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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Καλαµάτα : 13-06-2016 

       ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                                  Αρ. πρωτ.:  24540 

      ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ    

      
ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΕΞΟΧΗ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ  

         ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ                                         

Ταχ. ∆/νση : παρ. Αναγνωσταρά 20 

(Στοά Λόντου)  24100   Καλαµάτα                                         

Πληρ.: Αικ. Χανδρινού                                      

Τηλ.: 2721360764  

Fax :  2721360784 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 

     
    Σε εκτέλεση της  υπ αριθ. ∆9/26557/6890/9-6-2016 Απόφασης του Υπουργού 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

  

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι  
 

 

 

                                              

 

 

Τα στελέχη της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης είναι απόφοιτοι της σχολής 
Εκπαίδευσης Στελεχών ΠΕ ή απόφοιτοι των ΙΕΚ µε ειδικότητα στελεχών κατασκηνώσεων.  

      

         
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΡΙΘ
ΜΟΣ 

 
ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

    ΧΡΟΝΙΚΗ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 

 
 
1 

 
Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ.   

Από 01-07-16 
έως 31-08-16 

62 ηµέρες  

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ 
(ένας/µια ανά 60 παιδιά) 

 
   2 

Απόφοιτοι τουλάχιστον Β τάξεως Λυκείου  µε ευδόκιµη 
κατασκηνωτική εµπειρία.  

Από 01-07-16 
έως 31-08-16 

62 ηµέρες  

 
 
 ΕΙ∆ΙΚΟΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ-ΨΥΧΑΓΩΓΟΙ 
(ένας/µια ανά 75 παιδιά) 

 
 
2 
 

Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω σχολών : 
Α) Παιδικών τµηµάτων και ΤΕΙ Βρεφον/µιας.  
Β) Τ.Ε.Ε.Φ.Α. 
Γ) Θεατρικών και ∆ραµατικών Σχολών  
∆) Μουσικών ή Χορευτικών Σχολών  
Ε) Σχολών καλλιτεχνικών µαθηµάτων  
ΣΤ) Τµηµάτων Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων  µε τα παραπάνω 
προσόντα, είναι δυνατή η πρόσληψη στελεχών µε 
κατασκηνωτική εµπειρία πού να αποδεικνύεται.  

 
 

Από 01-07-16 
έως 31-08-16 

62 ηµέρες  
 
 

 
ΕΙ∆ΙΚΟΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ- 
ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 
(ένας/µια ανά 75 παιδιά) 
 
 

 
 
2 
 

Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω σχολών : 
Α) Παιδικών τµηµάτων και ΤΕΙ Βρεφον/µιας.  
Β) Τ.Ε.Ε.Φ.Α. 
Γ) Θεατρικών και ∆ραµατικών Σχολών  
∆) Μουσικών ή Χορευτικών Σχολών  
Ε) Σχολές καλλιτεχνικών µαθηµάτων  
ΣΤ) Τµηµάτων Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων  µε τα παραπάνω 
προσόντα, είναι δυνατή η πρόσληψη στελεχών µε 
κατασκηνωτική εµπειρία πού να αποδεικνύεται. 

 
 

Από 01-07-16 
έως 31-08-16 

62 ηµέρες  
 

  Την πρόσληψη ειδικού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Παιδικής Εξοχής - 
Κατασκήνωσης Αγίας Μαρίνας Καλαµάτας,   για τις εξής κατ’ αριθµό ατόµων, ειδικότητες, µε 
τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.  
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ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ 
 
(ένας/µια ανά 75 παιδιά) 

 
 
2 

Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ε.Φ.Α,  απόφοιτοι της Σχόλης Εκπαίδευσης 
Στελεχών Παιδικών Εξοχών ή απόφοιτοι των ΙΕΚ µε 
ειδικότητα στελεχών κατ/σεων,  τελειόφοιτοι Τ.Ε.Ε.Φ.Α.  Σε 
περίπτωση έλλειψης υποψηφίων µε τα Παραπάνω 
προσόντα, είναι δυνατή η πρόσληψη στελεχών 
αποφοίτων λυκείου µε κατασκηνωτική εµπειρία που να 
αποδεικνύεται.  

 
Από 01-07-16 
έως 31-08-16 

62 ηµέρες  
 
 
 

ΟΜΑ∆ΑΡΧΕΣ-ΧΙΣΣΕΣ   
(ένας/µία ανά 15 παιδιά) 
 

 
10 

 
Απόφοιτοι Α’ τάξης Λυκείου. 

Από 01-07-16 
έως  30-07-16 

30 ηµέρες 

 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

 
1 

 
Τουλάχιστον απόφοιτος Λυκείου    

Από 01-07-16 
έως 07-09-16 

69 ηµέρες 

 
ΒΟΗΘΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ 

 
1 

 
 
Τουλάχιστον απόφοιτος Λυκείου    

Από 01-07-16 
έως 07-09-16 

69 ηµέρες 

 
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ 
 

 
 
1 

 
Τουλάχιστον απόφοιτος Λυκείου και κατά προτίµηση µε 
προϋπηρεσία που να αποδεικνύεται   

Από 01-07-16 
έως 31-08-16 
   62 ηµέρες 

 
ΓΙΑΤΡΟΣ 

 
1 

 
Απόφοιτός Ιατρικής Σχολής µε άδεια άσκησης 
επαγγέλµατος, ο οποίος υποχρεούται να βρίσκεται καθ΄ 
όλο το 24ωρο στους χώρους κατασκήνωσης.   

