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« Φ Α Ρ Ι Σ »  

Κ Ο Ι Ν Ω Φ Ε Λ Η Σ  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η  Δ Η Μ Ο Υ  Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ  

 
 

            
Καλαμάτα:  28/12/2022 

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 6392 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

για  σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

Χρονικής διάρκειας έως δύο (2) μηνών 
 
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας ΦΑΡΙΣ : 

 
Έχοντας υπόψη: 

 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και 

Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν. 

4. Την αρ. Ν.4756/2021 και την  ΚΥΑ Γ.Π.Δ11, οικ59903, ΦΕΚ 3851/18.8.2021 , καθώς και 

στην ΚΥΑ Αριθμ. Γ.Π.Δ11 οικ./31252 ΦΕΚ 2332 2.6. «Προϋποθέσεις έκδοσης λειτουργίας 

και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)  

5. Την αριθ. 10945/2-8-2022 πρόσκληση ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α., ως τροποποιήθηκε 

και ισχύει 

6. Την άμεση ανάγκη πρόσληψης προσωπικού για τις ανάγκες λειτουργίας των ΚΔΑΠ της 

ΦΑΡΙΣ. 

7. Τον Ν.4765/2021 περί πρόσληψης προσωπικού και εκσυγχρονισμός του συστήματος 

προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής 

Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και λοιπές διατάξεις . 

8. Τη γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου με αρ. πρωτ 6307/20-12-2022 

9. Τη βεβαίωση με αρ. πρωτ. 6296/19-12-2022 της Οικονομικής Υπηρεσίας  της Κοινωφελούς 

επιχείρησης ΦΑΡΙΣ , περί ύπαρξης πιστώσεων, για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας  του υπό 

πρόσληψη προσωπικού  της παρούσας ανακοίνωσης. 

10. Την υπ. αριθ.  200/2022(ΑΔΑ: 967ΗΟΡΦΕ-ΖΗ5)  Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕ 

ΦΑΡΙΣ με θέμα: Έγκριση πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση διάρκειας 

έως δύο μηνών για την κάλυψη των αναγκών των δομών ΚΔΑΠ της ΚΕ ΦΑΡΙΣ. σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και 

Κοινοτικών Υπαλλήλων για την εύρυθμη λειτουργία των Κέντρων δημιουργικής 

απασχόλησης ΚΔΑΠ της Κ.Ε.ΦΑΡΙΣ. 
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Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας  

μερικής απασχόλησης, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη  αναγκών των ΚΔΑΠ της Κ.Ε 

ΦΑΡΙΣ και συγκεκριμένα τα εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, 

αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα  όπως 

περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα :  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Παιδαγωγικό  
Προσωπικό- ΠΕ 

Δασκάλων ή ΠΕ 
Φιλολόγων 

03 

Από την υπογραφή της 
σύμβασης και έως 2 

μήνες  

Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Παιδαγωγικού 

Τμήματος Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση 

Δασκάλου ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 

Πολιτικής με κατευθύνσεις: α) Συνεχούς 

Εκπαίδευσης είτε β) Εκπαίδευσης Ατόμων με 

Ειδικές Ανάγκες ή Φιλοσοφίας και 

Παιδαγωγικής με ειδίκευση στην Παιδαγωγική, 

ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 

ΑΕΙ ή Φιλολογίας ή Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας, ή  Επιστημών Εκπαίδευσης και 

Αγωγής ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής με 

ειδίκευση στη παιδαγωγική ή Δίπλωμα του 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) AEI  

της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών την 

ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης 

ειδικότητας ή προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 

(Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 

σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας. 

 

Παιδαγωγικό 
Προσωπικό – 

Γεωπόνων ΠΕ ή ΤΕ  
01 

Από την υπογραφή της 
σύμβασης και έως 2 

μήνες 

Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπονίας ή πτυχίο ή 

δίπλωμα Φυτικής Παραγωγής ή το ομώνυμο 

πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων 

Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή 

ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 

Παιδαγωγικό  
Προσωπικό- 

Κοινωνιολόγος  ΠΕ 
01 

Από την υπογραφή της 
σύμβασης και έως 2 

μήνες  

Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνιολογίας ή αντίστοιχου 
τμήματος  ανάλογης ειδικότητας  της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής  ή το ομώνυμο πτυχίο ή ισότιμος 
τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης 
ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης 
ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων 

Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή το 

ομώνυμο αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο ή 

δίπλωμα σχολών της αλλοδαπής 

 
ΣΥΝΟΛΑ 

 
5 

 . 
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Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

Τα καθήκοντα των προσλαμβανομένων, εμπίπτουν στον τομέα της παιδαγωγικής υποστήριξης του 
προγράμματος και συνίστανται κυρίως της εξής διαδικασίες:  

ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ή 
ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 

 Δημιουργική απασχόληση παιδιών ηλικίας από 5-12 ετών με 
έμφαση στην ασφάλεια της και με κατάλληλη 
συναισθηματική προσέγγιση και παιδαγωγική αντίληψη 

 Μελέτη Παιδιών 
 Προετοιμασία και υλοποίηση δημιουργικών και παιγνιωδών 

δραστηριοτήτων ώστε να βοηθήσει το παιδί να καλλιεργήσει 
τη φαντασία του, το λόγο του, την κριτική του σκέψη 
εμπλουτίζοντας παράλληλα τον ορίζοντα των ενδιαφερόντων 
του. 

