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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
23 Μαρτίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Μετατροπή του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης
Επιπέδου Δύο του φορέα «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» σε Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
(Κ.Δ.Β.Μ.) του ν. 4763/2020 (Α’ 254).

2

Μετατροπή του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης
Επιπέδου Δύο του φορέα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Β.Μ.
ΙΚΕ» σε Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του
ν. 4763/2020 (Α’ 254).

3

Ίδρυση Σχολής Προπονητών Γ’ Επίπεδου Μουαάιτάι Στην Αθήνα.

4

Χαρακτηρισμός ως νεότερου κινητού μνημείου,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του
ν. 4858/2021, χάλκινου γλυπτού ερωτιδέα με δελφίνι (“putto con delfino”), φερόμενης ιδιοκτησίας
Δήμου Ρόδου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 24138/Κ6
(1)
Μετατροπή του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο του φορέα «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» σε Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του ν. 4763/2020 (Α’ 254).
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 53 και της περ. α) της παρ. 17 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης,
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο
αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής
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κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της
Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα
Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 254),
β) του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα
Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016»
(Α’ 222) και ειδικότερα της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ. του
άρθρου πρώτου,
γ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση λειτουργίας και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133),
δ) των άρθρων 75 έως 83 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»
(Α’ 184),
ε) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
στ) της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση,
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119) και
ζ) της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
2. Την υπό στοιχεία 141267/Κ6/05-11-2021 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός όρων,
προϋποθέσεων και διαδικασίας για τη χορήγηση, την
τροποποίηση, τη μεταβίβαση και την ανανέωση άδειας
Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) σε φυσικά, νομικά
πρόσωπα και ενώσεις προσώπων» (Β’ 5159).
3. Την υπό στοιχεία 16388/Κ6/14-02-2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και
Θρησκευμάτων «Καθορισμός ποσού παραβόλων και
χρηματικών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012» (Β’ 686).
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4. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1/2019 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΥΟΔΔ 513).
5. Την άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου
Δύο με τον διακριτικό τίτλο «ΑΚΕΘ ΚΔΒΜ2» και κωδικό 2347-10, η οποία εκδόθηκε με την απόφαση της 95/
30-12-2013 συνεδρίασης του Δ.Σ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π και χορηγήθηκε στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ».
6. Την υπό στοιχεία 155077/K6/30-11-2021 αίτηση του
νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τη μετατροπή του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο του νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» και κωδικό 2347-10,
με τροποποίηση της άδειάς του σε Κέντρο Δια Βίου
Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), με διακριτικό τίτλο «Κ.Δ.Β.Μ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Α.ΚΕ.Θ)» και με δομή
στη διεύθυνση: ΦΟΥΡΝΟΝΗΣΙΩΝ 4, Τ.Κ. 42100, ΤΡΙΚΑΛΑ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 3 Μαρτίου 2022
Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βιου Μάθησης
και Νεολαίας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ
Ι

