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ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
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ΕΚΟΦ
• ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

. ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

• ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ
ΤΡΙΚΑΛΑ

. ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
ΒΟΛΟ

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (2)
ΛΑΡΙΣΑ
ΛΑΜΙΑ

ΕΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
12 ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΟ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΟΛΟ

ΒΟΛΟΣ
ΛΑΡΙΣΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ

ΣΕΓΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΟΦ ΠΑΑΗ

ΛΑΡΙΣΑ
ΠΥΓΜΑΧΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝ ΤΜΗΜ 1.200.000 ΔΡΧ.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2 Ρ ^
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
Ε.Ε.Σ.Υ.Α.Α.

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 25 
Τηλ. :
Fax : ' χ'

ΠΡΟΣ

ΘΕΜΑ : Εγκριση χρηματοδότησης προγράμματος υποστήριξης αναπτυξιακού 
αθλητισμού.

Σας πληροφορούμε οτι η Εθνική Επιτροπή Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισμού
(ΕΕΣΥΑΑ) έχει εγκρίνει για την περίοδο 1996-1997 τη λειτουργία........πυρήνων
ανάπτυξης που αντιστοιχεί στο ποσό τω ν ................................................................
....................................... δρχ (1.200.000 δρχ ανά πυρήνα ανάπτυξης).

Το ποσό αυτό αφορά στη συμμετοχή της ΓΓΑ στην υλοποίηση του προγράμματος και 
συγκεγκριμένα τους παρακάτω τομείς και με την εξής κατανομή των πόρων (ανά 
πυρήνα):

1. TEST ΕΠΙΛΟΓΗΣ 120.000 (10%)
2. ΓΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ 720.000 (65%)
3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 180.000 (15%)
4. ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 60.000 (5%)
5. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 60.000 (5%)

ΣΥΝΟΛΟ 1.200.000

Το παραπάνω ποσό θα καταβάλεται σε τρεις δόσεις μέσω του Ο.Π.Α.Π. Η 1η 
δόση που αναλογεί στο 50% του εγκριθέντος ποσού θα καταβληθεί με την έναρξη 
του προγράμματος. Η 2η δόση (30% του εγκριθέντος ποσού) θα καταβληθεί στο 
μέσο του προγράμματος και η 3η δόση (20% του εγκριθέντος ποσού) με το τέλος του 
προγράμματος.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε έως 23/8/96 τα εξής :

1. Αναμορφωμένο και αναλυτικό κατά κεφάλαια προϋπολογισμό 1ης περιόδου 
υλοποίησης σύμφωνα με τα παραπάνω και το ισχύον οργανωτικό πλαίσιο.

2. Αναμορφωμένη πρόταση 1ης περιόδου σύμφωνα με τον εγκριθέντα αριθμό 
πυρήνων και το ισχύον οργανωτικό πλαίσιο.



Οσον αφορά στα εττιμέρους κεφάλαια της πρότασής σας θα πρέπει να λάβετε υπόψη 
τα παρακάτω

(α) Τεχνικός Υπεύθυνος Προγράμματος
Θα πρέπει να υποβληθεί απόφαση ορισμού του τεχνικού υπεύθυνου προγράμματος 
με πλήρη βιογραφικό σημείωμα και περιγραφή του αντικείμενου εργασίας του. Ο 
τεχνικός υπεύθυνος θα πρέπει να είναι Πτυχιούχος ΦΑ , με δεκαετή προπονητική 
εμπειρία (ελάχιστο) και τριετή προϋπηρεσία σαν υπεύθυνος προγράμματος 
Ομοσπονδίας ή προπονητής ή υπεύθυνος κλιμακίου.

(β) Διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης
Θα πρέπει να υποβληθεί το είδος των test και να περιγράφει αναλυτικά η διαδικασία 
επιλογής των παιδιών (χώρος, ημερομηνίες, χρονοδιάγραμμα αξιολόγησης).

(γ). Ενιαίος προπονητικος σχεδιασμος.
Θα πρέπει να υποβληθεί σχέδιο ετήσιου προπονητικού σχεδιασμού που θα 

περιλαμβάνει τους βασικούς άξονες για όλη την περίοδο και αναλυτικά το ενίαιο 
προπονητικό πρόγραμμα του 1ου τριμήνου. Το σχέδιο αυτό θα υποβληθεί από 
ομάδα συγγραφής Ενιαίων προπονητικών προγραμμάτων της οποίας την απόφαση 
συγκρότησης θα πρέπει να κοινοποιήσετε. Επισυνάπτεται κατάλογος κριτηρίων 
συγκρότησης της ομάδας συγγραφής των ενιαίων προπονητικών προγραμμάτων και 
υπόδειγμα δομής ενιαίων προπονητικών προγραμμάτων Το κόστος συγγραφής των 
Ε.Π.Π. θα καλυφθεί από την Ε.Σ.Υ.Α.Α. εκτός του εγκριθέντος ποσού.

