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Για τα παιδιά, τους νέους,  
την ευγενή άμιλλα και τον αθλητισμό 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παρουσίαση Συλλόγου 
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Το Σωματείο 
Το Σωματείο μας ιδρύθηκε το 1985 με σκοπό την ανάπτυξη και διάδοση του αθλήματος της 

καλαθοσφαίρισης στη ευρύτερη περιοχή μας (Παπάγου - Χολαργός κλπ). Ο Α.Σ.Ο.Π. είναι ενεργό μέλος 
της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.) και της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης 

Αττικής (Ε.Σ.Κ.Α.) και ανήκει στο μητρώο πιστοποιημένων αθλητικών σωματείων της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού. Η αύξηση των αθλητών του συλλόγου, ιδιαίτερα στις ηλικίες των ακαδημιών, 

είναι ενδεικτικό της αναγνώρισης και της εκτίμησης που υπάρχει στο έργο που συντελείται. 
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Το ανδρικό μας τμήμα συμμετέχει στο επίσημο πρωτάθλημα που διοργανώνεται από την Ένωση 
Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Αττικής (Ε.Σ.Κ.Α.). Οι ομάδες της Αθήνας είναι χωρισμένες σύμφωνα με τη 

δυναμικότητά τους σε τέσσερις κατηγορίες και η ομάδα μας φέτος αγωνίζεται στην B’ τοπική κατηγορία 

(B΄ΕΣΚΑ). 
 

Το παιδικό τμήμα την αγωνιστική περίοδο 2015-2016 πέτυχε την άνοδο στην Ανώτατη Κατηγορία ΕΣΚΑ, 
όπου και θα αγωνίζεται την προσεχή περίοδο 2016-17. 
 

Το εφηβικό μας τμήμα συμμετέχει ανελλιπώς στο αντίστοιχο επίσημο πρωτάθλημα που διοργανώνονται 

από την Ε.Σ.Κ.Α., όπου έχει να επιδείξει σημαντικές επιτυχίες. 
 

Τα τμήματα υποδομής του Σωματείου, όπου μπορούν να συμμετέχουν αγόρια και κορίτσια ηλικίας 5 - 

14 ετών, λειτουργούν τα τελευταία εικοσιπέντε έτη και έχουν αναδείξει πλήθος αθλητών, με επιλογές 
στα κλιμάκια ΕΣΚΑ και κλήσεις στα εθνικά κλιμάκια, οι οποίοι σήμερα αγωνίζονται είτε στα αγωνιστικά 

τμήματα του Σωματείου είτε σε άλλες ομάδες μεγαλύτερης ή μικρότερης κατηγορίας. Τα δύο τελευταία 
χρόνια, προχωρήσαμε στη δημιουργία τμήματος προσχολικής ηλικίας, πρωτοβουλία που έτυχε μεγάλης 

αναγνώρισης και θερμής υποδοχής από τους γονείς. 
 

Θεωρούμε ότι μόνο με την ανάπτυξη των αθλητικών δραστηριοτήτων στα πλαίσια της κοινωνικής ζωής 

της πόλης μας θα γίνει δυνατόν τα νέα παιδιά να απομακρυνθούν από επικίνδυνες αντικοινωνικές 
δραστηριότητες. Η συνεχόμενη αύξηση του αριθμού των παιδιών που αθλούνται στο σύλλογό μας και 

ιδιαίτερα στις ακαδημίες, αποτελεί απόδειξη ότι κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση και αναγνωρίζεται 
το έργο μας. Για τον λόγο αυτό δεν μπορούμε παρά να επιδιώκουμε την μεγαλύτερη δυνατή ανάπτυξη 

της δραστηριότητας του Σωματείου. 
 

Έδρα του συλλόγου είναι το κλειστό γυμναστήριο του Παπάγου. Τουλάχιστον 10 αγώνες την εβδομάδα 

διεξάγονται στο συγκεκριμένο γυμναστήριο από τους δύο αθλητικούς συλλόγους που το χρησιμοποιούν. 
Ο σύλλογος χρησιμοποιεί επίσης για προπονήσεις και φιλικούς αγώνες το κλειστό γήπεδο Γυμνασίου – 

Λυκείου Παπάγου, το κλειστό γυμναστήριο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου, το ανοικτό γήπεδο 
της οδού Κύπρου και το ανοικτό γήπεδο της οδού Νευροκοπίου.  
 

