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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Αλεξανδρούπολη 15-09-2016                                         
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ          Αρ. πρωτ. : 44516 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 

για τη πρόσληψη  προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου δέκα (10) 

ατόμων για διαχείριση του προγράμματος με τίτλο «Επισιτιστική και 

Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας»  
 

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης 
 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως 
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 8 του ν. 2527/1997, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει 
με την παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4314/2014. 

3. Την ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει και συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 29 του 
ν.4314/2014.  

4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 του ν. 4325/2015 « Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης 
– Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11-05-2015). 

5. Το με αριθ. πρωτ. 17555/7-8-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση 
μίσθωσης έργου για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων». 

6. Την αριθ. 468/10-08-2016 ορθή επανάληψη  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Αλεξανδρούπολης με θέμα: « Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση 

μίσθωσης έργου δέκα (10) ατόμων για διαχείριση του προγράμματος με τίτλο 

“Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας”». 

7. Την αριθ.πρωτ.19065/8-9-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας 

της αριθ. 468/2016(ορθή επανάληψη) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Αλεξανδρούπολης».  

8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει(ΦΕΚ 2927/τ. Β΄/31-12-2015).  
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9.  Την με αριθ. πρωτ. 36960/05-08-2016 βεβαίωση του προϊσταμένου της  Διεύθυνσης 

Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας για την ύπαρξη των σχετικών 

πιστώσεων.  

Ανακοινώνει 
 

Την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου δέκα (10) ατόμων  για την διαχείριση του 

προγράμματος «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο 

Ευρωπαϊκής Βοήθειας» της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και 

Αθλητισμού του Δήμου Αλεξανδρούπολης, που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, όπως 

αναλυτικά φαίνεται στον  ΠΙΝΑΚΑ Α, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν 

πρόσθετα) προσόντα στον ΠΙΝΑΚΑ Β: 

 
 

 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

01 
Δήμος 

Αλεξανδρούπολης 
Αλεξανδρούπολη  Γυμναστής 

Από την υπογραφή της 
σύμβασης έως την  

31η Δεκεμβρίου 2016 με 
δυνατότητα ανανέωσης σε 
περίπτωση συνέχισης του 

προγράμματος 

2 

02 

 
Δήμος 

Αλεξανδρούπολης 
(για τους 

ωφελούμενους του 
Δήμου Σουφλίου) 

Αλεξανδρούπολη  
(για τους 

ωφελούμενους 
του Δήμου 
Σουφλίου) 

Γυμναστής 
Παραδοσιακών 

χορών 
 

ΣΟΥΦΛΙ 

Από την υπογραφή της 
σύμβασης έως την  

31η Δεκεμβρίου 2016 με 
δυνατότητα ανανέωσης σε 
περίπτωση συνέχισης του 

προγράμματος 

1 

03 
Δήμος 

Αλεξανδρούπολης 
Αλεξανδρούπολη  

Δάσκαλος 
Χορού 

Από την υπογραφή της 
σύμβασης έως την  

31η Δεκεμβρίου 2016 με 
δυνατότητα ανανέωσης σε 
περίπτωση συνέχισης του 

προγράμματος 

1 

04 
Δήμος 

Αλεξανδρούπολης 
Αλεξανδρούπολη  

Δάσκαλος 
Κλαρίνου 

Από την υπογραφή της 
σύμβασης έως την  

31η Δεκεμβρίου 2016 με 
δυνατότητα ανανέωσης σε 
περίπτωση συνέχισης του 

προγράμματος 

1 

05 
Δήμος 

Αλεξανδρούπολης 
Αλεξανδρούπολη  

Δάσκαλος 
Πιάνου 

Από την υπογραφή της 
σύμβασης έως την  

31η Δεκεμβρίου 2016 με 
δυνατότητα ανανέωσης σε 
περίπτωση συνέχισης του 

προγράμματος 

1 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

06 

Δήμος 
Αλεξανδρούπολης 

(για τους 
ωφελούμενους του 
Δήμου Σουφλίου) 

Αλεξανδρούπολη 
 (για τους 

ωφελούμενους 
του Δήμου 
Σουφλίου) 

