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Θέμα : «Έγκπιζη Οπγανωηικού Πλαιζίος Ππογπαμμάηων Άθληζηρ για 

Όλοςρ.» 

 

 

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 

 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Ρηο δηαηάμεηο: 

α) Ρνπ λ. 1558/1985, άξζξν 27 «Πχζηαζε Γεληθψλ Γξακκαηεηψλ» παξ. 2ε, πεξ ηv 

«Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ» (ΦΔΘ 137/Α/1985). 

β) Ρνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ. 2725/1999 (ΦΔΘ 121/Α/17.6.1999) «Δξαζηηερληθφο θαη 

επαγγεικαηηθφο αζιεηηζκφο θαη άιιεο δηαηάμεηο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 

76 ηνπ λ. 3057/2002 (ΦΔΘ 239/Α/10-10-2002). 

γ) Ρνπ λ. 3852/2010 (ΦΔΘ 87/Α/7-6-2010), «Λέα αξρηηεθηνληθή ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο». 

δ) Ρνπ λ. 3918/2011 (ΦΔΘ 31/Α/2-3-2011) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα 

γείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

ε) Ρν Άξζξν 29 ηνπ Λ. 4151/ 2013 ΦΔΘ 103/Α/29-04-2013) «Οπζκίζεηο γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε θαη ηε βειηίσζε ζπληαμηνδνηηθψλ, δεκνζηνλνκηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 

ινηπψλ δηαηάμεσλ ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ». 

ζη) Ρνπ π.δ. 77/1985 «Νξγαληζκφο ηεο Γ.Γ.Α» (ΦΔΘ 28/Α/1985), φπσο ηζρχεη. 

δ) Ρνπ π.δ. 63/2005 (ΦΔΘ 98/Α/22-4-2005) «Θσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα 

ηελ Θπβέξλεζε θαη ηα Θπβεξλεηηθά Όξγαλα» 

ε) Ρνπ π.δ. 85/2012 (ΦΔΘ 141/Α/21-06-2012), «Ίδξπζε θαη κεηνλνκαζία 

πνπξγείσλ, κεηαθνξά θαη θαηάξγεζε 

ππεξεζηψλ. 

ζ) Ρνπ π.δ. 86/2012 (ΦΔΘ 141/Α/21-06-2012), «Γηνξηζκφο πνπξγψλ, 

Αλαπιεξσηψλ πνπξγψλ θαη θππνπξγψλ». 

η) Ρνπ π.δ. 98/2012 (ΦΔΘ 160/Α/10-08-2012), «Ρξνπνπνίεζε π.δ. 85/2012 

Ίδξπζε θαη κεηνλνκαζία πνπξγείσλ, κεηαθνξά θαη θαηάξγεζε ππεξεζηψλ, 

(Α΄/141)». 

2. Ρελ ππ’ αξηζκ. ΞΞΝΑ/ΓΓΓ/ΓΗΝΗΘ/ΓΞΔΦ/114952/ 18350/15269/892 (ΦΔΘ 

1655/Β/04-07-2013) απφθαζε ηνπ Ξξσζππνπξγνχ θαη ηνπ πνπξγνχ Ξνιηηηζκνχ 

θαη Αζιεηηζκνχ πεξί αλάζεζεο αξκνδηνηήησλ ζηνλ θππνπξγφ Ξνιηηηζκνχ θαη 

Αζιεηηζκνχ Ησάλλε Αλδξηαλφ. 

3. Ρελ ππ’ αξηζκ. 4843/12-2-2008 (ΦΔΘ 211/Β/11.2.2008) απφθαζε ηνπ 

θππνπξγνχ Ξνιηηηζκνχ «Έγθξηζε Νξγαλσηηθνχ πιαηζίνπ Ξξνγξακκάησλ 

Άζιεζεο γηα Όινπο» 



4. Ρελ ππ’ αξηζκ. 34103/21-7-2008 (ΦΔΘ 1525/Β/04.08.2008) απφθαζε ηνπ 

θππνπξγνχ Ξνιηηηζκνχ «Ρξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο ππ’ αξηζκ. 4843/12-

2-2008 απφθαζεο ηνπ θππνπξγνχ Ξνιηηηζκνχ «Έγθξηζε Νξγαλσηηθνχ πιαηζίνπ 

Ξξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο». 

5. Ρελ ππ’ αξηζκ. ππ’ αξηζκ. 4843/12.02.2008 (ΦΔΘ 211/ Β/11-02-2008) 

απφθαζε ηνπ θππνπξγνχ Ξνιηηηζκνχ κε ζέκα «Έγθξηζε Νξγαλσηηθνχ Ξιαηζίνπ 

Ξξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο» θαη ησλ ηξνπνπνηεηηθψλ απηήο απνθάζεσλ 

ππ’ αξηζκ. 34103/21-07-2008 (ΦΔΘ 1525/Β/ 04.08.2008), 94842/24.08.2011 

(ΦΔΘ 1945/Β/31.08.2011) θαη 6666/21.03.2013 (ΦΔΘ 828/Β/09-04-2013). 

6. Ρελ αλάγθε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ Ξξνγξακκάησλ «Άζιεζεο γηα 

Όινπο». 

7. Ρν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη 

δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, απνθαζίδνπκε: 

Ρελ Έγθξηζε ηνπ «Νξγαλσηηθνχ Ξιαηζίνπ ησλ Ξξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα 

Όινπο» σο εμήο: 

 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΑΘΛΗΗ για ΟΛΟΤ 

 

ΜΔΡΟ Α 

ΠΛΑΙΙΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΑΘΛΗΗ για 

ΟΛΟΤ 

 

Άπθπο 1 - Φιλοζοθία και ζκοποί ηων Ππογπαμμάηων Άθληζηρ για Όλοςρ 

 

1.1 Ζ δηα βίνπ άζιεζε απνηειεί κηα απφ ηηο βαζηθέο ζπληζηψζεο γηα ηελ πνηνηηθή 

δηαρείξηζε θαη νπζηαζηηθή αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπ πνιίηε, 

ιακβάλνληαο ππφςε ην ζχγρξνλν ηξφπν δσήο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ 

γηα ηε ζεηηθή επίδξαζε ηεο άζθεζεο ζηελ πγεία θαη ζηελ ςπρνθνηλσληθή 

θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ. 

Γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ άζιεζεο ησλ πνιηηψλ, ζρεδηάζηεθαλ απφ ηε 

Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ (Γ.Γ.Α.) ηα Ξξνγξάκκαηα Άζιεζεο γηα Όινπο 

(Ξ.Α.γ.Ν.), πνπ απνηεινχλ ηνλ πξνλνκηαθφ ρψξν ζχλδεζεο θαη ζπλέρεηαο ησλ 

άιισλ δχν ππιψλσλ αλάπηπμεο ηνπ αζιεηηζκνχ, ηε ζρνιηθή θπζηθή αγσγή θαη 

ηνλ αγσληζηηθφ αζιεηηζκφ. 

Ρα Ξ.Α.γ.Ν. πινπνηνχληαη κε ηελ θεληξηθή επζχλε ηνπ πνπξγείνπ Ξνιηηηζκνχ θαη 

Αζιεηηζκνχ δηα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ (Γ.Γ.Α.), ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο Νξγαληζκνχο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ν.Ρ.Α.) θαη άιινπο θνξείο, φπσο 

αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο, αζιεηηθά ζσκαηεία, κνξθσηηθνχο ζπιιφγνπο, 

πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο, αζιεηηθά θέληξα, θνξείο δηνξγάλσζεο πξνγξακκάησλ 

εξγαζηαθήο άζιεζεο, θνξείο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θ.ιπ. θαη απεπζχλνληαη ζε 

φινπο ηνπο πνιίηεο. 

1.2 Ζ άζθεζε κε ηε ζπζηεκαηηθή επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε απνηειεί νπζηαζηηθή 

θνηλσληθή επέλδπζε, γηαηί βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ αλζξψπνπ, ζπκβάιιεη 

ζηελ πξφιεςε πγείαο θαη ησλ εθθπιηζηηθψλ ηάζεσλ, ζηελ αλάπηπμε 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη ζε κία θαιχηεξε ζρέζε αλζξψπνπ θαη θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο. Πθνπφο ησλ Ξ.Α.γ.Ν. είλαη ε βειηίσζε ηνπ βηνινγηθνχ επηπέδνπ 

ησλ αζινπκέλσλ, ε θαιιηέξγεηα αζιεηηθνχ ραξαθηήξα θαη αζιεηηθήο ζπλείδεζεο, 

ε αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη ε αλαςπρή ησλ πνιηηψλ. 

1.3 Νη επηκέξνπο ζηφρνη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο αλάπηπμεο ησλ 

Ξ.Α.γ.Ν. είλαη: 

• Δπθαηξίεο ζπκκεηνρήο γηα φινπο, αλεμάξηεηα απφ ειηθία, θχιν, θνηλσληθή θαη 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θ.ιπ. 



• Γπλαηφηεηεο επηινγψλ ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη κνξθέο νξγάλσζεο ηεο 

άζιεζεο. 

• Ύπαξμε «ζπλέρεηαο» απφ ηελ πξνζρνιηθή θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηε ζρνιηθή 

θπζηθή αγσγή, έσο ηελ άζθεζε θαη θίλεζε ζηελ ηξίηε ειηθία. 

• Ξαξνρή ππεξεζηψλ άζιεζεο κε θάιπςε φινπ ηνπ έηνπο θαη θάζε εκέξαο ηεο 

εβδνκάδαο κε δξαζηεξηφηεηεο. 

• Δλεξγή ζπκκεηνρή ησλ αζινπκέλσλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ αζιεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, κε ελδερφκελε νηθνλνκηθή ζπκβνιή ζε απηά. 

• Ππλδπαζκφο ηεο άζιεζεο κε άιιεο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ νη ΝΡΑ θαη 

έληαμε ηεο άζιεζεο ζε νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ ζηνπο 

πνιίηεο, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο. 

• Ξιήξεο εθκεηάιιεπζε ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, αιιά θαη αμηνπνίεζε γηα 

δξάζεηο αζιεηηζκνχ θαη άζθεζεο ησλ θπζηθψλ κέζσλ θαη ρψξσλ, φπσο: πάξθα, 

δξφκνη, ζρνιηθέο εγθαηαζηάζεηο θ.α. 

• Ύπαξμε πνηνηηθψλ θξηηεξίσλ θαη εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ησλ Ξ.Α.γ.Ν.. 

• Αλάπηπμε ηεο εζεινληηθήο ζπκκεηνρήο. 

• Ξξνβνιή ησλ Ξ.Α.γ.Ν. θαη πιεξνθφξεζε ησλ πνιηηψλ. 

• Ππλεξγαζία ησλ ΝΡΑ κε άιινπο θνξείο, φπσο αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο, αζιεηηθά 

ζσκαηεία, κνξθσηηθνχο ζπιιφγνπο, πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο, νξγαλψζεηο 

εξγαζηαθνχ αζιεηηζκνχ θ.ιπ. 

• Δμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα, κε βάζε ηελ εδαθηθή ηδηαηηεξφηεηα ηεο πεξηνρήο 

ηνπ θάζε θνξέα (ζάιαζζα, ιίκλε, βνπλά, ιφθνη θ.ιπ.) 

• Ξαξνρή ππεξεζηψλ ζε άηνκα κε αλαπεξίεο, ζε επαίζζεηεο θνηλσληθά νκάδεο θαη 

ζε άηνκα κε ρξφληεο παζήζεηο. 

• Αλάδεημε εηδηθψλ αζιεηηθψλ γεγνλφησλ (εηδηθέο εκέξεο – εηδηθέο εθδειψζεηο). 

• Ξξνψζεζε κε δηαδεδνκέλσλ αζιεκάησλ. 

• πνζηήξημε εξαζηηερληθνχ αζιεηηζκνχ. 

• Ππλδπαζκφο πνιηηηζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ γεγνλφησλ κε αζιεηηθά γεγνλφηα. 

 

 

Άπθπο 2  - Δίδη διαδικαζιών ςλοποίηζηρ Π.Α.γ.Ο. 

Ρα είδε δηαδηθαζηψλ πινπνίεζεο ησλ Ξ.Α.γ.Ν. αθνξνχλ ζε πέληε βαζηθνχο ηχπνπο: 

2.1 Γηαδηθαζία ηχπνπ 1 

Ζ δηαδηθαζία απηή αθνξά ζηηο θαηεγνξίεο θαη ζηα είδε Ξ.Α.γ.Ν., φπνπ ηελ επζχλε 

πινπνίεζεο έρεη ν θνξέαο πνπ ππνβάιιεη αίηεζε-πξφηαζε, ε νπνία αμηνινγείηαη 

θαη εγθξίλεηαη απφ ηελ Γ.Γ.Α. 

2.2 Γηαδηθαζία ηχπνπ 2 

Ζ δηαδηθαζία απηή αθνξά ζηα πξνγξάκκαηα, φπνπ ηελ επζχλε ζρεδηαζκνχ θαη 

πινπνίεζεο ηελ έρεη ε Γ.Γ.Α, ε νπνία ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο θαηά πεξίπησζε 

αξκφδηνπο θνξείο. 

2.3 Γηαδηθαζία ηχπνπ 3 

Ζ δηαδηθαζία απηή αθνξά ζηα Ξ.Α.γ.Ν., φπνπ ηελ επζχλε ζρεδηαζκνχ ηελ έρεη ε 

Γ.Γ.Α. ελψ ηελ επζχλε πινπνίεζεο ηελ έρνπλ νη θνξείο (Λ.Ξ.Γ.Γ., Λ.Ξ.Η.Γ.), ζην 

πιαίζην ππνβνιήο αίηεζεο-πξφηαζεο απφ ην θνξέα θαη έγθξηζεο απφ ηελ Γ.Γ.Α. ή 

πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κε ην θνξέα. 

