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Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω    Η  

 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη ειδικών θέσεων στελεχών 

των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων. 
___________________ 

 
Ο Δήμαρχος Αθηναίων ύστερα από την υπ΄ αριθ. 85/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και 

τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4873/2021(Υ.Ε.Κ. 248/τ.Γ’2021), 
 

Π ρ ο σ κ α λ ε ί  
 
κάθε ενδιαφερόμενο/η που έχει τα παρακάτω προσόντα και ιδιότητες να προσφέρει οικειοθελώς τις 
υπηρεσίες του, στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής και του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, στις 
Παιδικές Εξοχές του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, για τις εξής κατ’ αριθμόν ατόμων θέσεις: 
 

ΘΕΕΙ  
ΑΡΙΘΜΟ 
ΑΣΟΜΩΝ 

ΙΔΙΟΣΗΣΕ και ΠΡΟΟΝΣΑ 
ΦΡΟΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΗΜΑ 

ΑΡΦΗΓΟ 
ΚΑΣΑΚΗΝΩΗ 
(ηλικίας άνω των 

30 ετών) 

1 

Εμπειρία σε οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία 
κατασκηνώσεων αναλόγου μεγέθους, να είναι άτομο, 
δραστήριο, αποφασιστικό με φαντασία και 
δημιουργικότητα, κοινωνικό και με αγάπη προς τα 
παιδιά. 

ΑΠΟ 24/06/2022 

ΕΩ 15/08/2022 

Ο/Η Αρχηγός οφείλει να είναι παρών/ούσα από 24/06/2022 έως και 15/08/2022 καθώς επίσης 
και στην εκπαίδευση των τελεχών που θα πραγματοποιηθεί πριν την έναρξη της 
κατασκηνωτικής περιόδου. 

ΒΟΗΘΟΙ 
ΑΡΦΗΓΟI 

ΚΑΣΑΚΗΝΩΗ 
(ηλικίας 25-45 

ετών) 

2 

Ένας υποψήφιος/α με γνώσεις αθλητικών 
δραστηριοτήτων  
και 
Ένας υποψήφιος/α με γνώσεις παιδαγωγικών 
προγραμμάτων. 
Οι ανωτέρω πρέπει να έχουν εμπειρία σε οργάνωση, 
διοίκηση και λειτουργία κατασκηνώσεων αναλόγου 
μεγέθους, να είναι άτομα συνεργάσιμα, δραστήρια, 
αποφασιστικά, με φαντασία και δημιουργικότητα, 
κοινωνικά και με αγάπη προς τα παιδιά. 

ΑΠΟ 24/06/2022 

ΕΩ 15/08/2022 

Οι δύο (2) Βοηθοί Αρχηγοί οφείλουν να είναι παρόντες/ούσες στις Α’,Β’ και Γ΄περιόδους από 
24/06/2022 έως και 15/08/2022 καθώς επίσης και στην εκπαίδευση των τελεχών που θα 
πραγματοποιηθεί πριν την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου. 

 
ΤΠΑΡΦΗΓΟΙ 

ΚΑΣΑΚΗΝΩΗ 

(ηλικίας 25-45 
ετών) 

 

 

4 

Εμπειρία σε οργάνωση και λειτουργία 
κατασκηνώσεων, να είναι άτομα συνεργάσιμα, 
δραστήρια, αποφασιστικά με φαντασία και 
δημιουργικότητα, κοινωνικά και με αγάπη προς τα 
παιδιά. 

ΑΠΟ 24/06/2022 

ΕΩ 15/08/2022 
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Οι Τπαρχηγοί  οφείλουν να είναι παρόντες/ούσες στις Α’, Β’ και Γ’ περιόδους από 24/06/2022 
έως και 15/08/2022 καθώς επίσης να είναι παρόντες/ούσες και στις εκπαιδεύσεις τελεχών που 
θα πραγματοποιηθούν πριν την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου. 

