
Σχετικά με το γνωστό θέμα της διακοπής της αθλητικής δραστηριότητας ως προϋπόθεση
διορισμού στο Δημόσιο, ο ΓΓΑ κ.Πάνος Μπιτσαξής, δήλωσε τα εξής:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού (ΓΓΑ) Πάνος Μπιτσαξής συνάντησε την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2010 αντιπροσωπεία διακεκριμένων
αθλητών διαφόρων αθλημάτων, οι οποίοι του εξέθεσαν το γνωστό θέμα της διακοπής της αθλητικής δραστηριότητας ως προϋπόθεση
διορισμού στο Δημόσιο. Ο ΓΓΑ επ ιφυλάχθηκε να απαντήσει σε λίγες μέρες και έτσι προβαίνει σήμερα στην ακόλουθη δήλωση:
1.    Το ζήτημα αυτό δεν ανακύπτει τώρα. Είχε ανακύψει επ ί κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας με τον Νόμο 3708 του 2008 και μάλιστα
κατά τρόπο πολύ δριμύτερο από τον πρόσφατο Νόμο 3812 του 2009, που αφορούσε το σύστημα προσλήψεων στο Δημόσιο. Η ρύθμιση
της προηγούμενης κυβέρνησης, η οποία παραδόξως δεν είχε προκαλέσει καμία διαμαρτυρία, προέβλεπε ότι οι αθλητές, όχι μόνο έπρεπε
να διακόψουν την αθλητική τους δραστηριότητα, αλλά έπρεπε να την έχουν διακόψει έναν τουλάχιστον χρόνο πριν την άσκηση του
δικαιώματός τους για διορισμό. 
2.    Ανεξάρτητα από την παραπάνω επ ισήμανση, η σκοπ ιμότητα της διακοπής της αθλητικής δραστηριότητας των αθλητών, που έχουν
δικαίωμα διορισμού στο Δημόσιο, επειδή έχουν επ ιτύχει εξαιρετική διάκριση, επανεκτιμάται από την Κυβέρνηση στην βάση συγκεκριμένων
προτάσεων, που έχει υποβάλει η ΓΓΑ στον προϊστάμενό της Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Παύλο Γερουλάνο και στο Υπουργείο
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
3.    Η κατεύθυνση των προτάσεων της ΓΓΑ είναι διττή. Αφ’ ενός να διασφαλίζεται πλήρως το δικαίωμα στην άθληση και αφ’ ετέρου οι
δημόσιοι υπάλληλοι αθλητές, που απολαμβάνουν το προνόμιο της εργασίας στον δημόσιο τομέα, να προσφέρουν πράγματι δημόσια
υπηρεσία και όχι αργομισθία, όπως συνέβαινε σε πάρα πολλές περιπτώσεις, με αποτέλεσμα την κατάχρηση του προνομίου και την
επ ικράτηση της άποψης ότι το προνόμιο αυτό προκαλεί το δημόσιο αίσθημα. 
4.    Σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και προς το παρόν, η ΓΓΑ θα
παραλαμβάνει και θα προωθεί αιτήσεις αθλητών, χωρίς το δικαιολογητικό της διακοπής της αθλητικής δραστηριότητας.
5.    Οι αποφάσεις της Κυβέρνησης για το θέμα αυτό θα ανακοινωθούν από τα συναρμόδια Υπουργεία Πολιτισμού και Τουρισμού και
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όταν ολοκληρωθεί η μελέτη των προτάσεων της ΓΓΑ και διαφόρων άλλων
εναλλακτικών λύσεων. 

 

9/3/2010 Σχετικά με το γνωστό θέμα της διακοπ…

http://www.gss.gov.gr/index.php?view… 1/1


