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ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ (Π.Ε.)
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η Παιδική Εξοχή Μεταμόρφωσης του Δήμου Πολυγύρου με:
1. την υπ’ αρ. Π4/Γ.Ποικ. 61681/18-6-2012 κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί κατανομής προσωπικού
για πρόσληψη στις κατασκηνώσεις
Προκηρύσσει 44 θέσεις διαφόρων κλάδων και κατηγοριών, διάρκειας από 28/06/2012
έως 26/08/2012 για την κάλυψη εποχιακών αναγκών της Π.Ε. Μεταμόρφωσης ,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
από το Ν 2597/1997 ,για τις εξής κατά αριθμό ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά
προσόντα.
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

Συντονιστής

1

Διαχειριστής

1

Βοηθός διαχειριστή

1

Αποθηκάριος

1

Γιατρός

1

Νοσοκόμος

1

Ναυαγοσώστης

1

Μάγειρας

1

Βοηθός μάγειρα

1

Εργάτες

4

Εργάτριες

5

Φύλακας

1

Οδηγός

1

Ειδικός τεχνίτης

1

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ, απόφοιτοι
σχολής εκπαίδευσης στελεχών ΠΕ ή απόφοιτοι ΙΕΚ με
ειδικότητα
στελεχών
κατασκηνώσεων
με
ευδόκιμη
κατασκηνωτική εμπειρία. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με
τα παραπάνω προσόντα, είναι δυνατή η πρόσληψη ατόμων με
κατασκηνωτική εμπειρία που να αποδεικνύεται.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή
ΙΕΚ ή 6ταξίου Γυμνασίου, και κατά προτίμηση με προϋπηρεσία
που να αποδεικνύεται.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή
ΙΕΚ ή 6ταξίου Γυμνασίου και κατά προτίμηση με προΰπηρεσία
που να αποδεικνύεται.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή
ΙΕΚ ή 6ταξίου Γυμνασίου και κατά προτίμηση με προΰπηρεσία
που να αποδεικνύεται.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι της Ιατρικής Σχολής
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος και
υποχρεούται να βρίσκεται καθημερινά στους χώρους της
κατασκήνωσης. Ο γιατρός διανυκτερεύει προαιρετικά εντός της
κατασκήνωσης αλλά βρίσκεται σε ετοιμότητα και σε επαφή με
τον-την νοσοκόμο όταν διανυκτερεύει εκτός. Ο γιατρός
διανυκτερεύει υποχρεωτικά εντός της κατασκήνωσης όταν
απουσιάζει ο,η νοσοκόμος.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν δίπλωμα επαγγελματικής
κατάρτισης ΙΕΚ ή πτυχίο τμήματος Νοσηλευτών-τριών ΤΕΛ ή
πτυχίο τμήματος νοσηλευτών-τριών ΜΤΕΝΣ του Υπουργείου
Υγείας-Πρόνοιας αντίστοιχης ειδικότητας και να έχουν άδεια
άσκησης επαγγέλματος. Ο νοσοκόμος διανυκτερεύει
υποχρεωτικά εντός της κατασκήνωσης, εκτός αν τον
αντικαθιστά ο γιατρός.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν:
1. δίπλωμα ναυαγοσώστη επικυρωμένο από το Λιμεναρχείο.
2.δίπλωμα επαγγ. Κατάρτισης ΙΕΚ ή απολυτήριο τίτλο
οποιουδήποτε τύπου Λυκείου ή άλλης ισότιμης και αντίστοιχος
τίτλος σχολικής μονάδας της 2αθμιας εκπ/σης της ημεδαπής ή
αλλοδαπής
3.προΰπηρεσία 6 μηνών
4. ηλικία από 18 εως 45 ετών (σύμφωνα με τις σχετικές
εγκυκλίους του ΥΕΝ ΠΔ/2123/2/2000).
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν δίπλωμα επαγγελματικής
κατάρτισης ΙΕΚ αντίστοιχης ειδικότητας ή να είναι απόφοιτοι ή
τελειόφοιτοι Σχολής Μαγείρων και σε περίπτωση έλλειψης
υποψηφίων με τα ανωτέρω προσόντα θα προσληφθούν άτομα με
εμπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν δίπλωμα επαγγελματικής
κατάρτισης ΙΕΚ αντίστοιχης ειδικότητας ή να είναι απόφοιτοι ή
τελειόφοιτοι Σχολής Μαγείρων και σε περίπτωση έλλειψης
υποψηφίων με τα ανωτέρω προσόντα θα προσληφθούν άτομα με
εμπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται
Απολυτήριο τίτλο ΥΕ (απολυτήριο 3ταξιου Γυμνασίου ή όσοι
έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980 απολυτήριο Δημοτικού
Σχολείου) ή απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του
ΝΔ 580/1970 και ελλείψει υποψηφίων θα προσληφθούν άτομα
χωρίς κανένα ιδιαίτερο προσόν.
Απολυτήριο τίτλο ΥΕ (απολυτήριο 3ταξιου Γυμνασίου ή όσοι
έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980 απολυτήριο Δημοτικού
Σχολείου) ή απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του
ΝΔ 580/1970 και ελλείψει υποψηφίων θα προσληφθούν άτομα
χωρίς κανένα ιδιαίτερο προσόν.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου ή 6ταξίου
Γυμνασίου και να έχουν δίπλωμα Γ΄ τουλάχιστον κατηγορίας.
Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με το ανωτέρω προσόν θα
προσληφθούν άτομα που θα έχουν ερασιτεχνικό δίπλωμα.
Απολυτήριο τίτλο ΥΕ (απολυτήριο 3ταξιου Γυμνασίου ή όσοι
έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980 απολυτήριο Δημοτικού
Σχολείου) ή απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του
ΝΔ 580/1970, με αντικείμενο απασχόλησης μικροεπισκευές και
συντηρήσεις στο χώρο της κατασκήνωσης.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
03/08/2012 έως 23/08/2012

