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 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  21/2017 

ΑΠΟΦΑΣΗ  422/2017 

 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 27η Ιουλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 μ.μ., στην 
αίθουσα συνεδριάσεων, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται 
στην 21η/2017 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμ. 
πρωτ. 32141/21-7-2017 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το 
νόμο. 

 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος, οι κ.κ. : 1) Καρατζέας 
Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αδαμόπουλος Ιωάννης, 3) Αλούπης Παναγιώτης 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 392 απόφαση), 4)  Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 5) Βασιλόπουλος 
Αθανάσιος, 6) Βεργινάδη Μαρία, 7) Βεργόπουλος Δημήτριος, 8) Βουτσής Γεώργιος, 9) 
Γεωργακίλας Κων/νος, 10) Γυφτέας Ηλίας, 11) Δημόπουλος Δημήτριος, 12) Ηλιόπουλος 
Αθανάσιος, 13) Θεοφιλόπουλος Ιωάννης, 14)  Καμβυσίδης Ιωάννης, 15) Καραγιάννης Ανδρέας,   
16) Καρβέλης Γεώργιος, 17) Κουτίβας Ηλίας, 18) Λιάππα Χρυσή, 19) Μάκαρης Εμμανουήλ – 
Λεονάρδος, 20) Μαρινάκης Σαράντος, 21) Μπάκας Ιωάννης, 22) Μπασακίδης Νικόλαος, 23) 
Μπελογιάννη – Θεοδωρακοπούλου Αναστασία, 24) Μπεχράκης Σταμάτης, 25) Μπουζιάνης 
Παύλος, 26) Μπρεδήμας Θεόδωρος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 394 απόφαση), 27) Νιάρχος 
Αναστάσιος,  28) Ντίντα Παναγιώτα, 29) Οικονομάκος Δημήτριος, 30)  Πολίτης Δημήτριος, 31) 
Σταματόπουλος Ευστάθιος, 32) Φάβας Γεώργιος και 33) Φαββατάς Δημήτριος (αποχώρηση 
στην υπ’ αριθμ. 385 απόφαση).   

 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Βγενής Χαράλαμπος,    
2) Γιαννόπουλος Παναγιώτης, 3) Δημητρούλιας Γεώργιος, 4) Καντζιλιέρη Χριστίνα – Ελευθερία, 
5) Μιχαλόπουλος Σωτήριος (απουσιάζει για λόγους υγείας), 6) Μπούχαλης Δημήτριος, 7) 
Οικονομάκου Μαρία και 8) Χριστόπουλος Ιωάννης. 
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που 
αφορούν τις εν λόγω Κοινότητες : 

• Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας κα Φοίφα Τασία, η 
οποία παραβρίσκεται στη συνεδρίαση.  

• Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Πλατέος κ. Νίκας Νικόλαος και 
2) Λεΐκων κ. Τσαούσης Αθανάσιος, οι οποίοι παραβρίσκονται στη συνεδρίαση.  

• Ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Φλώρου κ. Κουρνέτας Θεόδωρος ο οποίος 
παραβρίσκεται στη συνεδρίαση.  

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Σώματος, κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο του Σώματος για συζήτηση το 39ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο : 

Κατάρτιση των όρων προκήρυξης για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού – 
καλλιτεχνικού   προσωπικού  με  Σύμβαση  Εργασίας  Ορισμένου  Χρόνου. 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Οικονομίας, Οικονομικών & Διοικητικών Θεμάτων κ. 
Ηλιόπουλος Αθανάσιος, αναφέρεται στην από 26/07/2017 σχετική εισήγηση του Τμήματος 
Προσωπικού, Διοίκησης & Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου, η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής : 
 

ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση των όρων προκήρυξης για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού – 

καλλιτεχνικού  προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου». 

 

 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Ηλιόπουλος εισάγει το θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

«Κατάρτιση των όρων προκήρυξης για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού  

προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου» και λέγει ότι σύμφωνα με: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.  στ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 στις αρμοδιότητες των ΟΤΑ 

συμπεριλαμβάνονται και η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.Τα 

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης έχουν ως σκοπό την παραμονή των παιδιών για ορισμένο χρονικό 

διάστημα της ημέρας πέραν του σχολικού ωραρίου σε ένα περιβάλλον ευχάριστο και δημιουργικό, 

στη σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών δίνοντας τους κίνητρα και ευκαιρίες. 

Επίσης στόχος είναι η εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, καθώς με την δημιουργική 

απασχόληση των παιδιών επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνση των γυναικών, προκειμένου να 

εναρμονίζουν τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους, μητέρας και εργαζόμενης, 

μεταξύ δηλαδή οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.  

 

Με την 224/2017 απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας αποφασίσθηκε η λειτουργία ΚΔΑΠ 

και ΚΔΑΠμεΑ στο Δήμο Καλαμάτας, καθώς η δημοτική αρχή έχει θέσει ως προτεραιότητα την 

ανάπτυξη δράσεων Κοινωνικής Πολιτικής καθώς και τη μόχλευση και την απορρόφηση όσο δυνατών 

μεγαλύτερων επιχορηγήσεων για την στήριξη νέων κοινωνικών δομών, όπως είναι τα ΚΔΑΠ στον 

Δήμο μας .  

 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των πράξεων σχετικά με τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και 

Επαγγελματικής Ζωής», η Ε.Ε.Τ.Α.Α. ενεργώντας ως δικαιούχος, εξέδωσε πρόσκληση ενδιαφέροντος 

(Α.Π. 5122/23-5-2017) στα Κέντρα Δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), για να 

συμμετέχουν στην εν λόγω πράξη.  Η διάρκεια της πράξης είναι κάθε φορά μονοετής από την 

ημερομηνία της πρόσκλησης έως 31 Αυγούστου κάθε επόμενου έτους. Η διάθεση των θέσεων στα. 

Κ.Δ.Α.Π., πραγματοποιείται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., προς τις γυναίκες ωφελούμενες, μέσω «εντολής 

τοποθέτησης», σύμφωνα με τις διαδικασίες, που εξειδικεύονται στην πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος.  Οι εγγραφές πραγματοποιήθηκαν από 24 Μαιου έως 15 Ιουνίου στο ΚΕΠ του Δήμου 

Καλαμάτας με πάνω από 623 ωφελουμένους. ’Εως σήμερα έχουν ήδη υπογραφεί 250 συμφωνητικά 

με ωφελούμενες που επιθυμούν να συμμετάσχουν τα παιδιά τους στις δράσεις των ΚΔΑΠ του δήμου 

μας, ενώ από την ΕΕΤΑΑ έχουν εγκριθεί άλλα 108 παιδιά που πληρούν τα κριτήρια, αλλά δεν έλαβαν 

έως τώρα αξία τοποθέτησης και αναμένεται να την λάβουν στη β’ κατανομή. Η εν λόγω πράξη έχει 

αριθμό ένταξης 2017ΕΠ02610007 για το ΠΕΠ Πελοποννήσου και 20173551000 για το ΕΠΑΝΑΔΒΜ. 

Τα ΚΔΑΠ πέραν του σχολικού ωραρίου οφείλουν σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας 

τους να ανοίξουν νέους ορίζοντες, μέσα από την μουσική, το χορό, την ζωγραφική, την χειροτεχνία, το 
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θεατρικό παιχνίδι, την γυμναστική και άλλων εξειδικευμένων δραστηριοτήτων, ανάλογα με τις 

ανάγκες, που θα δημιουργηθούν. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Π1β/Γ.Π. οικ.14951/9-10-2001 (ΦΕΚ1397/Β/22-10-2001), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, η αναλογία παιδιών εξειδικευμένου προσωπικού είναι 2 άτομα 

εξειδικευμένο προσωπικό για 25 παιδιά.  

Σύμφωνα με τα υπογεγραμμένα ήδη συμφωνητικά (250) και τις αναμενόμενες εγγραφές 

(108) για να καλύψουμε την αναλογία απαιτείται το αντίστοιχο προσωπικό, ήτοι  είκοσι εννέα άτομα 

εξειδικευμένου προσωπικού. 

