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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Σύσταση θέσεων καθαριστριών/καθαριστών σχολι−
κών μονάδων και Γραφείων Π/βάθμιας Εκπαίδευ−
σης και σχολικών μονάδων Δ/βάθμιας Εκπαίδευ−
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κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού. ........................
Μετάταξη υπαλλήλου του Δήμου Ευόσμου με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. ..
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 57744/δ4
(1)
Σύσταση θέσεων καθαριστριών/καθαριστών σχολικών
μονάδων και Γραφείων Π/βάθμιας Εκπαίδευσης και
σχολικών μονάδων Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης, κατ’
εφαρμογή του π.δ. 164/2004.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 1 παρ. 2 ν. 3320/2005 «Ρύθμιση θεμάτων
για το προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώ−
πων του ευρύτερου Δημοσίου τομέα και ΟΤΑ» (48 Α΄).

β) Του άρθρου 35 παρ. 1α ν. 3577/2007 «Δημιουργία
Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος διά
βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης
και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις» (130 Α΄).
γ) Του άρθρου 11 π.δ. 164/2004 «Ρυθμίσεις για τους
εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο
δημόσιο τομέα» (134 Α΄).
δ) Των άρθρων 48 και 90 του κώδικα, ο οποίος κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β18/238/οικ.16084/20.7.2004 εγκύ−
κλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης «Οδηγίες για την εφαρμογή του Προεδρικού
Διατάγματος 164/2004 «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους
με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο τομέα».
3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β18/463/οικ.8791/5.5.2005 εγκύ−
κλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης «Ρυθμίσεις του ν. 3320/2005 για τη σύσταση
θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου».
4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β18/560/οικ.21869/1.11.2005 εγκύ−
κλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης «Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμ−
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου».
5. Τις διατάξεις του π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουρ−
γείων» (Α΄ 231).
6. Τις διατάξεις των άρθρ. 2 και 5 της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/
Φ.1/25873/1.10.2007 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθα−
νάσιο Νάκο» (1950 Β΄).
7. Τις διατάξεις των άρθρ. 4 και 6 της υπ’ αριθμ. 42362/
Υ252/28.9.2007 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθο−
ρισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών», (1948 Β΄).
8. Τα υπ’ αριθμ. 5/25.2.2005, 11/18.4.2005, 12/19.4.2005,
13/22.4.2005, 18/2.6.2005, 22/30.6.2005, 27/19.7.2005, 32/9.9.2005
πρακτικά του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικη−
τικού Προσωπικού (ΚΥΣΔΙΠ) του ΥΠΕΠΘ.
9. Τις υπ’ αριθμ. 1099/5.6.2006 και 1107/5.6.2006 απο−
φάσεις του Δ΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ, την υπ’ αριθμ. 1253/
30.8.2006 απόφαση του Β΄ Τμήματος Διακοπών του ΑΣΕΠ
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καθώς και την υπ’ αριθμ. 13/10.1.2007 απόφαση Γ΄ Τμήμα− του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
τος ΑΣΕΠ περί υπαγωγής ή μη στις ρυθμίσεις του π.δ. (Ειδ. Φ. 19−110 ΚΑΕ Ομάδας 0200), για δε τα υπόλοιπα
164/2004 συμβασιούχων καθαριστριών/ καθαριστών.
οικονομικά έτη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που
10. Το υπ’ αριθμ. 48659/Η/17.5.2006 έγγραφο της Δ/νσης θα εγγράφονται προς τούτο στον ανωτέρω προϋπολο−
Διοικητικού του ΥΠ.Ε.Π.Θ, σύμφωνα με το οποίο δεν γισμό, αποφασίζουμε:
Συνιστώνται:
υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις ιδιωτικού δικαίου αο−
α) Έξι (6) οργανικές θέσεις πλήρους και έξι (6) όμοιες
ρίστου χρόνου αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας
μειωμένης απασχόλησης, για το χρόνο που αναγράφε−
με τις συνιστώμενες θέσεις.
11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξε− ται στους πίνακες Α΄ και Β΄, καθαριστριών/καθαριστών
ων της παρούσης απόφασης προκαλείται σε βάρος (κλάδου Υ.Ε) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδεί− αορίστου χρόνου, υπαγόμενες στη Διεύθυνση Διοικητι−
ας και Θρησκευμάτων συνολική ετήσια δαπάνη ύψους κού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά−
168.600,00 Ευρώ περίπου, η οποία για το τρέχον έτος των, προκειμένου να καλυφθούν κατ’ εφαρμογή του π.δ.
περιορίζεται στο ποσό των 125.800,00 Ευρώ περίπου. Η 164/2004 οι διαπιστωθείσες πάγιες και διαρκείς ανάγκες
δαπάνη αυτή για το τρέχον οικονομικό έτος θα καλυφθεί σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού Εκπαίδευσης αναλυτικά ως εξής:
ΘΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Μερικής
απασχόλησης

