
ΤΥΠΕΤ 
                                              Αθήνα, 08 Απριλίου 2019 

 

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ) για τη στελέχωση των τριών 
κατασκηνώσεών του, στον Διόνυσο Αττικής, τη Σάνη Χαλκιδικής και τη Λούτσα Πρέβεζας, θα δεχθεί 
αιτήσεις μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Οργανισμού 
(www.typet.gr) εντός του τρέχοντος μηνός (Απρίλιος 2019). 
 

Κατασκηνωτικές περίοδοι 
 

Α’ περίοδος: 19.06.2019 - 09.07.2019 

B’ περίοδος: 11.07.2019 - 31.07.2019 

Γ’ περίοδος: 01.08.2019 - 21.08.2019 

 
Οι θέσεις τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν είναι ανά περίοδο, με δυνατότητα 
επιλογής από μία έως τρεις περιόδους. 
 

1. ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 

ΑΡΧΗΓΟΣ 

ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ 

ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ (για Διόνυσο και Σάνη Χαλκιδικής) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ (για Διόνυσο και Σάνη Χαλκιδικής) 

            Προϋποθέσεις συμμετοχής για τη θέση ΑΡΧΗΓΟΥ/ΥΠΑΡΧΗΓΟΥ 

• Πτυχιούχος εκπαιδευτικός ή πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων 
σχολών, με 10ετή τουλάχιστον κατασκηνωτική εμπειρία και 5ετή προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση.  

• Συμπληρωμένο το 30Ο έτος της ηλικίας.  

• Απαραίτητη η προσκόμιση βιογραφικού σημειώματος.  

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής για τη θέση  ΥΠΑΡΧΗΓΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

• Πτυχιούχος εκπαιδευτικός ή πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων σχολών, 
με 5ετή τουλάχιστον κατασκηνωτική εμπειρία και 3ετή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.  

• Συμπληρωμένο το 30Ο έτος της ηλικίας.  

• Απαραίτητη η προσκόμιση βιογραφικού σημειώματος.  

 

 Προϋποθέσεις συμμετοχής για τη θέση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

• Πτυχιούχος εκπαιδευτικός ή πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων 
σχολών, με 5ετή τουλάχιστον κατασκηνωτική εμπειρία.  

• Συμπληρωμένο το 27Ο έτος της ηλικίας.  
• Απαραίτητη η προσκόμιση βιογραφικού σημειώματος.  



2. ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 
Προϋποθέσεις συμμετοχής 

• Πτυχιούχος Νοσηλευτικής με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.  
• Επιθυμητή η κατασκηνωτική εμπειρία και η προϋπηρεσία.  

 
 

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ  Ή ΠΑΡΑΛΙΑΣ 
 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ 
 

Προϋποθέσεις συμμετοχής 

• Κάτοχος αναγνωρισμένου πτυχίου Ναυαγοσώστη. Η επιλογή ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ για την 
κατασκήνωση της ΛΟΥΤΣΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ απαιτεί ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ δίπλωμα 
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Ή ΠΑΡΑΛΙΑΣ. 

• Επιθυμητή η κατασκηνωτική εμπειρία.  
 

 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 

 
Προϋποθέσεις συμμετοχής  

• Πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων σχολών.  
• Επιθυμητή η κατασκηνωτική εμπειρία.  

 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
 

Προϋποθέσεις συμμετοχής  

• Πτυχιούχος ή φοιτητής Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ή αντίστοιχων σχολών ή 
δάσκαλος ή νηπιαγωγός.  

• Επιθυμητή η κατασκηνωτική εμπειρία. 
 
 

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ (για τις κατασκηνώσεις Διονύσου & Λούτσας Πρέβεζας) 
 

Προϋποθέσεις συμμετοχής  

• Πτυχίο ανώτατης σχολής ελληνικού Πανεπιστημίου. Σε  περίπτωση πτυχιούχου 
Πανεπιστημίου εξωτερικού απαιτείται προσκόμιση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ. 

• Πλήρες βιογραφικό σημείωμα. 
• Τριετής προϋπηρεσία με απασχόληση η οποία αφορά σε παιδιά και εφήβους. 
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος.  

 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 
 
Προϋποθέσεις συμμετοχής 

• Πτυχιούχος ή φοιτητής Αρχιτεκτονικής Σχολής. 
• Επιθυμητή η κατασκηνωτική εμπειρία. 

 
 
 
 



ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ 
 
Προϋποθέσεις συμμετοχής 

• Απόφοιτος Δραματικής Σχολής ή ΙΕΚ με κατεύθυνση τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 
• Επιθυμητή η κατασκηνωτική εμπειρία. 

