
 
 

 1 

  

                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Νέα Ιωνία 11/5/2018 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                               Αριθµ. Πρωτ.: 11297 

∆ΗΜΟΣ  ΝΕΑΣ  ΙΩΝΙΑΣ 
                                       
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. 11297/2018 

«Πρόσληψη Οµαδαρχών και Κοινοταρχών,  για τις ανάγκες της  
∆ηµοτικής κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι». 

Ο ∆ήµος Νέας Ιωνίας 
Έχοντας υπόψη:  

1. Την υπ’ αριθ. 79/12-3-2018 Πράξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του  ∆ήµου Νέας Ιωνίας, µε 
την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα της πρόσληψης οµαδαρχών και κοινοταρχών. 

2. Την υπ΄ αριθ. 23585/8860/29-3-2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Αττικής µε την οποία κρίθηκε νόµιµη η ανωτέρω απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου.   

 

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι  
 

Κάθε ενδιαφερόµενο για την στελέχωση της ∆ηµοτικής Κατασκήνωσης µε θέσεις Οµαδαρχών 
και Κοινοταρχών, οι οποίοι θα απασχοληθούν για τρεις (3) κατασκηνωτικές περιόδους των 
δεκατριών (13) ηµερών οι Οµαδάρχες και για τέσσερις (4) κατασκηνωτικές περιόδους των (13) 
δεκατριών ηµερών οι Κοινοτάρχες, διάστηµα µικρότερο των τριών (3) µηνών σύνολο, σύµφωνα µε 
τις κατασκηνωτικές περιόδους: 

 
1η περίοδος : από 18/6/18 έως 30/6/2018 
2η περίοδος : από  2/7/2018 έως  14/7/2018 
3η περίοδος : από 16/7/2018 έως  28/7/2018 
4η περίοδος : από 30/7/2018 έως  11/8/2018 
 
Και  τον παρακάτω πίνακα  

 
  

 
 
 
 
 

Οι  οοµµααδδάάρρχχεεςς πρέπει: 
να  είναι ηλικίας από 18 έως 30 ετών, µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. 
Σε περίπτωση µη πλήρωσης των θέσεων θα γίνουν δεκτά και άτοµα ηλικίας από 16 ετών και 
πάνω.   
Οι κοινοτάρχες πρέπει: 

Για την 1η, 2η  και 3η περίοδο  

να είναι ηλικίας από 18 έως 45 ετών, µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. 

Για την 4η περίοδο  

να είναι ηλικίας από 18 έως 55 ετών, µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.  

 

Οι οµαδάρχες και οι κοινοτάρχες πρέπει να έχουν απαραιτήτως προηγούµενη 

κατασκηνωτική εµπειρία 

 
Θα πρέπει να είναι απόφοιτοι ή φοιτητές των Α.Ε.Ι.- Τ.Ε.Ι. ή σπουδαστές ή απόφοιτοι 
Λυκείου και ελλείψει αυτών µαθητές Λυκείου.  
 

1. Έξι (6) Κοινοτάρχες, για καθεµία από τις τρεις (3) πρώτες περιόδους 

2. Τρεις (3) Κοινοτάρχες, για την 4η περίοδο 

3. Τριάντα (30) Οµαδάρχες, για κάθε µία από τις τρεις (3) πρώτες 
περιόδους 
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Προτάσσονται οι µόνιµοι κάτοικοι και ακολουθούν οι ∆ηµότες του ∆ήµου Νέας Ιωνίας. 
  

∆εν πρέπει να έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, 
υποδικία, δικαστική συµπαράσταση) µε επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 
6 του Ν. 2207/94. 