Αριθμ. 24223/Κ6
(2)
Μετατροπή του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης
Επιπέδου Δύο του φορέα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Β.Μ.
ΙΚΕ» σε Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του
ν. 4763/2020 (Α’ 254).
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 53 και της περ. α) της παρ. 17 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης,
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο
αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής
κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση
της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής
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Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα
Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 254),
β) του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα
Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α’ 222) και
ειδικότερα της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ. του άρθρου πρώτου,
γ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση λειτουργίας και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
δ) των άρθρων 75 έως 83 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»
(Α’ 184),
ε) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
στ) της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019, «Σύσταση,
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119) και
ζ) της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και
κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
2. Την υπό στοιχεία 141267/Κ6/05-11-2021 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για τη χορήγηση, την τροποποίηση,
τη μεταβίβαση και την ανανέωση άδειας Κέντρου Διά Βίου
Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) σε φυσικά, νομικά πρόσωπα και ενώσεις
προσώπων» (Β’ 5159).
3. Την υπό στοιχεία 16388/Κ6/14-02-2022 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), κατά
την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012» (Β’ 686).
4. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1/2019 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΥΟΔΔ 513).
5. Την άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου Δύο
με τον διακριτικό τίτλο «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗ-ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 2» και κωδικό 2000113,
η οποία εκδόθηκε με την απόφαση της 111/22-05-2014
συνεδρίασης του Δ.Σ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π και χορηγήθηκε στο
νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Β.Μ. ΙΚΕ».
6. Την υπό στοιχεία 155504/K6/30-11-2021 αίτηση του
νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Β.Μ.
ΙΚΕ», με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Τη μετατροπή του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου
Δύο του νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Β.Μ. ΙΚΕ» και κωδικό 2000113, με τροποποίηση της
άδειάς του σε Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), με δι-
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ακριτικό τίτλο «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗΣ ΚΔΒΜ» και με δομή στη διεύθυνση:
ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΒΕΑΚΗ 54, Τ.Κ. 12136, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 3 Μαρτίου 2022
Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βιου Μάθησης
και Νεολαίας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ
Ι

Αριθμ. 457943
(3)
Ίδρυση Σχολής Προπονητών Γ’ Επίπεδου Μουαάιτάι Στην Αθήνα.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 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» (Α΄ 163),
γ) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7),
2. Το υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/457943/27-9-2021 εισερχόμενο έγγραφο και το από 25-02-2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Μουάιτάι.
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 Γ’ επιπέδου στο άθλημα
του Μουάιτάι, η οποία θα λειτουργήσει στην Αθήνα στο
διάστημα από 20/03/2022 έως 31/10/2023 με σύνολο
εκπαιδευτικών ωρών κατά ελάχιστο, όπως ορίζεται από
τον παρακάτω πίνακα.
Επίπεδο Διδακτικές
ώρες

Γ

300
(270)*

ΔιπλωΠρακτική Διάρκεια Συνολική
άσκηση λειτουργί- διάρκεια
ματική
ας σχολής
εργασία/
(ελάχιστη)
άλλες
εργασίες
(30)*