(δ) Προσλήψεις προπονητών
Θα πρέπει να υποβληθεί απόφαση συγκρότησης οργάνου επιλογής των 
προπονητών το οποίο θα είναι τριμελές και θα απαρτίζεται από τον τεχνικό 
υπεύθυνο του προγράμματος, Τεχνικό Ομοσπονδίας και ένα μέλος Διοικητικού 
Συμβουλίου ή Τεχνικό Ομοσπονδίας.
Θα πρέπει να υποβληθεί η δημόσια προκήρυξη υποβολής αιτήσεων για προσλήψεις 
των προπονητών, πρακτικό επιλογής προπονητών από την τριμελή επιτροπή και τα 
πρόσθετα κριτήρια επιλογής των προπονητών εκτός αυτών που αναφέρονται στο 
Οργανωτικό Πλαίσιο.
Θα πρέπει να υποβληθούν αντίγραφα συμφωνητικών συνεργασίας με τους 
προπονητές επικυρωμένα από την αρμόδια ΔΟΥ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η 
διάρκεια της σύμβασης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ΙΟμηνη και η οικονομική 
συμβολή της ΕΕΣΥΑΑ είναι 4.000 δρχ. μεικτά ανά προπονητική μονάδα.

(ε) Επιστημονική υποστήριξη
Θα πρέπει να υποβληθεί απόφαση συγκρότησης επιστημονικής ομάδας και τα 
κριτήρια επιλογής των μελών της, αντίγραφα συμφωνητικών συνεργασίας με τους 
ειδικούς επιστήμονες επικυρωμένα από την αρμόδια ΔΟΥ όπου θα γίνεται αναλυτική 
περιγραφή των παρεχομένων υπηρεσιών, και πλήρη βιογραφικά σημειώματα.

(στ) Διοικητική Υποστήριξη
Θα πρέπει να υποβληθεί απόφαση ορισμού του υπαλλήλου που θα έχει την ευθύνη 
της διοικητικής υποστήριξης και της αρχειοθέτησης του συστήματος. Θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι η ομοσπονδία υποχρεούται να εξασφαλίσει το χώρο και τα μέσα που 
είναι αναγκαία για την διοικητική υποστήριξη.



(ζ) Υλικοτεχνική Υποδομή
Θα πρέπει να υποβληθεί δήλωση ότι καλύπτονται επαρκώς όλα τα απαραίτητα μέσα 
για την προπόνηση (π.χ. εξοπλισμός σταθερός , φορητός).

(η) ΠεριοχέςΈφαρμογής του προγράμματος
Θα πρέπει να υποβληθεί κατάσταση των επιλεγμένων περιοχών υλοποίησης του 
προγράμματος και πρόσθετα στοιχεία (π.χ. αριθμός αθλητικών σωματείων, 
εγκαταστάσεις, κλπ)

(θ) Ιατροφαρμακευτική υποστήριξη
Θα πρέπει να υποβληθεί κατάσταση των βασικών ιατρικών εξετάσεων που θα 
πραγματοποιηθούν με την έναρξη του προγράμματος και που αυτές θα γίνουν (π.χ. 
Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας).

(ι) Επιμόρφωση
Πριν την έναρξη του προγράμματος θα πρέπει να πραγματοποιηθεί επιμορφωτικό 
σεμινάριο. Θα πρέπει να υποβληθεί ο χρόνος, ο τόπος, οι εκπαιδευτές και το 
περιεχόμενο της επιμόρφωσης.

Προγραμματική συμφωνία ΕΕΣΥΑ - Ομοσπονδίας
Μετά την υποβολή όλων των δικαιολογητικών θα υπογράφει προγραμματική 
συμφωνία μεταξύ Ε.Σ.Υ.Α.Α. - Ομοσπονδίας για τον 1ο χρόνο εφαρμογής του 
προγράμματος. Η προγραμματική συμφωνία έχει σαν στόχο τη δέσμευση και των 
δύο φορέων για την εφαρμογή των όρων λειτουργίας του προγράμματος.

