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Κατανομή εβδομήντα τριών (73) συμβάσεων μίσθω−

σης έργου, διάρκειας έως έξι (6) μήνες στα ΚΕΠ 
των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού της Περιφέρειας Κε−
ντρικής Μακεδονίας, στα οποία οι συμβάσεις μί−
σθωσης έργου λήγουν κατά το χρονικό διάστη−
μα από 1.2.2008 έως 29.2.2008. ............................................ 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 4843 (1)

 Έγκριση Οργανωτικού πλαισίου προγραμμάτων 
«Άθλησης για Όλους».

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις 
α) Του α.ν. 397/1968 περί επανασυστάσεως της Γενι−

κής Γραμματείας Αθλητισμού και των αρμοδιοτήτων 
αυτής.

β) Του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) του Κώδικα Νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα.

γ) Του ν. 3057/10.10.2002 (ΦΕΚ239/Α΄/10.10.2002) άρ−
θρο 76 «τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2725/1999, 
ρύθμιση θεμάτων Υπουργείο Πολιτισμού και άλλες δι−
ατάξεις».

δ) Το ν. 2190/1994 όπως ισχύει σήμερα.
ε) Την υπ’ αριθμ. 34047/16.12.2002 απόφαση του Υφυ−

πουργού Πολιτισμού «Καθορισμός Οργανωτικής Δομής 
της Διεύθυνσης Άθλησης για όλους».

2. Την υπ’ αριθμ. Υ303/21.11.2007 (ΦΕΚ 2241/Β΄/21.11.2007) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού 
Ιωάννη Ιωαννίδη».

3. Την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας των προ−
γραμμάτων «Άθλησης για Όλους», αποφασίζουμε:

Καθορίζεται το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας 
των προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» ως εξής:

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
«ΑΘΛΗΣΗΣ για ΟΛΟΥΣ»

ΜΕΡΟΣ Α΄

Άρθρο 1
Φιλοσοφία και Σκοποί των ΠΑγΟ

Η Γ.Γ.Α. συνδιοργανώνει και συγχρηματοδοτεί προ−
γράμματα «Άθλησης για όλους» Η άσκηση με τη συ−
στηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική 
επένδυση γιατί βελτιώνει την ποιότητα ζωής του αν−
θρώπου, συμβάλλει στην πρόληψη εκφυλιστικών τά−
σεων στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων και σε 
μία καλύτερη σχέση ανθρώπου και φυσικού περιβάλ−
λοντος. Σκοπός των προγραμμάτων είναι η βελτίωση 
του βιολογικού επίπεδου των αθλουμένων, η καλλιέρ−
γεια αθλητικού χαρακτήρα και αθλητικής συνείδησης, 
η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και η αναψυχή 
των αθλουμένων. 

Το παρόν οργανωτικό πλαίσιο καλύπτει χρονικά και 
λειτουργικά τη μεταβατική περίοδο μέχρι τη οργάνωση 
και τη λειτουργία του Οργανισμού Μαζικού Αθλητισμού 
(Ο.Μ.Α.)

Άρθρο 2
Περιγραφή κατηγορίες και είδη προγραμμάτων

2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Α. α. «Άσκηση στην παιδική ηλικία»(ΑπδΗ), για παιδιά 

ηλικίας 6−12 ετών (εκτός ωραρίου σχολείου), με σκοπό 
τη φυσική άσκηση και την αθλητική αγωγή και όχι την 
προπόνηση κατ’ αποκλειστικότητα σε συγκεκριμένα 
αθλήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου. Κυρίαρ−
χος στόχος είναι η σωστή κινητική και φυσική ανάπτυξη 
των παιδιών.

β. «Άσκηση στην προσχολική ηλικία»(ΑπρΗ), με σκοπό 
την ψυχοκινητική αγωγή.

γ. «Παιδί και αθλητισμός» (ΑΠ), για παιδιά ηλικίας 6−12 
ετών (εκτός ωραρίου σχολείου) με σκοπό την μύηση και 
εξάσκηση σε συγκεκριμένα αθλήματα.

γ. «Άσκηση στην εφηβική ηλικία» (ΑΕΗ), για άτομα 
ηλικίας 12−18 ετών, όπου δίνεται η δυνατότητα προ−
γραμματισμού και εφαρμογής προγραμμάτων φυσικών 
και αθλητικών δραστηριοτήτων όπως δρόμων υγείας, 
ορειβασίας, πεζοπορίας, αγώνων μεταξύ ανεξαρτήτων 
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ομάδων, χορών, ρυθμικής κινητικής αγωγής και αερο−
βικής γυμναστικής.

Β. α. «Άσκηση ενηλίκων» (ΑΕ), όπου δίνεται η δυνατό−
τητα προγραμματισμού και εφαρμογής προγραμμάτων 
φυσικών και αθλητικών δραστηριοτήτων όπως δρόμων 
υγείας, ορειβασίας, πεζοπορίας, αγώνων μεταξύ ανε−
ξαρτήτων ομάδων, χορών, ρυθμικής κινητικής αγωγής 
και αεροβικής γυμναστικής

β. «Άθληση και γυναίκα»(ΑΓ), με σκοπό τη φυσική άσκη−
ση και την κινητική αναψυχή.

γ. «Άσκηση στην τρίτη ηλικία» (ΑΤΗ), όπου δίνεται 
η δυνατότητα προγραμματισμού και εφαρμογής προ−
γραμμάτων φυσικών και κινητικών δραστηριοτήτων.

δ. «Άθληση και νέοι» (ΑΝ), για άτομα ηλικίας έως 30 
ετών, με σκοπό τη φυσική άσκηση και την κινητική ανα−
ψυχή.

Γ. α. Άσκηση και αθλητισμός σπουδαστών και φοι−
τητών. 

β. Άσκηση και αθλητισμός στρατευμένων. 
γ. Άσκηση και αθλητισμός εργαζομένων.
2.2 ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Α. α. Άσκηση ατόμων με ειδικές ανάγκες σε σχολεία 

και ιδρύματα (εντός ωραρίου−λειτουργίας).
β. Άσκηση ατόμων με ειδικές ανάγκες στα πλαίσια 

του ελεύθερου χρόνου.
Β. α. Άσκηση στα κέντρα απεξάρτησης.
β. Άσκηση στα κέντρα Ψυχικής Υγείας.
γ. Άσκηση στις φυλακές.
Γ. α. Άσκηση παλιννοστούντων.
β. Άσκηση Τσιγγάνων.
2.3 ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
α. Πρότυπα Κέντρα άθλησης για όλους. Λειτουργία 

κατ’ αρχήν δύο (2) πρότυπων κέντρων υλοποίησης προ−
γραμμάτων άθλησης για όλους. Ένα στο «Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου 
Κοσμά» και ένα στο γυμναστήριο «Φωκιανός» με έμφαση 
σε πρότυπα προγράμματα όπως οικογενειακή άθληση, 
άσκηση στην προσχολική ηλικία, άσκηση ατόμων με 
ειδικές ανάγκες, κλπ.

β. Καινοτόμες Δραστηριότητες Άθλησης για Όλους. 
Νέα προγράμματα (που δεν συμπεριλαμβάνονται στα 
παραπάνω) τα οποία θα προταθούν από τους φορείς 
υλοποίησης.

γ. Νέες δράσεις − προγράμματα όπως αεραθλητισμός, 
ναυταθλητισμός, μηχανοκίνητα σπορ ξηράς, κλπ.

2.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 
α. Χειμερινές δραστηριότητες Άθλησης για Όλους.
β. Καλοκαιρινές δραστηριότητες Άθλησης για 

Όλους.
γ. Εκδηλώσεις Άθλησης για Όλους περιφερειακού και 

εθνικού χαρακτήρα.

Άρθρο 3
Οργανωτική δομή

1. Διεύθυνση «Άθληση για Όλους»
Σύμφωνα με το αρ. 76 του ν. 3057/2002 συνίσταται 

στη Γ.Γ.Α. Διεύθυνση «Άθληση για Όλους» και με την υπ’ 
αριθμ. 34047/16.12.2002 υπουργική απόφαση καθορίζεται 
η οργανωτική δομή της Διεύθυνσης και οι αρμοδιότητες 
αυτής:

2. Νομαρχιακοί Υπεύθυνοι Προγραμμάτων Μαζικού 
Αθλητισμού

Ο Νομαρχιακός Υπεύθυνος (Ν.Υ.) είναι Καθηγητής 
Φυσικής Αγωγής (Κ.Φ.Α.) διορισμένος στο Δημόσιο και 
έχει έδρα τα Γραφεία Φυσικής Αγωγής του Νομού του 
ή άλλο χώρο που θα οριστεί από τη Γ.Γ.Α. Ο ορισμός 
του Ν.Υ. γίνεται από τη Γ.Γ.Α.. Ο Ν.Υ. έχει την ευθύνη 
της ενημέρωσης και της συνεργασίας με τους φορείς 
του Α΄ βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για θέματα που 
αφορούν τα προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού. Επίσης 
σε θέματα προγραμματισμού, δυνατοτήτων περαιτέρω 
ανάπτυξης του κινήματος της άθλησης για όλους, συ−
ντονισμού δράσεων με τους άλλους αθλητικούς φορείς, 
προβολής των προγραμμάτων και εξεύρεσης οικονο−
μικών πόρων συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

3. Επιτροπή Προγραμματισμού
Για τον προγραμματισμό των ενεργειών του Ο.Π. για 

κάθε περίοδο συγκροτούνται επιτροπές με απόφαση 
Υπουργού υστέρα από εισήγηση της Διεύθυνση «Άθλη−
ση για Όλους» με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των 
προγραμμάτων. 

