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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                       Από το 3/2015 πρακτικό   
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ                                          συνεδριάσεως του Α.Π.Κ 
ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ      
                                                                                                         Αριθμός απόφασης: 06/2015 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Θέμα: Προκήρυξη γυμναστών για την υλοποίηση Π.Α.γ.Ο στο Δήμο 

Αριστοτέλη περιόδου 2014-2015  
 

Στην Ιερισσό και στα γραφεία του Κέντρου Πολιτισμού, σήμερα το Σάββατο 28 του μηνός 

Φεβρουαρίου του έτους 2015 και ώρα 12:00  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 72/26-02-

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 
Γκατζώνης   Αστέριος 
Πράπα   Χριστίνα 
Βαλσαμής   Ελευθέριος   
Κωτάκης   Γέωργιος 
Καβλίτση   Ευαγγελία 
 
 

            Κούκος   Γεώργιος 
            Λαζάρου   Λάζαρος 
            Κατσαβαβάκης  Κωνσταντίνος   
            Καραβασιλικού   Γραμματική               
            Αναστασίου   Βασίλειος 
            
                         
 

 
 
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: «  Έχοντας υπόψη:  

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). 
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4.  Την 26869/1-10-2013 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ2527/8-10-2013/ΑΔΑ:ΒΛΛΚΓ-

39Η)» «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους 

(Π.Α.γ.Ο)   της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού» 

5. Τον Ν.4151/2013 άρθρο 29 με το οποίο Οι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής του πρώτου 

εδαφίου της παραγράφου αυτής εξαιρούνται των διαδικασιών της υπ’ αριθμ. 33/2006 

ΠΥΣ (Α΄ 280) 

6. Την υπ’ αριθμόν 15/2014, απόφαση του Δ.Σ του Αριστοτέλειου Πνευματικού 

Κέντρου ,με θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων πτυχιούχων φυσικής αγωγής με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τα προγράμματα «Άθληση 

για Όλους», περιόδου 2014-2015 

7. Το υπ’ αριθμόν πρωτ. 15986/30-05-2014, έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, Δ/νσης Άθλησης για όλους, με θέμα « υποβολή αιτήσεων- προτάσεων, 

για την υλοποίηση προγραμμάτων άθλησης για όλους περιόδου 2014-2015 

8. Την «Έγκριση θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (ΠΦΑ) που είναι αναγκαίες για την 

υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) που υλοποιούν οι φορείς –

Ο.Τ.Α για την περίοδο 2014- 2015», έγγραφο με αριθμό πρωτ. 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/29520/532/22/1  του Υπουργείου Πολιτισμού 

και Αθλητισμού , Δ/νση Άθλησης για όλους, όπου μας εγκρίνονται δύο καθηγητές φυσικής 

αγωγής  

9. Το υπ’ αριθμόν πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/321793/1788/92/36 

(με την συμπληρωματική ορθή επανάληψή του της 13/01/2015) , έγγραφο του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δ/νσης Άθλησης για όλους, όπου μας 

εγκρίνονται 14 γενικά προγράμματα άθλησης για όλους μεγάλης διάρκειας περιόδου 

2014-2015 

10. Το υπ’ αριθμόν πρωτ. 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/321810/1789/93/37(με την 

συμπληρωματική ορθή επανάληψή του της 13/01/2015) , έγγραφο του Υπουργείου 

Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δ/νσης Άθλησης για όλους, όπου μας εγκρίνεται 01 

ειδικό προγράμματα άθλησης για όλους περιόδου 2014-2015 

11. Το υπ’ αριθμόν πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.27/2172/ΟΙΚ.56 έγγραφο του Υπουργείου 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα « Αναστολή 

προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών- Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης 

κανονικών αδειών- Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους 

δικαιώματος», το οποίο δεν μας επέτρεψε νωρίτερα (Δεκέμβριος 2014- Ιανουάριος 
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2015) για την διεξαγωγή των διαδικασιών της πρόσληψης των πτυχιούχων φυσικής 

αγωγής  και τέλος  

12. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας ή Κανονισμό της υπηρεσίας μας,  

 

το Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο, σχετικά με την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης 

για όλους, περιόδου 2014-2015, στο Δήμο Αριστοτέλη, θα πρέπει να προχωρήσει στην 

διεξαγωγή διαδικασιών, όπως προβλέπονται από τα παραπάνω και σύμφωνα με το οργανωτικό 

πλαίσιο της Γ.Γ.Α, για την πρόσληψη δύο καθηγητών φυσικής αγωγής- ΠΕ.  

Κύριοι στόχοι των Προγραμμάτων είναι η άθληση και η ψυχαγωγία όσων συμμετέχουν σε 

αυτά, η βελτίωση της φυσικής τους κατάστασης και της υγείας τους, η παροχή συμβουλών και 

η ενημέρωση σε θέματα υγιεινής διατροφής και η φροντίδα για την σωματική και ψυχική υγεία 

μέσα από την άσκηση. Απώτερος στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών 

και η ουσιαστική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους»  

 

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 τις διατάξεις της συστατικής της πράξης, 

 

Αποφασίζει  ομόφωνα 

Α. Να προχωρήσουμε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία [Υπουργική Απόφαση 26869/01-10-

2013 (ΦΕΚ 2527/Β/8-10-2013/ΑΔΑ ΒΛΛΚΓ-39 Η), όπου δημοσιεύτηκε το οργανωτικό πλαίσιο 

των Προγραμμάτων Άθλησης για όλους, σύμφωνα με το οποίο υλοποιούνται τα προγράμματα όπως 

αναφέρει] στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με ωριαία 

αποζημίωση, με αντίτιμο και διάρκεια από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης έως 31/07/2015, 

που ορίζεται η λήξη του προγράμματος), συνολικά δύο (02) ατόμων -καθηγητές φυσικής αγωγής- 

ΠΕ για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για όλους περιόδου 2014-2015, του 

Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αριστοτέλη. 

Β. Την κατάρτιση της ανακοίνωσης- προκήρυξης και εξουσιοδοτεί την πρόεδρο για κάθε νόμιμη 

ενέργεια. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε α.α 06/2015 
Ιερισσός 28-02-2015 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ακριβές απόσπασμα 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
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