2.4 Γηαδηθαζία ηχπνπ 4 

Ζ δηαδηθαζία απηή αθνξά ζε εθδειψζεηο άζιεζεο γηα φινπο, αλεμαξηήησο θνξέα 

ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο, ζην πιαίζην ππνβνιήο αίηεζεο-πξφηαζεο απφ ην 

θνξέα θαη έγθξηζεο απφ ηελ Γ.Γ.Α. 

 

 

Άπθπο 3 - Πιζηοποίηζη θοπέων 

3.1 ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΦΝΟΔΗΠ 

Γηθαηνχρνη θνξείο είλαη απηνί πνπ δχλαληαη λα ππνβάιινπλ αίηεζε-πξφηαζε 

πινπνίεζεο Ξ.Α.γ.Ν. ζηελ Γ.Γ.Α. Νη θνξείο απηνί είλαη νη Ν.Ρ.Α. θαη ηα λνκηθά ηνπο 

πξφζσπα (Λ.Ξ.Γ.Γ., Λ.Ξ.Η.Γ) ηα νπνία παξέρνπλ αξκνδίσο ππεξεζίεο ζηνλ ηνκέα 

ηνπ αζιεηηζκνχ. Δπίζεο, δχλαληαη λα ππνβάιινπλ αίηεζε-πξφηαζε πινπνίεζεο 



πξνγξακκάησλ θαη άιια Λ.Ξ.Γ.Γ. ή Λ.Ξ.Η.Γ. κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, ζηνπο 

ζθνπνχο ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεηαη ε άζιεζε γηα φινπο ή ε ιεηηνπξγία 

πξνγξακκάησλ άζιεζεο, ηα νπνία, χζηεξα απφ αίηεζε-πξφηαζή ηνπο, επηιέγνληαη 

απφ ηελ Γ.Γ.Α. γηα ηελ πινπνίεζε επηιεγκέλσλ θαη ζηνρεπφκελσλ δξάζεσλ. 

3.2 ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖΠ ΓΗΑ ΡΑ Ξ.Α.γ.Ν. 

Γηα ηα Ξ.Α.γ.Ν. ησλ δηαδηθαζηψλ ηχπνπ 1, 2 θαη 4, νη ελδηαθεξφκελνη θνξείο 

ππνβάιινπλ, εθηφο απφ ηελ αίηεζε-πξφηαζε γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο ή 

πξνγξακκάησλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ Νξγαλσηηθφ Ξιαίζην (Ν.Ξ.), ηα εμήο 

έγγξαθα πηζηνπνίεζεο: 

(α) Ξξάμε ίδξπζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη έγγξαθα λνκηθήο ππφζηαζεο απηνχ. 

(β) Θαλνληζκφ-Θαηαζηαηηθφ δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

(γ) Θαηάζηαζε λφκηκσλ εθπξνζψπσλ. 

(δ) Έγγξαθν πεξί νξηζκνχ ππεπζχλνπ επηθνηλσλίαο γηα ζέκαηα ζρεδηαζκνχ θαη 

γλσζηνπνίεζε ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο απηνχ. 

3.3 Ζ εμέηαζε ησλ αηηήζεσλ-πξνηάζεσλ ησλ θνξέσλ γίλεηαη κφλν, εθφζνλ νη 

θνξείο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πηζηνπνηεζνχλ απφ ηελ Γ.Γ.Α. 

 

 

Άπθπο 4 –  Καηηγοπίερ και είδη Π.Α.γ.Ο. 

Νη θαηεγνξίεο θαη ηα είδε Ξ.Α.γ.Ν. είλαη ηα εμήο: 

Α. ΓΟΜΗΜΔΝΑ Π.Α.γ.Ο. 

Γνκεκέλα είλαη ηα Ξ.Α.γ.Ν. πνπ πινπνηνχληαη δχν έσο ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα, 

ζε ζπγθεθξηκέλν αζιεηηθφ ρψξν, κε ζηαζεξή ζπκκεηνρή αζινπκέλσλ θαη κε ηελ 

επνπηεία θαη θαζνδήγεζε Ξηπρηνχρνπ Φπζηθήο Αγσγήο. 

4.1. ΓΔΛΗΘΑ ΓΝΚΖΚΔΛΑ Ξ.Α.γ.Ν. ΚΔΓΑΙΖΠ ΓΗΑΟΘΔΗΑΠ 

4.1.1. Ξ.Α.γ.Ν. πνπ απεπζχλνληαη ζε άηνκα ειηθίαο απφ 4 έσο 18 εηψλ 

α. «Άζθεζε ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία» 

Γηα παηδηά ειηθίαο 4-6 εηψλ. 

α1. Ξξνγξάκκαηα θηλεηηθήο αγσγήο ζε λεπηαγσγεία θαη παηδηθνχο ζηαζκνχο 

α2. Ξξνγξάκκαηα κχεζεο ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο παηγληψδνπο κνξθήο 

β. «Ξαηδί θαη Αζιεηηζκφο» 

Γηα παηδηά ειηθίαο 6-12 εηψλ (εθηφο σξαξίνπ ζρνιείνπ) 

β1. Γηα ειηθίεο 6-9 εηψλ θαη 10-12 εηψλ 

β2. Πε δηαδεδνκέλεο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ζε κε δηαδεδνκέλεο αζιεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, κε ζθνπφ: 

- ηε θπζηθή άζθεζε θαη ηελ αζιεηηθή αγσγή 

- ηε κχεζε θαη εμάζθεζε ζε ζπγθεθξηκέλα αζιήκαηα  

γ. «Άζθεζε ζηελ εθεβηθή ειηθία» 

Γηα άηνκα ειηθίαο 13-18 εηψλ, φπνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ, πνπ αθνξνχλ ζε δηαδεδνκέλεο ή κε δηαδεδνκέλεο 

αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ρνξνχο, ξπζκηθή γπκλαζηηθή, αεξνβηθή 

γπκλαζηηθή θ.ιπ. 

δ. Θαηλνηφκα θαη κε θαηεγνξηνπνηεκέλα Γεληθά Γνκεκέλα Ξ.Α.γ.Ν. 

Ξξνγξάκκαηα άζιεζεο πνπ δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο 

θαη ηα νπνία ζα πξνηείλνληαη απφ ηνπο θνξείο πινπνίεζεο. 

4.1.2. Ξ.Α.γ.Ν. πνπ απεπζχλνληαη ζε άηνκα ειηθηψλ απφ 19 έσο 65 εηψλ θαη ζε 

άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 65 εηψλ. 

α. «Άζθεζε ελειίθσλ» 

Γηα άηνκα ειηθίαο 19 έσο 65 εηψλ, φπνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ 

θαη εθαξκνγήο πξν- 

γξακκάησλ θπζηθψλ θαη αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηε ζπγθξφηεζε κεηθηψλ ή 

ακηγψλ ηκεκάησλ, κε βάζε ην θχιν ή ιακβάλνληαο ππφςε άιια θξηηήξηα, φπσο ε 

ειηθία, ην επίπεδν θπζηθήο θαηάζηαζεο, ηα ελδηαθέξνληα θ.ιπ. 

α1. Ξξνγξάκκαηα θπζηθήο θαηάζηαζεο 

α2. Ξξνγξάκκαηα αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

α3. Άζιεζε ζε ρψξνπο εξγαζίαο 

α4. Άζιεζε ζε νηθηζκνχο εθηφο ηνπ ηζηνχ ηεο πφιεο 



β. «Άζιεζε θαη γπλαίθα» 

Γηα άηνκα ειηθίαο 19 έσο 65 εηψλ, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο 

θαη ηελ θηλεηηθή αλαςπρή. 

β1. Αεξνβηθή γπκλαζηηθή 

β2. Κπτθή ελδπλάκσζε 

β3. Θεξαπεπηηθή γπκλαζηηθή 

β4. Φπζηθή θαηάζηαζε 

β5. Αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

γ. «Άζιεζε θαη λένη» 

Γηα άηνκα ειηθίαο 19 έσο 30 εηψλ. 

Φπζηθή θαηάζηαζε, αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, γπκλαζηηθή γηα: 

- ζπνπδαζηέο θαη θνηηεηέο, ζε ζπλεξγαζία κε ηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα 

- ζηξαηεπκέλνπο θαη 

- λένπο εθηφο ηππηθψλ δνκψλ εθπαίδεπζεο, κε έκθαζε ζηε ζπλεξγαζία κε ηππηθέο 

ή άηππεο νξγαλψζεηο λενιαίαο. 

δ. «Άζθεζε ζηελ ηξίηε ειηθία» 

Γηα άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 65 εηψλ 

Ξξνγξακκαηηζκφο θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θπζηθψλ θαη θηλεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

δ1. Πηηο Ιέζρεο Φηιίαο ή ζε ζπλεξγαζία κε απηέο 

δ2. Πε άιινπο ρψξνπο 

ε. «Άζθεζε ζηα Ξαλεπηζηήκηα» 

Άζθεζε θνηηεηψλ, ζπνπδαζηψλ, δηδαζθφλησλ θαη ινηπψλ εξγαδνκέλσλ ζηα Α.Δ.Η. 

– Ρ.Δ.Η., ζε ρψξνπο άζιεζεο ζηα Α.Δ.Η. – Ρ.Δ.Η. ή ζε αζιεηηθά θέληξα. 

ζη. «Άζθεζε ζε ρψξνπο εξγαζίαο» 

Άζθεζε εξγαδνκέλσλ ζε εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο. 

δ. Θαηλνηφκα θαη κε θαηεγνξηνπνηεκέλα Γεληθά Γνκεκέλα Ξ.Α.γ.Ν. 

Ξξνγξάκκαηα πνπ δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο θαη ηα 

νπνία πξνηείλνληαη απφ ηνπο θνξείο πινπνίεζεο. 

4.2 ΔΗΓΗΘΑ ΓΝΚΖΚΔΛΑ Ξ.Α.γ.Ν. ΚΔΓΑΙΖΠ ΓΗΑΟΘΔΗΑΠ 

4.2.1 Άζθεζε αηφκσλ κε αλαπεξίεο 

α. «Άζθεζε αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζε Δηδηθά ζρνιεία θαη Ηδξχκαηα» (εληφο ή θαη 

εθηφο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο). 

β. «Άζθεζε αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζηα πιαίζηα ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ». 

Απεπζχλεηαη ζε άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε, θηλεηηθέο δηαηαξαρέο, πξνβιήκαηα 

φξαζεο θαη αθνήο θαη κε αζζέλεηεο πνπ απαηηνχλ καθξνρξφληα ζεξαπεία. 

4.2.2 «Άζθεζε ζηα θέληξα απεμάξηεζεο». Απεπζχλεηαη ζε άηνκα εμαξηεκέλα (απφ 

λαξθσηηθέο 

νπζίεο, αιθνφι θ.ιπ.), ζην ζηάδην ηεο πξφιεςεο, ηεο ζεξαπείαο θαη ηεο 

επαλέληαμεο. 

4.2.3 «Άζθεζε ζηα θέληξα Τπρηθήο γείαο.» Απεπζχλεηαη ζε άηνκα κε 

ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο θαη κε δπζθνιίεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο, κε ςπρηθά 

λνζήκαηα, κε δηαηαξαρέο πξνζσπηθφηεηαο θ.α. 

4.2.4 «Άζθεζε ζηηο θπιαθέο.» Γηα αλήιηθνπο θαη ελήιηθνπο θαη ησλ δχν θχισλ, 

έγθιεηζηνπο ζηε θπιαθή. 

4.2.5 «Άζθεζε επαίζζεησλ θνηλσληθά νκάδσλ.»  

α. «Άζθεζε παιηλλνζηνχλησλ». Γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο φισλ ησλ ειηθηψλ πνπ 

παιηλλνζηνχλ 

β. «Άζθεζε Ονκά». 

Γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο φισλ ησλ ειηθηψλ ζε ακηγή ή κεηθηά ηκήκαηα, κε ζηφρν 

ηελ έληαμε ησλ Ονκά ζην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν. 

4.2.6. «Άζθεζε αηφκσλ κε ρξφληεο παζήζεηο.» Απεπζχλεηαη ζε άηνκα φισλ ησλ 

ειηθηψλ πνπ ππνθέξνπλ απφ ρξφληεο παζήζεηο, κε ζηφρν ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

θπζηθήο θαη ςπρηθήο ηνπο πγείαο. 

4.2.7. Θαηλνηφκα θαη κε θαηεγνξηνπνηεκέλα Δηδηθά Γνκεκέλα Ξ.Α.γ.Ν. 

Ξξνγξάκκαηα πνπ δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο θαη ηα 

νπνία πξνηείλνληαη απφ ηνπο θνξείο πινπνίεζεο. 



4.3 ΓΝΚΖΚΔΛΑ Ξ.Α.γ.Ν. ΚΗΘΟΖΠ ΓΗΑΟΘΔΗΑΠ Ρα δνκεκέλα Ξ.Α.γ.Ν. κηθξήο 

δηάξθεηαο κπνξεί λα είλαη, 

θαηά πεξίπησζε, Γεληθά θαη Δηδηθά, κε βάζε ην πεξηε-ρφκελφ ηνπο. 

4.3.1 Σεηκεξηλά Ξ.Α.γ.Ν. 

Ξξνγξάκκαηα γηα φιεο ηηο ειηθίεο ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο: 

ρεηκεξηλφ ζθη, πεδνπνξία, νξεηβαζία, νξεηλή πνδειαζία, ξάθηηγθ, θαγηάθ, 

αλαξξίρεζε, πξνζαλαηνιηζκφο θ.ιπ.. 

4.3.2 Θεξηλά Ξ.Α.γ.Ν. 

Ξξνγξάκκαηα γηα φιεο ηηο ειηθίεο ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο: 

πνδήιαην, θνιχκβεζε, αζιήκαηα παξαιίαο (πεηνζθαίξηζε, πνδφζθαηξν θ.ιπ.), 

άζθεζε ζην λεξφ, ηζηηνπινΐα, ζαιάζζην ζθη, ηζηηνζαλίδα θ.ιπ.. 

