας (1) ΠΕ Δασκάλων, δύο (2) ΤΕ Νοσηλευτριών, ενός (1) ΠΕ 
Ιατρών, ενός (1) ΠΕ Γυμναστών (ειδικότητα Ειδικής Αγωγής), ενός (1) ΠΕ Ειδικής Αγωγής, 
δύο (2) ΥΕ Φυλάκων, ενός (1) ΥΕ Νυχτοφύλακα και ενός (1) ΥΕ Προσωπικού Εστίασης 
(ειδικότητας Λαντζέρηδων) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
διάρκειας τριών (3) μηνών για τις ανάγκες της  κατασκήνωσης του Δήμου Αγίου Δημητρίου 
στη Ραφήνα για το έτος 2021.  
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 
Την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, για την κάλυψη εποχικών αναγκών και συγκεκριμένα 
τη στελέχωση της κατασκήνωσης του Δήμου Αγίου Δημητρίου στη Ραφήνα, θέση 
Περιβολάκια, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως τριών 
(3) μηνών, κατά ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α’), με τα 
αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β’) : 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

101 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 
 

1 Έως τρεις (3) μήνες 
(με έναρξη από 

01/07/2021) 

102 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ – 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ 
Εν ελλείψει αυτών, 
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ – 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ 

2 Έως τρεις (3) μήνες 
(με έναρξη από 

01/07/2021) 

103 ΠΕ ΙΑΤΡΟΙ  
(Ειδικοτήτων Παιδιάτρου ή 
Παθολογίας ή Γενικής 
Ιατρικής ή Ορθοπεδικής) 
Εν ελλείψει αυτών, 
ΠΕ ΙΑΤΡΟΙ 
(Οποιασδήποτε 
ειδικότητας) 
Εν ελλείψει αυτών, 
ΠΕ ΙΑΤΡΟΙ 
(Άνευ ειδικότητας) 

1 Έως τρεις (3) μήνες 
(με έναρξη από 

01/07/2021) 

104 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ – 
ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΕΣ με 
ειδικότητα Ειδικής Αγωγής 

1 Έως τρεις (3) μήνες 
(με έναρξη από 

01/07/2021) 

105 ΠΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1 Έως τρεις (3) μήνες 
(με έναρξη από 

01/07/2021) 

106 ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 2 Έως τρεις (3) μήνες 
(με έναρξη από 

01/07/2021) 

107 ΥΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 1 Έως τρεις (3) μήνες 
(με έναρξη από 

01/07/2021) 

108 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ειδικότητας 
Λαντζέρηδων) 

1 Έως τρεις (3) μήνες 
(με έναρξη από 

01/07/2021) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν 
πρόσθετα) προσόντα 

101 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 
 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγού Δημοτικής Εκπαίδευσης ή 
Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην 
Παιδαγωγική ή Επιστημών Εκπαίδευσης και Αγωγής ή 
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής με ειδίκευση στην Παιδαγωγική 
ή Παιδαγωγικό Δημοτικής 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. 
Τυχόν κατασκηνωτική εμπειρία θα ληφθεί υπόψη και θα 
προσμετρηθεί 
Τυχόν επιμόρφωση σε θεατρικό παιχνίδι ή παιδαγωγική 
θεάτρου θα ληφθεί υπόψη και θα προσμετρηθεί 

102 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ – 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ 
Εν ελλείψει αυτών, 
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ – 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής 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) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτικής ΤΕ ή 
βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την 
άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτή-Νοσηλεύτριας 
(ΠΕ/ΤΕ) και 
γ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών 
Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή 
Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ένωση 
Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή 
Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας 
(ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη 
φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του 
επόμενου έτους από την έκδοσή της, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.5 του 
ν.3252/2004. 
ΠΡΟΣΟΝΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τα 
ανωτέρω προσόντα) 
α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής 
Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής 
(ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών 
Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής 
Τραυματολογίας (Βοηθός Τραυματολογίας ορθοπεδικής) ή 
Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών 
Παθήσεων (Ειδικής Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής Μονάδων 
Εντατικής Θεραπείας ή 
Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις δευτεροβάθμιας 
ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος 
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας, 
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή. 
Τυχόν κατασκηνωτική εμπειρία θα ληφθεί υπόψη και θα 
προσμετρηθεί 

103 ΠΕ ΙΑΤΡΟΙ Ειδικοτήτων 
(Παιδιάτρου ή 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων 
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Παθολογίας ή Γενικής 
Ιατρικής ή 
Ορθοπεδικής) 
Εν ελλείψει αυτών, 
ΠΕ ΙΑΤΡΟΙ 
(Οποιασδήποτε 
ειδικότητας) 
Εν ελλείψει αυτών, 
ΠΕ ΙΑΤΡΟΙ 
(Άνευ ειδικότητας) 

Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 
β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληροί 

όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού 
επαγγέλματος 
γ) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παιδιάτρου, ή 
Παθολόγου, 
ή Γενικής Ιατρικής, ή Ορθοπεδικού. 
δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου και  
ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, 

αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν 

απαιτείται 
. 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα): 
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής 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) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληροί 

όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού 
επαγγέλματος 
γ) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής Οποιασδήποτε 
ειδικότητας. 
δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου και 
ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, 

αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν 

απαιτείται. 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα) 
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 

(Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής Π.Σ.Ε. (ΑΕΙ) ή της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 
β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληροί 

όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού 
επαγγέλματος 
γ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου. 
δ) Εκπλήρωση της Υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας Υπαίθρου, 

αποδεικνυόμενης με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ίδιου Υπουργείου ότι δεν 
απαιτείται. 

