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ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

 

Θέμα: «Έγκριση Αναγκαιότητας συμμετοχής του Δήμου Διονύσου στο πρόγραμμα της Γενικής 

Γραμματείας  Αθλητισμού  «ΠΑγΟ  Άθληση  για όλους  περιόδου  2018 - 2019» 

 

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/98557/4837/422/146/07-

03-2018 εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού με θέμα «Αποστολή αιτημάτων των 

ΟΤΑ α’ & β’ βαθμού, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ αυτών, για την έγκριση θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής 

Αγωγής (Π.Φ.Α.) στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ), περιόδου 

2018-2019, καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας να αποφασίσει α) για την 

αναγκαιότητα συμμετοχής μας στο εν λόγω Πρόγραμμα, β) να εγκρίνει την πρόσληψη οχτώ 

(08) θέσεων πτυχιούχων φυσικής αγωγής, (γ) και να εξουσιοδοτήσει το νόμιμο εκπρόσωπό 

του Δήμου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίησή του. 

 

Ο Δήμος Διονύσου, συμμετείχε στο παρελθόν ενεργά στα Προγράμματα «Άθληση για 

Όλους» μέσω του ΝΠΔΔ Οργανισμός Νεολαίας Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Διονύσου «Ο 

ΘΕΣΠΙΣ». Μετά την κατάργηση του εν λόγω φορέα (ΦΕΚ 4014/Β΄/15-12-2016), οι σχετικές 

αρμοδιότητες περιήλθαν στο Δήμο. 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 

Α΄87/7.6.2010) όπου αναφέρεται «Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα 

θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην 

αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό 

συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του». 

2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891 (ΦΕΚ 

1774/Β΄/17-6-2016) Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, με θέμα: 

«Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους», σύμφωνα με 

την οποία όσοι επιλέγουν για να εργαστούν στα Π.Α.γ.Ο. Θα υπογράψουν σύμβαση 

εργασίας με το φορέα υλοποίησης, διάρκειας έως και 8 μήνες, στην οποία μεταξύ 

άλλων θα καθορίζονται τα προγράμματα στο οποία θα απασχοληθούν, οι ώρες 

απασχόλησης και η ωριαία αποζημίωση τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 



3. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 2725/99 (ΦΕΚ 121Α), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει σήμερα. 

4. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4151/29-4-2013 (ΦΕΚ 103/Α΄/29-4-

2013) «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, 

δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών», 

όπου αναφέρεται: 

«Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 39 του Ν.2725/1999 (ΦΕΚ 

121Α), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 76 του Ν.3057/2001 (ΦΕΚ239Α),  

αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 34 του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41Α)  

και με την παράγραφο 6 του άρθρου 55 του Ν.4075/2012 (ΦΕΚ 89Α), μετά τη φράση 

«Για τα προγράμματα άθλησης για όλους» προστίθεται η φράση  «και άλλων 

οικονομικών πόρων» και στο τέλος της ίδιας ως άνω παραγράφου 6 προστίθενται 

τρία νέα εδάφια ως εξής: 

«Οι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής 

εξαιρούνται των διαδικασιών της υπ’ αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280Α). Η Γενική 

Γραμματεία Αθλητισμού προτείνει τις θέσεις των Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για 

Όλους και Αναπτυξιακού Αθλητισμού, που υλοποιούν οι φορείς – ΟΤΑ, 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 αντίστοιχού προβλεπόμενου Κ.Α.Ε. Η απασχόληση 

αυτή δεν αναγνωρίζεται ως υπηρεσία για βαθμολογική ή μισθολογική εξέλιξη.» 

5. Το ΦΕΚ 4014/Β΄/15-12-2016 δημοσίευσης της κατάργησης του ΝΠΔΔ «Οργανισμός 

Νεολαίας Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Διονύσου «Ο ΘΕΣΠΙΣ». 

6. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/98557/4837/422/146/07-03-

2018 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού με θέμα «Αποστολή αιτημάτων 

των ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ αυτών, για την έγκριση θέσεων Πτυχιούχων 

Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους 

(ΠΑγΟ), περιόδου 2017-2018». 

7. Το υπ’ αριθμ. 9740/14-03-2018 Έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, στο οποίο καταγράφεται η ανάγκη 

πρόσληψης οχτώ (08) πτυχιούχων φυσικής αγωγής στο πλαίσιο των Π.Α.γ.Ο. 2018-

2019. 