4.3.3. Θαηλνηφκα θαη κε θαηεγνξηνπνηεκέλα Ξ.Α.γ.Ν. 

Ξξνγξάκκαηα πνπ δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο θαη ηα 

νπνία πξνηείλνληαη απφ ηνπο θνξείο πινπνίεζεο. 

Β. ΚΖ ΓΝΚΖΚΔΛΑ Ξ.Α.γ.Ν. 

Κε Γνκεκέλα είλαη ηα νξγαλσκέλα πξνγξάκκαηα άζιεζεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

ζηα πιαίζηα ελφο ειεχζεξνπ σξαξίνπ (ρξνληθέο δψλεο), κε παξάιιειεο 

δξαζηεξηφηεηεο, ηα νπνία απεπζχλνληαη ζε νκνηνγελή ή αλνκνηνγελή ζρήκαηα 

αζινπκέλσλ (κεηθηή άζιεζε, νηθνγέλεηα θ.η.ι.) θαη κπνξεί λα είλαη Γεληθά θαη 

Δηδηθά, κε βάζε ην πεξηερφκελφ ηνπο. 

4.4 ΚΖ ΓΝΚΖΚΔΛΑ Ξ.Α.γ.Ν. ΚΔΓΑΙΖΠ ΓΗΑΟΘΔΗΑΠ 

4.4.1 «Αζιεηηθά θέληξα ειεχζεξεο άζιεζεο» Αμηνπνίεζε αζιεηηθψλ ππνδνκψλ γηα 

ηελ πινπνίεζε 

Ξ.Α.γ.Ν. («κεηθηή» άζιεζε, άζιεζε νηθνγέλεηαο, θιπ), κε παξάιιειεο 

δξαζηεξηφηεηεο, ζηα πιαίζηα ελφο ειεχζεξνπ σξαξίνπ (ρξνληθέο δψλεο). 

4.4.2 «Αζινρψξνη ζηελ γεηηνληά» 

Αμηνπνίεζε φισλ ησλ νξγαλσκέλσλ ρψξσλ ή πεδφδξνκσλ ή αζθαιψλ αλνηθηψλ 

ρψξσλ, γηα ηελ πινπνίεζε Ξ.Α.γ.Ν. («κεηθηή» άζιεζε, άζιεζε νηθνγέλεηαο, θιπ), 

κε παξάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο, ζηα πιαίζηα ελφο ειεχζεξνπ σξαξίνπ (ρξνληθέο 

δψλεο), κε έκθαζε ζηελ ειεχζεξε νξγάλσζε ησλ αζινπκέλσλ θαη ηε ζπλεξγαζία 

κε εζεινληηθέο αζιεηηθέο νξγαλψζεηο ή άηππεο νκάδεο. 

4.4.3 «Άζθεζε ζηα Ξάξθα Άζιεζεο θαη γείαο» Ξξνγξάκκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ 

ήπηεο κνξθέο γπκλαζηηθήο, ζηα πιαίζηα ελφο ειεχζεξνπ σξαξίνπ (ρξνληθέο δψλεο). 

4.4.4. «Άζθεζε ζηα Ξαλεπηζηήκηα» 

Άζθεζε θνηηεηψλ, ζπνπδαζηψλ, δηδαζθφλησλ θαη ινηπψλ εξγαδνκέλσλ ζηα Α.Δ.Η. 

– Ρ.Δ.Η. ζε ρψξνπο άζιεζεο ζηα Α.Δ.Η. – Ρ.Δ.Η. ή ζε αζιεηηθά θέληξα, ζηα πιαίζηα 

ελφο ειεχζεξνπ σξαξίνπ. 

4.4.5 «Άζθεζε ζε ρψξνπο εξγαζίαο 

Άζθεζε εξγαδνκέλσλ ζε εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο 

ή ζε αζιεηηθά θέληξα, ζηα πιαίζηα ελφο ειεχζεξνπ σξαξίνπ. 

4.4.6 Θαηλνηφκα θαη κε θαηεγνξηνπνηεκέλα Ξ.Α.γ.Ν. Ξξνγξάκκαηα πνπ δελ 

κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο θαη ηα νπνία πξνηείλνληαη απφ 

ηνπο θνξείο πινπνίεζεο.  

4.5 ΚΖ ΓΝΚΖΚΔΛΑ Ξ.Α.γ.Ν.  

ΚΗΘΟΖΠ ΓΗΑΟΘΔΗΑΠ 

4.5.1 «Άζιεζε ζην βνπλφ» 

Ξξνγξάκκαηα γηα φιεο ηηο ειηθίεο κε θπζηθέο θαη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

πεδνπνξία, νξεηβαζία, νξεηλή πνδειαζία, πξνζαλαηνιηζκφο θ.ιπ., κε έκθαζε ζηε 

ζχλδεζε ησλ πξνγξακκάησλ άζιεζεο κε ηελ πεξηβαιινληηθή αγσγή θαη άιιεο 

νηθνινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

4.5.2 «Σεηκεξηλά αζιεηηθά θέληξα» 

Αμηνπνίεζε ρεηκεξηλψλ αζιεηηθψλ ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκνχ, γηα ηελ πινπνίεζε 

πξνγξακκάησλ άζιεζεο γηα φιεο ηηο ειηθίεο ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ην 

ρεηκεξηλφ ζθη, θαζψο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο πεδνπνξία, 

νξεηβαζία θ.α. 

4.5.3 «Άζιεζε ζηελ παξαιία»  



Αμηνπνίεζε αζιεηηθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκνχ, γηα ηελ 

πινπνίεζε πξνγξακκάησλ, κε έκθαζε ζην παηρλίδη θαη ζε δξαζηεξηφηεηεο 

θηλεηηθήο αλαςπρήο, κέζα ή έμσ απφ ην λεξφ ζε παξαιίεο, κε παξάιιειεο 

δξαζηεξηφηεηεο, ζηα πιαίζηα ελφο ειεχζεξνπ σξαξίνπ (ρξνληθή δψλε). 

4.5.4 «Θεξηλά αζιεηηθά θέληξα»  

Αμηνπνίεζε αζιεηηθψλ ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκνχ (θνιπκβεηήξηα, αζιεηηθά 

θέληξα), γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ, κε έκθαζε ζην παηρλίδη θαη ζε 

δξαζηεξηφηεηεο θηλεηηθήο αλαςπρήο, κέζα ή έμσ απφ ην λεξφ, κε παξάιιειεο 

δξαζηεξηφηεηεο, ζηα πιαίζηα ελφο ειεχζεξνπ σξαξίνπ (ρξνληθή δψλε ). 

4.5.5 «Αζιεηηθέο θαηαζθελψζεηο» 

Αμηνπνίεζε αζιεηηθψλ ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκνχ (θνιπκβεηήξηα, αζιεηηθά 

θέληξα), γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ζε παηδηά ζρνιηθψλ ειηθηψλ ή λέσλ 

έσο 22 εηψλ, κε έκθαζε ζην παηρλίδη θαη ζε δξαζηεξηφηεηεο θηλεηηθήο αλαςπρήο, 

κέζα ή έμσ απφ ην λεξφ, κε παξάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο, ζηα πιαίζηα ελφο 

εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο ή δηεπξπκέλνπ σξαξίνπ, κε ή ρσξίο δηακνλή ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. 

4.5.6 Θαηλνηφκα θαη κε θαηεγνξηνπνηεκέλα Ξ.Α.γ.Ν.  

Ξξνγξάκκαηα πνπ δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο θαη ηα 

νπνία πξνηείλνληαη απφ ηνπο θνξείο πινπνίεζεο. 

 

 Γ. ΔΚΓΗΛΩΔΙ ΑΘΛΗΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ 

Νη Δθδειψζεηο Άζιεζεο γηα Όινπο (Δ.Α.γ.Ν.) απνηεινχλ αζιεηηθά γεγνλφηα πνπ 

εθθξάδνπλ κε νπζηαζηηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηε θηινζνθία θαη ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ θηλήκαηνο ηνπ καδηθνχ αζιεηηζκνχ, αιιά ηαπηφρξνλα ζπκβάιινπλ 

ζεκαληηθά ζηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αλαβάζκηζή ηνπ. 

Νη Δ.Α.γ.Ν. απεπζχλνληαη ζε φινπο ηνπο πνιίηεο, αλεμάξηεηα απφ ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηα Ξ.Α.γ.Ν. Πηφρνο ησλ Δθδειψζεσλ είλαη λα δίλεηαη ε επθαηξία ζε φινπο 

ηνπο πνιίηεο λα ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο άζιεζεο θαη ςπραγσγίαο θαζ’ 

φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Απνηεινχλ, επίζεο, ζπλνδεπηηθή – ζπκπιεξσκαηηθή 

ελέξγεηα γηα απηνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα Ξ.Α.γ.Ν.. 

Νη Δ.Α.γ.Ν. πξέπεη λα δηαθξίλνληαη απφ ηηο ηππηθέο θαη νξγαλσκέλεο εθδειψζεηο 

εξαζηηερληθνχ αζιεηηζκνχ. 

Ζ δνκή θαη ην πεξηερφκελν ησλ εθδειψζεσλ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη: 

(α) Δθδειψζεηο αγσληζηηθνχ ραξαθηήξα 

(β) Δθδειψζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζε νξηζκέλεο ειηθίεο ή νκάδεο πιεζπζκνχ 

(γ) Κεηθηέο εθδειψζεηο κε αζιεηηθφ ραξαθηήξα 

(δ) Δθδειψζεηο κε παξάιιειεο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

(ε) Δθδειψζεηο – γεγνλφηα 

(ζη) Δθδειψζεηο κε δηάξθεηα 

4.6 «Δθδειψζεηο Ρνπηθήο Δκβέιεηαο» 

Νξγάλσζε αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ ζηα φξηα ησλ ΝΡΑ. 

4.7 «Δθδειψζεηο δηαδεκνηηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο» 

(α) Απφ θνηλνχ ζρεδηαζκφο θαη ζπκκεηνρή πνιιψλ θνξέσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

αζιεηηθέο εθδειψζεηο ελφο θνξέα 

(β) Απφ θνηλνχ ζρεδηαζκφο, ζπκκεηνρή θαη πινπνίεζε εθδειψζεσλ πνιιψλ 

θνξέσλ 

4.8 «Άιιεο Δθδειψζεηο» 

(α) Δζληθήο θαη δηεζλνχο εκβέιεηαο 

(β) Θαηλνηφκεο ή κε θαηεγνξηνπνηεκέλεο εθδειψζεηο 

 

 

Άπθπο 5 - Οπγανωηική δομή 

6.1. Ρελ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ηνπ παξφληνο Ν.Ξ. έρεη ε Γ.Γ.Α. ηνπ πνπξγείνπ 

Ξνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, δηα ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο «Άζιεζε γηα Όινπο». 

6.2. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγείνπ Ξνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, δχλαηαη λα 

νξίδνληαη ζε θάζε Ξεξηθέξεηα πεχζπλνη Αλάπηπμεο Άζιεζεο γηα Όινπο, νη νπνίνη 

είλαη Θαζεγεηέο Φπζηθήο Αγσγήο (Θ.Φ.Α.), δηνξηζκέλνη ζην Γεκφζην θαη έρνπλ 



έδξα ζε πεξεζία ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ηεο νηθείαο 

πεξηθέξεηαο ή ζε άιιν ρψξν πνπ ζα νξίδεηαη απφ ηελ Γ.Γ.Α. Ν νξηζκφο ησλ 

πεχζπλσλ Αλάπηπμεο Άζιεζεο γηα Όινπο γίλεηαη απφ ηελ Γ.Γ.Α., θαηφπηλ 

ππνβνιήο αηηήζεσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη επηινγήο βάζεη αληηθεηκεληθψλ 

θξηηεξίσλ. 

Νη πεχζπλνη Αλάπηπμεο Άζιεζεο γηα Όινπο έρνπλ ηελ επζχλε ηεο ελεκέξσζεο 

θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνξείο πινπνίεζεο ησλ Ξ.Α.γ.Ν. ζηελ πεξηνρή 

άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, θαζψο θαη ηε κέξηκλα δηάδνζεο θαη αλάπηπμεο 

ηεο Άζιεζεο γηα Όινπο. 

 

 

Άπθπο 6 - Υπημαηοδόηηζη Π.Α.γ.Ο. 

Α. ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ ΑΛΑ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ Ξ.Α.γ.Ν. 

6.1 Γηαδηθαζία ηχπνπ 1 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ Ξ.Α.γ.Ν. απφ ηελ Γ.Γ.Α γηα ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο 

πξνζδηνξίδεηαη ζε πνζνζηά απφ 50% έσο 100% αλάινγα κε ην χςνο ησλ 

πηζηψζεσλ ζηνπο ζρεηηθνχο Θ.Α.Δ. (Θσδηθνχο Αξηζκνχο Δζφδσλ/ Δμφδσλ) ηεο, γηα 

θάζε έηνο θαη ζα απνηππψλεηαη ζην ζρεηηθφ Δγθξηηηθφ Πεκείσκα θάζε πεξηφδνπ. 

6.2 Γηαδηθαζία Ρχπνπ 2 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε αθνξά απνθιεηζηηθά ζηε κηζζνδνζία ησλ πξνζιακβαλνκέλσλ 

απφ ηελ Γ.Γ.Α. Ξηπρηνχρσλ Φπζηθήο Αγσγήο, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ νηθείνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

6.3 Γηαδηθαζία Ρχπνπ 3 

Πηελ πεξίπησζε ζχλαςεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο, ην πνζφ ρξεκαηνδφηεζεο 

θαζνξίδεηαη ζε απηήλ. Πηελ πεξίπησζε αίηεζεο-πξφηαζεο απφ ην θνξέα θαη 

έγθξηζεο απφ ηελ Γ.Γ.Α., ε ρξεκαηνδφηεζε γίλεηαη κε ηα πξνβιεπφκελα πνζνζηά 

ηεο δηαδηθαζίαο ηχπνπ 1, κε δπλαηφηεηα ζηελ απφθαζε έγθξηζεο λα αλέιζνπλ 

απηά, γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ζην 100% ηεο ρξεκαηνδφηεζεο. 

