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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  υπ' αριθμ.  ΣΟΧ  1/2019 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  
 

Πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, για την 
κάλυψη των εποχικών αναγκών λειτουργίας των Μαθητικών Κατασκηνώσεων Μεταμόρφωσης 
Χαλκιδικής τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο 2019. 
 

 

Η Διευθύντρια Α/θμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής 

και Πρόεδρος της Επιτροπής Μαθητικών Κατασκηνώσεων και Φιλοξενίας 

του Υπ.Π.Ε.Θ. στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής 

 

Έχοντας υπόψη:.  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή 

προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-3-1994), όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 

4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ.Α΄/2-12-2016). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών 

Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 

54/τ.Α΄/14-3-2012). 
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3. Τις διατάξεις του  Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 

318/1992 ΦΕΚ Α΄ 161 και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-03-2014).  

4. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση 

Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11-5-2015), όπως ισχύει.  

5. Tις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018 «Κύρωση Σύμβασης για τη λειτουργία του 

Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 50/τ. Α΄/16-3-2018). 

6. Την υπ΄ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/2017 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των 

δικαιολογητικών – εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016…» (ΦΕΚ 

272/τ.Β΄/6-2-2017). 

7. Την υπ.αριθ. 6η/ΠΡΑΞΗ 3/ 11-06-2019 ΑΠΟΦΑΣΗ της Ε.Μ.Κ.Φ. με θέμα:«Ορισμός τριμελούς 

επιτροπής για  την πρόσληψη προσωπικού  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου για την κάλυψη των εποχικών αναγκών λειτουργίας των Μαθητικών Κατασκηνώσεων 

Μεταμόρφωσης Χαλκιδικής το έτος 2019 ». 

8. Την υπ.αριθμ.:92685/Α2 ΑΠΟΦΑΣΗ /ΦΕΚ 2217 Β΄ 8 Ιουνίου 2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση των 

Υπουργών Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων- Οικονομικών- Διοικητικής Ανασυγκρότησης με 

θέμα: «Εξειδίκευση εποχικών αναγκών και προσδιορισμός του αριθμού του προσωπικού με 

σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ, που απαιτείται για την κάλυψή τους ,σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 

του άρθρου 9 του Ν. 3812 /2009. 

9. Την υπ.αριθμ.12254/30.05.2019 ΑΠΟΦΑΣΗ της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

(ΔΥΕΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ) ΑΔΑ: ΨΟ744653ΠΣ-1ΓΑ  σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση 

πίστωσης δεκαπέντε χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (15.300,00 €)/ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑ 1019-201-

9900900/ΑΛΕ 2130102001 οικ. έτους 2019, για κάλυψη αμοιβών εποχικού προσωπικού με σχέση 

εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ των Μαθητικών Κατασκηνώσεων Μεταμόρφωσης Χαλκιδικής για τους μήνες 

Ιούλιο – Αύγουστο 2019. 

10. Την υπ.αριθμ.12256/30.05.2019 ΑΠΟΦΑΣΗ της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

(ΔΥΕΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ) ΑΔΑ.:6Ρ1Θ4653ΠΣ-45Ω, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση 

πίστωσης επτά χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (7.700,00 €)/ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑ 1019-201-9900900/ΑΛΕ 

2190301002 οικ. έτους 2019, για κάλυψη εργοδοτικών εισφορών εποχικού προσωπικού με 

σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ των Μαθητικών Κατασκηνώσεων Μεταμόρφωσης Χαλκιδικής για τους 

μήνες Ιούλιο – Αύγουστο 2019. 

11. Το υπ. αριθμ.78708/Α2/17-05-2019 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού 

Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: 

«Καθορισμός κατασκηνωτικών περιόδων θέρους 2019». 
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12. Το υπ. αριθμ.78710/Α2/17-05-2019 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού 

Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: 

«Λειτουργία μαθητικών κατασκηνώσεων θέρους 2019». 

13. Το Π. Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ τ. 

Α΄31/23 – 02 – 2018, Άρθρο 15).  

14. Την υπ. αριθμ.75555/289ΚΥΑ (ΦΕΚ 2336/Β/2017) «Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια 

της χωριστής επιχειρησιακής μονάδας….» & 131046/1.8.2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 2824/Β/2017) «Υπαγωγή 

στην έννοια της χωριστής επιχειρησιακής μονάδας». 

15. Την υπ. αριθ.Φ.353.1/ 324/ 105657/Δ1/ 08 – 10 – 2002 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων με θέμα:«Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των 

προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης των 

Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Σχολικών Μονάδων και ΣΕΚ και των Συλλόγων των 

Διδασκόντων (ΦΕΚΒ΄ 1340) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ.207153/Υ1/27.11.2017(ΦΕΚ 

4340/Β/13.12.2017).  

