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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
(Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου ορισμένου χρόνου)  
Ο Φορέας Κοινωνικής Προστασίας και Αθλητισμού του Δήμου Καλαμάτας, ύστερα από την υπ΄ 
αριθ. 31/2014 απόφαση του ∆.Σ. περί προγραμματισμού πρόσληψης Π.Φ.Α. για την υλοποίηση 
προγραμμάτων ΄΄ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ΄΄ σε συνεργασία µε τη Γ.Γ.Α., την υπ΄ αριθ. 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/29520/532/22/1 (ΦΕΚ 3161/τ.Β΄/25.11.2014), τις δ/ξεις του 
άρθρου 29 του ν. 4151/2013, το οργανωτικό πλαίσιο των ΠΑγΟ της Γ.Γ.Α. (ΦΕΚ 
2527/τ.Β΄/8.10.2013), προκειμένου να υλοποιήσει το πρόγραµµα  «ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»  2014 - 
2015, σε συνεργασία µε την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού  
ανακοινώνει την πρόσληψη 7 Καθηγητών Φυσικής Αγωγής µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού 
∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου (µε ασφάλιση ΙΚΑ) και µε ωρομίσθια αποζημίωση  
 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την υπ' αριθ.4843/1.2.2008 απόφαση του 

Υφυπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 211/Β/08), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ'αριθ. 

34103/21-7-08 (ΦΕΚ 1525/Β/08) και την με αριθμό 94842/24.8.2011 απόφαση του Υφυπουργού 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1945/Β/31.8.2011), και 6666/21.03.2013 (ΦΕΚ 

828/Β/09-04-2013)και με την υπ.αριθ.26869-(ΦΕΚ Β 2527-08.10.2013) με θέμα: «Έγκριση 

Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
• Πτυχιούχοι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με την ανάλογη 
ειδικότητα, όπου ζητείται. 
• Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία έως 60 ετών. 
• Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα 
(καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση). 
• Οι υποψήφιοι θα πρέπει με την υποβολή της αίτησής τους να καταθέτουν στον φορέα 
σύμφωνα με το οργανωτικό πλαίσιο: α) Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρει στην 
προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου 
πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ. β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι 
τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή, γ) Επικυρωμένη 
φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής , ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή 
ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα., δ) Επικυρωμένη 
φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας, ε) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ζ) 
Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας η) Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος, θ) 
Έγγραφα που να αποδεικνύουν προϋπηρεσία ι) Έγγραφα που να αποδεικνύουν πολυτεκνία ή 
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μονογονεϊκή οικογένεια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για την αξιολόγηση βασικό 
κριτήριο αξιολόγησης των υποψηφίων είναι η ανεργία. Η μοριοδότηση θα γίνει σύμφωνα με το 
αντίστοιχο Οργανωτικό Πλαίσιο της Γ.Γ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ'αριθ. 
34103/21-7-08 (ΦΕΚ 1525/Β/08) και την με αριθμό 94842/24.8.2011 απόφαση του Υφυπουργού 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1945/Β/31.8.2011), και 6666/21.03.2013(ΦΕΚ 
828/Β/09-04-2013)και με την υπ.αριθ.26869-(ΦΕΚ Β 2527-08.10.2013) με θέμα: «Έγκριση 
Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους». 
 
Β.  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω δικαιολογητικά :  
1. Αίτηση με έντυπο κριτηρίων επιλογής  
2. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρει στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην 
επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή 
ειδικότητας κ.λπ.  
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο 
βιογραφικό είναι αληθή.  
4. Επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής , ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή 
διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα..  
5. Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.  
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  
7. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας  
8. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος  
9. Έγγραφα που να αποδεικνύουν προϋπηρεσία  
10. Έγγραφα που να αποδεικνύουν πολυτεκνία ή μονογονεϊκή οικογένεια σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία (Όπου απαιτείται).  
11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται: Κάθε πράξη του βίου του η 
οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που 
προσδιορίζεται, ιδιαίτερα εάν έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα Ότι δεν τελεί υπό 
απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο 
από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε 
ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοιδήποτε 
πλημμέλημα ή κακούργημα 

Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Η επιλογή των Π.Φ.Α. που θα εργαστούν γίνεται με το παρακάτω σύστημα κριτηρίων: Τυπικά 

προσόντα: 

• Βασικό πτυχίο :βαθμός πτυχίου (οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δυο δεκαδικά 

ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,3) 

• Μεταπτυχιακοί τίτλοι (Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών master: 0,5 μονάδες -διδακτορικό: 1 

μονάδα) επισημαίνεται ότι θα γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δυο 

κατηγορίες μεταπτυχιακών και δεν θα γίνεται αθροιστική βαθμολόγησή τους. 

• Εμπειρία: (Το ανώτατο όριο εμπειρίας θα είναι 60 μήνες. Για κάθε μήνα απασχόλησης στα ΠΑγΟ 

με μηνιαίο σύνολο ωρών 120 και άνω λαμβάνονται 0,08 μονάδες ενώ για κάθε μήνα 

αποδεδειγμένης απασχόλησης με μηνιαίο σύνολο ωρών μικρότερο των 120 οι μονάδες θα 

υπολογίζονται αρ.μηνών Χ ώρες απασχόλησης το μήνα Χ 0,08 μονάδες / 120 ). 

• Πολυτεκνία ( βαθμολογείται με 2 μονάδες) • Ανήλικα τέκνα ( 0,3 μονάδες για τα δυο πρώτα 

ανήλικα τέκνα και 0,5 για το τρίτο ανήλικο τέκνο) . 

