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Αθήνα 23/03/2017 

Αριθμ. Πρωτ.: 1663/Ε 
    
      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ (105) 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Π.Φ.Α.) 
 με ειδικότητα Κολύμβησης 

για την υλοποίηση της: 
 

«Εφαρμογής του αντικειμένου της ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ στο πλαίσιο του 
μαθήματος Φυσικής Αγωγής σε σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπαίδευσης της 
Χώρας  για το τρέχον διδακτικό έτος  2016-17 » 
σε συνεργασία με το ΥΠ.Π.Ε.Θ. και το Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού 
 
Η Κ.Ο.Ε. 
 

Έχοντας υπόψη: 
 

1.Τις διατάξεις του Ν 2725/99 όπως τροποποιήθηκε κ ισχύει για την πρόσληψη προπονητών 
2.Την προγραμματική σύμβαση της ΚΟΕ με το ΥΠ.Π.Ε.Θ. και το Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού. 
3.Την υπ΄1η / 2/10/2016  απόφαση του Δ.Σ. της ΚΟΕ 
4.Τις εγκυκλίους 57382/Ατμ./Δ5 05-04-2016, και 683337/Ατμ.Δ5 21-04-2016, 
159897/Δ5/28-9-2016  της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠΠΕΘ. 
5.Τις σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό 
  

       Ανακοινώνει 
 

Tην πρόσληψη εκατόν πέντε (105) Π.Ε.  Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με Ειδικότητα 
Κολύμβηση, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), 
διάρκειας έως τρεις (3) μήνες, έως 30/6/2017 με ωριαία αποζημίωση, για την 
υλοποίηση:  
«Εφαρμογής του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος 
Φυσικής Αγωγής σε σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπαίδευσης των Νομών της 
Χώρας για το τρέχον διδακτικό  έτος  2016-17» 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  
ΕΛΛΑΔΑΣ 
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σε συνεργασία με το ΥΠ.Π.Ε.Θ. και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, και 
συγκεκριμένα στα εξής κολυμβητήρια, ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης ως εξής: 
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ ). 
 
 

 ΠΙΝΑΚΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 
Π.Φ.Α. 

ΑΤΤΙΚΗ     

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Γουδί, Γκράβα, Κολοκυνθούς, 
Βύρωνας, Βείκου, Ηλιούπολη, 
Ζωγράφου 

Δέκα (10)  

Β΄ΑΘΗΝΑΣ Χαλάνδρι, Μεταμόρφωση, ΟΑΚΑ, 
Μελίσσια, Ψυχικού, Πολιτείας, 
Πεύκης 

Εννέα (9) 

Γ΄ΑΘΗΝΑΣ Χαϊδάρι, Αιγάλεω, Περιστέρι, 
Πετρούπολη 

Έξι (6) 

Δ΄ΑΘΗΝΑΣ Ν. Σμύρνης, Καλλιθέας, Π. Φαλήρου, 
Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Αλίμου 

Τρεις (3)  

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ραφήνας, Βουλιαγμένη, Γέρακας Τρεις (3) 

ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

Φυλής  Δύο (2) 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βοτσαλάκια, ΕΑΚ Πειραιά, 
Κερατσίνι, Πλάτωνας 

Τρεις (3) 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

    

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Εθνικό, Τούμπα, Πανόραμα, 
Καλαμαριά, Ιδ. Κλεάνθης, 

Έξι (6) 

ΔΥΤΙΚΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Συκεών, Νεάπολης ΕΑΚ, Παύλου 
Μελά 

Οκτώ (8)  

ΗΜΑΘΙΑΣ Νάουσα, Βέροιας Τρείς (3)  

ΚΙΛΚΙΣ  Κιλκίς-ιδ. Αλέξανδρος Τρείς (3) 

ΠΕΛΛΑΣ Πέλλας Τρείς (3)  

ΠΙΕΡΙΑΣ Κατερίνη Ένας (1) 
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ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ     

ΑΧΑΪΑΣ 3 Κολυμβητήρια Πατρών Τέσσερις 
(4) 

ΗΛΕΙΑΣ Αμαλιάδας Ένας (1) 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ Τρίπολης Δύο (2) 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  Κορίνθου  Τρείς (3)  

ΛΑΚΩΝΙΑΣ Σπάρτης Τρείς (3)  

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαμάτα Δύο (2) 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  Κυπαρισσία  Δύο (2) 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ     

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Καρπενησίου  Ένας (1) 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Λαμίας Ένας (1) 

ΦΩΚΙΔΑΣ  Ιτέας Δύο (2) 

ΔΥΤΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

    

ΚΟΖΑΝΗΣ Κοζάνη Δύο (2) 

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Πτολεμαΐδας Δύο (2) 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γρεβενών Δύο (2) 

ΗΠΕΙΡΟΥ     

ΑΡΤΑΣ Άρτας Τρείς (3)  

ΠΡΕΒΕΖΑΣ Πρέβεζας Τρείς (3)  

