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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
(Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου ορισμένου χρόνου)
Ο Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Καλαμάτας, έχοντας υπόψιν:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3812/2009 σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις των
κεφαλαίων Α’, Β’ και Γ’ το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των με οποιαδήποτε ονομασία
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α). 4.
Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4151/2013 σύμφωνα με την οποία οι Πτυχιούχοι Φυσικής
Αγωγής του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής εξαιρούνται των διαδικασιών της υπ’
αριθμ.33/2006 ΠΥΣ (Α΄ 280).
4. Την υπ΄ αριθ. 3/2019 απόφαση του ∆.Σ. περί προγραμματισμού πρόσληψης Π.Φ.Α. για την
υλοποίηση προγραμμάτων «ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» σε συνεργασία µε τη Γ.Γ.Α.,
5. Την υπ΄ αριθ. 23/2019 απόφαση του ∆.Σ. περί την υποβολή προτάσεων για υλοποίηση
προγραμμάτων «ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» σε συνεργασία µε τη Γ.Γ.Α. περιόδου 2019-2020,
6. Την υπ΄ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/439980/15334/1266 (ΦΕΚ 3200/Β/21-8-2019)
έγκριση κατανομής θέσεων για την πρόσληψη Π.Φ.Α.,
7. Την υπ΄ αριθ. 59/2019 απόφαση του ∆.Σ. για την «Έγκριση διενέργειας προκήρυξης για την
πρόσληψη πτυχιούχων φυσικής αγωγής στα προγράμματα άθλησης για όλους της Γ.Γ.Α»
περιόδου 2019-2020
8. Την υπ΄ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891 (ΦΕΚ 1774/Β/
17-6-2016) υπουργική απόφαση «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για
Όλους»,
προκειμένου να υλοποιήσει το πρόγραµµα «ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» 2019 - 2020, σε συνεργασία
µε την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού

Ανακοινώνει
την πρόσληψη 7 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικής διάρκειας από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης έως 28 εβδομάδες, με
ωριαία αποζημίωση ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Π.ΦΑ)& ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
(ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)
ΚΩΔΙΚΟΣ Υπηρεσία
Αριθμ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Διάρκεια
ΕιδικότηταΘΕΣΗΣ
Ατόμων
σύμβασης
Τυπικά
Προσόντα
101
ΝΠΔΔ ΑΟΔΚ
6
Πτυχιούχοι του Τμήματος
Ανεξαρτήτου
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής &
Έως 28
ειδικότητας
Αθλητισμού της ημεδαπής ή
εβδομάδες
αναγνωρισμένης ανώτατης
σχολής της αλλοδαπής
102
ΝΠΔΔ ΑΟΔΚ
1
Πτυχιούχοι του Τμήματος
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ για
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής &
Έως 28
πρόγραμμα ΑμΕΑ
Αθλητισμού της ημεδαπής ή
εβδομάδες
αναγνωρισμένης ανώτατης
σχολής της αλλοδαπής
Οι προαναφερόμενες προς πρόσληψη θέσεις θα καλύψουν τα εξής προγράμματα: 1) Άσκηση
ενηλίκων, 2)Άσκηση στην εφηβική ηλικία, 3)Αθλητισμός και Γυναίκα, 4)Άσκηση στην Τρίτη
ηλικία, 5)ΑΜΕΑ.
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
 Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 60 ετών.
 Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πτυχίο ΠΕ Φυσικής Αγωγής Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή ισότιμο και
αναγνωρισμένο στην Ελλάδα πτυχίο αλλοδαπής αντίστοιχης σχολής και με την ανάλογη
ειδικότητα που ζητείται.
 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει
την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
 Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα
(καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση, δικαστική αντίληψη και απαγόρευση, κ.λ.π.)
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/
ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891 (ΦΕΚ 1774/Β/17-6-2016) υπουργική απόφαση «Έγκριση
Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους».
∆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. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή
ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα..
5. 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 την ιδιότητα του πολύτεκνου ή του γονέα μονογονεϊκής
οικογένεια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Βασικό κριτήριο επιλογής είναι η ανεργία. Η ανεργία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση από το
αρμόδιο γραφείο του ΟΑΕΔ.
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 0,1). Εάν το πτυχίο αποκτήθηκε στην αλλοδαπή,
απαιτείται αντίγραφο της πράξεως του ΔΙΚΑΤΣΑ ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ,
για τη βαθμολογική αντιστοιχία.
• 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 50 μήνες. Για κάθε μήνα απασχόλησης στα ΠΑγΟ με μηνιαίο
σύνολο ωρών 120 οι μονάδες υπολογίζονται ως εξής:
Αρ.μηνών Χ ώρες απασχόλησης το μήνα Χ 0,08 μονάδες / 120
Για την εύρυθμη λειτουργία των ΠΑγΟ, στα προγράμματα που ο φορέας κρίνει απαραίτητο,
δύναται να πριμοδοτήσει έως 20 μήνες από τους τελευταίους 24 μήνες, τους υποψήφιους που
έχουν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον οικείο φορέα ως εξής: Αρ.μηνών (έως 20 μήνες) Χ 0,05
μονάδες. Η βαθμολόγηση γίνεται αθροιστικά.
Λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια
• Πολυτεκνία ( Ο πολύτεκνος υποψήφιος βαθμολογείται με 2 μονάδες – ο υποψήφιος που είναι
τέκνο πολύτεκνης οικογένειας λαμβάνει 0,5 μονάδες)
• Ανήλικα τέκνα (0,3 μονάδες για καθένα από τα δυο πρώτα ανήλικα τέκνα και 0,5 για το τρίτο
ανήλικο τέκνο).
• Μονογονεϊκή οικογένεια: (0,3 μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του. Βαθμολογείται ο υποψήφιος
που έχει τη γονική μέριμνα).
Επισήμανση: Γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις παραπάνω ιδιότητες.
Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.
Λοιπά απαιτούμενα προσόντα
• Κύρια κατηγορία ειδίκευσης 1 μονάδα
• 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.

