
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αποδοχή δωρεάς εκτιμώμενης αξίας χιλίων εν-
νιακοσίων είκοσι επτά ευρώ (1927,00 €) συμπε-
ριλαμβανομένου Φ.Π.Α., της εταιρείας Α. ΜΑΥΡΟ-
ΜΑΤΗΣ ΙΚΕ προς την Ελληνική Αστυνομία.

2 Αποδοχή δωρεάς εκτιμώμενης αξίας τετρακοσί-
ων πενήντα ευρώ (450,00 €) συμπεριλαμβανομέ-
νου Φ.Π.Α., του ΣΚΑΡΠΑ Αντωνίου του Νικολάου 
προς την Ελληνική Αστυνομία.

3 Ορισμός της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠ.ΠΟ.Α. 
(ΕΔΕΠΟΛ) ως αρμόδιας υπηρεσίας για την παρα-
κολούθηση, τον συντονισμό και την επιτάχυνση 
των σχετικών Δράσεων, και Έργων αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στο 
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

4 Ίδρυση Σχολής Προπονητών Πυγμαχίας Γ’ επιπέ-
δου στην Αθήνα.

5 Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία 
με την επωνυμία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΚΗΣ 
Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑ-
ΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» εξοπλισμού συ-
στήματος ασφαλείας για το γραφείο του Διοικητή 
της 5ης ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

6 Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον Νικόλαο ΠΑ-
ΡΑΣΧΗ ενός (1) ψυγειοκαταψύκτη, ενός (1) ηλε-
κτρονικού υπολογιστή, ενός (1) δικτυακού δίσκου 
(θήκη) για τοποθέτηση αποθηκευτικού δίσκου 
και ενός (1) αποθηκευτικού δίσκου, για το Λιμε-
ναρχείο Πάρου/Λιμενικό Φυλάκιο Αντιπάρου.

7 Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία με 
την επωνυμία ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜ-
ΜΕΤΟΧΩΝ ενός (1) σκύλου για την ανίχνευση 
ναρκωτικών ουσιών, προς το Κεντρικό Λιμεναρ-
χείο Πειραιά/Π.Ο.ΔΙ.Ν.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Αποδοχή δωρεάς εκτιμώμενης αξίας χιλίων εν-

νιακοσίων είκοσι επτά ευρώ (1927,00 €) συμπε-

ριλαμβανομένου Φ.Π.Α., της εταιρείας Α. ΜΑΥΡΟ-

ΜΑΤΗΣ ΙΚΕ προς την Ελληνική Αστυνομία.

  Με την υπό στοιχεία 9007/11/281-β/21-3-2022 απόφα-
ση του Διευθυντή της Αστυνομίας Πειραιά της Ελληνικής 
Αστυνομίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (Α’ 185), κατ’ 
εφαρμογή και των διατάξεων των άρθρων 496, 498 
και 499 Α.Κ., γίνεται αποδεκτή η δωρεά της εταιρείας 
Α. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΙΚΕ προς την Ελληνική Αστυνομία και 
συγκεκριμένα προς το Αστυνομικό Σταθμό Ποταμού 
Κυθήρων, εκτιμώμενης αξίας χιλίων εννιακοσίων είκοσι 
επτά ευρώ (1927,00 €), που αφορά σε τρία (3) κλιματι-
στικά μηχανήματα inverter Denki 12000 BTU και μίας 
τηλεόρασης μάρκας Hitachi.

  O Διευθυντής

ΠΡΩΤΟΣΙΛΑΟΣ ΚΩΣΤΑΖΟΣ

Ι

(2)
    Αποδοχή δωρεάς εκτιμώμενης αξίας τετρακοσί-

ων πενήντα ευρώ (450,00 €) συμπεριλαμβανομέ-

νου Φ.Π.Α., του ΣΚΑΡΠΑ Αντωνίου του Νικολάου 

προς την Ελληνική Αστυνομία. 

 Με την υπό στοιχεία 9007/11/282-β’/23-3-2022 από-
φαση του Διευθυντή της Αστυνομίας Πειραιά της Ελληνι-
κής Αστυνομίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (Α’ 185), κατ’ 
εφαρμογή και των διατάξεων των άρθρων 496, 498 και 
499 Α.Κ., γίνεται αποδεκτή η δωρεά του ΣΚΑΡΠΑ Αντω-
νίου του Νικολάου προς την Ελληνική Αστυνομία και 
συγκεκριμένα προς το Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού 
Θεάτρου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά, εκτι-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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μώμενης αξίας τετρακοσίων πενήντα ευρώ (450,00 €) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που αφορά σε ένα (1) 
πολυμηχάνημα μάρκας LEXMARK, μοντέλου x862de, 
Machine Type: 7500-632, με Serial Number: 2470637.