50

6 μήνες

350

*Το σύνολο των ωρών είναι 300. Οι αριθμοί σε παρένθεση απεικονίζουν τη δυνατότητα συνδυασμού διδακτικών ωρών και εργασιών.
Η διοίκηση, η διεύθυνση, η λειτουργία της σχολής και
κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται ως εξής:
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ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Η σχολή διοικείται από πενταμελή επιτροπή, που συγκροτείται από τους:
1. ΒΑΡΒΕΡΗ ΛΟΥΙΖΑ, υπάλληλος ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ της Γ.Γ.Α., ως Πρόεδρος.
2. ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, υπάλληλος ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ της Γ.Γ.Α., ως μέλος.
3. ΤΣΙΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, υπάλληλος ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ της Γ.Γ.Α. ως μέλος.
4. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μουάιτάι, ως μέλος.
5. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, γραμματέας
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μουάιτάι, ως μέλος.
Γραμματείς της Επιτροπής ορίζονται οι ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΥ
ΜΑΡΙΑ και ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, υπάλληλοι της Γ.Γ.Α.
Στα μέλη της επιτροπής και στους γραμματείς δεν καταβάλλεται αποζημίωση, θα παρέχουν τις υπηρεσίες
τους αμισθί. Η Επιτροπή Διοίκησης έχει τις ακόλουθες
αρμοδιότητες:
1. α. Εγκρίνει το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και
το διδακτικό προσωπικό.
β. Ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των υποψηφίων. Παρακολουθεί τη λειτουργία της σχολής και
τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Λαμβάνει αποφάσεις για
οποιοδήποτε θέμα αφορά την εύρυθμη λειτουργία της
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. Επίσης, δημιουργεί και παραδίδει αρχείο με τα αποτελέσματα των εξετάσεων (γραπτών και προφορικών)
ανά εξεταζόμενο μάθημα (γραπτά εξετάσεων, βαθμολογίες εξεταστών στα πρακτικά μαθήματα, κ.λπ.).
δ. Αποφασίζει για τους χώρους υλοποίησης του θεωρητικού και πρακτικού μέρους που πληρούν τις προδιαγραφές και ειδικά για τους αθλητικούς χώρους θα πρέπει
να έχουν άδεια λειτουργίας.
ε. Εγκρίνει το πρόγραμμα και τη διαδικασία των εξετάσεων λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την
αντικειμενική αξιολόγηση των υποψηφίων. Ενδεικτικά
αναφέρεται ότι οι γραπτές εξετάσεις και οι αξιολογήσεις θα πρέπει να γίνονται με καλυμμένα τα ονόματα
των υποψηφίων, οι προφορικές εξετάσεις από τριμελή
επιτροπή και οι αξιολογήσεις των εργασιών από δύο
εξεταστές.
στ. Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας της σχολής.
2. α. 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 αναγνωρισμένο/α σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις 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 Ομοσπονδία ή η οικεία ένωση (χωρίς να απαιτείται ειδικός
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έλεγχος του χρόνου αθλητικής συμμετοχής σε σχέση
με την ημερομηνία έκδοσης απόφασης ειδικής αθλητικής
αναγνώρισης). Η διαδικασία που ακολουθείται προκειμένου 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.
β. Ο φάκελος της σχολής που πρέπει να περιέχει τις αιτήσεις 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.
3. Οι γραμματείς της σχολής μεριμνούν για τη συγκέντρωση 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 υποψηφίων προπονητών.
Ενημερώνουν τα μέλη για τις συνεδριάσεις της επιτροπής
και συντάσσουν τα πρακτικά των συνεδριάσεων. Το έργο
των γραμματέων συνεπικουρούν υπάλληλοι των ομοσπονδιών που ορίζονται με απόφαση του ΔΣ της ομοσπονδίας.
ΑΡΘΡO 2
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Διευθυντής της σχολής ορίζεται ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ,
Λέκτορας Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθηνών. Ο Διευθυντής της σχολής έχει
τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
- Εισηγείται το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών στην Επι-
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τροπή Διοίκησης και το διδακτικό προσωπικό, καθώς και
το ωρολόγιο πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη όσα προβλέπονται για τα υποχρεωτικά μαθήματα και το διδακτικό
προσωπικό στην παρούσα απόφαση.
- Έχει ευθύνη για κάθε θέμα που σχετίζεται με τη λειτουργία της σχολής και που δεν ανήκει στον κύκλο αρμοδιοτήτων άλλου οργάνου, για το διδακτικό, εργατικό και βοηθητικό προσωπικό, για την υλοποίηση του προγράμματος, τον
έλεγχο των παρουσιών και των απουσιών των σπουδαστών
(τηρώντας σχετικό παρουσιολόγιο) και γενικά την τήρηση
του κανονισμού λειτουργίας της σχολής.
- Τροποποιεί εάν χρειασθεί το πρόγραμμα, ενημερώνοντας έγκαιρα την επιτροπή διοίκησης της.
- Έχει το δικαίωμα επιβολής κυρώσεων, κατά περίπτωση, 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 χώρων
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 αποτυχόντες
σπουδαστές της σχολής, καθώς και συγκεντρωτικό 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 υποβάλει
στο αρμόδιο τμήμα της ΓΓΑ.

