
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      
Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ        
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                 Απόσπασμα    
ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ                            από το πρακτικό της                                                          
(ΠΑΟΔΗΛ)-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»                12ης Συνεδρίασης 
                 του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Στις 6 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ., ύστερα από την υπ’ αριθ. Πρωτ. 1333/30-9-2020 έγγραφη πρόσκληση 
του Προέδρου κ. Δημήτρη Πανταζόπουλο, που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τo αρ. 67 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 95 του Ν.3463/2006 
(Δ.Κ.Κ.). 
 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρ. 96 του Ν. 3463/2006), γιατί στο σύνολο των δεκαπέντε 

(15) μελών παρόντα ήταν τα δέκα (10) και συγκεκριμένα οι:  
 
1)Δημήτρης Πανταζόπουλος, Πρόεδρος, 2)Λουκάς Ζαχείλας 3)Αλέξανδρος Μπενέκης, 4) Ιωάννης 
Τζούμαρης, 5) Βασιλική Κραββαρίτου, 6) Δημήτρης Κύρκος, 7) Αργυρώ Δημακέα (αναπληρωματικό 
μέλος) 8)Αικατερίνη Ραγκούση, 9) Ιωάννης Τσάκωνας και 10) Γαβριήλ Αραμπατζής. 
 

Η κυρίες και κύριοι  Ιωάννης Γρηγορέας, Σερέτη Χριστίνα, Μαρία Μπάστα, Αλέξανδρος Βαρσανής, 
Παναγιώτης Ποντίδας  δεν προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν νόμιμα. 
 
Στη συνεδρίαση παρέστησαν τα αναπληρωματικά μέλη: Λιακοπούλου Ευσταθία και Μπενάς Γεώργιος. 
 
Στη συνεδρίαση παρέστη και η Προϊσταμένη Διεύθυνσης του Ν.Π. κα. Στέλλα Μαλατζή. 
 
Πριν την συζήτηση του 8ου Θέματος στη συνεδρίαση παρέστη ο κ.Αλέξανδρος Βαρσάνης. 
 
Αφού δεν προέκυψε κάποιο άλλο κώλυμα, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
Τα πρακτικά τηρεί η υπάλληλος του Ν.Π. κα Πολυξένη Παπαδοπούλου. 
 
Αρ. Απόφασης: 77/2020 
  

Θέμα: κατανομής θέσεων για την πρόσληψη ΠΦΑ και αποδοχή εγκρίσεων γενικών και ειδικών 
προγραμμάτων Π.Α.γ.Ο. από την ΓΓΑ περιόδου 2020-2021 
 
Ο Πρόεδρος, κος Δημήτρης Πανταζόπουλος, εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε 
υπόψη των μελών του Δ.Σ. τα παρακάτω: 
 
Mε το ΦΕΚ 3615/Β΄/31-8-2020  περί  «Έγκρισης Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων 
Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ 
αυτών που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) την περίοδο 2020-2021» 
εγκρίθηκε στον ΠΑΟΔΗΛ ένας (1) Π.Φ.Α. για την υλοποίηση των ΕΙΔΙΚΩΝ Π.Α.γ.Ο. και ενός (1) ΠΦΑ με 
ειδικότητα Αντισφαίρισης, η μισθοδοσία των οποίων θα αντιμετωπίζονται αποκλειστικά από την είσπραξη 
εσόδων από την καταβολή αντιτίμου υπό την μορφή διδάκτρων από τους ωφελουμένους ή από είσπραξη 
δωρεών και χορηγιών. 
 

Η μέγιστη περίοδος χρηματοδότησης από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού των προγραμμάτων που θα 
υλοποιηθούν είναι έως 8 μήνες. 
 
Η επιχορήγηση των παραπάνω τμημάτων ΕΙΔΙΚΑ Π.Α.γ.Ο. – ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ - ΑΜΕΑ για τις 
επιλέξιμες δαπάνες -μισθοδοσία προσωπικού-από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ορίζεται σύμφωνα 
με την παραγρ. 6.6 του ισχύοντος Οργανωτικού Πλαισίου καθώς και της παραγρ. 10 της Υπουργικής 
Απόφασης Έγκρισης Ειδικών Δομημένων ΠΑγΟ Μεγάλης Διάρκειας περιόδου 2020-2021 στο ποσοστό 
του 100% της συνολικής δαπάνης ενώ η επιχορήγηση των τμημάτων ΓΕΝΙΚΑ Π.Α.γ.Ο. – ΜΕΓΑΛΗΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ορίζεται σύμφωνα με την παραγρ. 6.6 του ισχύοντος Οργανωτικού Πλαισίου καθώς και της 
παραγρ. 10 της Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης Γενικών Δομημένων ΠΑγΟ Μεγάλης Διάρκειας περιόδου 
2020-2021 στο ποσοστό του 50% της συνολικής δαπάνης. 
 
Επίσης την ευθύνη τήρησης της νομιμότητας των προσλήψεων φέρει ο φορέας σύμφωνα με το 

Οργανωτικό Πλαίσιο Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΦΕΚ 1774/17-6-2016), με την κείμενη 
νομοθεσία καθώς και με τις Κανονιστικές Εγκυκλίους και οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών. 
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Μετά τα παραπάνω εισηγούμαστε την πρόσληψη ενός (1) ΠΦΑ για την υλοποίηση προγραμμάτων ΑμεΑ 
στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Ηλιούπολης και ενός (1) ΠΦΑ για την υλοποίηση Γενικών προγραμμάτων 
Αντισφαίρισης. 
 
Η μισθοδοσία του ΠΦΑ με ειδικότητα Ειδική Φυσική Αγωγή για θα καλύπτεται 100% από επιχορήγηση 
της ΓΓΑ αφού στο συγκεκριμένο πρόγραμμα οι ωφελούμενοι δεν επιβαρύνονται με συνδρομές ενώ η 
μισθοδοσία του ενός (1) ΠΦΑ για Γενικά ΠΑγΟ Αντισφαίρισης θα καλύπτεται σε ποσοστό 50% από 
επιχορήγηση της ΓΓΑ καθώς και την είσπραξη εσόδων από την καταβολή αντιτίμου υπό την μορφή 
διδάκτρων από τους αθλούμενους ή και από είσπραξη δωρεών και χορηγιών 
 
Η μέγιστη περίοδος απασχόλησης των ΠΦΑ θα είναι έως 8 μήνες. 

 
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 Προέδρου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΊΑ 
(ο κ. Αλέξανδρος Βαρσάμης ψήφισε ΛΕΥΚΟ) 

 
την έγκριση πρόσληψη ενός (1) ΠΦΑ για την υλοποίηση προγραμμάτων ΑμεΑ στο Δημοτικό 

Κολυμβητήριο Ηλιούπολης και ενός (1) ΠΦΑ για την υλοποίηση Γενικών προγραμμάτων Αντισφαίρισης. 
 

Η μισθοδοσία του ΠΦΑ με ειδικότητα Ειδική Φυσική Αγωγή για θα καλύπτεται 100% από επιχορήγηση 
της ΓΓΑ αφού στο συγκεκριμένο πρόγραμμα οι ωφελούμενοι δεν επιβαρύνονται με συνδρομές ενώ η 
μισθοδοσία του ενός (1) ΠΦΑ για Γενικά ΠΑγΟ Αντισφαίρισης θα καλύπτεται σε ποσοστό 50% από 
επιχορήγηση της ΓΓΑ καθώς και την είσπραξη εσόδων από την καταβολή αντιτίμου υπό την μορφή 
διδάκτρων από τους αθλούμενους ή και από είσπραξη δωρεών και χορηγιών 

 
Η μέγιστη περίοδος απασχόλησης των ΠΦΑ θα είναι έως 8 μήνες. 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 77/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.  
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής: 
 

 
 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ  8/10/2020 
 
 

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

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 
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