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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                 Από το 6/2015 πρακτικό   
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ                                            συνεδριάσεως του Α.Π.Κ 

ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ   

                                                                                            Αριθμός απόφασης: 19/2015 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Στην Ιερισσό και στα γραφεία του Κέντρου Πολιτισμού, σήμερα την Δευτέρα 20 του μηνός 

Απριλίου του έτους 2015 και ώρα 17:00  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο 

του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 135/15-04-2015 

πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 240 του Ν.3463/2006 και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι 

από το σύνολο  των 11 (έντεκα) μελών βρέθηκαν παρόντα 06 (έξι), ήτοι:   

                Παρόντες                                                                Απόντες 

Παναγιωτοπούλου   Ελένη  

Βαλσαμής   Ελευθέριος   

Πράπα   Χριστίνα 

Κωτάκης   Γέωργιος 

Καβλίτση   Ευαγγελία 

Αναστασίου   Βασίλειος 

 

            Κούκος   Γεώργιος 

            Λαζάρου   Λάζαρος 

            Κατσαβαβάκης  Κωνσταντίνος   

            Καραβασιλικού   Γραμματική               

            Γκατζώνης   Αστέριος 

 

 
 

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αριστοτέλη και εισηγούμενη το 1ο θέμα της 

ημερησίας διατάξεως ανάφερε ότι: «Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου 

Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, τα Ν.Π.Ι.Δ και Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από αυτήν, 

καθώς και οι φορείς που υλοποιούν προγράμματα Άθλησης για Όλους μετά από έγκρισή της, 

μπορούν να προσλάβουν και να απασχολούν πτυχιούχους φυσικής αγωγής αποκλειστικά για τις 

 

Θέμα:  Προγραμματισμός προσλήψεων Π.Φ.Α  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου (έως 08 μήνες), για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθλησης για όλους στο Δήμο 

Αριστοτέλη, περιόδου 2015-2016» 
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ανάγκες υλοποίησης των προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας όχι μεγαλύτερης των οκτώ μηνών.  

Επιτρέπεται να συνάπτονται συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου, καθ ’υπέρβαση των 

προβλεπομένων περιορισμών της παρ.3 του άρθρου 37 του ν.3986/2011, όπως κάθε φορά ισχύει, 

μέχρι ύψους δαπάνης του ποσού που εγγράφουν οι προσλαμβάνοντες φορείς ως πρόβλεψη στον 

προϋπολογισμό αυτών του τρέχοντος έτους από είσπραξη διδάκτρων, ή συνδρόμων συμμετοχής 

στα προγράμματα Άθλησης για Όλους,  ή από είσπραξη δωρεών, ή χορηγιών για τα προγράμματα 

Άθλησης για Όλους και άλλων οικονομικών πόρων.  

Οι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής εξαιρούνται των 

διαδικασιών της υπ’αριθμ.33/2006 ΠΥΣ (Α’ 280). Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προτείνει τις 

θέσεις των Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση των τμημάτων 

των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους και Αναπτυξιακού Αθλητισμού, που υλοποιούν οι φορείς -

Ο.Τ.Α-, σύμφωνα με το οργανωτικό πλαίσιο που αυτή εκδίδει. Για την έγκριση της πρόσληψης του 

προσωπικού αυτού και την κατανομή των εγκεκριμένων θέσεων ανά φορέα ,εκδίδεται Κοινή 

Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών, Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών. Το σύνολο (100%) της δαπάνης 

για την μισθοδοσία του προσωπικού αυτού καλύπτεται αποκλειστικά από το αντίτιμο που 

καταβάλουν οι εξυπηρετούμενοι κάτοικοι και δημότες με τη μορφή διδάκτρων η από είσπραξη 

δωρεών και χορηγιών η μέσω της ΓΓΑ έως το ποσό του αντιστοίχου προβλεπόμενου Κ.Α.Ε (άρθρο 

29 του ν. 4151/29.04.2013). Η απασχόληση αυτή δεν αναγνωρίζετε ως υπηρεσία για βαθμολογική η 

μισθολογική εξέλιξη».  

Η πρόσληψη προσωπικού για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» 

είναι άκρως απαραίτητη, καθώς εξυπηρετεί ιδίως την ανάγκη της δια βίου άθλησης η όποια και 

πρέπει να αποτελεί μια από τις βασικές συνιστώσες για την ποιοτική διαχείριση και ουσιαστική 

αξιοποίηση του ελευθέρου χρόνου, λαμβάνοντας υπόψη το σύγχρονο τρόπο ζωής και 

αποτελέσματα  των ερευνών για τη θετική επίδραση της άσκησης στην υγεία και στην 

ψυχοκοινωνική κατάσταση του ατόμου.  Η άσκηση με τη συστηματική επιστημονική καθοδήγηση 

,αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί βελτιώνει την ποιότητα ζωής του ανθρώπου, 

θωρακίζει την υγεία, συμβάλλει στην πρόληψη εκφυλιστικών τάσεων, στην ανάπτυξη 

διαπροσωπικών σχέσεων και σε μια καλύτερη σχέση ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος. 

