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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 4
ης

/ 24-4-2015 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Θέμα ΕΗΔ 2
ο
:  Έγκριση υποβολής αιτήματος για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) 

στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ), περιόδου 2015-2016.  

 

 

Στην Αγιά, σήμερα 24 Απριλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 7:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων 
«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με 

αριθμό πρωτοκόλλου 3467/20-4-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Ιωάννη Αργυρούλη, που 

δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και στον 

ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους 

Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 

3852/2010 και την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος  

2. Αγγελακόπουλος Ρίζος 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Αράπης Χρήστος 5. Βατζιάς Αντίγονος 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Γιαννουλέα Χριστίνα 

8. Ζιούλη Αναστασία 9. Καλαγιάς Γρηγόριος 

10. Κασίδας Ιωάννης 11. Κούκας Γεώργιος 

12. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 13. Μάρκου Σωτήριος 

14. Μασούρας Γεώργιος 15. Μπάτσικας Βασίλειος 

16. Μπεϊνάς Αντώνιος 17. Λέτσιος Βασίλειος 

18. Ολύμπιος Αθανάσιος 19. Ριζούλης Στέφανος 

20. Σκαρκάλης Χρήστος 21. Σμυρλής Βασίλειος 

22. Σουλιώτης Θεόδωρος 23. Τσιώνης Αστέριος 

24. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 25. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 

Απόντες 

26. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 27. Σιμούλης Θωμάς 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα. 

 

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι κ.κ.: Έξαρχος Αστέριος (Μαρμαρίνης), 

Κολοβός Κων/νος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς) και 

Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας). 

 

http://www.dimosagias.gr/
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας Αντώνης.  

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας Αγιάς κ. Βασίλειος 

Χάμος και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης.  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 

 

Θέμα ΕΗΔ 2
ο
:  Έγκριση υποβολής αιτήματος για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) 

στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ), περιόδου 2015-2016.  

 

Το ανωτέρω θέμα συζητήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 μετά 

από πρόταση του εντεταλμένου δημοτικού Συμβούλου για θέματα Αθλητισμού, Νεολαίας και Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων, κ. Σωτήριος Μάρκου, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

«Σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 39 Ν.2725/99, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 του Ν.4151/13: 

«Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

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 προσλαμβάνουν και να απασχολούν πτυχιούχους 

φυσικής αγωγής αποκλειστικά για τις ανάγκες υλοποίησης των προγραμμάτων Άθλησης για Όλους ή και 

Αναπτυξιακού Αθλητισμού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας όχι 

μεγαλύτερης των οκτώ μηνών. Επιτρέπεται να συνάπτονται συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου, καθ' 

υπέρβασην 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 συνδρομών συμμετοχής στα 

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

Όλους και άλλων οικονομικών πόρων και το οποίο ποσό της δαπάνης δεν υπερβαίνει το ποσό που εισέπραξαν 

κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. 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 των Υπουργών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονομικών. Η μισθοδοσία 

του προσωπικού αυτού καλύπτεται αποκλειστικά από το αντίτιμο που καταβάλλουν οι εξυπηρετούμενοι 

κάτοικοι και δημότες με τη μορφή διδάκτρων ή από είσπραξη δωρεών και χορηγιών ή μέσω της ΓΓΑ έως το 

ποσό του αντίστοιχου προβλεπόμενου Κ.Α.Ε.. Η απασχόληση αυτή δεν αναγνωρίζεται ως υπηρεσία για 

βαθμολογική ή 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 οποία και πρέπει να αποτελεί μια από 

τις βασικές συνιστώσες για την ποιοτική διαχείριση και ουσιαστική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, 

λαμβάνοντας υπόψη το σύγχρονο τρόπο ζωής και τ' 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 των 

ΠΑγΟ είναι η βελτίωση του βιολογικού επιπέδου των αθλουμένων, η καλλιέργεια αθλητικού χαρακτήρα και 

αθλητικής συνείδησης, η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και η αναψυχή των αθλουμένων. 
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Σύμφωνα με το άρθρο 14 της απόφασης Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού 26869/01.10.2013 (ΦΕΚ 

2527/08.10.2013 τεύχος Β’): «Για την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου,οι 

φορείς - ΟΤΑ Α και Β βαθμού, Ν.Π.Δ.Δ., και Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, πρέπει να αποστείλουν τα αιτήματά τους στο 

Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, της Διεύθυνσης Άθλησης για 

Όλους, της Γ.Γ.Α. προκειμένου να πάρουν έγκριση θέσεων.» 

