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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της αριθμ. 137926/14-12-2017
(Β΄ 4445) υπουργικής απόφασης «Δεύτερη (2η)
προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016».

2

Tροποποίηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικού Σχολείου
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου.

3

Ίδρυση ενιαίας σχολής Προπονητών Γ’ κατηγορίας στα αθλήματα: ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ, ΑΪΚΙΝΤΟ, ΜΠΡΑΖΙΛΙΑΝ ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ, ΚΟΜΠΑΤ ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ,
ΣΟΥ-ΜΠΑΚ-ΝΤΟ-ΜΟΥ ΝΤΟΥΚ ΚΟΥΑΝ, ΜΠΟΥΝΤΟΚΑΪΚΑΙ ΝΙΝ-ΖΟΥΤΣΟΥ στην Αθήνα.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 49663
(1)
Τροποποίηση της αριθμ. 137926/14-12-2017 (Β΄
4445) υπουργικής απόφασης «Δεύτερη (2η) προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Γενική Επιχειρηματικότητα" του αναπτυξιακού ν. 4399/2016».
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη
σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων
για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις»
(Α΄117), και ιδίως των άρθρων 29 και 37-41 αυτού.
2. Τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού
651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου
2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων
ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕL 187 της
26.06.2014, σ. 1-178).
3. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 702/2014
της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη
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ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της
γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα το άρθρο 14 αυτού
(ΕΕL 193 της 01.07.2014, σ. 1-75).
4. Την κοινή υπουργική απόφαση 129229/24-11-2017
(Β΄ 4122) «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων
του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (MME), που
μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του
ν. 4399/2016 και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων,
περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια του τομέα αυτού».
5. Την κοινή υπουργική απόφαση 108621/17-10-2016
(Β΄ 3410) «Καθορισμός ειδικών όρων, προϋποθέσεων,
προδιαγραφών και περιορισμών για την υπαγωγή σε
καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 (Α΄ 117), επενδυτικών σχεδίων του τομέα της μεταποίησης γεωργικών
προϊόντων, όπως αυτός ορίζεται στο σημείο 10 του άρθρου 2 του καν. (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της επιτροπής, αποκλειστικά στις περιπτώσεις στις οποίες η ενίσχυση του
επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επιλέξιμες
δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 129228/24-11-2017 (Β΄ 4122) και ισχύει.
6. Την αριθμ. 43965/30-11-1994 (Β΄ 922) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Τουρισμού
«Καθορισμός του είδους και της έκτασης των επενδυτικών έργων που περιλαμβάνονται στις επενδύσεις εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής των εγκαταστάσεων
και εξοπλισμού των ξενοδοχειακών μονάδων στις διατάξεις του ν. 1892/1990».
7. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και
κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄192).
9. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
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Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄208).
10. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄210).
11. Το π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄37).
12. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθμ.
Υ173/04.11.2016 (Β΄ 3610) «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
13. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθμ.
Υ197/16.11.2016 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β΄ 3722), όπως τροποποιήθηκε με
τις αποφάσεις αριθμ. Υ226/27-12-2016 (Β΄4233) και
Υ12/14.03.2018 (Β΄ 978) και ισχύει.
14. Την κοινή υπουργική απόφαση 129345/24-11-2017
(Β΄ 4124) «Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού ν. 4399/2016
"Γενική Επιχειρηματικότητα", "Νέες ανεξάρτητες MME",
"Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού" και "Επενδύσεις
μείζονος μεγέθους" του έτους 2017».
15. Την αριθμ. 137926/14-12-2017 υπουργική απόφαση «Δεύτερη (2η) προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού
ν. 4399/2016» (Β΄ 4445), όπως τροποποιήθηκε με την
αριθμ. 16406/08.02.2018 (Β΄ 414) υπουργική απόφαση.
16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 1 της αριθμ.
137926/14-12-2017 «Δεύτερη (2η) προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του
αναπτυξιακού ν. 4399/2016» (Β΄ 4445) υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η
Παρασκευή 15-12-2017. Ημερομηνία λήξης του κύκλου
υποβολών ορίζεται η Δευτέρα 21.05.2018».
Άρθρο 2
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του Προϋπολογισμού
Δημοσίων Επενδύσεων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Μαΐου 2018
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Τεύχος Β’ 1835/22.05.2018