28/06/2012 έως 26/08/2012
28/06/2012 έως 26/08/2012
28/06/2012 έως 26/08/2012

01/07/2012 έως 23/08/2012

01/07/2012 έως 23/08/2012

01/07/2012 έως 23/08/2012

28/06/2012 έως 26/08/2012

28/06/2012 έως 26/08/2012

28/06/2012 έως 26/08/2012

28/06/2012 έως 26/08/2012

28/06/2012 έως 26/08/2012

28/06/2012 έως 26/08/2012
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

Επιμελητής

3

Γυμναστές

2

Ομαδάρχης

14

Ειδικοί συνεργάτες
Ψυχαγωγοί
Ειδικοί συνεργάτες
χειροτεχνίας

2

2

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι υποψήφιοι να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Β΄τάξεως Λυκείου ή
της Δ΄τάξεως 6ταξίου Γυμνασίου. Θα προτιμηθούν υποψήφιοι που
έχουν ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία.
Οι υποψήφιοι να είναι πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ. Σε περίπτωση έλλειψης
πτυχιούχων είναι δυνατή η πρόσληψη φοιτητών ΤΕΦΑΑ με
προτεραιότητα αυτού που σπουδάζει στο μεγαλύτερο έτος.
Οι υποψήφιοι να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Α΄τάξεως Λυκείου ή
Δ΄τάξεως 6ταξίου Γυμνασίου.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω
σχολών:
1.
Παιδαγωγικών Τμημάτων και ΤΕΙ Βρεφονηπιοκομίας
2.
ΤΕΕΦΑ
3.
Θεατρικών και Δραματικών Σχολών
4.
Μουσικών και χορευτικών σχολών
5.
Σχολών καλλιτεχνικών μαθημάτων.
Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα είναι
δυνατή η πρόσληψη στελεχών με κατασκηνωτική εμπειρία που να
αποδεικνύεται .

ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
03/08/2012 έως 23/08/2012
03/08/2012 έως 23/08/2012
03/08/2012 έως 23/08/2012

03/08/2012 έως 23/08/2012

1.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών και άνω. (παρ. 6 άρθρο 21 Ν.2190/1994
σε συνδυασμό με την παρ. 11 άρθρο 10 του Ν. 3051/2002).
Εξαιρούνται οι ομαδάρχες και οι επιμελητές που οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 16 ετών έως
30 ετών,
2.
Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3.
Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία,
δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά
επικυρωμένα:
1 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους (όπου απαιτείται), στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός
αυτού (ΜΟΝΟ για υποψηφίους των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ).
3. Πιστοποιητικό εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας (όπου απαιτείται), η οποία αποδεικνύεται ως εξής:
α) Είτε με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία να προκύπτει το είδος της παρασχεθείσης
εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της. Β) Είτε με ομοίου περιεχομένου βεβαίωση αρμόδιας,
ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας αρχής. γ) Είτε με όμοια βεβαίωση νομικού προσώπου του άρθρου 14 1 του
Ν. 2190/1994 και του άρθρου 1 § 3 του Ν. 2527/1997. δ) Είτε με όμοια βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού
φορέα. ε) Εάν από την προσκομιζόμενη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει το είδος της
παρασχεθείσης εργασίας, τότε απαιτούνται πρόσθετη βεβαίωση του εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του
υποψηφίου κατά το άρθρο 8 Ν. 1599/1986, σε συνδυασμό πάντοτε και με το βιβλιάριο κύριας ασφάλισης
(εφόσον ο ασφαλιστικός φορέας δεν βεβαιώνει το είδος της εργασίας).
Δεν απαιτείται η υποβολή βιβλιαρίου
κύριας ασφάλισης από υποψηφίους που προσκομίζουν βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά του άρθρου 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 κακούργημα ή 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.
5. Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ ( που είναι αρμόδιος προς τούτο)
ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας.
6. Προκειμένου για ανέργους υποψηφίους που είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης του
ΟΑΕΔ: α) βεβαίωση του ΟΑΕΔ στην οποία να αναφέρεται η ημερομηνία συμμετοχής του υποψηφίου στο
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πρόγραμμα καθώς και η ημερομηνία λήξης της συμμετοχής του και β) βεβαίωση του ΟΑΕΔ από την οποία να
προκύπτει η ημερομηνία εγγραφής τους ως ανέργων στα σχετικά μητρώα.
7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, προκειμένου για υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα. Ειδικά
για τους πολύτεκνους και τα τέκνα πολύτεκνων οικογενειών γίνεται δεκτό και πιστοποιητικό της ΑΣΠΕ.
8. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται, μόνον:
α) Προκειμένου για Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, πράξη αναγνώρισης από το Δ.Ι.ΚΑ.ΤΣΑ, για την ισοτιμία,
αντιστοιχία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας
από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα ως άνω
δικαιολογητικά να έχουν εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
β) Προκειμένου για Τεχνολογική Εκπαίδευση, πράξη αναγνώρισης από το Ι.Τ.Ε., για την ισοτιμία,
αντιστοιχία του τίτλου και την βαθμολογική αντιστοιχία αυτού ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής
ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που
να έχουν εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
γ) Προκειμένου για Δευτεροβάθμια μη τεχνική ή μη επαγγελματική εκπαίδευση, βεβαίωση ισοτιμίας από
την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και για τεχνική και
επαγγελματική εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της επιτροπής ισοτιμιών του Οργανισμού
Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως και Καταρτίσεως (Ο.Ε.Ε.Κ.) – Εθνικής Αντιστάσεως 47, Ν. Ιωνία, Αθήνα και
βεβαίωση, για την αντιστοιχία του βαθμού από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Εκπαίδευσης
και Θρησκευμάτων σε εικοσάβαθμη κλίμακα.
δ) Προκειμένου για Υποχρεωτική Εκπαίδευση, βεβαίωση ισοτιμίας από την Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.) της Κ.Υ. του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ή από τις κατά τόπους Δ/νσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής.
9. Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας ότι ο υποψήφιος είναι γραμμένος στο δημοτολόγιο.
Για υποψηφίους των υπολοίπων νομών που δεν έχουν το κριτήριο της εντοπιότητας, απαιτείται η υποβολή
βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα (άρθρο 4 § 5 Ν. 2647/1998).
Σημείωση: Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται για την πρόσληψη πρέπει
να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις
(άρθρο 29 Π.Δ. 50/2001 και Ν. 148/1914).
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Αιτήσεις υποβάλλονται στην Π.Ε. Μεταμόρφωσης από 21/06/2012 έως 27/06/2012 τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.
Πληροφορίες στο τηλ. 2371351448

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΖΑΓΓΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