ΑΡΘΡΟ 3
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΥΚΛΟΣ/ΤΟΜΕΑΣ 1
ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Ώρες – επίπεδο 1

ΚΥΚΛΟΣ/ ΤΟΜΕΑΣ 2
ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Ώρες – επίπεδο 1

ΑΝΑΤΟΜΙΑ
10 ώρες

ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
12 ώρες

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
10 ώρες

ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 ώρες

ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
16 ώρες

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
20 ώρες
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΘΛ.
ΕΡΕΥΝΑΣ 10 ώρες

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
14 ώρες

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
6 ώρες

ΚΥΚΛΟΣ/ΤΟΜΕΑΣ 3 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Ώρες – επίπεδο 1

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
16 ώρες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
16 ώρες

ΓΕΝΙΚΗ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ:
28 ώρες

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ
32 ώρες
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 30 ώρες
(ΑΝΤΙΤΟΠΙΓΚ 5 ώρες, ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 5 ώρες,
ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 5 ώρες)
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ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
20 ώρες
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
10 ώρες

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
10 ώρες

ΓΕΝΙΚΗ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ:
28 ώρες

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20 ώρες
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ
10 ώρες

60 ώρες

68 ώρες

28 ώρες

144 ώρες

ΣΥΝΟΛΟ : 132 ώρες

ΣΥΝΟΛΟ : 172 ώρες

ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

50 ώρες

Η επιτυχής παρακολούθηση συνίσταται: (α) στην παρακολούθηση μαθημάτων (παρουσίες) (β) στις γραπτές
εξετάσεις στα διδασκόμενα μαθήματα η/και πρακτικές
εξετάσεις (για το πρακτικό μέρος των μαθημάτων ειδίκευσης) (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, άλλων ΑΕΙ καθώς 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 ή των σωματείων της ομοσπονδίας τούτο πιστοποιημένο από την ομοσπονδία
και το σωματείο αντίστοιχα 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.ά.) αλλά και ειδική χρήση (εξοικείωση
με τη διαδικτυακή πλατφόρμα εξ’ αποστάσεως εκπαί-

δευσης), έτσι ώστε να εκπαιδευτούν όλοι στον τρόπο
λειτουργίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Η υποχρεωτική παρουσία για την εξ’ αποστάσεως
εκπαίδευση εξασφαλίζεται με τη δυνατότητα παρακολούθησης της παραμονής των σπουδαστών στην ηλεκτρονική τάξη.
Κάθε σπουδαστής θα έχει τη δυνατότητα να κάνει χρήση των προσωπικών του κωδικών που θα του δοθούν
κατά την έναρξη της Σχολής, ώστε να εισέρχεται στην
ψηφιακή πλατφόρμα της τηλε - εκπαίδευσης και να παρακολουθεί τις διαλέξεις.
Στην πλατφόρμα θα έχουν πρόσβαση άτομα με εξουσιοδότηση (διοίκηση σχολής, διευθυντής, αρμόδιο τμήμα της ΓΓΑ).
Οι διδάσκοντες καθηγητές θα έχουν την δυνατότητα
να μεταφέρουν σε ψηφιακή μορφή ανακοινώσεις, την
διδακτέα ύλη, βιντεοσκοπημένη παράδοση μαθημάτων,
ερωτηματολόγιο με δυνατότητα αυτόματης απάντησης,
ή ότι άλλο θα μπορούσε να διευκολύνει την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.
ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Το διδακτικό - εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελούν
άτομα που είναι μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και Ειδικού Επιστημονικού Διδακτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) Πανεπιστημίου, ή επιστήμονες με
ανάλογα προσόντα (ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ).
Το διδακτικό - εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολής
προπονητών θα πρέπει να:
α) έχει υποβάλλει αίτηση στη ΓΓΑ προκειμένου να εισαχθεί στο μητρώο εκπαιδευτών των σχολών προπονητών
της ΓΓΑ,
β) συνεργάζεται για κάθε θέμα που αφορά στην ομαλή
ενάσκηση των καθηκόντων του και την εύρυθμη λειτουργία της σχολής με το διευθυντή της σχολής,
γ) παραδώσει τη διδαχθείσα ύλη με τη μορφή γραπτών σημειώσεων σε ηλεκτρονική μορφή. Η συγγραφή των σημειώσεων θα γίνεται με βάση οδηγίες και
προδιαγραφές οι οποίες θα δίνονται στους εκπαιδευτές με την έναρξη της σχολής από τον Διευθυντή της
σχολής,

