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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηελ 15ε Γεθεκβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηε θαη ώρα 11:30, κεηά
απφ γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 46/1112-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζφ ηειεδηάζθευες ζσλεδρίαζε ηες Οηθολοκηθής
Δπηηροπής, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 426/13-11-2020 εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (21) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα
παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλχζεο Πιέζζαο – Πξφεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζφπνπινο – ηαθηηθφ κέινο, 3]
Αθξηβή ακνχξε-Βαγελά – ηαθηηθφ κέινο, 4] Ηνπιία Γηαλληηζνπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 5]
Γεψξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθφ κέινο, 6] Παλαγηψηεο Μειάο – ηαθηηθφ κέινο, 7] Νηθφιανο
Παπαδεκάηνο – ηαθηηθφ κέινο, 8] Μαξία Φηινπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 9] Ησάλλεο
Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο θαη 10] Αζαλάζηνο Αζαλαζφπνπινο – αλαπιεξσκαηηθφ
κέινο.
Ο θ. Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθφ κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε ζπδήηεζε
ηνπ κνλαδηθνχ εθηφο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο ζέκαηνο (αξηζκφο απνθάζεσο 888/2020).
Ο θ. Νηθφιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθφ κέινο, απνρψξεζε απφ ηελ ηειεδηάζθεςε
θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 8νπ ζέκαηνο (αξηζκφο απνθάζεσο 895/2020).
O θ. Θεφδσξνο Ξπιηάο - αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά
ηε ζπδήηεζε ηνπ 8νπ ζέκαηνο (αξηζκφο απνθάζεσο 895/2020).
Ζ θα Μαξία Φηινπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, απνρψξεζε απφ ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά
ηε ζπδήηεζε ηνπ 9νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 896/2020).
Ο θ. Ησάλλεο Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, απνρψξεζε απφ ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά
ηε ζπδήηεζε ηνπ 10νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 897/2020).
Ο θ. Φψηηνο Γεκαθφπνπινο – Αληηπξφεδξνο, δελ κεηείρε ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη
θιήζεθε.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (8) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο,
«Πξφζιεςε Γέθα ηξηψλ (13) σξνκίζζησλ Καζεγεηψλ Φπζηθήο Αγσγήο ΗΓΟΥ γηα ηελ
πινπνίεζε ησλ Πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο πεξηφδνπ 2020 - 2021», (ζρεηηθφ ην