ΒΟΗΘΟΙ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
ηλικίας 18 

(συμπληρωμένο 
ημερολογιακά το 
18ο έτος) έως και 

30 ετών 

10 

Στελέχη που μπορεί να είναι και απόφοιτοι ή 
φοιτητές-σπουδαστές ΑΕΙ-ΤΕΙ (Παιδαγωγικής 
Κατεύθυνσης), στελέχη με εμπειρία στο χώρο της 
εκπαίδευσης παιδιών και νέων σε κατασκηνώσεις και 
άλλες εξωσχολικές δραστηριότητες παιδαγωγικού 
χαρακτήρα.  
Να έχουν ιδιαίτερη έφεση στο παιχνίδι και το 
τραγούδι καθώς και σε άλλες εκφράσεις 
καλλιτεχνικής δημιουργίας (εικαστικά, χειροτεχνία, 
θέατρο, αθλητισμό κλπ). 
Θα εκτιμηθεί θετικά η εμπειρία σε παιδιά με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες. 

ΑΠΟ 24/06/2022 
ΕΩ 15/08/2022 

Οι Βοηθοί Παιδαγωγικού Προγράμματος οφείλουν να είναι παρόντες/ούσες στις Α’, Β΄και Γ’ 
περιόδους από 24/06/2022 έως 15/08/2022. 

ΚΟΙΝΟΣΑΡΦΕ – 
ΚΟΙΝΟΣΑΡΦΙΕ  

ηλικίας 18 
(συμπληρωμένο 

ημερολογιακά το 
18ο έτος) έως 30 

ετών 

15 

Στελέχη που μπορεί να είναι και απόφοιτοι ή 
φοιτητές, σπουδαστές ΑΕΙ-ΤΕΙ, με κατασκηνωτική 
εμπειρία, υπευθυνότητα, εμπειρία στον συντονισμό 
εθελοντών, με οργανωτικά προσόντα, ανάληψη 
πρωτοβουλιών, συνεργάσιμοι, κοινωνικά και με 
αγάπη προς τα παιδιά. Πρόθυμοι να εμπνεύσουν και 
καθοδηγήσουν με το προσωπικό τους παράδειγμα 
τους ομαδάρχες/ομαδάρχισσες και τα παιδιά. 

ΑΠΟ 24/06/2022 
ΕΩ 15/08/2022 

ΟΜΑΔΑΡΦΕ - 
ΟΜΑΔΑΡΦΙΕ 

ηλικίας 17 
(συμπληρωμένο 

ημερολογιακά το 
17ο έτος) έως 26 

ετών 

100 

Στελέχη με κατασκηνωτική εμπειρία, συνεργάσιμα, 
κοινωνικά και με αγάπη προς τα παιδιά. Πρόθυμοι 
να εμπνεύσουν και καθοδηγήσουν τα παιδιά με το 
προσωπικό τους παράδειγμα. 
 

ΑΠΟ 24/06/2022 

ΕΩ 15/08/2022 

Οι Κοινοτάρχεσ-Κοινοτάρχιςςεσ, Ομαδάρχεσ-Ομαδάρχιςςεσ, οφείλουν να είναι παρόντεσ/οφςεσ ςτισ Α’,Β’ και Γ’ 
περιόδουσ από 24/06/2022 ζωσ και 15/08/2022. 

 
Τα ανωτέρω στελέχη θα δρουν και θα κινούνται μέσα στο πλαίσιο καθορισμού των αρμοδιοτήτων τους που 
απορρέουν από τον Κανονισμό Λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών-Κατασκηνώσεων του Δήμου Αθηναίων. 
 
Π Ρ Ο Θ Ε  Μ Ι Α  Τ Π Ο Β Ο Λ Η   Α Ι Σ Η  Ε Ω Ν  
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία, και να την 

υποβάλουν μαζί με αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 

αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην 
ακόλουθη διεύθυνση: 

Δήμος Αθηναίων, Λιοσίων 22, Σ.Κ. 10438, Αθήνα, απευθύνοντάς την στην Επιτροπή 
Αξιολόγησης της με Α.Π. 127737/12-05-2022 Ανακοίνωσης. 