                                                                                   
Απαραίτητα δικαιολογητικά για τις παραπάνω θέσεις είναι τα εξής: 

 

1. Αίτηση (έντυπο που δίνεται από την υπηρεσία) 
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας. 
3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους ή βεβαίωση από το σχολείο φοίτησης. 
4.    Αντίγραφο λογαριασµού ∆ΕΚΟ ή µισθωτήριο συµβόλαιο κατοικίας ή εκκαθαριστικό 

εφορίας ώστε να πιστοποιείται η µόνιµη κατοικία (για τους µόνιµους κατοίκους) ή 
πιστοποιητικό γέννησης από το ∆ηµοτολόγιο του ∆ήµου Νέας Ιωνίας (για τους 
δηµότες)   

5. Πιστοποιητικό υγείας (έντυπο που δίνεται από την υπηρεσία), υπογεγραµµένο και 
σφραγισµένο από Ιατρό.  

6. Υπεύθυνη δήλωση (ενσωµατωµένη στην αίτηση) ή βεβαίωση φορέα από την 
οποία να αποδεικνύεται προηγούµενη εµπειρία σε Κατασκηνώσεις ∆ηµοσίου, Ιδιωτικού ή µη 
Κερδοσκοπικού φορέα. 

7. Υπεύθυνη δήλωση (ενσωµατωµένη στην αίτηση) του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν 
κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα : α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για 
κακούργηµα και σε οποιαδήποτε κλοπή , υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία) απάτη 
εκβίαση , πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την 
υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ΄ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήµιση, καθώς και για 
οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της 
γενετήσιας  ζωής , β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεµφθεί µε τελεσίδικο 
βούλευµα  για πληµµέληµα της προηγούµενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκηµα 
παραγράφηκε,  γ) ότι δεν έχουν , λόγω καταδίκης,  στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα και 
για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή , ότι δεν τελούν υπό δικαστική συµπαράσταση. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν 
αυτοπροσώπως, στα γραφεία της ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας στην διεύθυνση : Καρολίδου 
4, Νέα Ιωνία Τ.Κ. 14231. 
 
Ολόκληρη η ανακοίνωση θα υπάρχει τοιχοκολληµένη στο ∆ηµοτικό Κτίριο (Αγίου Γεωργίου 
40) και στο κτίριο της ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας. 
 
Οι υποψήφιοι  µπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης, του πιστοποιητικού υγείας 
καθώς και τις Υπεύθυνες ∆ηλώσεις, στο ∆ηµαρχείο ή στο κτίριο της ∆/νσης Κοινωνικής 
Προστασίας ή στην ιστοσελίδα του ∆ήµου www.neaionia.gr -Προκηρύξεις. 

Οι οµαδάρχες και κοινοτάρχες που θα επιλεγούν θα παρακολουθήσουν εκπαίδευση 
που θα πραγµατοποιηθεί στο κέντρο πρόληψης «ΙΡΙ∆Α» (∆/νση: Πριγκηπονήσσων 4, Νέα 
Ιωνία). 

Η επιλογή των ενδιαφεροµένων θα γίνει από επιτροπή που θα ορισθεί µε απόφαση 
∆ηµάρχου. Θα ληφθεί υπόψη και θα αξιολογηθεί ο ζήλος, το ενδιαφέρον, η υπευθυνότητα 
και η ικανότητα που εκδήλωσαν οι ενδιαφερόµενοι τα προηγούµενα έτη κατά την άσκηση 
των καθηκόντων τους. Ειδικά για τους Κοινοτάρχες η επιλογή θα γίνει µετά από συνέντευξη 
ενώπιον της επιτροπής. 

Κατά τη διάρκεια των κατασκηνωτικών περιόδων, στα ανωτέρω στελέχη θα παρέχεται 
σίτιση και διαµονή στις εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι, η δε αποζηµίωσή 
τους, για την κοινωνική και εκπαιδευτική προσφορά στους κατασκηνωτές , θα καθορισθεί µε 
κοινή Υπουργική απόφαση Υπουργών  Εσωτερικών και Οικονοµικών που θα δηµοσιευθεί στο 
Φ.Ε.Κ.  
Η  προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι από  16/5/2018 έως  25/5/2018. 

    
                                                                                                Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
 
 
 
                                                                                            ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ           
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