Άρθρο 4
1. Είδη διαδικασιών υλοποίησης και χρηματοδότησης 

προγραμμάτων Άθλησης για όλους

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ 1
Η διαδικασία αυτή αφορά τα προγράμματα όπου την 

ευθύνη υλοποίησης την έχει ο φορέας ή οι φορείς που 
υποβάλλουν την αίτηση και η χρηματοδότηση από την 
Γ.Γ.Α. για τις επιλέξιμες δαπάνες είναι 100%.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ 2
Η διαδικασία αυτή αφορά τα προγράμματα που την 

ευθύνη υλοποίησης την έχει ο φορέας ή οι φορείς που 
υποβάλλουν την αίτηση και η χρηματοδότηση από την 
Γ.Γ.Α. για τις επιλέξιμες δαπάνες είναι από 75%−95%.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ 3
Η διαδικασία αυτή αφορά τα προγράμματα όπου την 

ευθύνη υλοποίησης την έχει η Γ.Γ.Α. και συνεργάζεται 
με τους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς.

Α. Γενικά Προγράμματα
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ 1
Αφορά όλα τα προγράμματα με την προϋπόθεση ότι ο 

συνολικός αριθμός των τμημάτων που εγκρίνονται στον 
φορέα δεν υπερβαίνει τα 6 τμήματα με 3 τουλάχιστον 
κατηγορίες προγραμμάτων και έως 2 τμήματα η κάθε 
κατηγορία. 

Για τους Ο.Τ.Α. που προέκυψαν με την εφαρμογή του 
νόμου «Ι. Καποδίστριας» αφορά όλα τα προγράμματα 
με την προϋπόθεση ότι ο συνολικός αριθμός των τμη−
μάτων που εγκρίνονται στο φορέα δε θα υπερβαίνει 
τα 10 τμήματα, με δυο τουλάχιστον κατηγορίες, δύο 
διαφορετικών ηλικιακών ομάδων και ως 5 τμήματα η 
κάθε κατηγορία και με τουλάχιστον 3 διαφορετικά δι−
αμερίσματα ως τόπο εφαρμογής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ 2
Αφορά όλα τα προγράμματα που δεν εντάσσονται 

στη διαδικασία τύπου 1 και για κάθε είδος προγράμμα−
τος το ποσοστό χρηματοδότησης από την Γ.Γ.Α για τις 
επιλέξιμες δαπάνες είναι:

α. Άσκηση στην Παιδική Ηλικία (ΑπδΗ) 90%
β. Άσκηση στην Προσχολική Ηλικία (ΑπρΗ) 90%
γ. Παιδί και Αθλητισμός (ΑΠ) 80%



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2739

5. Άσκηση στην Εφηβική Ηλικία (ΑΕΗ) 80%
ε. Άσκηση Ενηλίκων (ΑΕ) 75%
στ. Άθληση και Γυναίκα (ΑΓ) 75%
ζ. Άσκηση στην Τρίτη Ηλικία (ΑΤΗ) 95%
η. Άθληση και Νέοι (ΑΝ) 75%
Β. Ειδικά Προγράμματα
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ 1
Η διαδικασία αυτή αφορά τα προγράμματα όπου την 

ευθύνη υλοποίησης την έχει ο φορέας ή οι φορείς που 
υποβάλλουν την αίτηση και η χρηματοδότηση από την 
Γ.Γ.Α. για τις επιλέξιμες δαπάνες είναι 100%.

Γ. Πρότυπα και καινοτόμα προγράμματα
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ 1, 2, 3 (ανάλογα με την αίτηση του 

φορέα και την έγκριση της Γενικής Γραμματείας Αθλητι−
σμού δια μέσου της Διεύθυνσης «Άθληση για Όλους»).

Δ. Προγράμματα Μικρής Διάρκειας
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ 1. 2. 3. (ανάλογα με την αίτηση του 

φορέα και την έγκριση της Γενικής Γραμματείας Αθλητι−
σμού δια μέσου της Διεύθυνσης «Άθληση για Όλους»).

Οι Δήμοι ή οι Κοινότητες ή οι άλλοι φορείς που θέλουν 
να εφαρμόσουν προγράμματα άθλησης για όλους θα 
πρέπει να καταθέσουν αίτηση υλοποίησης ολοκληρω−
μένου προγράμματος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 
του Β΄ μέρους του παρόντος Ο.Π.

2. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενεργειών

Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων είναι:
1) α΄ περίοδος αιτήσεων. Οι φορείς που επιθυμούν να 

υλοποιήσουν προγράμματα «Άθληση για όλους» πρέπει 
να υποβάλλουν αίτηση στον Ν.Υ. μέχρι 30.5. 

β΄ περίοδος αιτήσεων. Από 1.10. έως 15.10. κάθε έτους 
(καινοτόμα προγράμματα μικρής διάρκειας.)

γ΄ περίοδος αιτήσεων. Από 1.2. έως 28.2. κάθε έτους 
(καινοτόμα προγράμματα, προγράμματα μικρής διάρ−
κειας). 

2) Οι Π.Φ.Α. που επιθυμούν να εργασθούν στα προ−
γράμματα «Άθληση για όλους» πρέπει να υποβάλλουν 
αίτηση στους Δήμους και τις κοινότητες σύμφωνα με τις 
αντίστοιχες προκηρύξεις των Φορέων Υλοποίησης.

Η τελική αξιολόγηση−επιλογή για τα γενικά και ειδικά 
δομημένα προγράμματα από τη Γ.Γ.Α. και η αποστολή 
των ενημερωτικών σημειωμάτων προς τους φορείς θα 
ολοκληρωθεί έως τις 15.8. κάθε έτους. Η διάρκεια των 
γενικών και ειδικών προγραμμάτων είναι έως 34 εβδο−
μάδες.

Η διάρκεια των προγραμμάτων μικρής διάρκειας είναι 
έως 12 εβδομάδες.

Άρθρο 5
Όροι προκήρυξης θέσεων Π.Φ.Α. για την υλοποίηση

των προγραμμάτων

1. Η διαδικασία που ακολουθείται για την πρόσλη−
ψη των Π.Φ.Α. που θα υλοποιήσουν τα προγράμματα 
είναι:

2. Απόφαση του Δ.Σ. του ΦΟΡΕΑ για πρόσληψη Π.Φ.Α. 
(αριθμός καθηγητών) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου προκειμένου για πρόσληψη 
με ένσημα Ι.Κ.Α. ή σύμβαση έργου για πρόσληψη με 
Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών.

Για την πρόσληψη του προσωπικού ο ΦΟΡΕΑΣ εκδίδει 
ανακοίνωση στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά.

α) Ο αριθμός κατά ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ του προσωπικού (π.χ. 
Π.Φ.Α. αριθμός)

β) Τα απαιτούμενα προσόντα (η μοριοποίηση από 
το Οργανωτικό Πλαίσιο της Διεύθυνσης «Άθληση για 
Όλους»).

γ) Η υπηρεσία στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις 
των ενδιαφερομένων.

δ) Η προθεσμία μέσα στην οποία θα υποβληθούν οι 
αιτήσεις.

ε) Όρια ηλικίας (εάν κριθεί αναγκαίο).
3. Η ανακοίνωση αναρτάται στο κατάστημα της οι−

κείας υπηρεσίας και στο κατάστημα του Δήμου ή της 
Κοινότητας.

4. Η ανακοίνωση δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχι−
στον ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες 
της έδρας του Νομού εφόσον εκδίδονται.

5. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων πρόσληψης δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών. Οι 
ενδιαφερόμενοι στην αίτησή τους θα πρέπει να συνυ−
ποβάλλουν: (α) αν εργάστηκαν την προηγούμενη περί−
οδο στα προγράμματα, σε ποιο πρόγραμμα, σε ποιο 
Δήμο ή κοινότητα ή σε άλλο φορέα και αν επιθυμούν 
να εργαστούν ξανά με τις ίδιες προϋποθέσεις. (β) να 
δηλώσουν ιεραρχικά σε ποια προγράμματα επιθυμούν 
να εργαστούν. (γ) να δηλώσουν ιεραρχικά σε ποιο Δήμο, 
κοινότητα ή άλλον φορέα επιθυμούν να εργαστούν.

6. Μετά την ολοκλήρωση της επιλογής των Π.Φ.Α. από 
τους φορείς υλοποίησης, ο φορέας υποχρεούται να 
αναρτήσει κατάσταση επιλεγέντων με τα μόριά τους.

Άρθρο 6
Διαδικασίες πρόσληψης και όροι απασχόλησης

των Π.Φ.Α.

α. Όσοι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) ενδια−
φέρονται να εργαστούν στα προγράμματα θα πρέπει 
να υποβάλλουν αίτηση στους κατά τόπους Δήμους και 
Κοινότητες.

β. Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από:
1) Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋ−

πηρεσία, στα προγράμματα Μ.Α, στην επιμόρφωση μέσω 
σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχι−
ακών τίτλων, κλπ. (βλέπε κριτήρια επιλογής).

2) Δήλωση ν. 1599/1986 ότι είναι άνεργος−η και ότι τα 
στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογρα−
φικό σημείωμα είναι αληθή.

