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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/14-06- 2019
Πλήρωσης Δώδεκα (12) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου της Δ/νσης Π.Ε.-ΕΜΚΦ Λάρισας(Κατασκήνωση Πλαταμώνα),
που εδρεύει στη Λάρισα –Φαρσάλων & Δ. Τσάτσου2

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Μ.Κ.Φ. ΛΑΡΙΣΑΣ
Έχοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και
συμπληρώσεις των Ν.2225/1994, καθώς και του Ν.3812/2009(άρθρο 1, παρ. 2, περίπτωση
ιε).


Του άρθρου 4 του ΑΝ 1787/1939 ΦΕΚ231/Α/1939 "Περί οργανώσεως και λειτουργίας των
Μαθητικών Συσσιτίων και Μαθητικών Εξοχών"



Τη με αρ. 128413/15-9-1966 ΥΑ ΦΕΚ 631/Β/1966 με θέμα: "Περί οργανώσεως και
λειτουργίας των Μαθητικών Συσσιτίων και Μαθητικών Εξοχών"



Τη με αρ. ΣΤ 5/5/26-4-1982 ΚΥΑ ΦΕΚ 213/Β/1982 με θέμα: "Αναμόρφωση Συλλογικών
Οργάνων Γνωμοδότησης και Αποφασιστικής Αρμοδιότητας του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων"



Τις διατάξεις του Ν 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α/2000) σχετικές με τη μετάβαση των
αρμοδιοτήτων των νομαρχών στους Δ/ντές Εκπ/σης



Το ΠΔ 339/1983 (ΦΕΚ 120/Α/1983) μες θέμα: "Καθορισμός των καθηκόντων και
αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Δ/νσεων των Γραφείων της Εκπαίδευσης και του
τρόπου αναπλήρωσής τους" και τη σχετική με αυτό νομολογία του ΝΣΚ άρθρο 1, παρ. 9.



Τη με αρ. Φ353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 ΥΑ περί καθηκόντων και αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ
1340/Β/2002) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τη με αρ. 207153/Υ1/27-11-2017 (ΦΕΚ
4340/Β/2017) άρθρο 1 παρ. 2 περ. 1β.



Τη με αρ. ΙΒ/7243/7-6-1983 ΥΑ (ΦΕΚ 368/Β/1983) με θέμα: "Εσωτερικός Κανονισμός
Λειτουργίας Μαθητικών Κατασκηνώσεων"
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Το με αρ. πρ.: Φ2/ΓΛ/40186/Δ1/09-3-2019 έγγραφο ΥΠΠΕΘ με θέμα: "Λειτουργία
μαθητικών κατασκηνώσεων"



Την υπ’ αριθμ. 2/43308/17-05-2019 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα
«Μεταβολές Εκτελούμενου προϋπολογισμού» στον ΑΛΕ 2910601038 του Ε.Φ. 1019-2019900700 ».



Την υπ’ αριθμ. 2/46106/29-05-2019 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα
«Μεταβολές Εκτελούμενου προϋπολογισμού» στον ΑΛΕ 2130102001 και στον ΑΛΕ
2190301002 του Ε.Φ. 1019-201-9900700 ».



Την υπ’ αριθμ. 92685 /Α2/08-06-2019(ΦΕΚ 2217/08-06-2019 τ.2ο ) Κοινή Απόφαση του
ΥΠΕΠΘ με θέμα «Εξειδίκευση εποχικών αναγκών και προσδιορισμός του αριθμού του
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απαιτείται για
την κάλυψή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 9 του Ν. 3812/2009».



Την υπ’ αριθμ. 6/2019 Πράξη της Ε.Μ.Κ.Φ. Λάρισας θέμα «Λειτουργία Κατασκήνωσης
Πλαταμώνα κατά το θέρος 2019».

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή
παροδικών αναγκών των υπηρεσιών της ΕΜΚΦ Λάρισας , για τις εξής κατά αριθμό
ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική
περίοδο
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α):

ΚΩΔ.
ΘΕΣΗΣ
01

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΜΑΓΕΙΡΑΣ/ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ
(ΔΕ)

1

ΔΕ(Απόφοιτος/η ή
τελειόφοιτος/η Σχολής
Μαγείρων και ελλείψει αυτών
Υ.Ε. με εμπειρία στην ειδικότητα.