 

Ως εκ τούτου και σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις : 

1) Την υπ΄αριθμ. …/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η Πρόσληψη 

ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού προσωπικού, με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου 

Χρόνου, στα «ΚΔΑΠ» στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής 

ζωής έτους 2017 – 2018». 

2) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Νόμου 4325/2015, δεδομένου ότι πρόκειται για 

Εκπαιδευτικό και Καλλιτεχνικό προσωπικό. 

3) Τις διατάξεις του Ν.2190/94 όπως ισχύει. 

4) Τις διατάξεις του αρθρ.1 του Ν.3812/09. 

5) Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980 καθώς και τις τροποποιήσεις όπως ισχύουν μέχρι σήμερα. 

6) Τις Εντολές Τοποθέτησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. των 250 συνολικά παιδιών στις  Δομές «ΚΔΑΠ» Δήμου 

Καλαμάτας για το έτος 2017– 2018 και τις αναμενόμενες 108 νέες στην επόμενη κατανομή. 

7) Τον Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2017, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη για την 

απασχόληση του εν λόγω προσωπικού και τον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό οικονομικού έτους 

2018. 

8) Το άρθρο 12 του Ν. 4071/2012 περί θεμάτων προσωπικού ΟΤΑ. 

9) Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του Νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α΄/7-7-2016), 

σύμφωνα με τις οποίες δεν απαιτείται πλέον έγκριση από Κεντρικούς Φορείς, συμπληρωματικά 

με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν. 4314/2014, σύμφωνα με τις οποίες οι 

καλλιτέχνες για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητα τους εξαιρούνται από έγκριση 

ΠΥΣ, σε συνδυασμό με τη διάταξη της  παρ. 1 περ. Ιθ το άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006. 

10) Την με αριθμ Πρωτ.12829/3-7-2017 με ΣΑΕ 3351 και ΕΝΑΡΙΘΜΟ 20173551000 Απόφαση Ένταξης 

της Πράξης «Εναρμόνισης Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής για το σχολικό έτος 2017-2018 

καθώς και ΚΩΔ ΟΠΣ  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 5007969. 

11)  Την με αριθμ Πρωτ.1493/26-6-2017 με ΣΑΕ ΕΠ 0261 και ΕΝΑΡΙΘΜΟ 2017ΕΠ02610007 Απόφαση 

Ένταξης της Πράξης «Εναρμόνισης Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής για το σχολικό έτος 

2017-2018 με  ΚΩΔ ΟΠΣ  5008926 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΠΕΠ ΠΕΛ/ΣΟΥ 

ΜΟΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 5007969 

12) Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.4415(ΦΕΚ 159/τ.Α’/6-9-2016) που αφορά σε συμβάσεις 

εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου προσωπικού των ΟΤΑ α΄ και β ΄βαθμού καθώς και 

των Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ αυτών, το οποίο απασχολείται στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενο 

ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής »  

13) Την με αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ.26059/10-10-2016 που αφορά σε προσλήψεις προσωπικού 

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και σύναψη συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.  

14) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»(φεκ87Α) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

  

Προκειμένου λοιπόν να ξεκινήσει η λειτουργία των Προγραμμάτων ΚΔΑΠ που υλοποιούμε 

στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», εξυπηρετώντας στο 

σύνολο τους άνω των 350 παιδιών, θα πρέπει να προβούμε άμεσα στην πρόσληψη του αντίστοιχου 

προσωπικού δεδομένου ότι για την φετινή χρονιά δεν απαιτείται πλέον έγκριση από Κεντρικούς 

Φορείς (ΦΕΚ 125/Α΄/7-7-2016) .  
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Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (ν.2190/94), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και 

τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980, κατά περίπτωση το εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό δεν 

υπάγεται στις διατάξεις των κεφ. Α,Β, και Γ του 2190/94, και εκ τούτου ο Φορέας καλείται να ορίσει 

τα ειδικά και τυπικά προσόντα καθώς και τον τρόπο αξιολόγησης του προσωπικού, έτσι ώστε να 

εκδοθεί άμεσα η προκήρυξη των θέσεων. 

 

Ως εκ τούτου πρέπει να προβούμε σε προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιου 

εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού προσωπικού για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος 

«Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών που υλοποιούμε, για της εξής ανά ειδικότητα, αριθμού ατόμων και διάρκεια σύμβασης: 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΕΙΔΗΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΘΕΣΕΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ. 

ΒΑΘΜΙΔΑ 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Εκπαιδευτικό προσωπικό – 

Καθηγητές Φυσικής 

Αγωγής 

5 ΠΕ 

Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 

31/8/2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή 

παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του 

προγράμματος. 

Εκπαιδευτικό προσωπικό – 

Δάσκαλοι  
3 ΠΕ 

Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 

31/8/2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή 

παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του 

προγράμματος. 

Καλλιτεχνικό προσωπικό – 

Μουσικοί 

 

4 

 

ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ 

Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 

31/8/2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή 

παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του 

προγράμματος. 

Εκπαιδευτικό προσωπικό – 

Καθηγητές Αγγλικών 
4 ΠΕ 

Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 

31/8/2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή 

παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του 

προγράμματος. 

Εκπαιδευτικό προσωπικό -

Πληροφορικής 
4 ΠΕ 

Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 

31/8/2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή 

παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του 

προγράμματος. 

Εκπαιδευτικό προσωπικό 

επιστημών (Φυσικής, 

Μαθηματικός, Χημείας, 

Μηχ. Περιβάλλοντος, κλπ) 

4 ΠΕ 

Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 

31/8/2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή 

παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του 

προγράμματος. 

Καλλιτεχνικό Προσωπικό –  

Θεατρολόγος 
2 ΠΕ 

Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 

31/8/2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή 

παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του 

προγράμματος. 

Καλλιτεχνικό προσωπικό – 

Καθηγητής Εικαστικών 
3 ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ 

Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 

31/8/2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή 

παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του 

προγράμματος. 

 

Καθορίζονται λοιπόν οι προϋποθέσεις και οι όροι  για την κάλυψη των είκοσι εννέα (29) θέσεων, 

ωρομίσθιου εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, 

ως απαιτούμενα τυπικά και ειδικά προσόντα ως περιγράφονται παρακάτω: 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 

ΕΙΔΗΚΟΤΗΤΑ 

ΑΡΙΘΜ. 

ΘΕΣΕΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ. 

ΒΑΘΜΙΔΑ 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Εκπαιδευτικό – Καλλιτεχνικό προσωπικό  

Εκπαιδευτικό 

προσωπικό – 

Καθηγητής 

Φυσικής Αγωγής 

05 ΠΕ 

Από την υπογραφή 

της σύμβασης και ως 

31/8/2018, με 

δυνατότητα 

ανανέωσης ή 

παράτασης σε 

περίπτωση συνέχισης 

του προγράμματος 

1.Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο 

τμήματος επιστήμης 

Φυσικής Αγωγής και 

αθλητισμού της ημεδαπής ή 

το ομώνυμο πτυχίο ή 

ισότιμος τίτλος σχολών της 

αλλοδαπής αντίστοιχης 

ειδικότητας. 

2.Γενική Προϋπηρεσία στο 

αντικείμενο 

Εκπαιδευτικό 

προσωπικό – 

Καθηγητής 

Φυσικής  

01 ΠΕ 

Από την υπογραφή 

της σύμβασης και ως 

31/8/2018, με 

δυνατότητα 

ανανέωσης ή 

παράτασης σε 

περίπτωση συνέχισης 

του προγράμματος 

1.Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο 

Φυσικής της ημεδαπής ή το 

ομώνυμο πτυχίο ή ισότιμος 

τίτλος σχολών της 

αλλοδαπής αντίστοιχης 

ειδικότητας. 

2.Γενική Προϋπηρεσία  στο 

αντικείμενο 

Εκπαιδευτικό 

προσωπικό – 

Καθηγητής 

Μαθηματικών 

01 ΠΕ 

Από την υπογραφή 

της σύμβασης και ως 

31/8/2018, με 

δυνατότητα 

ανανέωσης ή 

παράτασης σε 

περίπτωση συνέχισης 

του προγράμματος 

1.Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο 

Μαθηματικών της ημεδαπής 

ή το ομώνυμο πτυχίο ή 

ισότιμος τίτλος σχολών της 

αλλοδαπής αντίστοιχης 

ειδικότητας. 