αξηζ. 16200/13-11-2020 δηαβηβαζηηθφ ηνπ αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 1605/1311-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Παηδείαο θαη Αζιεηηζκνχ - Γ/λζε Παηδείαο, Γηα
Βίνπ Μάζεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο – Σκήκα Άζιεζεο, Πνιηηηζκνχ θαη Νέαο
Γεληάο), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ. Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο –
(ΘΔΜΑ: ΄΄ Πξφζιεςε Γέθα ηξηψλ (13) σξνκίζζησλ Καζεγεηψλ Φπζηθήο Αγσγήο ΗΓΟΥ
γηα ηελ πινπνίεζε ησλ Πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο πεξηφδνπ 2020 – 2021΄΄ - θ.
Πξφεδξε, - Έρνληαο ππφςε: - 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Φ.Δ.Κ. 461/14-02-2020 Σεχρνο Β΄
(Οξγαλσηηθφ Πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ Πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα φινπο). – 2. Σελ
εγθχθιην κε αξ. Πξση. 13722/28-05-2013, ηνλ Ν. 4071/2012 άξζξν 12 παξαγξ. 14, ηνλ Ν.
4151/2013 άξζξν 29, πνπ νξίδεη αληίηηκν ππφ ηελ κνξθή δηδάθηξσλ απφ ηνπο
σθεινχκελνπο, γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ ησλ Π.Α.γ.Ο. – 3. Σελ ΑΓΑ:
Χ3ΦΜ4653Π4-ΛΝΟ/27-08-2020, ΤΠΠΟΑ / ΓΓΟΑ / ΓΑΟΠΑΑΔΤΓ /ΣΠΔΠΑΟ /
459462/14576/1116/27-08-2020, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Φ.Δ.Κ. 3615/31-08-2020 πεξί έγθξηζεο
θαηαλνκήο ζέζεσλ γηα ηελ πξφζιεςε Πηπρηνχρσλ Φπζηθήο Αγσγήο (Π.Φ.Α.) γηα ηε
ζηειέρσζε ησλ ΟΣΑ πνπ ζα πινπνηήζνπλ Πξνγξάκκαηα Άζιεζεο γηα Όινπο (Π.Α.γ.Ο.)
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γηα ηελ πεξίνδν 2020 – 21. – 4. Σελ βεβαίσζε Πηζηνπνίεζεο θαηαιιειφηεηαο πινπνίεζεο
Π.Α.γ.Ο. Α.Π. ΤΠΠΟΑ/ΓΓΟΑ /ΓΑΟΠΑΑΔΤΓ /ΣΠΔΠΑΟ/130103/5051/446/183/0405-2020. – 5. Σα εγθξηηηθά ζεκεηψκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ
ΑΓΑ:ΧΧ54653Π4-ΣΦΕ
Α.Π.
ΤΠΠΟΑ/ΓΓΟΑ/ΓΑΟΠΑΑΔΤΓ/ΣΠΔΠΑΟ
/484043/15340/1164/08-09-2020, «Δγθξίζεηο Γεληθψλ Πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο
Μεγάιεο Γηάξθεηαο Πεξηφδνπ 2020 – 2021» θαη ΑΓΑ: 6Σ7Ο4653Π4-Φ2Μ/08-09-2020
Α.Π. ΤΠΠΟΑ /ΓΓΟΑ /ΓΑΟΠΑΑΔΤΓ /ΣΠΔΠΑΟ /484126/15343/1165/08-09-2020
«Δγθξίζεηο Δηδηθψλ Πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο Μεγάιεο Γηάξθεηαο Πεξηφδνπ
2020 – 2021». – 6.Σηο Δγθξίζεηο Δπηρνξήγεζεο Γεληθψλ Γνκεκέλσλ κεγάιεο Γηάξθεηαο
Π.Α.γ.Ο. πεξηφδνπ 2020 – 2021 ΑΓΑ: Χ3194653Π4-ΘΓΗ/21-10-2020 Α.Π. ΤΠΠΟΑ
/ΓΓΟΑ /ΓΑΟΠΑΑΔΤΓ /ΣΠΔΠΑΟ/585622 /18126 /1462/21-10-2020 θαη Δηδηθψλ
Γνκεκέλσλ κεγάιεο Γηάξθεηαο Π.Α.γ.Ο. πεξηφδνπ 2020 – 2021 ΑΓΑ: Φ4Φ44653Π4ΑΦΟ/21-10-2020
Α.Π.
ΤΠΠΟΑ
/ΓΓΟΑ
/ΓΑΟΠΑΑΔΤΓ
/ΣΠΔΠΑΟ/
586030/18133/1464/21-10-2020. – 7. Σελ ππ’ αξ. πξση. 5875/01-06-2020 Βεβαίσζε ηεο
Γ/λζεο Οηθ. Τπεξεζηψλ, πεξί εγγξαθήο πηζηψζεσλ ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2020, πνπ