Μαθηματικός 
 

ΣΟΥΦΛΙ 

Από την υπογραφή της 
σύμβασης έως την  

31η Δεκεμβρίου 2016 με 
δυνατότητα ανανέωσης σε 
περίπτωση συνέχισης του 

προγράμματος 

1 

07 

Δήμος 
Αλεξανδρούπολης 

(για τους 
ωφελούμενους του 
Δήμου Σουφλίου) 

Αλεξανδρούπολη 
 (για τους 

ωφελούμενους 
του Δήμου 
Σουφλίου) 

Φιλόλογος 
 

ΣΟΥΦΛΙ 

Από την υπογραφή της 
σύμβασης έως την  

31η Δεκεμβρίου 2016 με 
δυνατότητα ανανέωσης σε 
περίπτωση συνέχισης του 

προγράμματος 

1 

08 

Δήμος 
Αλεξανδρούπολης 

(για τους 
ωφελούμενους του 
Δήμου Σουφλίου) 

Αλεξανδρούπολη 
 (για τους 

ωφελούμενους 
του Δήμου 
Σουφλίου) 

Φυσικός 
 

ΣΟΥΦΛΙ 

Από την υπογραφή της 
σύμβασης έως την  

31η Δεκεμβρίου 2016 με 
δυνατότητα ανανέωσης σε 
περίπτωση συνέχισης του 

προγράμματος 

1 

09 
Δήμος 

Αλεξανδρούπολης 
Αλεξανδρούπολη  Διαιτολόγος 

Από την υπογραφή της 
σύμβασης έως την  

31η Δεκεμβρίου 2016 με 
δυνατότητα ανανέωσης σε 
περίπτωση συνέχισης του 

προγράμματος 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 
 
 
 
 
 

01, 02 

 
Ειδικότητες : Στίβου, Ρυθμικής, Βόλευ, Κολύμβησης, Παραδοσιακών     
χορών 
Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (κωδ. 1101) 
ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης  
ειδικότητας της αλλοδαπής ή Πτυχίο της Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής 
Αγωγής (κωδ.1102). ή  Πτυχίο ΤΕΦΑΑ των Πανεπιστημίων της ημεδαπής  
 

 
 

03 Δίπλωμα ή πτυχίο αναγνωρισμένης Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής  
Χορού της Ημεδαπής ή αναγνωρισμένης Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής Χορού της  
Αλλοδαπής 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 

04 Εμπειροτέχνης  κλαρίνου: υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 σχετικά με την 
επαρκή γνώση του οργάνου που προτίθεται να διδάξει ο υποψήφιος. Φάκελος 
δραστηριοτήτων και αναλυτικό βιογραφικό 

 

05 Δίπλωμα ή Πτυχίο από αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα στην Ελλάδα ή ανώτατη 
Μουσική σχολή του εξωτερικού στην ειδικότητα του διδασκόμενου μαθήματος. 

 

06  
Πτυχίο Μαθηματικών (κωδ. 0301) ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της  
ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή πτυχίο     
Μαθηματικών (κωδ. 0302) ή Μαθηματικών και Στατιστικής του  
Πανεπιστημίου της Κύπρου (κωδ. 0303) ή πτυχίο της Σχολής Εφαρμοσμένων     
Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου    
Πολυτεχνείου και πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος  
Σπουδών της κατεύθυνσης Μαθηματικού Εφαρμογών  
(κωδ. 0304) ή πτυχίο του Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του  
Πανεπιστημίου Κρήτης (κωδ. 0305). Ειδικότερα για τα πτυχία της  
Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής ∆ημοκρατίας στην  
Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία (π.δ.299/1997  
όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 367/2001) ενώ για τα πτυχία τα οποία  
έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή  Ένωση  
απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.  
 
 
 