16. Την υπ. αριθ. 128413 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 631/Β΄/ 25-10-1966) «Περί οργανώσεως και λειτουργίας των 

Μαθητικών Συσσιτίων και Μαθητικών Εξοχών»/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. 

17. Το Π.Δ. 340/1983(ΦΕΚ 120/Α΄/08-09-1983 ) «Καθαρισμός των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων 

των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων –Εποπτεία Μαθητικών Κατασκηνώσεων. 

18. Α.Π.: ΙΒ/7243/28-6-1983 (ΦΕΚ 368 τ. Β’) Υπουργική Απόφαση (εσωτερικός κανονισμός 

λειτουργίας Μαθητικών Κατασκηνώσεων). 

19. Τα άρθρα 24 και 25 της αριθ. ΣΤ. 05/05 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 213/Β’/26-04-1982), 

«Αναμόρφωση Συλλογικών Οργάνων Γνωμοδοτικής και Αποφασιστικής αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».  

20. Τον Α.Ν. 1787/1939 (Φ.Ε.Κ. 231 /Α΄/9-6-1939), «Περί Οργανώσεως των Μαθητικών Συσσιτίων». 

21. Την ανάγκη πρόσληψης προσωπικού  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

για την κάλυψη των εποχικών αναγκών λειτουργίας των Μαθητικών Κατασκηνώσεων 

Μεταμόρφωσης Χαλκιδικής το έτος 2019. 

                                                                       

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι 

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού 

αριθμού δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών αναγκών λειτουργίας των Μαθητικών 

Κατασκηνώσεων Μεταμόρφωσης Χαλκιδικής  το καλοκαίρι του 2019, και συγκεκριμένα τους εξής ανά 

ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά 

και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 

ΘΕΣΕΙΣ: 

           ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Υπ.Π.Ε.Θ. 

 

ΕΔΡΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Υπ.Π.Ε.Θ. 

ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

 ΘΕΣΗΣ 
Ειδικότητα 

Αριθμός 

ατόμων 

Διάρκεια σύμβασης   

104  Μαγείρων (ΔΕ) 

 
1 

Από την υπογραφή της και 

μέχρι 10 /08/2019 

103 Βοηθός Μάγειρα(ΥΕ) 

 
1 

Από την υπογραφή της και 
μέχρι 10 /08/2019 

101 Εργ. Τραπεζαρίας (ΥΕ) 

 
2 

100 Φύλακας  1 

105 Λαντζέρηδων 

 
2 

102 
Εργάτες καθαριότητας  

3 

 

106 
Υδραυλικός(ΔΕ) 1 

Από την υπογραφή της και 

μέχρι 10 /08/2019 

501 
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1 

Από την υπογραφή της και 
μέχρι 10 /08/2019 

 

Πέραν των ανωτέρω τυπικών προσόντων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 8 της ΙΒ/7243/28-

6-1983 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 368 τ. Β’) «Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας Μαθητικών 

Κατασκηνώσεων», θα προσληφθούν άτομα ικανά για εργασία ηλικίας από 18 έως 65 ετών που διαθέτουν 
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την απαιτούμενη ικανότητα, εμπειρία και γνώση για την αντίστοιχη ειδικότητα. Αποκλείεται η πρόσληψη 

ατόμων που στο παρελθόν εργάστηκαν σε κατασκήνωση και έδειξαν ανάρμοστη συμπεριφορά ή έγιναν 

υπαίτιοι δυσάρεστων καταστάσεων. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104 

ΔΕ  
Μαγείρων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης  ή 

Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής τέχνης - Αρχιμάγειρας (chef) ή αντίστοιχο πτυχίο ή 

δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή Επαγγελματικού Λυκείου ή  

Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  

Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή 

Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 

1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) του τμήματος  του β.δ 151/1971 (ΦΕΚ 52Α') Μαγειρικής Τέχνης διετούς κύκλου σπουδών 

υποχρεούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γ' Γυμνασίου. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)  

Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος,  απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της 

ημεδαπής  ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδαπής. 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)  

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για 

υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος 

απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων 

Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή 

άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών.   

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)  

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για 

υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 

104 

ΔΕ  
Μαγείρων 

απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων 

Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος 

ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών. 

 

100  

101 

102 

103 

105 

 

 

 

ΥΕ  

Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριος τίτλος Τριταξίου Γυμνασίου ή για όσους 

έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος 

κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 

αλλοδαπής. 

501 

Πτυχίο ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ   

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 αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτού- Νοσηλεύτριας (ΤΕ) ή 
βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτού-Νοσηλεύτριας και γ) Ταυτότητα μέλους της Ενωσης 
Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ),η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής  στην Ενωση 
Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ενωση Νοσηλευτών Ελλάδας 
(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. 