αθνξνχλ ζηελ Μηζζνδνζία θαη ζηηο Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΗΓΟΥ Π.Φ.Α, θαη γηα εγγξαθή
ησλ αλάινγσλ πηζηψζεσλ ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2021. - Παξαθαινχκε πξνθεηκέλνπ
λα πξνρσξήζνπκε ζηελ πινπνίεζε ησλ Πξνγξακκάησλ, φπσο εηζεγεζείηε ζην ψκα: - α)
ηελ Πξνθήξπμε γηα ηελ πξφζιεςε Γέθα ηξηψλ (13) Καζεγεηψλ Φπζηθήο Αγσγήο,
(απνθιεηζηηθά κε αληίηηκν) πεξηφδνπ 2020 – 2021 ε νπνία ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην
Οξγαλσηηθφ Πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ Πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα φινπο. Α/Α
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ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ
ΠΔ11 ΦΤΗΚΖ
ΑΓΧΓΖ
κε γλψζε θαη
πξνυπεξεζία
ζε
πξνγξάκκαηα
ηεο Γ.Γ.Α πνπ
λα γλσξίδνπλ
ππνρξεσηηθά
νξζνζσκηθή,
βάξε, aerobic,
pilates.
Κιαζζηθφ Αζιεηηζκφ
Παξαδνζηαθνί Υνξνί
Πνδφζθαηξν
Δηδηθή Αγσγή
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Απφ ηελ έλαξμε ηεο χκβαζεο εξγαζίαο έσο
θαη ηελ 31/7/2021
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-β) ηε ζχζηαζε ηξηκεινχο επηηξνπήο ε νπνία ζα απνηειείηαη απφ: - 1. ηελ Γ/ληξηα
Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αλλίλνπ Διέλε – 2. ηελ Γ/ληξηα Παηδείαο, Γηα βίνπ Μάζεζεο
& Κνηλ. Πξνζηαζίαο θ. Ησάλλα Μ. Κάθθνπ – 3. ηελ Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Άζιεζεο,
Πνιηηηζκνχ & Νέαο Γεληάο θ. Παξαζθεπνπνχινπ Λνπίδα - γ) ηνλ νξηζκφ ηνπ αληηηίκνπ
ησλ 5€ κεληαίσο αλά άηνκν. - δ) Δπηζπλάπηεηαη ε Αίηεζε Αλάιεςεο Γαπάλεο θαη ε
Πξφηαζε αλάιεςεο Γαπάλεο ηνπ Οηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 θαη κε ηελ ςήθηζε ηνπ
Πξνυπνινγηζκνχ Οηθνλνκηθνχ έηνπο 2021, ζα αθνινπζήζεη λέα Αίηεζε Αλάιεςεο
Γαπάλεο θαη Πξφηαζε αλάιεςεο Γαπάλεο ησλ αληίζηνηρσλ πνζψλ γηα ηελ «Μηζζνδνζία
εθηάθησλ ΗΓΟΥ, Καζεγεηέο Φπζηθήο Αγσγήο ζηα Πξνγξάκκαηα Άζιεζεο γηα φινπο »
θαη ηηο «Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο εθηάθησλ ΗΓΟΥ, Καζεγεηέο Φπζηθήο Αγσγήο ζηα
Πξνγξάκκαηα Άζιεζεο γηα φινπο» ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ηνπ
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021. - Σα πξνγξάκκαηα απηά πινπνηνχληαη. γηα πάλσ απφ 20 ρξφληα,
κε πνιχ κεγάιε απήρεζε θαη ζπκκεηνρή πνιιψλ ζπκπνιηηψλ καο απφ φιεο ηηο θνηλσληθέο
νκάδεο θαη απφ φιεο ηηο ειηθίεο. - Θα ζέιακε λα ηνλίζνπκε φηη ηα εγθεθξηκέλα ηκήκαηα
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απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ
είλαη επηρνξεγνχκελα θαη φηη ν Γήκνο ζπκκεηέρεη ρξεκαηηθά κε πνζνζηφ 0% - 50%
