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Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ        
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                 Απόσπασμα    
ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ                            από το πρακτικό της                                                         
(ΠΑΟΔΗΛ)-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»                           5ης Συνεδρίασης 
                 του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Στις 2 Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο, δια τηλεδιάσκεψης,  
μέσω του προγράμματος zoom, ύστερα από την υπ’ αριθ. Πρωτ. 768-27/05/2020 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου κ. Δημήτρη Πανταζόπουλο, που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ. 1, του ν. 4635/2019 και με τις αρ. 
18318/13.03.2020 & 40/20930/31.03.2020 εγκυκλίους. 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρ. 96 του Ν. 3463/2006), γιατί στο σύνολο των δεκαπέντε (15) 
μελών παρόντα ήταν τα δώδεκα (12) και συγκεκριμένα οι:  
 
1)Δημήτρης Πανταζόπουλος, Πρόεδρος, 2) Λουκάς Ζαχείλας 3) Αλέξανδρος Μπενέκης, 4) Ιωάννης 
Τζούμαρης, 5)Βασιλική Κραββαρίτου, 6) Δημήτρης Κύρκος, 7) Αικατερίνη Ραγκούση, 8) Ιωάννης 
Τσάκωνας, 9) Ιωάννης Γρηγορέας, 10) Αλέξανδρος Βαρσάνης, 11) Γαβριήλ Αραμπατζής & 12) Ευσταθία 
Λιακοπούλου   
Οι κυρίες Μαρία Μπάστα, Χριστίνα Σερέτη και οι κύριοι Βασίλειος Μπάτρας και Παναγιώτης Ποντίδας δεν 
προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν νόμιμα. 
Στην συνεδρίαση συμμετείχε και η Προϊσταμένη Διεύθυνσης του ΝΠ η κυρία Στέλλα Μαλατζή 
 
Αφού δεν προέκυψε κάποιο άλλο κώλυμα, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
Τα πρακτικά τηρεί η υπάλληλος του Ν.Π. κα Γεωργία Μπελαλή. 
 
Αρ. Απόφασης: 49/2020 
  
Θέμα: Προγραμματισμός προσλήψεων Π.Φ.Α. και έγκριση πρότασης υλοποίησης προγραμμάτων άθλησης 
για όλους (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2020-2021 
 
Ο Πρόεδρος, κ. Δημήτρης Πανταζόπουλος, εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών του Δ.Σ. την εισήγηση του τμήματος Αθλητισμού, η οποία αναλυτικά αναφέρει τα  παρακάτω: 

 
Mε το υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/190894/5880/585/29-4-2020 έγγραφό της, η Γ.Γ.Α. 
αιτείται από τους Δήμους την αποστολή αιτημάτων  για την έγκριση θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής 
στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους. 

Για την περίοδο 2020-2021 εισηγούμαστε την έγκριση ειδικών δομημένων προγραμμάτων μεγάλης 
διάρκειας και συγκεκριμένα είκοσι (20) τμημάτων «Άσκηση ατόμων με αναπηρίες», με κύρια δραστηριότητα 
την Κολύμβηση και ειδικότητα ΠΦΑ την Ειδική Φυσική Αγωγή. 

Επιπλέον εισηγούμαστε την έγκριση γενικών δομημένων προγραμμάτων μεγάλης διάρκειας και 
συγκεκριμένα δέκα (10) τμημάτων «Άσκηση και Παιδί», με κύρια δραστηριότητα την εκμάθηση 
αντισφαίρισης και ειδικότητα ΠΦΑ την Αντισφαίριση και δέκα (10) τμημάτων «Άσκηση και Παιδί», με κύρια 
δραστηριότητα την εκμάθηση κολύμβησης και ειδικότητα ΠΦΑ την Κολύμβηση. 

Τα προγράμματα αυτά θα εγκριθούν και θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται 
στο Οργανωτικό Πλαίσιο 2020 (ΦΕΚ 461/Β΄/14-02-2020) το οποίο εκδίδεται σε εξουσιοδότηση του άρθρου 
39 παρ. 2 του νόμου 2725/99, ως ισχύει. Η Γ.Γ.Α. θα προτείνει τις θέσεις των Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του συνόλου των προαναφερόμενων 
προγραμμάτων. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 και του άρθρου 29 του Ν. 
4151/29.04.2013 βεβαιώνεται ρητά ότι το σύνολο της δαπάνης των Π.Α.γ.Ο. και Αναπτυξιακού Αθλητισμού 
θα καλύπτεται από έσοδα από την καταβολή αντιτίμου υπό την μορφή διδάκτρων από τους ωφελούμενους 
ή από είσπραξη δωρεών και χορηγιών ή μέσω της Γ.Γ.Α. έως το ποσό του αντίστοιχου προβλεπόμενου 
ΚΑΕ με τη μορφή επιχορήγησης προς τους Φορείς υλοποίησης, ανά ώρα λειτουργίας του εκάστοτε 

ΑΔΑ: 6ΩΛΙΟΛ02-8ΑΟ



εγκεκριμένου τμήματος (ανάλογου προγράμματος), όπως ορίζεται στα άρθρα 6.6 και 9.6 του Οργανωτικού 
Πλαισίου (ΦΕΚ461/Β/14-2-2020) και με τις προϋποθέσεις των άρθρων 6.4.1., 6.4.2, 6.5 και 9.5.β. 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη 

-  τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν.3463/2006(Δ.Κ.Κ.), του άρθρου 69 του Ν. 3852/2010 
- την εισήγηση του τμήματος Αθλητισμού  

   
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
1. Την έγκριση ειδικών δομημένων προγραμμάτων μεγάλης διάρκειας και συγκεκριμένα είκοσι (20) 

τμημάτων «Άσκηση ατόμων με αναπηρίες», με κύρια δραστηριότητα την Κολύμβηση και ειδικότητα 
ΠΦΑ την Ειδική Φυσική Αγωγή. 

2. Την έγκριση γενικών δομημένων προγραμμάτων μεγάλης διάρκειας και συγκεκριμένα δέκα (10) 
τμημάτων «Άσκηση και Παιδί», με κύρια δραστηριότητα την εκμάθηση αντισφαίρισης και ειδικότητα 
ΠΦΑ την Αντισφαίριση και δέκα (10) τμημάτων «Άσκηση και Παιδί», με κύρια δραστηριότητα την 
εκμάθηση κολύμβησης και ειδικότητα ΠΦΑ την Κολύμβηση. 

Τα προγράμματα αυτά θα εγκριθούν και θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται 
στο Οργανωτικό Πλαίσιο 2020 (ΦΕΚ 461/Β΄/14-02-2020) το οποίο εκδίδεται σε εξουσιοδότηση του άρθρου 
39 παρ. 2 του νόμου 2725/99, ως ισχύει. Η Γ.Γ.Α. θα προτείνει τις θέσεις των Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του συνόλου των προαναφερόμενων 
προγραμμάτων. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 και του άρθρου 29 του Ν. 
4151/29.04.2013 βεβαιώνεται ρητά ότι το σύνολο της δαπάνης των Π.Α.γ.Ο. και Αναπτυξιακού Αθλητισμού 
θα καλύπτεται από έσοδα από την καταβολή αντιτίμου υπό την μορφή διδάκτρων από τους ωφελούμενους 
ή από είσπραξη δωρεών και χορηγιών ή μέσω της Γ.Γ.Α. έως το ποσό του αντίστοιχου προβλεπόμενου 
ΚΑΕ με τη μορφή επιχορήγησης προς τους Φορείς υλοποίησης, ανά ώρα λειτουργίας του εκάστοτε 
εγκεκριμένου τμήματος (ανάλογου προγράμματος), όπως ορίζεται στα άρθρα 6.6 και 9.6 του Οργανωτικού 
Πλαισίου (ΦΕΚ461/Β/14-2-2020) και με τις προϋποθέσεις των άρθρων 6.4.1., 6.4.2, 6.5 και 9.5.β. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 49/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.  
 
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής: 
 
 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ  3/06/2020 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    ΤΑ ΜΕΛΗ 
Λουκάς Ζαχείλας, Αλέξανδρος Μπενέκης, Ιωάννης 
Τζούμαρης, Βασιλική Κραββαρίτου, Δημήτρης Κύρκος, 
Αικατερίνη Ραγκούση, Ιωάννης Τσάκωνας, Ιωάννης 
Γρηγορέας, Αλέξανδρος Βαρσάνης, Γαβριήλ 
Αραμπατζής  

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΔΑ: 6ΩΛΙΟΛ02-8ΑΟ


		2020-06-03T12:51:55+0300
	Athens




