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ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

∆ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ΄αριθ. ΣΟΧ   3/2013  
Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ορισµένου χρόνου.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Αλεξάνδρειας ύστερα από την υπ’ αριθ. 162/2013 απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού  δέκα (10)  ατόµων, προς κάλυψη των αναγκών των
υπηρεσιών της για την εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητα, µε τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα
και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

Α/Α ΚΛΑ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΠΑΣΧΟ-
ΛΗΣΗΣ

1 Π.Ε.
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ή 

ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΕΛΛΕΙΨΗ

∆.Ε.

1

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 µε ειδίκευση στη

ναυαγοσωστική η κολύµβηση.
-να κατέχουν άδεια ναυαγοσώστη σε ισχύ
- να είναι ηλικίας 18-45 ετών 

-  να  κατέχουν  πιστοποιητικό  υγείας  από  γιατρό
υγειονοµικού κέντρου ή κρατικό νοσοκοµείο από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχουν από µεταδοτική

ασθένεια  και  είναι  ικανοί  από ιατρικής  άποψης  να
ασκήσουν  το συγκεκριµένο επάγγελµα.

Σε  περίπτωση  που  δεν  καλυφθεί  η  θέση  από
υποψηφίους  µε  τα  ανωτέρω  προσόντα,
επιτρέπεται η πρόσληψη µε:
α)  οποιοδήποτε  πτυχίο  ή  δίπλωµα ή  απολυτήριος  τίτλος

δευτεροβάθµιας  ή  µεταδευτεροβάθµιας  εκπαίδευσης  της
ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως
ειδικότητας.

β) άδεια ναυαγοσωστών εκδιδόµενη από λιµενική αρχή.
- να είναι ηλικίας 18-45 ετών
-  να  κατέχουν  πιστοποιητικό  υγείας  από  γιατρό

υγειονοµικού κέντρου ή κρατικό νοσοκοµείο από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχουν από µεταδοτική
ασθένεια  και  είναι  ικανοί  από ιατρικής  άποψης  να

ασκήσουν  το συγκεκριµένο επάγγελµα

∆ύο (2)
µήνες

2
Π..Ε.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ή 
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

2

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 

∆ύο (2)
µήνες

3 Τ.Ε./∆.Ε.
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

/ΤΡΙΩΝ

1

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

∆ύο (2)
µήνες



αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος
της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β)Άδεια
άσκησης επαγγέλµατος Νοσηλευτού - Νοσηλεύτριας (ΤΕ) και

γ)  Ταυτότητα  µέλους  της  Ένωσης  Νοσηλευτών/τριών
Ελλάδος(ΕΝΕ), η οποία είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης
Εγγραφής  στην  Ένωση  Νοσηλευτών  Ελλάδος  (ΕΝΕ)  του

τρέχοντος  έτους  ή  Βεβαίωση  εγγραφής  στην  Ένωση
Νοσηλευτών Ελλάδος (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.   

ή
 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

4 ∆.Ε. 
 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

1

α)∆ίπλωµα επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) οποιασδήποτε
ειδικότητας του τοµέα Χρηµατοπιστωτικών και ∆ιοικητικών
Υπηρεσιών(πρώην Οικονοµίας και ∆ιοίκησης) ή Πτυχίο Β΄

κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου
(ΤΕΕ),  ανεξάρτητα  από  ειδικότητα,  ή  Πτυχίο  Α΄  κύκλου
σπουδών Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ)

οποιασδήποτε  ειδικότητας  του  τοµέα  Οικονοµίας  και
∆ιοίκησης ή 
-Απολυτήριος τίτλος 

-Ενιαίου Λυκείου ή 
-Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από  κλάδο ή
ειδικότητα ή

-Τεχνικού  Επαγγελµατικού  Λυκείου,  ανεξάρτητα  από
ειδικότητα ή
-Λυκείου  Γενικής  Κατεύθυνσης  ή  άλλος  ισότιµος  και

αντίστοιχος  τίτλος  σχολικής  µονάδας  της  ηµεδαπής  ή
αλλοδαπής.
β)  Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα:(Ι)  επεξεργασίας

κειµένων  (ΙΙ)  υπολογιστικών   φύλλων  και  (ΙΙΙ)  υπηρεσιών
διαδικτύου 

∆ύο (2)
µήνες

5
Υ.Ε.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/
ΤΡΙΩΝ 

4 ∆εν απαιτούνται τυπικά προσόντα σύµφωνα µε το Ν.
2527/1997 άρθρο 5 παρ. 2

∆ύο (2)
µήνες

6
Υ.Ε.

 ΦΥΛΑΚΩΝ 1

∆εν απαιτούνται τυπικά προσόντα σύµφωνα µε το Ν.
2527/1997 άρθρο 5 παρ. 2

∆ύο (2)
µήνες

Οι υποψήφιοι της παραγράφου µε Α/Α 1 πρέπει να είναι ηλικίας 18-45 ετών.
Οι υπόλοιποι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι  ενδιαφερόµενοι  µαζί  µε  την  αίτησή  τους  πρέπει  να  υποβάλουν  υποχρεωτικώς  τα  εξής
δικαιολογητικά:
Αναφέρουµε ενδεικτικά: 

1. Επικυρωµένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας.
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
3. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών

της αλλοδαπής επίσηµη µετάφραση αυτού.
4. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν έχουν κώλυµα απασχόλησης στο ∆ηµόσιο εντός δωδεκαµήνου. 



ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της επιχείρησης, οδός Βεροίας –

∆ηµοτικό Κολυµβητήριο, τηλέφωνο: 23330 53441- 42.
Αρµόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Παπαδοπούλου Ανθή  κατά τις εργάσιµες ηµέρες

και ώρες.
Οι  ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία πέντε
(5)  ηµερών  από  την  εποµένη  της  ανάρτησής  της  στα  γραφεία  της  επιχείρησης,  στον  πίνακα
ανακοινώσεων του ∆ήµου και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ