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ     

ΤΡΙΚΑΛΩΝ Τρικάλων Ένας (1) 
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ΚΡΗΤΗΣ     

ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρεθύμνου Τρείς (3)  

ΛΑΣΙΘΙΟΥ  Αγ. Νικολάου  Δύο (2) 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ  Σητείας Δύο (2) 

ΑΙΓΑΙΟ     

ΧΙΟΥ Χίου Δύο (2) 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ Σύρου  Δύο (2) 
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1. ΓΕΝΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

 
• Να έχουν πτυχίο ΠΕ Φυσικής Αγωγής Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή ισότιμο και 

αναγνωρισμένο στην Ελλάδα πτυχίο αλλοδαπής αντίστοιχης σχολής και με 
Ειδικότητα Κολύμβησης κατά προτεραιότητα, και σε περίπτωση έλλειψης αυτών 
ειδικότητα Υγρού Στίβου ( Υδατοσφαίριση, Συγχρονισμένη Κολύμβηση, Καταδύσεις, 
) καθώς και Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με άδεια άσκησης επαγγέλματος 
αθλημάτων Υγρού Στίβου πισίνας Γ.Γ.Α. Σχολών Γ.Γ.Α. και Κ.Ο.Ε. 

• Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση 
των καθηκόντων τους, με δεδομένη την υποχρέωση και οι άνδρες και οι γυναίκες να 
βρίσκονται μέσα στο νερό, σύμφωνα και με την εξέλιξη του διδακτικού τους έργου. 

• Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 και 9 του Υπαλληλικού 
Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση, δικαστική αντίληψη και 
απαγόρευση, κλπ.). 

• Οι Βεβαιώσεις θα πρέπει να καλύπτουν χρονικό διάστημα μετά την 
απόκτηση του πτυχίου του υποψηφίου. 

• Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις. 

 
 

2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
 

Οι ενδιαφερόμενοι Π.Φ.Α. που επιθυμούν να απασχοληθούν συμπληρώνοντας το 
συνημμένο υπόδειγμα, υποβάλλουν αίτηση στη Κ.Ο.Ε. ηλεκτρονικά (οn-line) και 
δηλώνουν σε ποια Διεύθυνση Εκπαίδευσης,  μια και μοναδική, επιθυμούν να 
εργαστούν. (Δήλωση περισσότερη της μίας συνεπάγεται τον αποκλεισμό του 
υποψηφίου) 
  
Μετά την επιλογή θα προσκομίζονται τα παρακάτω : 
 
Απλό Βιογραφικό σημείωμα. Σε αυτό να αναφέρεται η προϋπηρεσία που κατέχει 
αποκλειστικά στη διδασκαλία, την εκμάθηση, και την προπονητική της κολύμβησης, 
σε Σχολεία Δημόσια και Ιδιωτικά, Δήμους Συλλόγους Ομοσπονδία ή άλλον 
αντίστοιχο Φορέα, ( Υποχρεωτικό ). 

 
(1) Η συνολική αυτή προϋπηρεσία το ελάχιστο θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον 24 

μήνες κατά την τελευταία δεκαετία , να καταγράφεται στις βεβαιώσεις ή σε άλλα 
αποδεικτικά στοιχεία και να αναλύεται σε μήνες .  

(2)  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση 
και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή. ( Υποχρεωτικό ) 

(3)  Αντίγραφα  
 Πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ( Υποχρεωτικό ) 
 Βαθμού πτυχίου. ( Υποχρεωτικό ) 
 Τίτλου Ειδικότητας κολύμβησης. ( Υποχρεωτικό ) 
 Μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμος τίτλος σπουδών της 

αλλοδαπής αναγνωρισμένος στην Ελλάδα. 
 Άδειας άσκησης επαγγέλματος από τη ΓΓΑ  
 Πτυχίου ναυαγοσώστη  

(4)  Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. 
(5)  Εργασιακή κατάσταση ( άνεργος) 
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(6)  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για πολύτεκνους και μονογονεϊκούς 
γονείς. 

(7)  Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία. ( Υποχρεωτικό ) 

  
 

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από το Δ.Σ. της ΚΟΕ μετά από σχετική 
εισήγηση της τριμελούς επιτροπής πρόσληψης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. της Γ.Γ.Α. και Κ.Ο.Ε., 
ανάλογα με τα τυπικά προσόντα των. 
 
Η ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ 

 
Βασικό Πτυχίο:  
 Βαθμός Πτυχίου (οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά 

ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,3).  
 Άδεια άσκησης επαγγέλματος  ΓΓΑ (0,3 μονάδες) 
 Πτυχίο ναυαγοσώστη άδεια ΥΕΝ 2 μονάδες 
  Πτυχίο ναυαγοσώστη 0,5 μονάδες 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι 
 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master): 0,3 μονάδες.  
 Διδακτορικό: 0,5  μονάδες. 
Επισήμανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο κατηγορίες 
μεταπτυχιακών τίτλων (εφόσον κατατεθούν και οι δύο) και ενός μόνο από την ίδια 
κατηγορία αυτών. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση τους.  