Αριθμ. 72890/N1
(2)
Tροποποίηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικού Σχολείου
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (244 Α΄).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3, της παρ. Θ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α΄) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου… 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις
διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (18 Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις … και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του
άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (107 Α΄) «Επείγοντα
μέτρα εφαρμογής … και 4127/2013», του άρθρου 33
του ν. 4186/2013 (193 Α΄) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», της παρ. 3
του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (268 Α΄) «Κύρωση
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου... και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (8 Α΄) «Άδεια
εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων...
και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014
(118 Α΄) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες
διατάξεις» και του άρθρου 29 του ν. 4415/2016 (159 Α΄).
3. Την αριθμ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών
ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του
ν. 4093/2012» (3057 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική
απόφαση. (756 Β΄).
4. Την αριθμ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών..
Ν.Π.Δ.Δ.» (3324 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
την αριθμ. 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική απόφαση
(1584 Β΄).
5. Την από 17-05-2017 αίτηση επικαιροποίησης, καθώς και την από 06-03-2018 αίτηση του Μπαμπινιώτη
Γεωργίου, νομίμου εκπροσώπου του Σωματείου «ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για τροποποίηση της άδειας λειτουργίας του «Α΄ Αρσακείου Τοσιτσείου Δημοτικού Σχολείου Εκάλης», ιδιοκτησίας του ανωτέρω Σωματείου, ως
προς τις αίθουσες διδασκαλίας και τον διακριτικό τίτλο.
6. Την αριθμ. Φ.2.Α/142367/Δ5/04-10-2013 (299 Β΄/1102-2014) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού - Ισότιμου Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
- Δημοτικού Σχολείου «Α΄ Αρσάκειο - Τοσίτσειο Δημοτικό Σχολείο Εκάλης» στο Σωματείο «ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
7. Την αριθμ. ΔΑ/901/13-01-2017 απόφαση διατύπωσης θετικής γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΕΟΠΠΕΠ.
8. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/05-11-2016) διορισμού
του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.
9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
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Τεύχος Β’ 1835/22.05.2018

