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Θέµα: Αποστολή αιτηµάτων των ΟΤΑ Α & Β βαθµού

για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στα 

«Άθληση για Όλους»

 

 

Για την ικανοποίηση των αναγκών άθλησης των πολιτών, σχεδιάζονται από την 

Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.) τα Προγράµµατα Άθλησης για Όλους 

(Π.Α.γ.Ο.), τα οποία επιδρούν καταλυτικά στη  βελτίωση της ποιότητας 

πολιτών και αποτελούν τον προνοµιακό χώρο σύνδεσης και συνέχειας των άλλων δύο 

πυλώνων ανάπτυξης του αθλητισµού, τη σχολική φυσική αγωγή και τον αγωνιστικό 

αθλητισµό. Για τον σχεδιασµό 

2015 και έχοντας ως στόχο την αµεσότερη κάλυψη των αναγκών των ανωτέρω 
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ΠΡΟΣ :  
1.ΟΤΑ α’ βαθµού (µε την παράκληση
να ενηµερώσουν τα ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ που
εποπτεύουν) όπως πίνακας αποδεκτών  1
 
2.ΟΤΑ β’ βαθµού (13 Περιφέρειες)

όπως πίνακας αποδεκτών 2 
 
ΚΟΙΝ. :  
1) Υπουργείο Εσωτερικών, ∆/νση 
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ 
Σταδίου 27, 10183 Αθήνα (
2131364383)  
 
2) Υπουργείο ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης ∆ιεύθυνση 
Προσλήψεων Προσωπικού Τµήµα 
∆ιαδικασιών Μηχαν. Συστήµατος Βασ. 
Σοφίας 15, 10674 Αθήνα (
2131313229 Γραφείο Υπουργού 
Οικονοµικών)  
 
3) Υπουργείο Οικονοµικών, Κ. 
Σερβίας 10, 10562 Αθήνα (
2103332608)          

                                                                                    

Αποστολή αιτηµάτων των ΟΤΑ Α & Β βαθµού, ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆ αυτών , 

πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στα Π

Άθληση για Όλους», περιόδου 2014-2015.  

Για την ικανοποίηση των αναγκών άθλησης των πολιτών, σχεδιάζονται από την 

Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.) τα Προγράµµατα Άθλησης για Όλους 

τα οποία επιδρούν καταλυτικά στη  βελτίωση της ποιότητας 

αποτελούν τον προνοµιακό χώρο σύνδεσης και συνέχειας των άλλων δύο 

πυλώνων ανάπτυξης του αθλητισµού, τη σχολική φυσική αγωγή και τον αγωνιστικό 

αθλητισµό. Για τον σχεδιασµό – αξιολόγηση και έγκριση των Π.Α.γ.Ο. περιόδου 2014

χοντας ως στόχο την αµεσότερη κάλυψη των αναγκών των ανωτέρω 
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Αρ. Πρωτ.: 4148  

1.ΟΤΑ α’ βαθµού (µε την παράκληση         
να ενηµερώσουν τα ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ που  

όπως πίνακας αποδεκτών  1 

2.ΟΤΑ β’ βαθµού (13 Περιφέρειες)     
όπως πίνακας αποδεκτών 2  

Υπουργείο Εσωτερικών, ∆/νση 
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ 
Σταδίου 27, 10183 Αθήνα (fax.: 

2) Υπουργείο ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης ∆ιεύθυνση 
Προσλήψεων Προσωπικού Τµήµα 
∆ιαδικασιών Μηχαν. Συστήµατος Βασ. 
Σοφίας 15, 10674 Αθήνα (fax.: 

Γραφείο Υπουργού 

3) Υπουργείο Οικονοµικών, Κ. 
10562 Αθήνα (Fax: 

, ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆ αυτών , 

Προγράµµατα 

Για την ικανοποίηση των αναγκών άθλησης των πολιτών, σχεδιάζονται από την 

Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.) τα Προγράµµατα Άθλησης για Όλους 

τα οποία επιδρούν καταλυτικά στη  βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

αποτελούν τον προνοµιακό χώρο σύνδεσης και συνέχειας των άλλων δύο 

πυλώνων ανάπτυξης του αθλητισµού, τη σχολική φυσική αγωγή και τον αγωνιστικό 

και έγκριση των Π.Α.γ.Ο. περιόδου 2014-

χοντας ως στόχο την αµεσότερη κάλυψη των αναγκών των ανωτέρω 
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αναφερόµενων φορέων, σε προσωπικό, που αφορά θέσεις Πτυχιούχων Φυσικής 

Αγωγής για την υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο., παρακαλούµε να µας υποβάλλετε τα 

αιτήµατα σας για την έγκριση θέσεων Π.Φ.Α. που θα απασχοληθούν στα ανωτέρω 

προγράµµατα.  

Συγκεκριµένα, το προσωπικό Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου που 

προσλαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4151/29.04.2013 

όπως τροποποίησε τον Αθλητικό νόµο.2725/99 και ισχύει, στα πλαίσια των 

Προγραµµάτων  «Άθληση για Όλους», εξαιρείται των διαδικασιών της υπ΄ αριθµ. 