6.4 Γηαδηθαζία Ρχπνπ 4 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Γ.Γ.Α. γίλεηαη κε βάζε ηελ έγθξηζε πνζνχ επί ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ πνπ ππνβάιιεη ν θνξέαο πινπνίεζεο. 

Β. ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΓΑΞΑΛΔΠ 

Νη επηιέμηκεο δαπάλεο γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Γ.Γ.Α. είλαη: 

6.5 ΡΝ ΓΗΓΑΘΡΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ (Ξ.Φ.Α.) 

Πηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη νη ακνηβέο ησλ Ξ.Φ.Α. ησλ Ξ.Α.γ.Ν. 

Γηα λα ρξεκαηνδνηεζεί ε παξαπάλσ θαηεγνξία δαπαλψλ, πξέπεη λα ηεξνχληαη 

ζηελ έδξα ηνπ θνξέα ηα παξαθάησ παξαζηαηηθά: 

- Νλνκαζηηθή θαηάζηαζε ησλ Ξ.Φ.Α. 

- Βηνγξαθηθά, πηζηνπνηεηηθά ζπνπδψλ θαη απνδεηθηηθά επαγγεικαηηθήο θαη 

εθπαηδεπηηθήο 

εκπεηξίαο ησλ Ξ.Φ.Α.. 

- Γειηία παξνπζίαο ησλ Ξ.Φ.Α.. 

- Ππκβάζεηο εξγαζίαο ησλ Ξ.Φ.Α.. 

- Απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ησλ Ξ.Φ.Α., ζχκθσλα κε ηε θνξνινγηθή 

λνκνζεζία, κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο θαη εληάικαηα πιεξσκήο. 

- Υξνιφγην πξφγξακκα εξγαζίαο. 

Πε πεξίπησζε κε χπαξμεο ησλ αλσηέξσ παξαζηαηηθψλ, νη αλσηέξσ δαπάλεο δελ 

ζεσξνχληαη επηιέμηκεο. 

Δθηφο ηνπ Δληχπνπ Έλαξμεο Ξ.Α.γ.Ν. (Γειηία 01,02,03), ην νπνίν ππνβάιιεηαη κε 

ηε έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, φια ηα άιια παξαζηαηηθά ηεξνχληαη απφ ην θνξέα 

πινπνίεζεο. Ρν Έληππν έλαξμεο Ξ.Α.γ.Ν. ηεο Γ.Γ.Α. απνζηέιιεηαη κέζσ email ζηε 

Γηεχζπλζε Άζιεζεο γηα Όινπο ηεο Γ.Γ.Α. θαη αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

θνξέα. 

Νη δαπάλεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη επηιέμηκεο γηα φινπο ηνπο ηχπνπο 

δηαδηθαζηψλ. 

6.6 ΑΙΙΔΠ ΓΑΞΑΛΔΠ 



Πηελ θαηεγνξία απηή, ελδεηθηηθά θαη φρη απνθιεηζηηθά, πεξηιακβάλνληαη νη 

δαπάλεο γηα επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, πξνζσπηθφ ππνζηήξημεο, πιηθνηερληθή 

ππνδνκή, εμνπιηζκφ, ζπλνδεπηηθέο ελέξγεηεο, αλαιψζηκα, θαζψο θαη θάζε άιιε 

δαπάλε πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ Ξ.Α.γ.Ν. Νη δαπάλεο απηήο 

ηεο θαηεγνξίαο είλαη επηιέμηκεο γηα ηηο δηαδηθαζίεο ηχπνπ 1, 3 θαη 4. 

Γ. ΝΟΝΗ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ 

6.7 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο Γ.Γ.Α. ζηνπο θνξείο πινπνίεζεο ησλ Ξ.Α.γ.Ν. 

θαηαβάιιεηαη κεηά ηελ αίηεζε απνπιεξσκήο, γηα ην πνζφ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο. 

6.8 Ζ ππέξβαζε ηνπ εγθξηζέληνο θφζηνπο δελ ρξεκαηνδνηείηαη. 

6.9 Πε πεξίπησζε κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ εγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ ή ησλ 

εγθεθξηκέλσλ ηκεκάησλ, πξηλ απφ ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ή ζηε δηάξθεηα 

πινπνίεζεο, αλαπξνζαξκφδεηαη ην εγθξηζέλ θφζηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ρν ίδην 

ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο κείσζεο ηεο δηάξθεηαο ησλ πξνγξακκάησλ. 

6.10 Δηδηθά γηα ηηο Δ.Α.γ.Ν., ε ρξεκαηνδφηεζε δχλαηαη λα θαηαβάιιεηαη ζε 

θαζνξηζκέλν ζε θάζε πεξίνδν πνζνζηφ ην νπνίν κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ 10% 

έσο 40%, κε ηελ έγθξηζε ηεο αηηνχκελεο δαπάλεο θαη ε απνπιεξσκή απηήο κε 

ηελ έγθξηζε ηνπ απνινγηζκνχ. 

 

 

Άπθπο 7 - Υπονοδιάγπαμμα ςλοποίηζηρ ενεπγειών 

7.1  Αηηήζεηο-πξνηάζεηο ησλ θνξέσλ γηα Ξ.Α.γ.Ν. – Δγθξίζεηο Ξ.Α.γ.Ν. 

(α) Νη θνξείο πνπ επηζπκνχλ λα πινπνηήζνπλ Ξ.Α.γ.Ν. πξέπεη λα ππνβάιινπλ 

αηηήζεηο-πξνηάζεηο απφ 1/5 κέρξη 31/5 θάζε έηνπο. Νη αηηήζεηο – πξνηάζεηο πξέπεη 

λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα έγγξαθα πηζηνπνίεζεο φπσο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 

3.2. Νη θνξείο πνπ δελ ζα πξνζθνκίδνπλ φια ηα έγγξαθα πηζηνπνίεζεο δελ ζα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο θνξείο. 

(β) Ζ ηειηθή αμηνιφγεζε - επηινγή ησλ πξνγξακκάησλ απφ ηελ Γ.Γ.Α. θαη ε 

απνζηνιή ησλ ελεκεξσηηθψλ ζεκεησκάησλ εγθξίζεσλ πξνο ηνπο θνξείο 

νινθιεξψλνληαη έσο ηηο 31/7 θάζε έηνπο. 

(γ) Ζ δηάξθεηα ησλ Γεληθψλ θαη Δηδηθψλ Ξ.Α.γ.Ν. είλαη έσο 32 εβδνκάδεο (8 

κήλεο). Ζ δηάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ κηθξήο δηάξθεηαο είλαη έσο 12 εβδνκάδεο (3 

κήλεο). 

7.2 Έλαξμε – πινπνίεζε – ιήμε Ξ.Α.γ.Ν. 

7.2.1 Ζ πεξίνδνο εθαξκνγήο ησλ Ξ.Α.γ.Ν. κεγάιεο δηάξθεηαο νξίδεηαη ζην ζρεηηθφ 

Δγθξηηηθφ Πεκείσκα θάζε πεξηφδνπ. 

7.2.2 Ξξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ θαηλνηφκα ή πηινηηθά πξνγξάκκαηα ή 

πξνγξάκκαηα δηαδηθαζίαο ηχπνπ 2, 3 θαη 4 κπνξνχλ, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε 

ηεο Γ.Γ.Α., λα πξαγκαηνπνηνχληαη θαη κεηά ηηο αξρηθψο εγθξηζείζεο εκεξνκελίεο. Ζ 

Γ.Γ.Α., κε απφθαζή ηεο, κπνξεί λα θαζνξίδεη ηηο νξηζηηθέο εκεξνκελίεο, θαζψο θαη 

ηηο ιεπηνκέξεηεο πινπνίεζεο, εθφζνλ δελ ππάξρεη πξφβιεςε ζην παξφλ Ν.Ξ. 

 

 

Άπθπο 8 - Διδικόηηηερ απαζσολούμενων ζηα Π.Α.γ.Ο. 

Δθηφο απφ ηνπο Ξ.Φ.Α., νη νπνίνη απνηεινχλ ην βαζηθφ δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ησλ 

Ξ.Α.γ.Ν., γηα ηελ αξηηφηεξε ιεηηνπξγία ησλ πξνγξακκάησλ, ηελ νινθιεξσκέλε 

παξνρή ππεξεζηψλ θαη αλάινγα κε ην είδνο απηψλ, ν θνξέαο δχλαηαη λα 

απαζρνιεί πξνζσπηθφ κε εηδηθφηεηεο, φπσο, ηνπ ηαηξνχ, ηνπ λνζειεπηή, ηνπ 

δηαηηνιφγνπ θ.ιπ. 

 

 

Άπθπο 9 - Θέμαηα απαζσόληζηρ Π.Φ.Α. ζηα Π.Α.γ.Ο. 

9.1 Ζ δηαδηθαζία πξφζιεςεο 

Ζ δηαδηθαζία πξφζιεςεο ησλ Ξ.Φ.Α πνπ ζα πινπνηήζνπλ ηα εγθεθξηκέλα απφ ηε 

Γ.Γ.Α. Ξ.Α.γ.Ν., δηελεξγείηαη απφ ηνλ θνξέα πινπνίεζεο. Απαηηείηαη ε απφθαζε 

ηνπ θνξέα γηα ηελ πξφζιεςε Ξ.Φ.Α κε ζχκβαζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ 

Νξηζκέλνπ Σξφλνπ. Γηα ηελ αλσηέξσ πξφζιεςε ν θνξέαο εθδίδεη ζρεηηθή 



πξνθήξπμε/αλαθνίλσζε πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ζηελ νπνία αλαθέξνληαη 

ππνρξεσηηθά: 

- Ν αξηζκφο ησλ πξνζιακβαλνκέλσλ (αξηζκφο ζέζεσλ θαη πξνγξάκκαηα ζηα νπνία 

ζα απαζρνιεζνχλ) θαη αλ απαηηείηαη νη εηδηθεχζεηο/θαηεπζχλζεηο απηψλ. 

- Ρα απαηηνχκελα πξνζφληα φπσο πξνβιέπνληαη απφ ην παξφλ Ν. Ξ. 

- Ζ ππεξεζία ζηελ νπνία ζα ππνβιεζνχλ νη αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 

Δμαζθάιηζε ηεο δεκνζηφηεηαο ησλ αλαθνηλψζεσλ πξφζιεςεο 

- Αλάξηεζε ηεο αλαθνίλσζεο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ζην θαηάζηεκα ηνπ θνξέα, 

θαζψο θαη ζην θαηάζηεκα ηνπ δήκνπ ή ηεο θνηλφηεηαο πνπ απηφο εδξεχεη. 

- Γεκνζίεπζε ηεο πεξίιεςεο ηεο αλαθνίλσζεο ζε δχν ηνπιάρηζηνλ εκεξήζηεο ή 

εβδνκαδηαίεο ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηεο έδξαο ηνπ λνκνχ, εθφζνλ εθδίδνληαη. 

Ζ δηαδηθαζία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ -πνβνιή ησλ αηηήζεσλ ζε 

δεθαήκεξε ηνπιάρηζηνλ πξνζεζκία. 

- Θαηάξηηζε πηλάθσλ ζεηξάο πξνηεξαηφηεηαο. 

- πνβνιή έλζηαζεο απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ζηνλ θνξέα, κέζα ζε απνθιεηζηηθή 

πξνζεζκία δέθα (10 εκεξνινγηαθψλ) εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο αλάξηεζεο ησλ 

πηλάθσλ ζην θαηάζηεκα ηεο νηθείαο ππεξεζίαο. 

- Νξηζηηθνπνίεζε ησλ πηλάθσλ. 

9.2 πνβνιή αίηεζεο - απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά  

Νη ελδηαθεξφκελνη Ξ.Φ.Α πνπ επηζπκνχλ λα απαζρνιεζνχλ ζηα Ξ.Α.γ.Ν., 

ππνβάιινπλ αίηεζε ζην θνξέα πινπνίεζεο. Ζ αίηεζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη 

απφ : 

(1) Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα πνπ λα αλαθέξεηαη ζηελ πξνυπεξεζία ζηα 

πξνγξάκκαηα, ζηελ επηκφξθσζε κέζσ ζεκηλαξίσλ, ζηελ απφθηεζε άιινπ πηπρίνπ 

ή κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ή εηδηθφηεηαο θ.ιπ. 

(2) πεχζπλε δήισζε ηνπ Λ.1599/1986 φηη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

αίηεζε θαη ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα είλαη αιεζή. 

(3) Δπηθπξσκέλε θσηνηππία πηπρίνπ Φπζηθήο Αγσγήο, εηδηθφηεηαο, κεηαπηπρηαθνχ 

ηίηινπ ή δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ή ηζφηηκνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηεο αιινδαπήο 

αλαγλσξηζκέλνπ ζηελ Διιάδα. 

(4)  Δπηθπξσκέλε θσηνηππία ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

(5) Ξηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. 

(6) Βεβαίσζε ηνπ Γήκνπ πεξί κφληκεο θαηνηθίαο. 

(7) Βεβαίσζε ηνπ ΝΑΔΓ φηη είλαη άλεξγνο. 

