
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΠ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

1996 -  ‘97
’ ΦΑΣΗ



Α/Α ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΠΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ

1 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 288 18

2 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΛΑΜΙΑ 22 1

3 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ 20 1

4 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΒΟΛΟΣ 30 2

Ν. ΙΩΝΙΑ 20 1
Ν. ΑΝΧΙΑΛΟΣ 13 1

5 ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 19 1

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 9 1
6 ΛΑ ΡΙΣΗΣ

ΣΤ ΑΘΜ ΟΥ - ΑΓΚΩΝ/ΝΟΥ 22 1
ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 10 1

ΝΕΑΠΟΛΗ 10 1
ΕΛΑΣΣΟΝΑ 15 1
ΤΥΡΝΑΒΟΣ 13 1



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 6 /12 /1996
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: & &
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Κ.Ε.Σ.Υ.Α.Α.)

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 25, 10210
Πληροφορίες : Τ. Ζαχαρόπουλος, Γ. Πίγκος, I. Μωραϊτη.
Τηλ.
Ψζχ

ΠΡΟΣ Νομαρχιακό Υπεύθυνο

ΘΕΜΑ: Εγκριση τμημάτων του Ε.Σ.Υ.Α.Α. Α’ Φάσης

Σας πληροφορούμε οτι η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Κ.Ε.Σ.Υ.Α.Α.) έχει εγκρίνει για την 
περίοδο 1996-1997 τη λειτουργία των παρακάτω τμημάτων.

α /α ΔΗΜΟΣ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘ. ΤΜΗΜΑΤΩΝ

*  Η αμοιβή των ΠΦΑ θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την σύμβαση που θα υπογράψουν οι ΠΦΑ με 
την ΕΦΟΑ και η οποία περιλαμβάνει ασφάλιση στο ΙΚΑ.

Υποβολή δικαιολογητικών έναρξης
Θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο 15 ημέρες μετά την έναρξη του 
προγράμματος τα παρακάτω

1. Βεβαίωση έναρξης του προγράμματος.
2. Τελικούς αριθμούς αθλουμένων (κατά τμήμα).
3. Εβδομαδιαίο και ημερήσιο ωρολόγιο πρόγραμμα προπόνησης (κατά τμήμα).
4. Χώρος προπόνησης (κατά τμήμα).

ΓΙΑ ΤΗΝ Κ.Ε.Σ.Υ.Α.Α 
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 6 / 12 / 1996
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 669
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Κ.Ε.Σ.Υ.Α.Α.)

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 25, 10210 
Πληροφορίες : Τ. Ζαχαρόπουλος, Γ. Πίγκος, I. Μωραϊτη 
Τηλ. :
Fax

ΠΡΟΣ Νομαρχιακό Υπεύθυνο

ΘΕΜΑ: Ενημερωτική Επιστολή προς τους Ν.Υ.

Σας ενημερώνουμε ότι η έναρξη των προγραμμάτων της Α’ φάσης του Εθνικού 
Συστήματος Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισμού θα πραγματοποιηθεί την 
Δευτέρα στις 16/12/1996. Το πρόγραμμα θα διακοπεί από τις 23/12/1996 μέχρι τις 
6/1/1997 λόγω εορτών.

Παρακαλούμε να μας αποσταλλούν (ταχυδρομικώς) συμπληρωμένα εντός επτά (7) 
ημερών τα συννημένα έντυπα:

α) το δελτίο καταγραφής προγράμματος 
β) το δελτίο καταγραφής αθλουμένων

Σας υπενθυμίζουμε ότι θα ισχύσει αυστηρά η σειρά προτεραιότητας βάση της 
μοριοποίησης που σας έχει αποσταλλεί.

Σε περίπτωση που θα υπάρξουν ενστάσεις να μας αποσταλλούν τα σχετικά 
έγγραφα καθώς και η σχετική σας εισήγηση.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΣΥΑΑ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ε. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Δ/ΝΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ



ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Συνολικός Α ριθμός Ατόμων
ΣΥ Ν Ο Λ ΙΚ Ο Σ

ΑΡΙΘ Μ Ο Σ
ΤΜ Η Μ Α ΤΩ Ν

Α /Α

Τ Μ Η Μ Λ Τ

ΧΩΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
■■■ b  :: · .