Από 01/07/2019
μέχρι 30/07/2019

ΒΟΗΘΟΙ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
(ΥΕ)

1

03

ΕΡΓΑΤΕΣ (ΥΕ)

1

(χωρίς τυπικά προσόντα)

04

ΦΥΛΑΚΩΝ (ΥΕ)

2

(χωρίς τυπικά προσόντα)

05

ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ WC

2

(χωρίς τυπικά προσόντα)

06

ΛΑΝΤΖΕΡΩΝ/ΡΙΣΣΩΝ (YE)

2

(χωρίς τυπικά προσόντα)

07

ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ/Α (ΥΕ)

1

(χωρίς τυπικά προσόντα)

02

Υ.Ε. με εμπειρία στην ειδικότητα
που να αποδεικνύεται με τα
αντίστοιχα δικαιολογητικά
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ΙΑΤΡΩΝ(ΠΕ)

1

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΝΟΣΟΚΟΜ
ΩΝ) (ΤΕ)

1

Πτυχίο Ιατρικής
Σχολής(Ημεδαπής ή Εξωτερικού
αναγνωρισμένου από το
ΔΟΑΤΑΠ) & άδεια άσκησης
επαγγέλματος
Πτυχίο ΤΕΙ Νοσηλευτικής ή
διετούς επαγγελματικής σχολής
Δ.Ε. & άδεια άσκησης
επαγγέλματος.

08

09

Από 01/07/2019 μέχρι
28/07/2019

Από 01/07/2019 μέχρι
28/07/2019

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
Οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων , πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας
και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε
δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού, εφόσον εκδίδονται.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο
των ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος του δήμου ή της κοινότητας στην
οποία εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα
με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν.
Λάρισας Φαρσάλων & Δ. Τσάτσου 2
Μέχρι και την 24-06-2019 και ώρα 13:00 μ.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση (έντυπο Σ.Ο.Χ 1) πρέπει να υποβάλουν και τα εξής
δικαιολογητικά:
1) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2) Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται).
3) Πιστοποιητικό εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας ( όπου απαιτείται).
4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού
κώδικα.
5) Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ που να αποδεικνύεται η ανεργία (όχι με Υπεύθυνη Δήλωση ή κάρτα
ανεργίας.
6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
7) Αντίγραφο λογαριασμού τράπεζας (ΙΒΑΝ)
ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
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2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του του Υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία,
δικαστική συμπαράσταση), με εξαίρεση της παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν. 2207/1994
4. Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από
αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από
δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει.
5. Στο εποχικό αυτό προσωπικό, το οποίο και θα απασχοληθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες
λειτουργίας της Κατασκήνωσης παρέχεται δωρεάν σίτιση και διαμονή στις εγκαταστάσεις της
Κατασκήνωσης.
6. Όλο το ανωτέρω προσωπικό θα πρέπει απαραιτήτως με την άφιξή τους στις εγκαταστάσεις της
Κατασκήνωσης να έχει βεβαίωση καλής υγείας από Δημόσιο Νοσοκομείο και θεωρημένο ατομικό
βιβλιάριο υγείας.
7. Ειδικά για το προσωπικό κουζίνας θα πρέπει να προσκομισθεί βιβλιάριο υγείας εγκεκριμένο
από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2410 - 539103
(Διεύθυνση Α΄/θμιας Εκπ/σης Λάρισας – υπόψη : Χατζή Δημήτριο) Φαρσάλων & Δ. Τσάτσου 2 τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 18/06/2019 μέχρι 24/06/2019.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα της αίτησης στην υπηρεσία μας στην
ανωτέρω διεύθυνση·

Λάρισα 14/06/2019
H Πρόεδρος της Ε.Μ.Κ.Φ.

Σοφία Παπαδοπούλου
Προϊσταμένη εκπαιδευτικών θεμάτων
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