γ. Αμέσως μετά την επιλογή, οι Π.Φ.Α. που επιλέχθη−
καν είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν τα παρακάτω 
δικαιολογητικά:

1) Επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου και ειδικότητας
2) Αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ (για απόκτηση πτυχίου 

στην αλλοδαπή).
3) Φωτοτυπία επικυρωμένη (εμπρός και πίσω) της 

Αστυνομικής Ταυτότητας.
4) Πιστοποιητικά που θα αποδεικνύουν την κοινωνική 

κατάσταση των ενδιαφερομένων (για όσους έχουν ιδιαί−
τερους κοινωνικούς λόγους, βλέπε κριτήρια επιλογής).

5) Νόμιμα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα 
αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και αποτέλεσαν 
κριτήριο επιλογής.
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δ. Η επιλογή των Π.Φ.Α. που θα εργαστούν στα Γενικά 
Προγράμματα θα γίνει με βάση την παρακάτω μοριο−
ποίηση.

1) Χρόνος απόκτησης πτυχίου (χρόνος και ένα (1) μόριο, 
π.χ. πτυχιούχος του 1998 παίρνει 2007 − 1998 = 9 μόρια).

2) Έγγαμος με παιδιά, ένα (1) μόριο. Τα μόρια ισχύουν 
για τον ένα από τους δύο γονείς.

3) Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών.
Α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Μaster), ένα (1) μόριο.
Β) Διδακτορικό Δίπλωμα, δύο (2) μόρια.
4) Ειδικότητα αντίστοιχη με το περιεχόμενο του προ−

γράμματος, ένα (1) μόριο. (όπου η ειδικότητα δεν είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση). Όπου δεν απαιτείται εξειδί−
κευση ειδικότητα Μ.Α. (1) μόριο.

5) Προϋπηρεσία σε αντίστοιχα προγράμματα «Άθλη−
ση για όλους», ένα (1) μόριο ανά έτος. Η προϋπηρεσία 
πρέπει να βεβαιώνεται από νόμιμα παραστατικά π.χ. 
σύμβαση εργασίας, ένσημα κ.λ.π.

6) Πρόταση επιλογής από τους φορείς υλοποίησης 
των προγραμμάτων, ένα (5) μόριο (ο αριθμός των πρι−
μοδοτούμενων είναι ανάλογος των θέσεων εργασίας).

7) Εντοπιότητα (1) μόριο εκτός των περιφερειών Ατ−
τικής και Νομού Θεσσαλονίκης.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπ’ όψιν πρό−
σθετα κριτήρια που προκύπτουν από το βιογραφικό 
του σημείωμα (π.χ. συμμετοχή σε σεμινάρια, κάτοχος 
β πτυχίου, βαθμός πτυχίου, κ.λ.π.) και ημερομηνία από−
κτησης πτυχίου.

ε. Για τα προγράμματα που αφορούν άτομα με ειδικές 
ανάγκες, καταρτίζεται ξεχωριστή κατάσταση με τον 
τρόπο που περιγράφεται παρακάτω, στην οποία συμμε−
τέχουν μόνο όσοι έχουν την αντίστοιχη ειδικότητα. Σε 
περίπτωση που δεν υπάρχουν Π.Φ.Α. με τη συγκεκριμένη 
ειδικότητα, δύναται να προσληφθούν Π.Φ.Α. με κατεύ−
θυνση σπουδών ή και προϋπηρεσία στο συγκεκριμένο 
πρόγραμμα.

στ. Για το πρόγραμμα «άσκηση στην τρίτη ηλικία» 
προτεραιότητα έχουν οι Π.Φ.Α. με ειδικότητα Μαζικού 
Λαϊκού Αθλητισμού και σε περίπτωση που δεν καλυ−
φθούν σι προβλεπόμενες θέσεις θα προσλαμβάνοντα 
Π.Φ.Α. με προϋπηρεσία στο συγκεκριμένο πρόγραμμα 
χωρίς να έχουν κατ’ ανάγκη την ανάλογη ειδικότητα ή 
κατεύθυνση σπουδών.

ζ. Για τα προγράμματα στις φυλακές, στα κέντρα απε−
ξάρτησης, τα κέντρα Ψυχικής υγείας, τα πρότυπα προ−
γράμματα και εν γένει τα προγράμματα που υλοποιεί 
κεντρικά η Γ.Γ.Α. την ευθύνη της επιλογής των Π.Φ.Α. 
έχει η Γ.Γ.Α. η οποία θέσει τα κριτήρια για την επιλογή 
των Π.Φ.Α. συμπεριλαμβανομένης και της συνέντευξης

η. Στις περιπτώσεις που από τη φύση και τις ιδιαιτε−
ρότητες του προγράμματος, σύμφωνα με την κρίση του 
φορέα (και σύμφωνης γνώμης Ν. Υ. και της Διεύθυνσης 
«Άθληση για Όλους».). απαιτείται Π.Φ.Α. με συγκεκριμένη 
ειδικότητα, εξειδίκευση ή εμπειρία, προσλαμβάνονται 
Π.Φ.Α. που έχουν τα απαραίτητα προσόντα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ Π.Φ.Α. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 
Παρέχεται η δυνατότητα στον φορέα υλοποίησης μη 

επιλογής Π.Φ.Α. στον οποίο έχει γίνει σε προηγούμενη 
περίοδο καταγγελία της σύμβασης εργασίας του πριν 
από τη λήξη της για σπουδαίο λόγο.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(α) Οι υπογράφοντες σύμβαση θα απασχολούνται 

υποχρεωτικά και μόνο στους χώρους διεξαγωγής των 
προγραμμάτων και αποκλειστικά με το έργο που ανα−
φέρεται στη σύμβαση (δηλαδή την άσκηση των συμμε−
τεχόντων στα προγράμματα).

(β) Για κάθε αλλαγή θα πρέπει να ενημερώνεται η 
Διεύθυνση «Άθληση για Όλους», και ο Ν.Υ. Σε αντίθετη 
περίπτωση θα θεωρείται παράβαση των όρων έγκρισης 
των προγραμμάτων.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
(α) Αν από τον έλεγχο που θα διεξάγεται με βάση 

τα προαναφερθέντα στοιχεία, διαπιστωθεί ότι ο ερ−
γαζόμενος απουσιάζει αδικαιολόγητα ή δεν προσφέ−
ρει τις υπηρεσίας του στα αναφερόμενα στη σύμβαση 
προγράμματα, τότε διακόπτεται το πρόγραμμα και ο 
παραπάνω λόγος θεωρείται παράβαση των όρων της 
έγκρισης των προγραμμάτων.

(β) Δικαίωμα να εργαστούν στα προγράμματα έχουν 
μόνο οι άνεργοι Π.Φ.Α.

(γ) Όσοι επιλεγούν για να εργαστούν στα προγράμματα 
με διαδικασία τύπου 3 θα υπογράψουν σύμβαση εργασί−
ας με τον εκάστοτε φορέα η Γ.Γ.Α και υπηρεσία θα ανα−
λαμβάνουν μόνο μετά την υπογραφή της σύμβασης. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η ωριαία αποζημίωση καθορίζεται στα 7,04 €. μικτά. 

Για τα προγράμματα που αφορούν τα άτομα με ειδικές 
ανάγκες, τις φυλακές και τα κέντρα απεξάρτησης και 
Ψ.Υ. η ωριαία αποζημίωση καθορίζεται στα 7,92 €. μικτά 
για τον Π.Φ.Α. Οι ώρες εργασίας δεν θα υπερβαίνουν 
τις 30 εβδομαδιαίως.

Όσοι επιλεγούν για να εργαστούν στα προγράμματα 
με διαδικασία τύπου 1 και 2, θα υπογράψουν ιδιωτικό 
συμφωνητικό συνεργασίας με το φορέα υλοποίησης 
του προγράμματος για το οποίο έχουν επιλεγεί. Σε 
περίπτωση υπογραφής σύμβασης εργασίας ορισμένου 
χρόνου με ωριαία αποζημίωση αυτή καθορίζεται στα 
7,04 €. ή στα 7,92 €. μικτά για τον εργαζόμενο ανάλογα 
με το είδος του προγράμματος, ενώ ο φορέας θα επιχο−
ρηγείται με πόσο έως 12,62 € ανά ώρα (για την κάλυψη 
εκτός της καθαρής ωριαίας αποζημίωσης των εισφορών 
εργαζόμενου και εργοδότη, κ.λ.π.). Σε περίπτωση που η 
αποζημίωση γίνεται βάσει δελτίου παροχής υπηρεσιών 
αυτή καθορίζεται σε 9,39 € μεικτά (συμπεριλαμβανομέ−
νων όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων) ως τιμή 
ωριαίας μονάδας παροχής υπηρεσιών.

