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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη ειδικών θέσεων στελεχών
των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων.
___________________
Ο Δήμαρχος Αθηναίων ύστερα από την υπ΄ αριθ. 4/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
Προσκαλεί
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:
ΘΕΣΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ και ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΟ
ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Εμπειρία σε οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία
24/6 – 08/7/2019
κατασκηνώσεων αναλόγου μεγέθους, να είναι
11/7 – 25/7/2019
1
άτομο, δραστήριο, αποφασιστικό με φαντασία και
28/7 – 11/8/2019
δημιουργικότητα, κοινωνικό και με αγάπη προς τα
14/8 – 23/8/2019
παιδιά.
Ο/Η Αρχηγός οφείλει να είναι παρών/ούσα από 22/06/2019 καθώς και στις 4 περιόδους
φιλοξενίας, ήτοι τα χρονικά διαστήματα που αναγράφονται ανωτέρω, επίσης να είναι
παρών/ούσα στις εκπαιδεύσεις Στελεχών που θα πραγματοποιηθούν πριν την έναρξη της
κατασκηνωτικής περιόδου.
Ένας υποψήφιος/α με πιστοποιημένες γνώσεις
αθλητικών δραστηριοτήτων
και
ΒΟΗΘΟΙ
Ένας υποψήφιος/α με πιστοποιημένες γνώσεις
ΑΡΧΗΓΟI
24/6 – 08/7/2019
παιδαγωγικών προγραμμάτων.
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ
11/7 – 25/7/2019
2
Οι ανωτέρω πρέπει να έχουν εμπειρία σε οργάνωση,
(ηλικίας 23-45
28/7 – 11/8/2019
διοίκηση και λειτουργία κατασκηνώσεων αναλόγου
ετών)
μεγέθους, να είναι άτομα συνεργάσιμα, δραστήρια,
αποφασιστικά, με φαντασία και δημιουργικότητα,
κοινωνικά και με αγάπη προς τα παιδιά.
Οι δύο (2) Βοηθοί Αρχηγοί οφείλουν να είναι παρόντες/ούσες από 22/06/2019 καθώς και στις 3
περιόδους φιλοξενίας ήτοι τα χρονικά διαστήματα που αναγράφονται ανωτέρω, επίσης να είναι
παρόντες/ούσες και στις εκπαιδεύσεις Στελεχών που θα πραγματοποιηθούν πριν την έναρξη της
κατασκηνωτικής περιόδου.
ΑΡΧΗΓΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ
(ηλικίας άνω των
30 ετών)

ΥΠΑΡΧΗΓΟΙ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ
(ηλικίας 23-45
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.

24/6 – 08/7/2019
11/7 – 25/7/2019
28/7 – 11/8/2019
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Οι Υπαρχηγοί οφείλουν να είναι παρόντες/ούσες από 22/06/2019 καθώς και στις 3 περιόδους
φιλοξενίας ήτοι τα χρονικά διαστήματα που αναγράφονται ανωτέρω, επίσης να είναι
παρόντες/ούσες και στις εκπαιδεύσεις Στελεχών που θα πραγματοποιηθούν πριν την έναρξη της
κατασκηνωτικής περιόδου.
Για δέκα (10)
Στελέχη που μπορεί να είναι και απόφοιτοι ή
άτομα τα χρονικά
φοιτητές-σπουδαστές ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ (Παιδαγωγικής
διαστήματα
Κατεύθυνσης),
με
εμπειρία
στο
χώρο
της
ΒΟΗΘΟΙ
24/6 – 08/7/2019
εκπαίδευσης παιδιών και νέων σε κατασκηνώσεις 11/7 – 25/7/2019
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ
και άλλες εξωσχολικές δραστηριότητες παιδαγωγικού 28/7 – 11/8/2019
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
χαρακτήρα.
ηλικίας 18
12
(συμπληρωμένο
Για δύο (2) άτομα
Να έχουν ιδιαίτερη έφεση στο παιχνίδι και το
ημερολογιακά το
τα χρονικά
τραγούδι
καθώς
και
σε
άλλες
εκφράσεις
18ο έτος) έως και
διαστήματα
καλλιτεχνικής δημιουργίας (εικαστικά, χειροτεχνία,
30 ετών
24/6 – 08/7/2019
θέατρο, αθλητικά κλπ).
11/7 – 25/7/2019
Θα εκτιμηθεί θετικά η εμπειρία σε παιδιά με ειδικές 28/7 – 11/8/2019
εκπαιδευτικές ανάγκες.
14/8 – 23/8/2019
Οι Βοηθοί Παιδαγωγικού Προγράμματος οφείλουν να είναι παρόντες/ούσες από 22/06/2019,
καθώς και στις 3 ή 4 περιόδους φιλοξενίας ήτοι τα χρονικά διαστήματα που αναγράφονται
ανωτέρω, επίσης να είναι παρόντες/ούσες και στις εκπαιδεύσεις Στελεχών που θα
πραγματοποιηθούν πριν την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου.
Στελέχη που μπορεί να είναι και απόφοιτοι ή
φοιτητές,
σπουδαστές
ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ),
με
ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΕΣ –
κατασκηνωτική
εμπειρία,
υπευθυνότητα,
εμπειρία
ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΙΣΣΕΣ
στον συντονισμό εθελοντών, με οργανωτικά
ηλικίας 18
24/6 – 08/7/2019
(συμπληρωμένο
11/7 – 25/7/2019
18
προσόντα, ανάληψη πρωτοβουλιών, συνεργάσιμοι,
ημερολογιακά το
28/7
– 11/8/2019
κοινωνικοί και με αγάπη προς τα παιδιά. Πρόθυμοι
18ο έτος) έως 30
να εμπνεύσουν και καθοδηγήσουν με το προσωπικό
ετών
τους παράδειγμα τους ομαδάρχες/ομαδάρχισσες και
τα παιδιά.
ΟΜΑΔΑΡΧΕΣ ΟΜΑΔΑΡΧΙΣΣΕΣ
ηλικίας 18
(συμπληρωμένο
ημερολογιακά το
18ο έτος) έως 30
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.