33/2006 ΠΥΣ (Α΄280). Η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.) µέσω της 

∆ιεύθυνσης Άθλησης για Όλους  προτείνει τις θέσεις των Π.Φ.Α. που είναι αναγκαίες 

για την υλοποίηση των τµηµάτων των Π.Α.γ.Ο. και Αναπτυξιακού Αθλητισµού, που 

υλοποιούν οι φορείς – ΟΤΑ Α & Β βαθµού, ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ αυτών, σύµφωνα µε το 

Οργανωτικό Πλαίσιο που αυτή εκδίδει. Για την έγκριση της πρόσληψης του 

προσωπικού αυτού και την κατανοµή των εγκεκριµένων θέσεων ανά φορέα, 

εκδίδεται Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών, Πολιτισµού & 

Αθλητισµού, ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, 

Εσωτερικών και Οικονοµικών. 

Με αφορµή το υπ’ αριθµ. 3259/30-01-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών µε 

θέµα «Προγραµµατισµός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2014 στους 

Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού και τα Ν.Π.Ι.∆. της αυτοδιοίκησης», θέτουµε υπ’ όψη σας το 

Ν.3870/2010 άρθρου 17 µε το οποίο αναστέλλονται οι πάσης φύσεως προσλήψεις και 

υπηρεσιακές µεταβολές καθώς και οι προπερασκευαστικές αυτών ενέργειες, για το 

δίµηνο χρονικό διάστηµα που  προηγείται των αυτοδιοικητικών εκλογών και µέχρι την 

εγκατάσταση των νέων αιρετών οργάνων.  

Μετά τα ανωτέρω σας εφιστούµε την προσοχή ότι θα πρέπει να αποστείλετε τα 

αιτήµατά σας το αργότερο έως 18-03-2014, στο Τµήµα Παρακολούθησης και 

Ελέγχου Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους της ∆ιεύθυνσης Άθλησης για Όλους, της 

Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, 

προκειµένου να µελετηθούν - αξιολογηθούν και εγκριθούν συνοδευόµενα από: 

 

α) Απόφαση οικείου συµβουλίου που θα αφορά αιτήµατα πρόσληψης αποκλειστικά µε 

αντίτιµο, µε την οποία θα περιγράφεται λεπτοµερώς ο λόγος για τον οποίο απαιτείται 

η πρόσληψη τέτοιου είδους προσωπικού, κατά βαθµίδα εκπαίδευσης και ειδικότητα. 

β) Βεβαίωση της οικονοµικής υπηρεσίας των παραπάνω φορέων ότι έχουν εγγραφεί 

στον προϋπολογισµό τους οι σχετικές πιστώσεις για το τρέχον έτος, καθώς και ότι  

θα εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις και στον προϋπολογισµό του επόµενου έτους, 

σε περίπτωση που η σύµβαση λήξει µετά την 31η -12-2014. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.14 του άρθρου12 του ν.4071/2012, θα πρέπει να 

βεβαιώνεται ρητά ότι το σύνολο (100%) της δαπάνης θα καλύπτεται από έσοδα από 

την καταβολή αντιτίµου από τους ωφελούµενους. 

γ) Προγραµµατισµό Προσλήψεων Έκτατου Προσωπικού Π.Φ.Α. (πίνακας 1 ή πίνακας 

2 συµπληρωµένος). Η ορθή και επιµελής συµπλήρωση του πίνακα κρίνεται 

επιβεβληµένη, αφού από αυτόν προκύπτουν οι ανάγκες σε προσωπικό για τα 

Προγράµµατα Άθλησης για Όλους. 
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δ) Σχέδιο υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. περιόδου 2014-2015, όπου αποτυπώνεται ο συνολικός 

προγραµµατισµός υλοποίησης των προγραµµάτων. 

Στ) ∆ικαιολογητικά πιστοποίησης Φορέα για την υλοποίηση Π.Α.γ.Ο. 
1) Πράξη ίδρυσης του Νοµικού Προσώπου και έγγραφα νοµικής υπόστασης αυτού. 
2) Κανονισµός – Καταστατικό διοίκησης και λειτουργίας του Νοµικού Προσώπου. 
3) Κατάσταση νόµιµων εκπροσώπων. 
4) Έγγραφο περί ορισµού υπευθύνου επικοινωνίας για θέµατα σχεδιασµού και 
γνωστοποίησης στοιχείων επικοινωνίας αυτού.  
 

Η εξέταση των αιτηµάτων γίνεται µόνο, εφόσον οι φορείς πιστοποιηθούν ως 
φορείς υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. από την Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού. Παρακαλούµε 
όπως κοινοποιήσετε τη παρούσα εγκύκλιο στους αρµόδιους υπευθύνους των Π.Α.γ.Ο. 
της Περιφέρειας σας και του ∆ήµου σας. 
 
 Σας γνωρίζουµε ότι η ανωτέρω διαδικασία θα είναι ένα προπαρασκευαστικό 
στάδιο των ενεργειών, που θα συνεχιστούν και ολοκληρωθούν µετά την ανάληψη 
καθηκόντων των νέων αιρετών οργάνων σύµφωνα µε την αναφερόµενη εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών.  
 
 
 
 
    Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
 
 
      ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΣ  
 


