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Θέμα: «Ανάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακών Προπονητών ή/και Τεχνικών Συμβούλων σε 
Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, κλάδου ΠΕ11, που υπηρετούν στo Δημόσιο, για το διδακτικό 
έτος 2016-2017»

Προκειμένου να κινηθούν  οι διαδικασίες για την ανάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακών 
Προπονητών ή Τεχνικών Συμβούλων σε καθηγητές Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν στο Δημόσιο, 
για το διδακτικό έτος 2016-2017 παρακαλούμε όπως υποβάλλετε:

α) Συνοπτικό σημείωμα από το οποίο να προκύπτουν οι τομείς στους οποίους απασχολήθηκαν 
καθώς και το έργο που επιτέλεσαν οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής στους οποίους είχαν ανατεθεί τα 
προαναφερθέντα καθήκοντα, κατά το διδακτικό έτος 2015-2016, για τον κάθε ένα ατομικά με 
συγκεκριμένη τεκμηρίωση. 

β) Ειδικά αιτιολογημένη πρόταση για το διδακτικό έτος 2016-2017 μέχρι 10/06/2016  (πόσοι-ες, 
ποιοι-ές, σε ποιους τομείς θα δραστηριοποιηθούν, αν απαιτείται πλήρης ή μερική απασχόληση 
κ.λ.π.).

γ) Κατάσταση κατά σειρά αξιολόγησης, στην οποία θ’ αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία τους 
(ατομικά στοιχεία, οργανική θέση, αριθμός μητρώου, στοιχεία επικοινωνίας, διευθύνσεις 
κατοικίας), στην οποία θα επισημαίνεται η πρόθεσή σας για ανανέωση/σύναψη συμφωνητικού 
συνεργασίας μαζί τους.

δ) Τεκμηριωμένη εισήγηση για κάθε ένα ατομικά, από την οποία να προκύπτει το έργο που θα του 
ανατεθεί, ο τόπος και το ωράριο εργασίας, καθώς και η αναγκαιότητα απόσπασης καθ’ ενός 
εκάστου.

ε) Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης των προτεινόμενων προς απόσπαση εκπαιδευτικών και 
τον συνολικό αριθμό των ενδιαφερομένων που πήραν μέρος στη διαδικασία αυτή.
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Εφιστούμε την προσοχή σας ιδιαιτέρως στην αξιολόγηση των προτεινόμενων, ούτως ώστε αυτή να 
είναι διαφανής, αξιοκρατική και αντικειμενική. Οι πίνακες δε των ενδιαφερομένων πρέπει α είναι 
αναρτημένοι στην επίσημη ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας σας προς ενημέρωση κάθε πολίτη, 
τουλάχιστον 7 ημέρες πριν την σύνταξη της τελικής σας πρότασης. 

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι από το ερχόμενο διδακτικό έτος 2016-2017, θα υπάρξουν 
συστηματικοί έλεγχοι της ΓΓΑ με τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας / Διεύθυνση Φυσικής 
Αγωγής, όσον αφορά στην απαρέγκλιτη τήρηση των υποχρεώσεων των καθηγητών Φυσικής 
Αγωγής και του έργου που αναλαμβάνουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ για λογαριασμό  των 
Εθνικών Ομοσπονδιών. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

     ΙΟΥΛΙΟΣ Ε. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

Εσωτερική Διανομή: (Με ηλεκτρονική αλληλογραφία)
Γραφείο Υφυπουργού 
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού 
Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης Αθλητισμού 
Τμήμα Αθλημάτων Κλασσικού Αθλητισμού και Αθλοπαιδιών 
Τμήμα Υγρού Στίβου και Μαχητικών Αθλημάτων 
Τμήμα Μοντέρνων και Τεχνικών Αθλημάτων 
Τμήμα Αθλημάτων Ατόμων με Αναπηρίες


