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ΠΡΟΣ :

1.ΟΤΑ α’ βαθμού (με την παράκληση
να ενημερώσουν τα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που
εποπτεύουν) όπως πίνακας αποδεκτών 1
2.ΟΤΑ β’ βαθμού (13 Περιφέρειες)

όπως πίνακας αποδεκτών 2
ΚΟΙΝ. :
1) Υπουργείο Εσωτερικών, Δ/νση
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ Σταδίου
27, 10183 Αθήνα (fax.: 2131364383)
2) Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού
Τμήμα Διαδικασιών Μηχαν. Συστήματος
Βασ. Σοφίας 15, 10674 Αθήνα (fax.:
2131313229 Γραφείο Υπουργού
Οικονομικών)
3) Υπουργείο Οικονομικών, Κ. Σερβίας
10, 10562 Αθήνα (Fax: 2103332608)

Θέμα Αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ Α & Β βαθμού, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ αυτών , για την
πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στα Προγράμματα «Άθληση για
Όλους», περιόδου 2013 – 2014.

Με στόχο την αμεσότερη κάλυψη των αναγκών ΟΤΑ Α & Β βαθμού, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ αυτών
σε προσωπικό που αφορά θέσεις Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) για την υλοποίηση των
Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.), τα οποία επιδρούν καταλυτικά στην βελτίωση
ποιότητας ζωής των πολιτών προωθήθηκε νομοθετική ρύθμιση (ν. 4151/29.04.2013 - ΦΕΚ
103/Α/29.04.2013) για την απλούστευση των διαδικασιών προσλήψεων από τους φορείς της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Συγκεκριμένα, το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που προσλαμβάνεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4151/29.04.2013 στα πλαίσια των
Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», εξαιρείται των διαδικασιών της υπ΄ αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ
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(Α΄280). Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) μέσω της Διεύθυνσης Άθλησης για Όλους
προτείνει τις θέσεις των Π.Φ.Α. που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο. και
Αναπτυξιακού Αθλητισμού, τις οποίες υλοποιούν οι φορείς – ΟΤΑ Α & Β βαθμού, ΝΠΔΔ και
ΝΠΙΔ 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, Παιδείας & Θρησκευμάτων
Πολιτισμού & Αθλητισμού, Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Εσωτερικών και Οικονομικών.
Έτσι, όσον αφορά στην πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ,
οι φορείς – ΟΤΑ Α & Β βαθμού, ΝΠΔΔ, και ΝΠΙΔ αυτών, πρέπει να αποστείλουν τα αιτήματά
τους στο Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, της
Διεύθυνσης Άθλησης για Όλους, του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού &
Αθλητισμού, προκειμένου να πάρουν έγκριση σύμφωνα με την έξης διαδικασία:
1.

Τα αιτήματα των φορέων πρέπει να περιέλθουν στην υπηρεσία μας το αργότερο έως
25/06/2013 συνοδευόμενα από :
α) Απόφαση Περιφερειακού, Δημοτικού, ή Διοικητικού Συμβουλίου (ανάλογα αν
πρόκειται για Περιφέρεια, Δήμο, ΝΠΔΔ κ.λ.π.) με την οποία θα περιγράφεται
λεπτομερώς ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη τέτοιου είδους προσωπικού.
β) Αντίγραφο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, εφόσον πρόκειται για ΟΤΑ α΄
βαθμού, στον οποίο θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί οι θέσεις του αιτούμενου
προσωπικού, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 205 του ΚΚΔΥ (ν.3584/2007).
γ) Βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας των φορέων ότι έχουν εγγραφεί στον
προϋπολογισμό τους οι σχετικές πιστώσεις για το τρέχον έτος, με αναφορά των
αντίστοιχων κωδικών, καθώς και ότι θα εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις και στον
προϋπολογισμό του επόμενου έτους, σε περίπτωση που η σύμβαση συνεχίζεται μετά
την 31/12/2013. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 12 του ν.
4071/2012 και του άρθρου 29 του ν.4151/29.04.2013 θα πρέπει να βεβαιώνεται ρητά
ότι το σύνολο (100%) της δαπάνης των Π.Α.γ.Ο. και Αναπτυξιακού Αθλητισμού θα
καλύπτεται από έσοδα από την καταβολή αντιτίμου υπό τη μορφή διδάκτρων από τους
ωφελούμενους ή από είσπραξη δωρεών και χορηγιών ή μέσω της Γ.Γ.Α. έως το ποσό
του αντίστοιχου προβλεπόμενου ΚΑΕ . Η απασχόληση των Π.Φ.Α. κατά τα ανωτέρω δεν
αναγνωρίζεται ως υπηρεσία για βαθμολογική ή μισθολογική εξέλιξη.
δ) 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.
ε) Σχέδιο υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. 2013 – 2014, όπου αποτυπώνεται ο συνολικός
προγραμματισμός υλοποίησης των Π.Α.γ.Ο. 2013 – 2014. (Οι φόρμες συμπλήρωσης

των πινάκων 1 και 2, του Σχεδίου Υλοποίησης και το βοηθητικό υπόδειγμα βρίσκονται
αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Α.: www.gga.gov.gr και μπορείτε να τα
αναζητήσετε στην διαδρομή/Αθλητισμός/Άθληση για Όλους/Έγκριση θέσεων
Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής/, όπου μπορείτε να τα ανακτήσετε και να τα
συμπληρώσετε. Στην ίδια διαδρομή βρίσκεται αναρτημένη και η παρούσα εγκύκλιος.)
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2.

Δικαιολογητικά πιστοποίησης Φορέα για την υλοποίηση Π.Α.γ.Ο.
α) Πράξη ίδρυσης του Νομικού Προσώπου και έγγραφα νομικής υπόστασης αυτού.
β) Κανονισμός – Καταστατικό διοίκησης και λειτουργίας του Νομικού Προσώπου.
γ) Κατάσταση νόμιμων εκπροσώπων.
δ) 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 Δήμου σας.

Ο Υφυπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού & Αθλητισμού

Ιωάννης Ιωαννίδης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γρ. Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού
2. Γρ. Υφυπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού,
αρμοδίου για θέματα Αθλητισμού
3. Γρ. Γενικής Γραμματέας Αθλητισμού
4. Γενική Διεύθυνση Αθλητισμού
5. Γενική Διεύθυνση Οικονομικού
6. Διεύθυνση Διοικητικού