24/6 – 08/7/2019
11/7 – 25/7/2019
28/7 – 11/8/2019

Οι Κοινοτάρχες-Κοινοτάρχισσες, Ομαδάρχες-Ομαδάρχισσες, οφείλουν να είναι παρόντες/ούσες από 22/06/2019, καθώς
και στις 3 περιόδους φιλοξενίας, ήτοι τα χρονικά διαστήματα που αναγράφονται ανωτέρω, επίσης να είναι
παρόντες/ούσες και στις εκπαιδεύσεις Στελεχών που θα πραγματοποιηθούν πριν την έναρξη της κατασκηνωτικής
περιόδου.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν σωματική και ψυχική υγεία, αποδεικνυόμενα από
σχετικό πιστοποιητικό Υγείας, το οποίο υποχρεούνται να προσκομίσουν σε περίπτωση
επιλογής τους, με την άφιξη τους στις εγκαταστάσεις των Παιδικών Εξοχών.
Η αποζημίωση για την εθελοντική κοινωνική, εκπαιδευτική και ψυχαγωγική προσφορά των ως άνω
στελεχών θα καθοριστεί για κάθε κατασκηνωτική περίοδο με Κοινή Υπουργική Απόφαση.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν έντυπη αίτηση (που διανέμεται στο δημοτικό κατάστημα της
οδού Λιοσίων 22, 2ος όροφος, Τμήμα Πρωτοκόλλου – Διεκπεραίωσης και Αρχείου όπου και θα
την καταθέσουν) εντός προθεσμίας, ήτοι για χρονικό διάστημα από 08/04/2019 έως και 03/05/2019.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ .
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 οικογενειακής κατάστασης
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
Βεβαίωση προηγούμενης απασχόλησης σε Κατασκηνώσεις δημοσίου, ιδιωτικού ή μη
κερδοσκοπικού φορέα θα συνεκτιμηθεί.
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ότι:
(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 23/08/2019, 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 Σ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η
Η
παρούσα
να
αναρτηθεί
στον
πίνακα
ανακοινώσεων
(Λιοσίων 22), καθώς και στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».

του

Δήμου

Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ
ΣΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου
2. Γραφείο Εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου
κας Χριστίνας Βασιλείου
3. Γραφείο Αντιδημάρχου για το Παιδί
κας Μαρίας Ηλιοπούλου
4. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Γενικού Γραμματέα
5. Γενική Διεύθυνση Διοίκησης
6. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών
7. Δ/νση Οικονομικών
(Α. Τμήμα Μισθοδοσίας)
8. Δ/νση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού
(Α. Τμήμα Μονίμου Προσωπικού)
(Β. Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου)
(Δ . Τμήμα Ελέγχου Απασχόλησης)
9. Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης
10. Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης
(Τμήμα Παιδικών Εξοχών)

Αθηναίων