  Ο Διευθυντής

ΠΡΩΤΟΣΙΛΑΟΣ ΚΩΣΤΑΖΟΣ

Ι

Αριθμ. 137086 (3)
    Ορισμός της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 

ΥΠ.ΠΟ.Α. (ΕΔΕΠΟΛ) ως αρμόδιας υπηρεσίας για 

την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την 

επιτάχυνση των σχετικών Δράσεων, και Έργων 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτι-

κότητας (ΤΑΑ). 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4914/2022 «Δια-

χείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμ-
βάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021 - 2027, 
σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας ’’Εθνικό Μητρώο Νεοφυών 
Επιχειρήσεων Α.Ε.’’ και άλλες διατάξεις» (Α’ 61) σε συν-
δυασμό με τις διατάξεις της περ. 9 της υποπαρ. Β της 
παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/
28-09-2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των 
Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας» (Β’ 4498), 

β) του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγ-
χο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 
την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020, Β) Ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕL 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του 
ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265), 

γ) των άρθρων 270 έως και 281 του ν. 4738/2020 «Ρύθ-
μιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 207) και ιδίως το άρθρο 271 για την σύστα-
ση στο Υπουργείο Οικονομικών της Αυτοτελούς Ειδικής 
Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης,

δ) του ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 130) και ιδίως το άρ-
θρο 189 περί ορισμού της Επιτροπής Δημοσιονομικού 
Ελέγχου ως αρμόδιας για τον έλεγχο του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,

ε) του ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική 
Περίοδο 2021 - 2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας 
’’Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.’’ και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 61),

στ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-

τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133),

ζ) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ.λπ.» (Α’ 114),

η) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α’ 7),

θ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), 

ι) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

ια) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
(Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Την υπό στοιχεία 100004/ΕΥΘΥ935/28-9-2016 κοι-
νή υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση της Επιτελικής 
Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και 
αντικατάσταση των υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/67343/
22-12-2000 (Β’ 1620) και 43/09-01-2001 (Β’ 7) κοινών 
υπουργικών αποφάσεων, όπως ισχύουν» (Β’ 3296), όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 62196/11-6-2019 κοινή 
υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 
10004/ΕΥΘΥ935/28-9-2016 (Β’ 3296) κοινής υπουργι-
κής απόφασης ’’Αναδιάρθρωση της Επιτελικής Δομής 
ΕΣΠΑ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και 
αντικατάσταση των υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/67343/
22-12-2000 (Β’ 1620) και 43/09-01-2001 (Β’ 7) κοινών 
υπουργικών αποφάσεων, όπως ισχύουν’’» (Β’ 2472) και 
με την υπ’ αρ. 124347/16-11-2021 κοινή υπουργική από-
φαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 100004/ΕΥΘΥ935/
28-09-2016 κοινής υπουργικής απόφασης ’’Αναδιάρθρω-
ση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού και αντικατάσταση των κοινή υπουργική 
απόφαση ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/67343/22.12.2000 (Β’ 1620) και 
43/09-01-2001 (Β’ 7) κοινών υπουργικών αποφάσεων, 
όπως ισχύουν’’ (Β’ 3296)» (Β’ 5364).

3. Την υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28-9-2021 απόφα-
ση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύστημα 
διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων 
του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 4498).

4. Την υπό στοιχεία 120141 ΕΞ 2021/30-9-2021 απόφα-
ση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμ-
ψης «Έγκριση του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστή-
ματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, 
δυνάμει της υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 
(Β’ 4498) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονο-
μικών» (6ΝΞ3Η-ΨΘ0) καθώς και την υπό στοιχεία 154839 
ΕΞ 2021/6-12-2021 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας 
Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης «Τροποποίηση της 
υπό στοιχεία 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 απόφασης του 
Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου 
Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών 
του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου 
Ανάκαμψης» (ΩΗΠΟΗ-Υ3Μ).
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5. Το από 23-3-2022 ηλεκτρονικό μήνυμα της Επιτελι-
κής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού (ΕΔΕΠΟΛ).

6. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/134526/29-3-2022 ειση-
γητική - οικονομική έκθεση του Αναπληρωτή Προϊστα-
μένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του ΥΠ.ΠΟ.Α., σύμφωνα με την οποία από την εφαρμογή 
της προτεινόμενης διάταξης δεν προκαλούνται δημο-
σιονομικές επιπτώσεις σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

7. Την ανάγκη διασφάλισης της επιτυχούς υλοποίησης 
των δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικό-
τητας (ΤΑΑ) ευθύνης του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1
Τον ορισμό της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργεί-

ου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΕΔΕΠΟΛ) ως αρμόδιας 
Υπηρεσίας για την παρακολούθηση, τον συντονισμό 
και την επιτάχυνση των σχετικών Δράσεων και Έργων 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού, με βάση τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 119126 
ΕΞ 2021/28-9-2021 (Β’ 4498) απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού Συστήματος 
Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του 
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Άρθρο 2
Τελικές διατάξεις

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Μαρτίου 2022

Η Υπουργός

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Ι

Αριθμ. 125829 (4)
    Ίδρυση Σχολής Προπονητών Πυγμαχίας Γ’ επιπέ-

δου στην Αθήνα. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κρά-

τος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),

β) της παρ. 6 του άρθρου 136 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 78 του 
ν. 4170/2013 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, 

ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού 
του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις» και όπως αυτό τροποποι-
ήθηκε με το άρθρο 20 του ν. 4726/2020 (Α΄ 181),

γ) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7).

2. Τα υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/420863/07-09-2021 και 
ΥΠΠΟΑ/589189/06-12-2021 έγγραφα της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Πυγμαχίας.

3. Ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Τις υπάρχουσες ανάγκες σε προπονητικό δυναμικό 
στο άθλημα, αποφασίζουμε:

Ιδρύεται Σχολή Προπονητών Πυγμαχίας Γ’ Επιπέδου, η 
οποία θα λειτουργήσει στην Αθήνα το διάστημα από τη 
δημοσίευση της παρούσας έως 31/10/2023 με σύνολο 
εκπαιδευτικών ωρών κατά ελάχιστο, όπως ορίζεται από 
τον παρακάτω πίνακα.

Eπίπεδο Γ΄

Διδακτικές ώρες 300 (270)*

Διπλωματική εργασία/άλλες εργασίες (30)*

Πρακτική άσκηση 50

Διάρκεια λειτουργίας σχολής (ελάχιστη) 6 μήνες

Συνολική διάρκεια 350

*Το σύνολο των ωρών είναι 300. Οι αριθμοί σε παρένθε-
ση απεικονίζουν τη δυνατότητα συνδυασμού διδακτικών 
ωρών και εργασιών.

Η διοίκηση, η διεύθυνση, η λειτουργία της σχολής και 
κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται ως εξής:

Άρθρο 1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η σχολή διοικείται από πενταμελή επιτροπή, που συ-
γκροτείται από τους:

1. ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΖΕΡΑΚΗ, υπάλληλος Γ.Γ.Α., ως Πρόεδρος.
2. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΙΑΚΛΑ, υπάλληλος ΓΓΑ, ως μέλος.
3. ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ, υπάλληλος ΓΓΑ, ως μέλος.
4. ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΜΑΡΙΟΛΗΣ, πρόεδρος της Ελληνικής 

Ομοσπονδίας Πυγμαχίας, ως μέλος.
5. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ, προπονητής πυγμαχίας 

Α’ κατηγορίας, ως μέλος.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΜΠΑΜΠΟΥΡΗ, υπάλληλος της Γ.Γ.Α.
Στα μέλη της επιτροπής και στους γραμματείς δεν 

καταβάλλεται αποζημίωση, θα παρέχουν τις υπηρεσίες 
τους αμισθί.

Α. Η Επιτροπή Διοίκησης έχει τις ακόλουθες αρμοδι-
ότητες:

1. α. Εγκρίνει το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και 
το διδακτικό προσωπικό.

β. Ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των υπο-
ψηφίων. Παρακολουθεί τη λειτουργία της σχολής και 
τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Λαμβάνει αποφάσεις για 
οποιοδήποτε θέμα αφορά την εύρυθμη λειτουργία της 
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σχολής. Μετά την υποβολή των αποτελεσμάτων από 
τον Διευθυντή, η επιτροπή διοίκησης προβαίνει στην 
επικύρωση των αποτελεσμάτων και καταρτίζει πίνακες 
επιτυχόντων και αποτυχόντων (συντάσσοντας σχετικό 
πρακτικό).

γ. Οι γραμματείς της σχολής μεριμνούν για τη συγκέ-
ντρωση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των 
υποψηφίων και συντάσσουν σχετικό πίνακα. Επίσης, 
συμπληρώνουν πίνακα με τα στοιχεία των υποψηφίων 
τον οποίο υποβάλλουν στο αρμόδιο τμήμα της ΓΓΑ για 
την αναζήτηση της ποινικής κατάστασης των υποψηφί-
ων προπονητών. Ενημερώνουν τα μέλη για τις συνεδρι-
άσεις της επιτροπής και συντάσσουν τα πρακτικά των 
συνεδριάσεων. Το έργο των γραμματέων συνεπικουρούν 
υπάλληλοι των ομοσπονδιών που ορίζονται με απόφαση 
του ΔΣ της ομοσπονδίας.

δ. Ο φάκελος της σχολής που πρέπει να περιέχει τις αι-
τήσεις με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, το σχετικό 
πίνακα δικαιολογητικών, τα πρακτικά συνεδριάσεων της 
Επιτροπής και το πρόγραμμα Σπουδών (στον οποίο θα 
αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα, οι διδάσκοντες και 
οι ώρες διδασκαλίας) παραδίδεται εντός δύο (2) μηνών 
από τη λήξη της σχολής με ευθύνη του Προέδρου, στο 
αρμόδιο τμήμα της ΓΓΑ.

ε. Δημιουργεί και παραδίδει αρχείο με τα αποτελέ-
σματα των εξετάσεων (γραπτών και προφορικών) ανά 
εξεταζόμενο μάθημα (γραπτά εξετάσεων, βαθμολογίες 
εξεταστών στα πρακτικά μαθήματα, κ.λπ.).

στ. Αποφασίζει για τους χώρους υλοποίησης του θεω-
ρητικού και πρακτικού μέρους που πληρούν τις προδια-
γραφές και ειδικά για τους αθλητικούς χώρους θα πρέπει 
να έχουν άδεια λειτουργίας.

ζ. Εγκρίνει το πρόγραμμα και τη διαδικασία των εξε-
τάσεων λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την 
αντικειμενική αξιολόγηση των υποψηφίων. Ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι οι γραπτές εξετάσεις και οι αξιολογή-
σεις θα πρέπει να γίνονται με καλυμμένα τα ονόματα 
των υποψηφίων, οι προφορικές εξετάσεις από τριμελή 
επιτροπή και οι αξιολογήσεις των εργασιών από δύο 
εξεταστές.

η. Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας της σχολής.
2. H επιτροπή διοίκησης της σχολής έχει την ευθύνη 

της διαπίστωσης - ελέγχου της ύπαρξης απόφασης ή 
βεβαίωσης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του/των 
σωματείου/ων ή αν αυτό/α λογίζεται/ονται ως αναγνω-
ρισμένο/α σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύν-
σεις του Τμήματος Αθλητικών Φορέων της ΓΓΑ και των 
στοιχείων του ηλεκτρονικού αρχείου που αυτό τηρεί, 
για το/α σωματείο/α που αναφέρονται στη βεβαίωση 
αθλητικής εμπειρίας που εκδίδει η οικεία αθλητική Ομο-
σπονδία ή η οικεία ένωση, χωρίς να απαιτείται ειδικός 

έλεγχος του χρόνου αθλητικής συμμετοχής σε σχέση με 
την ημερομηνία έκδοσης απόφασης ειδικής αθλητικής 
αναγνώρισης. Η διαδικασία που ακολουθείται προκειμέ-
νου να διαπιστωθεί η ύπαρξη αθλητικής αναγνώρισης 
περιγράφεται με το υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/
ΤΕΑΣΠ/428302/22809/3677/2925/18-10-2017 έγγραφο 
του αρμόδιου για τις σχολές τμήματος.

Άρθρο 2
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διευθυντής της σχολής ορίζεται ο ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΣΟΛΑ-
ΚΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ του ΕΚΠΑ.

Τεχνικός Διευθυντής της σχολής ορίζεται ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 
ΚΟΛΕΘΡΑΣ, προπονητής πυγμαχίας Α’ επιπέδου.

Ο Διευθυντής της σχολής έχει τις ακόλουθες αρμο-
διότητες:

- Εισηγείται το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών στην 
Επιτροπή Διοίκησης και το διδακτικό προσωπικό, καθώς 
και το ωρολόγιο πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη όσα 
προβλέπονται για τα υποχρεωτικά μαθήματα και το δι-
δακτικό προσωπικό στην παρούσα απόφαση.

- Έχει ευθύνη για κάθε θέμα που σχετίζεται με τη λει-
τουργία της σχολής και που δεν ανήκει στον κύκλο αρ-
μοδιοτήτων άλλου οργάνου, για το διδακτικό, εργατικό 
και βοηθητικό προσωπικό, για την υλοποίηση του προ-
γράμματος, τον έλεγχο των παρουσιών και των απουσι-
ών των σπουδαστών (τηρώντας σχετικό παρουσιολόγιο) 
και γενικά την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας της 
σχολής.

- Τροποποιεί εάν χρειασθεί το πρόγραμμα, ενημερώ-
νοντας έγκαιρα την επιτροπή διοίκησης της σχολής, το 
διδακτικό προσωπικό και τους σπουδαστές.

- Έχει το δικαίωμα επιβολής κυρώσεων, κατά περίπτω-
ση, έως και την αποβολή υποψηφίου από τη σχολή (με 
αιτιολογημένη εισήγησή του και απόφαση της επιτροπής 
διοίκησης της σχολής).

- Ελέγχει και εποπτεύει τη λειτουργικότητα των χώ-
ρων και του απαιτούμενου υλικού και εξοπλισμού, καθώς 
και των συναφών οργάνων για την καλή λειτουργία της 
σχολής.

- Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο της Επιτροπής τα 
διπλώματα που χορηγούνται σε όσους αποφοιτήσουν 
επιτυχώς από τη σχολή.

- Υποβάλλει στην επιτροπή διοίκησης υπογεγραμμένο 
πίνακα αποτελεσμάτων με τους επιτυχόντες και αποτυ-
χόντες σπουδαστές της σχολής, καθώς και συγκεντρω-
τικό πίνακα βαθμολογίας των μαθημάτων στα οποία 
εξετάστηκαν όλοι οι σπουδαστές της σχολής.

- Μετά το πέρας της σχολής συντάσσει έκθεση με τις 
παρατηρήσεις και τυχόν προτάσεις του, την οποία υπο-
βάλει στο αρμόδιο τμήμα της ΓΓΑ.
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Άρθρο 3
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ/ΤΟΜΕΑΣ 1 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Ώρες - επίπεδο 1

ΚΥΚΛΟΣ/ΤΟΜΕΑΣ 2 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Ώρες - επίπεδο 1

ΚΥΚΛΟΣ/ΤΟΜΕΑΣ 3 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

Ώρες - επίπεδο 1
ΑΝΑΤΟΜΙΑ 
10 ώρες

ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 
15 ώρες

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ: 
15 ώρες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
25 ώρες

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 
10 ώρες

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
10 ώρες

ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ 
15 ώρες

ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 
10 ώρες

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 
15 ώρες

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
35 ώρες 
(εκ των οποίων 
ΑΝΤΙΤΟΠΙΓΚ 5 ώρες, 
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΙΟΥ 
ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
5 ώρες, ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ 
ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 5 ώρες)

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
15 ώρες

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 
15 ώρες

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
10 ώρες

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
10 ώρες

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
10 ώρες

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
10 ώρες
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ 
ΕΞΑΣΚΗΣΗ 
70 ώρες