2.Γενική Προϋπηρεσία στο 

αντικείμενο 

Εκπαιδευτικό 

προσωπικό –   

Καθηγητής 

Περιβάλλοντος 

01 ΠΕ 

Από την υπογραφή 

της σύμβασης και ως 

31/8/2018, με 

δυνατότητα 

ανανέωσης ή 

παράτασης σε 

περίπτωση συνέχισης 

του προγράμματος 

1.Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο 

Πολυτεχνικής Σχολής 

Μηχανικού Περιβάλλοντος ή 

Χημικού Μηχανικού ή 

ισότιμος τίτλος σχολών της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής 

αντίστοιχης ειδικότητας. 

2.Γενική Προϋπηρεσία στο 

αντικείμενο  

3. Άδεια άσκησης 

επαγγέλματος 

Εκπαιδευτικό 

προσωπικό – 

Καθηγητής 

Χημικός 

01 ΠΕ 

Από την υπογραφή 

της σύμβασης και ως 

31/8/2018, με 

δυνατότητα 

ανανέωσης ή 

παράτασης σε 

περίπτωση συνέχισης 

του προγράμματος 

1.Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο 

Χημικού της ημεδαπής ή το 

ομώνυμο πτυχίο ή ισότιμος 

τίτλος σχολών της 

αλλοδαπής αντίστοιχης 

ειδικότητας. 

2.Γενική Προϋπηρεσία στο 

Αντικείμενο 
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Εκπαιδευτικό 

προσωπικό – 

Δάσκαλοι  

 

03 

 

 

ΠΕ 

Από την υπογραφή 

της σύμβασης και ως 

31/8/2018, με 

δυνατότητα 

ανανέωσης ή 

παράτασης σε 

περίπτωση συνέχισης 

του προγράμματος. 

1.Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο 

Παιδαγωγικών Τμημάτων 

(Δημοτικής Εκπαίδευσης) 

2. Γενική προϋπηρεσία στο 

Αντικείμενο 

 

 

Καλλιτεχνικό 

προσωπικό – 

Μουσικός 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ 

Από την υπογραφή 

της σύμβασης και ως 

31/8/2018, με 

δυνατότητα 

ανανέωσης ή 

παράτασης σε 

περίπτωση συνέχισης 

του προγράμματος. 

1.Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο 

Μουσικών Σπουδών ή 

Μουσικής Επιστήμης και 

Τέχνης ή Λαϊκής και 

Παραδοσιακής Μουσικής ή 

Τεχνολόγων Μουσικής 

Τεχνολογίας και Ακουστικής 

ή Τεχνολόγων Τεχνολογίας 

ήχου και Μουσικών 

Οργάνων ή Μουσικής 

Τεχνολογίας και Ακουστικής 

ή Απόφοιτη 

αναγνωρισμένων Ωδείων με 

δικαίωμα διδασκαλίας  

2.Γενική Προϋπηρεσία στο 

αντικείμενο  

Καλλιτεχνικό 

προσωπικό – 

Θεατρολόγος 

02 ΠΕ 

Από την υπογραφή 

της σύμβασης και ως 

31/8/2018, με 

δυνατότητα 

ανανέωσης ή 

παράτασης σε 

περίπτωση συνέχισης 

του προγράμματος 

1.Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο 

Θεατρικών Σπουδών της 

ημεδαπής ή το ομώνυμο 

πτυχίο ή ισότιμος τίτλος 

σχολών της αλλοδαπής 

αντίστοιχης ειδικότητας. 

2.Γενική Προϋπηρεσία στο 

αντικείμενο  

Καλλιτεχνικό 

προσωπικό – 

Καθηγητής 

Εικαστικών 

03 ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ 

Από την υπογραφή 

της σύμβασης και ως 

31/8/2018, με 

δυνατότητα 

ανανέωσης ή 

παράτασης σε 

περίπτωση συνέχισης 

του προγράμματος 

1.Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο 

τμήματος Εικαστικών της 

ημεδαπής ή του Τμήματος 

Καλών Τεχνών ΑΕΙ της 

ημεδαπής ή το ομώνυμο 

πτυχίο ή ισότιμος τίτλος 

σχολών της αλλοδαπής 

αντίστοιχης ειδικότητας. 

Σε περίπτωση έλλειψης 

πτυχίου ΑΕΙ είναι δυνατή η 

πρόσληψη με πτυχίο ή 

δίπλωμα ΔΕ 

Δευτεροβάθμιας  

Εκπαίδευσης ή ΤΕΕ ή σχολής 

μαθητείας του ΟΑΕΔ ή 

ισότιμος τίτλος αντίστοιχης 

ειδικότητας  της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας. 
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2.Γενική Προϋπηρεσία στο 

αντικείμενο 

 

 

Εκπαιδευτικό 

προσωπικό – 

Καθηγητές 

Αγγλικών 

 

 

 

 

 

04 

 

 

ΠΕ 

Από την υπογραφή 

της σύμβασης και ως 

31/8/2018, με 

δυνατότητα 

ανανέωσης ή 

παράτασης σε 

περίπτωση συνέχισης 

του προγράμματος. 

1.Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο 

Αγγλικής Γλώσσας και 

Φιλολογίας Πανεπιστημίων 

της ημεδαπής ή ισότιμα 

πτυχία αντίστοιχης 

ειδικότητας της αλλοδαπής 

2.Γενική Προϋπηρεσία στο 

αντικείμενο  

Εκπαιδευτικό 

προσωπικό 

Πληροφορικής 

04 ΠΕ 

Από την υπογραφή 

της σύμβασης και ως 

31/8/2018, με 

δυνατότητα 

ανανέωσης ή 

παράτασης σε 

περίπτωση συνέχισης 

του προγράμματος. 

1.Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο 

Πληροφορικής ή 

Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών ή  

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & 

Μηχανικού Υπολογιστών ή 

Εφαρμοσμένης 

Πληροφορικής ή 

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & 

Τεχνολογίας Υπολογιστών ή 

Μηχανικού Η/Υ και 

Πληροφορικής ή  

Επιστήμης Υπολογιστών ή 

Ηλεκτρονικού και 

Μηχανικού Υπολογιστών ή  

Μηχανικών Πληροφοριακών 

& Επικοινωνιακών 

Συστημάτων ή  

Μηχανικών Η/Υ ή 

Τηλεπικοινωνιών και 

Δικτύων ή Επιστήμης 

καιΤεχνολογίας 

Υπολογιστών ή Επιστήμης 

και 

ΤεχνολογίαςΤηλεπικοινωνιώ

ν ή  

Πληροφορικής (Ε.Α.Π.) ή 

Διδακτικής της 

Τεχνολογίαςκαι Ψηφιακών 

Συστημάτων ή  Επιστημών 

και Πολιτισμού – 

Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.)ΑΕΙ 

της ημεδαπής ή ισότιμο, 

αντίστοιχης ειδικότητας 

σχολώντης αλλοδαπής 

2.Γενική Προϋπηρεσία στο 

αντικείμενο  

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 29    
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Προτείνεται το Δημοτικό Συμβούλιο να καθορίσει τον τρόπο αξιολόγησης του προσωπικού, των 

απαραίτητων δικαιολογητικών υποβολής, τις προθεσμίες, καθώς και τον τόπο υποβολής των 

αιτήσεων ως εξής: 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Η αξιολόγηση του προσωπικού θα γίνει με βάση τον παρακάτω πίνακα. Στην τελευταία στήλη 

παρουσιάζεται η βαρύτητα του κάθε άξονα κριτηρίων στην τελικά βαθμολογία όλων των υποψηφίων. 

Η γενική προϋπηρεσία μοριοδοτείται ανεξάρτητα του φορέα που πραγματοποιήθηκε. 

Προϋπηρεσία που πραγματοποιήθηκε σε ένα εκπαιδευτικό έτος ανεξάρτητα αν είναι σε 

περισσότερους του ενός φορέα μοριοδοτείται ως προϋπηρεσία ενός έτους.  