 

Για την περίοδο 2015-2016 το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων εξέδωσε την υπ’ αριθ. 

85655/4108/285/135/31.03.2015 εγκύκλιο με την οποία καλεί τους  ΟΤΑ Α και Β βαθμού, Ν.Π.Δ.Δ., και 

Ν.Π.Ι.Δ. αυτών να υποβάλλουν τα αιτήματά τους μέχρι τις 10/05/2015. 

Η πρόσληψη θα γίνει κατά τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 9 της απόφασης Υπ. Πολιτισμού & 

Αθλητισμού 26869/01.10.2013 (ΦΕΚ 2527/08.10.2013 τεύχος Β’) 

 

Στα πλαίσια των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 της απόφασης Υπ. Πολιτισμού & 

Αθλητισμού 26869/01.10.2013 (ΦΕΚ 2527/08.10.2013 τεύχος Β’) οι υπηρεσίες του Δήμου μας συνέταξαν 

τους σχετικούς πίνακες, προκειμένου να υποβληθούν τα αιτήματα για την πρόσληψη πτυχιούχων φυσικής 

αγωγής με σχέση ΙΔΟΧ.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε να εγκρίνεται: 

1. Την υποβολή αιτήματος μίας θέσης για την πρόσληψη Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής. 

2. Την κάλυψη της δαπάνης στο σύνολο της (100%) για την μισθοδοσία του μέσω της Γενικής Γραμματείας 

Αθλητισμού έως το ποσό του αντίστοιχου προβλεπόμενου ΚΑΕ του προϋπολογισμού του Δήμου».   

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:  

- την εισήγηση του εντεταλμένου δημοτικού Συμβούλου για θέματα Αθλητισμού, Νεολαίας και 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, κ. Σωτήριος Μάρκου, 

- τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε 

ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη μορφή του κατεπείγοντος, 

- τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς (ΦΕΚ 1584-30/06/2011 Τεύχος Β’), 

- την παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, 

- την παρ.6 του άρθρου 39 Ν.2725/99, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 του Ν.4151/2013, 

- την απόφαση Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού 26869/01.10.2013 (ΦΕΚ 2527/08.10.2013 τεύχος Β’) και 

ειδικότερα τα άρθρα 9 και 14 αυτής, 

- την εγκύκλιο 85655/4108/285/135/31.03.2015 Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων για 

την αποστολή αιτημάτων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) στα Προγράμματα 

Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ), περιόδου 2015-2016 

- τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς έτους 2015 σύμφωνα με την 

βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας, 

- τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών,  

και μετά από συζήτηση  

 

Αποφασίζει ομόφωνα  

 
Α. Εγκρίνει τον προγραμματισμό πρόσληψης πτυχιούχων φυσικής αγωγής συνολικού αριθμού ενός ( 1 ) 

ατόμου για χρονικό διάστημα απασχόλησης οχτώ ( 8 ) μηνών για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των 

προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» 2015-2016, καθώς και τους σχετικούς πίνακες προγραμματισμού 

προσλήψεων Έκτατου Προσωπικού Π.Φ.Α έτους 2015 που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.  

Η διαδικασία και τα κριτήρια για την πρόσληψη των Π.Φ.Α. καθορίζονται στο άρθρο 9 της απόφασης Υπ. 

Πολιτισμού & Αθλητισμού 26869/01.10.2013 (ΦΕΚ 2527/08.10.2013 τεύχος Β’). 

 

Β. Η πρόσληψη θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.00.6736.08 του προϋπολογισμού έτους 2015 του σκέλους των 

εξόδων του Δήμου. Ανάλογη πίστωση θα εγγραφεί και στον προϋπολογισμό έτους 2016. 
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Γ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου Προγραμμάτων Άθλησης για 

Όλους, της Διεύθυνσης Άθλησης για Όλους, της Γ.Γ.Α. προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για 

την έγκριση των αιτούμενων προσλήψεων. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες ώστε να εκδοθεί η προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων, ανάλογα με τις ανάγκες έπειτα από 

την έγκριση των αρμοδίων οργάνων.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 69/2015. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 
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