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                                                                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ                                                   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
                                                                        
                Ο Πρόεδρος του Οργανισµού Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νεολαίας του ∆ήµου Αθηναίων 
(Ο.Π.Α.Ν.∆.Α.) 

 
      Έχοντας υπόψη: 
 

1.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τευχ.Α΄/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».  

2.Το άρθρο 205 σε συνδυασµό µε τις όµοιες του άρθρου 2 του Ν. 3584/2007 (Φ.Ε.Κ. 143/τευχ.Α΄/28-

6-2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 

3.Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4151/29-4-2013 «Ρυθµίσεις για την τροποποίηση και τη 

βελτίωση συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου 

Οικονοµικών». 

4. Την υπ’ αριθµ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891/7-6-2016 

Απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού (Φ.Ε.Κ. 1774/τευχ.Β΄/17-6-2016) µε θέµα 

«Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους».  

5.Το υπ’ αριθµ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/ΤΣΠΕΠΑΟ/57925/4055/424/292/1-3-2017 (Α∆Α: 

7ΙΤ44653Π4-ΟΟΑ) έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισµού, 

Επιστηµονικής Υποστήριξης και ∆ιεθνών Σχέσεων της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού του Υπουργείου 

Πολιτισµού και Αθλητισµού µε θέµα «Αποστολή αιτηµάτων των ΟΤΑ α΄ & β΄ βαθµού, ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆ 

αυτών, για την έγκριση θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) στο πλαίσιο των Προγραµµάτων 

Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ), περιόδου 2017-2018». 

6. Την υπ’ αριθµ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/ΤΣΠΕΠΑΟ/363084/20154/1815/1308/12-9-2017 

(Α∆Α: Ω3ΦΧ4653Π4-13Ω) Απόφαση των Υπουργών Πολιτισµού και Αθλητισµού, Εσωτερικών, 

∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και  Οικονοµικών (Φ.Ε.Κ. 3359/τ.Β΄/22-9-2017) «Έγκριση Κατανοµής 

Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) µε σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ 
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και των ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆       αυτών που υλοποιούν Προγράµµατα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) έτους 

2017-18». 

7. Το υπ’ αριθµ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/ΤΣΠΕΠΑΟ/444247/23485/2310/1586/27-10-2017 

(Α∆Α: 6ΤΡΤ4653Π4-∆66) έγγραφο του Γενικού Γραµµατέα Αθλητισµού µε θέµα: «Εγκρίσεις Γενικών 

Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους Μεγάλης ∆ιάρκειας Περιόδου 2017-2018». 

8. Το υπ’ αριθµ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/ΤΣΠΕΠΑΟ/444331/23490/2313/1587/27-10-2017 

(Α∆Α: 7Υ064653Π4-0ΞΡ) έγγραφο του Γενικού Γραµµατέα Αθλητισµού µε θέµα: «Εγκρίσεις Ειδικών 

Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους Μεγάλης ∆ιάρκειας Περιόδου 2017-2018». 

     9. Την υπ’ αριθµ. 437/20-11-2017 (Α∆Α: 78Ν2ΟΞΩΡ-Τ∆Α) Απόφαση ∆.Σ. περί « Έγκριση 

πρόσληψης είκοσι τεσσάρων (24) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισµένου χρόνου για την υλοποίηση των Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.), 

περιόδου 2017-2018. 

  10.  Η δαπάνη για την µισθοδοσία των Π.Φ.Α. που θα απασχοληθούν στο πρόγραµµα θα καλυφθεί 

αποκλειστικά από το αντίτιµο που θα καταβάλλουν οι εξυπηρετούµενοι κάτοικοι και δηµότες µε την 

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). 

  11. Τις διατάξεις του ισχύοντος Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Οργανισµού 

Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νεολαίας ∆ήµου Αθηναίων «Ο.Π.Α.Ν.∆.Α.» (Φ.Ε.Κ. 1290/τ.Β΄/28-5-2013 

και η τροποποίηση Φ.Ε.Κ. 2351/τ.Β΄/20-9-2013). 

  12.  Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006 τ.Α΄). 

 
  13. Την υπ’  αριθ. 265/16-3-2017  Πράξη  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  Αθηναίων περί εκλογής 
Προέδρου ∆.Σ. του Ο.Π.Α.Ν.∆.Α.  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 
Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι 

τεσσάρων (24) ατόµων ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ µε ωριαία αποζηµίωση και µέγιστη 

χρονική διάρκεια έως 28 εβδοµάδες και συγκεκριµένα τους εξής ανά ειδικότητα. 