13750

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

δ) παραδώσει στο διευθυντή της σχολής, τα αποτελέσματα των εξετάσεων μέσα σε διάστημα τριών (3)
ημερών από τη διεξαγωγή τους.
Στο πρόσωπο του διδακτικού - εκπαιδευτικού προσωπικού 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, μπορούν
να εγγραφούν στο μητρώο και να αξιοποιηθούν σε περίπτωση που υπάρχει έλλειψη, εκπαιδευτές με πολυετές
προπονητικό ή/και διδακτικό έργο.
ΑΡΘΡΟ 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
μεταβάσεις 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 φοίτησης εκάστου υποψηφίου καθορίζεται στο ποσό των
300 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται ανταποδοτικά (άρθρο 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 δαπανών της σχολής γίνονται από την αρμόδια υπηρεσία της
ομοσπονδίας, η οποία είναι και οικονομικά υπόλογος.
3. Η σχολή λειτουργεί με την προϋπόθεση ότι ο ελάχιστος αριθμός των σπουδαστών, κατά την έναρξη των
μαθημάτων, είναι τουλάχιστον σαράντα (40) άτομα. Με
αιτιολογημένη πρόταση της ομοσπονδίας μπορεί να
λειτουργήσει σχολή και με μικρότερο αριθμό ο οποίος
δεν μπορεί να είναι μικρότερος από είκοσι (20) 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 140 άτομα και για το πρακτικό μέρος 70 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 αποστάσεως εκπαίδευση.
5. Προβλέπεται η δυνατότητα λειτουργίας τμήματος
εκπαίδευσης, σε άλλες πόλεις της Ελλάδος εφόσον ο
αριθμός μετεχόντων κριθεί ικανοποιητικός.
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ΑΡΘΡΟ 6
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη σχολή προπονητών είναι:
1. Να είναι υγιής και αρτιμελής σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία του αθλήματος.
2. Να έχει ηλικία μεγαλύτερη των 21 ετών (συμπληρώνοντας το 21ο έτος της ηλικίας τους έως 31.12.2022).
3. Να είχε ενεργό συμμετοχή ως αθλητής Μουάιτάι (με
δελτίο αθλητή και συμμετοχή σε επίσημο αγώνα ενταγμένο στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της ομοσπονδίας
με βάση φύλλα αγώνων), σε ειδικώς αναγνωρισμένα στο
Μουάιτάι αθλητικό σωματείο για τουλάχιστον ένα (1) έτος,
το οποίο βεβαιώνει η ομοσπονδία.
4. Απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής (με βάση
τα όσα προβλέπονται από το Υπουργείο Παιδείας - βεβαίωση περί ισοτιμίας).
Στη σχολή δεν γίνονται δεκτοί όσοι στο πρόσωπο των
οποίων συντρέχουν τα κωλύματα που προβλέπονται από
το άρθρο 3 του ν. 2725/1999.
Ο έλεγχος όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών
γίνεται από την επιτροπή διοίκησης και τους γραμματείς
πριν από την έναρξη λειτουργίας της σχολής.
Σε κάθε περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτοί να παρακολουθήσουν τη σχολή όσοι δεν πληρούν τις αναφερόμενες
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 ολοκληρωθεί ή είναι
υπό αίρεση. Δεν επιτρέπεται η προσκόμιση βεβαιώσεων και
κάθε είδους δικαιολογητικών μετά τη λήξη των προθεσμιών που τίθενται με αποφάσεις της επιτροπής διοίκησης.
ΑΡΘΡΟ 7
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
1. Η φοίτηση και συμμετοχή των υποψηφίων που θα
εισαχθούν στη σχολή, είναι υποχρεωτική σε όλα τα πρακτικά και τα θεωρητικά μαθήματα.
2. Κάθε παράβαση των υποχρεώσεων των σπουδαστών 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 μπορούν 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 δικαιολογητικά 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 παραδίδει το αρμόδιο τμήμα της ΓΓΑ.