Άρθρο 7
Επιστημονική υποστήριξη προγραμμάτων

Με σκοπό την αρτιότερη λειτουργία των προγραμ−
μάτων και την ποιοτική τους αναβάθμιση, η Γ.Γ.Α. διά 
μέσου της Διεύθυνσης «Άθληση για Όλους» δύναται 
να συγκροτεί, στα πλαίσια του παρόντος οργανωτι−
κού πλαισίου, επιστημονικές επιτροπές προγραμμάτων 
Άθληση για Όλους. Οι επιστημονικές επιτροπές θα λει−
τουργούν ως επιτροπές υποστήριξης της Διεύθυνσης 
«Άθληση για Όλους», η οποία και θα έχει την ευθύνη 
για τη λειτουργία των Ε.Ε. Σκοποί των Ε.Ε. είναι: (α) η 
διατύπωση προτάσεων για το περιεχόμενο των προ−
γραμμάτων άθλησης, τον έλεγχο ποσοτικών και ποιοτι−
κών δεικτών της λειτουργίας των προγραμμάτων, (β) ο 
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σχεδιασμός και η εφαρμογή ερευνητικών προγραμμά−
των, (γ) η παρακολούθηση της λειτουργίας προτύπων 
και πειραματικών προγραμμάτων Μ.Α., (δ) η εισήγηση 
των πρόσθετων κριτηρίων όπως και η αξιολόγηση υπο−
ψηφίων για τα ειδικά προγράμματα και των προτάσεων 
των φορέων για την υλοποίηση ειδικών και προτύπων 
προγραμμάτων και (ε) οποιοδήποτε άλλο έργο άπτεται 
του επιστημονικού χαρακτήρα και ανατεθεί από την 
Γ.Γ.Α. μέσω της Διεύθυνσης «Άθληση για Όλους».

Η Διεύθυνση «Άθληση για Όλους» δύναται να συνερ−
γάζεται με επιστημονικούς φορείς και πανεπιστήμια για 
την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών της.

Στα μέλη των Ε. Ε. δύναται να καλύπτονται έξοδα 
μετακίνησης − διαμονής − διατροφής εφάπαξ κατά συ−
νεδρίαση ή έργο. Το είδος και η διάρκεια των παρεχο−
μένων υπηρεσιών καθώς και οι όροι της αποζημίωσης 
καθορίζονται με απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού 
στα πλαίσια του εγκεκριμένου προϋπολογισμού των 
Π.Μ.Α.

Άρθρο 8
Γενικοί εκπαιδευτικοί όροι εφαρμογής των

δομημένων προγραμμάτων

α. Για όλα τα προγράμματα που δεν αφορούν ειδι−
κές κατηγορίες ο αριθμός των αθλούμενων ανά τμήμα 
θα πρέπει να είναι 15−20 άτομα σε καμία περίπτωση 
όμως κάτω των 13, οπότε το τμήμα ή θα διαλύεται η 
θα συγχωνεύεται με άλλο, εκτός από τα προγράμματα 
«Άσκηση στην Τρίτη ηλικία» και στην προσχολική ηλικία 
στα οποία ο αριθμός των αθλουμένων ανά τμήμα θα 
είναι από 10−15.

Ο αριθμός των ατόμων ανά τμήμα για τα προγράμ−
ματα των Α.Μ.Ε.Α. στα κέντρα Ψυχικής Υγείας και στα 
κέντρα απεξάρτησης δεν μπορεί να είναι μικρότερος 
των επτά (7). Τα άτομα θα χωρίζονται σε τμήματα 7−12 
ατόμων. Ο αριθμός των ατόμων ανά τμήμα στα προα−
ναφερόμενα προγράμματα. 

β. Οι ώρες άθλησης κάθε τμήματος μπορούν να είναι 
μέχρι 3 εβδομαδιαίως. Η διάρκεια της προπονητικής 
μονάδας είναι 60΄. Η συχνότητα των προπονητικών μο−
νάδων είναι 3 φορές την εβδομάδα σε διαφορετικές 
ημέρες.

ΜΕΡΟΣ Β΄
«Σύστημα Διαχείρισης, Παρακολούθησης,

Αξιολόγησης και Ελέγχου προγραμμάτων άθλησης 
για όλους με διαδικασία τύπου 1 και 2»

Άρθρο 1
Πλαίσιο λειτουργίας προγραμμάτων

1. Επιλέξιμα προγράμματα για χρηματοδότηση είναι:
α. Δομημένα προγράμματα μαζικής άθλησης μέσης 

και μεγάλης διάρκειας.
β. Μη δομημένα προγράμματα που αφορούν εκδη−

λώσεις Μαζικής Άθλησης και αθλητικές διοργανώσεις 
Μαζικής Άθλησης, μικρής και μέσης διάρκειας.

2. Τα προγράμματα πρέπει να είναι σύμφωνα με:
α. Τους επιδιωκόμενους στόχους, τις προτεραιότητες 

και τις κατευθύνσεις όπως περιγράφονται στο μέρος 
Α΄ του παρόντος οργανωτικού πλαισίου.

β. Την ισχύουσα Φορολογική Νομοθεσία και ιδίως το 
νομότυπο των φορολογικών στοιχείων και παραστα−
τικών.

Άρθρο 2
Διαδικασία και προϋποθέσεις υποβολής προτάσεων

για την υλοποίηση Π.Μ.Α.

Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Οι φορείς που δύναται να υποβάλλουν αίτηση υλο−

ποίησης προγραμμάτων είναι οι Ο.Τ.Α. και οι Δημοτικές 
επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες στους τομείς 
του αθλητισμού, του πολιτισμού, του τουρισμού και του 
περιβάλλοντος.

Η αίτηση δύναται να υποβληθεί είτε ως μεμονωμένη 
αίτηση του φορέα είτε με τη μορφή της κοινής αίτησης 
φορέων όπου διακρίνουμε τις παρακάτω περιπτώσεις:

(α) Κοινή αίτηση φορέων όπου την ευθύνη της διαχεί−
ρισης έχει ένας φορέας.

(β) Κοινή αίτηση φορέων όπου την ευθύνη της δι−
αχείρισης έχει διαδημοτική επιχείρηση ή νομαρχιακή 
επιχείρηση.

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να υποβάλλονται 

για κάθε πρόγραμμα είναι:
1) Αίτηση στην οποία περιλαμβάνεται:
1.1  Αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου του προ−

γράμματος.
1.2 Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα.
1.3 Ο σκοπός και ο στόχος του προγράμματος.
1.4 Το ονοματεπώνυμο του επιστημονικού υπευθύνου 

του προγράμματος με αντίστοιχο βιογραφικό στο οποίο 
να περιγράφεται η επαγγελματική εμπειρία, το επιστη−
μονικό επίπεδο και η εξειδίκευσή του.

1.5  Η καινοτομία που ακριβώς προτείνεται.
1.6  Η μέθοδος εκπαίδευσης και η διαδικασία που θα 

ακολουθηθεί.
1.7 Τα εκπαιδευτικά, τα τεχνολογικά μέσα και εν γένει 

η υλικοτεχνική υποδομή που θα χρησιμοποιηθεί.
1.8 Η διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος και 

το σύστημα παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης 
του προγράμματος.

1.9 Δήλωση του διοικητικού υπαλλήλου υπευθύνου για 
το πρόγραμμα.

1.10 Αναλυτικός προϋπολογισμός.
Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
1) 1 Οι προτάσεις για τα προγράμματα υποβάλλονται 

στον Νομαρχιακό Υπεύθυνο Π.Μ.Α. σε δύο αντίγραφα, 
εντός των καθορισμένων ημερομηνιών.

2) Για κάθε πρόταση υποβάλλεται ένας πλήρης αυ−
τοτελής και σφραγισμένος φάκελος με αρίθμηση όλων 
των σελίδων, συμπεριλαμβανομένων στην αρίθμηση και 
των συνημμένων δικαιολογητικών.

3) Σε περίπτωση υποβολής από έναν φορέα περισσο−
τέρων της μίας πρότασης, στο φάκελο της κάθε πρό−
τασης αναγράφεται ο αύξοντας αριθμός.
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4) Ο φάκελος ή οι φάκελοι συνοδεύονται από διαβι−
βαστικό, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτική 
αναφορά όλων των υποβαλλομένων προτάσεων με τον 
αύξοντα αριθμό εκάστης τα σχετικά δικαιολογητικά 
καθώς και τον αριθμό των σελίδων από τις οποίες απο−
τελείται εκάστη.

5) Τυχόν άλλες λεπτομέρειες για τον τρόπο και την 
διαδικασία υποβολής των προτάσεων θα καθορίζονται 
με ειδική οργανωτική εγκύκλιο της Διεύθυνσης «Άθληση 
για Όλους».

Άρθρο 3
Εκπαιδευτικοί όροι δομημένων προγραμμάτων

1. Η διάρκεια των προγραμμάτων, οι ώρες άθλησης 
εβδομαδιαίως και ο αριθμός των αθλουμένων κατά 
ομάδα άθλησης καθορίζονται από το Α΄ μέρος του 
οργανωτικού πλαισίου (ισχύουν μόνο για τα δομημένα 
προγράμματα).

2. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος είναι απαραί−
τητη η παρουσία εκπαιδευτή.

3. Το πρόγραμμα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 6 ώρες 
ημερησίως (ισχύει μόνο για τα μη δομημένα προγράμ−
ματα).

4. Η εκπαιδευτική ώρα ορίζεται σε 60 λεπτά.
5. Επιτρέπεται η απουσία των αθλουμένων.
6. Αντικατάσταση των εκπαιδευτών που είχαν περιλη−

φθεί στην αρχική πρόταση, μπορεί να γίνει. Ο φορέας 
υποχρεούται να γνωστοποιήσει την αντικατάσταση στην 
υπηρεσία που έχει εγκρίνει την πρόταση υποβάλλοντας 
ταυτόχρονα βιογραφικά σημειώματα και αιτιολογώντας 
την αντικατάσταση.

7. Επιτρέπεται η υλοποίηση προγραμμάτων κατά τις 
Κυριακές και Επίσημες αργίες εφόσον είχε διατυπωθεί 
στην αρχική πρόταση και είχε εγκριθεί.