Σε περίπτωση πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ της αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Τίτλοι σπουδών: Βασικές και παρεμφερείς σπουδές, σχετική επιμόρφωση 30% 

Διδακτική προϋπηρεσία στο αντικείμενο 35% 

Παιδαγωγικά και ειδικά και δεξιότητες, παιδαγωγική προσέγγιση, μέθοδος 

διδασκαλίας και προσωπικότητα (συνέντευξη). 

25% 

Κοινωνικά και οικογενειακά κριτήρια: οικογενειακή κατάσταση (Πολύτεκνος, 

μονογονέας, Γονέας μέλος οικογένειας ΑΜΕΑ), χρόνος ανεργίας. 

10% 

 

Μοριοδότηση Κριτηρίων 

Βαθμολόγηση τυπικών και 

ειδικών προσόντων 
Κριτήριο βαθμολόγησης Μόρια 

Τίτλοι σπουδών Βασικός Τίτλος Σπουδών και 

παρεμφερείς σπουδές 

(συναφείς με την ειδικότητα της 

αίτησης του υποψηφίου για την 

πρόσληψη) 

30 μόρια 

Γενική Προϋπηρεσία στο 

αντικείμενο 

Διδακτική προϋπηρεσία από 6 

μήνες έως 1 έτος 
20 μόρια 

Γενική Προϋπηρεσία στο 

αντικείμενο 

Διδακτική προϋπηρεσία από 1 

έτος έως 3 έτη 
(προστίθενται) 10 μόρια 

Γενική Προϋπηρεσία στο 

αντικείμενο 

Διδακτική προϋπηρεσία άνω 

των 3 ετών 
(προστίθενται) 5 μόρια 

Παιδαγωγικά και ειδικά 

προσόντα - Συνέντευξη 

Συγκροτημένη παιδαγωγική 

προσέγγιση, παιδαγωγική 

κατάρτιση και επάρκεια, 

προσωπικότητα, μέθοδος 

διδασκαλίας, ικανότητες κ.λ.π. 

25 μόρια 

Κοινωνικά και Οικογενειακά 

κριτήρια 

Οικογενειακή κατάσταση 

(Πολύτεκνος, μονογονέας, 

Γονέας, μέλος οικογένειας 

ΑΜΕΑ), χρόνος ανεργίας. 

10 μόρια 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια και να έχουν ηλικία 21 ετών και άνω και να 

μην έχουν υπερβεί το 64
ο
 έτος (άρθρο 13 του Ν. 3584/2007). Δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας 

την αίτηση του φορέα, στην οποία αναφέρουν ρητά την θέση που διεκδικούν. Μαζί με την αίτησή 

τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 
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2.Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους συμπεριλαμβανομένης και της επιμόρφωσης. Σε 

περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική 

γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις ( άρθρο 29 ΠΔ 50/2001).  

3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείμενο.  Γίνεται δεκτή η προϋπηρεσία  με σχέση εργασίας ή 

σύμβαση έργου σε αναγνωρισμένες σχολές ή εκπαιδευτήρια του Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα ή 

Δημοτικές Επιχειρήσεις σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων.  

5. Βιογραφικό σημείωμα. 

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης. 

6. Αποδεικτικό προστατευόμενου μέλους ΑΜΕΑ.  Βεβαίωση σπουδών τέκνου. 

7. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ πρόσφατης έκδοσης. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή 

Υπεύθυνης Δήλωσης και κάρτας ανεργίας. 

8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό 

εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση). 

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται: 

• Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία 

απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητάς 

του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού 

αδικήματος. 

• Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και  

• Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του 

Π. Δ/τος 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς 

και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα. 

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται αριθμημένα και υπογεγραμμένα με τη σειρά που εμφανίζονται 

στην ανακοίνωση και  θα γίνονται δεκτά, εφόσον κατατίθενται εμπρόθεσμα. 

Δεκτά θα γίνονται μόνο τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύονται από το έντυπο αίτησης του φορέα το 

οποίο μπορεί να αποσταλεί στους ενδιαφερόμενους και με φαξ ή email. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους είτε αυτοπροσώπως, είτε με 

άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή 

τους θεωρημένη από δημόσια αρχή. Δε γίνονται δεκτές αιτήσεις που υποβάλλονται 

ταχυδρομικά.  

• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση για μία (1) μόνο ειδικότητα. Υποψήφιοι 

που καταθέσουν για πάνω από μια θέση θα απορρίπτονται εξαρχής.  

• Οι ενδιαφερόμενοι που θα προσληφθούν οφείλουν να προσκομίσουν τυχόν απαραίτητη 

άδεια εργασίας από την Υπηρεσία τους.   

• Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα απασχόλησης των επιτυχόντων δύναται να 

αναπροσαρμόζεται, με δυνατότητα αύξησης ή μείωσης των ωρών εργασίας τους, ανάλογα 

με την προσέλευση ή αποχώρηση των παιδιών στα επιμέρους τμήματα των δράσεων του 

Φορέα.  

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

Οι αιτήσεις θα απευθύνονται στον Δήμο Καλαμάτας και θα υποβάλλονται κατά τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες (8:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.) στα γραφεία του τμήματος Προσωπικού(101) στον 1
ο
 όροφο του 

νέου Δημαρχείου Καλαμάτας (Αθηνών 99) (Τηλέφωνο 27213 60831, 2721360829 και φαξ 

2721360800), μαζί με τα αντίγραφα όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και τίτλων. Αν δεν 

συνυποβληθούν οι υποψήφιοι θα τίθενται εκτός διαδικασίας και η αίτηση τους θα απορρίπτεται.  
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Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα  πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα 

(10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας σε δύο  

(2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες του Νομού Μεσσηνίας.  

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσης και θα διαρκεί ως 

και δέκα ημερολογιακές ημέρες. Κατά την διάρκεια προσκόμισης των δικαιολογητικών θα 

πραγματοποιούνται και οι συνεντεύξεις των ενδιαφερόμενων από την ορισμένη επιτροπή. Γίνεται 

δεκτή και η ταχυδρομική αποστολή της αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά. Το 

εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής κρίνεται με βάση τη σφραγίδα ταχυδρομείου. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρη την προκήρυξη στο πρόγραμμα Διαύγεια η να 

την παραλάβουν από τα γραφεία του Δήμου Καλαμάτας μαζί με την αίτηση. 

Σε περίπτωση που αδυνατούν να προσέλθουν στα γραφεία προκειμένου να παραλάβουν το έντυπο 

της αίτησης, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον φορέα προκειμένου να τους αποσταλεί με φαξ η 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής προσωπικού που συστάθηκε με την 

υπ’ αριθ. …../2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής 

των δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων, στο κτίριο που στεγάζεται το Δημαρχείο 

Καλαμάτας  Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα 

Διαύγεια, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Καλαμάτας. Κατά του ανωτέρω πίνακα οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση, ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αιτήσεων 

μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο τριών (3) ημερολογιακών ημερών 

από την ανάρτηση. 

Ο οριστικός πίνακας των επιτυχόντων θα καταρτισθεί από την ως άνω τριμελή επιτροπή, η οποία θα 

τηρήσει όλη την διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 524/80. 

 

Με τα δεδομένα αυτά, εισηγούμαστε τη λήψη απόφασης, για την Κατάρτιση των όρων 

προκήρυξης για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού  προσωπικού με Σύμβαση 

Εργασίας Ορισμένου Χρόνου του Δήμου Καλαμάτας, και καλείται το Σώμα να αποφασίσει. 

 

 

 

Ο Διευθυντής  Διοικητικών  

 

 

Παναγιώτης Γαρατζιώτης 

Ο Αντιδήμαρχος 

Οικονομίας - Οικονομικών,  

& Διοικητικών Θεμάτων 

 

Αθανάσιος Ηλιόπουλος 

 
 

 
Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, αναλυτικά έχει τα εξής : 
 

 
Εκεί που λες ¨ή¨  το διαζευκτικό ¨ή¨, δεν είναι ισοδύναμα ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, κατά 
σειρά. 