Τεύχος B’ 1351/23.03.2022

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΑΡΘΡΟ 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 απολυτήριο του τριταξίου Ελληνικού Γενικού Λυκείου. Ως εκ
τούτο θα πρέπει οι κάτοχοι αυτών να απευθυνθούν είτε
στην Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων
Δ/νση Παιδείας Ομογενών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων/Τμήμα Σπουδών
Προγραμμάτων Οργάνωσης και Μαθητικών θεμάτων
(ΔΙΠΟΔΕ ΞΜΣ) ή στις Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του τόπου διαμονής τους προκειμένου να τους
χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση.
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 προϋποθέσεις συμμετοχής - γενικά και ειδικά προσόντα
συμμετοχής:
- Βεβαίωση αθλητικής εμπειρίας από την Ομοσπονδία
(με επισυναπτόμενα επικυρωμένα φύλλα αγώνων).
7. Για πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ, ΑΕΙ απαιτούνται:
- Πτυχίο
- Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και αναλυτική βαθμολογία (για την περίπτωση ‘μεταφοράς’ μαθημάτων).
(Σημείωση: Για πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ δεν απαιτείται η
προσκόμιση απολυτηρίου Λυκείου).
8. 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 κατάσταση του υποψηφίου από την αρμόδια εισαγγελική
αρχή. Εναλλακτικά και για την ταχύτερη διεκπεραίωση
των αιτημάτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδώσουν 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 επισυναπτόμενα δικαιολογητικά ολοκληρώνεται τουλάχιστον
ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης
λειτουργίας της σχολής.
Η κατάθεση γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στην
ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού:
https://eservices.gga.gov.gr/case/sxoli-proponiton/
perigrafi/, πατώντας το εικονίδιο «Δημιουργία αίτησης».
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ΑΡΘΡΟ 9
Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται στην παρούσα απόφαση, 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.
Μαρούσι, 2 Μαρτίου 2022
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Γενικής Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ
I

Αριθμ. 90644
(4)
Χαρακτηρισμός ως νεότερου κινητού μνημείου,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του
ν. 4858/2021, χάλκινου γλυπτού ερωτιδέα με
δελφίνι (“putto con delfino”), φερόμενης ιδιοκτησίας Δήμου Ρόδου.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄133) και ειδικότερα του άρθρου 109 αυτού,
β) του π.δ. 70/2015 (Α΄114) περί ανασύστασης του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,
γ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄121),
δ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123),
ε) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄7),
στ) του ν. 4858/2021 «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας
για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της
πολιτιστικής κληρονομιάς» (Α΄220) και ειδικότερα των
άρθρων 20 και 74
ζ) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα διαύγεια’ και άλλες διατάξεις»
(Α΄112).
2. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/567515/2284/
14-10-2020 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και
Αθλητισμού «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβου-
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λίων του ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού» (Β’ 4612).
3. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49610/28-11-1990
κοινή υπουργική απόφαση «Εξαίρεση από τον περιορισμό των τριών υπογραφών» (Β΄ 743).
4. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.
5. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού
Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, όπως διατυπώθηκε
στην υπ’ αρ. 6/24-02-2022 συνεδρίασή του, αποφασίζουμε:
Τον χαρακτηρισμό ως νεότερου κινητού μνημείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του
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ν. 4858/2021, χάλκινου γλυπτού ερωτιδέα με δελφίνι
(“putto con delfino”), φερόμενης ιδιοκτησίας Δήμου
Ρόδου, καθώς αποτελεί αφενός μεν άρτιο νεότερο
αντίγραφο ενός από τα πιο φημισμένα έργα της Ιταλικής Αναγέννησης, αφετέρου δε σημαντικό τεκμήριο της
περιόδου της Ιταλοκρατίας στη Ρόδο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Μαρτίου 2022
Η Προϊσταμένη Γενικής Διευθύνσεως
ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΑΔΑΜ - ΒΕΛΕΝΗ
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