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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Οικονομικών στο πλαίσιο της στελέχωσης της 
παιδικής κατασκήνωσης που θα λειτουργήσει το καλοκαίρι 2022 στις εξής δύο περιόδους:  

Α΄ Κατασκηνωτική περίοδος* 02 Ιουλίου έως 15 Ιουλίου  

Β΄ Κατασκηνωτική περίοδος* 16 Ιουλίου έως 29 Ιουλίου  

Ζητάει προσωπικό για τις παρακάτω θέσεις: 

α) Κοινοτάρχες   
β) Σύμβουλοι  (Γυμναστές - σύμβουλοι χειροτεχνίας, ψυχαγωγίας) 
γ) Ομαδάρχες     

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 Για τις θέσεις κοινοταρχών και συμβούλων, πτυχιούχοι ή φοιτητές τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης κατά προτίμηση α) Παιδαγωγικών Τμημάτων και ΤΕΙ 
Βρεφονηπιοκομίας, β) Τ.Ε.Ε.ΦΑ, γ) Τμημάτων Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής δ) Θεατρικών και Δραματικών Σχολών ε) Μουσικών και χορευτικών 
σχολών και στ) Σχολών καλλιτεχνικών μαθημάτων. Σε περίπτωση έλλειψης 
υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα είναι δυνατή η πρόσληψη στελεχών με 
εμπειρία που να αποδεικνύεται, ως κατασκηνωτές ή εργαζόμενοι, σε 
κατασκηνώσεις. Ηλικία απαραίτητα άνω των 18 ετών. 

 Για ομαδάρχες: Πτυχιούχοι ή φοιτητές ή απόφοιτοι των ΙΕΚ με ειδικότητα στελεχών 
κατασκηνώσεων απαραίτητα με εμπειρία που να αποδεικνύεται, ως κατασκηνωτές 
ή εργαζόμενοι, σε κατασκηνώσεις. Ηλικία απαραίτητα άνω των 18 ετών. 

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μόνο στα γραφεία της Ομοσπονδίας μέχρι την 
Τετάρτη 25 Μαΐου (αποκλειστική ημερομηνία) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 
10.00 ως 13.00. Όλα τα πεδία της αίτησης πρέπει να είναι συμπληρωμένα. Μαζί με 
την αίτηση, θα πρέπει απαραίτητα να συνυποβάλλεται: 

 Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 
 Φωτοτυπία φοιτητικής ταυτότητας, 
 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, 
 Πιστοποιητικό καλής υγείας, και 
 Βεβαίωση εμπειρίας σε κατασκηνώσεις. 

Τα στελέχη της κατασκήνωσης, μία ημέρα πριν την έναρξη της κατασκηνωτικής 
περιόδου, για την οποία προσλαμβάνονται, οφείλουν να παρουσιαστούν στην 
κατασκήνωση. Καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκηνωτικής περιόδου παραμένουν 
όλο το 24ωρο κοντά στους κατασκηνωτές.  

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και έντυπα αιτήσεων, μπορείτε να 
απευθυνθείτε στην ΟΣΥΟ (Λεωχάρους 2,  6ος όροφος, 601 γραφείο) τηλέφωνο                
210 3238339 ή να επισκεφτείτε τον ιστότοπο της ΟΣΥΟ (www.osyo.gr).  

 

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 