Άρθρο 4
Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες για χρηματοδότηση είναι:
1. ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:
1.1 Οι αμοιβές των εκπαιδευτών, οι οποίες ανάλογα με 

τον τύπο της σύμβασης διαμορφώνονται όπως προβλέ−
πεται στο Α΄ μέρος του οργανωτικού πλαισίου.

1.2 Για να χρηματοδοτηθούν οι παραπάνω κατηγορί−
ες δαπανών πρέπει να υπάρχουν τα παρακάτω παρα−
στατικά:

− Ονομαστική κατάσταση των εκπαιδευτών.
− Βιογραφικά, Πιστοποιητικά σπουδών και Αποδεικτι−

κά επαγγελματικής και εκπαιδευτικής εμπειρίας των 
εκπαιδευτών.

− Δείγμα υπογραφής των εκπαιδευτών.
− Δελτία παρουσίας των εκπαιδευτών.
− Δελτία διδασκόμενης ύλης.
− Τιμολόγια ή Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών των 

εκπαιδευτών σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία, 
Μισθοδοτικές καταστάσεις και Εντάλματα πληρωμής.

− Ωρολόγιο πρόγραμμα.
1.3 Σε περίπτωση μη ύπαρξης των προβλεπομένων 

παραστατικών, οι ανωτέρω δαπάνες δεν θεωρούνται 
επιλέξιμες.

2. ΟΙ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΙ
2.1 Δεν θεωρείται επιλέξιμη καμία δαπάνη που αφορά 

τους αθλούμενους. Οι δαπάνες αυτής της κατηγορίας 
καλύπτονται από τον φορέα ή και την ίδια συμμετοχή 
των αθλουμένων.

3. ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ, ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙ−
ΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ.

3.1 Όσον αφορά τα αναλώσιμα, την κατανάλωση, τον 
εξοπλισμό και την υλικοτεχνική υποδομή δεν θεωρείται 
επιλέξιμη καμία δαπάνη που αφορά αυτή την κατηγορία. 
Οι δαπάνες αυτής της κατηγορίας καλύπτονται από τον 
φορέα ή και την ίδια συμμετοχή των αθλουμένων.

4. ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
4.1 Δεν θεωρείται επιλέξιμη καμία δαπάνη που αφορά 

τις λοιπές και τις έμμεσες δαπάνες. Οι δαπάνες αυτής 
της κατηγορίας καλύπτονται από τον φορέα ή και την 
ίδια συμμετοχή των αθλουμένων. 

4.2 Εξαιρούνται μόνο οι δαπάνες που αφορούν συνο−
δευτικές ενέργειες (μελέτες, έρευνες, Επιστημονικές 
εκδηλώσεις) για τα προγράμματα με διαδικασία τύπου 
2.

Το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των συνοδευτι−
κών ενεργειών της παρούσας παραγράφου δεν είναι 
δυνατόν να υπερβαίνει το 20% του συνολικού κόστους 
των εγκεκριμένων προγραμμάτων για τα προγράμματα 
με διαδικασία τύπου 2.

5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟ−
ΣΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

5.1 Σε περίπτωση μείωσης του αριθμού των εγκεκρι−
μένων ατόμων ή των εγκεκριμένων τμημάτων προ της 
έναρξης υλοποίησης ή στη διάρκεια υλοποίησης ανα−
προσαρμόζεται το εγκριθέν κόστος του προγράμματος. 
Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της μείωσης της 
διάρκειας των προγραμμάτων.

Άρθρο 5
Υποβολή και τήρηση δικαιολογητικών από τους

φορείς υλοποίησης

Μετά την έγκριση των προτάσεων και την λήψη της 
σχετικής εγκριτικής απόφασης ανάθεσης υλοποίησης, 
κάθε ανάδοχος φορέας οφείλει να υποβάλλει στο Ν.Υ. 
τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Μέσα σε έναν μήνα οπό την γνωστοποίηση της 
έγκρισης νέα αίτηση συνδρομής η οποία περιλαμβάνει 
αναλυτικό προϋπολογισμό δαπανών αναπροσαρμοσμέ−
νο σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση.

− Δήλωση με την οποία γνωστοποιείται το ονοματε−
πώνυμο του υπαλλήλου που είναι υπεύθυνος για την 
οικονομική διαχείριση της ενέργειας (Διεύθυνση, τηλέ−
φωνο, fax, αρ. ταυτότητας δείγμα υπογραφής).

β. Με την έναρξη του προγράμματος ο φορέας υλο−
ποίησης υποχρεούται το αργότερο 7 ημέρες μετά την 
έναρξη του προγράμματος να υποβάλλει τα παρακά−
τω:

• Βεβαίωση δήλωση της έναρξης υλοποίησης του 
προγράμματος στην οποία αναφέρεται και ο τόπος 
υλοποίησης του Προγράμματος.

• Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα στο οποίο αναγρά−
φεται και ο αντίστοιχος εκπαιδευτής.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2743

• Δήλωση του τρόπου πληρωμής των Εκπαιδευτών.
• Κατάσταση εκπαιδευτών με σύντομα βιογραφικά 

σημειώματα συνοδευμένα με τους τίτλους σπουδών 
και τα απαιτούμενα αποδεικτικά εκπαιδευτικής επαγ−
γελματικής εμπειρίας καθώς και υπεύθυνη δήλωση του
ν. 1559/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο βι−
ογραφικό είναι αληθή, ότι είναι άνεργοι και ότι δέχο−
νται να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. 
Η υπεύθυνη δήλωση ισχύει μέχρι τη λήξη του προγράμ−
ματος.

• Τρόποι Επιλογής Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής.
• Πρακτικό επιλογής Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής.
Τα παραπάνω υποβάλλονται στον Νομαρχιακό Υπεύ−

θυνο και κοινοποιούνται στη Διεύθυνση «Άθληση για 
Όλους».

γ. Κατά την υλοποίηση του προγράμματος ο φορέας 
υλοποίησης υποχρεούται να υποβάλλει:

• Τριμηνιαία Δελτίο Δαπανών.
• Τριμηνιαία Δελτία παρακολούθησης του προγράμ−

ματος.
δ. Μετά την υλοποίηση του προγράμματος ο φορέας 

υποχρεούται το αργότερο εντός δυο μηνών να υποβάλ−
λει αίτηση αποπληρωμής του προγράμματος η οποία 
περιλαμβάνει:

1. Αναλυτική κατάσταση επιλέξιμων δαπανών (είδος 
δαπάνης ανά κατηγορία − ποσό − αριθμό και ημερομηνία 
έκδοσης παραστατικού, τρόπο επιμερισμού των δαπα−
νών εφ’ όσον υπάρχει).

2. Αναλυτική έκθεση υλοποίησης η οποία περιλαμ−
βάνει και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του 
προγράμματος.

3. Το πρόγραμμα ακυρώνεται εφ’ όσον από τον έλεγ−
χο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών προκύπτει 
ότι αυτό δεν υλοποιείται σύμφωνα με τους όρους της 
έγκρισης.

4. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι στην κατάσταση 
δαπανών έχουν συμπεριληφθεί μη επιλέξιμες δαπάνες, 
το αντίστοιχο ποσό περικόπτεται από το συνολικό κό−
στος του προγράμματος.

5. Σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών για την 
υποβολή των αιτήσεων αποπληρωμών το πρόγραμμα 
ακυρώνεται και αιτείται επιστροφή των μέχρι τότε ει−
σπραχθέντων προκαταβολών.

Άρθρο 6
Όροι χρηματοδότησης

1 . Η συνδρομή της Γ.Γ.Α. καταβάλλεται σε δύο δόσεις 
ως εξής:

− το 50% με τη έγκριση του προγράμματος 
− το 50% μετά την αίτηση της αποπληρωμής
2. Η υπέρβαση του εγκριθέντος κόστους δεν χρημα−

τοδοτείται.

Άρθρο 7
Έλεγχος

1) Προκειμένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσματικό−
τητα των ενεργειών, η Διεύθυνση «Άθληση για Όλους» 
λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα με σκοπό: 

α. Την τήρηση των Εθνικών διατάξεων.
β. Την επιλεξιμότητα των δαπανών και την αιτιολό−

γησή τους.

γ. Την ορθή υλοποίηση των ενεργειών και την διαπί−
στωση του εάν αυτές είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες 
ρυθμίσεις.

δ. Την πρόληψη η την διαπίστωση τυχόν παραβάσεων 
και την επιβολή κυρώσεων. 

ε. Την ανάκτηση τυχόν καταβληθέντων κεφαλαίων 
μετά τη διαπίστωση σχετικής παράβασης. 

2) Οι έλεγχοι είναι δειγματοληπτικοί και γίνονται με 
βάση αντιπροσωπευτικό δείγμα.

3) Ο έλεγχος κάθε προγράμματος συνίσταται στον 
τεκμηριωμένο τεχνικό, παιδαγωγικό, λογιστικό και οικο−
νομικό έλεγχο αυτού, καθώς και τον έλεγχο διεξαγωγής 
του σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις.