Από 01-07-16 
έως 31-08-16 

62 ηµέρες  

 
ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ-Α 

 
1 

 
Απόφοιτος σχολής νοσοκόµων µε άδεια άσκησης 
επαγγέλµατος ή τελειόφοιτος σχολής Νοσοκόµων  

Από 01-07-16 
έως 31-08-16 

62 ηµέρες  

 
ΜΑΓΕΙΡΑΣ  
 

 
    1 

 

 
Απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι Σχόλης Μαγείρων ή ΥΕ µε 
εµπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται  

Από 01-07-16 
έως 31-08-16 

62 ηµέρες 

 
ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ 
 

 
 
1 

 
Απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι Σχόλης Μαγείρων ή ΥΕ µε 
εµπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται  

 Από 01-07-16 
έως 31-08-16 
    62 ηµέρες 

 
ΕΡΓΑΤΕΣ 

 
    3 

 
Χωρίς ιδιαίτερα προσόντα 

 Από 01-07-16 
έως 31-08-16 

62 ηµέρες  

 
ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ 

 
    4 

 
Χωρίς ιδιαίτερα προσόντα 

Από 01-07-16 
έως 31-08-16 

62 ηµέρες  

 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 
1 

 
Χωρίς ιδιαίτερα προσόντα 

Από 01-07-16 
έως 31-08-16 

62 ηµέρες 

 
ΦΥΛΑΚΑΣ 

 
    1 

 
Χωρίς ιδιαίτερα προσόντα 

Από 01-07-16 
έως 31-08-16 

62 ηµέρες  

 
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ 
  

 
    1 

 
Απόφοιτος ανάλογης Σχολής ή µε εµπειρία στην 
ειδικότητα που να αποδεικνύεται 

 Από 01-07-16 
έως 31-08-16 

62 ηµέρες  

 
 

Α! ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

 
1.-  Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 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. 
Εξαίρεση : Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την 

προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα µέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή 
έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).  
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Β! ΥΠΟΒΟΛΗ  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
 
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά, 
επικυρωµένα : 
 
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας  
 
 2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος (όπου 

απαιτείται). Τίτλοι σπουδών για τους οποίους έχει εκδοθεί πράξη αναγνώρισης   από το ∆ΙΚΑΤΣΑ η το 
Ι.Τ.Ε. για την ισοτιµία, αντιστοιχία ισχύουν και γίνονται δεκτοί (µεταφρασµένοι). 
  
3. Επίσηµο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο προσωπικός αριθµός φορολογικού 

µητρώου του υποψηφίου (Α,Φ.Μ.) καθώς επίσης και επίσηµο έγγραφο από το οποίο να 
προκύπτει ο Α.Μ.Α. (Αριθµός Μητρώου ΙΚΑ) και ο αριθµός µητρώου κοινωνικής ασφάλισης 
(Α.Μ.Κ.Α.).   
  

 4.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπου θα δηλώνεται: 
        1) ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, δηλαδή: 
Α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση ( κοινή 
και στην υπηρεσία). απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία. απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση. απιστία 
περί την υπηρεσία. παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήµηση, καθώς και για 
οπoιoδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας 
ζωής. 
Β) ότι δεν είναι υπόδικοι και να µην έχουν παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή για 
πληµµέληµα της προηγούµενης περίπτωσης έστω και εάν το αδίκηµα έχει παραγραφεί 
Γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα και όσο χρόνο διαρκεί η 
στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συµπαράσταση 
       2) να δηλώνεται αν το αµέσως προηγούµενο δωδεκάµηνο, που συµπληρώνεται κατά την 
τελευταία ηµέρα προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί σε δηµόσια υπηρεσία 
ή νοµικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 µε την ιδιότητα του εποχικού 
υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν 
απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική 
διάρκεια της απασχόλησης ( έναρξη και λήξη). 
 
   5. Βεβαίωση ΟΑΕ∆ ή κάρτα ανεργίας εφόσον υπάρχει. 
   

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.  
 
7. Πιστοποιητικό του οικείου ∆ήµου ότι ο υποψήφιος είναι εγγεγραµµένος στα ∆ηµοτολόγια 
του ∆ήµου. 
 
8. Όπου στην ανακοίνωση αναφέρονται «Φοιτητές» βεβαίωση της Σχολής που φοιτούν, µε την 
οποία θα πιστοποιείται η φοιτητική ιδιότητα, για το τρέχον έτος. 
 
9. Ιατρική πιστοποίηση από Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυµα ή Κέντρο Υγείας ή ιατρείο του 
ΕΟΠΠΥ, ότι είναι υγιείς και δεν πάσχουν από µεταδοτικό νόσηµα.  
 
10. Βεβαίωση προηγούµενης ευδόκιµης προϋπηρεσίας στην κατασκήνωση (εάν υπάρχει 
προϋπηρεσία).  
 
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.∆.50/2001 και Ν. 148/1914) 

 

      
Γ! ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στην έδρα  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

κατασκήνωσης Αγίας Μαρίνας, στην ακόλουθη διεύθυνση : παρ. Αναγνωσταρά 20 (στοά Λόντου)  Τ.Κ. 
24100, Καλαµάτα – ∆/νση Παιδείας και ώρες 8.30 έως 14.00 εντός προθεσµίας εννέα (9) ηµερών   που 
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αρχίζει από την επόµενη εργάσιµη της  ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας,   στο χώρο 
ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Καλαµάτας, σε δύο Τοπικές εφηµερίδες και στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου Καλαµάτας. 

 
                                                 
                                                ∆! ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

 
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο κατάστηµα της οικείας υπηρεσίας και στον 

χώρο των ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ συντασσοµένου 
πρακτικού ανάρτησης, υπογραφόµενου από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας.    

                                                                                                           

                                                                                                       

                                                                                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 
 

 

  

                  ΓΥΦΤΕΑΣ   ΗΛΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 


