
               
ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΟΙΡΑΣΘΑ                      Αθήνα,   26-4-2012 
ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ & ΙΟΘΜΩΜΘΙΗ                Αρ. Πρωη.: οικ. 43869 
ΑΚΚΗΚΕΓΓΤΗ                                           
ΕΘΔΘΙΗ ΓΡΑΛΛΑΣΕΘΑ ΔΘΑΣΡΟΦΗ & ΑΘΚΗΗ 
ΓΕΜΘΙΗ Δ/ΜΗ ΔΗΛΟΘΑ ΤΓΕΘΑ & 
ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ       
Δ/ΜΗ «ΑΘΚΗΗ ΓΘΑ ΟΚΟΤ» 
ΣΛ. ΠΑΡΑΙΟΚΟΤΘΗΗ & ΕΚΕΓΥΟΤ ΠΑγΟ        
      
Δ/νζη: Ιηθιζίας 7, ΑΘΗΜΑ                   Προς: Τπεύθσνο Προγραμμάηων 
ΣΘ: 14305            Άθληζης για Όλοσς                    
ΣΙ: 11523 
Πληροθορίες: Λαρινάκοσ Ι.                
Σηλέθωνο  &   Fax: 210 68 11 824       

E- mail: parakolouthisidao@yyka.gov.gr 

 
 

Θέμα: « Ενημέρωζη για ηην σλοποίηζη ηων Προγραμμάηων Άθληζης για 
Όλοσς ηης περιόδοσ 2012-13» 

 
 

Πε ζπλέρεηα ηνπ  εγγξάθνπ καο κε αξηζκ. πξση. 23300/8-03-2012 γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκό ηεο πινπνίεζεο ησλ Ξξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο ηεο 
πεξηόδνπ 2012-13, ζαο ελεκεξώλνπκε όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Μόμοσ σπ’ 
αρίθμ. 4052 (ΦΕΙ 41/Α/1 -03-2012), Άξζξν 34 «Ούζκηζε ζεκάησλ ΔΝΚ θαη 
ινηπέο δηαηάμεηο», παξάγξαθνο 10: 

 
Ζ παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ.2725/1999,όπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 76 
ηνπ λ. 3057/2001 αληηθαζίζηαηαη σο αθνινύζσο: 
«6. Ζ Δηδηθή Γξακκαηεία Γηαηξνθήο θαη Άζιεζεο (ΔΓΓΑ) ηνπ πνπξγείνπ γείαο θαη 
Θνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, ηα Λ.Ξ.Η.Γ. θαη Λ.Ξ.Γ.Γ. πνπ επνπηεύνληαη από απηήλ, 
κπνξνύλ λα πξνζιακβάλνπλ θαη λα απαζρνινύλ πηπρηνύρνπο θπζηθήο αγσγήο 
απνθιεηζηηθά γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο ή 
θαη Αλαπηπμηαθνύ Αζιεηηζκνύ, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 
ρξόλνπ, δηάξθεηαο όρη κεγαιύηεξεο ησλ νθηώ κελώλ. Δπηηξέπεηαη λα ζπλάπηνληαη 
ζπκβάζεηο ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ, θαζ’ ππέξβαζελ ησλ πξνβιεπνκέλσλ 
πεξηνξηζκώλ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ.3986/2011, όπσο θάζε θνξά ηζρύεη, 
κέρξη ύςνπο δαπάλεο ηνπ πνζνύ πνπ εγγξάθνπλ νη πξνζιακβάλνληεο θνξείο σο 
πξόβιεςε ζηνλ πξνϋπνινγηζκό απηώλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο από είζπξαμε δηδάθηξσλ 
ή ζπλδξνκώλ ζπκκεηνρήο ζηα πξνγξάκκαηα Άζιεζεο γηα Όινπο ή από είζπξαμε 
δσξεώλ ή ρνξεγηώλ γηα ηα πξνγξάκκαηα Άζιεζεο γηα Όινπο θαη ην νπνίν πνζό ηεο 
δαπάλεο δελ ππεξβαίλεη ην πνζό πνπ εηζέπξαμαλ θαηά ην πξνεγνύκελν νηθνλνκηθό 
έηνο.» 
 

Δπηπιένλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Μόμοσ σπ’ αρίθμ. 4075 (ΦΔΘ 89/Α/11-04-
2012, Θεθάιαην Ε ΙΝΗΞΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ - Άξζξν 55 «Οπζκίζεηο ζεκάησλ πνπξγείνπ 
γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη Λνζνθνκείσλ ΔΠ», παξάγξαθνο 6: 

 

 



«Πην πξώην εδάθην ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ. 2725/1999, όπσο πξνζηέζεθε 
εθ λένπ κε ην άξζξν 76 ηνπ λ. 3057/2002 θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.10 ηνπ 
άξζξνπ 34 ηνπ λ. 4052/2012 (Α΄ 41), κεηά ηηο ιέμεηο «πνπ 
επνπηεύνληαη από απηήλ,» πξνζηίζεηαη ε θξάζε «θαζώο θαη νη θνξείο πνπ πινπνηνύλ 
πξνγξάκκαηα Άζιεζεο γηα Όινπο κεηά από έγθξηζή ηεο,». 
 

Παο ελεκεξώλνπκε επίζεο, όηη ε Δηδηθή Γξακκαηεία Γηαηξνθήο θαη Άζιεζεο 
ζηεγάδεηαη πιένλ ζην θηίξην ηνπ πνπξγείνπ γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγύεο κε 

ηελ παξαθάησ ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε: 
 
πνπξγείν γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγύεο 

Δηδηθή Γξακκαηεία Γηαηξνθήο θαη Άζιεζεο 
6νο όξνθνο 
Ι. Θεθηζίαο 39 
Ρ.Θ. 151 23 ΚΑΟΝΠΗ 

 
Γηα έθηαθηεο πεξηπηώζεηο θαη κέρξη λα εγθαηαζηαζεί ην ηειεθσληθό καο θέληξν, 
παξαθαινύκε λα επηθνηλσλείηε κε ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία ζην παξαθάησ ηειέθσλν 

θαη fax επηθνηλσλίαο:  
 
210 6811824 

 
Ρα ηειέθσλα επηθνηλσλίαο ησλ Ρκεκάησλ ηεο Γηεύζπλζεο Άζιεζεο γηα Όινπο ζα 
αλαθνηλσζνύλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Γηαηξνθήο θαη Άζιεζεο 

(www.egda.gov.gr/gr), ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα. 
 
 Ξαξαθαινύκε γηα ηηο δηθέο ζαο ελέξγεηεο. 

 

 

 
Η ΑΜΑΠΚΗΡΩΣΡΘΑ ΠΡΟΪΣΑΛΕΜΗ 

    ΣΗ ΔΘΕΤΘΤΜΗ 
 
 
 
 ΙΩΜ/ΜΑ ΛΑΡΘΜΑΙΟΤ 
 

 

 

 

Δζσηεξηθή δηαλνκή:  

1. Γξ. θππνπξγνύ γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θ. Γ. Βαξηδόπνπινπ  

2. Γξ. Δηδηθνύ Γξακκαηέα Γηαηξνθήο θαη Άζιεζεο θ. Π. Εώηνπ 

3. Γξ. Γεληθήο Γ/ληξηαο  Γεκ. γείαο θαη Ξνηόηεηαο Εσήο θαο Θίξιεζε 

4. Γηεύζπλζε Άζιεζεο γηα Όινπο 

5. Ρκήκα Ξαξαθνινύζεζεο θαη Διέγρνπ Ξ.Α.γ.Ν.  

6. Ρκήκα Γηνηθεηηθήο θαη Νηθνλνκηθήο πνζηήξημεο Ξ.Α.γ.Ν. 

7. Ρκήκα Δπηζηεκνληθήο πνζηήξημεο Ξ.Α.γ.Ν. 
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