Επιλογή - Ανάρτηση πινάκων – Ενστάσεις
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων που συστάθηκε µε
την υπ’ αρ. 59/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Οργανισμού. Οι
προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του
Οργανισμού. Οι ενδιαφερόμενοι µπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, µέσα σε αποκλειστική
προθεσμία (10) ηµερών στα γραφεία του Οργανισμού, από την επόμενη της ηµέρας ανάρτησης
των αποτελεσμάτων των προσωρινών πινάκων.
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 και 7,15 ευρώ (μικτές αποδοχές) για τα ειδικά προγράμματα.
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΘΛΗΣΗΣ
Η διάρκεια κάθε µμονάδας άθλησης είναι 60 λεπτά. Η συχνότητα των μονάδων άθλησης είναι 3
φορές την εβδομάδα, σε διαφορετικές ηµέρες η κάθε µία.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση που μπορούν να παραλαμβάνουν
από τα γραφεία του Αθλητικού Οργανισμού (Ε. Σταδίου 13-31, Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας), 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:
Ε. Σταδίου 13-31, 24132 Καλαμάτα (Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας) 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.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα
δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο στον Αθλητικό Οργανισμό του Δήμου Καλαμάτας (Εθνικού Σταδίου 13-31, Καλαμάτα)
τηλ. επικοινωνίας 27210 20257 κατά τις ώρες 09.00-14.00 από την Δευτέρα 21/10/2019 έως και
Τετάρτη 30/10/2019.
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
Αθλητικού Οργανισμού όσον αφορά στην κάλυψη ωρών, το είδος των προγραµµάτων που θα
τους ανατεθούν παρέχοντας στον Οργανισμό το δικαίωµα κλήσης του επόµενου στον πίνακα
µοριοποίησης σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αδυνατούν να καλύψουν τα ωρολόγια
προγράµµατα.
∆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
Αθλητικού Οργανισμού και του Δήμου Καλαμάτας καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου
Καλαμάτας www.kalamata.gr

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