07  
Πτυχίο Φιλοσοφικού Τμήματος Φιλοσοφικής Σχολής (κωδ. 0201) ή 
Φιλολογίας (κωδ. 0202) ή Ελληνικής Φιλολογίας (κωδ.0203) ή Ιστορίας 
και Αρχαιολογίας (κωδ. 0204) ή Ιστορίας και Εθνολογίας (κωδ. 0205) ή 
Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατευθύνσεις 
Ιστορίας (κωδ.0206) και Αρχαιολογίας (κωδ.0207) ή Ιστορίας (κωδ.0208) 
ή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (κωδ. 0209) ή Φιλοσοφίας 
και Παιδαγωγικής (κωδ. 0210) ή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών 
(κωδ. 0211) ή Φιλοσοφίας (κωδ. 0212), ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της 
ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο ειδικότητας της αλλοδαπής ή πτυχίο 
Φιλοσοφίας (κωδ. 0213) ή Ιστορίας Αρχαιολογίας (κωδ. 0214) ή 
Κλασσικών Σπουδών (κωδ. 0215) ή Βυζαντινών και Νεοελληνικών 
Σπουδών (κωδ. 0216), του Πανεπιστημίου της Κύπρου. 
Ειδικότερα για τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής 
∆ημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία 
(π.δ.299/1997 όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 367/2001) ενώ για τα 
πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.  
ΦΕΚ Τεύχος Α 13/09-02-2010 – Π.Δ. 9/2010 Οι απόφοιτοι του Τμήματος  
Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής  
Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 

08  
Πτυχίο Φυσικής (κωδ. 0411) ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής  
ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή πτυχίο Φυσικής του  
Πανεπιστημίου της Κύπρου (κωδ. 0412) ή πτυχίο σπουδών στις Φυσικές  
Επιστήμες του Ε.Α.Π. (κωδ. 0413) ή της Σχολής Εφαρμοσμένων  
Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου  
Πολυτεχνείου και πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος  
Σπουδών της κατεύθυνσης Φυσικού Εφαρμογών (κωδ. 0414). Ειδικότερα  
για τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της  
Κυπριακής ∆ημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται  
αντιστοιχία (π.δ.299/1997 όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 367/2001)  
ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.  
 
 
 

09 Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικής της Ελλάδος, του    Τμήματος 
Διατροφής – Διαιτολογίας του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης ή του  Τμήματος Διατροφής – 
Διαιτολογίας του ΑΤΕΙ Κρήτης (Παράρτημα Σητείας) ή του Τμήματος Διατροφής – 
Διαιτολογίας του ΑΤΕΙ Λάρισας (Παράρτημα Καρδίτσας) ή Πτυχίο της αλλοδαπής 
που είναι ισότιμο και αντίστοιχο προς τα παραπάνω ή απόφαση αναγνώρισης 
επαγγελματικών προσόντων του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών 
Προσόντων (ΣΑΕΠ) σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 (Οδηγία 
2005/36/ΕΚ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
 
 

 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 
1. Οι υποψήφιοι των ως άνω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 
2. Να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των     
    καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν. 
3. Προκειμένου για προσλήψεις σε υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου    
του Δημόσιου Τομέα ή σε ΟΤΑ δεκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι 
που είναι έλληνες πολίτες. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν και οι πολίτες 
των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τους περιορισμούς του 
άρθρου 1 παρ. 1 του ν.2431/1996. Γίνονται επίσης δεκτοί Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι 
Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και 
από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, 
υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση 
αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958).  

Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της Ελληνικής 
γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας, η 
οποία αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο κεφάλαιο «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» του παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων 
Εργασίας Ορισμένου Χρόνου  του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης 23-08-2016 . Δεν απαιτείται 

http://www.odigostoupoliti.eu/proipothesis-askisis-epangelmatos-dietologou-%E2%88%92-diatrofologou/#sthash.bwUPa1Yk.dpbs
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η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς και 
Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά 
Ίμβρο και Τένεδο. 

4. Να τηρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 του ν. 3584/2007. 

 

 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

 

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι 
υποψήφιοι μετέχουν στην διαδικασία επιλογής, σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το 
αντικείμενο της προς πλήρωσης θέσης. 

Προκειμένου για την απόδειξη της εμπειρίας : βλ. Παράρτημα Ανακοινώσεων 
Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου του ΑΣΕΠ με ημερομηνία σήμανσης 
23-8-2016, ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ, Στοιχείο 16. 

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Με την αίτησή του ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει: 

 

1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα 

2. Ευκρινές  αντίγραφο  των  δύο  όψεων   του  αστυνομικού     δελτίου  ταυτότητας  

  ή άλλων δημόσιων εγγράφων από τα  οποία να  προκύπτουν  τα  στοιχεία  της      

        ταυτότητας, όπως σχετική προσωρινή βεβαίωση αστυνομικής αρχής ή τις κρίσιμες      

        σελίδες του διαβατηρίου  ( δηλ. αυτές στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και  τα  

        στοιχεία  ταυτότητας  του  κατόχου)  ή  τις  δύο  όψεις  της άδειας  οδήγησης  ή  τις     

        κρίσιμες  σελίδες  του  ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων.       