Σκοπός της υλοποίησης των Π.Α.γ.Ο είναι η βελτίωση του βιολογικού επίπεδου των αθλούμενων 

,η καλλιέργεια αθλητικού χαρακτήρα και αθλητικής συνείδησης ,η αξιοποίηση του ελεύθερου 

χρόνου και η αναψυχή των αθλουμένων. 

Για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για τις ανάγκες υλοποίησης των 
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προγραμμάτων Άθληση για Όλους ,πρέπει οι φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων (ΟΤΑ Α & Β  

βαθμού ,ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών ) να αποστείλουν τα αιτήματα τους ,στο Τμήμα Σχεδιασμού, 

Παρακολούθησης και Έλεγχου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, της Διεύθυνσης Άθλησης για 

Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού και Διατροφής της ΓΓΑ, Υπουργείου Πολιτισμού 

Παιδείας & Θρησκευμάτων ,προκειμένου να αξιολογηθούν και να πάρουν έγκριση. 

Η πρόσληψη θα γίνει κατά τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 09 στο ΦΕΚ 

2527/08.10.2013 τεύχος Β’.   

Στα πλαίσια των ανωτέρω και σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου του Υπουργείου 

(Αρ.Πρ 85655/4108/285/135/ 31-03-2015), το Α.Π.Κ θα υποβάλει αίτημα προς έγκριση, για την 

πρόσληψη πτυχιούχων φυσικής αγωγής με σχέση ΙΔΟΧ, για τις ανάγκες υλοποίησης των 

Προγραμμάτων Α.γ.Ο, περιόδου 2015-2016.  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αριστοτέλη μετά 

από διαλογική συζήτηση σχετική με το θέμα και αφού ακολούθησε ονομαστική ψηφοφορία 

λαμβάνοντας υπόψη 

 Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ (ΦΕΚ 1247/22.05.13 τεύχος Β’ ) 

 Την παρ.14 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 & του άρθρου 29 του νόμου 

Ν.4151/2013 

 Την εγκύκλιο του Υπουργείου με Αρ.Πρ 85655/4108/285/135/ 31-03-2015 

 Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ  έτους 2015  

 

Αποφασίζει  ομόφωνα: 

Α. Εγκρίνει τον προγραμματισμό προσλήψεων πτυχιούχων φυσικής αγωγής συνολικού 

αριθμού δυο (2) ατόμων για χρονικό διάστημα απασχόλησης έως 8 μήνες, για την κάλυψη των 

αναγκών υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2015-2016, καθώς και 

τους σχετικούς πίνακες προγραμματισμού προσλήψεων  Έκτακτου Προσωπικού Π.Φ.Α, που 

αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου29 του ν.4151/29.04.2013, το σύνολο (100%) της δαπάνης 

για τη μισθοδοσία τους θα καλύπτεται αποκλειστικά από το αντίτιμο που θα καταβάλλουν οι 

εξυπηρετούμενοι κάτοικοι και δημότες με τη μορφή διδάκτρων, ή από είσπραξη δωρεών και 

χορηγιών, ή μέσω της ΓΓΑ έως το ποσό του αντιστοίχου προβλεπόμενου Κ.Α.Ε.  

 

Β. Οι προσλήψεις θα βαρύνουν τον Κ.Α 15.6041.02 και τον Κ.Α 15.6054.01 του 

προϋπολογισμού έτους 2015 του σκέλους εξόδων του ΝΠΔΔ, καθώς αντίστοιχες πιστώσεις Θα 
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προβλεφθούν και για το έτος 2016, εφόσον οι συμβάσεις συνεχίσουν να ισχύουν μετά το πέρας 

της 31/12/2015.  

 

Γ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Έλεγχου 

Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, της Διεύθυνσης Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης 

Αθλητισμού και Διατροφής της ΓΓΑ, Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας & Θρησκευμάτων , 

προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των απαιτούμενων προσλήψεων.  

 

Δ. Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες  

 

Η απόφαση αυτή έλαβε α.α 19/2015 
Ιερισσός 20-04-2015 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ακριβές απόσπασμα 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                                              
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                                                                                 

Διεύθυνση Άθληση για Όλους  

  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 - 2016 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜ
ΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ: 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ  

Ο.Τ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 

 Ν.Π.Δ.Δ.:  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  

Προσωπικό (ΥΑ 6666/21-3-2013,ΦΕΚ828/Β/9-4-
2013,Ν. 4151/2013, άρθρο 29, ΦΕΚ 103/Α/29-4-

2013) 
  

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου  

Αριθμός Φ.Ε.Κ. 
του ισχύοντος 

Ο.Ε.Υ. 

Προβλεπόμε
νες θέσεις 

Ι.Δ.Ο.Χ. στον 
Ο.Ε.Υ. 

**Κ.Α.Ε. του 
προϋπολογισ

μού 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜ
ΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

Σ  

*** 
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 

/ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
2014-2015  

ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
* 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥ  

2 
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 
1247/22.05

.13 
2 

15.6041.0
2  

15.6054.0
1 

5.000,00 € 
ΔΥΟ 

(2)**** 

        2.000,00 €   

              

              

              

              

*Αριθμός θέσεων 
 

**Συμπληρώνετε τον αντίστοιχο Κωδικό Αριθμό Εξόδων (Κ.Α.Ε.) του προϋπολογισμού. 

***Εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης, αναγράφεται ο αριθμός των θέσεων που έχουν 
εγκριθεί 
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