• Μονογονεική οικογένεια: ( 0,3 μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του ).  

Λοιπά απαιτούμενα προσόντα • Κύρια κατηγορία ειδίκευσης 1 μονάδα      
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• Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης 0,5 μονάδες (σε περίπτωση που απαιτείται εξειδίκευση σε 

κατηγορία που δεν προβλέπεται στο πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου τμήματος των ΑΕΙ 

λαμβάνονται υπόψη βεβαιώσεις σπουδών, ή εκπαιδευτικών σεμιναρίων ή επιμορφώσεων στο 

συγκεκριμένο αντικείμενο της ανακοίνωσης.) 

Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα ληφθούν υπόψη :( ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η 

εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψηφίου από τον φορέα) σύμφωνα με το οργανωτικό πλαίσιο.  

Οι Π.Φ.Α. προσλαμβάνονται και απασχολούνται στα Π.Α.γ.Ο., με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας μέχρι 8 μήνες.  

Οικονομικοί Όροι Απασχόλησης. I) Στα Π.Α.γ.Ο προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα άνεργοι 

Π.Φ.Α., με δικαίωμα να εργασθούν ως τη συμπλήρωση του αριθμού των 30 ωρών σε έναν ή 

περισσότερους φορείς. II) Όσοι επιλέγονται να εργαστούν στα προγράμματα με τη διαδικασία 

τύπου 2 υπογράφουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας μέχρι 8 

μήνες, με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. 

Επιλογή -Ανάρτηση πινάκων – Ενστάσεις 
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων που συστάθηκε µε 
την υπ’ αρ. 96/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φο.Κοι.Π.Α.  Οι προσωρινοί 
πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Φορέα, στο 
∆ηµαρχείο, στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. Οι ενδιαφερόμενοι µπορούν να υποβάλουν ενστάσεις,  
µέσα σε αποκλειστική προθεσµία (10) ηµερών στα γραφεία του Φορέα, από την επόµενη της 
ηµέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων των προσωρινών πινάκων.  
 
Οι Π.Φ.Α. προσλαμβάνονται και απασχολούνται στα Π.Α.γ.Ο., µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου µέγιστης διάρκειας μέχρι 8 μήνες. 
 
Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.  
i.  Στα Π.Α.γ.Ο προσλαµβάνονται κατά προτεραιότητα άνεργοι Π.Φ.Α., µε δικαίωµα να εργασθούν 
ως τη συµπλήρωση του αριθµού των 30 ωρών σε έναν ή περισσότερους φορείς.  
ii.  Η ωριαία αποζηµίωση θα ανέρχεται στο ποσό 6,35  ευρώ (μικτές αποδοχές) για τα γενικά 
προγράµµατα.   
 
Ε. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΘΛΗΣΗΣ 
Η διάρκεια κάθε µονάδας άθλησης είναι 60 λεπτά. Η συχνότητα των µονάδων άθλησης είναι 3 
φορές την εβδοµάδα, σε διαφορετικές ηµέρες η κάθε µία. 
 
ΣΤ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση που μπορούν να παραλαμβάνουν 
από τα γραφεία του Φορέα (Βύρωνος 67 & Σωκράτους) και να την υποβάλουν, είτε 
αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση 
φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά µε συστημένη 
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:  Βύρωνος 67 & Σωκράτους 
24100 Καλαμάτα υπόψη κας Γεωργάρα Πολυξένης (τηλ. επικοινωνίας: 2721020257). Στην 
περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε 
βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του 
επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.    
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ηµέρες και αρχίζει από την 
επόµενη ηµέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της 
ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού 
καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.  
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, όπου θα πρέπει να δηλώνουν:  
i. εάν και σε ποια προγράµµατα και σε ποιο ∆ήµο ή άλλο φορέα εργάστηκαν την προηγούμενο 
περίοδο 
ii. σε ποια προγράµµατα επιθυµούν να εργαστούν κατά σειρά προτεραιότητας (µέχρι τρία). 
 
Αιτήσεις µε τηλεομοιοτυπία  (φαξ) ή   e-mail δεν γίνονται δεκτές.  
 
Οι  προσληφθέντες καθηγητές Φυσικής  Αγωγής  είναι  υποχρεωµένοι να τηρούν τους όρους και 
κανονισµούς της σύµβασης καθώς και τα προγράµµατα που θα συντάξουν οι αρµόδιοι του 
ΦΟ.ΚΟΙ.Π.Α. όσον αφορά στην κάλυψη ωρών, το είδος των προγραµµάτων που θα τους 
ανατεθούν παρέχοντας στο ΦΟ.ΚΟΙ.Π.Α το δικαίωµα κλήσης του επόµενου στον πίνακα 
µοριοποίησης σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αδυνατούν να καλύψουν τα ωρολόγια 
προγράµµατα.  
 
Ζ. ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 
Η περίληψη της ανακοίνωσης να δηµοσιευθεί σε δύο (2) ηµερήσιες τοπικές εφημερίδες της 
Καλαμάτας  (έδρα νοµού Μεσσηνίας) και να αναρτηθεί ολόκληρη στο χώρο ανακοινώσεων του 
∆ήµου Καλαμάτας, της Γραµµατείας του ΦΟ.ΚΟΙ.Π.Α  και στο site του ∆ήµου Καλαμάτας 
(www.kalamata.gr).  
 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ 
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