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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 19 της συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου του Α.Ο.
στις 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Λήψη απόφασης για την πρόσληψη
Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.)
για την υλοποίηση Π.Α.γ.Ο. περιόδου
2017-2018.

Αριθ. Αποφ. 62/2017

Στην Κασσάνδρεια και στο Διοικητήριο Κασσάνδρας στα
γραφεία του Αθλητικού Οργανισμού συνήλθε σήμερα ΤΡΙΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
και ώρα 15.00 μ.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ σε Τακτική Συνεδρίαση ύστερα από την υπ΄
αριθ.311/01-11-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Α.Ο., η οποία
επιδόθηκε σε κάθε μέλος του σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρ. 93, 95 και 100 του
Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου
Κασσάνδρας.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι, επί συνόλου
αριθμού μελών 7 παρέστησαν 7 ήτοι :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 1. ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΠ. 2. ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΑΝ. 3. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Δ. 4.
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Κ. 5. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΘ. 6. ΣΠΑΝΟΣ ΑΘ. 7. ΦΩΤΗΣ Β.
ΑΠΟΝΤΕΣ: ΚΑΝΕΙΣ
ο Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο Δημοτικός υπάλληλος κ. Νταλιάρης Δ. για
την τήρηση των πρακτικών.
Εισηγούμενος το 1Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ¨ Λήψη απόφασης για την
πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) για την υλοποίηση Π.Α.Γ.Ο.
περιόδου 2017-2018 ¨ ο κ. Πούλιος είπε :

ΑΔΑ: 7ΤΓΛΩΕΘ-ΒΛΛ

«Ο Α.Ο.Δ.Κ. σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για
περισσότερα από 10 χρόνια υλοποιεί προγράμματα Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ),
προσφέροντας στους δημότες και κατοίκους της Κασσάνδρας δημιουργική διέξοδο,
παραγωγική ενασχόληση και υγιεινές συνήθειες δια του Αθλητισμού.
Τα προγράμματα υλοποιούνται σε όλες τις Τ.Κ. του Δήμου σύμφωνα με τις
ανάγκες και καλύπτουν όλο το ηλικιακό εύρος των δημοτών μας, προσπαθώντας η
δια βίου άσκηση και η πρόληψη μέσω του Αθλητισμού να δημιουργήσουν το πλαίσιο
εκείνο υγιεινών συνηθειών που θα θωρακίσει την υγεία των συμπολιτών μας
Με το υπ΄ αριθ. πρωτ. Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/
ΤΣΠΕΠΑΟ/363084/20154/1815/1308/22-09-2017 έγγραφο της Γ.Γ.Α. –
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ εγκρίθηκε η κατανομή θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής
Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών
που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2017-18.
Για τον Α.Ο.Δ.Κ.,
ο πίνακας κατανομής της παραπάνω απόφασης
περιλαμβάνει τέσσερις (4) Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής οι οποίοι θα
απασχοληθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού
χαρακτήρα.
Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις
του Οργανωτικού Πλαισίου (Ο.Π.) των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (αριθμ.
πρωτ.Αριθ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/8
91/17-6-16 όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες.
Επίσης, σύμφωνα με τις υπ΄αριθ. ΥΠΠΟΑ /ΓΔΥΑ /ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ /ΤΣΠΕΠΑΟ
/444247/23485/2310/1586/27-10-17
&
444331/23490/2313/1587
27-10-17
εγκρίθηκαν για τα ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α.Ο. συνολικά δέκα (10) τμήματα,
ενώ για τα ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α.Ο. εγκρίθηκαν έξι (6) τμήματα.
Σας καλώ να προχωρήσουμε στην έγκριση της πρόσληψης και τον καθορισμό
του αριθμού και των ειδικοτήτων των Π.Φ.Α. που θα στελεχώσουν τα τμήματα.»
Το Δ.Σ αφού έλαβε υπόψη του


την εισήγηση του κ. Προέδρου



την 9/2017 απόφαση του Δ.Σ. για τον προγραμματισμό προσλήψεων



Την βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης.



Τις αναλήψεις υποχρέωσης Α4/17, Α5/17



την 32/2017 απόφαση του Δ.Σ. για την υποβολή προτάσεων υλοποίησης Π.Α.
για Όλους Περιόδου 2017 – 2018.



το υπ΄ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ /ΓΔΥΑ /ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ / ΤΣΠΕΠΑΟ /363084
/20154/ 1815 /1308 22-09-2017 έγγραφο της Γ.Γ.Α.