Τροποποιούμε την αριθμ. Φ.2.Α/142367/Δ5/4-10-2013
(299 Β΄/11-02-2014) υπουργική απόφαση χορήγησης
άδειας Ιδιωτικού - Ισότιμου Σχολείου Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου «Α΄ Αρσάκειο - Τοσίτσειο Δημοτικό Σχολείο Εκάλης» στο Σωματείο «ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως εξής :
Από το σχολικό έτος 2017-2018, χορηγούμε στο Σωματείο «ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», άδεια Ιδιωτικού Ισότιμου Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου συνολικά για δεκατρείς (13) αίθουσες
διδασκαλίας, δυναμικότητας είκοσι οκτώ (28) μαθητών
εκάστη, εκ των οποίων η μία (1) αίθουσα διδασκαλίας
ΑΜΕΑ. Οι οκτώ (8) αίθουσες διδασκαλίας βρίσκονται στη
στάθμη δύο (2), οι τρεις (3) αίθουσες στη στάθμη τρία (3)
και οι δύο (2) αίθουσες στη στάθμη τέσσερα (4). Επίσης
για έντεκα (11) εργαστήρια, εκ των οποίων τα δέκα (10)
κοινά με το Β΄ Δημοτικό Σχολείο Εκάλης καθώς και δύο
(2) αίθουσες πληροφορικής κοινές με το Β΄ Δημοτικό
Σχολείο Εκάλης του ως άνω Σωματείου.
Ο διακριτικός τίτλος ίδρυσης και λειτουργίας του Ιδιωτικού - Ισότιμου Δημοτικού Σχολείου είναι: «Ιδιωτικό Ισότιμο Δημοτικό - Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, Αρσάκεια Τοσίτσεια Σχολεία, Α΄ Αρσάκειο - Τοσίτσειο Δημοτικό
Σχολείο Εκάλης» με νόμιμο εκπρόσωπο στο ΥΠ.Π.Ε.Θ
τον Μπαμπινιώτη Γεώργιο.
Το Ιδιωτικό - Ισότιμο Νηπιαγωγείο λειτουργεί στην οδό
Μαραθώνος 1, στην Άνοιξη Αττικής.
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 8 Μαΐου 2018
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/
ΤΠΕΑ/215712/8505/3889/1315
(3)
Ίδρυση ενιαίας σχολής Προπονητών Γ’ κατηγορίας στα αθλήματα: ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ, ΑΪΚΙΝΤΟ, ΜΠΡΑΖΙΛΙΑΝ ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ, ΚΟΜΠΑΤ ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ,
ΣΟΥ-ΜΠΑΚ-ΝΤΟ-ΜΟΥ ΝΤΟΥΚ ΚΟΥΑΝ, ΜΠΟΥΝΤΟΚΑΪΚΑΙ ΝΙΝ-ΖΟΥΤΣΟΥ στην Αθήνα.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α’ 98).
β) Του άρθρου 136 παρ. 6 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α’ 121),
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 παρ. 2 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».
γ) Του ν. 3861/09-07-2010 (ΦΕΚ 112 Α’) «Ενίσχυση της
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια»
και άλλες διατάξεις».
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δ) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» όπως ισχύει (ΦΕΚ/7/Α΄/2018).
ε) Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α’) «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων».
στ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». (ΦΕΚ 210/Α΄/
5-11-2016).
2. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/375614/9900/11-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού
και Αθλητισμού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Γεώργιο Βασιλειάδη»
(ΦΕΚ 3672/Β΄/11.11.2016) και την τροποποίηση αυτής
με την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/97295/4796/434/325
(ΦΕΚ 852/Β’/9/03/2018) περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Γεώργιο
Βασιλειάδη.
3. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/108471/5201/
552/439/13-3-2018 (ΦΕΚ 987/Β’/20/03/2018) περί μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή
Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον
Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης Αθλητισμού, τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων
της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και των υπαγομένων
στον Υφυπουργό υπηρεσιακών μονάδων.
4. Το αριθμ. 133562/21-4-2016 έγγραφο του Γενικού
Γραμματέα Αθλητισμού προς την Ελληνική Φίλαθλο Ερασιτεχνική Ομοσπονδία Ζίου Ζίτσου.
5. Το με αριθμ. ΥΠΠΟΑ/100742/08-03-2018 εισερχόμενο έγγραφο της Ελληνικής Φίλαθλου Ερασιτεχνικής
Ομοσπονδίας Ζίου Ζίτσου.
6. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
7. Τις υπάρχουσες ανάγκες σε προπονητικό δυναμικό
στο άθλημα, αποφασίζουμε:
Ιδρύεται ενιαία σχολή προπονητών Γ’ κατηγορίας
στα αθλήματα του ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ, ΑΙΚΙΝΤΟ, ΜΠΡΑΖΙΛΙΑΝ
ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ, ΚΟΜΠΑΤ ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ, ΣΟΥ-ΜΠΑΚ-ΝΤΟΜΟΥ ΝΤΟΥΚ ΚΟΥΑΝ, ΜΠΟΥΝΤΟΚΑΪ και ΝΙΝ-ΖΟΥΤΣΟΥ,
η οποία θα λειτουργήσει στην Αθήνα στο διάστημα από
30/11/2018 έως 31/12/2019 με σύνολο εκπαιδευτικών
ωρών κατά ελάχιστο όπως ορίζεται από τον παρακάτω
πίνακα.

Επίπεδο

Γ

ΔιπλωμαΔιάρκεια
λειτουρτική
Πρακτική
Συνολική
Διδακτικές
εργασία/
γίας
ώρες
άσκηση
διάρκεια
άλλες
σχολής
εργασίες
(ελάχιστη)
300(270)*