αλάινγα κε ην θάζε πξφγξακκα γηα ηελ πιεξσκή (Μηζζνδνζία - Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο,
γηα ηελ νπνία έρεη θαη ηελ επζχλε), ησλ Καζεγεηψλ Φπζηθήο Αγσγήο, νη νπνίνη
πξνζιακβάλνληαη γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ εκεξνκελία πξφζιεςεο κέρξη
θαη 31/07/2021 νπφηε θαη ιήγνπλ ηα Πξνγξάκκαηα, αζθαιηδφκελνη ζην ΗΚΑ. εκεηψλεηαη φηη ε δηαδηθαζία πξφζιεςεο κε απφθαζε Γεκάξρνπ, Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ
Οξηζκέλνπ Υξφλνπ ησλ Καζεγεηψλ Φπζηθήο Αγσγήο, εμαηξείηαη απφ ηελ δηαδηθαζία θαη
ηα θξηηήξηα ηνπ α. 21 ηνπ Ν. 2190/94 θαη εθαξκφδνληαη γηα ηελ πξφζιεςή ηνπο νη νηθείεο
δηαηάμεηο ζχκθσλα κε ην ππ’ αξ. ΓΗΠΠ/Φ.ΔΠ. 12/11/2400-1/3/2010. - Δπίζεο βάζε ηεο
εγθπθιίνπ κε αξ. Πξση. 13722/28-05-2013 ζα νξηζηεί αληίηηκν κε πξνηεηλφκελν πνζφ ηα
5€ κεληαίσο αλά άηνκν, ππφ ηελ κνξθή δηδάθηξσλ απφ ηνπο σθεινχκελνπο. - Πξέπεη λα
ζεκεησζεί αθφκα φηη ε πξφζιεςε ησλ Καζεγεηψλ Φπζηθήο Αγσγήο είλαη απαξαίηεηε,
γηαηί ηα Πξνγξάκκαηα Άζιεζεο γηα φινπο βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ αλζξψπνπ,
ζπκβάιινπλ ζηελ πξφιεςε πγείαο θαη ησλ εθθπιηζηηθψλ ηάζεσλ, ζηελ αλάπηπμε
δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ζηελ βειηίσζε ηνπ βηνινγηθνχ επηπέδνπ ησλ αζινπκέλσλ, ζηελ
θαιιηέξγεηα αζιεηηθνχ ραξαθηήξα θαη ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη ηελ
αλαςπρή ησλ πνιηηψλ. - Ζ ζπλνιηθή δαπάλε κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ (13 άηνκα) γηα
ηελ πινπνίεζε ησλ Π.Α.γ.Ο. πξνυπνινγίδεηαη ζε 57.000,00 € θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α.Δ.
15-6041.00001 «Μηζζνδνζία Δθηάθησλ ΗΓΟΥ Καζεγεηέο Φπζηθήο Αγσγήο ζηα Π.Α.γ.Ο.
Αζιεηηζκνχ». - Ζ δαπάλε γηα ηηο Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνυπνινγίδεηαη ζε 15.000,00€
θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α.Δ. 15-6054.00001 «Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Δθηάθησλ Τπαιιήισλ
ΗΓΟΥ Καζεγεηέο Φπζηθήο Αγσγήο ζηα Π.Α.γ.Ο.» ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ
Γήκνπ Παηξέσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020. - Δπίζεο ζα εγγξαθνχλ νη αλάινγεο
πηζηψζεηο ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2021. – Ο Αληηδήκαξρνο Παηδείαο θαη Αζιεηηζκνχ, θ.
Παλαγηψηεο Πεηξφπνπινο».Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή, κε ηελ δηεπθξίληζε φηη απνρψξεζε απφ ηελ
ηειεδηάζθεςε ν θ. Νηθφιανο Παπαδεκάηνο θαη εηζήιζε ζε απηή ν θ. Θεφδσξνο Ξπιηάο,
αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν θαη έιαβε ππφςε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ εηζεγεηήΑληηδεκάξρνπ,
ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:

1.
2.

3.

4.
5.

Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ:
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Φ.Δ.Κ. 461/14-02-2020 Σεχρνο Β΄ (Οξγαλσηηθφ Πιαίζην
ιεηηνπξγίαο ησλ Πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα φινπο).
Σελ εγθχθιην κε αξ. Πξση. 13722/28-05-2013, ηνλ Ν. 4071/2012 άξζξν 12 παξαγξ.
14, ηνλ Ν. 4151/2013 άξζξν 29, πνπ νξίδεη αληίηηκν ππφ ηελ κνξθή δηδάθηξσλ απφ
ηνπο σθεινχκελνπο, γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ ησλ Π.Α.γ.Ο.
Σελ ΑΓΑ: Χ3ΦΜ4653Π4-ΛΝΟ/27-08-2020, ΤΠΠΟΑ /ΓΓΟΑ / ΓΑΟΠΑΑΔΤΓ/
ΣΠΔΠΑΟ/ 459462 /14576/1116/27-08-2020, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Φ.Δ.Κ. 3615/3108-2020 πεξί έγθξηζεο θαηαλνκήο ζέζεσλ γηα ηελ πξφζιεςε Πηπρηνχρσλ Φπζηθήο
Αγσγήο (Π.Φ.Α.) γηα ηε ζηειέρσζε ησλ ΟΣΑ πνπ ζα πινπνηήζνπλ Πξνγξάκκαηα
Άζιεζεο γηα Όινπο (Π.Α.γ.Ο.) γηα ηελ πεξίνδν 2020 – 21.
Σελ βεβαίσζε Πηζηνπνίεζεο θαηαιιειφηεηαο πινπνίεζεο Π.Α.γ.Ο. Α.Π. ΤΠΠΟΑ
/ΓΓΟΑ /ΓΑΟΠΑΑΔΤΓ /ΣΠΔΠΑΟ/130103/5051/446/183/04-05-2020.
Σα εγθξηηηθά ζεκεηψκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ
ΑΓΑ:ΧΧ54653Π4-ΣΦΕ Α.Π. ΤΠΠΟΑ /ΓΓΟΑ /ΓΑΟΠΑΑΔΤΓ /ΣΠΔΠΑΟ
/484043/15340/1164/08-09-2020, «Δγθξίζεηο Γεληθψλ Πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα
Όινπο Μεγάιεο Γηάξθεηαο Πεξηφδνπ 2020 – 2021» θαη ΑΓΑ: 6Σ7Ο4653Π43
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Φ2Μ/08-09-2020 Α.Π. ΤΠΠΟΑ /ΓΓΟΑ /ΓΑΟΠΑΑΔΤΓ /ΣΠΔΠΑΟ
/484126/15343/1165/08-09-2020 «Δγθξίζεηο Δηδηθψλ Πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα
Όινπο Μεγάιεο Γηάξθεηαο Πεξηφδνπ 2020 – 2021».
6. Σηο Δγθξίζεηο Δπηρνξήγεζεο Γεληθψλ Γνκεκέλσλ κεγάιεο Γηάξθεηαο Π.Α.γ.Ο.
πεξηφδνπ 2020 – 2021 ΑΓΑ: Χ3194653Π4-ΘΓΗ/21-10-2020 Α.Π. ΤΠΠΟΑ /ΓΓΟΑ
/ΓΑΟΠΑΑΔΤΓ /ΣΠΔΠΑΟ/585622 /18126 /1462/21-10-2020 θαη Δηδηθψλ
Γνκεκέλσλ κεγάιεο Γηάξθεηαο Π.Α.γ.Ο. πεξηφδνπ 2020 – 2021 ΑΓΑ:
Φ4Φ44653Π4-ΑΦΟ/21-10-2020 Α.Π. ΤΠΠΟΑ /ΓΓΟΑ /ΓΑΟΠΑΑΔΤΓ
/ΣΠΔΠΑΟ/ 586030/18133/1464/21-10-2020.
7. Σελ ππ’ αξ. πξση. 5875/01-06-2020 Βεβαίσζε ηεο Γ/λζεο Οηθ. Τπεξεζηψλ, πεξί
εγγξαθήο πηζηψζεσλ ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2020, πνπ αθνξνχλ ζηελ
Μηζζνδνζία θαη ζηηο Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΗΓΟΥ Π.Φ.Α, θαη γηα εγγξαθή ησλ
αλάινγσλ πηζηψζεσλ ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2021.
8. Σν άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2020 (Ν.4735/2020, άξζξν 40 παξ.1)
Δγθρίλεη:
α)
Σελ Πξνθήξπμε γηα ηελ πξφζιεςε Γέθα ηξηψλ (13) Καζεγεηψλ Φπζηθήο Αγσγήο,
(αποθιεηζηηθά κε αληίηηκο) περηόδοσ 2020 – 2021 ε νπνία ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην
Οξγαλσηηθφ Πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ Πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα φινπο.
Α/Α
1


2
3
3
4

β)

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ
ΠΔ11 ΦΤΗΚΖ
ΑΓΧΓΖ
κε γλψζε θαη
πξνυπεξεζία
ζε
πξνγξάκκαηα
ηεο Γ.Γ.Α πνπ
λα γλσξίδνπλ
ππνρξεσηηθά
νξζνζσκηθή,
βάξε, aerobic,
pilates.
Κιαζζηθφ Αζιεηηζκφ
Παξαδνζηαθνί Υνξνί
Πνδφζθαηξν
Δηδηθή Αγσγή

ΑΡΗΘΜΟ
5

ΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ
Απφ ηελ έλαξμε ηεο χκβαζεο εξγαζίαο έσο
θαη ηελ 31/7/2021

1
1
1
5

»
»
»
»

Σε ζχζηαζε ηξηκεινχο επηηξνπήο ε νπνία ζα απνηειείηαη απφ:
1. Σελ Γ/ληξηα Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ, θα Αλλίλοσ Διέλε
2. Σελ Γ/ληξηα Παηδείαο, Γηα βίνπ Μάζεζεο & Κνηλ. Πξνζηαζίαο, θα Ηφάλλα Μ.
Κάθθοσ
3. Σελ Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Άζιεζεο, Πνιηηηζκνχ & Νέαο Γεληά, θα
Παραζθεσοπούιοσ Λοσίδα