 
Ναι κατά την σειρά, το διευκρινίζουμε, κατά την σειρά που ανακοινώθηκε. Σε 
περίπτωση έλλειψης δηλαδή.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάμε ψηφοφορία; 
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Ερώτηση, ερώτηση. 
 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι παρακαλώ. 
 
Όσον αφορά την μοριοδότηση κριτηρίων. Βέβαια θέλαμε να κάνουμε την ερώτηση 
με βάση τα κριτήρια που έχουμε εδώ μπροστά μας στην εισήγηση. Τώρα μας 

διάβασε …. 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ή και το αντικείμενο στο φορέα. Εντάξει; 
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Δεν κατάλαβα. 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Αφαιρέθηκε η προϋπηρεσία στο φορέα.  

 
Αφαιρέθηκε η προϋπηρεσία στο φορέα. 

Άρα λέμε και μάλιστα έχουμε το εξής. Για έναν νέο εργαζόμενο, νέο εργαζόμενο, 
που δεν έχει προϋπηρεσία, ο βασικός τίτλος σπουδών είναι για όλους το ίδιο προφανώς για να 
κάνει αίτηση πρέπει να έχει το βασικό τίτλο σπουδών, από εκεί και πέρα στο τελευταίο που 
είχατε 5 μόρια τα κάνατε 10 μόρια, άρα έχει 10 μετρήσιμα μόρια και 25 η συνέντευξη. Δεν 
είναι δυσανάλογα αυτά; Δηλαδή, ουσιαστικά ένας νέος εργαζόμενος απ' την συνέντευξη θα 
προσληφθεί, δεν έχετε άλλα κριτήρια, για τον νέο εργαζόμενο. Είναι στα 10, 10 μόρια όλα 
αυτά.  

Όλα, όλα, όλα αυτά οικογενειακή κατάσταση, πολύτεκνος, μονογονέας, γονέας, μέλος 
οικογένειας ΑμεΑ, χρόνος ανεργίας, έχει 10 μόρια.  

 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Επικοινωνήσαμε και με άλλους …... 

 
Και η συνέντευξη έχει 25. Άρα είναι δυσανάλογο αυτό. Άρα η συνέντευξη θα 
μετράει, τίποτα άλλο. 

 
Καταρχήν επικοινωνήσαμε και με άλλους Δήμους, όπως και με το Χαϊδάρι, 
ακολουθούνε και από τους υπόλοιπους Δήμους την ίδια μεθοδολογία.  

 
Αν το Χαϊδάρι έχει αυτό τον τρόπο, έχει κάνει λάθος κατά την γνώμη μας ο Δήμος 
του Χαϊδαρίου.  

 
Σας είπα επικοινωνήσαμε και με άλλους Δήμους, ανέφερα ενδεικτικά το 
Χαϊδάρι. Ακολουθείται η ίδια μεθοδολογία και από εκεί και πέρα δίνεται και το 

αντικείμενο για το οποίο προσλαμβάνονται που αφορά την λειτουργία των κέντρων αυτών. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε ψηφοφορία, η πλειοψηφία υπέρ.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Να ρωτήσω κάτι; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι κύριε Αντωνόπουλε, ορίστε. 

 
Και εμείς θεωρούμε ότι είναι δυσανάλογη η βαθμολόγηση αυτή και δεν το 
καταλάβαμε, άλλα θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο. 

Εκεί έχετε μια θέση περιβαλλοντολόγου και λέτε ή χημικού μηχανικού. Έτσι; Το λέω καλά; 
Έτσι ακριβώς προτείνετε; Γιατί η θέση του περιβαντολλόγου και του χημικού μηχανικού δεν 
είναι ομοειδής, γιατί δεν βάζετε και έναν γεωλόγο, που ξέρω ότι οι γεωλόγοι ασχολούνται με 
τις γεωεπιστήμες και ασχολούνται με το περιβάλλον, ενώ η ειδικότητα του χημικού μηχανικού 
που έχει προκριθεί είναι μία ειδικότητα που έχει σχέση με άμεσο αντικείμενο εφαρμογών 
χημικού μηχανικού, δεν έχει σχέση με το περιβάλλον άμεσο. Ο περιβαντολλόγος ναι, ένας 
γεωλόγος έχει σχέση με το περιβάλλον και ακόμα και στα σχολεία στη μέση εκπαίδευση τα 
μαθήματα αυτά τα κάνουνε, όπως είπατε και εσείς ή οι περιβαντολλόγοι ή οι βιολόγοι ή οι 

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  
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γεωλόγοι ή … (δεν ακούγεται)  επιστημών γενικότερα. Αφού προσδιορίζεται το αντικείμενο 
που είναι περιβαλλοντικό, θα φωνάξουμε το μηχανικό να κάνει μάθημα περιβάλλοντος;  
Μήπως πρέπει να μπει αντί για χημικός μηχανικός, γεωλόγος;  

 
Κύριε Αντωνόπουλε, πείτε την τελευταία φράση πάλι να την ακούσει ο κύριος 
Ηλιόπουλος.  

 
Λέω το εξής. Αφού ζητάμε να έχουμε των περιβαλλοντικών επιστημόνων 
έναν εκπαιδευτικό έτσι και στην μέση εκπαίδευση, αλλά γενικότερα στην 

εκπαίδευση αυτές οι θέσεις καλύπτονται πάντα από περιβαλλοντολόγους, γεωλόγους, των 
φυσικών επιστημών, επιστήμονες. Δεν βάζουμε έναν μηχανικό να διδάξει για το περιβάλλον, 
έναν χημικό μηχανικό το αντικείμενο αυτό. Και ενώ δεν έχετε κανένα μέσα ας πούμε μηχανικό, 
ενώ δεν έχει κανέναν μηχανικό μέσα πουθενά ...  

 
Εκπαιδευτικό προσωπικό φυσικών επιστημών. Σε αυτό αναφέρεσαι; Βάλτε εδώ 
πέρα και γεωλόγο και γεωλόγο, ωραία. Αποδεκτό, αποδεκτό και γεωλόγο.  
 
Δήμαρχε να εκφράσω και εγώ μία απορία;  
Για τους μουσικούς. Λέμε ΠΕ. Εννοούμε του τμήματος μουσικολογίας; 

  
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Προφανώς δεν υπάρχει άλλος.  
 
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Όταν φτάνουν μέχρι το ΔΕ, αυτό που θα διδάξει … 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όταν δεν έχεις αυτόν, δεν έχεις εκείνον, δεν έχεις τον άλλο, θα πας ΔΕ. 
 
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Ωραία, ΔΕ που θα έχει πτυχίο στο όργανο που θα διδάξει; 

 
Προφανώς. Φαντάζεσαι, να μην βρεις κατηγορία ΠΕ, να μην βρεις κατηγορία ΤΕ, 
κατάλαβες; Είπαμε δεν θα λέει ¨ή¨, ¨ή¨. Θα είναι αυτό κατά σειρά, δεν τα βάζεις 

όλα με το διαζευκτικό ή.  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ελλείψει αυτού. 

 
Εδώ λοιπόν που λέμε εκπαιδευτικό προσωπικό επιστημών, φυσικός, 
μαθηματικός, χημικός, μηχανικός περιβάλλοντος, γεωλόγος και λοιπά. 
  
Ψηφοφορία, πάμε ψηφοφορία.  

Η πλειοψηφία υπέρ.  

Κύριε Μάκαρη; 

 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Υπέρ. 

 
Υπέρ.  
Κύριε Οικονομάκο; 

 
Πέρα από τη γενική μας θέση για σταθερή εργασία, εμείς διαφωνούμε εδώ πέρα με 
την μοριοδότηση κριτηρίων. Αν θέλατε να βάλετε τη συνέντευξη η οποία είναι 

γνωστό χρόνια τώρα πως λειτουργεί και σε διάφορες δομές και για την επιλογή στελεχών και 
διευθυντών και λοιπά, σε όλους τους φορείς του δημοσίου, θα μπορούσατε να την 
διατηρήσετε με λιγότερη, με λιγότερα μόρια. Εδώ ουσιαστικά η συνέντευξη θα προσλάβει τους 
εργαζόμενους.  