 

 

Α/Α 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

1 Μαζικός Λαϊκός Αθλητισµός (Αεροβική) 5 

2 Κολύµβηση (Με δίπλωµα Ναυαγοσωστικής) 6 

3 Αντισφαίριση 2 

4 Καλαθοσφαίριση 4 

5 Ποδόσφαιρο 2 

6 Πετοσφαίριση 1 
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7 Ειδική Φυσική Αγωγή                 2 

2 Ειδική Φυσική Αγωγή (Με δίπλωµα  
                                     Ναυαγοσωστικής) 

2 

 

Βάση του άρθρου 9.5 του Φ.Ε.Κ. 1774/τ.Β΄/17-06-2016 για ποσοστό 20% των θέσεων που 

προκηρύσσονται  δεν προσµετρούνται µόρια προϋπηρεσίας στα Π.Α.γ.Ο., εφόσον το σύνολο των 

θέσεων που προκηρύσσονται είναι τουλάχιστον 10 (24 θέσεις στην συγκεκριµένη περίπτωση – 5 θέσεις 

χωρίς την προσµέτρηση προϋπηρεσίας), όπου καταρτείται  ξεχωριστός πίνακας κατάταξης των 

υποψηφίων µη προσµετρώντας τα µόρια προϋπηρεσίας στα Π.Α.γ.Ο.  ως ακολούθως: 

1. Ένα (1) άτοµο από τους πέντε (5) προαναφερόµενους µε ειδικότητα Μαζικού Λαϊκού Αθλητισµού 

(Αεροβική). 

2. ∆ύο (2) άτοµα από τους έξι (6) προαναφερόµενους µε ειδικότητα Κολύµβηση. 

3. Ένα (1) άτοµο από τους τέσσερις (4) προαναφερόµενους µε ειδικότητα Καλαθοσφαίριση. 

4. Ένα (1) άτοµο από τους δύο  (2) προαναφερόµενους µε ειδικότητα Ειδική Φυσική Αγωγή ( Με 

δίπλωµα Ναυαγοσωστικής). 

 

O Οργανισµός Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νεολαίας του ∆ήµου Αθηναίων (Ο.Π.Α.Ν..∆.Α.), 

προκειµένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των αθλητικών δραστηριοτήτων του, στα οποία ο αριθµός 

των Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής δεν επαρκεί, προβαίνει σε συνεργασία µε την ∆ιεύθυνση Άθλησης για 

Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισµού, Επιστηµονικής Υποστήριξης & ∆ιεθνών Σχέσεων του 

Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, στην συνδιοργάνωση προγραµµάτων «Άθλησης για Όλους», τα 

οποία ανά αντικείµενο δράσεως περιλαµβάνουν: 

•••• Γενικά Προγράµµατα µε ενασχόληση στην Άσκηση στην Προσχολική ηλικία (ΑπρΗ), Αθλητισµός 

& Παιδί (ΑΠ), Άσκηση στην Εφηβική ηλικία (ΑΕΗ), Άθληση & Νέοι  (ΑΝ), Αθλητισµός & Γυναίκα 

(ΑΓ), Άσκηση Ενηλίκων (ΑΕ) & Άσκηση στην Τρίτη Ηλικία (ΑΤΗ), Προετοιµασία Εισαγωγής 

Υποψηφίων ΣΕΦΑΑ και Στρατιωτικών Σχολών (∆ΦΠ). 

•••• Ειδικά Προγράµµατα για Άτοµα µε Αναπηρία (Α.µε.Α.) στα πλαίσια του ελεύθερου χρόνου και 

προγραµµάτων σε κολυµβητήρια,  σε Ανοιχτούς χώρους Άθλησης ή σε Κλειστά Αθλητικά Κέντρα. 

     Τα Τµήµατα ανά Πρόγραµµα είναι τα ακόλουθα όπως αναφέρονται  στα υπ΄ αριθµ. 

ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/ΤΣΠΕΠΑΟ/444247/23485/2310/1586/27-10-2017 και ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/ 

∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/ΤΣΠΕΠΑΟ/444331/23490/2313/1587/27-10-2017 έγγραφα του Γενικού Γραµµατέα 

Αθλητισµού: 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑπρΗ ΑΠ ΑΕΗ ΑΝ ΑΓ ΑΕ ΑΤΗ ∆ΦΠ Α.µε.Α. ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 5 50 10 5 10 10 10 2 22 124 

•••• Κάθε τµήµα ανά Πρόγραµµα  αντιστοιχεί σε τρεις (3) εκπαιδευτικές ώρες και 

πρόκειται να απασχοληθούν 24 Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής.  
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        Οι ανωτέρω Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) θα υλοποιήσουν προγράµµατα στα κέντρα του 

Ο.Π.Α.Ν.∆.Α. και συγκεκριµένα στους Ανοιχτούς χώρους Άθλησης, στα Κλειστά Αθλητικά Κέντρα, στα 

Γυµναστήρια, στα Κολυµβητήρια, στα Πολιτιστικά Κέντρα, στους αύλειους χώρους σχολείων στο πλαίσιο 

του προγράµµατος Αθλοπαιδιές – Ακαδηµίες. 

        Οι χώροι που θα υλοποιηθούν τα προγράµµατα λειτουργούν από ∆ευτέρα ως Παρασκευή 8:00-

22:00 και Σάββατο 8:00-19:00. Η απασχόληση των Π.Φ.Α. θα είναι ως επί τω πλείστων στην 

απογευµατινή βάρδια. 

 Οι είκοσι τέσσερις (24) Π.Φ.Α. θα απασχολούνται έως και δέκα οκτώ (18) ώρες εβδοµαδιαίως. 

Ως ηµεροµηνία έναρξης των προγραµµάτων ορίζεται η ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής 

σύµβασης και ως λήξη έχει οριστεί η 31η Ιουλίου 2018, όπως αναφέρετε στις Εγκρίσεις Γενικών και 

Ειδικών Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους Μεγάλης ∆ιάρκειας Περιόδου  2017-2018 που είχαν 

αποσταλεί µε τα υπ’ αριθµ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/ΤΣΠΕΠΑΟ/444247/23485/2310/1586/27-10-

2017 και ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/ΤΣΠΕΠΑΟ/444331/23490/2313/1587/27-10-2017 έγγραφα του 

Γενικού Γραµµατέα Αθλητισµού και στην υπ’ αριθµ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 

187200/13385/1259/891/7-6-2016 Απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού (Φ.Ε.Κ. 

1774/τευχ.Β΄/17-6-2016) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους».  

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. 6041.006 «Τακτικές αποδοχές ωροµισθίων Γυµναστών ΓΓΑ» 

και Κ.Α. 6054.001 «Εργοδοτικές εισφορές στις συµβάσεις ορισµένου χρόνου» προϋπολογισµού 

τρέχοντος έτους 2017 καθώς και επόµενου έτους 2018. 

 

Οι ενδιαφερόµενοι Π.Φ.Α. που επιθυµούν να απασχοληθούν στα Π.Α.γ.Ο. θα πρέπει να υποβάλλουν 

αίτηση, η οποία θα συνοδεύεται από: 

 
1. Βιογραφικό σηµείωµα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράµµατα, στην 

επιµόρφωση µέσω σεµιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή µεταπτυχιακού τίτλου  ή 

ειδικότητας κ.λπ. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο 

βιογραφικό σηµείωµα είναι αληθή. 

3. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, µεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού 

διπλώµατος ή ισότιµου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισµένου στην Ελλάδα. 

4. Φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας. 

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

6. Βεβαίωση του ∆ήµου περί µόνιµης κατοικίας. 

7. Βεβαίωση του ΟΑΕ∆ ότι είναι άνεργος. 

8. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του 

κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (µισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών 

ταµείων) ή  βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις 

παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρηµένα από την Επιθεώρηση 

Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σηµείωµα 

και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.  

9. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα µονογονεϊκής οικογένειας 

σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
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Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία. Η ανεργία αποδεικνύεται µε σχετική 

βεβαίωση από το αρµόδιο γραφείο του ΟΑΕ∆. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθµός 

υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω προϋπόθεση (ανεργία), προκειµένου να εξασφαλιστεί η 

υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο., ο φορέας δύναται να προσλάβει Π.Φ.Α. οι οποίοι δεν είναι άνεργοι. 

 

Η πρόσληψη αυτών γίνεται µε βάση την κατάταξη τους σε πίνακα σύµφωνα µε τη µοριοδότηση που 

περιγράφεται στο Οργανωτικό Πλαίσιο. Ως εκ τούτου, συντάσσονται πίνακες υποψηφίων µη 

λαµβάνοντας υπόψη τον περιορισµό της ανεργίας. 