Μετά το τέλος της αγωνιστικής χρονιάς διοργανώνεται τουρνουά φίλων της ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ, όπου ως επί 

το πλείστον συμμετέχουν βετεράνοι αθλητές. Με την λήξη της αθλητικής περιόδου των Ακαδημιών 

Ιούνιο) διοργανώνεται ειδικό προπονητικό πρόγραμμα για επιλεγμένα τμήματα των ακαδημιών. 
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Αγωνιστικά τμήματα 
 Ανδρικό 

o Δυναμικό: 18 εν ενεργεία αθλητές. 
o Δύο προπονητές και ένας έφορος. 

o Αγωνίζεται στην Β΄Ε.Σ.Κ.Α. με 28 ομάδες σε δύο ομίλους από όλο το Λεκανοπέδιο 
Αττικής. Το πρωτάθλημα ξεκινάει τον Οκτώβριο και ολοκληρώνεται το Μάιο. Οι αγώνες 

είναι κάθε Πέμπτη και η έδρα της ομάδας είναι το κλειστό γυμναστήριο του Παπάγου. 
Την περίοδο 2013-2014 συμμετείχε στο πρωτάθλημα της Ανώτατης Τοπικής 

Κατηγορίας. 

 Εφηβικό 
o Δυναμικό: 16 εν ενεργεία αθλητές ηλικίας έως 17 ετών. 
o Ένας προπονητής και ένας έφορος. 

o Συμμετέχει στο οικείο πρωτάθλημα της Ε.Σ.Κ.Α. σε όμιλο με 10 ομάδες κυρίως από 

γειτονικές περιοχές. Το πρωτάθλημα ξεκινάει το Σεπτέμβριο και ολοκληρώνεται τον 
Φεβρουάριο. Η έδρα της ομάδας είναι το κλειστό γυμναστήριο του Παπάγου. 

 Παιδικό 
o Δυναμικό: 17 εν ενεργεία αθλητές ηλικίας έως 15 ετών 
o Ένας προπονητής και ένας έφορος. 

o Την προσεχή περίοδο θα συμμετέχει στην Α΄κατηγορία, στο οικείο πρωτάθλημα της 

Ε.Σ.Κ.Α. Η έδρα της ομάδας είναι το κλειστό γυμναστήριο του Παπάγου. 
 

Τμήματα υποδομών και ακαδημίες 

 Γεννηθέντες 2002.  
o Δυναμικό: 18 παιδιά. 

o Ένας προπονητής και ένας έφορος. 

o Συμμετέχει στο πρωτάθλημα παμπαίδων ΕΣΚΑ και σε άλλα τουρνουά 

 Γεννηθέντες 2003. Δύο τμήματα 
o Δυναμικό: 26 παιδιά, χωρισμένα σε δύο τμήματα. 

o Δύο προπονητές και ένας έφορος. 
o Συμμετέχει στο πρωτάθλημα παμπαίδων Β΄ΕΣΚΑ και σε άλλα τουρνουά 

 Γεννηθέντες 2004. Δύο τμήματα 

o Δυναμικό: 24 παιδιά χωρισμένα σε δύο τμήματα 
o Ένας προπονητής και ένας έφορος. 

o Συμμετέχει στο πρωτάθλημα mini ΕΣΚΑ και σε άλλα τουρνουά 

 Γεννηθέντες 2005 
o Δυναμικό: 18 παιδιά. 

o Ένας προπονητής και ένας έφορος. 

o Συμμετέχει στο πρωτάθλημα promini ΕΣΚΑ και σε άλλα τουρνουά 

 Γεννηθέντες 2006. Δύο τμήματα 
o Δυναμικό: 38 παιδιά. 

o Ένας προπονητής και ένας έφορος. 