Κατά θα ψηφίσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αντωνόπουλε; Λευκό. 

 
Κύριε Πρόεδρε να μου επιτρέψεις να πω μία κουβέντα.  

Έχετε την εντύπωση ότι θα υπάρξει οποιαδήποτε μαμουνιά όσον αναφορά 
προσλήψεις και τέτοια πράγματα; Θα υπάρξει μία επιτροπή υπηρεσιακών παραγόντων, κανένας 
πολιτικός, κανένας εκλεγμένος, με επικεφαλής θα είναι ο Διευθυντής Παιδείας ο κύριος 
Γαρατζιώτης, νομίζω είναι ένα ανεπίληπτο άτομο για να δει κάποια πράγματα. Εγώ την 
συνέντευξη την θεωρώ πολύ βασικό εργαλείο αγαπητέ, μπορεί να έρθει ο ένας με έναν πάκο 
χαρτιά και επί της ουσίας να μην μπορεί να προσφέρει αυτό το οποίο πρέπει να προσφέρει. 

Θυμάμαι, όταν ρώτησα τον γιό μου που είχε πάρει, το λέω πάρα πολλές φορές με το μυαλό 
που κουβαλούσα στα χρόνια μου και τις αλλαγές που προσπαθώ να κάνω για να 
εκσυγχρονίζομαι, όταν είχε πάρει το διδακτορικό του από το Μετσόβιο, όταν τέλειωσε 
ηλεκτρολόγος μηχανικός και έπιασε την 1η δουλειά στη vodafone, τον ρώτησα ¨και τώρα εκεί 
στην ομάδα ποιός είναι επικεφαλής;¨, γιατί εγώ νόμιζα επειδή πήρε το διδακτορικό του, μου 
λέει ¨κοίταξε είναι ένα πολιτικός υπομηχανικός και αυτός είναι ο καλύτερος, διότι αυτός φέρνει 
τις δουλειές ¨. ¨Όλα αυτά τα χαρτιά¨ μου λέει ¨που μαζεύουμε είναι για το δημόσιο τομέα που 
ζυγίζουν τους φακέλους, δεν είναι για τον ιδιωτικό τομέα¨.  

Για τη δουλειά λοιπόν που μιλάμε εμείς τι θέλουμε; Να κρατήσουμε τα παιδιά μας, ιδιαίτερα 
των φτωχών περιοχών μέσα στο σχολείο. Για να κρατήσουμε τα παιδιά μέσα στο σχολείο 
πρέπει να επιλέξεις ανθρώπους που να είναι ειδικών προσώπων, να μπορεί να προσφέρει 
περισσότερα από αυτά τα χρήματα τα οποία λαμβάνει, πρόγραμμα του ΕΣΠΑ είναι αυτό. 
Δηλαδή, χρειαζόμαστε να έχουμε έναν δάσκαλο αγγλικών, που εκτός από το πτυχίο να είναι 
ελκυστικός και να κρατήσει τα παιδιά, έναν μουσικό, ένα θεατρολόγο και μιλάμε για 
περιφερειακά σχολεία της Καλαμάτας και είναι ένα στοίχημα αυτό. Δεν πάνε με το ζύγι τα 
προσόντα. Λέει ο άλλος, διαβάζω, για τα τυπικά προσόντα, τα τυπικά προσόντα συνάδερφοι 
μπορεί να μην είναι και τίποτα. Το ουσιαστικό προσόν είναι αυτό το οποίο μετράει. Δηλαδή, 
πάω κατευθείαν στην αξιολόγηση για την οποία εγώ μάχομαι σε όλη μου την ζωή. Είμαι υπέρ 
της αξιολόγησης, όπως γίνεται στον ιδιωτικό τομέα να γίνετε και στο δημόσιο, αξιολόγηση 
παντού.  

Λοιπόν, οι συνάδερφοί τους, οι υπηρεσιακοί παράγοντες, διευθυντές υπηρεσιών θα τους 
κρίνουν, με επικεφαλής τον Τάκη τον Γαρατζιώτη, τον Διευθυντή Παιδείας και Διοικητικών 
Θεμάτων και του έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη. Δεν θα παρέμβει κανένας από εμάς. Εντάξει; 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε. 
 
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την 
παραπάνω εισήγηση, τις αναφερόμενες σ’ αυτό διατάξεις, καθώς και το αποτέλεσμα της 
σχετικής ψηφοφορίας σύμφωνα με το οποίο 

- ΥΠΕΡ τάσσονται οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και της δημοτικής παράταξης 
¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨  

- ΚΑΤΑ τάσσονται οι παρόντες σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και 

- ΛΕΥΚΗ ψήφο δηλώνουν οι σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨, 

κατά πλειοψηφία, 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Καταρτίζει τους όρους προκήρυξης για την πρόσληψη είκοσι εννέα (29) ατόμων 
ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου, στα προγράμματα «ΚΔΑΠ» της Δράσης «Εναρμόνιση 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» σχολικού έτους 2017 – 2018, μέχρι 31-8-
2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του 
προγράμματος, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην από 26.07.2017 σχετική 
εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης 
Διοικητικών του Δήμου, η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής, στην οποία περιλαμβάνονται και οι όροι προκήρυξης, οι οποίοι, 
μετά τις τροποποιήσεις που προτάθηκαν κατά τη διάρκεια της διαλογικής 
συζήτησης και έγιναν αποδεκτές, διαμορφώνονται ως εξής: 
 
 

Προϋποθέσεις και όροι  για την κάλυψη των είκοσι εννέα (29) θέσεων, 
ωροµίσθιου εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού προσωπικού µε Σύµβαση 

Εργασίας Ορισµένου Χρόνου. 
 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 

ΕΙΔΗΚΟΤΗΤΑ 

ΑΡΙΘΜ. 

ΘΕΣΕΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔ. 

ΒΑΘΜΙΔΑ 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Εκπαιδευτικό – Καλλιτεχνικό προσωπικό  

Εκπαιδευτικό 

προσωπικό – 

Καθηγητής 

Φυσικής Αγωγής 

05 ΠΕ 

Από την υπογραφή 

της σύμβασης και ως 

31/8/2018, με 

δυνατότητα 

ανανέωσης ή 

παράτασης σε 

περίπτωση 

συνέχισης του 

προγράμματος 

1.Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο 

τμήματος επιστήμης Φυσικής 

Αγωγής και αθλητισμού της 

ημεδαπής ή το ομώνυμο 

πτυχίο ή ισότιμος τίτλος 

σχολών της αλλοδαπής 

αντίστοιχης ειδικότητας. 

2.Γενική Προϋπηρεσία στο 

αντικείμενο 

 

Εκπαιδευτικό 

προσωπικό – 

Καθηγητής 

Φυσικής  

01 ΠΕ 

Από την υπογραφή 

της σύμβασης και ως 

31/8/2018, με 

δυνατότητα 

ανανέωσης ή 

παράτασης σε 

περίπτωση 

συνέχισης του 

προγράμματος 

1.Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο 

Φυσικής της ημεδαπής ή το 

ομώνυμο πτυχίο ή ισότιμος 

τίτλος σχολών της αλλοδαπής 

αντίστοιχης ειδικότητας. 

2.Γενική Προϋπηρεσία  στο 

αντικείμενο 

Εκπαιδευτικό 

προσωπικό – 

Καθηγητής 

Μαθηματικών 

01 ΠΕ 

Από την υπογραφή 

της σύμβασης και ως 

31/8/2018, με 

δυνατότητα 

ανανέωσης ή 

παράτασης σε 

περίπτωση 

συνέχισης του 

προγράμματος 

1.Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο 

Μαθηματικών της ημεδαπής ή 

το ομώνυμο πτυχίο ή ισότιμος 

τίτλος σχολών της αλλοδαπής 

αντίστοιχης ειδικότητας. 