γ)
Σολ ορηζκό αληηηίκοσ γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο, πνζνχ 5€ κεληαίφς αλά άηνκν, γηα
ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα Πξνγξάκκαηα Άζιεζεο γηα Όινπο, πεξηφδνπ 2020-2021.
Γηεσθρηλίδεηαη όηη:
Σα πξνγξάκκαηα Άζιεζεο γηα Όινπο πινπνηνχληαη. γηα πάλσ απφ 20 ρξφληα, κε
πνιχ κεγάιε απήρεζε θαη ζπκκεηνρή πνιιψλ ζπκπνιηηψλ καο απφ φιεο ηηο θνηλσληθέο
4
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νκάδεο θαη απφ φιεο ηηο ειηθίεο.
Δίλαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηε Γεληθή Γρακκαηεία Αζιεηηζκού ηοσ
Τποσργείοσ Ποιηηηζκού θαη Αζιεηηζκού είλαη επητορεγούκελα θαη ν Γήκνο
ζπκκεηέρεη ρξεκαηηθά κε πνζνζηφ 0% - 50% αλάινγα κε ην θάζε πξφγξακκα γηα ηελ
πιεξσκή (Μηζζνδνζία - Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο, γηα ηελ νπνία έρεη θαη ηελ επζχλε), ησλ
Καζεγεηψλ Φπζηθήο Αγσγήο νη νπνίνη πξνζιακβάλνληαη γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα
απφ ηελ εκεξνκελία πξφζιεςεο κέρξη θαη 31/07/2021 νπφηε θαη ιήγνπλ ηα Πξνγξάκκαηα,
αζθαιηδφκελνη ζην ΗΚΑ.
εκεηψλεηαη φηη ε δηαδηθαζία πξφζιεςεο κε απφθαζε Γεκάξρνπ, Ηδησηηθνχ
Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ ησλ Καζεγεηψλ Φπζηθήο Αγσγήο, εμαηξείηαη απφ ηελ
δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα ηνπ α. 21 ηοσ Ν. 2190/94 θαη εθαξκφδνληαη γηα ηελ πξφζιεςή
ηνπο νη νηθείεο δηαηάμεηο ζχκθσλα κε ην ππ’ αξ. ΓΗΠΠ/Φ.ΔΠ. 12/11/2400-1/3/2010.
Δπίζεο, βάζεη ηεο εγθπθιίνπ κε αξ. Πξση. 13722/28-05-2013 νξίδεηαη αληίηηκν κε
πνζφ 5€ κεληαίσο αλά άηνκν, ππφ ηελ κνξθή δηδάθηξσλ απφ ηνπο σθεινχκελνπο.
Πξέπεη λα ζεκεησζεί αθφκα φηη ε πξφζιεςε ησλ Καζεγεηψλ Φπζηθήο Αγσγήο
είλαη απαξαίηεηε, γηαηί ηα Πξνγξάκκαηα Άζιεζεο γηα φινπο βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα
δσήο ηνπ αλζξψπνπ, ζπκβάιινπλ ζηελ πξφιεςε πγείαο θαη ησλ εθθπιηζηηθψλ ηάζεσλ,
ζηελ αλάπηπμε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ζηελ βειηίσζε ηνπ βηνινγηθνχ επηπέδνπ ησλ
αζινπκέλσλ, ζηελ θαιιηέξγεηα αζιεηηθνχ ραξαθηήξα θαη ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ
ρξφλνπ θαη ηελ αλαςπρή ησλ πνιηηψλ.
Ζ ζπλνιηθή δαπάλε κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ (13 άηνκα) γηα ηελ πινπνίεζε
ησλ Π.Α.γ.Ο. πξνυπνινγίδεηαη ζε 57.000,00€ θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α.Δ. 15-6041.00001
«Μηζζνδνζία Δθηάθησλ ΗΓΟΥ Καζεγεηέο Φπζηθήο Αγσγήο ζηα Π.Α.γ.Ο. Αζιεηηζκνχ»,
Ζ δαπάλε γηα ηηο Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνυπνινγίδεηαη ζε 15.000,00€ θαη ζα
βαξχλεη ηνλ Κ.Α.Δ. 15-6054.00001 «Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Δθηάθησλ Τπαιιήισλ ΗΓΟΥ
Καζεγεηέο Φπζηθήο Αγσγήο ζηα Π.Α.γ.Ο.» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ Γήκνπ
Παηξέσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020.
Δπίζεο ζα εγγξαθνχλ νη αλάινγεο πηζηψζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2021.
Ζ παρούζα απόθαζε ζα αποζηαιεί γηα έιεγτο λοκηκόηεηας
Αποθεληρφκέλε Γηοίθεζε Πειοπολλήζοσ, Γσηηθής Διιάδος θαη Ηολίοσ.
Ο Πρόεδρος
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ

ζηελ

Σα σκκεηέτοληα Μέιε
ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ
ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΔΛΑ
ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ
ΗΧΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ
ΑΘΑΝΑΗΟ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ
ΘΔΟΓΧΡΟ ΞΤΛΗΑ
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