 Σε περίπτωση έλλειψης, δύνανται να προσληφθούν άτομα ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ      

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) Αδεια άσκησης 
επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή. 

 

106 

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ    

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνίτη Υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης και ειδικότητας 1ης ή άδεια 
άσκησης επαγγέλματος Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 
δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

ανεξαρτήτως ειδικότητας ή απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) 
ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο 
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της 
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και σχετική εμπειρία  τουλάχιστον τριών (3) ετών  μετά 
την απόκτηση της παραπάνω άδειας. 

Σε περίπτωση έλλειψης, δύνανται να προσληφθούν άτομα ΥΕ με ευδόκιμη εμπειρία στην αντίστοιχη 
ειδικότητα και τα αντίστοιχα προσόντα ΥΕ . 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

 Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 

  1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες) 

μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 και άνω 

μονάδες 0 0 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800 

 
        2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο) 

αριθμός τέκνων 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …. 

μονάδες 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 …. 

      *αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα     
 
        4. ή 5. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (40 μονάδες για κάθε τέκνο) 

αριθμός τέκνων 3           

μονάδες 120           

 
       6. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρ 

αριθμός τέκνων 1 2 3 

μονάδες 30 60 110 

 
        7. ή 8. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)  

αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 …. 

μονάδες 50 100 150 200 250 …. 

 
        9. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ  (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20) 

κατηγορίες  ΠΕ & 

ΤΕ 
5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10 

κατηγορία ΔΕ 10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 20 

μονάδες 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400 

 
        10. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες) 

μήνες 
εμπειρίας 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59 
60 και 
άνω 

μονάδες 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399 406 413 420 

 
         
        11. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ (το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή “2”) 

ποσοστό αναπηρίας 50% … 60% … 67% … 70% 
… 

 
         

μονάδες 100 … 120 … 134 … 140 …          
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ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ (ΔΕ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση 
εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα 
συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

 

 

104 & 106 

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με 
τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.  

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή 
Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων 
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 
16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. 

 

     ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ (ΥΕ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσης της κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) 
λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα.  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ  ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

100, 101, 102,103,105 
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Γ ή Ειδικές 
περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων 
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά 
απόδειξης εμπειρίας. 

 

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στο 
«Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «30-
03-2017» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»). 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων 

τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα 

Ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με 

σήμανση έκδοσης «30-03-2017» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 

«ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του  ανωτέρω 

Παραρτήματος, εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, 

«ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2 του Παραρτήματος αυτού.   

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 

1.«Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής», που απαιτούνται από την Ανακοίνωση, πρέπει 

απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και να έχουν 
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επικυρωθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας 

Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «30-03-2017» και ειδικότερα στην τελευταία ενότητα 

του Κεφαλαίου ΙΙ με τίτλο «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ». 

2.Τα πιστοποιητικά της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.), για όσους 

υποψηφίους επικαλούνται Πολυτεκνική ιδιότητα, υποβάλλονται υποχρεωτικά είτε σε ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από αντίγραφα, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, είτε σε πρωτότυπα. 

3.Ο υποψήφιος προς απόδειξη των ιδιοτήτων της πολυτεκνικής, της τριτεκνικής και μονογονεϊκής 

οικογένειας συμπληρώνει με την ένδειξη   το σχετικό τετραγωνίδιο, στην αίτηση ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6, 

ή υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, προκειμένου να δηλώσει ότι κατά το 

τρέχον ημερολογιακό έτος δεν έχει προσληφθεί στον ίδιο φορέα άλλο μέλος της ίδιας οικογένειας 

κάνοντας χρήση των ως άνω ιδιοτήτων. 

4.Για την απόδειξη της αναπηρίας συγγενικού προσώπου θα πρέπει να προσκομίζονται τα 

δικαιολογητικά που προβλέπονται στα σημεία 17 και 18 του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρου Παραρτήματος. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν το άτομο με αναπηρία από το οποίο ο υποψήφιος αντλεί προστασία είναι έγγαμο 

προσκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της δικής του οικογένειας και πιστοποιητικό 

οικογενειακής κατάστασης της πατρικής του οικογένειας από τα οποία θα προκύπτει ο αριθμός των 

μελών των εν λόγω οικογενειών. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου 

Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης “30-03-2017”». 

  

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά: 

1) Αίτηση (έντυπο Σ.Ο.Χ 1) 

2) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας. 

3)  Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται). 

4) Πιστοποιητικό εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας ( όπου απαιτείται). 

5) Βεβαίωση εμπειρίας και γνώσης για  αντίστοιχες ειδικότητες (αν υπάρχει) . 

6) Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ  που  να  αποδεικνύεται η ανεργία (όχι με Υπεύθυνη Δήλωση ή κάρτα 

ανεργίας). 

7) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

8) Βεβαίωση φοίτησης σε Ανώτερο ή Ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα (για φοιτητές) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της Ανακοίνωσης 

Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας 

Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «30-03-2017»] να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων και 
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στην ιστοσλίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής 

Μακεδονίας, της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής , του Δήμου Πολυγύρου, της Δημοτικής 

Ενότητας Ορμύλιας. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 

21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ  είτε στο e-mail: 

sox@asep.gr είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188. 

 

είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση 

φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε  ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα 

γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:      

Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Χαλκιδικής 22ας Απριλίου 6Β , Τ.Κ. 63100 Πολύγυρος                                        

 

   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ:  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   -   ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και μαζί  με 

τα υπόλοιπα δικαιολογητικά (που αναφέρονται ανωτέρω) να την υποβάλουν μέχρι και  την  Παρασκευή  

21-06-2019 και ώρα 14:00μ.μ.  με τους παρακάτω τρόπους: 

•  Αυτοπροσώπως   

• Με εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του 

υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή. 

•  Ταχυδρομικώς επί αποδείξει και μέχρι την Παρσκευή 21-06-2019 και ώρα :00μ.μ. στη Δ/νση 

Α/θμιας Εκπ/σης Χαλκιδικής ( 22ας Απριλίου 6Β , Τ.Κ. 63100 Πολύγυρος ) 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας ή και περισσότερων 

κατηγοριών προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ) στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των 

θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω 

διεύθυνση και στην ιστοσελίδα : http://dipe.chal.sch.gr/ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υποψηφίων 

Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων 

του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της Ανακοίνωσης). Η κατάταξη των 

υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας 

ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:  

1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας και 

ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.).  

2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά) γίνεται κατά 

φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα 

mailto:sox@asep.gr
http://dipe.chal.sch.gr/
ΑΔΑ: ΩΛ5Ω4653ΠΣ-ΟΣ7



 

 

11 

κριτήρια κατάταξης κατάταξης  (χρόνος ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότητα, τριτεκνική ιδιότητα, αριθμός 

ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκή ιδιότητα, βαθμός τίτλου σπουδών, εμπειρία, αναπηρία συγγενικού 

ατόμου). 

3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις 

περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές 

συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων 

πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των 

υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων 

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει έως και 24/06/2019 πίνακες κατάταξης 

των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας με σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το 

άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της 

υπηρεσίας.  

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική 

προθεσμία τριών  (3) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την ημέρα της 

ανάρτησής τους και έως 26/06/2019 και ‘ώρα 12.00 μ.μ.. Η ένσταση κατατίθεται εγγράφως και 

ενυπόγραφα με κάθε πρόσφορο τρόπο στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Χαλκιδικής  22ας Απριλίου 6Β , Τ.Κ. 

63100 Πολύγυρος .                                

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη  

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.  

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους 

από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής 

τους σε αυτόν.                                                                          

                       ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑ  ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 

❖ Όλο το προσωπικό  θα πρέπει απαραιτήτως με την άφιξή του στις εγκαταστάσεις της Κατασκήνωσης 

να έχει βεβαίωση καλής υγείας από Δημόσιο Νοσοκομείο και τον αριθμό ΑΜΚΑ. 

❖ Ειδικά για το προσωπικό κουζίνας θα πρέπει να προσκομισθεί βιβλιάριο υγείας εγκεκριμένο από τη 

Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής. 

❖ Αντίγραφο  λογαριασμού τραπέζης (ΙΒΑΝ) με πρώτο όνομα τον/την  ίδιο-ίδια. 

❖ Οι προσλαμβανόμενοι να έχουν μαζί τους κατά τη διαδικασία της πρόσληψης, τον Αριθμό Μητρώου 

Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α. ) εφ΄ όσον υπάρχει, το Α.Φ.Μ. και το δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή 

Διαβατήριο εν ισχύ συνοδευόμενο από άδεια εργασίας για τους αλλοδαπούς.  
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Στο εποχικό προσωπικό, το οποίο θα απασχοληθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες λειτουργίας της 

Κατασκήνωσης, παρέχεται δωρεάν σίτιση και διαμονή στις εγκαταστάσεις της Κατασκήνωσης. 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2371021959 & 

2371024509 κ. Χριστέλη Ζωή  τις εργάσιμες μέρες και ώρες.    

  

                                                                                                                 Η Διευθύντρια Π.Ε. Χαλκιδικής &  

                                                                                                                         Πρόεδρος της Ε.Μ.Κ.Φ. 

 

                                                                                                                    Ευτυχία Παπανικολάου ΠΕ 70 

                                                                                                                           

ΚΟΙΝ.: 

1. ΑΣΕΠ 

2. Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

3. ΔΗΜΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

4. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ 
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