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ ΚΑΘΕ 
ΤΜ ΗΜ Α

Αναλυτικό Ωρολόγιο 
Πρόγραμμα

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ
Σ ;

Μ Ο Ρ ΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/ΤΗΛΕΦ

ΑΡΙΘΜ
ATOM

A Γ Δ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ

ΩΡΑ

ΩΡΑ

ΩΡΑ

ΩΡΑ

ΩΡΑ

ΩΡΑ

Ο ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

(Υπογραφή)



ΤΜΗΜΑ
Α/Α 1 ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΕΥΘ

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΤΗΛΕΦ

Ο ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

(Υπογραφή)



ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
(ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στην Αθήνα σήμερα οι συμβαλλόμενοι:

1) Η Ελληνική Φίλαθλος Ομοσπονδία Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Α.) Νομικό Πρόσωπο
Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύεται από την Γ.Γ.Α. εκπροσωπούμενη από τον 
Πρόεδρο του Δ.Σ. , βάσει της υπ’ αριθμ. απόφασης Υφυπουργού και
2) Ο/Η (ΕΠΩΝΥΜΟ)___________________________ (ΟΝΟΜΑ)___________________
(ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ)___________________________ (ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ)__________ .
Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής , Στοιχεία Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας ______________
Ημερομην. Γέννησης__________________ ΕΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ________________
ΑΡ. ΦΟΡΟΛΟΓ. Μ Η ΤΡΩ Ο Υ_______________________________
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ____________________________ ΤΗΛΕΦΩΝΟ_____________________
ΕΓΓΑΜΟΣ Η ΑΓΓΑΜ Ο Σ_________________________ΑΡ. ΤΕΚΝΩΝ_________
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Ι.Κ .Α .____________________________
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΒΓΗΚΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΤΟΥ ΙΚ Α _______________________
ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ________________________
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-ΠΟΛΗ/ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΚΓΓΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
___________________________ που θα εργασθεί στο πρόγραμμα του «Ε.Σ.Υ.Α.Α.»
του Νομού_______________________ συμφωνήσαμε τα παρακάτω:
Ο πρώτος των συμβαλλομένων που θα λέγεται στο εξής «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» 
προσλαμβάνει με την σύμβαση αυτή τον δεύτερο από τους συμβαλλομένους που θα 
λέγεται στο εξής «ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ» για να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο 
ανωτέρω πρόγραμμα με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες:
1. Η Σύμβαση αυτή ορίζεται και είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
ορισμένου χρόνου με ωριαία αποζημίωση. Αρχίζει από τις ____________
και λήγει στις __________________  χωρίς καμία άλλη, διατύπωση ή προηγούμενη
ειδοποίηση από τον «ΕΡΓΟΔΟΤΗ». Παράταση αυτής αποδεικνύεται με έγγραφο του 
«ΕΡΓΟΔΟΤΗ» και εφόσον υπάρχει ανάγκη, γίνεται δε για ορισμένο χρόνο και λήγει με την 
πάροδο του χρόνου της παράτασης.
Επίσης στην περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται ότι το τμήμα που προσφέρει τις 
υπηρεσίες του ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ " δεν έχει τον απαιτούμενο αριθμό αθλουμένων θα 
συγχωνεύεται με άλλο τμήμα ή θα καταργείται, οπότε η παρούσα σύμβαση, θα λήγει 
αυτόματα χωρίς να διατηρεί ουδεμία περαιτέρω απαίτηση ο «ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ» κατά του 
εργοδότη.
2. Ο «ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ» υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του με κάθε επιμέλεια και 
υπευθυνότητα σύμφωνα με τις φροντίδες του «ΕΡΓΟΔΟΤΗ», του Νομαρχιακού Υπευθύνου, 
ώστε να υλοποιείται το πρόγραμμα σύμφωνα με το οργανωτικό πλαίσιο της Γ.Γ.Α.
Σε αντίθεση περίπτωση θα λύεται ή σύμβαση χωρίς καμία απαίτηση από τον 
«ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ» και αζημίως για τον «ΕΡΓΟΔΟΤΗ».
3. Τόπος παροχής των υπηρεσιών του «ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ» θεωρείται κάθε δημόσιος, 
δημοτικός , κοινοτικός ή άλλος χώρος που ήθελε ορισθεί από τον Νομαρχιακό Υπεύθυνο 
του Νομού για τις ανάγκες του προγράμματος και μόνον αυτός. Αποκλειστική απασχόληση 
του «ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ» είναι η άσκηση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Κάθε άλλη 
απασχόληση θα θεωρείται παράβαση των όρων της σύμβασης και θα λύεται χωρίς 
περαιτέρω απαίτηση του «ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ» και αζημίως για τον «ΕΡΓΟΔΟΤΗ».
4. Συμφωνείται για τον ανωτέρω απασχολήση θα καταβάλλεται από τον «ΕΡΓΟΔΟΤΗ» στον 
«ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ» ωρομίσθιο τβ-πποίο ορίζεται και συνομολογείται σε 2.000 δρχ. καθαρά.
5. Ο εργαζόμενος οφείλει να ευρίσκεται στον τόπο παροχής των υπηρεσιών του τη 
συγκεκριμένη ημέρα και ώρα όπως ορίζεται στο πρόγραμμα που ακολουθεί:



Η Μ Ε Ρ Ε Σ Ω Ρ Α Ρ Ι Ο Τ Ο Π Ο Σ  Κ Α Ι  Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α  
Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Ο Υ  Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Υ

Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α
Τ Ρ Ι Τ Η
Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η
Π Ε Μ Π Τ Η

Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η
Σ Α Β Β Α Τ Ο

Για οποιαδήποτε αλλαγή στο ανωτέρω πρόγραμμα θα πρέπει να ενημερώνεται ο 
εργοδότης. Σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρείται παράβαση των όρων της παρούσας 
σύμβασης και αυτή θα λύεται αυτόματα χωρίς άλλη απαίτηση από τον «ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ» και 
αζημίως για τον «ΕΡΓΟΔΟΤΗ». Η αδικαιολόγητη απουσία του ή μη εκτέλεση των 
καθηκόντων του συνιστά σπουδαίο λόγο για τη λύση της σύμβασης εργασίας (Αρθρο 672 
του Αστικού Κώδικα). Εάν ο εργαζόμενος θελήσει να λύσει την παρούσα σύμβαση 
μονομερώς πρέπει να ειδοποιήσει ένα μήνα πριν γραπτώς τον «ΕΡΓΟΔΟΤΗ».
6. Η πραγματική απασχόληση του «ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ» ως και το σύνολο των 
πραγματοποιούμενων ωρών θα βεβαιώνεται και θα προσειπογράφεται από τον Νομαρχικό 
Υπεύθυνο σύμφωνα με το οργανωτικό πλαίσιο της Τ.Τ.Α.. Ρητώς συμφωνείται ότι η μη 
εφαρμογή του Οργανωτικού Πλαισίου της Γ.Γ.Α. στα σημεία που αφορούν τον 
«ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ» αποτελεί λόγο λύσης της σύμβασης χωρίς άλλη απαίτηση από τον 
«ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ» και αζημίως για τον εργοδότη.
7. Το ύψος της αποζημείωσης που οφείλεται στον μισθωτό, καθώς και οι προθεσμίες που 
πρέπει να τηρηθούν, τόσον από πλευράς εργοδότη όσο και από πλευράς μισθωτού, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σε περίπτωση λύσεως της σύμβασης ή της σχέσεως 
εργασίας με καταγγελία, θα ρυθμίζονται με βάση τον Ν. 2112/90 και Β.Δ. 16/18-7-20 όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τους Ν. 3198/55, Ν. 1849/89 και την εκάστοτε ισχύουσα 
ΕΓΣΣΕ
8. Σε περίπτωση καταγγελίας της εργασιακής σύμβασης με προειδοποίηση, θα ισχύουν οι 
σχετικές διατάξεις του Ν. 2112/20, Β.Δ. 16/18-7-20 και του Ν. 3198/55.
9. Τέλος όσα δεν αναφέρονται εις της παρούσα σύμβαση, θα ρυθμίζονται με όσα επί μέρους 
προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα εργατική νομοθεσία.

Αυτά συμφωνήσαμε και υπογράφουμε την σύμβαση αυτή σε όμοια πρωτότυπα από τα 
οποία ο καθένας πήρε ένα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
/ /1996

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Φ.Ο.Α.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο/Η ΜΙΣΘΩΤΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΘΗΝΑ 3 /1 /19 96  
ΑΡ.ΠΡΩΤ: 29

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Κ.Ε.Σ.Υ.Α.Α.)

Τ α χ .Δ /ν σ η  : Π α νεπ ισ τη μ ίο υ  25, 10210
Π λ η ρ ο φ ο ρ ίες  : Γ. Π ίγκ ο ς , Τ. Ζ α χ α ρ ό π ο υ λ ο ς , I. Μ ω ρα ϊτη
Τηλ.