Σο εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο 
οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 
 
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΘΕΕΙ.  
Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται με την αίτησή τους να συνυποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά: 
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για υπηκόους Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ( Σε υπηκόους χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης φωτοτυπία διαβατηρίου και άδειας 
παραμονής) 

2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους. 
3. Πιστοποιητικό γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
4. Βιογραφικό Σημείωμα. 
5. Βεβαίωση προηγούμενης απασχόλησης σε Κατασκηνώσεις δημοσίου, ιδιωτικού ή μη 

κερδοσκοπικού φορέα θα συνεκτιμηθεί. 
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6. Επισημαίνεται ότι θα ισχύσουν οι κυβερνητικές αποφάσεις όσον αφορά το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό 
στο πλαίσιο της πρόληψης και αντιμετώπισης της διασποράς του Covid-19. 

7.  Κατόπιν του με Α.Π.310045/11-04-2022 εγγράφου της Περιφέρειας Αττικής με θέμα: « Ενημέρωση για 
υποχρεώσεις παιδικών κατασκηνώσεων, βάσει του ν. 4837/2021» επισημαίνεται ότι για όλο το 
προσωπικό που πρόκειται να απασχοληθεί στην κατασκήνωση, ισχύει η υποχρέωση προσκόμισης:  
Α) Αντιγράφου ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 
εγκλήματα σχετικά με την οικογένεια των άρθρων 360 και 360Α του Ποινικού Κώδικα, εγκλήματα 
ενδοοικογενειακής βίας, εμπορίας ανθρώπων, εμπορίας ναρκωτικών και 
Β) Τπεύθυνης Δήλωσης ότι κατά το χρόνο υποβολής της δεν εκκρεμεί εις βάρος τους ποινική δίωξη 
και ότι δε βρίσκεται σε ισχύ οριστική ή τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα ίδια αδικήματα, η 
οποία δεν έχει καταστεί αμετάκλητη.» 

 
 
Γ Ν Ω  Σ Ο Π Ο Ι Ε Ι Σ Α Ι  ό τ ι :  
(α) Η επιλογή των ενδιαφερομένων θα διενεργηθεί κατόπιν της υποβολής των αιτήσεων και ύστερα από 
συνέντευξη που θα παραχωρήσουν ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης βάσει των στοιχείων των 
δικαιολογητικών που θα κατατεθούν και της εν γένει παρουσίας των. 
(β) Η ως άνω αναφερόμενη επιτροπή αξιολόγησης στελεχών για οικειοθελή προσφορά στις Παιδικές Εξοχές, 
της οποίας η θητεία λήγει με τη λήξη της κατασκηνωτικής περιόδου, έχει δικαίωμα έως την 
προαναφερόμενη ημερομηνία να συνεδριάζει προκειμένου να επιλέγει στελέχη, σε περίπτωση που ανά 
κατασκηνωτική περίοδο δεν συμπληρώνεται ο απαιτούμενος ανά κατηγορία αριθμός στελεχών ή κρίνεται 
αναγκαία η αντικατάστασή τους.  

 
Δ  Η  Μ  Ο    Ι  Ο  Π  Ο  Ι  Η    Η  

 
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα: www.cityofathens.gr  του Δήμου Αθηναίων 
(Λιοσίων 22), καθώς και στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 
 
 

Ο 
ΔΗΜΑΡΦΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

 
 

 
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:  

1. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου 

2. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Γενικού Γραμματέα 

3. Γενική Διεύθυνση Διοίκησης 

4. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών 

5. Δ/νση Οικονομικών 
(Α. Τμήμα Μισθοδοσίας) 

6. Δ/νση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού 
(Α. Τμήμα Μονίμου Προσωπικού) 
(Β. Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου) 
(Δ . Τμήμα Ελέγχου Απασχόλησης) 

7. Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης 

8. Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης 
(Τμήμα Παιδικών Εξοχών) 

 

http://www.cityofathens.gr/
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