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                  του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Στις 26 Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο, δια 
τηλεδιάσκεψης,  μέσω του προγράμματος zoom, ύστερα από την υπ’ αριθ. Πρωτ. 951-22/06/2020 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 οκτώ (8) και συγκεκριμένα οι:  
 
1)Δημήτρης Πανταζόπουλος, Πρόεδρος, 2) Λουκάς Ζαχείλας 3) Ιωάννης Τζούμαρης, 4) Δημήτρης Κύρκος, 
5) Αικατερίνη Ραγκούση,  6) Γαβριήλ Αραμπατζής 7) Ευσταθία Λιακοπούλου, 8) Γεώργιος Μπενάς   
 
Οι κυρίες Βασιλική Κραββαρίτου, Μαρία Μπάστα, Χριστίνα Σερέτη και οι κύριοι Αλέξανδρος Μπενέκης, 
Βασίλειος Μπάτρας, Ιωάννης Τσάκωνας, Ιωάννης Γρηγορέας, Αλέξανδρος Βαρσάνης και Παναγιώτης 
Ποντίδας δεν προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν νόμιμα. 
 
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: 56/2020 
  
Θέμα: Έγκριση διάθεσης Δημοτικού Κολυμβητηρίου Ηλιούπολης για το πρόγραμμα κολύμβησης στα 
σχολεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Δ/νση Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας) 
 
Ο Πρόεδρος, κ. Δημήτρης Πανταζόπουλος, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών του Δ.Σ. την εισήγηση του Τμήματος Αθλητισμού, η οποία, αναλυτικά αναφέρει τα  παρακάτω: 

 

Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 12508/12-6-2020 αίτημα της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης αφορά τη εφαρμογή της 
διδασκαλίας του αντικειμένου της κολύμβησης στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σκοπός 
της διδασκαλίας της κολύμβησης είναι η απόκτηση κολυμβητικής παιδείας/επάρκειας και ειδικότερα : 

 η απόκτηση βιωματικής γνώσης των βασικών κανόνων ασφαλείας και υγιεινής, 
 ο χειρισμός έκτακτων καταστάσεων γύρω και μέσα στο υδάτινο περιβάλλον, 
 η αποφυγή του πνιγμού, 
 η ανάπτυξη αυτοπεποίθησης μέσα στο νερό, 
 η εξάσκηση των βασικών κολυμβητικών δεξιοτήτων, 
 η εξοικείωση των παιδιών με το υδάτινο στοιχείο μέσα από το παιχνίδι και τη ψυχαγωγία, 
 η ανάπτυξη της συνεργασίας και της κοινωνικότητας συμβάλλοντας έτσι στην ολοκλήρωση της 

προσωπικότητας των μαθητών. 
Το Νομικό μας Πρόσωπο αναλαμβάνει την υποχρέωση παραχώρησης των κολυμβητικών δεξαμενών σε 
συγκεκριμένες ώρες που θα προτείνει, ώστε να μην διαταράσσεται το ημερήσιο πρόγραμμα όπως ισχύει. 

Τη μεταφορά των μαθητών και την πρόσληψη των Π.Φ.Α. αναλαμβάνουν το Υ.ΠΑΙ.Θ. και η Ομοσπονδία 
Κολύμβησης αντίστοιχα.  
 
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  

 

ΑΔΑ: 6ΨΘΗΟΛ02-ΧΓΒ



Την έγκριση παραχώρησης των κολυμβητικών δεξαμενών σε συγκεκριμένες ώρες που θα προτείνει το 
Νομικό Πρόσωπο, ώστε να μην διαταράσσεται το ημερήσιο πρόγραμμα όπως ισχύει. 
Τη μεταφορά των μαθητών και την πρόσληψη των Π.Φ.Α. αναλαμβάνουν το Υ.ΠΑΙ.Θ. και η Ομοσπονδία 
Κολύμβησης αντίστοιχα.  
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 56/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.  
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής: 
 
 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ  29/06/2020 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    ΤΑ ΜΕΛΗ 
Λουκάς Ζαχείλας, Ιωάννης Τζούμαρης, Δημήτρης 
Κύρκος, Αικατερίνη Ραγκούση, Γαβριήλ Αραμπατζής 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 
 

ΑΔΑ: 6ΨΘΗΟΛ02-ΧΓΒ
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