        Εάν  από τα  έγγραφα  αυτά  δεν  προκύπτει   ημερομηνία  γέννησης,  πρέπει  να     

        προσκομισθεί  και το πιστοποιητικό γέννησης. 

3. Τίτλο σπουδών , στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και 
το έτος κτήσης του. Ειδικές διευκρινίσεις για τα δικαιολογητικά που αφορούν τους 
τίτλους σπουδών βλ. Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου 
Χρόνου με ημερομηνία σήμανσης 23-8-2016, ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ, Στοιχείο 4, Ειδικές 
διευκρινίσεις για δικαιολογητικά. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία να αναφέρεται ότι δεν έχει το 
κώλυμα του άρθρου 16 του ν. 3584/2007 «περί ποινικής καταδίκης, στερητικής ή 
επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης. 

5. Υπεύθυνη δήλωση  ότι έχει την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα. 

6. Πιστοποιητικό γέννησης 

7.  Δικαιολογητικά για την απόδειξη εμπειρίας, (βλ. Παράρτημα Ανακοινώσεων           

    Συμβάσεων   Εργασίας Ορισμένου Χρόνου του ΑΣΕΠ με ημερομηνία σήμανσης                                 

    23-8-2016, ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ, Στοιχείο 16). 

8. Βεβαίωση αναφορικά με την εθελοντική δράση σε κοινωνικές δομές. 
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Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, 
έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής. 

 

 
 Δημοσίευση της ανακοίνωσης  

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων 
Συμβάσεων  Εργασίας Ορισμένου Χρόνου του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης «23-08-2016»] 
να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, στον χώρο ανακοινώσεων του 
δημοτικού καταστήματος  του Δήμου Σουφλίου και του Δήμου Σαμοθράκης καθώς και στις 

ιστοσελίδες των ανωτέρων Δήμων. www.alexpolis.gr, www.soufli.gr, 
www.samothraki.gr  

 

 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική  αίτηση  και να την υποβάλουν, 
είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η 
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε 
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη 
διεύθυνση: Δήμος Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατίας 306, Τ.Κ. 68132 
Αλεξανδρούπολη, απευθύνοντάς την στην Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών 
Υπηρεσιών – Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπ’ όψιν κας Πορτοκαλίδου 
Αναστασίας και Τσελεμπή Σταμούλας  (τηλ. επικοινωνίας 2551064162, 2551064163). 
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων 
κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την 
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων  (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) αρχίζει από την 
επόμενη ημέρα της  τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας   στο χώρο ανακοινώσεων του 
δημοτικού καταστήματος των Δήμων  Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου και Σαμοθράκης, ήτοι 
από 19/9/2016 μέχρι 23/9/2016.  

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν 
αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της 
προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.  

 

  Κατάταξη υποψηφίων 
Η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει με βάση: α) την εμπειρία, β) την εθελοντική δράση σε 
κοινωνικές δομές, γ) τον βαθμό πτυχίου κατά φθίνουσα σειρά. 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα προηγούνται οι κάτοχοι οποιουδήποτε μεταπτυχιακού, εάν 
προκύψει πάλι ισοβαθμία θα γίνει δημόσια κλήρωση. 
 

Ανάρτηση πινάκων  

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, τους πίνακες 
κατάταξης των υποψηφίων στο Δημοτικό  Κατάστημα του Δήμου Αλεξανδρούπολης. 

 
 Πρόσληψη  

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση μίσθωσης έργου  μετά την 
κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων από την υπογραφή της σύμβασης και 

http://www.alexpolis.gr/
http://www.soufli.gr/
http://www.samothraki.gr/
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έως την 31-12-2016 με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του 
προγράμματος.  

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, 
αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της 
οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. 

 Οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται  λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, 
απασχολούνται για το υπολειπόμενο,  χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της 
εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης μίσθωσης έργου. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

 
 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΛΑΜΠΑΚΗΣ 


