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ΑΠΟΥΑΗ 

ΑΡΙΘΜ. 56 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ του ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ 

ΠΕΝΣΕΛΗ» 

 

Έχοντας υπ’ όψη: 

1..Σην υπ ́ αριθμ. πρωτ. ΤΠΠΟΑ / Γ∆ΟΑ / ∆ΑΟΠΑΑΕΤ∆ / ΣΠΕΠΑΟ / 
98557/4837/422/146/07-03-2018 εγκύκλιο του Τπουργείoυ Πολιτισμού και Αθλητισμού, για 
την αποστολή αιτημάτων των ΟΣΑ  α’ & β’ βαθμού, ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆ αυτών, για την έγκριση 
θέσεων Πτυχιούχων Υυσικής  Αγωγής (Π.Υ.Α.) στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Άθλησης 
για Όλους (Π.Α.γ.Ο.), περιόδου 2018-2019.  
2. Σην υπ’ αριθμ. 52/2018 απόφαση του ∆ιοικητικού υμβουλίου  για την υποβολή 
αιτήματος στη Γ.Γ.Α. για την έγκριση θέσεων Π.Υ.Α. δεκατριών (13) ατόμων για τα 
Π.Α.γ.Ο., περιόδου 2018-2019 
3.Σην υπ’ αρ. πρωτ. ΤΠΠΟΑ / Γ∆ΟΑ / ∆ΑΟΠΑΑΕΤ∆ / ΣΠΕΠΑΟ /504465 / 20575 
/1733 /531 /11-10-2018 βεβαίωσης για την πιστοποίηση της Επιχείρησης ως φορέας 
υλοποίησης και δικαιούχος συμμετοχής στην υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση των 
Π.Α.γ.Ο. περιόδου 2018-2019.  
4.Σην υπ’ αριθμ. ΤΠΠΟΑ /Γ∆ΤΑ /∆ΑΟΠΑΑΕΤ∆ /ΣΠΕΠΑΟ /187200 /13385 / 1259 
/891 /07-06-2016 απόφαση του Τφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Έγκριση 
Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους»(Υ.Ε.Κ. 1774/τ.Β ́/17-06-2016).  
5.Σην υπ’αρ.πρωτ.ΤΠΠΟΑ/ Γ∆ΟΑ / ∆ΑΟΠΑΑΕΤ∆ / ΣΠΕΠΑΟ /489678 /20065 /1687 
/528 /04-10-2018 Κ.Τ.Α. (Υ.Ε.Κ. 4478/τ.Β ́/09-10-2018), για την έγκριση κατανομής θέσεων 
για την πρόσληψη δεκατριών (13) ατόμων Π.Υ.Α. που θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.∆.Ο.Φ.) με το Ν.Π διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες με 
ωριαία αποζημίωση, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.  
6. Σην υπ' αριθμ. 156/2018 (Α∆Α:63ΠΩΟΛΗΑ-ΣΣΤ) απόφαση  του ∆ιοικητικού υμβουλίου 
περί αποδοχής του προγράμματος και καθορισμού των ειδικοτήτων.  
7.Σην παρ. 6 του άρθρου 39 του Ν. 2725/1999, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 του Ν. 
4151/2013 και γενικότερα την κείμενη νομοθεσία.  
8.Σις εξασφαλισμένες πιστώσεις μισθοδοσίας και τη διάθεσή τους στον 
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π,  
9. Σην με αρ. πρωτ: 2507/2018 Προκήρυξη –Ανακοίνωση . 
10. Σις αιτήσεις των ενδιαφερομένων 
11. Σους οριστικούς πίνακες κατάταξης και προσληπτέων 
12. Σις υπεύθυνες δηλώσεις των: Λάβδα Αθανασίου, Δαλακούρα Απόστολου, 
Λαμπρόπουλου Ιωάννη, Αλαμπάνου Δημητρίου και Παναγιωτόπουλου Γεωργίου 
περί μη αποδοχής διορισμού τους στο ΠΑγΟ του Ο.Π.ΑΘ. Δήμου Πεντέλης 
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ΑΠΟΥΑΙΖΟΤΜΕ 

1. τη θέση του παραιτηθέντος Πτυχιούχου Υυσικής Αγωγής Δαλακούρα 

Αποστόλου, την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου, του Πτυχιούχου Υυσικής Αγωγής Αγγελή Φρήστου του Ιωάννη (ειδικότητα: 

Καλαθοσφαίριση) με ωριαία αποζημίωση και μέγιστη χρονική διάρκεια από την 

υπογραφή της σύμβασης  και όχι πέραν της 31-07-2019 

2. τη θέση των παραιτηθέντων Πτυχιούχων Υυσικής Αγωγής Λαμπρόπουλου 

Ιωάννη και εν συνεχεία Παναγιωτόπουλου Γεωργίου, την πρόσληψη, με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, του Πτυχιούχου Υυσικής Αγωγής 

Εμμανουηλίδη Άγγελου του Ομήρου (ειδικότητα: Ποδόσφαιρο) με ωριαία 

αποζημίωση και μέγιστη χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης  και όχι 

πέραν της 31-07-2019 

3. τη θέση του παραιτηθέντος Πτυχιούχου Υυσικής Αγωγής Αλαμπάνου 

Δημητρίου, την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου, του Πτυχιούχου Υυσικής Αγωγής Πανδρά Γρηγορίου του Άγγελου 

(ειδικότητα: Αντισφαίριση) με ωριαία αποζημίωση και μέγιστη χρονική διάρκεια 

από την υπογραφή της σύμβασης  και όχι πέραν της 31-07-2019 

4. τη θέση του παραιτηθέντος Πτυχιούχου Υυσικής Αγωγής Παναγιωτόπουλου 

Γεωργίου, την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου, του Πτυχιούχου Υυσικής Αγωγής Κοντοχρήστου Βασιλείου του Γεωργίου 

(ειδικότητα: ΠΕ Γυμναστών) με ωριαία αποζημίωση και μέγιστη χρονική διάρκεια 

από την υπογραφή της σύμβασης  και όχι πέραν της 31-07-2019 

 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
  
 

ΜΟΤΣΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 
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