2.Γενική Προϋπηρεσία στο 

αντικείμενο 

Εκπαιδευτικό 

προσωπικό –   

Καθηγητής 

Περιβάλλοντος 

01 ΠΕ 

Από την υπογραφή 

της σύμβασης και ως 

31/8/2018, με 

δυνατότητα 

1.Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο 

Πολυτεχνικής Σχολής 

Μηχανικού Περιβάλλοντος ή 

Χημικού Μηχανικού ή 
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ανανέωσης ή 

παράτασης σε 

περίπτωση 

συνέχισης του 

προγράμματος 

Γεωλόγου ή ισότιμος τίτλος 

σχολών της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής αντίστοιχης 

ειδικότητας. 

2.Γενική Προϋπηρεσία στο 

αντικείμενο  

3. Άδεια άσκησης 

επαγγέλματος 

Εκπαιδευτικό 

προσωπικό – 

Καθηγητής 

Χημικός 

01 ΠΕ 

Από την υπογραφή 

της σύμβασης και ως 

31/8/2018, με 

δυνατότητα 

ανανέωσης ή 

παράτασης σε 

περίπτωση 

συνέχισης του 

προγράμματος 

1.Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο 

Χημικού της ημεδαπής ή το 

ομώνυμο πτυχίο ή ισότιμος 

τίτλος σχολών της αλλοδαπής 

αντίστοιχης ειδικότητας. 

2.Γενική Προϋπηρεσία στο 

Αντικείμενο 

 

Εκπαιδευτικό 

προσωπικό – 

Δάσκαλοι  

 

03 

 

 

ΠΕ 

Από την υπογραφή 

της σύμβασης και ως 

31/8/2018, με 

δυνατότητα 

ανανέωσης ή 

παράτασης σε 

περίπτωση 

συνέχισης του 

προγράμματος. 

1.Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο 

Παιδαγωγικών Τμημάτων 

(Δημοτικής Εκπαίδευσης) 

2. Γενική προϋπηρεσία στο 

Αντικείμενο 

 

 

Καλλιτεχνικό 

προσωπικό – 

Μουσικός 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

ΠΕ, εν 

ελλείψει 

ΤΕ, εν 

ελλείψει 

ΔΕ 

 

Από την υπογραφή 

της σύμβασης και ως 

31/8/2018, με 

δυνατότητα 

ανανέωσης ή 

παράτασης σε 

περίπτωση 

συνέχισης του 

προγράμματος. 

1.Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο 

Μουσικών Σπουδών ή 

Μουσικής Επιστήμης και 

Τέχνης ή Λαϊκής και 

Παραδοσιακής Μουσικής. Εν 

ελλείψει πτυχίο Τεχνολόγων 

Μουσικής Τεχνολογίας και 

Ακουστικής ή Τεχνολόγων 

Τεχνολογίας ήχου και 

Μουσικών Οργάνων ή 

Μουσικής Τεχνολογίας και 

Ακουστικής και εν ελλείψει 

Απόφοιτος αναγνωρισμένων 

Ωδείων με δικαίωμα 

διδασκαλίας  

2.Γενική Προϋπηρεσία στο 

αντικείμενο  

 

Καλλιτεχνικό 

προσωπικό – 

Θεατρολόγος 

02 ΠΕ 

Από την υπογραφή 

της σύμβασης και ως 

31/8/2018, με 

δυνατότητα 

ανανέωσης ή 

παράτασης σε 

περίπτωση 

συνέχισης του 

προγράμματος 

1.Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο 

Θεατρικών Σπουδών της 

ημεδαπής ή το ομώνυμο 

πτυχίο ή ισότιμος τίτλος 

σχολών της αλλοδαπής 

αντίστοιχης ειδικότητας. 

2.Γενική Προϋπηρεσία στο 

αντικείμενο  
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Καλλιτεχνικό 

προσωπικό – 

Καθηγητής 

Εικαστικών 

03 

ΠΕ, εν 

ελλείψει 

ΤΕ, εν 

ελλείψει 

ΔΕ 

Από την υπογραφή 

της σύμβασης και ως 

31/8/2018, με 

δυνατότητα 

ανανέωσης ή 

παράτασης σε 

περίπτωση 

συνέχισης του 

προγράμματος 

1.Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο 

τμήματος Εικαστικών της 

ημεδαπής ή του Τμήματος 

Καλών Τεχνών ΑΕΙ της 

ημεδαπής ή το ομώνυμο 

πτυχίο ή ισότιμος τίτλος 

σχολών της αλλοδαπής 

αντίστοιχης ειδικότητας. 

Σε περίπτωση έλλειψης 

πτυχίου ΑΕΙ είναι δυνατή η 

πρόσληψη με πτυχίο ή 

δίπλωμα ΔΕ Δευτεροβάθμιας  

Εκπαίδευσης ή ΤΕΕ ή σχολής 

μαθητείας του ΟΑΕΔ ή 

ισότιμος τίτλος αντίστοιχης 

ειδικότητας  της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας. 

2.Γενική Προϋπηρεσία στο 

αντικείμενο 

 

 

 

Εκπαιδευτικό 

προσωπικό – 

Καθηγητές 

Αγγλικών 

 

 

 

 

 

04 

 

 

ΠΕ 

Από την υπογραφή 

της σύμβασης και ως 

31/8/2018, με 

δυνατότητα 

ανανέωσης ή 

παράτασης σε 

περίπτωση 

συνέχισης του 

προγράμματος. 

1.Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο 

Αγγλικής Γλώσσας και 

Φιλολογίας Πανεπιστημίων 

της ημεδαπής ή ισότιμα 

πτυχία αντίστοιχης 

ειδικότητας της αλλοδαπής 

2.Γενική Προϋπηρεσία στο 

αντικείμενο  

Εκπαιδευτικό 

προσωπικό 

Πληροφορικής 

04 ΠΕ 

Από την υπογραφή 

της σύμβασης και ως 

31/8/2018, με 

δυνατότητα 

ανανέωσης ή 

παράτασης σε 

περίπτωση 

συνέχισης του 

προγράμματος. 

1.Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο 

Πληροφορικής ή 

Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών ή  

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & 

Μηχανικού Υπολογιστών ή 

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & 

Τεχνολογίας Υπολογιστών ή 

Μηχανικού Η/Υ και 

Πληροφορικής ή  

Επιστήμης Υπολογιστών ή 

Ηλεκτρονικού και Μηχανικού 

Υπολογιστών ή  

Μηχανικών Πληροφοριακών 

& Επικοινωνιακών 

Συστημάτων ή Μηχανικών Η/Υ 

ή Τηλεπικοινωνιών και 

Δικτύων ή Επιστήμης και 

Τεχνολογίας Υπολογιστών ή 

Επιστήμης και Τεχνολογίας 

Τηλεπικοινωνιών ή 

Πληροφορικής (Ε.Α.Π.) ή 

Διδακτικής της Τεχνολογίας 
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και Ψηφιακών Συστημάτων ή  

Επιστημών και Πολιτισμού – 

Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.)ΑΕΙ 

της ημεδαπής ή ισότιμο, 

αντίστοιχης ειδικότητας 

σχολών της αλλοδαπής 

2.Γενική Προϋπηρεσία στο 

αντικείμενο  

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 29    

 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Η αξιολόγηση του προσωπικού θα γίνει με βάση τον παρακάτω πίνακα. Στην τελευταία στήλη 

παρουσιάζεται η βαρύτητα του κάθε άξονα κριτηρίων στην τελικά βαθμολογία όλων των υποψηφίων. 

Η γενική προϋπηρεσία μοριοδοτείται ανεξάρτητα του φορέα που πραγματοποιήθηκε. 

Προϋπηρεσία που πραγματοποιήθηκε σε ένα εκπαιδευτικό έτος ανεξάρτητα αν είναι σε 

περισσότερους του ενός φορέα μοριοδοτείται ως προϋπηρεσία ενός έτους.  

Σε περίπτωση πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ της αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Τίτλοι σπουδών: Βασικές και παρεμφερείς σπουδές, σχετική επιμόρφωση 30% 

Διδακτική προϋπηρεσία στο αντικείμενο 35% 

Παιδαγωγικά και ειδικά και δεξιότητες, παιδαγωγική προσέγγιση, μέθοδος 

διδασκαλίας και προσωπικότητα (συνέντευξη). 

