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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρόσληψης  προσωπικού , με σύμβαση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου  στο Δήμο Αμφιλοχίας.

Έχοντας υπόψη:
1.Την  αρ. 137Β/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία  ελήφθη σύμφωνα  με τις 
διατάξεις  του άρθρου 206  του ν. 3584/2007.
2.Τον  Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμφιλοχίας
3.Την  αριθμ.  Π1β/Γ.Π οικ. 37261  κοινή απόφαση  των  Υπουργών Εσωτερικών 
Οικονομικών , Υγείας και Κοινωνικής  Αλληλεγγύης.

Ανακοινώνει:
Την  πρόσληψη  προσωπικού με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου 

χρόνου  για  χρονικό  διάστημα μέχρι δύο (2) μήνες, συνολικού αριθμού πενήντα  εννιά 
(59) ατόμων, για  τις ανάγκες λειτουργίας  της  παιδικής  κατασκήνωσης  Μπούκας 
Δήμου Αμφιλοχίας από 1-7-2012  εώς 31-08-2012 και συγκεκριμένα:
-Έναν (1) Συντονιστή
-Τρεις (3) Επιμελητές
-Τρεις (3)  Ειδικοί Συνεργάτες – Ψυχαγωγοί
-Τρεις (3) Ειδικοί Συνεργάτες –Χειροτεχνίας
-Τρεις (3) Γυμναστές
-Έναν (1) Διαχειριστή
-Έναν (1) βοηθό διαχειριστή
-Έναν (1) Αποθηκάριο
-Έναν (1) Γιατρό
-Έναν (1) Νοσοκόμο
-Έναν (1) Μάγειρα
-Ένα (1) Βοηθό Μάγειρα
-Τέσσερις (4) εργάτες
-Τέσσερις (4) εργάτριες
-Έναν (1) φύλακα
-Έναν (1) ειδικό τεχνίτη
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-Έναν (1) Ναυαγοσώστη
-Είκοσι οκτώ (28) ομαδάρχες

Προσόντα στελεχών
Τα  στελέχη  της  παιδικής  εξοχής  -κατασκήνωσης  είναι  απόφοιτοι της  σχολής 
στελεχών ΠΕ ή απόφοιτοι ΙΕΚ  με  ειδικότητα  στελεχών  κατασκηνώσεων.
Ο  Συντονιστής  είναι  πτυχιούχος  ανώτατης ή ανώτερης σχολής
Σε  περίπτωση  έλλειψης  υποψηφίων  με  τα  παραπάνω προσόντα, προτιμώνται 
απόφοιτοι Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου με  ευδόκιμη  κατασκηνωτική εμπειρία
Ο  Επιμελητής είναι απόφοιτος τουλάχιστον  Β τάξεως Λυκείου ή Δ τάξεως  εξαταξίου 
Γυμνασίου  με  ευδόκιμη  κατασκηνωτική εμπειρία.
Ο τμηματάρχης είναι άτομο  με  ευδόκιμη  κατασκηνωτική εμπειρία, απόφοιτος Λυκείου.
Ο  Ομαδάρχης  είναι απόφοιτος Α τάξης Λυκείου ή Δ τάξεως εξατάξιου Γυμνασίου.
Οι  ειδικοί  συνεργάτες  είναι πτυχιούχοι ή φοιτητές  των  παρακάτω  σχολών:
Α. Παιδαγωγικών  τμημάτων και ΤΕΙ Βρεφονηπιοκομίας
Β. ΤΕΕΦΑ
Γ. Τμημάτων Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Δ. Θεατρικών και Δραματικών Σχολών
Ε. Μουσικών και χορευτικών σχολών
Στ. Σχολών  καλλιτεχνικών μαθημάτων
Σε  περίπτωση  έλλειψης  υποψηφίων με  τα  παραπάνω  προσόντα  είναι  δυνατή  η 
πρόσληψη  στελεχών  με  κατασκηνωτική  εμπειρία  που  να  αποδεικνύεται.

Προσόντα λοιπού προσωπικού
Ο  Διαχειριστής είναι τουλάχιστον απόφοιτος Λυκείου  ή  εξατάξιου Γυμνασίου  και 
κατά προτίμηση υπάλληλος.
Ο  Γιατρός της παιδικής εξοχής- κατασκήνωσης είναι απόφοιτος ιατρικής σχολής με 
άδεια άσκησης επαγγέλματος και υποχρεούται  να βρίσκεται καθημερινά στους  χώρους 
της παιδικής κατασκήνωσης.
Ο  Νοσοκόμος είναι απόφοιτος  σχολής νοσοκόμων με άδεια άσκησης επαγγέλματος  ή 
τελειόφοιτος σχολής νοσοκόμων.
Ο  Μάγειρας και  ο  βοηθός  του  είναι απόφοιτοι  ή τελειόφοιτοι σχολής μαγείρων ή  ΥΕ 
με εμπειρία  στην  ειδικότητα  που  να  αποδεικνύεται.
Ο  Αποθηκάριος  είναι τουλάχιστον  απόφοιτος Λυκείου και  κατά προτίμηση με 
προϋπηρεσία  που  να  αποδεικνύεται.
Ο  Ειδικός Τεχνίτης απόφοιτος ανάλογης σχολής ή  με  εμπειρία  στην  ειδικότητα  που 
να  αποδεικνύεται.
Βοηθητικό προσωπικό  χωρίς ιδιαίτερα προσόντα.

Όλοι οι υποψήφιοι  μαζί  με  την  αίτηση  θα  υποβάλλουν  αντίγραφο  αστυνομικής 

ΑΔΑ: Β4ΛΔΩΨΞ-ΤΚ7



ταυτότητας και  εκκαθαριστικό  σημείωμα  του  2011.
Λόγω  του  ελάχιστου  χρόνου  που  απομένει  για  την  έναρξη της  κατασκηνωτικής 
περιόδου  οι  αιτήσεις  με τα  σχετικά  δικαιολογητικά  θα  υποβάλλονται  στο  Δήμο 
Αμφιλοχίας  από 25-6-2012 εώς  και 28-06-2012.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ

ΑΔΑ: Β4ΛΔΩΨΞ-ΤΚ7