(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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Άρθρο 1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Η σχολή διοικείται από πενταμελή επιτροπή, που συγκροτείται από τους:
1. ΒΡΑΧΝΟΣ ΣΙΜΕΩΝ, υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ως Πρόεδρος.
2. ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ, υπάλληλος της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού, ως Μέλος.
3. ΑΞΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ως Μέλος.
4. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, Γενική Γραμματέας της
Ελληνικής Φιλάθλου Ερασιτεχνικής Ομοσπονδίας Ζίου
Ζίτσου, ως Μέλος.
5. ΤΖΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Α’ Αντιπρόεδρος της Ελληνικής
Φιλάθλου Ερασιτεχνικής Ομοσπονδίας Ζίου Ζίτσου, ως
Μέλος.
Γραμματείς της Επιτροπής ορίζονται οι ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΣΤΟΥΛΑ και ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,
υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
Στα μέλη της Επιτροπής και στους Γραμματείς δεν
καταβάλλεται αποζημίωση, θα παρέχουν τις υπηρεσίες
τους αμισθί.
Η Επιτροπή Διοίκησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Εγκρίνει το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (ελέγχει
αν είναι συμβατό με τις προδιαγραφές που ορίζονται
στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης) και το διδακτικό προσωπικό (ελέγχει αν είναι ενταγμένο στο Μητρώο
εκπαιδευτών των σχολών προπονητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού).
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. Η 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 Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού 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 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 τον αριθμ. ΥΠΠΟΑ /ΓΔΥΑ/
ΔΕΑΕΑ /ΤΕΑΣΠ/428302/22809/3677/2925/18-10-2017
έγγραφο του αρμόδιου για τις σχολές τμήματος.
δ. Οι γραμματείς της σχολής μεριμνούν για τη συγκέντρωση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των
υποψηφίων και συντάσσουν σχετικό πίνακα. Επίσης,
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συμπληρώνουν πίνακα με τα στοιχεία των υποψηφίων
τον οποίο υποβάλλουν στο αρμόδιο τμήμα της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού 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 Διοικητικού
Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.
ε. 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 Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
στ. Δημιουργεί και παραδίδει αρχείο με τα αποτελέσματα των εξετάσεων (γραπτών και προφορικών) ανά
εξεταζόμενο μάθημα (γραπτά εξετάσεων, βαθμολογίες
εξεταστών στα πρακτικά μαθήματα, κ.λπ.).
ζ. 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.
η. 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.
θ. Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας της σχολής.
Άρθρο 2
Διευθυντής της σχολής ορίζεται ο ΖΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, επίκουρος Καθηγητής ΤΕΦΑΑ Α.Π.Θ.
Ο Διευθυντής της σχολής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
- 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 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 διοίκησής της.
- Έχει το δικαίωμα επιβολής κυρώσεων, κατά περίπτωση, έως και την αποβολή υποψηφίου από τη σχολή (με
αιτιολογημένη εισήγηση 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.
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- 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 Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
Άρθρο 3
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΥΚΛΟΣ/ΤΟΜΕΑΣ 1
ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Ώρες - επίπεδο 1
ΑΝΑΤΟΜΙΑ
12 ώρες
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
12 ώρες
ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
12 ώρες
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
12 ώρες
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
12 ώρες

60 ώρες

ΚΥΚΛΟΣ/ ΤΟΜΕΑΣ 2
ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Ώρες - επίπεδο 1
ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
12 ώρες
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
12 ώρες
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
12 ώρες
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
ΑΘΛ. ΕΡΕΥΝΑΣ
12 ώρες
ΑΘΛΗΤΙΚΗ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
12 ώρες

60 ώρες
Σύνολο: 120 ώρες

ΚΥΚΛΟΣ/ΤΟΜΕΑΣ 3 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Ώρες - επίπεδο 1
ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
20 ώρες
20 ώρες
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
30 ώρες

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ
30 ώρες
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
30 ώρες
(Θέματα Αντιντόπινγκ 4 ώρες)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
20 ώρες
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ
30 ώρες
160 ώρες
Σύνολο: 180 ώρες

20 ώρες

ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

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 Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού.
Πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ καθώς και άλλων τμημάτων ΑΕΙ μπορούν να «μεταφέρουν» τις παρακολουθήσεις των γνωστικών αντικειμένων που έχουν διδαχθεί στα υποχρεωτικά μαθήματα των κύκλων 1 και 2 με τους αντίστοιχους βαθμούς.
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 -