 
Εμπειρία  
 Ο υποψήφιος λαμβάνει μονάδες από την εμπειρία με ανώτατο όριο τους 

ενενήντα έξη (96) μήνες. Για κάθε μήνα αποδεδειγμένης απασχόλησης λαμβάνεται 0,3 
μονάδας. 

  
Λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια ΜΟΝΟ σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων 
 Ανεργία: Ο υποψήφιος βαθμολογείται με 10 μονάδες.  
 Πολυτεκνία: Ο πολύτεκνος υποψήφιος βαθμολογείται με 2 μονάδες.  
 Ανήλικα τέκνα: Ο υποψήφιος βαθμολογείται 0,3 μονάδες για καθένα από τα  

δύο (2) πρώτα ανήλικα τέκνα του και 0,5 μονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο.  
 Ο γονέας μονογονεϊκής οικογένειας βαθμολογείται με 3 μονάδες. 
Επισήμανση: Γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις παραπάνω 
ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων. 

 
Η Κ.Ο.Ε. μπορεί να ζητήσει από τους υποψήφιους οποιοδήποτε συμπληρωματικό 
στοιχείο θεωρεί κατάλληλο για την απόδειξη των προσόντων και της καταλληλότητας 
τους για τη συγκεκριμένη θέση. 
 
Γνωστοποιείται ότι η σειρά κατάταξης στην αξιολόγηση των υποψηφίων δεν θα ισχύσει 
σε περίπτωση που οι ανάγκες εφαρμογής του προγράμματος απαιτούν την παρουσία 
και των δύο φύλλων σύμφωνα με τις εγκυκλίους του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 
4. ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 
• Ο χώρος και ο χρόνος απασχόλησης (ώρες απασχόλησης ημερησίως, κατ ανώτατο 

20 ώρες την Εβδομάδα ) των επιλεγέντων προσώπων θα καθορισθεί ανάλογα με 
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τις υπηρεσιακές ανάγκες όπως αυτές θα διαμορφωθούν τελικά και θα πρέπει να 
τηρούνται αυστηρά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εργατικής και 
ασφαλιστικής νομοθεσίας. 

• Οι προσληφθέντες μπορεί να χρειαστεί να μετακινούνται μεταξύ κολυμβητηρίων, 
αλλά και σε άλλη Διεύθυνση εντός του ιδίου Νομού. 

• Ειδικότερα οι προσληφθέντες Π.Φ.Α. είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους όρους και 
τους κανονισμούς της σύμβασης εργασίας καθώς και τα προγράμματα που θα 
συντάξουν οι αρμόδιοι όσον αφορά στην κάλυψη ωρών και το είδος των 
προγραμμάτων που θα τους ανατεθούν. 

• Η σύμβαση μπορεί να αναστέλλεται για λειτουργικούς λόγους.  
• Παρέχεται στην ΚΟΕ το δικαίωμα κλήσης του επόμενου στον πίνακα μοριοποίησης 

σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αδυνατούν να καλύψουν τα ωρολόγια 
προγράμματα. 

 
• Όσοι τελικά επιλεγούν να εργαστούν στο πρόγραμμα θα υπογράψουν σύμβαση 

μίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) διάρκειας μέχρι 
τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με ωριαία αποζημίωση 
(συνολικό κόστος 8,00 ευρώ την ώρα ) 

 
5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής μόνον ηλεκτρονικά 
(on-line)  από την 23/3/2017 μέχρι την 28/3/2017  και ώρα:12:00 και να καταθέσουν 
όλα τα δικαιολογητικά τους, αυτοπροσώπως, ή με επίσημα εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο, ή μέσω ταχυμεταφοράς, ή με email,(κα Παπαβλασσοπούλου 
papavlassopoulou@koe.org.gr)  στο πρωτόκολλο της Κ.Ο.Ε εντός δύο ημερών από  
την ανακοίνωση της επιλογή τους επί ποινή αποκλεισμού. Οι υποψήφιοι θα 
πρέπει να επιβεβαιώνουν την παραλαβή καθώς και τον αριθμό των σελίδων των 
δικαιολογητικών που αποστέλλουν.  
Τηλ. επικοινωνίας: 210-9851020 εσωτερικό 137 ώρες από 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.,  
Αιτήσεις η δικαιολογητικά  μέσω ΕΛ.ΤΑ η με τηλεομοιοτυπία (φαξ) δεν θα γίνονται 
δεκτές. 

 
Η παρούσα ανακοίνωση/προκήρυξη  
1) θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΚΟΕ και  
2) ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα  της ΚΟΕ www.koe.org.gr  κολύμβηση εγκύκλιοι. 

 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ  ΚΟΕ 

 

mailto:papavlassopoulou@koe.org.gr
http://www.koe.org.gr/

