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Την Πέμπτη 14/5/2020 και ώρα 13:00, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 655/8-5-2020 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος, 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού 

Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου – Χολαργού, η οποία 

πραγματοποιήθηκε μέσω Τηλεδιάσκεψης (λόγω της ανάγκης περιορισμού και 

εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με την 

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/ 11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1). 

Έγινε διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο δεκαπέντε (15) 

μελών, ανταποκρίθηκαν δώδεκα (12) όπως εμφαίνεται παρακάτω: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Αθανάσιος Αυγουρόπουλος 1. Νίκος Λινοξυλάκης 

2. Μιχάλης Υφαντής 2. Νίκος Στάππας 

3. Μιχάλης Χατζής 3. Μιχάλης Πανούσης 

4. Κατερίνα Γκούμα   

5. Ιωάννης Κρασσάς   

6. Σταματία Ζούλια   

7. Δέσποινα (Νανά) Παπαδογεωργάκη   

8. Αλέξανδρος Μελισσάρης   

9. Γεωργία Γεωργακοπούλου   

10. Έλενα – Νατάσα Καΐτσα   

11. Ιωάννης Μελέας   

12. Βαρβάρα Κοσμάτου   
 

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης  η  υπάλληλος του ΔΟΠΑΠ, Σταυρούλα Σκιάνη, 

για την τήρηση των πρακτικών αυτής.  
 

ΘΕΜΑ 1ο: Προγραμματισμός  προσλήψεων  Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στο 

πλαίσιο των «Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2020 – 2021 

 

Ο Προϊστάμενος του Αθλητικού Τμήματος κος Παναγιώτης Νικολούδης, αναφέρει τα 

κάτωθι:  

Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/190894/5880/585/29-4-2020 

έγγραφο της Γ.Γ.Α., με θέμα: «αποστολή αιτημάτων, για την έγκριση θέσεων Πτυχιούχων 

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

(Π.Α.γ.Ο.), και εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους (Ε.Α.γ.Ο.) περιόδου 2020 – 2021», τα 

προγράμματα αυτά υλοποιούνται κατόπιν εγκρίσεως τους και πιστοποίησης των φορέων 

                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5η 
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υλοποίησης από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σύμφωνα με τις διαδικασίες που 

προβλέπονται στο ανάλογο Οργανωτικό Πλαίσιο (Π.Α.γ.Ο.) και (Ε.Α.γ.Ο.).  

 Οι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, που θα κληθούν να υλοποιήσουν 

τα προαναφερόμενα προγράμματα (που αναφέρονται στο ισχύον Οργανωτικό Πλαίσιο), 

προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 6 του Ν. 2725/99, όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει, στο πλαίσιο των προγραμμάτων Άθληση για όλους και 

εξαιρούνται των διαδικασιών της υπ’ αριθ. 33/2006 ΠΥΣ (Α΄280). 

Ο λόγος, ο οποίος επιβάλει τις προσλήψεις αυτές είναι η έλλειψη προσωπικού ανάλογων 

ειδικοτήτων και εμπειριών, που υπηρετούν στο Νομικό Πρόσωπο.  

 Οι αμοιβές του ανωτέρω προσωπικού θα καλύπτονται αποκλειστικά από το 

αντίτιμο που θα καταβάλουν 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 ΚΑΕ (άρθρο 29 του ν. 4151/29-4-2013). 

 Βάσει των ανωτέρω, εισηγούμαι όπως οι θέσεις των συμβασιούχων Π.Φ.Α. για τα 

προγράμματα της περιόδου 2020-2021 να καλυφθούν ως εξής:  

1. Μία (1) θέση Π.Φ.Α. με ειδικότητα Ποδόσφαιρο, και εμπειρία στην προπόνηση και 

οργάνωση τμημάτων υποδομής (ακαδημιών), για τη δημιουργία νέων τμημάτων.  

2. Μία (1) θέση Π.Φ.Α. με ειδικότητα Αντισφαίρισης και εμπειρία στην προπόνηση και 

οργάνωση Ακαδημιών Τένις.  

3. Μία (1) θέση Π.Φ.Α. με γνώσης στην ζούμπα  (Zumba), για τη δημιουργία νέων 

τμημάτων, παιδικών και ενηλίκων.  

4. Μία (1) θέση Π.Φ.Α. με ειδικότητα Ορχηστικής.  

5. Μία (1) θέση Π.Φ.Α. με ειδικότητα Παραδοσιακών Χορών.  

6. Μία (1) θέση Π.Φ.Α. με ειδικότητα Πάλης και γνώσεις - εμπειρία στην εκπαίδευση 

& οργάνωση τμημάτων Πολεμικών Τεχνών.  
 

Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει, τον προγραμματισμό  προσλήψεων  Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στο πλαίσιο 

των «Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2020 – 2021, σύμφωνα με 

την ανωτέρω εισήγηση 
 

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 21/2020 
 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα Μέλη 

 Μιχάλης Υφαντής 

 Μιχάλης Χατζής 

 Κατερίνα Γκούμα 

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος Ιωάννης Κρασσάς 

 Σταματία Ζούλια 

 Δέσποινα (Νανά) Παπαδογεωργάκη 

 Αλέξανδρος Μελισσάρης 

 Γεωργία Γεωργακοπούλου 

 Έλενα – Νατάσα Καΐτσα 

      Ιωάννης Μελέας 

 Βαρβάρα Κοσμάτου 
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