50 ώρες

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 30% 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.
Με τη μέθοδο αυτή θα καλυφθούν μαθήματα του Γενικού Κύκλου Σπουδών, τα οποία είναι κοινά για όλους τους
σπουδαστές, για όλα τα αθλήματα, αλλά και μαθήματα
του Ειδικού Κύκλου Σπουδών.
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Η υποχρεωτική παρουσία για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση εξασφαλίζεται ως εξής:
Οι διαλέξεις για τα μαθήματα που θα προγραμματιστούν με εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση θα αναρτώνται
στην πλατφόρμα. 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 τηλεκπαίδευσης και να παρακολουθεί τις διαλέξεις.
Στην πλατφόρμα θα έχουν πρόσβαση άτομα με εξουσιοδότηση (διοίκηση σχολής, διευθυντής, αρμόδιο τμήμα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.).
Οι διδάσκοντες καθηγητές θα έχουν την δυνατότητα
να μεταφέρουν σε ψηφιακή μορφή ανακοινώσεις, την
διδακτέα ύλη, βιντεοσκοπημένη παράδοση μαθημάτων,
ερωτηματολόγιο με δυνατότητα αυτόματης απάντησης,
και ότι άλλο θα μπορούσε να διευκολύνει την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.
Η εφαρμογή θα καταγράφει σε βάση δεδομένων τη
χρονική διάρκεια σε λεπτά της ώρας την παραμονή των
χρηστών - σπουδαστών σε κάθε μάθημα, και τα δεδομένα αυτά θα είναι προσβάσιμα από τα εξουσιοδοτημένα
άτομα.
Άρθρο 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 (με μέλη ΔΕΠ) (ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ,
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ).
Το διδακτικό-εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολής
προπονητών θα πρέπει να:
α) έχει υποβάλλει αίτηση στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προκειμένου να εισαχθεί στο Μητρώο εκπαιδευτών των σχολών προπονητών της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού,
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 (5 σελ./εκπαιδευτική ώρα θεωρητικού μέρους). 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,
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. 3528/9.2.2007,
ΦΕΚ 26/Α’ σε συνδυασμό με τα κωλύματα που προβλέπονται από το άρθρο 3 του ν. 2725/1999 όπως ισχύει.
Για τα μαθήματα του κύκλου της ειδίκευσης και ειδικότερα του πρακτικού μέρους αυτών, μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο και να αξιοποιηθούν σε περίπτωση
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που υπάρχει έλλειψη εκπαιδευτών με τις προδιαγραφές
όπως ορίζονται ανωτέρω προπονητές έως Γ΄ κατηγορίας,
πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., με πολυετές (πέραν της πενταετίας)
προπονητικό και διδακτικό έργο.
Όπου ζητείται προπονητική εμπειρία/έργο θα πρέπει
να υποβάλλονται ιδιωτικά συμφωνητικά θεωρημένα από
τις οικονομικές αρχές, βεβαιώσεις αθλητικών φορέων
καθώς και φύλλα αγώνων/πινάκια αγώνων για την επιβεβαίωση όσων αναγράφονται στις βεβαιώσεις (λαμβάνοντας υπόψη περιορισμούς ως προς την ύπαρξη και
διατήρηση αρχείων από τους οικείους φορείς).
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. Το χρηματικό
ποσό για τα συνολικά δίδακτρα φοίτησης εκάστου υποψηφίου καθορίζεται στο ποσό των 250 ευρώ, το οποίο
καταβάλλεται ανταποδοτικά (όπως ορίζει το άρθρο 78
παρ. 2 του ν. 4170/11.07.2013, ΦΕΚ 163/Α’/12.07.2013)
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 τριάντα (30) 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. Ειδικότερα μπορεί να λειτουργήσει τμήμα για
κάθε επιμέρους άθλημα με τουλάχιστον δέκα (10) άτομα.
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 50 άτομα. Σε περίπτωση
που ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν υπερβαίνει τους
150, όσον αφορά το θεωρητικό μέρος, η υλοποίησή του
μπορεί να γίνει ως ένα τμήμα.
5. Προβλέπεται η δυνατότητα λειτουργίας τμήματος
εκπαίδευσης σε ένα ή περισσότερα αθλήματα, στα μαθήματα ειδίκευσης (όλων ή μέρους αυτών) στη Θεσσαλονίκη, εφόσον ο αριθμός μετεχόντων κριθεί ικανοποιητικός.
Άρθρο 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.
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2. Να έχει ηλικία μεγαλύτερη των 21 ετών (συμπληρώνοντας το 21ο έτος της ηλικίας τους έως 31.12.2019).
3. α) Ειδικά για την συμμετοχή στο άθλημα του ΖΙΟΥ
ΖΙΤΣΟΥ:
- να είχε ενεργό συμμετοχή ως αθλητής Ζίου Ζίτσου
(με δελτίο αθλητή και συμμετοχή σε επίσημους αγώνες
ενταγμένους στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της