ΣΥΝΟΛΟ 
55 ώρες

ΣΥΝΟΛΟ 
65 ώρες

ΣΥΝΟΛΟ 
15 ώρες

ΣΥΝΟΛΟ 
165 ώρες

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 300 ώρες

Η επιτυχής παρακολούθηση συνίσταται: (α) στην παρακολούθηση μαθημάτων (παρουσίες), (β) στις γραπτές εξετά-
σεις στα διδασκόμενα μαθήματα η/και πρακτικές εξετάσεις (για το πρακτικό μέρος των μαθημάτων ειδίκευσης) και 
(γ) στις εργασίες προόδου (ατομικές ή ομαδικές, προαιρετικές ή υποχρεωτικές, σε θέματα ή γνωστικά αντικείμενα).

Οι ώρες των εξετάσεων δεν υπολογίζονται στις διδακτικές ώρες.
Το αναλυτικό περιεχόμενο του κάθε μαθήματος για κάθε επίπεδο αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΓΓΑ.
Πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ, καθώς και άλλων τμημάτων ΑΕΙ και απόφοιτοι σχολών προπονητών ΓΓΑ Γ’ Κατηγορίας που 

ιδρύθηκαν σύμφωνα με το νέο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας (ΥΠΠΟΑ/133562/21-4-2016 έγγραφο του Γενικού 
Γραμματέα Αθλητισμού), μπορούν να «μεταφέρουν» τις παρακολουθήσεις των γνωστικών αντικειμένων που έχουν 
διδαχθεί στα υποχρεωτικά μαθήματα των κύκλων 1 και 2. Η εποπτευόμενη ή καθοδηγούμενη πρακτική άσκηση (50 
ώρες) πιστοποιείται με την διαδικασία την οποία ορίζει με απόφαση της η Επιτροπή Διοίκησης όπου καθορίζονται 
οι όροι και οι προϋποθέσεις επιτυχούς άσκησης.

Ειδικότερα η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει:
Παρακολούθηση αγώνων της ομοσπονδίας ή με την άδεια αυτής, οποιασδήποτε κατηγορίας, τούτο πιστοποιημένο 

από την διοργανώτρια αρχή (ομοσπονδία - ένωση - σύλλογος - Ευρωπαϊκοί και διεθνείς αγώνες) με σαφή αναφορά 
στις ώρες παρακολούθησης.

Παρακολούθηση ή συμμετοχή σε προπονήσεις Εθνικών ή προεθνικών ομάδων της Ομοσπονδίας ή των σωματείων 
της ομοσπονδίας τούτο πιστοποιημένο από το σωματείο με υπογραφή προέδρου και γενικού γραμματέα, με σαφή 
αναφορά στις ώρες παρακολούθησης.

Δίδεται η δυνατότητα υλοποίησης μέρους του διδακτικού αντικειμένου με εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (έως του 
60% των ωρών).

Πριν την έναρξη των μαθημάτων της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης θα γίνει παρουσίαση της πλατφόρμας και 
εκπαίδευση όλων των σπουδαστών στη γενική χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή (περιήγηση στο διαδίκτυο, 
windows κ.α.) αλλά και ειδική χρήση (εξοικείωση με τη διαδικτυακή πλατφόρμα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης), έτσι 
ώστε να εκπαιδευτούν όλοι στον τρόπο λειτουργίας της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.
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Με τη μέθοδο αυτή θα καλυφθούν μαθήματα των Γε-
νικών Κύκλων Σπουδών, αλλά και μαθήματα του Ειδικού 
Κύκλου Σπουδών.

Η υποχρεωτική παρουσία για την εξ’ αποστάσεως 
εκπαίδευση εξασφαλίζεται με τη δυνατότητα παρακο-
λούθησης της παραμονής των σπουδαστών στην ηλε-
κτρονική τάξη.

Στην πλατφόρμα θα έχουν πρόσβαση άτομα με εξου-
σιοδότηση (διοίκηση σχολής, διευθυντής/ντρια, αρμόδιο 
τμήμα της Γ.Γ.Α.).

Άρθρο 4
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Το διδακτικό - εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελούν 
άτομα που είναι μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προ-
σωπικού (Δ.Ε.Π.) και Ειδικού Επιστημονικού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) Πανεπιστημίου, ή επιστήμονες με 
ανάλογα προσόντα (ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ, ΔΙΔΑ-
ΚΤΙΚΟ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ, ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ).

Το διδακτικό-εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολής 
προπονητών θα πρέπει να:

α) έχει υποβάλει αίτηση στη ΓΓΑ προκειμένου να εισα-
χθεί στο μητρώο εκπαιδευτών των σχολών προπονητών 
της ΓΓΑ,

β) συνεργάζεται για κάθε θέμα που αφορά στην ομαλή 
ενάσκηση των καθηκόντων του και την εύρυθμη λει-
τουργία της σχολής με το διευθυντή της σχολής,

γ) παραδώσει τη διδαχθείσα ύλη με τη μορφή γρα-
πτών σημειώσεων σε ηλεκτρονική μορφή. Η συγγραφή 
των σημειώσεων θα γίνεται με βάση οδηγίες και προ-
διαγραφές οι οποίες θα δίνονται στους εκπαιδευτές με 
την έναρξη της σχολής από τον Διευθυντή της σχολής,

δ) παραδώσει στον διευθυντή της σχολής, τα απο-
τελέσματα των εξετάσεων μέσα σε διάστημα τριών (3) 
ημερών από τη διεξαγωγή τους.

