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Συνεδρίαση της  09/09/2016 
 Αριθµός απόφασης 171/2016 

 
 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση προκήρυξης για τις προσλήψεις θέσεων Πτυχιούχων 
Καθηγητών Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) µε σκοπό τη στελέχωση των 
Προγραµµάτων «Άθληση για Όλους» περιόδου 2016-2017, σύµφωνα µε τα 
αιτήµατα που υπέβαλε το Ν.Π.∆.∆. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
«∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ» από 16.3.2016 και αρ. πρωτ.: 389 προς τη Γενική 
Γραµµατεία Αθλητισµού και κατόπιν της έγκρισης του Υπουργείου Εσωτερικών 
(ΦΕΚ 2863β'/8-9-2016), οι οποίοι θα υλοποιήσουν τα Προγράµµατα για τον 
∆ήµο Κηφισιάς.   
 
 
 
Στην Κηφισιά σήµερα την 09/09/2016, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 
συνήλθε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοµικού Προσώπου ύστερα από 
πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόµιµα, την 05/09/2016. 
  
ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Πρόεδρος, ΚΟΥΡΕΠΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, Αντιπρόεδρος, 
ΚΡΟΝΤΗΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ, ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΡΟΖΑ, ΚΛΟΥΒΑΤΟΥ - ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΣΤΕΛΛΑ, ΛΑΜΠΡΟΥ - ΦΙΟΡΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ, ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΚΟΥΡΜΑ∆ΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΝΑ, ∆ΑΜΑΣΧΗ ΜΑΡΙΑ, 
ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δεν έχει οριστεί 
µέλος-εκπρόσωπος των εργαζοµένων). 
 
∆ιαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία καθόσον από το σύνολο των δέκα τεσσάρων 
(14) τακτικών µελών ήταν παρόντες έντεκα (11) ενώ δεν παρέστησαν αν και 
κλήθηκαν νόµιµα οι κ.κ. Κροντηρά Κατερίνα, Κουρµαδιάς Εµµανουήλ και 
∆αµάσχη Μαρία. Ο εκπρόσωπος των εργαζοµένων του Ν.Π.∆.∆. δεν έχει 
επιλεγεί ακόµα ώστε να συµπληρωθεί ο αριθµός των δέκα πέντε µελών. Από 
τα αναπληρωµατικά µέλη παρόντες ήταν οι κ.κ. Ρούσσου Ελευθερία, 
Βαλασοπούλου Αγγελική, Παπαδήµα Ευγενία και Οικονοµόπουλος Τάκης. Η κα 
Βαλασοπούλου Αγγελική αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 11ου θέµατος. 
    
 

ΑΔΑ: 7ΜΒΙΟΚΩΖ-7ΕΚ



Ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το έκτακτο θέµα πριν την ηµερήσια διάταξη και 
θέτει υπόψη του σώµατος την µε αρ. πρωτ. 1487/7-9-2016 εισήγηση της 
υπεύθυνης των ∆ιοικητικών Υπηρεσίων του Νοµικού Προσώπου κας Ατζιτήρη 
Σπυριδούλας – Ανδριανής, σύµφωνα µε την οποία:   

                 
H Υπηρεσία του Ν.Π.∆.∆. «∆ηµήτριος Βικέλας» του ∆ήµου Κηφισιάς βάσει της Έγκρισης Κατανοµής 

Θέσεων από την Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής  

(Π.Φ.Α.) και µε σκοπό την στελέχωση του Ν.Π.∆.∆. µε επιστηµονικό προσωπικό ΠΕ11 το οποίο θα 

υλοποιήσει τα Προγράµµατα «Άθληση για Όλους» (Π.Α.γ.Ο) της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού   

πρέπει να δηµοσιεύσει προκήρυξη για Είκοσι (20) θέσεις Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής 

(Π.Φ.Α.) µε σκοπό την σύναψη συµβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 

(ωροµίσθια απασχόληση), σύµφωνα µε τις διαδικασίες, σειρές προτεραιότητας (µοριοδότηση) και 

τους όρους απασχόλησης Π.Φ.Α. του Οργανωτικού Πλαισίου των Προγραµµάτων «Άθληση για 

Όλους» της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού στα παρακάτω Προγράµµατα και Ειδικότητες για την 

υλοποίηση των Χειµερινών Προγραµµάτων µακράς διάρκειας της  περιόδου 2016-2017 (ΦΕΚ 

2863Β΄/ 8-9-2016) :  

Προγράµµατα: 
ΑπρΗ 
ΑΠ 
ΑΕΗ 
ΑΕ 
ΑΝ 
ΑΓ 
ΑτρΗ 
 

Ειδικότητες: 
Αεροβική Γυµναστική - Βάρη- Pilates- Yoga  (µε την αντίστοιχη επιµόρφωση - εµπειρία), θέσεις: 

δύο (2)  

Αντισφαίριση: θέσεις πέντε (5) 

Ειδική Φυσική Αγωγή µε προϋπηρεσία σε ΚαπΗ και παιδικούς σταθµούς:  θέση µία (1) 

Κολύµβηση µε επιπλέον πτυχίο Ναυαγοσωστικής: θέσεις τέσσερις (4)  

Ενόργανη Γυµναστική: θέσεις δύο (2) 

Xειροσφαίριση, θέση: µία (1)   

Ευρωστία και Υγεία: θέση µία (1)  

Παραδοσιακοί χοροί: θέσεις δύο (2)  

Ποδοσφαίριση: θέση µία (1) 

Ξιφασκία: θέση µία (1) 

- Ο χρόνος απασχόλησης των προσληφθέντων θα είναι έως οκτώ(8) µήνες.  
 

Σηµείωση: 
-Σε επόµενη προκήρυξη θα προκηρυχθούν και οι πέντε (5) θέσεις που 
υπολείπονται σύµφωνα µε τις εγκρίσεις της Γ.Γ.Α. και σύµφωνα πάντοτε µε τις 
ανάγκες των Προγραµµάτων Άθλησης του Νοµικού Προσώπου. 

 
  
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω και µετά από 
διαλογική συζήτηση που ακολούθησε  

ΑΔΑ: 7ΜΒΙΟΚΩΖ-7ΕΚ



               
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
  
 
Εγκρίνει την προκήρυξη για κάλυψη είκοσι (20) θέσεων Πτυχιούχων 
Καθηγητών Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11)  µε σκοπό τη στελέχωση των 
Προγραµµάτων «Άθληση για Όλους» περιόδου 2016-2017 (όπως αναφέρονται 
στην εισήγηση της υπηρεσίας), σύµφωνα µε τα αιτήµατα που υπέβαλε το 
Ν.Π.∆.∆. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ» από 
16.3.2016 και αρ. πρωτ.: 389 προς τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού και 
κατόπιν της  έγκρισης του Υπουργείου Εσωτερικών, ΦΕΚ 2863β'/8-9-2016.   
  
 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθµό 171/2016 και υπογράφεται από τον 
Πρόεδρο και τα µέλη που πήραν µέρος στη συζήτηση του θέµατος. 
 
 
 
         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
  
    
 
   ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΚΟΥΡΕΠΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ, 
ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, 
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΡΟΖΑ, 
ΚΛΟΥΒΑΤΟΥ-ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ, 
ΛΑΜΠΡΟΥ-ΦΙΟΡΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ, 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΝΑ, 
ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ, 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, 
ΡΟΥΣΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 
ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 

  

ΑΔΑ: 7ΜΒΙΟΚΩΖ-7ΕΚ
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