Τυχόν κατασκηνωτική εμπειρία θα ληφθεί υπόψη και θα 
προσμετρηθεί 

104 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ – 
ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΕΣ με 
ειδικότητα Ειδικής 
Αγωγής 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
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) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ΕΑΕ 

Τυχόν κατασκηνωτική εμπειρία θα ληφθεί υπόψη και θα 
προσμετρηθεί 
 

105 ΠΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
α) Πτυχίο Φιλοσοφικού Τμήματος Φιλοσοφικής Σχολής ή Φιλολογίας 

ή Ελληνικής Φιλολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και 
Εθνολογίας ή Ιστορίας − Αρχαιολογίας − Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας (με κατεύθυνση Ιστορίας ή Αρχαιολογίας) ή 
Ιστορίας ή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας 
και Παιδαγωγικής ή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ή 
Φιλοσοφίας ή Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και 
Κοινωνικών Επιστημών (Πατρών) ή Ιστορίας Αρχαιολογίας και 
Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών 
Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών (Πελοποννήσου) 
Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης 
ειδικότητας της αλλοδαπής. Πτυχίο Φιλοσοφίας ή Ιστορίας 
Αρχαιολογίας ή Κλασσικών Σπουδών ή Βυζαντινών και 
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ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 
 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα προσόντα πρόσληψης τόσο κατά το χρόνο λήξης 
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά το χρόνο της πρόσληψης. 
 
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Το κατώτατο όριο ηλικίας θα 
πρέπει να είναι συμπληρωμένο κατά την υποβολή της αίτησης. 
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα, για την εκτέλεση των καθηκόντων της 
θέσης για την οποία προσλαμβάνονται, αποδεικνυόμενα από σχετικό Πιστοποιητικό Υγείας, 
το οποίο υποχρεούνται να προσκομίσουν σε περίπτωση επιλογής τους, με την άφιξή τους 
στις εγκαταστάσεις της Κατασκήνωσης. 
3. Να μην έχουν χρόνια υποκείμενα νοσήματα, να μην ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ευάλωτες 
στον ιό του κορωνοϊού COVID-19. 
4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, 
δικαστική συμπαράσταση) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης. 
Εξαίρεση: Σε περίπτωση ύπαρξης του κωλύματος της παραπάνω παραγράφου και 
προκειμένου για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούνται από το κώλυμα 
όσοι έχουν εκτίσει την ποινή τους ή επειδή έχουν αρθεί τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν 
επιβληθεί ή επειδή έχουν απολυθεί υπό όρους (άρθρ. 4 παρ. 6 Ν. 2207/1994). 

 

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 
  
1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση όπως αυτή επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση. 
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή διαβατηρίου 
3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών 

της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.  
4. Λοιπά προσόντα εκτός τίτλου σπουδών όπως αναφέρονται στον Πίνακα Β: Απαιτούμενα 

Προσόντα 
5. Απόδειξη κατασκηνωτικής εμπειρίας 
6. Βιογραφικό Σημείωμα 
 
 
 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 

Oι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν μαζί με 
τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στο email: opkap@dad.gr απευθύνοντας την στη Διεύθυνση Παιδείας 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας – Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών - Γραφείο 
Διοικητικού, υπόψη κκ Δημολά Ε. και Κωνσταντίνου Αικ. (τηλ. 
Επικοινωνίας:2132007713-712). 
 

Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Κύπρου. 
β) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ΕΑΕ 
Τυχόν κατασκηνωτική εμπειρία θα ληφθεί υπόψη και θα 
προσμετρηθεί 
 

106 ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ Δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα πρόσληψης (παρ. 2 άρθρο 
5 του Ν. 2527/1997) 
Τυχόν κατασκηνωτική εμπειρία θα ληφθεί υπόψη και θα 
προσμετρηθεί 

107 ΥΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ Δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα πρόσληψης (παρ. 2 άρθρο 
5 του Ν. 2527/1997) 
Τυχόν κατασκηνωτική εμπειρία θα ληφθεί υπόψη και θα 
προσμετρηθεί 

108 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ειδικότητας 
Λαντζέρηδων) 

Δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα πρόσληψης (παρ. 2 άρθρο 
5 του Ν. 2527/1997) 
Τυχόν κατασκηνωτική εμπειρία θα ληφθεί υπόψη και θα 
προσμετρηθεί 
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Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 17-06-2021 έως την Πέμπτη 24-06-
2021 στις 00:00μμ. 
Επισημαίνεται ότι για το ως άνω προσωπικό δεν προβλέπεται η άδεια ειδικού σκοπού του 
άρθρου 5 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-03-2020) που αφορά σε υπαλλήλους που έχουν τέκνα 
που φοιτούν σε βρεφονηπιακούς, παιδικούς σταθμούς και σχολικές μονάδες. 
 

 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

 
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στον χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Αγίου 
Δημητρίου, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγίου Δημητρίου (www.dad.gr) και στο πρόγραμμα 
“ΔΙΑΥΓΕΙΑ”. 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

 

 
         ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ ΟΛΓΑ 
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