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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
           Από το αριθμ. 9/2015 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ν.Π.Δ.Δ « Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του 
Δήμoυ Ορεστιάδας»  της  24 του μηνός  Απριλίου του έτους 2015. 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  69/2015 
 

ΘΕΜΑ 2ο: Προγραμματισμός προσλήψεων πτυχιούχων φυσικής αγωγής  με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τα προγράμματα 
«Άθληση για Όλους» 2015-2016 

 
Στην Ορεστιάδα σήμερα 24 του μηνός Απριλίου του έτους 2015, 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00,  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση 
το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και 
Αθλητισμού του Δήμoυ Ορεστιάδας (Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.), στο γραφείο του 
Προέδρου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 725/20-04-2015 έγγραφη  
πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους 
διοικητικούς συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010. 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η 

νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών παραβρέθηκαν 
στη συνεδρίαση  πέντε (5)  μέλη και ονομαστικά οι: 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.-Μπαρμπούδης   Αλέξανδρος Κανένας 
2.-Αρχοντίδης        Αρχοντής  
3.-Βαρσαμακίδης   Δημήτριος  
4.-Μουχταρίδου     Βασιλική  
5.-Κεσούδη   Παναγιώτα  

          Στη συvεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του  Κέντρου 
Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας 
Κόφκελη Αρετή  για τηv τήρηση τωv πρακτικώv της συνεδρίασης. 
 
 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 2ο  θέμα της 
ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:  
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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 
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αθλουμένων, η καλλιέργεια αθλητικού χαρακτήρα και αθλητικής συνείδησης, η 
αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και η αναψυχή των αθλουμένων. 

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 Νομικού Προσώπου συνέταξαν 
τους σχετικούς πίνακες, προκειμένου να υποβληθούν τα αιτήματα για την 
πρόσληψη πτυχιούχων φυσικής αγωγής με σχέση ΙΔΟΧ.  

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του  

 τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ- ΚΚΠΑΑΔΟ (ΦΕΚ 
1827/Τ.Β΄8.6.2012). 

 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 Νομικού 
Προσώπου έτους 2015  (βεβαίωση αριθ. 777/30.4.2015 της 
οικονομικής υπηρεσίας)   

 τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΩΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει τον προγραμματισμό πρόσληψης πτυχιούχων φυσικής αγωγής 
συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων για χρονικό διάστημα απασχόλησης   
πέντε (5) μηνών για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των 
προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» 2015-2016, καθώς και τους σχετικούς 
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πίνακες προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού Π.Φ.Α που 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.  

Η μισθοδοσία του προσωπικού αυτού θα καλυφθεί 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 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.  Οι προσλήψεις θα βαρύνουν τον ΚΑ 02.15.6054.02 με τίτλο Εργοδοτικές 
εισφορές εκτάκτου προσωπικού Μαζικού Αθλητισμού  ποσό 6.250,00€ του 
προϋπολογισμού έτους 2015 και τον ΚΑ 02.15.6041.02 με τίτλο Τακτικές 
αποδοχές εκτάκτου προσωπικού Μαζικού Αθλητισμού ποσό 6.250,00€  του 
σκέλους των εξόδων του ΝΠΔΔ-ΚΚΠΑΑΔΟ.  

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 Πρόεδρο 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 έλαβε αύξοντα αριθμό 69/2015. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

                                                                          O Πρόεδρος   Τα  Μέλη 
                                                                        (ακολουθούν υπογραφές) 
        Ακριβές απόσπασμα 
             Ο Πρόεδρος  
 
   
   Μπαρμπούδης Αλέξανδρος 
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