(8) Έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ πξνυπεξεζία, φπσο:  

Βεβαηψζεηο ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηνπ θπξίνπ θνξέα αζθαιηζηηθήο θάιπςεο 

(κηζζνινγηθέο θαηαζηάζεηο Η.Θ.Α. ή άιισλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ) ή βεβαηψζεηο ή 

άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία θνξνινγηθνχ ραξαθηήξα (απνδείμεηο παξνρήο 

ππεξεζηψλ, θ.ιπ.) ή πηζηνπνηεηηθά πξνυπεξεζίαο ζεσξεκέλα απφ ηελ Δπηζεψξεζε 

Δξγαζίαο θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ λα απνδεηθλχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζην 

βηνγξαθηθφ ζεκείσκα θαη ηα νπνία απνηέιεζαλ θξηηήξην επηινγήο. 

(9) Έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιπηέθλνπ ή ηνπ γνλέα 

κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

9.3 Θξηηήξηα Δπηινγήο – Θαζνξηζκφο ηεο ζεηξάο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ 

9.3.1 Βαζηθφ θξηηήξην θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ είλαη ε αλεξγία. Ζ αλεξγία 

απνδεηθλχεηαη κε ζρεηηθή βεβαίσζε απφ ην αξκφδην γξαθείν ηνπ ΝΑΔΓ. 

Πε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ηθαλφο αξηζκφο ππνςεθίσλ πνπ λα πιεξνί ηελ 

παξαπάλσ πξνυπφζεζε (αλεξγία), πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε πινπνίεζε ησλ 

Ξ.Α.γ.Ν., ν θνξέαο δχλαηαη λα πξνζιάβεη Ξ.Φ.Α νη νπνίνη δελ είλαη άλεξγνη. 

Ζ πξφζιεςε απηψλ γίλεηαη κε βάζε ηελ θαηάηαμε ηνπο ζε πίλαθα ζχκθσλα κε ηε 

κνξηνδφηεζε πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. Υο εθ ηνχηνπ, ζπληάζζνληαη πίλαθεο 

ππνςεθίσλ κε ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αλεξγίαο θαη ζηε ζπλέρεηα 

θαη ηεο εληνπηφηεηαο. 

Ζ ζεηξά θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ην αλσηέξσ θξηηήξην θαζνξίδεηαη κε 

βάζε ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 

9.3.1.1. Ρππηθά Ξξνζφληα 



Βαζηθφ Ξηπρίν: Βαζκφο Ξηπρίνπ (νη κνλάδεο ηνπ βαζκνχ ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ κε 

δχν δεθαδηθά ςεθία πνιιαπιαζηάδνληαη κε ηνλ αξηζκφ 0,3). 

Κεηαπηπρηαθνί Ρίηινη 

Κεηαπηπρηαθφο Ρίηινο Ππνπδψλ (Master): 0,5 κνλάδεο. 

Γηδαθηνξηθφ: 1 κνλάδα. 

Δπηζήκαλζε: γίλεηαη ρξήζε ηεο πξνζθνξφηεξεο βαζκνινγηθά απφ ηηο δχν 

θαηεγνξίεο κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ (εθφζνλ θαηαηεζνχλ θαη νη δχν) θαη ελφο κφλν 

απφ ηελ ίδηα θαηεγνξία απηψλ. 

Απνθιείεηαη ε αζξνηζηηθή βαζκνιφγεζε ηνπο. 

9.3.1.2. Δκπεηξία Ν ππνςήθηνο ιακβάλεη κνλάδεο απφ ηελ εκπεηξία κε 

αλψηαην φξην ηνπο εμήληα (60) κήλεο. 

Γηα θάζε κήλα απαζρφιεζεο ζηα Ξ.Α.γ.Ν. κε κεληαίν ζχλνιν σξψλ 120 θαη άλσ 

ιακβάλνληαη 0,08 κνλάδεο. 

Γηα θάζε κήλα απνδεδεηγκέλεο απαζρφιεζεο ζηα Ξ.Α.γ.Ν. κε κεληαίν ζχλνιν 

σξψλ κηθξφηεξν ησλ 120, νη κνλάδεο πνπ ιακβάλνληαη ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

αξ. κελψλ Σ ψξεο απαζρφιεζεο ην κήλα Σ 0,08 κνλάδεο / 120. 

9.3.1.3. Ινηπά βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα Ξνιπηεθλία 

Ν πνιχηεθλνο ππνςήθηνο βαζκνινγείηαη κε 2 κνλάδεο. Αλήιηθα ηέθλα Ν 

ππνςήθηνο βαζκνινγείηαη 0,3 κνλάδεο γηα θαζέλα απφ ηα δχν (2) πξψηα αλήιηθα 

ηέθλα ηνπ θαη 0,5 κνλάδεο γηα ην ηξίην αλήιηθν ηέθλν. 

Γνλέαο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο (άξζξν 29 παξ. 6 λ. 3838/2010). 

Ν γνλέαο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο βαζκνινγείηαη κε πελήληα (0,3) κνλάδεο γηα 

θάζε έλα (1) ηέθλν ηνπ. 

Δπηζήκαλζε: γίλεηαη ρξήζε ηεο πξνζθνξφηεξεο βαζκνινγηθά απφ ηηο παξαπάλσ 

ηδηφηεηεο. Απνθιείεηαη ε αζξνηζηηθή βαζκνιφγεζε ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ. 

9.3.1.4. Ινηπά απαηηνχκελα πξνζφληα  

Πηελ πεξίπησζε πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αλαθνίλσζε θαη άιια (ηππηθά ή / θαη 

ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα απηά βαζκνινγνχληαη σο εμήο: 

Θχξηα θαηεγνξία εηδίθεπζεο 1 κνλάδα. 

Γεπηεξεχνπζα θαηεγνξία εηδίθεπζεο 0,5 κνλάδεο. 

Πηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη εμεηδίθεπζε ζε θαηεγνξία πνπ δελ πξνβιέπεηαη ζην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ αληίζηνηρνπ ηκήκαηνο ησλ Α.Δ.Η., ιακβάλνληαη ππφςε 

βεβαηψζεηο ζπνπδψλ ή εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ ή επηκνξθψζεσλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ηεο αλαθνίλσζεο. 

Πεκείσζε: Πε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ιακβάλνληαη ππφςε πξφζζεηα πξνζφληα 

φπσο ν ρξφλνο θηήζεο πηπρίνπ, ε εληνπηφηεηα, ε αμηνιφγεζε ηνπ ππνςεθίνπ απφ 

ην θνξέα (ζε πεξίπησζε πνπ έρεη πξνυπεξεζία ζηνλ νηθείν θνξέα θαη ζην 

ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα). 

9.3.3 Γηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ζε άηνκα κε αλαπεξίεο, θαηαξηίδεηαη 

μερσξηζηή θαηάζηαζε ππνςεθίσλ, ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη φζνη έρνπλ ηελ 

αληίζηνηρε εηδίθεπζε. 

Πε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ Ξ.Φ.Α. κε ηε ζπγθεθξηκέλε εηδίθεπζε, δχλαηαη λα 

πξνζιεθζνχλ Ξ.Φ.Α. κε πξνυπεξεζία ελφο ηνπιάρηζηνλ έηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν 

πξφγξακκα. 

9.4 Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ απφ ηε θχζε θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

ζχκθσλα κε ηελ θξίζε ηνπ θνξέα θαη ηελ απαξαίηεηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Γ.Γ.Α., 

απαηηείηαη Ξ.Φ.Α. κε ζπγθεθξηκέλε εηδίθεπζε ή εκπεηξία, πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ 

πξνθήξπμε, πξνζιακβάλεηαη Ξ.Φ.Α. πνπ έρεη ηα απαξαίηεηα πξνζφληα. 

Δπηπιένλ γηα ηα πξνγξάκκαηα ζηηο θπιαθέο, ζηα θέληξα απεμάξηεζεο θαη ζηα 

θέληξα ςπρηθήο πγείαο, ηα κφξηα πξνυπεξεζίαο πξνζκεηξνχληαη κφλν, αλ απηή 

έρεη απνθηεζεί ζηα ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα. Πηελ πξνθήξπμε γηα ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο Ξ.Φ.Α πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε ζρεηηθή πξνυπεξεζία σο 

πξναπαηηνχκελν γηα ηελ θαηάηαμε ζηνλ πίλαθα ησλ ππνςεθίσλ. 

9.5 Γηα πνζνζηφ 20% ησλ ζέζεσλ πνπ πξνθεξχζζεη ν θνξέαο δελ πξνζκεηξνχληαη 

κφξηα πξνυπεξεζίαο ζηα Ξ.Α.γ.Ν, εθφζνλ ην ζχλνιν ησλ ζέζεσλ πνπ 

πξνθεξχζζνληαη είλαη ηνπιάρηζηνλ 10. Γηα ην πνζνζηφ ηνπ 20% ησλ ζέζεσλ ν 



θνξέαο ππνρξενχηαη λα θαηαξηίζεη μερσξηζηφ πίλαθα θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ 

κε πξνζκεηξψληαο ηα κφξηα πξνυπεξεζίαο ζηα Ξ.Α.γ.Ν. φισλ ησλ ππνςεθίσλ. 

9.6 Νη Ξ.Φ.Α. πξνζιακβάλνληαη θαη απαζρνινχληαη ζηα Ξ.Α.γ.Ν., κε ζχκβαζε 

εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Νξηζκέλνπ Σξφλνπ, δηάξθεηαο κέρξη 8 κήλεο. 

9.7 Νηθνλνκηθνί Όξνη Απαζρφιεζεο. 

(α) Πηα Ξ.Α.γ.Ν πξνζιακβάλνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα άλεξγνη Ξ.Φ.Α., κε 

δηθαίσκα λα εξγαζζνχλ σο ηε ζπκπιήξσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 30 σξψλ αλά 

εβδνκάδα ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο θνξείο. 

(β) Όζνη επηιέγνληαη λα εξγαζηνχλ ζηα πξνγξάκκαηα κε ηε δηαδηθαζία ηχπνπ 2 

ππνγξάθνπλ ζχκβαζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Νξηζκέλνπ Σξφλνπ, δηάξθεηαο 

κέρξη 8 κήλεο, κε ηελ Γ.Γ.Α. 

(γ) Αλ απφ ην δηεμαγφκελν επηηφπην έιεγρν ή απφ ην ελεκεξσηηθφ – εηζεγεηηθφ ηνπ 

θνξέα δηαπηζηψλεηαη φηη ν εξγαδφκελνο απνπζηάδεη αδηθαηνιφγεηα ή δελ πξνζθέξεη 

ηηο ππεξεζίεο ηνπ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ ζχκβαζε Ξ.Α.γ.Ν., ηφηε 

δηαθφπηεηαη ην ηκήκα ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ θνξέα απφ ηε Γ.Γ.Α. 

9.7.1 Όζνη επηιέγνληαη γηα λα εξγαζηνχλ ζηα Ξ.Α.γ.Ν. ππνγξάθνπλ ζχκβαζε 

εξγαζίαο κε ην θνξέα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζην νπνίν θαζνξίδεηαη ε 

σξηαία απνδεκίσζε, βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ε νπνία ζα ρξεκαηνδνηείηαη 

απφ ηελ Γ.Γ.Α., κε ην πνζφ ησλ 6,35 επξψ (κεηθηέο απνδνρέο). 

Γηα ηα Ξ.Α.γ.Ν. πνπ αθνξνχλ ζε άηνκα κε αλαπεξίεο, θπιαθέο, θέληξα 

απεμάξηεζεο θαη θέληξα ςπρηθήο πγείαο, ε σξηαία απνδεκίσζε θαζνξίδεηαη, βάζεη 

ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ε νπνία ζα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Γ.Γ.Α., κε ην 

πνζφ ησλ 7,15 επξψ (κεηθηέο απνδνρέο). 

Πε πεξίπησζε πνπ ε σξηαία απνδεκίσζε θαηαβάιιεηαη βάζεη Γειηίνπ Ξαξνρήο 

πεξεζηψλ, απηή θαζνξίδεηαη, βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ε νπνία ζα 

ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Γ.Γ.Α., κε ην πνζφ ησλ 8,47 επξψ (κεηθηέο απνδνρέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ λφκηκσλ θφξσλ θαη θξαηήζεσλ). 

Πε πεξίπησζε πνπ ε σξηαία απνδεκίσζε νξίδεηαη βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ζε 

ρακειφηεξν σξνκίζζην απφ ην πνζφ πνπ ρξεκαηνδνηεί ε Γ.Γ.Α., ε ρξεκαηνδφηεζε 

ζα δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ην σξνκίζζην ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

 

 

Άπθπο 10 - Γενικοί εκπαιδεςηικοί όποι 

10.1 ΓΝΚΖΚΔΛΑ Ξ.Α.γ.Ν. 

10.1.1 Γηα φια ηα Ξ.Α.γ.Ν. ν αξηζκφο ησλ αζινπκέλσλ αλά ηκήκα θπκαίλεηαη απφ 

13-25 άηνκα. 

Δηδηθά γηα ηα πξνγξάκκαηα «Άζθεζε ζηελ ηξίηε ειηθία» θαη «Άζθεζε ζηελ 

πξνζρνιηθή ειηθία» ν αξηζκφο ησλ αζινπκέλσλ αλά ηκήκα θπκαίλεηαη απφ 8-20 

άηνκα. 

Γηα ηα πξνγξάκκαηα αηφκσλ κε αλαπεξίεο, ησλ θέληξσλ Τπρηθήο γείαο θαη ησλ 

θέληξσλ Απεμάξηεζεο, ν αξηζκφο αηφκσλ αλά ηκήκα θπκαίλεηαη απφ 7-12 άηνκα. 

10.1.2. Πε πεξίπησζε πνπ ηκήκα έρεη αξηζκφ αηφκσλ κηθξφηεξν ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ θαηψηαησλ νξίσλ, ζπγρσλεχεηαη κε άιιν, ελψ ηκήκα κε 

αξηζκφ αηφκσλ κεγαιχηεξν ησλ πξναλαθεξζέλησλ αλψηαησλ νξίσλ ρσξίδεηαη ζε 

δχν ηκήκαηα. 

Ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ αλά ηκήκα κπνξεί λα κεησζεί πεξαηηέξσ, χζηεξα απφ 

αληίζηνηρν αίηεκα ηνπ θνξέα θαη έγθξηζε ηεο Γ.Γ.Α., κε βάζε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην πξφγξακκα. 

10.1.3 Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη απαξαίηεηε ε παξνπζία Ξ.Φ.Α. 

10.1.4 Ξξνζσξηλή αληηθαηάζηαζε ησλ Ξ.Φ.Α. πνπ εξγάδνληαη ζην πξφγξακκα 

κπνξεί λα γίλεη γηα ιφγνπο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ Ξ.Α.γ.Ν. απφ άιινπο Ξ.Φ.Α. 

πνπ έρνπλ επηιεγεί κε ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο απφ ην θνξέα. 

10.1.5 Πε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ θνξέα κε επηιεγέληα Ξ.Φ.Α., 

γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ν θνξέαο πξνβαίλεη ζε αληηθαηάζηαζε απηνχ απφ ηνλ 

πίλαθα επηιαρφλησλ ηεο δηαδηθαζίαο πξφζιεςεο. Πε πεξίπησζε κε χπαξμεο 

επαξθνχο αξηζκνχ επηιαρφλησλ γηα ηελ θάιπςε ησλ θελψλ ζέζεσλ, ν θνξέαο 

πξνβαίλεη ζε πξνθήξπμε ηεο ζέζεο ή ησλ ζέζεσλ, ζχκθσλα κε ηα φζα 



πξνβιέπνληαη ζην παξφλ Ν.Ξ. θαη ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηήζεη ηε λέα 

πξνθήξπμε θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ζηελ Γηεχζπλζε Άζιεζεο γηα Όινπο ηεο Γ.Γ.Α., 

ππνβάιινληαο ηαπηφρξνλα ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

10.2 ΓΝΚΖΚΔΛΑ Ξ.Α.γ.Ν. ΚΔΓΑΙΖΠ ΓΗΑΟΘΔΗΑΠ 

Ζ δηάξθεηα ηεο εκεξήζηαο άζθεζεο γηα θάζε ηκήκα είλαη 60 ιεπηά. Ζ εβδνκαδηαία 

ζπρλφηεηα ηεο άζθεζεο είλαη 2 έσο 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα, ζε δηαθνξεηηθέο 

εκέξεο ε θάζε κία. 10.3. ΓΝΚΖΚΔΛΑ Ξ.Α.γ.Ν. ΚΗΘΟΖΠ ΓΗΑΟΘΔΗΑΠ Δθηφο ησλ 

φζσλ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 10.1., εηδηθά γηα ηα Ξ.Α.γ.Ν. κηθξήο 

δηάξθεηαο, ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: 

10.3.1 «Σεηκεξηλά πξνγξάκκαηα» 

(α) Ζ κέγηζηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ θάζε ηκήκαηνο είλαη 8 εβδνκάδεο. 

(β) Ζ δηάξθεηα ηεο εκεξήζηαο άζθεζεο είλαη 2 έσο 3 ψξεο. 

(γ) Ζ εβδνκαδηαία ζπρλφηεηα εθαξκνγήο είλαη 1 έσο 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα, ζε 

δηαθνξεηηθέο εκέξεο. 

10.3.2 «Θεξηλά πξνγξάκκαηα» 

(α) Ζ κέγηζηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ θάζε ηκήκαηνο είλαη 8 εβδνκάδεο. 

(β) Ζ δηάξθεηα ηεο εκεξήζηαο άζθεζεο είλαη 1 ψξα. 

(γ) Ζ εβδνκαδηαία ζπρλφηεηα εθαξκνγήο είλαη έσο 5 θνξέο ηελ εβδνκάδα. 

10.4 ΚΖ ΓΝΚΖΚΔΛΑ Ξ.Α.γ.Ν. 

Δθηφο ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 10.1.3 έσο θαη 10.1.5, 

επηπξνζζέησο, γηα ηα κε δνκεκέλα Ξ.Α.γ.Ν., ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: 

10.4.1 Ρν πξφγξακκα δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 6 ψξεο εκεξεζίσο. 

α) Πε πεξίπησζε δηάξθεηαο 5 ή 6 σξψλ εκεξεζίσο, ην πξφγξακκα πινπνηείηαη 

ππνρξεσηηθά ζε 2 ρξνληθέο δψλεο (π.ρ. πξσί θαη απφγεπκα). 

β) Πε πεξίπησζε δηάξθεηαο κέρξη 4 ψξεο εκεξεζίσο, ην πξφγξακκα κπνξεί λα 

πινπνηείηαη ζε κηα ρξνληθή δψλε (π.ρ. πξσί ή απφγεπκα). 

(γ) Πην πξφγξακκα πξέπεη λα απνηππψλνληαη νη θχξηεο, νη δεπηεξεχνπζεο θαη νη 

παξάιιειεο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

(δ) Ν ειάρηζηνο αξηζκφο αζινχκελσλ αηφκσλ ζε θάζε κε δνκεκέλν πξφγξακκα 

είλαη 100 άηνκα εβδνκαδηαίσο θαη κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί δηαθνξεηηθά ζε ζρέζε 

κε ηε δηάξθεηα θαη ηε ζπρλφηεηα πινπνίεζεο, ηνλ αξηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε αζιεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηε δπλαηφηεηα ηνπ ρψξνπ θαη 

ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηελ εβδνκαδηαία θαη επνρηθή θαηαλνκή (π.ρ. θαζεκεξηλέο ή 

Παββαηνθχξηαθα, πεξίνδνο δηαθνπψλ θ.ιπ.). 

 

 

ΜΔΡΟ Β 

ΤΣΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ 

ΔΛΔΓΥΟΤ Π.Α.γ.Ο. 

 

 

Άπθπο 11 - Τποβολή και ηήπηζη δικαιολογηηικών από ηοςρ θοπείρ 

ςλοποίηζηρ 

α. Ρν αξγφηεξν εληφο δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

ν θνξέαο πινπνίεζεο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηε Γηεχζπλζε Άζιεζεο γηα Όινπο 

ηεο Γ.Γ.Α. ην Έληππν Έλαξμεο Ξ.Α.γ.Ν. (Γειηία 01,02,03) θαη εληφο πέληε (5) 

εκεξψλ θάζε αιιαγή απηνχ. 

Ν θνξέαο ππνρξενχηαη λα ηεξεί θαη λα απνζηέιιεη ζηελ Γ.Γ.Α., αλ ηνπ δεηεζνχλ, 

ηα παξαθάησ: 

- Θαηάζηαζε Ξ.Φ.Α. κε ζχληνκα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα, ζπλνδεπκέλα απφ ηνπο 

ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηα απαηηνχκελα απνδεηθηηθά εθπαηδεπηηθήο επαγγεικαηηθήο 

πξνυπεξεζίαο θαη εκπεηξίαο. 

- πεχζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/1986 φηη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην 

βηνγξαθηθφ ησλ Ξ.Φ.Α. είλαη αιεζή, φηη δέρνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα. 

- Έγγξαθα ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν επηινγήο Ξ.Φ.Α. θαη Ξξαθηηθφ Δπηινγήο απηψλ. 



β. Κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ν θνξέαο ππνρξενχηαη, ην αξγφηεξν 

εληφο δχν κελψλ, λα ππνβάιεη αίηεζε απνπιεξσκήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη: 

-  Έληππν απνπιεξσκήο κε αλαιπηηθή θαηάζηαζε επηιέμηκσλ δαπαλψλ (είδνο 

δαπάλεο αλά θαηεγνξία, πνζφ, αξηζκφ θαη εκεξνκελία έθδνζεο παξαζηαηηθνχ θαη 

ηξφπν επηκεξηζκνχ ησλ δαπαλψλ, εθφζνλ ππάξρεη), 

- Αλαιπηηθή έθζεζε πινπνίεζεο, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη αμηνιφγεζε ησλ Ξ.Φ.Α. 

θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

- Δληάικαηα πιεξσκήο. 

- Ππκβάζεηο εξγαζίαο ησλ Ξ.Φ.Α. 

- Βεβαίσζε κε ππνγξαθή ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο φηη έρεη 

αθνινπζεζεί ε λφκηκε δηαδηθαζία πξφζιεςεο ησλ Ξ.Φ.Α. 

- Απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ησλ Ξ.Φ.Α., ζχκθσλα κε ηε θνξνινγηθή 

λνκνζεζία θαζψο θαη κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο. 

11.1. Ρν πξφγξακκα αθπξψλεηαη, εθφζνλ απφ ηνλ έιεγρν ησλ πξνζθνκηζζέλησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πξνθχπηεη φηη απηφ δελ πινπνηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

έγθξηζεο. 

11.2. Πε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη ζηελ θαηάζηαζε δαπαλψλ έρνπλ 

ζπκπεξηιεθζεί κε επηιέμηκεο δαπάλεο, πεξηθφπηεηαη ην αληίζηνηρν πνζφ απφ ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

11.3. Πε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ πξνζεζκηψλ γηα ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ 

απνπιεξσκήο, ην πξφγξακκα αθπξψλεηαη θαηφπηλ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ηεο Γ.Γ.Α. 

θαη γίλεηαη επηζηξνθή ησλ κέρξη ηφηε ηπρφλ εηζπξαρζέλησλ απφ ην θνξέα 

πξνθαηαβνιψλ. 

 

 

Άπθπο 12 - Έλεγσορ 

Ζ Γ.Γ.Α., πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη: 

• Ρελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ Ξ.Α.γ.Ν., 

•  Ρελ ηήξεζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ησλ Ξ.Α.γ.Ν., 

• Ρν ραξαθηήξα θαη ην πεξηερφκελν ησλ εγθεθξηκέλσλ Ξ.Α.γ.Ν., 

•  Ρελ επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ θαη ηελ αηηηνιφγεζή ηνπο, 

• Ρελ πξφιεςε ή ηε δηαπίζησζε ηπρφλ παξαβάζεσλ θαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ, 

• Ρελ αλάθηεζε ηπρφλ θαηαβιεζέλησλ πνζψλ, χζηεξα απφ ηε δηαπίζησζε ζρεηηθήο 

παξάβαζεο, ιακβάλεη ηα αλαγθαία κέηξα δηα ηεο δηελέξγεηαο ειέγρσλ ζηνπο 

θνξείο πινπνίεζεο. 

Νη έιεγρνη πξαγκαηνπνηνχληαη είηε απφ ηελ Γ.Γ.Α. είηε, θαη’ εληνιή απηήο, απφ 

πεξεζίεο ή/θαη επηηξνπέο απηήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην παξφλ άξζξν. 

12.1 Νη έιεγρνη ζηνπο θνξείο πινπνίεζεο ησλ Ξ.Α.γ.Ν. απφ ηελ Γ.Γ.Α. ή ηα 

εληεηαικέλα φξγαλά ηεο είλαη είηε επηηφπηνη, είηε πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηελ 

πξνζθφκηζε απφ ην θνξέα πινπνίεζεο ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ησλ απαξαίηεησλ 

εγγξάθσλ, εληφο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ πνπ ηίζεληαη απφ ηα ειεγθηηθά φξγαλα. Ζ κε 

έγθαηξε ζπκκφξθσζε κε ηα αλσηέξσ ρξνληθά φξηα έρεη σο ζπλέπεηα ηε κε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ θνξέα. 

12.2 Ν έιεγρνο θάζε πξνγξάκκαηνο, θαηά πεξίπησζε, ζπλίζηαηαη ζηνλ 

ηεθκεξησκέλν ηερληθφ, επηζηεκνληθφ, ινγηζηηθφ θαη νηθνλνκηθφ έιεγρν απηνχ, 

θαζψο θαη ζηνλ έιεγρν δηεμαγσγήο ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

Δπίζεο ειέγρεηαη: 

α. Ζ ηήξεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ Ν.Ξ. ζην νπνίν έρεη εληαρζεί ε ελέξγεηα. 

β. Ζ θαιή δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, ηελ 

ηήξεζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ θαη αθνξά ηδηαίηεξα ζηε δηθαηνιφγεζε θαη ζηε 

ινγηζηηθή θαηαγξαθή ησλ δαπαλψλ, ζηελ ηήξεζε ησλ θνξνινγηθψλ λφκσλ θαη 

ζηε δηαρείξηζε ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο νηθνλνκίαο (ζρέζε θφζηνπο - νθέινπο). 

12.3 Νη ειεγρφκελνη θνξείο ππνρξενχληαη λα αλαξηνχλ ην Έληππν Έλαξμεο ησλ 

Ξ.Α.γ.Ν. ηνπο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπο θαη λα ην ελεκεξψλνπλ γηα ηπρφλ αιιαγέο. 

12.4 Νη ειεγρφκελνη θνξείο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ θάζε δπλαηή βνήζεηα θαη 

ελεκέξσζε πξνο ηα φξγαλα πνπ δηελεξγνχλ ηνπο ειέγρνπο. 



12.5 Ρα παξαζηαηηθά ησλ δαπαλψλ πξέπεη λα είλαη πξσηφηππα ή λνκίκσο 

επηθπξσκέλα. Γελ γίλνληαη δεθηά ζπγθεληξσηηθά ηηκνιφγηα, εθφζνλ απηά δε 

ζπλνδεχνληαη απφ αλαιπηηθά παξαζηαηηθά ησλ επί κέξνπο δαπαλψλ. 

12.6 Ζ ηήξεζε ησλ παξαπάλσ αλαθεξνκέλσλ ζηνηρείσλ είλαη ππνρξεσηηθή. Ζ κε 

ηήξεζε ή ε ειιηπήο ή ε κε λφκηκε ηήξεζε απηψλ, πέξαλ νπνηαζδήπνηε άιιεο 

επίπησζεο, επηθέξεη ηελ αθχξσζε ησλ πξνγξακκάησλ, ηελ επηζηξνθή ηπρφλ 

εηζπξαρζέλησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ θαη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ θνξέα πινπνίεζεο απφ 

κειινληηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο ηεο Γ.Γ.Α. γηα ηα επφκελα δχν (2) ρξφληα. 