 Διαθεματική προσέγγιση με της μορφές τέχνης (εικαστικά, 
μουσική, θεατρικό παιχνίδι) για εμπλουτισμό 
δραστηριοτήτων. 

 Ομαδικά project 
 Εκπαιδευτικά επιτραπέζια 
 Μάθηση μέσω παιχνιδιού 
 Δημιουργική Γραφή 
 Εκπαιδευτικές επισκέψεις 
 Οργάνωση εορταστικών  εκδηλώσεων 

ΠΕ ή ΤΕ 
ΓΕΩΠΟΝΩΝ 

 Δημιουργική απασχόληση παιδιών ηλικίας από 5-12 ετών με 
έμφαση στην  ασφάλεια της και με κατάλληλη 
συναισθηματική προσέγγιση και παιδαγωγική αντίληψη για 
την αντιμετώπιση ιδιαίτερων καταστάσεων. 

 Διεξαγωγή πειραμάτων με φυσικά υλικά για εξοικείωση των 
παιδιών με την φύση  

 Διεξαγωγή δραστηριοτήτων με τη μεθοδολογία STEM 

 Ομαδικά project, σύμφωνα με αρ. 1 της  ΚΥΑ ΓΠΔ11 οικ. 
31252/20-5-2021 (ΦΕΚ 2332/Β/2-6-2021) 

 Οργάνωση εκδηλώσεων 

ΠΕ 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 

 Δημιουργική απασχόληση παιδιών ηλικίας από 5-12 ετών με 
έμφαση στην ασφάλεια της και με κατάλληλη 
συναισθηματική προσέγγιση και παιδαγωγική αντίληψη 

 Υλοποίηση δράσεων συμμετοχικής δημοκρατίας 

 Προετοιμασία και υλοποίηση δράσεων αγωγής του πολίτη 
 Προετοιμασία και υλοποίηση δράσεων για την 

διαφορετικότητα, το μπουλινγκ τον εθελοντισμό, την 
κακοποίηση των γυναικών, την δημοκρατία, τα πολιτεύματα 
μέσω από θεματικά project, δραστηριότητες in situ κλπ 

 Ομαδικά project 
 Μάθηση μέσω παιχνιδιού 
 Εκπαιδευτικές επισκέψεις 
 Οργάνωση εορταστικών  εκδηλώσεων 
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής 

δικαιολογητικά :    

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του Δήμου στο δημοτολόγιο του οποίου είναι 

γραμμένοι. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του 

Υπαλληλικού Κώδικα : α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί  για κακούργημα και σε οποιαδήποτε 

κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, 

δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ 

υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας 

ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και 

δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της 

προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω 

καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, 

ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως 

προηγούμενο δωδεκάμηνο, υπολογιζόμενο με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την 

οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω (σύμφωνα με το τέταρτο 

εδάφιο της παρ.2 του άρ. 21 του Ν.2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του 

άρθρου 5 του Ν. 2527/1997, και στη συνέχεια από την παρ. 12 α του άρθρου 20 του Ν. 

2738/1999 (ΦΕΚ 180/09.09.1999 τεύχος Α'), έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή 

νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού 

υπαλλήλου ή για  κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν 

απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική 

διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).  

5. Τίτλους σπουδών και δικαιολογητικά όπως περιγράφονται ανά κατηγορία ως απαραίτητα 

τυπικά προσόντα της κάθε ειδικότητας εκπαιδευτικού προσωπικού της ως άνω 

Ανακοίνωσης . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης  

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο πίνακα των ανακοινώσεων τόσο της Κ.Ε 

ΦΑΡΙΣ όσο και του  Δήμου Καλαμάτας. Επίσης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη 

www.kalamatafaris.gr  της ΚΕ ΦΑΡΙΣ όπως επίσης και στη διαδικτυακή πύλη www.kalamata.gr 

του Δήμου Καλαμάτας. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους εντός προθεσμίας έξι (6) ημερών, 

από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της τόσο στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου όσο και της 

ΚΕ ΦΑΡΙΣ ,όσο και στις ιστοσελίδες της ΦΑΡΙΣ www.kalamatafaris.gr και του Δήμου 

www.kalamata.gr . Πιο συγκεκριμένα από  Πέμπτη 29/12/2022 έως και  την Τρίτη 03/01/2023. Οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν  να κατεβάσουν την ΑΙΤΗΣΗ–ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ,  να την 

συμπληρώσουν και να την αποστείλουν έως και την Τρίτη 03/01/2023 και ώρα 15:00 μαζί με τα 

παραπάνω  δικαιολογητικά, στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο της Κ.Ε ΦΑΡΙΣ. (depaklog@otenet.gr). 

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και στα γραφεία της Κ.Ε ΦΑΡΙΣ στην 

Διεύθυνση : οδός Αθηνών Αριθμός 99, Κτίριο Β  Καλαμάτα Γραφείο 327.Οι ώρες εξυπηρέτησης 

των ενδιαφερομένων στα Γραφεία της ΚΕ ΦΑΡΙΣ (από  Πέμπτη 29/12/2022 έως και την Τρίτη 

03/01/2023) είναι  8:00 έως  15:00.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Πρόσληψη  

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου δίμηνης διάρκειας μερικής απασχόλησης 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. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΡΟΥΓΑΣ 

 

http://www.kalamatafaris.gr/
http://www.kalamata.gr/
http://www.kalamatafaris.gr/
http://www.kalamata.gr/
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