Επίσης ελέγχεται:
α. Ο σεβασμός των στόχων του οργανωτικού πλαισίου 

στο οποίο έχει ενταχθεί η ενέργεια.
β. Η καλή δημοσιονομική διαχείριση, η οποία περι−

λαμβάνει μεταξύ άλλων την τήρηση εθνικού νομικού 
πλαισίου και αφορά ιδιαίτερα την δικαιολόγηση και τη 
λογιστική καταγραφή των δαπανών, την τήρηση των 
φορολογικών νόμων και τη διαχείριση σύμφωνα με τις 
αρχές της οικονομίας (της σχέσης κόστους οφέλους) 
και της καλής δημοσιονομικής διαχείρισης.

4) Οι έλεγχοι είναι είτε επιτόπιοι είτε πραγματοποιού−
νται με την προσκόμιση από το φορέα υλοποίησης στην 
αρμόδια υπηρεσία των απαραίτητων δικαιολογητικών 
εντός των χρονικών ορίων που τίθεται από τις ελεγκτι−
κές αρχές. Η μη έγκαιρη συμμόρφωση με τα ανωτέρω 
χρονικά όρια έχει σαν συνέπεια τη μη επιλεξιμότητα 
των δαπανών.

5) Οι ελεγχόμενοι φορείς υποχρεούται να παρέχουν 
κάθε δυνατή βοήθεια και ενημέρωση προς τους ελε−
γκτές υπαλλήλους.

6) Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά − παραστατι−
κά των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων πρέπει να 
τηρούνται στον τόπο υλοποίησης κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος και μετά το πέρας αυτής στην έδρα του 
φορέα επί διετία μετά την τελευταία πληρωμή κάθε 
προγράμματος.

7) Όλα τα τιμολόγια και δελτία παροχής υπηρεσιών 
πρέπει να είναι πρωτότυπο ή νομίμως επικυρωμένα. 
Δεν γίνονται δεκτά συγκεντρωτικά τιμολόγια εφόσον 
αυτά δεν συνοδεύονται από αναλυτικά παραστατικά 
των επιμέρους δαπανών.

8) Η τήρηση των παραπάνω αναφερόμενων στοιχείων 
καθώς και των όρων, προϋποθέσεων και υποχρεώσεων 
των φορέων που χρηματοδοτούνται από την Γ.Γ.Α. είναι 
υποχρεωτική. Η μη τήρηση των παραπάνω ή η ελλιπής 
τήρηση αυτών καθώς και των διαδικασιών των χρημα−
τοδοτούμενων προγραμμάτων, όπως αυτές απορρέουν 
από το νομικό πλαίσιο που τις διέπει, πέραν οποιασ−
δήποτε άλλης επίπτωσης, επιφέρουν την ακύρωση των 
προγραμμάτων, την επιστροφή τυχόν εισπραχθέντων 
χρηματικών ποσών και τον αποκλεισμό του φορέα υλο−
ποίησης από μελλοντικές χρηματοδοτήσεις της Γ.Γ.Α. 
για τα επόμενα 2 χρόνια.

9) Προκειμένου οι πάσης φύσεως δαπάνες να θεωρη−
θούν επιλέξιμες, πρέπει να αφορούν αποκλειστικά την 
εγκεκριμένη ενέργεια που υλοποιήθηκε, σύμφωνα με 
τους όρους του παρόντος Ο.Π.
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10) Συστήνεται δευτεροβάθμιο όργανο ελέγχου το 
οποίο είναι τριμελές και συγκροτείται από την Γ.Γ.Α.

Το όργανο αυτό επιλαμβάνεται των ενστάσεων που 
δύνανται να υποβάλλουν οι φορείς εντός 15 ημερών 
από της λήψεως του αποτελέσματος του πρωτοβάθ−
μιου ελέγχου.

11) Στοιχεία των οποίων η τήρηση είναι υποχρεωτική 
και τα οποία δεν υπεδείχθησαν κατά τον έλεγχο με 
υπαιτιότητα του φορέα, δεν λαμβάνονται υπόψη κατά 
την εξέταση της ένστασης.

12) Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από την Γ.Γ.Α. μέσω 
της Διεύθυνσης «Άθληση για Όλους» .

Άρθρο 8
Διαδικασία και κριτήρια αξιολόγησης ενεργειών

που υποβάλλονται από φορείς υλοποίησης
προγραμμάτων μαζικής άθλησης

Η διαδικασία της αξιολόγησης και επιλογής των 
προτάσεων που υποβάλλονται διενεργείται σε τρεις 
φάσεις.

Α. Α΄ ΦΑΣΗ
1. Στην πρώτη φάση αξιολόγησης γίνεται έλεγχος της 

πληρότητας των τυπικών στοιχείων και δικαιολογητικών 
της πρότασης . καθώς και της τήρησης των όρων της 
προκήρυξης και συμπληρώνεται το ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ.

2. Και στις δύο περιπτώσεις το αποτέλεσμα πρέπει να 
τεκμηριώνεται από τις παρατηρήσεις και την αιτιολό−
γηση των ασκούντων τον έλεγχο υπαλλήλων.

3. Ο έλεγχος της πρώτης φάσης διενεργείται από 
τον Ν.Υ.

4. Οι προτάσεις που μετά τον έλεγχο χαρακτηρίζονται 
ως ΠΛΗΡΕΙΣ προωθούνται στην δεύτερη φάση αξιολόγη−
σης αφού επισυναφθούν στο έντυπο των «Στατιστικών 
Στοιχείων» και του «Ελέγχου πληρότητας».

5. Μια πρόταση χαρακτηρίζεται ως ΕΛΛΙΠΗΣ στην 
περίπτωση που έστω και ένα από τα τυπικά στοιχεία 
ή και δικαιολογητικά δεν έχει επισυναφθεί στο φάκελο 
που υποβλήθηκε.

6. Οι προτάσεις που θα χαρακτηριστούν ως ΕΛΛΙΠΕΙΣ 
καταγράφονται από Ν.Υ σε ειδικό κατάλογο που περιέ−
χεται ο αριθμός, η επωνυμία του αιτούντος φορέα και 
οι διαπιστωθείσες ελλείψεις. 

Β. Β΄ ΦΑΣΗ
Κατά την δεύτερη φάση η ενέργεια αξιολογείται βάση 

δύο ενοτήτων κριτηρίων που αφορούν:
α. Κριτήριο αξιολόγησης της δομής και του περιεχο−

μένου της πρότασης, της μεθοδολογίας και των διαδι−
κασιών εφαρμογής.

1. Η ακρίβεια και η εφικτότητα του σκοπού, των στό−
χων και του περιεχομένου του προγράμματος.

2. Η πληρότητα της περιγραφής του αναλυτικού πε−
ριεχομένου του προγράμματος.

3. Η επαρκής ανάλυση των προσόντων και των προδι−
αγραφών των εκπαιδευτών και η συμβατότητά τους με 
το αναλυτικό περιεχόμενο του προγράμματος.

4. Η καινοτομία που τυχόν προτείνεται εφόσον αυτή 
αυξάνει την αποτελεσματικότητα του προγράμματος.

Ως καινοτόμα θεωρούνται ιδιαίτερα:
α. Τα νέα εκπαιδευτικά μέσα.
β. Οι νέες εκπαιδευτικοί μέθοδοι.
γ. Η εκδήλωση πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων.
5. Η καταλληλότητα και η ποιότητα της επιστημονι−

κής μεθοδολογίας και των διαδικασιών υλοποίησης του 
προγράμματος.

6. Η επάρκεια μέσων (εξοπλισμού και υποδομής) που 
θα χρησιμοποιηθούν.

7. Η μεθοδολογία υλοποίησης της άσκησης.
8. Η σαφήνεια και η επάρκεια του συστήματος πα−

ρακολούθησης της πορείας υλοποίησης του προγράμ−
ματος.

Η σαφήνεια και η επάρκεια του προτεινόμενου εσω−
τερικού συστήματος αξιολόγησης.

β. Εμπειρία του φορέα και αξιολόγηση της υλοποίησης 
των προγραμμάτων του προηγούμενου έτους.

Διαδικασία Αξιολόγησης.
1. Η αξιολόγηση της κάθε πρότασης στη δεύτερη φάση 

γίνεται από δύο ανεξάρτητους αξιολογητές χωριστά, οι 
οποίοι είναι επιστήμονες με εξειδίκευση στον αθλητισμό 
και στα επί μέρους αντικείμενα που αξιολογούν, και 
εμπειρία στο χώρο του μαζικού αθλητισμού.

2. Οι αξιολογητές προτείνονται από τη Διεύθυνσης 
«Άθληση για Όλους» και ορίζονται με απόφαση του 
Υφυπουργού Πολιτισμού.

3. Η αξιολόγηση προτάσεων δεν επιτρέπεται να διε−
νεργείται από αξιολογητές οι οποίοι προέρχονται από ή 
συνδέονται με τους Φορείς που υποβάλλουν αιτήσεις.

4. Η κρίση των αξιολογητών εκφράζεται αναλυτικά 
με τη βαθμολόγηση των αντίστοιχων κριτηρίων κατά 
ενότητα σε κλίμακα από 1−5 και με έκθεση αιτιολογείται 
η κρίση τους στα θετικά σημεία και τις αδυναμίες της 
πρότασης.

5. Οι αξιολογητές αποτυπώνουν την κρίση τους στο 
ειδικό ΕΝΤΥΠΟ ο κάθε ένας χωριστά.

6. Όσες προτάσεις δεν απορρίπτονται στη Β΄ φάση 
της αξιολόγησης προωθούνται στη Γ΄ φάση της διαδι−
κασίας αξιολόγησης.