Υποβολή δικαιολογητικών έναρξης
Θα πρέπει να υποβληθούν 5 ημέρες πριν την έναρξη των προπονητικών 
προγραμμάτων τα παρακάτω

1. Βεβαίωση έναρξης του /των προγραμμάτων (κατά πυρήνα).
2. Κατάλογος προπονητών (κατά πυρήνα).
3. Κατάλογος αθλητών (κατά πυρήνα).
4. Εβδομαδιαίο και ημερήσιο ωρολόγιο πρόγραμμα προπόνησης (κατά πυρήνα).
5. Χώρος προπόνησης (κατά πυρήνα).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το γραφείο αθλητικού 
προσανατολισμού της υπηρεσίας μας.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΑΘΗΝΑ 2 3 / 1 2 / 1 9 9 6  
ΑΡ.ΠΡΩΤ: 7

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

ΘΕΜΑ: Ενημερωτική Επιστολή προς τις Ομοσπονδίες

Σας αποστέλλουμε υπογεγραμμένο το ένα αντίγραφο της σύμβασης μεταξύ της 
Ομοσπονδίας σας και της ΚΕΣΥΑΑ για τα προγράμματα της Β’ φάσης του Εθνικού 
Συστήματος Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισμού.

Σας γνωστοποιείται ότι οι δαπάνες που σχετίζονται με την Β’ φάσης του Εθνικού 
Συστήματος Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισμού, όπως διαφαίνονται από την 
σχετική υπογεγραμμένη σύμβαση, αναγνωρίζονται από την ημερομηνία έναρξης των 
προγραμμάτων, η οποία δεν μπορεί να είναι προγενέστερη από την 1-12-’96 και 
μεταγενέστερη τις 30-6-’97 ημερομηνία λήξη τους για την χρονική περίοδο ’96-’97.

Παρακαλούμε να μας αποσταλούν (ταχυδρομικώς) εντός τριάντα (30) ημερών:

α) συμπληρωμένα τα τρία (3) συνημμένα έντυπα παρακολούθησης, ενώ κάθε δύο μήνες 
θα μας αποστέλλεται συμπληρωμένο μόνο το έντυπο με τον αριθμό 01. Σε κάθε 
περίπτωση αναστολή της λειτουργίας τμήματος, θα πρέπει να υπάρξει άμεση 
γνωστοποίηση στην ΚΕΣΥΑΑ.
β) οι συμβάσεις των ΠΦΑ και της επιστημονικής ομάδας
γ) Τους άξονες των εναίων προπονητικών προγραμμάτων του 1ου τριμήνου

Υπενθυμίζεται ότι για την χορήγηση της τρίτης δόσης χρηματοδότησης, 
σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατάθεση στην 
ΚΕΣΥΑΑ των ενιαίων προπονητικών προγραμμάτων.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΣΥΑΑ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ε. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΑΟΥ 
Λ/ΝΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ



Πρόγραμμα ΕΣΥΑΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ αριθμ. Εντύπου 01

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ Τ.Κ.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΊΓΙΙ Λ ΓΛΠΜΛ ΕΑΧ

ΤΡΑΠΕΖΑ/ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΑΜΕΙΟ I ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ | ΑΡΙΘ. ΛΟΓΑΡ.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΙ ΩΡΟΑΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Χ Ω Ρ Ο Σ  Α Θ Λ Η Σ Η Σ
α/α

τος

1? ΤΤ ΟΧΤΧ/ΐν/Ι Γ*Εΐι&ΐιΝ υ ιν ιο ΟΝΟΜΑ ΑΡΙΘΜ Φ Υ Λ Ο  
Α Γ

Η Λ ΙΚ ΙΑ
(εύρος) Δ Τ Τ π π Σ Κ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Υπεύθυνος του Φορέ«



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΥΑΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «μιΟμ. Εντύπου 02

ΦΟΡΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΑΧ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
.

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ

Αριθμός
Δελτίου

Ταυτότητας

Χ ΡΟ Ν Ο Σ
Κ Τ Η Σ Η Σ
πτνχ.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(κύρια)

Ω ΡΕ Σ  Α ΠΛ ΣΧΟΛ . 
ΕΒΔΟ Μ Λ Δ.

ΤΡΟΠΟΣ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΥΑΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ αριϋμ. Εντύπου 03

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΟΛΗ - Τ.Κ.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Τηλέφωνο

Βεβαιώνεται ότι έχει αρχίσει η υλοποίηση του εγκεκριμένου προγράμματος της 
Ομοσπονδίας που χρηματοδοτείται από το ΕΣΥΑΑ, σύμφωνα με τα παρακάτω :

^  1 ΧΩΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑΤΑ (,ΠΟΛΗ/ΛΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΑΡΙΘΜ)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗ
(ημερομηνία)

Ο Υπεύθυνος του Φορέα