 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ 
 
Προϋποθέσεις συμμετοχής 

• Πτυχιούχος ή φοιτητής Γεωπονικής Σχολής ή τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕΙ ή 
τμήματος Δασοπονίας. 

• Επιθυμητή η κατασκηνωτική εμπειρία. 
 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΧΟΡΟΥ 
 
Προϋποθέσεις συμμετοχής 

• Βεβαίωση φοίτησης σε σχολή χορού με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία στη συγκεκριμένη 
δραστηριότητα. 

• Επιθυμητή η κατασκηνωτική εμπειρία. 
 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
 
Προϋποθέσεις συμμετοχής 

• Πτυχιούχος Ωδείου η άλλης αναγνωρισμένης σχολής.  
• Επιθυμητή η κατασκηνωτική εμπειρία.  

 
 

ΣΥΝΟΔΟΣ ΑμεΑ (μόνο για Διόνυσο) 
 

Προϋποθέσεις συμμετοχής 
 

• Πτυχίο ψυχολόγου ή κοινωνικού λειτουργού ή φυσιοθεραπευτή ή εργοθεραπευτή ή 
λογοθεραπευτή ή γυμναστή με επαγγελματική απασχόληση στην ειδική αγωγή. 

• Κατασκηνωτική εμπειρία με ομάδες ΑμεΑ (υποβολή σχετικής βεβαίωσης). 
 

 
 

 
3. ΛΟΙΠΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 
 

ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ (μόνο για Διόνυσο) 
 

Προϋποθέσεις συμμετοχής 
 

• Πενταετής κατασκηνωτική εμπειρία ως ομαδάρχης και κοινοτάρχης.  
• Συμπληρωμένο το 27ο έτος της ηλικίας. 

 
 
 



ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗΣ 
 

Προϋποθέσεις συμμετοχής 

• Τριετής κατασκηνωτική εμπειρία ως ομαδάρχης.  
• Συμπληρωμένο το 23ο έτος της ηλικίας.  
 
 

ΟΜΑΔΑΡΧΗΣ 
 

Προϋποθέσεις συμμετοχής 

• Συμπληρωμένο το 18ο έτος της ηλικίας (σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί το 18ο 
έτος της ηλικίας μέχρι την έναρξη της κατασκήνωσης, πρέπει να προσκομισθεί βιβλιάριο 
εργασίας ανηλίκου).  

• Ομαδάρχες που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος απασχολούνται μόνο στην Α΄  
κατασκηνωτική περίοδο.  

• Προτεραιότητα δίνεται σε όσους έχουν παρακολουθήσει τη Σχολή Στελεχών.  
• Επιθυμητή η προϋπηρεσία και η κατασκηνωτική εμπειρία.  
 
 

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
 

Προϋποθέσεις συμμετοχής 

• Πτυχιούχοι ή φοιτητές ή απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με γνώση χειρισμού 
ηλεκτρονικού υπολογιστή.  

• Επιθυμητή η κατασκηνωτική εμπειρία και η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.  
• Συμπληρωμένο το 21ο έτος της ηλικίας. 
 

 
ΣΥΝΟΔΟΣ ΓΚΡΟΥΠ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 
 

Προϋποθέσεις συμμετοχής 
 

• Πτυχιούχοι ή φοιτητές. 
• Απαραίτητη η γνώση γαλλικής γλώσσας (γκρουπ προς Γαλλία) και της γερμανικής 

(γκρουπ προς Γερμανία).  
• Συμπληρωμένο το 18ο έτος της ηλικίας. 
 
Θα προτιμηθούν όσοι έχουν κατασκηνωτική εμπειρία και προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. 

 
 

ΟΔΗΓΟΣ (για κατασκήνωση Διονύσου και Χαλκιδικής) 
 

Προϋποθέσεις συμμετοχής 

• Κάτοχος επαγγελματικού διπλώματος Δ’ κατηγορίας. 
 
 

ΜΑΓΕΙΡΑΣ –ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑΣ 
 

Προϋποθέσεις συμμετοχής 

• Πτυχίο σχολής μαγειρικής και εμπειρία στη μαζική εστίαση.  
 

 



Για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν ΑΜΑ, ΑΜΚΑ, 
ΑΦΜ, ΔΟΥ, αρ. λογαριασμού ΕΤΕ & ΑΔΤ. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, σε περίπτωση επιλογής του 
υποψηφίου, θα προσκομιστούν σε έντυπη μορφή εντός δύο (2) ημερών από την ειδοποίηση.  

Επιπλέον, για όσες ειδικότητες απαιτείται θα προσκομιστεί αντίγραφο πτυχίου και άδεια άσκησης 
επαγγέλματος. 

 

 

ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

 