 Γεννηθέντες 2007. Δύο τμήματα 
o Δυναμικό: 20 παιδιά. 
o Ένας προπονητής και ένας έφορος 

 Γεννηθέντες 2008-2009.  
o Δυναμικό: 18 παιδιά. 
o Ένας προπονητής και ένας έφορος 

 Γεννηθέντες 2010.  
o Δυναμικό: 15 παιδιά. 

o Ένας προπονητής και ένας έφορος 

 Γεννηθέντες 2011 (προσχολική ηλικία).  
o Δυναμικό:10 παιδιά. 

o Ένας προπονητής και ένας έφορος 

 Τμήμα Κορασίδων  
o Δυναμικό: 10 παιδιά ηλικίας έως 12 ετών 
o Ένας προπονητής και ένας έφορος. 

o Συμμετέχει στο πρωτάθλημα Γ΄κατηγορίας κορασίδων ΕΣΚΑ. 

 Τμήμα mini-Κοριτσιών  
o Δυναμικό: 10 παιδιά ηλικίας έως 12 ετών 

o Ένας προπονητής και ένας έφορος. 

o Συμμετέχει σε τουρνουά από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάιο. 
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Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠΑΓΟΥ 
30 χρόνια, 265 αθλητές και αθλήτριες, 13 τμήματα ακαδημιών, 3 αγωνιστικά τμήματα 

Παίζω-Διασκεδάζω-Μαθαίνω-Διακρίνομαι 
 

 

Τα τελευταία 6 χρόνια τα τμήματα ακαδημιών του συλλόγου, κάθε χρόνο, διακρίνονται αποσπώντας 
μετάλλια και καταλαμβάνοντας υψηλές θέσεις σε όλα τα τουρνουά στα οποία λαμβάνουν μέρος και τα 

οποία αφορούν σχεδόν σε όλες τις ηλικίες. 
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Κοινωνική Ευθύνη 
 

O "ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠΑΓΟΥ", συνεπής στην αρχή του για τον κοινωνικό ρόλο των ερασιτεχνικών 
αθλητικών σωματείων, συμμετέχει στις προσπάθειες για την ενίσχυση των συνανθρώπων μας που 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες, και θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να γίνει ο αθλητισμός αφορμή για την 
ισόρροπη ανάπτυξη των παιδιών, την ευγενή άμιλλα και την κοινωνική αλληλεγγύη. 

o Διοργανώνουμε το καλοκαιρινό 3 on 3 για τις ακαδημίες μας και του βετεράνους φίλους μας. 

o Διοργανώνουμε τουρνουά “Basketball 40+” για τους μεγαλύτερους σε ηλικία φίλους μας και φίλους 
του μπάσκετ. 

o Με την ευγενική προσφορά του ΙΑΣΩ διοργανώνουμε σωματικό/σκελετικό και πελματογραφικό 
έλεγχο για τους παιδιά του συλλόγου. 

o Καλούμε και κινητοποιούμε τους φίλους και μέλη της ομάδας για συμμετοχή σε εθελοντική 

αιμοδοσία και προσφορά μυελού των οστών. 
o Διοργανώσαμε –μέσω αγώνα των ακαδημιών- συλλογή τροφίμων για το κοινωνικό παντοπωλείο 

του Δήμου μας. 
o Συνδιοργανώνουμε και συμμετείχουμε σε Χριστουγεννιάτικο 3 on 3 των ακαδημιών της περιοχής 

μας, για φιλανθρωπικό σκοπό. 
o Συμμετείχαμε σε διεθνές τουρνουά στην Ελβετία. Η δραστηριότητα περιελάμβανε και εκπαιδευτικές 

επισκέψεις στο CERN, το  μουσείο της FIBA και αλλού 

 
Η προσπάθεια συνεχίζεται για μεγαλύτερη κινητοποίηση και συμμετοχή και πάνω απ΄όλα για να 

γνωρίσουν τα παιδιά τη σημασία και την ομορφιά της κοινωνικής αλληλεγγύης και προσφοράς. 
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