12.7 Ξξνθεηκέλνπ νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο λα ζεσξνχληαη επηιέμηκεο θαη λα 

ρξεκαηνδνηνχληαη, πξέπεη απνθιεηζηηθά λα αθνξνχλ ζηελ εγθεθξηκέλε ελέξγεηα 

πνπ πινπνηήζεθε, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο Ν.Ξ. 

12.8 Πηνηρεία ησλ νπνίσλ ε ηήξεζε είλαη ππνρξεσηηθή θαη ηα νπνία δελ 

επηδείρζεθαλ θαηά ηνλ έιεγρν κε ππαηηηφηεηα ηνπ θνξέα, δελ ιακβάλνληαη ππφςε 

θαηά ηελ εμέηαζε ελδερφκελεο έλζηαζεο. 

 

 

Άπθπο 13 -  Κπιηήπια και διαδικαζία αξιολόγηζηρ θοπέων και αιηήζεων – 

πποηάζεων για ηην ςλοποίηζη Π.Α.γ.Ο. 

13.1 ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΦΝΟΔΥΛ ΓΗΑ ΙΝΞΝΗΖΠΖ Ξ.Α.γ.Ν. 

Νη θνξείο πινπνίεζεο Ξ.Α.γ.Ν. αμηνινγνχληαη κε βάζε ηα παξαθάησ: 

(1) Νξγάλσζε θαη δηνίθεζε 

(2) Αλζξψπηλν δπλακηθφ 

(3) Δγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο 

(4) Νηθνλνκηθά ζηνηρεία 

(5) Ξξνγξακκαηηζκφο 

(6)Πχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ησλ αζιεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη 

δξάζεσλ 

(7) Δπηζηεκνληθή ππνζηήξημε 

(8) Ππλεξγαζία θαη δηθηχσζε 

(9)  Ξιαίζην ζπλνδεπηηθψλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ ελεξγεηψλ 

(10) Δλεκέξσζε – πξνβνιή θαη επηθνηλσλία Αλαιπηηθά νη ηνκείο αμηνιφγεζεο 

πεξηιακβάλνπλ: 13.1.1 Νξγάλσζε θαη δηνίθεζε θνξέα 

Α. Κνξθή ηνπ θνξέα πινπνίεζεο 

Α1. Λ.Ξ.Γ.Γ. ή Λ.Ξ.Η.Γ. κε αξκνδηφηεηα ηνλ αζιεηηζκφ ή θαη καδί κε πνιηηηζκφ, 

λενιαία, εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Α2. Νξγαληθή κνλάδα ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο κε αξκνδηφηεηα ηνλ αζιεηηζκφ ή 

θαη καδί κε πνιηηηζκφ, λενιαία, εθπαίδεπζε θ.ιπ.. 

Β. Νξγάλσζε ηνπ θνξέα 

Β1. Πχζηαζε –λνκηθή ππφζηαζε θνξέα 

Β2. Νξγαληζκφο Δζσηεξηθήο πεξεζίαο 

Β3. Θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο-Θαηαζηαηηθφ δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ 

Β4. Νξγαλφγξακκα 

Β5. Λφκηκνη εθπξφζσπνη 

Β6.πεχζπλνο επηθνηλσλίαο γηα ζέκαηα ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο 

13.1.2. Αλζξψπηλν δπλακηθφ 

Α. Δθπαηδεπηηθφ θαη πξνπνλεηηθφ δπλακηθφ 

Β. Δπηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ 

Γ. Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ 

Γ. Βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ 

Γηα ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο αλαθέξνληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζηαθέο 

ζρέζεηο, κνξθέο επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζεο, ζέζεηο εξγαζίαο, πξνζφληα, 

πξνυπεξεζία θαη εκπεηξία. 

13.1.3. Δγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο Θαηεγνξίεο θαη είδε αζιεηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ κε 

βάζε ηνλ ηχπν, ην κέγεζνο θαη ηνλ εμνπιηζκφ: 

Α. Γεκνηηθά Αζιεηηθά Θέληξα 



Β. Αζιεηηθά Θέληξα Γεηηνληάο 

Γ. Αζιεηηθά Ξνιπθέληξα 

Γ. Αλνηθηνί Σψξνη Άζιεζεο 

Δ. Πρνιηθνί Αζιεηηθνί Σψξνη 

Πη. Ξαλεπηζηεκηαθνί Αζιεηηθνί Σψξνη 

Ε. Άιινη ρψξνη θαη εγθαηαζηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πινπνίεζε ησλ 

Ξ.Α.γ.Ν. 

Γηα θάζε αζιεηηθή εγθαηάζηαζε ή αμηνπνηνχκελν ρψξν, γηα δξαζηεξηφηεηεο 

άζιεζεο θαη άζθεζεο, αλαθέξνληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ: 

• ζηε ρσξεηηθφηεηα θαη ζηνλ εμνπιηζκφ 

• ζηε δηαζεζηκφηεηα (απφ πνηνπο, πψο θαη πφζν ρξεζηκνπνηείηαη) 

• ζηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε 

• ζην θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο 

• ζηελ ηηκνιφγεζε ρξήζεο,αλ πθίζηαηαη 

13.1.4. Νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ θνξέα 

Α. Ξξνυπνινγηζκνί ησλ ηειεπηαίσλ δχν εηψλ Β. Απνινγηζκνί ησλ ηειεπηαίσλ δχν 

εηψλ Γ. Ξφξνη θαη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηνλ αζιεηηζκφ 

Γ. Πηνηρεία νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη πξνγξακκαηηζκνχ ησλ αζιεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ (θνζηνιφγεζε πξνγξακκάησλ, νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή 

αζινπκέλσλ, ρνξεγίεο θ.α.) 

13.1.5. Ξξνγξακκαηηζκφο θνξέα 

Α. Πηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο θνξέα Β. Δπηρεηξεζηαθφ ζρέδην δξάζεο θνξέα Γ. 

Δηήζηα ζρέδηα δξάζεο άιισλ θνξέσλ πνπ ζπλδένληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηελ 

πινπνίεζε ησλ Ξ.Α.γ.Ν. 

13.1.6.  Πχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ησλ Ξ.Α.γ.Ν. θαη αζιεηηθψλ 

δξάζεσλ απφ ην θνξέα 

Α. Ξνζνηηθά θαη πνηνηηθά ζηνηρεία ειέγρνπ ησλ Ξ.Α.γ.Ν. 

Β. Γηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο πινπνίεζεο ησλ Ξ.Α.γ.Ν. 

Γ. Ρξφπνο εθαξκνγήο ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο δηνίθεζεο κε ζηφρνπο ή 

εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πνηφηεηαο. 

Γ. Αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο 

Δ. Αλάξηεζε θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ Α.γ.Ν. θαη ησλ 

ζπκκεηερφλησλ δηαδηθηπαθά, ψζηε ν πνιίηεο λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο 

γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία απηψλ. 

Πη. Γηαδηθηπαθή θφξκα επηθνηλσλίαο κε ηνλ πνιίηε γηα παξαηεξήζεηο – πξνηάζεηο 

ζρεηηθά κε ηα Ξ.Α.γ.Ν. 

13.1.7. Δπηζηεκνληθή ππνζηήξημε Α. Ξεξηερφκελν Ξ.Α.γ.Ν. 

Β. Δπηκφξθσζε ζηειερψλ Γ. Έξεπλα – Αμηνιφγεζε 

13.1.8. Ππλεξγαζία θαη δηθηχσζε 

Α. Κε ζρνιηθέο κνλάδεο (θπζηθή αγσγή, ζρνιηθά αζιεηηθά πξσηαζιήκαηα, 

νινήκεξα ζρνιεία θ.ιπ.) 

Β. Κε αζιεηηθά ζσκαηεία (αθαδεκίεο αζιεκάησλ, ππνζηήξημε λεαξψλ αζιεηψλ, 

εθδειψζεηο) 

Γ. Κε άιιεο πεξεζίεο θαη λνκηθά πξφζσπα ηνπ ίδηνπ θνξέα (θέληξα παηδηνχ, 

θνηλσληθή ππεξεζία, Ιέζρεο Φηιίαο, θ.ιπ.) φηαλ πξφθεηηαη γηα ΝΡΑ 

Γ. Κε κε Θπβεξλεηηθέο Νξγαλψζεηο 

Δ. Κε άιινπο θνξείο πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ (δηαδεκνηηθέο αζιεηηθέο 

ζπλεξγαζίεο) 

Πη. Κε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (γηα ζέκαηα θαηάξηηζεο, έξεπλαο, επηκφξθσζεο) 

Ε. Κε ππεξεζίεο πεξηθέξεηαο, Γεληθψλ Γξακκαηεηψλ θαη πνπξγείσλ 

Ζ. Κε θνξείο δηνξγάλσζεο πξνγξακκάησλ εξγαζηαθήο άζιεζεο 

13.1.9. Ξιαίζην ζπλνδεπηηθψλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ ελεξγεηψλ 

Ν θνξέαο ππνβάιιεη πιαίζην ζπλνδεπηηθψλ θαη ππν-ζηεξηθηηθψλ ελεξγεηψλ, φπσο: 

• Ξξαγκαηνπνίεζε εκεξίδσλ ελεκέξσζεο – επαηζζεηνπνίεζεο ζε ζέκαηα 

δηαηξνθήο. 

• Νξγάλσζε αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ – ζχλδεζε κε ηα Ξ.Α.γ.Ν. 

• Άιιεο εθδειψζεηο (εθδξνκέο, γηνξηέο θ.α.). 



• Αμηνιφγεζε ηνπ βηνινγηθνχ δπλακηθνχ, κε ζθνπφ ηε δηαπίζησζε ηνπ βαζκνχ 

επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

• Αμηνιφγεζε ηνπ πινπνηνχκελνπ πξνγξάκκαηνο. 

13.1.10. Δλεκέξσζε, πξνβνιή θαη επηθνηλσλία 

Α. Έληππα πξνβνιήο θαη επηθνηλσλίαο ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ θνξέα 

Β. Ηζηνζειίδα θνξέα 

Γ. Γειηία ηχπνπ θνξέα 

Γ. Γξακκαηεία θνξέα 

13.2 ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΡΥΛ ΑΗΡΖΠΔΥΛ-ΞΟΝ-ΡΑΠΔΥΛ ΡΥΛ ΦΝΟΔΥΛ 

Ζ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο ησλ αηηήζεσλ - πξνηάζεσλ πνπ 

ππνβάιινληαη δηελεξγείηαη ζε ηξεηο θάζεηο. 

13.2.1 ΞΟΥΡΖ ΦΑΠΖ: ΔΙΔΓΣΝΠ ΞΙΖΟΝΡΖΡΑΠ ΡΥΛ ΑΗΡΖΠΔΥΛ – ΞΟΝΡΑΠΔΥΛ 

1. Πηελ πξψηε θάζε αμηνιφγεζεο γίλεηαη έιεγρνο ηεο πιεξφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ 

ηεο αίηεζεο-πξφηαζεο, θαζψο θαη ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ ηνπ Ν.Ξ. 

2. Δίηε ππάξρεη είηε δελ ππάξρεη πιεξφηεηα ην απνηέιεζκα πξέπεη λα αηηηνινγείηαη 

απφ ηηο παξαηεξήζεηο ησλ αζθνχλησλ ηνλ έιεγρν πνπ νξίδνληαη απφ ηελ Γ.Γ.Α. 

Νη αηηήζεηο-πξνηάζεηο πνπ, χζηεξα απφ ηνλ έιεγρν, ραξαθηεξίδνληαη σο ΞΙΖΟΔΗΠ 

πξνσζνχληαη ζηε δεχηεξε θάζε αμηνιφγεζεο. 

Κηα αίηεζε-πξφηαζε ραξαθηεξίδεηαη σο ΔΙΙΗΞΖΠ ζηελ πεξίπησζε πνπ έζησ θαη 

έλα απφ ηα νπζηαζηηθά ζηνηρεία αμηνιφγεζεο δελ έρεη ζπκπιεξσζεί ζηελ αίηεζε-

πξφηαζε πνπ ππνβιήζεθε. 

13.2.2 ΓΔΡΔΟΖ ΦΑΠΖ: ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΥΛ ΑΗΡΖΠΔΥΛ-ΞΟΝΡΑΠΔΥΛ ΘΟΗΡΖΟΗΑ 

ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ. 

Θαηά ηε δεχηεξε θάζε ε αίηεζε-πξφηαζε αμηνινγείηαη βάζεη δχν ελνηήησλ 

θξηηεξίσλ, πνπ αθνξνχλ ζε: 

α. Θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο δνκήο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο αίηεζεο-πξφηαζεο, 

ηεο κεζνδνινγίαο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ εθαξκνγήο. 

Αλαιπηηθφηεξα αμηνινγνχληαη: 

• Ζ αθξίβεηα θαη ην εθηθηφ ηνπ ζθνπνχ, ησλ ζηφρσλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

• Ζ πιεξφηεηα ηεο πεξηγξαθήο ηνπ αλαιπηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

• Ζ επαξθήο αλάιπζε ησλ πξνζφλησλ ησλ Ξ.Φ.Α. θαη ε ζπκβαηφηεηά ηνπο κε ην 

αλαιπηηθφ πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

• Ζ θαηλνηνκία πνπ ηπρφλ πξνηείλεηαη, εθφζνλ εθηηκάηαη φηη απηή απμάλεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

• Ζ θαηαιιειφηεηα θαη ε πνηφηεηα ηεο επηζηεκνληθήο κεζνδνινγίαο θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

• Ζ επάξθεηα κέζσλ (εμνπιηζκνχ θαη ππνδνκήο) θαη ρψξσλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

β. Δκπεηξία ηνπ θνξέα θαη αμηνιφγεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ηεο 

πξνεγνχκελεο ηξηεηίαο. 

ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο θάζε αίηεζεο-πξφηαζεο ζηε δεχηεξε θάζε γίλεηαη απφ δχν 

αμηνινγεηέο ρσξηζηά. Αμηνινγεηέο κπνξεί λα είλαη είηε ν Ξεξηθεξεηαθφο πεχζπλνο 

ησλ Ξ.Α.γ.Ν. είηε Ξ.Φ.Α. ν νπνίνο ππεξεηεί ζηελ Γ.Γ.Α. Πε θάζε πεξίπησζε νη 

αμηνινγεηέο πξνηείλνληαη απφ ηε Γηεχζπλζε Άζιεζε γηα Όινπο. 

Ζ θξίζε ησλ αμηνινγεηψλ εθθξάδεηαη αλαιπηηθά κε ηε βαζκνιφγεζε ησλ 

αληίζηνηρσλ θξηηεξίσλ θαηά ελφηεηα ζε θιίκαθα θαη κε έθζεζε πνπ ζπληάζζνπλ 

αηηηνινγείηαη ε θξίζε ηνπο ζηα ζεηηθά ζεκεία θαη ζηηο αδπλακίεο ησλ πξνηάζεσλ 

ηνπ θνξέα. Όζεο αηηήζεηο-πξνηάζεηο δελ απνξξίπηνληαη ζηε δεχηεξε θάζε ηεο 

αμηνιφγεζεο πξνσζνχληαη ζηελ ηξίηε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο. 

13.2.3 ΡΟΗΡΖ ΦΑΠΖ 

Θαηά ηελ ηξίηε θάζε νη αηηήζεηο-πξνηάζεηο αμηνινγνχληαη πεξαηηέξσ απφ 

Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή (Γ.Δ.), ε νπνία ζπγθξνηείηαη απφ ηελ Γ.Γ.Α. κε ππνπξγηθή 

απφθαζε θαη εηζεγείηαη ηελ έγθξηζε ησλ ηκεκάησλ αλά πξφγξακκα θαη αλά θνξέα 

γηα θάζε πεξίνδν πινπνίεζεο ησλ Ξ.Α.γ.Ν. 



Θάζε Γ.Δ. απνηειείηαη απφ Ξ.Φ.Α. θαη εηδηθφηεξα απφ ππαιιήινπο ηεο Γ.Γ.Α. ηνπ 

θιάδνπ ΞΔ Φπζηθήο Αγσγήο. 

Ζ Γ.Δ. ζπλεδξηάδεη θαη ιακβάλεη ππφςε ηεο 

- ηνλ θαηάινγν κε ηηο αηηήζεηο-πξνηάζεηο πνπ έρνπλ πεξάζεη επηηπρψο ζηηο δχν 

πξνεγνχκελεο θάζεηο αμηνιφγεζεο θαη ηε βαζκνινγία απηψλ 

- ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο 

- ηηο εθζέζεηο ησλ αξκνδίσλ ππαιιήισλ 

- πινπνίεζε εγθεθξηκέλσλ Ξ.Α.γ.Ν. πξνεγνχκελσλ εηψλ 

- πιεζπζκηαθά θξηηήξηα 

- επηζηεκνληθά θξηηήξηα 

Ζ Γ.Δ. εηζεγείηαη αξκνδίσο πξφηαζε έγθξηζεο πινπνίεζεο ηκεκάησλ αλά 

πξφγξακκα θαη αλά θνξέα πινπνίεζεο γηα ηελ εθάζηνηε πεξίνδν. 

 

ΜΔΡΟ Γ 

ΔΓΚΡΙΗ ΘΔΔΩΝ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ πος απαζσολούνηαι 

ζηα Π.Α.γ.Ο. 

 

Άπθπο 14 

14.1 Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 4151/29.04.2013 ε 

πξφζιεςε Ξ.Φ.Α. πνπ απαζρνινχληαη ζηα πιαίζηα ησλ Ξξνγξακκάησλ «Άζιεζε 

γηα Όινπο», 

εμαηξείηαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο ππ.’ αξηζκ. 33/2006 ΞΠ (Α΄280) ηνπ πνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ. 

Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ (Γ.Γ.Α.) κέζσ ηεο Γηεχζπλζεο Άζιεζεο γηα 

Όινπο πξνηείλεη ηηο ζέζεηο ησλ Ξ.Φ.Α. πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

Ξ.Α.γ.Ν. θαη Αλαπηπμηαθνχ Αζιεηηζκνχ, ηηο νπνίεο πινπνηνχλ νη θνξείο – ΝΡΑ Α 

θαη Β βαζκνχ, ΛΞΓΓ θαη ΛΞΗΓ απηψλ, ζχκθσλα κε ην Νξγαλσηηθφ Ξιαίζην πνπ 

απηή εθδίδεη. 

Γηα ηελ έγθξηζε ηεο πξφζιεςεο ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ θαη ηελ θαηαλνκή ησλ 

εγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ αλά θνξέα, εθδίδεηαη θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε (ΘΑ) ησλ 

πνπξγψλ, Ξνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, Γηνηθεηηθήο Κεηαξξχζκηζεο θαη 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Δζσηεξηθψλ θαη Νηθνλνκηθψλ. 

14.2 Γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Νξηζκέλνπ Σξφλνπ,νη 

θνξείο – ΝΡΑ Α θαη Β βαζκνχ, Λ.Ξ.Γ.Γ., θαη Λ.Ξ.Η.Γ. απηψλ, πξέπεη λα 

απνζηείινπλ ηα αηηήκαηά ηνπο ζην Ρκήκα Ξαξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ 

Ξξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο, ηεο Γηεχζπλζεο Άζιεζεο γηα Όινπο, ηεο 

Γ.Γ.Α. πξνθεηκέλνπ λα πάξνπλ έγθξηζε ζέζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ έμεο δηαδηθαζία: 

1. Ρα αηηήκαηα ησλ θνξέσλ πξέπεη λα πεξηέιζνπλ ζηελ ππεξεζία ζχκθσλα κε 

ζρεηηθή εγθχθιην πνπ απνζηέιιεηαη ζηνπο θνξείο απφ ηε Γ.Γ.Α. ζπλνδεπφκελα 

απφ: 

α) απφθαζε Ξεξηθεξεηαθνχ, Γεκνηηθνχ, ή Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ (αλάινγα αλ 

πξφθεηηαη γηα Ξεξηθέξεηα, Γήκν, Λ.Ξ.Γ.Γ. θ.ιπ.) κε ηελ νπνία ζα πεξηγξάθεηαη 

ιεπηνκεξψο ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν απαηηείηαη ε πξφζιεςε ηέηνηνπ είδνπο 

πξνζσπηθνχ. 

β) Αληίγξαθν ηνπ Νξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο πεξεζίαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ΝΡΑ 

α΄ βαζκνχ, ζηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα έρνπλ πξνβιεθζεί νη ζέζεηο ηνπ αηηνχκελνπ 

πξνζσπηθνχ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 205 ηνπ ΘΘΓ (λ. 

3584/2007). 

γ) Βεβαίσζε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ησλ θνξέσλ φηη έρνπλ εγγξαθεί ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπο νη ζρεηηθέο πηζηψζεηο γηα ην ηξέρνλ έηνο, κε αλαθνξά ησλ 

αληίζηνηρσλ θσδηθψλ, θαζψο θαη φηη ζα εγγξαθνχλ νη αλάινγεο πηζηψζεηο θαη ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ επφκελνπ έηνπο, ζε πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε ζπλερίδεηαη 

κεηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ εθάζηνηε έηνπο. Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 

14 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 4071/2012 θαη ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 4151/29.04.2013 

ζα πξέπεη λα βεβαηψλεηαη ξεηά φηη ην ζχλνιν (100%) ηεο δαπάλεο ησλ Ξ.Α.γ.Ν. 

θαη Αλαπηπμηαθνχ Αζιεηηζκνχ ζα θαιχπηεηαη απφ έζνδα απφ ηελ θαηαβνιή 

αληηηίκνπ ππφ ηε κνξθή δηδάθηξσλ απφ ηνπο σθεινχκελνπο ή απφ είζπξαμε 



δσξεψλ θαη ρνξεγηψλ ή κέζσ ηεο Γ.Γ.Α. έσο ην πνζφ ηνπ αληίζηνηρνπ 

πξνβιεπφκελνπ ΘΑΔ. Ζ απαζρφιεζε ησλ Ξ.Φ.Α. θαηά ηα αλσηέξσ δελ 

αλαγλσξίδεηαη σο ππεξεζία γηα βαζκνινγηθή ή κηζζνινγηθή εμέιημε. 

δ) Ξξνγξακκαηηζκφ Ξξνζιήςεσλ Έθηαθηνπ Ξξνζσπηθνχ Ξ.Φ.Α. ζπκπιεξψλεηαη 

ην εηδηθφ έληππν φπσο νξίδεη ε ζρεηηθή εγθχθιηνο ηεο Γ.Γ.Α. 

ε) Πρέδην πινπνίεζεο Ξ.Α.γ.Ν. ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ, φπνπ απνηππψλεηαη ν 

ζπλνιηθφο πξνγξακκαηηζκφο πινπνίεζεο ησλ Ξ.Α.γ.Ν. ηεο πεξηφδνπ. 

2. Γηθαηνινγεηηθά πηζηνπνίεζεο Φνξέα γηα ηελ πινπνίεζε Ξ.Α.γ.Ν., φπσο απηά 

αλαθέξνληαη ην Άξζξν 3, παξάγξαθνο 2 ηνπ παξφληνο Ν.Ξ. Ζ εμέηαζε ησλ 

αηηεκάησλ γίλεηαη κφλν, εθφζνλ νη θνξείο πηζηνπνηεζνχλ σο θνξείο πινπνίεζεο 

Ξ.Α.γ.Ν. απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ. 

3. Ζ ππνβνιή ησλ αηηεκάησλ ησλ θνξέσλ ζα γίλεηαη ζηελ αξρή θάζε έηνπο θαη ζα 

νξίδεηαη ζηελ Δγθχθιην. 

Όια ηα ζρεηηθά έληππα ζα βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Α. 

 

ΜΔΡΟ Γ 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ Π.Α.γ.Ο. 

 

Άπθπο 15 

15.1. Νη εγγξαθέο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηα Ξ.Α.γ.Ν. γίλνληαη 

κε επζχλε ησλ θνξέσλ πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ. Νη ζπκκεηέρνληεο ζηα 

Ξ.Α.γ.Ν. ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ ηαηξηθή βεβαίσζε ηθαλφηεηαο άζιεζεο. Ρελ 

επζχλε γηα ην πεξηερφκελν (αλάινγα κε ην πξφγξακκα ή ην ηκήκα) ηεο ηαηξηθήο 

βεβαίσζεο θαζψο θαη γηα ηε ζπγθέληξσζε απηψλ έρεη ν θνξέαο πνπ ζα πινπνηήζεη 

ην νηθείν πξφγξακκα. 

Νη θνξείο πινπνίεζεο ησλ Ξ.Α.γ.Ν. πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηνπο θαηάιιεινπο 

ρψξνπο γηα άζιεζε, νη νπνίνη απαξαηηήησο πιεξνχλ ηηο ζηνηρεηψδεηο πξνδηαγξαθέο 

πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο γηα ηνπο αζινχκελνπο. 

Νη θνξείο πινπνίεζεο ησλ Ξ.Α.γ.Ν. είλαη ππεχζπλνη λα ελεκεξψλνπλ ηνπο 

αζινχκελνπο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ, κε ππνρξεσηηθή 

αλάξηεζε ησλ πξνγξακκάησλ ζην δηαδίθηπν, θαζψο θαη κε θάζε άιιν πξφζθνξν 

κέζν (εθεκεξίδεο, αλαθνηλψζεηο θ.ιπ.) 

15.2. Ρα πξνγξάκκαηα θαη ηα ηκήκαηα πνπ εγθξίλνληαη απφ ηελ Γ.Γ.Α δελ 

επηδέρνληαη κεηαβνιή γηα θαλέλα ιφγν, ρσξίο ηελ έγθξηζή ηεο. 

15.3. Δλζηάζεηο θνξέσλ γηα ζέκαηα εγθξίζεσλ ή δηαθνπήο πξνγξακκάησλ 

θαηαηίζεληαη ζηελ Γ.Γ.Α, πνπ ιακβάλεη ηηο απνθάζεηο γηα απηά ηα ζέκαηα. Νη 

ελζηάζεηο ζα πξέπεη λα θαηαηίζεληαη εληφο 10 εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο γλσζηνπνίεζεο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν, εθηφο 

αλ ζε επηκέξνπο ζέκαηα, νξίδεηαη άιιε πξνζεζκία ζην παξφλ Ν.Ξ. 

 

 

Άπθπο 16 - ςνέπειερ παπαβίαζηρ ηος Ο.Π. 

Κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 12.7 ηνπ άξζξνπ 12 ηεο παξνχζαο 

επηπξνζζέησο ε κε ηήξεζε απφ ην θνξέα πινπνίεζεο ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ 

παξνχζα ππνρξεψζεσλ απηνχ, ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ, θαζψο θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ ησλ Ξ.Α.γ.Ν. ή γεληθά ε παξαβίαζε απ’ απηφλ ηνπ Ν.Ξ., ζπλεπάγεηαη 

ηελ αλάθιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ εμέηαζε απφ ηελ Γ.Γ.Α ηεο δηαθνπήο ηεο 

ζπλεξγαζίαο κε ην θνξέα ζην κέιινλ. 

 

Άπθπο 17 

Κε ηελ παξνχζα απφθαζε παχεη λα ηζρχεη θάζε πξνεγνχκελε. 

Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. 

 

Αζήλα, 1 Νθησβξίνπ 2013 