 

Ο Καλλικρατικός Δήμος Διονύσου περιλαμβάνει επτά δημοτικές κοινότητες (Άγιος Στέφανος, 

Άνοιξη, Κρυονέρι, Διόνυσος, Δροσιά, Σταμάτα, Ροδόπολη) και έχει πληθυσμό περίπου 45.000 

κατοίκους. Για την ικανοποίηση των αναγκών άθλησης των δημοτών του, διαθέτει επτά 

ανοιχτά γήπεδα, τρία κλειστά γυμναστήρια, οργανωμένο δημοτικό γυμναστήριο και χώρους 

πολιτιστικών κέντρων, τα οποία λειτουργούν κατά τους χειμερινούς και εαρινούς μήνες 

αδιάλειπτα. Τα Προγράμματα Άθλησης που προτίθεται να υλοποιήσει ο Δήμος μας είναι τα 

ακόλουθα: 

 

 Απογευματινή εκμάθηση αθλημάτων σε παιδιά σε σχολικούς χώρους του Δήμου 

Διονύσου. 

 Αυτοκινητιστική αγωγή παιδιών προσχολικής ηλικίας, τόσο σε παιδικούς 

σταθμούς/νηπιαγωγεία, όσο και στα πολιτιστικά κέντρα απογευματινές ώρες. 

 Άθληση νέων και εφήβων στο δημοτικό γυμναστήριο, στα πολιτιστικά κέντρα και στα 

γήπεδα του Δήμου Διονύσου. 



 Άθληση ενήλικων στο δημοτικό γυμναστήριο, στα πολιτιστικά κέντρα και στα γήπεδα 

του Δήμου Διονύσου. 

 Άσκηση δημοτών τρίτης ηλικίας στο δημοτικό γυμναστήριο, στα πολιτιστικά κέντρα 

και στα γήπεδα του Δήμου Διονύσου. 

 Άσκηση Α.Μ.Ε.Α. στο δημοτικό γυμναστήριο. 

 Διενέργεια καλοκαιρινού camp στους χώρους άθλησης του Δήμου Διονύσου.  

 

Για τη λειτουργία των ετήσιων προγραμμάτων εκγύμνασης και καλοκαιρινής απασχόλησης 

όλων των ηλικιών και ομάδων του Δήμου Διονύσου έχει υπολογιστεί ότι θα χρειαστεί η 

συνδρομή οχτώ (08) Γυμναστών, Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, οι οποίοι θα εργαστούν με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (08) μηνών. 

 

Η δαπάνη για τη μισθοδοσία των ανωτέρω θα καλύπτεται αποκλειστικά από τα έσοδα 

είσπραξης αντιτίμου, υπό τη μορφή διδάκτρων, που θα καταβάλουν οι εξυπηρετούμενοι-

αθλούμενοι κάτοικοι του δήμου μας ή από είσπραξη τυχόν δωρεών και χορηγιών (εφόσον θα 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για το σκοπό αυτό) ή μέσω της ΓΓΑ έως το ποσό του 

αντίστοιχου προβλεπόμενου Κ.Α. εξόδων (άρθρο 29 του ν. 4151/29-4-2013).  

 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 62.400,00€. Το ποσό των 

12.772,00€ θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 και το ποσό των 

50.400,00€ από τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019. 

Στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2018 υπάρχουν εγγεγραμμένες 

πιστώσεις, στο σκέλος των εξόδων ΚΑ 15.6041.0006 με τίτλο «Τακτικές Αποδοχές Γυμναστών 

Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους», (περιλαμβάνονται βασικός μισθός γενικά και ειδικά 

επιδόματα), εκ ποσού 63.8600,00€ και ΚΑ 15.6054.0003 με τίτλο «Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ 

Γυμναστών Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» εκ ποσού 16.480,00€ οι οποίες επαρκούν 

για να καλύψουν πλήρως τις απαιτούμενες μισθοδοσίες για τη δαπάνη. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο, 

να εγκρίνει: 

Α) την υποβολή αιτήματος για την έγκριση οχτώ (08) θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής 

Αγωγής (Π.Φ.Α.) στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.), 

περιόδου 2018-2019» 

Β) την πρόσληψη οχτώ (08) Γυμναστών, Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, οι οποίοι θα 

εργαστούν με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (08) 

μήνες. 

Και να εξουσιοδοτήσει, 

το νόμιμο εκπρόσωπό του Δήμου Διονύσου, κ. Διονύσιο Ζαμάνη, Δήμαρχο Διονύσου, για 

να προβεί σε κάθε ενέργεια που προβλέπεται για τη συμμετοχή και την υλοποίηση του 

ανωτέρω προγράμματος υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο που απαιτείται για την 

εκτέλεση της παρούσας απόφασης. 

 

                ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

                    Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

  

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ 

 

Εσωτ. Διανομή 

1. Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 

2. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 