Σας ενημερώνουμε ότι η ΚΕΣΥΑΑ στα πλαίσια της επιμόρφωσης των 
ΚΦΑ που θα υλοποιήσουν την Α ’ Φάση του ΕΣΥΑΑ, πραγματοποιεί δύο 
επιμορφωτικά σεμινάρια (Αθήνα, Θεσσαλονίκη).
Το επιμορφωτικό σεμινάριο που θα διεξαχθεί στην Αθήνα, θα 
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 - 1 - ’97, ενώ το αντίστοιχο επιμορφωτικό 
σεμινάριο που θα διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη, θα πραγματοποιηθεί την 
Πέμπτη 23 - 1 - ’97.
Το επιμορφωτικό σεμινάριο που θα διεξαχθεί στην Αθήνα θα το 
παρακολουθήσουν οι Ν. Υ και οι Κ.Φ.Α των εξής διοικητικών περιφερειών: 
Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Αυτικής Ελλάδος, Κρήτης, 
Πελλοπονήσου, Στερεός Ελλάδος, Ιόνιων Νήσων, Ηπείρου.
Το επιμορφωτικό σεμινάριο που θα διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη θα το 
παρακολουθήσουν οι Ν.Υ και οι Κ.Φ.Α των εξής διοικητικών περιφερειών: 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Αυτικής 
Μακεδονίας, Θεσσαλίας.

Για την συμμετοχή των ΚΦΑ και των Ν.Υ. θα πρέπει η αίτηση 
συιιιιετονής να συμπληρωθεί και να αποσταλλεί ταχυδρομικώς και με Fax 
( ) στο γραφείο Αθλητικού Προσανατολισμού (Πανεπιστημίου
25, Αθήνα) μέχρι την Παρασκευή 10 Ιανουάριου 1997.

Υπενθυμίζεται ότι είναι υποχρεωτική η παρουσία όλων των προπονητών- 
ΚΦΑ καθώς και των Ν.Υ.
Με νεώτερο Fax θα σας γνωστοποιηθεί ο χώρος πραγματοποίησης καθώς και 
το πρόγραμμα των σεμιναρίων

F ax

ΠΡΟΣ το ν  Ν ο μ α ρ χ ια κ ό  Υ π εύ θυ νο

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΣΥΑΑ

Ε. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΑΟΥ 
Λ/ΜΉΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ



ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Επώ νυ μο, Όνο μα

Διεύθυνση Αριθμ. Τ.Κ.

Πόλη Τη λ.

Αφού έλαβα γνώση του σχετικού ενημερωτικού εντύπου για τα σεμινάρια που
πραγματοποιούνται στ ................................................................ , παρακαλώ να με
συμπεριλάβετε στους συμμετέχοντες του σεμιναρίου, το οποίο θα
πραγματοποιηθεί από τ ι ς .......................έ ω ς ................................  1997.

Η μεταβίβασή μου στο χώρο του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί με: 
Αυτοκίνητο *

Τρένο
Υπεραστικό Λεωφορείο 
Πλοίο

* Η χρηματική αποζημίωση, σε περίπτωση μεταφοράς του συμμετέχοντα με 
ιδιωτικό αυτοκίνητο, θα είναι 35 δρχ το χιλιόμετρο.

Σε κάθε άλλη περίπτωση μετακίνησης ο συμμετέχων υποχρεούται να 
προσκομίσει τα ανάλογα παραστατικά στοιχεία στην οργανωτική επιτροπή του 
σεμιναρίου.
Τα άτομα που δεν διαμένουν στον τόπο διεξαγωγής των σεμιναρίων αλλά 
βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 150 Ιαη δικαιούνται μίας (1) 
διανυκτέρευσης. Τα άτομα που διαμένουν στον τόπο διεξαγωγής των σεμιναρίων 
δεν δικαιούνται διανυκτέρευσης. Οι μετακινούμενοι με πλοίο (εκτός των νησιών 
του Αργοσαρωνικού) δικαιούνται μίας (1) διανυκτέρευσης.
Αν δικαιούσθε διανυκτέρευσης και επιθυμείτε να διανυκτερεύσετε σε 
ξενοδοχιακή μονάδα που έχει επιλεγεί από την οργανωτική επιτροπή 
σεμιναρίου του Ε.Σ.Υ.Α.Α. συμπληρώστε το αναλογο κουτί 
17-12 □ ,  18-12 □  --------  22-12 □ ,  23-12 Π

Η παρούσα δήλωση αφού συμπληρωθεί πρέπει να αποσταλλεί ταχυδρομικώς 
και με Fax (' ) στο γραφείο Αθλητικού Προσανατολισμού
(Πανεπιστημίου 25, Αθήνα) μέχρι τις 10 Ιανουάριου 1997.

Ο/Η Αιτ...........
(Υπογραφή)

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Γραφείο Αθλητικού 
Προσανατολισμού (Γ. Πίγκο, I. Μωραϊτη, Τ Ζαχαρόπουλο) στα τηλέφωνα