τις
υπ΄αριθ.
ΥΠΠΟΑ
/ΓΔΥΑ
/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ
/ΤΣΠΕΠΑΟ
/444247/23485/2310/1586/27-10-17 & 444331/23490/2313/1587 27-10-17



το Οργανωτικό Πλαίσιο των (ΠΑγΟ) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού,
όπως αυτό ισχύει με αριθμ. Πρωτ .ΥΠΠΟΑ / ΓΔΥΑ / ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ /
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ΤΣΠΕΠΑΟ / 187200 / 13385 / 1259 / 891 / 17-6-16 με θέμα «Οργάνωση
και Λειτουργία των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους».
και μετά από διαλογική συζήτηση πάνω στο θέμα αυτό
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
εγκρίνει την πρόσληψη συνολικά δύο (2) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής
για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους ( Ειδικό & Γενικό
Πρόγραμμα ) της περιόδου 2017 – 2018 που συνδιοργανώνονται και εποπτεύονται
από τη Γ.Γ.Α., µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, διάρκειας
έως (8) οκτώ μήνες.
Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν :


-

ένας (1) Π.Φ.Α. με ειδικότητα ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ, για την υλοποίηση του
ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ένας (1) Π.Φ.Α. για την υλοποίηση του ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ με τις
εξής ειδικότητες και αριθμό :
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ένας / μία (1)

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν Π.Φ.Α. με τις συγκεκριμένες ειδικότητες, δύναται
να προσληφθούν Π.Φ.Α. με προϋπηρεσία ενός τουλάχιστον έτους στο συγκεκριμένο
πρόγραμμα.
Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει μετά από την έκδοση σχετικής
προκήρυξης/ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού και σύμφωνα με τις διατάξεις του
Οργανωτικού Πλαισίου των (ΠΑγΟ) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, όπως
αυτό ισχύει με αριθμ. Πρωτ .ΥΠΠΟΑ / ΓΔΥΑ / ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ / ΤΣΠΕΠΑΟ /
187200 / 13385 / 1259 / 891 / 17-6-16.
Όσοι επιλέγουν για να εργαστούν στα προγράμματα θα υπογράψουν ιδιωτικό
συμφωνητικό εργασίας με τον Α.Ο.Δ.Κ. (φορέας υλοποίησης του προγράμματος),
στο οποίο καθορίζεται η ωριαία αποζημίωση και η οποία θα ανέρχεται κατ’ ελάχιστο
στο ποσό των 6,35 ευρώ (μεικτές αποδοχές).
Για τα προγράμματα που αφορούν άτομα με αναπηρίες, φυλακές, κέντρα
απεξάρτησης και κέντρα ψυχικής υγείας, η ωριαία αποζημίωση θα ανέρχεται κατ’
ελάχιστο στο ποσό των 7,15 ευρώ (μεικτές αποδοχές) και προαπαιτούμενο για την
κατάταξη στον πίνακα των υποψηφίων είναι η σχετική προϋπηρεσία στα ειδικά
προγράμματα.
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.
Η μισθοδοσία του προσωπικού αυτού θα καλύπτεται αποκλειστικά από το
αντίτιμο που καταβάλλουν οι εξυπηρετούμενοι κάτοικοι και δημότες με την μορφή
διδάκτρων ή από είσπραξη δωρεών και χορηγιών ή μέσω της Γ.Γ.Α. έως το ποσό του
αντίστοιχου προβλεπόμενου Κ.Α.Ε.
Η μισθοδοσία του προσωπικού, για το έτος 2017, έχει προβλεφθεί στον ΚΑ
15-6041.01 με τίτλο «Αποδοχές γυμναστών Π.Α.Γ.Ο.» το ποσό των 1.500,00€ και
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στον ΚΑ 15-6054.01 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Π.Α.Γ.Ο.» το ποσό
των 500,00€. Για το έτος 2018 έχει γίνει η ανάλογη πρόβλεψη στους ΚΑ 15-6041.01
με τίτλο «Αποδοχές γυμναστών Π.Α.για Ο. περιόδου 2017 – 2018» το ποσό των
14.500,00€ και στον ΚΑ 15-6054.01 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού
Π.Α.Γ.Ο. 2017-2018» το ποσό των 5.500,00€.
Ορίζει τριμελή επιτροπή αξιολόγησης και κατάρτισης των πινάκων επιτυχόντων
και απορριπτέων, για τις ανωτέρω προσλήψεις τους εξής:
α) Γραμμένο Δ., ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος, β) Λειβαδιώτη Αν. μέλος γ) Σπανό Αθ.
μέλος.
Τα τμήματα του Γενικού Προγράμματος θα υλοποιηθούν στις αθλητικές
εγκαταστάσεις των Τ.Δ. και του Ειδικού Προγράμματος στις εγκαταστάσεις των
Φυλακών Κασσάνδρας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. Αριθ. 62/2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