Στο πρόσωπο του διδακτικού - εκπαιδευτικού προ-
σωπικού δεν πρέπει να συντρέχουν τα κωλύματα που 
προβλέπονται από το άρθρο 8 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) 
σε συνδυασμό με τα κωλύματα που προβλέπονται από 
το άρθρο 3 του ν. 2725/1999.

Για τα μαθήματα του κύκλου της ειδίκευσης, μπο-
ρούν να εγγραφούν στο μητρώο και να αξιοποιηθούν, 
σε περίπτωση που υπάρχει έλλειψη εκπαιδευτών με τις 
προδιαγραφές, όπως ορίζονται ανωτέρω, προπονητές, 
πτυχιούχοι ΑΕΙ, με πολυετές προπονητικό ή/και διδα-
κτικό έργο. Την εκπαίδευση για θέματα αντιντόπινγκ 
αναλαμβάνει ο αρμόδιος Εθνικός Φορέας αντιντόπινγκ 
με τους πιστοποιημένους εκπαιδευτές του, όπως ορίζει 
το άρθρο 20 του ν. 4726/2020.

Άρθρο 5
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

1. Η επιτροπή διοίκησης της σχολής, με αιτιολογημένη 
απόφασή της, μπορεί να αλλάξει την ημερομηνία και τον 
τόπο λειτουργίας της σχολής, όταν αυτό επιβάλλεται από 
απρόβλεπτους παράγοντες.

2. Οι δαπάνες λειτουργίας της σχολής βαρύνουν τον 
προϋπολογισμό της οικείας ομοσπονδίας. Στις δαπάνες 
αυτές περιλαμβάνονται τα έξοδα που αφορούν στις με-

ταβάσεις των μελών και των γραμματέων της επιτροπής 
εκτός Αθηνών (μετακινήσεις - διαμονή - διατροφή - άλλα 
έξοδα) που θεωρούνται ως απαραίτητες (συνεδριάσεις 
επιτροπής, έναρξη σχολής, εποπτεία λειτουργιάς σχολής, 
εξετάσεις, απονομή διπλωμάτων).

Το χρηματικό ποσό για τα συνολικά δίδακτρα φοί-
τησης εκάστου υποψηφίου καθορίζεται στο ποσό των 
350 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται ανταποδοτικά (άρ-
θρο 20 του ν. 4726/2020) και κατατίθεται στο τραπεζικό 
λογαριασμό της Ομοσπονδίας, η οποία συντάσσει τον 
προϋπολογισμό της σχολής και τον γνωστοποιεί στην 
επιτροπή διοίκησης της σχολής. Οι πληρωμές των δαπα-
νών της σχολής γίνονται από την αρμόδια υπηρεσία της 
ομοσπονδίας, η οποία είναι και οικονομικά υπόλογος.

3. Η σχολή λειτουργεί με την προϋπόθεση ότι ο ελά-
χιστος αριθμός των σπουδαστών, κατά την έναρξη των 
μαθημάτων, είναι τουλάχιστον είκοσι (20) άτομα. Με 
αιτιολογημένη πρόταση της ομοσπονδίας μπορεί να 
λειτουργήσει σχολή και με μικρότερο αριθμό ο οποίος 
δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δέκα (10) άτομα 
συνολικά.

4. Ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων μπορούν 
σε κάθε σχολή να δημιουργούνται τμήματα με σκοπό 
την καλύτερη λειτουργία της σχολής και την επίτευξη 
των μαθησιακών στόχων. Τα τμήματα αυτά μπορούν να 
αφορούν το σύνολο των μαθημάτων ή μέρος αυτών και 
ιδιαίτερα του πρακτικού μέρους. Ο ανώτατος αριθμός 
του κάθε τμήματος για τα θεωρητικό μέρος είναι 120 
άτομα και για το πρακτικό μέρος 50 άτομα. Σε περίπτωση 
που ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν υπερβαίνει τους 
150, όσον αφορά το θεωρητικό μέρος, η υλοποίηση του 
μπορεί να γίνει ως ένα τμήμα.

Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν αφορούν την εξ αποστά-
σεως εκπαίδευση.

Άρθρο 6
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων 
στη σχολή προπονητών είναι:

1. Να είναι υγιής και αρτιμελής σε βαθμό που δεν δη-
μιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία του αθλήματος.

2. Να έχει ηλικία μεγαλύτερη των 21 ετών (συμπλήρω-
ση του 21ου έτους ηλικίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022).

3. α) Να είχε ενεργό συμμετοχή στο άθλημα (με δελτίο 
αθλητή και συμμετοχή σε επίσημους αγώνες ενταγμέ-
νους στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της ομοσπον-
δίας με τα βάση φύλλα αγώνων), σε αναγνωρισμένο 
αθλητικό σωματείο οποιασδήποτε κατηγορίας για του-
λάχιστον δύο (2) έτη, την οποία βεβαιώνει η ομοσπονδία

ή
β) Να είναι απόφοιτος ΤΕΦΑΑ 
ή
γ) Να κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονη-

τή ΓΓΑ σε ένα από τα παρακάτω αθλήματα: Κικ Μποξινγκ, 
Ταεκβοντό, Μουάιτάι, Καράτε, Πάλη.

4. Απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή άλλης 
ισότιμης Σχολής τουλάχιστον.

Στη σχολή δεν γίνονται δεκτοί όσοι στο πρόσωπο των 
οποίων συντρέχουν τα κωλύματα που προβλέπονται από 
το άρθρο 3 του ν. 2725/1999.
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Ο έλεγχος όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών 
γίνεται από την επιτροπή διοίκησης, το διευθυντή και 
τους γραμματείς πριν από την έναρξη λειτουργίας της 
σχολής.

Σε κάθε περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτοί να παρακο-
λουθήσουν τη σχολή όσοι δεν πληρούν τις αναφερόμε-
νες στην παρούσα απόφαση προϋποθέσεις.

Δεν επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή στη 
σχολή προπονητών υποψηφίου του οποίου ο έλεγχος 
του φακέλου των δικαιολογητικών δεν έχει ολοκληρω-
θεί ή είναι υπό αίρεση. Δεν επιτρέπεται η προσκόμιση 
βεβαιώσεων και κάθε είδους δικαιολογητικών μετά τη 
λήξη της προθεσμίας και για οποιαδήποτε λόγο.

Άρθρο 7 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ - 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

1. Η φοίτηση και συμμετοχή των υποψηφίων που θα 
εισαχθούν στη σχολή, είναι υποχρεωτική σ’ όλα τα πρα-
κτικά και τα θεωρητικά μαθήματα.

2. Κάθε παράβαση των υποχρεώσεων των σπουδα-
στών που παρακολουθούν τη σχολή, συνεπάγεται την 
επιβολή σχετικών κυρώσεων από το διευθυντή της.

3. Οι συνολικές ώρες υποχρεωτικής παρακολούθησης 
των μαθημάτων της σχολής για κάθε υποψήφιο, δεν μπο-
ρούν σε καμία περίπτωση να είναι λιγότερες του 95% 
των συνολικών ωρών διδασκαλίας.

4. Δίπλωμα της σχολής προπονητών έχουν δικαίωμα 
να αποκτήσουν όσοι κατέχουν όλα τα απαραίτητα δικαι-
ολογητικά και περάτωσαν με επιτυχία τις θεωρητικές και 
πρακτικές εξετάσεις.

5. Τα Διπλώματα παραδίδονται στους επιτυχόντες από 
το αρμόδιο Τμήμα της ΓΓΑ.

6. Τα διπλώματα εκδίδονται με δαπάνη της οικείας 
ομοσπονδίας και ελέγχονται από τη ΓΓΑ ως προς τη 
νομιμότητα. Το κάθε δίπλωμα για να θεωρείται έγκυρο 
φέρει σφραγίδα και αρίθμηση από τη ΓΓΑ.

7. Ο τύπος των διπλωμάτων και τα όσα αναφέρονται 
σε αυτά είναι κοινός και σύμφωνος με πρότυπο που πα-
ραδίδει το αρμόδιο τμήμα της ΓΓΑ.

Άρθρο 8
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω 
δικαιολογητικά:

1. Αίτηση ενδιαφερομένου.
2. Ιατρική βεβαίωση υγείας και αρτιμέλειας.
3. Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλης 

ισότιμης Σχολής (με βάση τα όσα προβλέπονται από το 
Υπουργείο Παιδείας - βεβαίωση περί ισοτιμίας). Όσοι 
διαθέτουν πιστοποιητικό σπουδών Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης της Αλλοδαπής, απαραίτητη προϋπόθεση 
είναι η διαβάθμιση αυτών και αντιστοιχίας με το απο-
λυτήριο του τριταξίου Ελληνικού Γενικού Λυκείου. Ως 
εκ τούτο θα πρέπει οι κάτοχοι αυτών να απευθυνθούν 
είτε στην Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμά-
των Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών Διαπολιτισμικής 
Εκπαίδευσης Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων/Τμήμα 
Σπουδών Προγραμμάτων Οργάνωσης και Μαθητικών 

θεμάτων (ΔΙΠΟΔΕ ΞΜΣ) ή στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης του τόπου διαμονής τους προκειμένου 
να τους χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση.

(Σημείωση: Για πτυχιούχους ΑΕΙ δεν απαιτείται η προ-
σκόμιση απολυτηρίου Λυκείου).

4. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1599/1986) «περί 
μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής 
σε ποινική δίκη».

5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις) ή 
διαβατηρίου.

6. Άλλα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις προ-
ϋποθέσεις συμμετοχής  - γενικά και ειδικά προσόντα 
συμμετοχής:

- Βεβαίωση αθλητικής εμπειρίας από την Ομοσπονδία 
(επισυναπτόμενα φύλλα αγώνων).