  

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν Π.Φ.Α. µε τη συγκεκριµένη ειδίκευση, δύναται να προσληφθούν Π.Φ.Α. 

µε προϋπηρεσία ενός τουλάχιστον έτους στο συγκεκριµένο πρόγραµµα. 

Στην περίπτωση που απαιτείται εξειδίκευση σε κατηγορία που δεν προβλέπεται στο πρόγραµµα 

σπουδών του αντίστοιχου τµήµατος των Α.Ε.Ι., λαµβάνονται υπόψη βεβαιώσεις σπουδών ή 

εκπαιδευτικών σεµιναρίων ή επιµορφώσεων στο συγκεκριµένο αντικείµενο της ανακοίνωσης. 

 

Στις περιπτώσεις που από τη φύση και τις ιδιαιτερότητες του προγράµµατος, σύµφωνα µε την κρίση του 

φορέα και την απαραίτητη σύµφωνη γνώµη της Γ.Γ.Α., απαιτείται Π.Φ.Α. µε συγκεκριµένη ειδίκευση ή 

εµπειρία, που προβλέπεται στην προκήρυξη, προσλαµβάνεται Π.Φ.Α. που έχει τα απαραίτητα προσόντα. 

 

Σε περίπτωση ισοβαθµίας λαµβάνονται υπόψη πρόσθετα προσόντα όπως ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η 

εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψηφίου από το φορέα (σε περίπτωση που έχει προϋπηρεσία στον 

οικείο φορέα και στο συγκεκριµένο πρόγραµµα). 

 

 Για την εύρυθµη λειτουργία των ΠΑγΟ, στα προγράµµατα που ο φορέας κρίνει απαραίτητο, δύναται να 

πριµοδοτήσει έως 20 µήνες από τους τελευταίους 24 µήνες, τους υποψηφίους που έχουν αποδεδειγµένη 

προϋπηρεσία στον οικείο φορέα. 

 

Η υπηρεσία στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων θα είναι τα κεντρικά γραφεία 

του Ο.Π.Α.Ν.∆.Α. στην ακόλουθη διεύθυνση: Οργανισµός Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νεολαίας 

∆ήµου Αθηναίων (Ο.Π.Α.Ν.∆.Α.) Ακαδηµίας 50, Αθήνα, Τ.Κ. 10679, υπόψη ∆/νσης Αθλητισµού 

(Πληροφορίες Παπαθεοδωρόπουλος Γεώργιος: 210 5284876). 

 

Οι ηµέρες κατάθεσης των αιτήσεων είναι από ∆ευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από 9:00 έως 14:00. 

 

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να έχουν την υγεία και την καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση 

των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 

 

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του κεντρικού κτιρίου του 

(Ο.Π.Α.Ν.∆.Α.) – Ακαδηµίας 50 και στο κτίριο ∆ήµου Αθηναίων – Λιοσίων 22, να δηµοσιευθεί (περίληψη 

αυτής) σε δύο (2) τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες. 

 

Η προθεσµία µέσα στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις ορίζεται σε 10 ηµέρες από την εποµένη ηµέρα 

της δηµοσίευσης σε δύο (2) εφηµερίδες και την ανάρτηση της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων 

του Οργανισµού, ήτοι από 1/12/2017 έως και 10/12/2017. 

 

Τα κριτήρια επιλογής, ο καθορισµός της σειράς κατάταξης των υποψηφίων και οι υποβολές ενστάσεων 

από τους ενδιαφεροµένους στον φορέα, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10 ηµερολογιακών) 

ηµερών από την εποµένη της ανάρτησης των πινάκων στην υπηρεσία µας, θα γίνουν σύµφωνα µε τα 

ΑΔΑ: Ω5Χ9ΟΞΩΡ-ΛΡΩ



6 

 

όσα ορίζονται στην υπ’ αριθµ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891/7-6-

2016 Απόφαση Υφυπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού (Φ.Ε.Κ. 1774/τευχ.Β΄/17-6-2016). 

 

 

 

 

                                                                                                                                        Ο  
                                                                                                                   ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
                                                                                                  ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

                                                                                                                     
                                                                                                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΤΖΑΝΗΣ 
Εσωτερική ∆ιανοµή: 
Αυτοτελές Γρ. Γραµµατείας Προέδρου 
Γραµµατεία  Αντιπροέδρου 
Αυτοτελές Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης 
∆ιεύθυνση Αθλητισµού 
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού 
Τµήµα  Γυµναστηρίων 
Τµήµα Προσωπικού 
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