Γ. Γ΄ ΦΑΣΗ 
1. Κατά την Τρίτη φάση οι προτάσεις αξιολογούνται 

περαιτέρω από αξιολογητές και γνωμοδοτικές επιτρο−
πές οι οποίες συγκροτούνται από την Γ.Γ.Α. κατά θεμα−
τικό πεδίο και ευρείες κατηγορίες προγραμμάτων.

2. Ο αριθμός των γνωμοδοτικών επιτροπών (Γ.Ε.) που 
συνιστώνται είναι ανάλογος με το πλήθος των προτά−
σεων που έχουν υποβληθεί.

3. Οι γνωμοδοτικές επιτροπές αποτελούνται από τους 
Υπηρεσιακούς παράγοντες της Διεύθυνσης και από 
εμπειρογνώμονες σε θέματα Άθλησης για όλους.

4. Οι αξιολογητές της Γ’ φάσης καθώς και τα πρόσωπα 
που ορίζονται μέλη των Γνωμοδοτικών Επιτροπών δεν 
επιτρέπεται να έχουν ουδεμία εμφανή ή αφανή οικο−
νομική σχέση και εν γένει συνεργασία οποιασδήποτε 
μορφής με τους προτείνοντες την ενέργεια φορείς. Σε 
περίπτωση που συντρέχει οποιοδήποτε από προαναφε−
ρόμενα κωλύματα το μέλος της γνωμοδοτικής επιτρο−
πής οφείλει να ζητά την εξαίρεσή του. Προς το σκοπό 
αυτό ο αξιολογητής ή οι αξιολογητές και τα μέλη των 
γνωμοδοτικών επιτροπών μετά τον ορισμό τους υπο−
βάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986.



5. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή συνεδριάζει σε πλήρη σύν−
θεση μετά από πρόσκληση του Προέδρου της.

6. Στα μέλη της Γ.Ε. κατά την ώρα της συνεδρίασης 
δίδεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής φάκελος που 
περιέχει κατάλογο με τις βαθμολογίες των ενεργει−
ών του αντίστοιχου Θεματικού Πεδίου οι οποίες έχουν 
περάσει επιτυχώς στις δύο πρώτες φάσεις αξιολόγη−
σης τα έντυπα αξιολόγησης των δύο αξιολογητών (ανά 
ενέργεια) καθώς και την συγκεντρωτική βαθμολογία 
του συνόλου των Εξεταζομένων προτάσεων. Ο φάκελος 
της κάθε πρότασης όπως αυτός είναι στη διάθεση της 
γνωμοδοτικής επιτροπής κατά τις συνεδριάσεις.

7. Κάθε πρόταση παρουσιάζεται στη Γ.Ε. από τον Πρό−
εδρο της ο οποίος και την εισηγείται. Ακολουθεί συζή−
τηση με σκοπό την διαμόρφωση άποψης για το βαθμό 
επάρκειας της πρότασης με βάση τα κριτήρια του Ο.Π. 
αφού συνεκτιμηθούν και οι κρίσεις της Β΄ φάσης αξιο−
λόγησης. Στη συνέχεια κάθε Μέλος της Γ.Ε. βαθμολογεί 
την πρόταση χωριστά για κάθε ενότητα κριτηρίων, με 
βαθμό 1 έως 5 σε ειδικό έντυπο. το οποίο υπογραφεί 
και παραδίδει στον πρόεδρο της Γ.Ε. 

8. Με βάση τη συνολική βαθμολογία, μια πρόταση 
μπορεί να χαρακτηριστεί ως:

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ, ΚΑΛΗ, ΑΠΟΔΕΚΤΗ, ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ. 
9. Οι προτάσεις που χαρακτηρίζονται ως ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ 

απορρίπτονται ενώ οι προτάσεις που χαρακτηρίζονται 
ως ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ή ΚΑΛΕΣ ή ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ κατατάσσο−
νται ανάλογα με τη βαθμολογία τους και προωθούνται 
για υλοποίηση κατά προτεραιότητα με βάση τους δι−
αθέσιμους πόρους.

10. Η Γ.Ε. μπορεί επίσης να διατυπώσει συγκεκριμένες 
υποδείξεις τροποποιήσεων για το αντικείμενο, τη σύν−
θεση των ομάδων εκπαιδευτών ή για άλλα στοιχεία της 
πρότασης για τα οποία θεωρεί ότι χρειάζονται βελτίω−
ση. Οι παρατηρήσεις αυτές καταγράφονται στο Ειδικό 
Έντυπο βαθμολογίας. Η Γ.Ε. ερευνά επίσης το ύψος και 
την ανάλυση του προϋπολογισμού και μπορεί να προ−
τείνει όπου κριθεί αναγκαίο συγκεκριμένες περικοπές.

11. Μετά την τελική βαθμολόγηση των προτάσεων για 
υλοποίηση ενεργειών η γνωμοδοτική επιτροπή παραπέ−
μπει τις προτάσεις για τελική έγκριση στον Υφυπουργό 
Πολιτισμού.

ΜΕΡΟΣ Γ΄
Γενικοί όροι υλοποίησης των προγραμμάτων

1. Για κάθε θέμα που προκύπτει και δεν προβλέπεται 
λύση από το παρόν οργανωτικό πλαίσιο αρμόδια για τη 
λύση του είναι η Διεύθυνσης «Άθληση για Όλους».

2. Όλοι οι επιθυμούντες να αθληθούν στα προγράμ−
ματα θα πρέπει να προσκομίσουν ιατρική βεβαίωση 
ικανότητας άθλησης. Την ευθύνη για τη συγκέντρωση 
των βεβαιώσεων έχει ο φορέας που θα πραγματοποι−
ήσει το πρόγραμμα (Δήμος ή κοινότητα κ.λ.π.).

3. Οι Δήμοι ή οι Κοινότητες ή οι άλλοι φορείς που θέ−
λουν να εφαρμόσουν προγράμματα που τους αφορούν, 
πρέπει να εξασφαλίσουν τους κατάλληλους χώρους 
για άθληση, απαραιτήτως θα πληρούν τις στοιχειώ−
δεις προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας για τους 
αθλούμενους. Οι εγγραφές των ενδιαφερομένων για να 
αθληθούν γίνονται με ευθύνη των φορέων υλοποίησης 
των προγραμμάτων.

4. Μετά την τελική έγκριση από τη Διεύθυνση «Άθληση 
για Όλους» των προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν, ο 
φορέας είναι υπεύθυνος να ενημερώσει τους αθλούμε−
νους για την πραγματοποίηση των προγραμμάτων.

5. Η έναρξη των προγραμμάτων θα πρέπει να γίνει 
εντός 30 ημερών από τη λήψη του εγκριτικού σημειώ−
ματος από τη Γ.Γ.Α. Ημερομηνία λήξης των προγραμ−
μάτων ορίζεται στα μέσα Ιουνίου. Προγράμματα που 
αφορούν τις ειδικές κατηγορίες μπορούν με αιτιολο−
γημένη απόφαση της Διεύθυνσης «Άθληση για Όλους» 
να πραγματοποιηθούν και μετά τις αρχικώς εγκριθείσες 
ημερομηνίες.

Η Διεύθυνση «Άθληση για Όλους» με απόφαση της 
θα καθορίζει στην περίπτωση αυτή τις λεπτομέρειες 
υλοποίησης εφόσον δεν υπάρχει πρόβλεψη στο οργα−
νωτικό πλαίσιο.

6. Τα τμήματα και οι ώρες για τα προγράμματα που 
αντιστοιχούν σε κάθε φορέα (και για τα ειδικά και για τα 
γενικά προγράμματα) είναι καθορισμένες από τη Διεύθυν−
ση «Άθληση για Όλους» και η υπέρβαση τους ή η μεταβολή 
τους δεν είναι δυνατή για κανένα λόγο. Την ευθύνη για την 
εφαρμογή των ωρών και την πίστη τήρηση του πλαισίου 
σε κάθε νομό έχει ο Ν.Υ. Προγράμματα μπορούν να εγκρι−
θούν και να αρχίσουν μόνο εφόσον έχουν υποβληθεί εντός 
των καθορισμένων προθεσμιών. Μετά τις ημερομηνίες 
αυτές μόνο προγράμματα μικρής διάρκειας θα μπορούν 
να εγκρίνονται και να πραγματοποιούνται.

7. Σε περίπτωση που παραβιάζεται το παρόν οργα−
νωτικό πλαίσιο με ευθύνη του συνεργαζόμενου φορέα, 
θα αίρεται καταρχήν η έγκριση του προγράμματος και 
θα εξετάζεται από τη Διεύθυνση «Άθληση για Όλους» 
η διακοπή συνεργασίας στο μέλλον.

8. Με το παρών οργανωτικό πλαίσιο παύει να ισχύει 
κάθε προηγούμενο.

9. Ενστάσεις εργαζομένων και φορέων για θέματα 
προσλήψεων και εγκρίσεις ή διακοπής προγραμμάτων 
κατατίθενται στο Ν.Υ. ο οποίος εισηγείται προς τη 
Διεύθυνση «Άθληση για Όλους» που θα λαμβάνει τις 
αποφάσεις για αυτά τα θέματα.

Οι ενστάσεις θα πρέπει να κατατίθενται εντός 15 
ημερών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
F

      Αριθμ. 921 (2)
Κατανομή εβδομήντα τριών (73) συμβάσεων μίσθωσης 

έργου, διάρκειας έως έξι (6) μήνες στα ΚΕΠ των 
Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, στα οποία οι συμβάσεις μίσθωσης έρ−
γου λήγουν κατά το χρονικό διάστημα από 1.2.2008 
έως 29.2.2008.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και 
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συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες δι−
ατάξεις (ΦΕΚ 206/Α΄/1997).