Ομοσπονδίας με βάση φύλλα αγώνων), σε ειδικώς αναγνωρισμένα στο Ζίου Ζίτσου αθλητικά σωματεία για τουλάχιστον τρία (3) έτη, το οποίο βεβαιώνει η Ομοσπονδία.
β) Ειδικά για την συμμετοχή στα αθλήματα του ΑΪΚΙΝΤΟ, ΜΠΡΑΖΙΛΙΑΝ ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ, ΚΟΜΠΑΤ ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ,
ΣΟΥ-ΜΠΑΚ-ΝΤΟ-ΜΟΥ ΝΤΟΥΚ ΚΟΥΑΝ, ΜΠΟΥΝΤΟΚΑΪ και
ΝΙΝ-ΖΟΥΤΣΟΥ:
-να είχε ενεργό συμμετοχή ως αθλητής στο άθλημα
που επιθυμεί να συμμετάσχει (με δελτίο αθλητή και συμμετοχή σε επίσημους αγώνες ενταγμένους στο ετήσιο
αγωνιστικό πρόγραμμα της Ομοσπονδίας με βάση φύλλα αγώνων) σε ειδικώς αναγνωρισμένα στο Ζίου Ζίτσου
αθλητικά σωματεία για τουλάχιστον δύο (2) έτη, το οποίο
βεβαιώνει η Ομοσπονδία.
Οι απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ απαιτείται να έχουν ενεργό συμμετοχή ως αθλητές (με δελτίο αθλητή και συμμετοχή σε
επίσημους αγώνες ενταγμένους στο ετήσιο αγωνιστικό
πρόγραμμα της Ομοσπονδίας με βάση φύλλα αγώνων),
σε ειδικώς αναγνωρισμένα στο Ζίου Ζίτσου αθλητικά
σωματεία για τουλάχιστον δύο (2) έτη, το οποίο βεβαιώνει η Ομοσπονδία.
4. Απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής (με
βάση τα όσα προβλέπονται από το Υπουργείο Παιδείας βεβαίωση περί ισοτιμίας)
Οι υποψήφιοι θα έχουν δικαίωμα υποβολής μόνο μιας
αιτήσεως για την συμμετοχή τους για ένα και μόνο άθλημα το οποίο επιθυμούν να παρακολουθήσουν.
Στη σχολή δεν γίνονται δεκτοί όσοι στο πρόσωπο των
οποίων συντρέχουν τα κωλύματα που προβλέπονται από
το άρθρο 3 του ν. 2725/1999 όπως ισχύει σήμερα.
Ο έλεγχος όλων των προβλεπομένων 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 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.
Άρθρο 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.
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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 Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
6. Τα διπλώματα εκδίδονται με δαπάνη της οικείας
Ομοσπονδίας και ελέγχονται από τη Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού. ως προς τη νομιμότητα. Το κάθε δίπλωμα
για να θεωρείται έγκυρο φέρει σφραγίδα και αρίθμηση
από τη Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού
7. Ο τύπος των διπλωμάτων και τα όσα αναφέρονται σε
αυτά είναι κοινός και σύμφωνος με πρότυπο που παραδίδει
το αρμόδιο τμήμα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
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 απολυτήριο του τριτάξιου Ελληνικού Γενικού Λυκείου. Ως
εκ τούτο θα πρέπει οι κάτοχοι αυτών να απευθυνθούν
είτε στην Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών Διαπολιτισμικής
Εκπαίδευσης Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων/Τμήμα
Σπουδών Προγραμμάτων Οργάνωσης και Μαθητικών
θεμάτων (ΔΙΠΟΔΕ ΞΜΣ) ή στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του τόπου διαμονής τους προκειμένου
να τους χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση.
4. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 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 - ΤΕΙ απαιτούνται:
- Πτυχίο.
- Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και αναλυτική βαθμολογία (για την περίπτωση "μεταφοράς" μαθημάτων).
(Σημείωση: Για πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ δεν απαιτείται η
προσκόμιση απολυτηρίου Λυκείου).
Το Τμήμα Προπονητών και Εκπαιδευτών Αθλημάτων
της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα την ποινική κατάσταση του υποψηφίου από
την αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
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Η αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά (γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα), κατατίθενται
τουλάχιστον ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ημέρες πριν την ημερομηνία
έναρξης λειτουργίας της σχολής, στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού - Ανδρέα Παπανδρέου 37,Τ.Κ. 15180
ΜΑΡΟΥΣΙ.
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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, 9 Μαΐου 2018

Άρθρο 9
Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται στην παρούσα απόφαση, ρυθμίζεται με απόφαση της επιτροπής διοίκησης
της σχολής με αιτιολογημένη απόφαση.

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού
ΙΟΥΛΙΟΣ ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ
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