25% 

Κοινωνικά και οικογενειακά κριτήρια: οικογενειακή κατάσταση (Πολύτεκνος, 

μονογονέας, Γονέας μέλος οικογένειας ΑΜΕΑ), χρόνος ανεργίας. 

10% 

 

Μοριοδότηση Κριτηρίων 

Βαθμολόγηση τυπικών και 

ειδικών προσόντων 
Κριτήριο βαθμολόγησης Μόρια 

Τίτλοι σπουδών Βασικός Τίτλος Σπουδών και 

παρεμφερείς σπουδές 

(συναφείς με την ειδικότητα της 

αίτησης του υποψηφίου για την 

πρόσληψη) 

30 μόρια 

Γενική Προϋπηρεσία στο 

αντικείμενο 

Διδακτική προϋπηρεσία από 6 

μήνες έως 1 έτος 
20 μόρια 

Γενική Προϋπηρεσία στο 

αντικείμενο 

Διδακτική προϋπηρεσία από 1 

έτος έως 3 έτη 
(προστίθενται) 10 μόρια 

Γενική Προϋπηρεσία στο 

αντικείμενο 

Διδακτική προϋπηρεσία άνω 

των 3 ετών 
(προστίθενται) 5 μόρια 

Παιδαγωγικά και ειδικά 

προσόντα - Συνέντευξη 

Συγκροτημένη παιδαγωγική 

προσέγγιση, παιδαγωγική 

κατάρτιση και επάρκεια, 

προσωπικότητα, μέθοδος 

διδασκαλίας, ικανότητες κ.λ.π. 

25 μόρια 

Κοινωνικά και Οικογενειακά 

κριτήρια 

Οικογενειακή κατάσταση 

(Πολύτεκνος, μονογονέας, 

Γονέας, μέλος οικογένειας 

ΑΜΕΑ), χρόνος ανεργίας. 

10 μόρια 
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια και να έχουν ηλικία 21 ετών και άνω και να 

μην έχουν υπερβεί το 64
ο
 έτος (άρθρο 13 του Ν. 3584/2007). Δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας 

την αίτηση του φορέα, στην οποία αναφέρουν ρητά την θέση που διεκδικούν. Μαζί με την αίτησή 

τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 

2.Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους συμπεριλαμβανομένης και της επιμόρφωσης. Σε 

περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική 

γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις ( άρθρο 29 ΠΔ 50/2001).  

3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείμενο.  Γίνεται δεκτή η προϋπηρεσία  με σχέση εργασίας ή 

σύμβαση έργου σε αναγνωρισμένες σχολές ή εκπαιδευτήρια του Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα ή 

Δημοτικές Επιχειρήσεις σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων.  

5. Βιογραφικό σημείωμα. 

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης. 

6. Αποδεικτικό προστατευόμενου μέλους ΑΜΕΑ.  Βεβαίωση σπουδών τέκνου. 

7. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ πρόσφατης έκδοσης. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή 

Υπεύθυνης Δήλωσης και κάρτας ανεργίας. 

8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό 

εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση). 

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται: 

• Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η 

αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της 

καταλληλότητάς του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει 

καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος. 

• Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και  

• Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 

του Π. Δ/τος 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, 

καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα. 

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται αριθμημένα και υπογεγραμμένα με τη σειρά που εμφανίζονται 

στην ανακοίνωση και  θα γίνονται δεκτά, εφόσον κατατίθενται εμπρόθεσμα. 

Δεκτά θα γίνονται μόνο τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύονται από το έντυπο αίτησης του φορέα το 

οποίο μπορεί να αποσταλεί στους ενδιαφερόμενους και με φαξ ή email. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο 

εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους 

θεωρημένη από δημόσια αρχή. Δε γίνονται δεκτές αιτήσεις που υποβάλλονται ταχυδρομικά.  

• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση για μία (1) μόνο ειδικότητα. Υποψήφιοι που 

καταθέσουν για πάνω από μια θέση θα απορρίπτονται εξαρχής.  

• Οι ενδιαφερόμενοι που θα προσληφθούν οφείλουν να προσκομίσουν τυχόν απαραίτητη άδεια 

εργασίας από την Υπηρεσία τους.   

• Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα απασχόλησης των επιτυχόντων δύναται να 

αναπροσαρμόζεται, με δυνατότητα αύξησης ή μείωσης των ωρών εργασίας τους, ανάλογα με 

την προσέλευση ή αποχώρηση των παιδιών στα επιμέρους τμήματα των δράσεων του Φορέα.  

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

Οι αιτήσεις θα απευθύνονται στον Δήμο Καλαμάτας και θα υποβάλλονται κατά τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες (8:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.) στα γραφεία του τμήματος Προσωπικού(101) στον 1
ο
 όροφο του 

νέου Δημαρχείου Καλαμάτας (Αθηνών 99) (Τηλέφωνο 27213 60831, 2721360829 και φαξ 
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2721360800), μαζί με τα αντίγραφα όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και τίτλων. Αν δεν 

συνυποβληθούν οι υποψήφιοι θα τίθενται εκτός διαδικασίας και η αίτηση τους θα απορρίπτεται.  

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα  πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα 

(10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας σε δύο  

(2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες του Νομού Μεσσηνίας.  

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσης και θα διαρκεί ως 

και δέκα ημερολογιακές ημέρες. Κατά την διάρκεια προσκόμισης των δικαιολογητικών θα 

πραγματοποιούνται και οι συνεντεύξεις των ενδιαφερόμενων από την ορισμένη επιτροπή. Γίνεται 

δεκτή και η ταχυδρομική αποστολή της αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά. Το 

εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής κρίνεται με βάση τη σφραγίδα ταχυδρομείου. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρη την προκήρυξη στο πρόγραμμα Διαύγεια η να 

την παραλάβουν από τα γραφεία του Δήμου Καλαμάτας μαζί με την αίτηση. 

Σε περίπτωση που αδυνατούν να προσέλθουν στα γραφεία προκειμένου να παραλάβουν το έντυπο 

της αίτησης, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον φορέα προκειμένου να τους αποσταλεί με φαξ η 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής προσωπικού που συστάθηκε με την 

υπ’ αριθ. …../2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής 

των δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων, στο κτίριο που στεγάζεται το Δημαρχείο 

Καλαμάτας  Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα 

Διαύγεια, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Καλαμάτας. Κατά του ανωτέρω πίνακα οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση, ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αιτήσεων 

μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο τριών (3) ημερολογιακών ημερών 

από την ανάρτηση. 

Ο οριστικός πίνακας των επιτυχόντων θα καταρτισθεί από την ως άνω τριμελή επιτροπή, η οποία θα 

τηρήσει όλη την διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 524/80. 

 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Καρατζέας Παναγιώτης  1. Αδαμόπουλος Ιωάννης 

  2. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

  3. Βασιλόπουλος Αθανάσιος   

  4. Βεργινάδη Μαρία 

  5. Βεργόπουλος Δημήτριος  

  6. Βουτσής Γεώργιος  

  7. Γεωργακίλας Κων/νος  

  8. Γυφτέας Ηλίας  

  9. Δημόπουλος Δημήτριος  

  10. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  

  11. Θεοφιλόπουλος Ιωάννης  
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  12. Καμβυσίδης Ιωάννης  

  13. Καραγιάννης Ανδρέας 

  14. Καρβέλης Γεώργιος  

  15. Κουτίβας Ηλίας 

  16. Λιάππα Χρυσή  

  17. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος  

  18. Μαρινάκης Σαράντος 

  19. Μπάκας Ιωάννης  

  20. Μπασακίδης Νικόλαος  

  21. Μπελογιάννη – Θεοδωρακοπούλου Αναστασία 

  22. Μπεχράκης Σταμάτης  

  23. Μπουζιάνης Παύλος  

  24. Νιάρχος Αναστάσιος  

  25. Ντίντα Παναγιώτα 

  26. Οικονομάκος Δημήτριος  

  27. Πολίτης Δημήτριος  

  28. Σταματόπουλος Ευστάθιος 

  29. Φάβας Γεώργιος   

 
Καλαμάτα, 11 Αυγούστου 2017 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

  