β) Των άρθρων 6 παρ. 10 και 7 παρ. 1 του ν. 2503/1997 
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α΄/1997) και

γ) τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α΄) αναφορικά με τον έλεγχο δαπανών που 
προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις.

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Ανα−
βάθμιση Πολιτικής Προστασίας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 102/Α΄/2002) που αφορούν τη σύσταση και λει−
τουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.

2. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 15 του ν. 3260/
2004 (ΦΕΚ 151/Α΄/6.8.2004) όπου ορίζεται ότι: «για τις 
ανάγκες λειτουργίας των ΚΕΠ, επιτρέπεται η απασχόλη−
ση φυσικών προσώπων με συμβάσεις μίσθωσης έργου, 
για τις οποίες ισχύουν οι κείμενες διατάξεις, χωρίς να 
απαιτούνται οι προϋποθέσεις της Π.Υ.Σ. 55/1998».

3. Η υπ’ αριθμ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/8.5.2006 εγκύκλιος 
του ΥΠ.ΕΣ. που αφορά τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης 
έργου στα ΚΕΠ.

4. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ. 12/1/658/9.1.2008 έγγρα−
φο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών.

5. Την ανάγκη συνέχισης λειτουργίας των Κ.Ε.Π. των 
κατωτέρω Δήμων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο−
νίας και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ημαθίας, 
Θεσσαλονίκης, Πέλλης, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής, 
η οποία είναι αναγκαία και επιβεβλημένη, δεδομένου ότι 
το υπηρετούν προσωπικό των Δήμων και των Νομαρχι−
ακών Αυτοδιοικήσεων είναι αδύνατο να ανταποκριθεί 
στις απαιτήσεις της υπηρεσίας και λόγω του φόρτου 
που υπάρχει κατά την λειτουργία του ΚΕΠ αλλά και 
της άμεσης ανάγκης για παροχή πληροφόρησης και 
εξυπηρέτησης των πολιτών, αποφασίζουμε:

Κατανέμουμε τα εβδομήντα τρία (73) άτομα που θα 
απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας 
έως έξι (6) μήνες στα ΚΕΠ των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στα οποία οι 
συμβάσεις μίσθωσης έργου λήγουν κατά το χρονικό 
διάστημα από 1.2.2008 έως 29.2.2008, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα, ως 
εξής:

Νομός ΚΕΠ Συμβασιούχοι 
έργου

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Θεσσαλονίκης Δήμου Αμπελοκήπων 3 6 ΜΗΝΕΣ

Θεσσαλονίκης Δήμου Αξιού 1 6 ΜΗΝΕΣ

Θεσσαλονίκης Δήμου Εχεδώρου 3 6 ΜΗΝΕΣ

Θεσσαλονίκης Δήμου Καλαμαριάς 4 6 ΜΗΝΕΣ

Θεσσαλονίκης Δήμου Καλαμαριάς
(παράρτημα) 2 6 ΜΗΝΕΣ

Θεσσαλονίκης Δήμου Καλλιθέας 2 6 ΜΗΝΕΣ

Θεσσαλονίκης Δήμου Κορώνειας 1 6 ΜΗΝΕΣ

Θεσσαλονίκης Δήμου Λαγκαδά 3 6 ΜΗΝΕΣ

Θεσσαλονίκης Δήμου Μίκρας 2 6 ΜΗΝΕΣ

Θεσσαλονίκης Δήμου Πανοράματος 2 6 ΜΗΝΕΣ

Θεσσαλονίκης Δήμου Χορτιάτη 3 6 ΜΗΝΕΣ

Θεσσαλονίκης ΝΑ. Θεσσαλονίκης 4 6 ΜΗΝΕΣ

Ημαθίας Δήμου Μελίκης 1 6 ΜΗΝΕΣ

Ημαθίας Δήμου Πλατέος 3 6 ΜΗΝΕΣ

Ημαθίας Ν. Α. Ημαθίας 2 6 ΜΗΝΕΣ

Πέλλας Δήμου Γιαννιτσών 1 6 ΜΗΝΕΣ

Πέλλας Ν.Α. Πέλλας 1 6 ΜΗΝΕΣ

Πιερίας Δήμου Ανατολικού
Ολύμπου 2 6 ΜΗΝΕΣ

Πιερίας Δήμου Δίου 1 6 ΜΗΝΕΣ

Πιερίας Δήμου Κορινού 1 6 ΜΗΝΕΣ

Πιερίας Δήμου Λιτοχώρου 2 6 ΜΗΝΕΣ

Πιερίας Ν.Α. Πιερίας 3 6 ΜΗΝΕΣ

Σερρών Δήμου Αμφίπολης 2 6 ΜΗΝΕΣ

Σερρών Δήμου Αχινού 2 6 ΜΗΝΕΣ

Σερρών Δήμου Κερκίνης 2 6 ΜΗΝΕΣ

Σερρών Δήμου Κορμίστας 1 6 ΜΗΝΕΣ

Σερρών Δήμου Κ. Μητρουσίου 2 6 ΜΗΝΕΣ

Σερρών Κοινότητας Ορεινής 2 6 ΜΗΝΕΣ

Σερρών Ν.Α. Σερρών 4 6 ΜΗΝΕΣ

Χαλκιδικής Δήμου Ανθεμούντας 2 6 ΜΗΝΕΣ

Χαλκιδικής Δήμου Καλλικράτειας 2 6 ΜΗΝΕΣ

Χαλκιδικής Δήμου Πολυγύρου 2 6 ΜΗΝΕΣ

Χαλκιδικής Δήμου Τρίγλιας 2 6 ΜΗΝΕΣ

Χαλκιδικής Ν.Α. Χαλκιδικής 3 6 ΜΗΝΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΕΙΣ (73)

Για την απασχόληση των προσώπων με τις παραπά−
νω ειδικότητες απαιτείται η ύπαρξη του αντίστοιχου 
τυπικού προσόντος.

Το έργο που θα εκτελεσθεί θα αφορά την παροχή 
υπηρεσιών στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του αντί−
στοιχου Δήμου ή Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Το ύψος της μηνιαίας αμοιβής των συμβασιούχων των 
ΚΕΠ καθορίζεται από το συνολικό χρόνο απασχόλησής 
τους, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα λειτουργί−
ας του ΚΕΠ. Δηλαδή οι συμβασιούχοι των ΚΕΠ για την 
περίοδο έως 24 μήνες συνολικής απασχόλησής τους 
λαμβάνουν μηνιαίες αποδοχές 880 ευρώ ενώ μετά τους 
24 μήνες οι μηνιαίες αποδοχές διαμορφώνονται σε 1.000 
ευρώ.

Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται ο αντίστοιχος 
Δήμος λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης του 
Πολίτη ή η αντίστοιχη έδρα της Νομαρχιακής Αυτο−
διοίκησης.

Η εκτέλεση του έργου θα παρακολουθείται από το 
Δήμαρχο ή από το Νομάρχη ή από τα εξουσιοδοτημένα 
από αυτούς όργανα.
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Μετά τη στελέχωση του ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό και 
την ανάληψη υπηρεσίας με την ορκωμοσία των υπαλ−
λήλων των ΚΕΠ, δεν θα συναφθούν vέες συμβάσεις με 
άλλα φυσικά πρόσωπα για το υπόλοιπο, ανεκτέλεστο 
χρονικό διάστημα των συμβάσεων. Σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης το ΥΠ.ΕΣ. θα επιστρέψει τις συναφθείσες 
συμβάσεις στους ΟΤΑ, δεν θα τις χρηματοδοτήσει και 
θα τις ανακαλέσει για όσο χρονικό διάστημα δεν υλο−
ποιήθηκαν από τους αρχικούς συμβασιούχους.

Οι συμβάσεις αυτές των απασχολούμενων στα ΚΕΠ 
των Δήμων και Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Πε−
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας λήγουν αυτοδικαίως 
με τον διορισμό μονίμων υπαλλήλων στα ΚΕΠ, ανεξαρ−
τήτως της διάρκειας ισχύος των συμβάσεων.

Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής 
κ.λ.π. της σύμβασης μίσθωσης έργου με πρωτοβουλία 
του συμβασιούχου, δεν θα συνάπτεται νέα σύμβαση σε 

συνέχεια της προηγούμενης που διακόπηκε, χωρίς την 
προηγούμενη έγκριση της ΔΟΛΚΕΠ/ΥΠ.ΕΣ., η οποία θα 
πρέπει να έχει ενημερωθεί από την αρμόδια υπηρεσία 
των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού. Σε διαφορετική περίπτωση 
το ΥΠ.ΕΣ. δεν θα κάνει δεκτή τη νέα σύμβαση αλλά και 
δεν θα την χρηματοδοτήσει.

Κατά την ηλεκτρονική κατάρτιση των συμβάσεων 
ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην συμπλήρωση 
εκείνου του υποδείγματος σύμβασης στο οποίο ανα−
φέρονται τα νέα στοιχεία των υπό συμπλήρωση πε−
δίων (ηγεσία, τρόπος χρηματοδότησης, μετονομασία 
Υπουργείου).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 22 Ιανουαρίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02002111102080012*
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