7. Για πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ και απόφοιτους άλλων ΑΕΙ 
απαιτούνται:

- Πτυχίο.
- Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και αναλυτική βαθ-

μολογία (για την περίπτωση «μεταφοράς» μαθημάτων)
Για απόφοιτους σχολής προπονητών της ΓΓΑ, οι οποίες 

ιδρύθηκαν μετά το έτος 2016, απαιτείται:
- Φωτοαντίγραφο του διπλώματος.
Το Τμήμα Προπονητών και Εκπαιδευτών Αθλημάτων 

της Γ.Γ.Α. θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα την ποινική κα-
τάσταση του υποψηφίου από την αρμόδια εισαγγελική 
αρχή. Εναλλακτικά και για την ταχύτερη διεκπεραίωση 
των αιτημάτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδώ-
σουν αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης μέσω 
του ιστότοπου: www. gov.gr και να το υποβάλουν ώστε 
το αρμόδιο τμήμα της ΓΓΑ να προβεί σε επαλήθευσή του.

Η διαδικασία κατάθεσης της αίτησης με τα επισυνα-
πτόμενα δικαιολογητικά ολοκληρώνεται τουλάχιστον 
σαράντα (40) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης λει-
τουργίας της σχολής.

Η κατάθεση γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στην 
ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού: (https://
gga.gov.gr/-https://eservices.gga.gov.gr/katigories/
aitiseis-proponiton/-https://eservices.gga.gov.gr/case/
sxoli-proponiton/perigrafi/, πατώντας το εικονίδιο «Δη-
μιουργία αίτησης».

Άρθρο 9
Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται στην παρούσα από-

φαση, ρυθμίζεται με απόφαση της επιτροπής διοίκησης 
της σχολής με αιτιολογημένη απόφαση.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της οικείας 
Ομοσπονδίας.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Μαρτίου 2022

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Διεύθυνσης Οργάνωσης Αθλητισμού

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ
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(5)
    Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία 

με την επωνυμία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑ-

ΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-

ΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» εξοπλι-

σμού συστήματος ασφαλείας για το γραφείο του 

Διοικητή της 5ης ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

  Με την υπ’ αρ. 2824.76/21563/2022/28 Μαρτίου 2022 
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 3 του ν. 4182/2013, καθώς και τις διατάξεις των 
άρθρων 496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτό 
το από 16-09-2021 αντίγραφο πρακτικών συνεδρίασης 
του Δ.Σ., με την απόφαση δωρεάς της εταιρείας με την 
επωνυμία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥ-
ΛΟΣ Α.Ε. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» εξοπλισμού συστήματος ασφαλείας για 
το γραφείο του Διοικητή της 5ης ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., 
συνολικής αξίας χιλίων ευρώ (1.000,00 €), συμπεριλαμ-
βανομένου ΦΠΑ.

  Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Ι

(6)
    Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον Νικόλαο 

ΠΑΡΑΣΧΗ ενός (1) ψυγειοκαταψύκτη, ενός (1) 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, ενός (1) δικτυακού 

δίσκου (θήκη) για τοποθέτηση αποθηκευτικού 

δίσκου και ενός (1) αποθηκευτικού δίσκου, για 

το Λιμεναρχείο Πάρου/Λιμενικό Φυλάκιο Αντι-

πάρου. 

 Με την υπ’ αρ. 2824.76/21556/2022/28 Μαρτίου 2022 
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 3 του ν. 4182/2013, καθώς και τις διατάξεις των 
άρθρων 496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή 
η Πρωτ. Εισερχ. Λ/Χ Πάρου: 4914/13-12-2019 επιστολή 

δωρεάς του Νικολάου ΠΑΡΑΣΧΗ, ενός (1) ψυγειοκαταψύ-
κτη μάρκας PITSOS, ενός (1) ηλεκτρονικού υπολογιστή 
All in One HP 24-f0008nv AiO Touch (συμπεριλαμβανο-
μένου πληκτρολογίου και ποντικιού), ενός (1) δικτυακού 
δίσκου (θήκη) SYNOLOGY NAS DS418 για τοποθέτηση 
αποθηκευτικού δίσκου και ενός (1) αποθηκευτικού δί-
σκου SSD-HDD WD Purple Surveillance HDD 2TB, για 
το Λιμεναρχείο Πάρου/Λιμενικό Φυλάκιο Αντιπάρου, 
συνολικής αξίας δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €).

  Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Ι

(7)
    Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία 

με την επωνυμία ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ενός (1) σκύλου για την ανίχνευ-

ση ναρκωτικών ουσιών, προς το Κεντρικό Λιμε-

ναρχείο Πειραιά/Π.Ο.ΔΙ.Ν.

  Με την υπ’ αρ. 2824.76/20164/2022/21 Μαρτίου 2022 
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 3 του ν. 4182/2013, καθώς και τις διατάξεις των 
άρθρων 496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή 
η από 28-01-2022 επιστολή δωρεάς της εταιρείας με την 
επωνυμία ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
υπογραφομένη από τους Δ. Θεοδωράτο και Γ. Αναγνώ-
στου στους οποίους έχει ανατεθεί η γενική εκπροσώ-
πηση της εταιρείας με την επωνυμία BLUE STAR FERRIES 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 
σύμφωνα με το υπ΄ αρ. 2402425/10-07-2021 έγγραφο 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, 
ενός (1) σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, προς 
το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά/Π.Ο.ΔΙ.Ν., εκτιμώμενης 
αξίας χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 €).

  Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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