Πλήρους
απασχόλησης

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΣΕΠ

Αιτωλ/νίας

1

1

1107/5.6.2006

Ιωαννίνων

1

1

1107/5.6.2006

Κορινθίας

1

1

1107/5.6.2006

Πρέβεζας

1

1

1107/5.6.2006

1

1107/5.6.2006

1

1107/5.6.2006

1

1

1107/5.6.2006

2

7

Σάμου

1

Φλώρινας

1

Χανίων
ΣΥΝΟΛΟ

5

ΘΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Μερικής
απασχόλησης

Πλήρους
απασχόλησης

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΣΕΠ

Α΄ Αθήνας

1

1

13/10.1.2007

Εύβοιας

1

1

1107/5.6.2006

Δυτ. Θεσσαλονίκης

1

1

1107/5.6.2006

Κοζάνης

1

1

1253/30−8−2006

1

1107/5.6.2006

Σάμου

1

ΣΥΝΟΛΟ

1

4

5

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Αιτωλ/νίας

0,5 ΩΡΑ

1 ΩΡΑ

1,5 ΩΡΕΣ

2 ΩΡΕΣ

3 ΩΡΕΣ

3,5 ΩΡΕΣ

4 ΩΡΕΣ

1
1

Κορινθίας

1
1

Πρέβεζας

1

1

Φλώρινας

1
1

1

ΣΥΝΟΛΟ
1

Ιωαννίνων

ΣΥΝΟΛΟ

2,5 ΩΡΕΣ

1

1

1
1

1

−

−

−
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

0,5 ΩΡΑ

1 ΩΡΑ 1,5 ΩΡΕΣ

2 ΩΡΕΣ

2,5 ΩΡΕΣ

3 ΩΡΕΣ 3,5 ΩΡΕΣ

4 ΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ

Σάμου

1

1

ΣΥΝΟΛΟ

1

1

β) Τρεις (3) οργανικές θέσεις πλήρους και πέντε (5) όμοιες μειωμένης απασχόλησης, για το χρόνο που αναγρά−
φεται στον πίνακα Γ΄, καθαριστριών/καθαριστών (κλάδου Υ.Ε) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, υπαγόμενες στη Διεύθυνση Διοικητικού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου
να καλυφθούν κατ’ εφαρμογή του π.δ. 164/2004 οι διαπιστωθείσες πάγιες και διαρκείς ανάγκες Διευθύνσεων και
Γραφείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αναλυτικά ως εξής:
ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ & ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ − ΓΡΑΦΕΙΑ

Μερικής
απασχόλησης

΄Αρτας (1ο Γρ. Π.Ε.)

Πλήρους
απασχόλησης

1

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΣΕΠ

1

1099/5.6.2006

Αχαΐας (Δ/νση Π.Ε.)

1

1

1099/5.6.2006

Καρδίτσας (Δ/νση Π.Ε.)

1

1

1099/5.6.2006

Πέλλας (2ο Γρ. Π.Ε.)

1

1

1099/5.6.2006

Πρέβεζας (Δ/νση Π.Ε.)

1

1

1099/5.6.2006

Σερρών (3ο Γρ. Π.Ε.)

1

1

1099/5.6.2006

1

1099/5.6.2006

1

1099/5.6.2006

3

8

Σερρών (5ο Γρ. Π.Ε.)

1

Χαλκιδικής (2ο Γρ. Π.Ε.)

1

ΣΥΝΟΛΟ

5

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ−
ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ −
ΓΡΑΦΕΙΑ

0,5 ΩΡΑ 1 ΩΡΑ 1,5 ΩΡΕΣ 2 ΩΡΕΣ

Αρτας (1ο Γρ. Π.Ε.)

2,5 ΩΡΕΣ 3 ΩΡΕΣ 3,5 ΩΡΕΣ 4 ΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ

1

1

Πέλλας (2ο Γρ. Π.Ε.)

1

Πρέβεζας (Δ/νση Π.Ε.)

1

Σερρών (3ο Γρ. Π.Ε.)

1

1

Χαλκιδικής (2ο Γρ. Π.Ε.)
ΣΥΝΟΛΟ

1
1

1
0

1

1
1

1

1

1

−

−

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 6 Μαΐου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

5
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Aριθμ. 16274
(2)
Κανονισμός προπονητών χιονοδρομίας – χειμερινών
αθλημάτων.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του α.ν. 397/1968 «Περί επανασυστάσεως της Γ.Γ.Α.
και των αρμοδιοτήτων αυτής».
β. Του π.δ. 77/1985 (Φ.Ε.Κ. 28/Α/1.3.1985) «Οργανισμός
της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού».
γ. Του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/22.4.2005) «Κωδικοποί−
ηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ−
νητικά Όργανα».
δ. Του άρθρου 27 του ν. 2725/15.6.1999 (Φ.Ε.Κ. 121/Α/17.6.1999)
«Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες
διατάξεις» όπως όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Την υπ’ αριθμ. Υ303/21.11.2007 (Φ.Ε.Κ. 2241/Β/21.11.2007)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Πολιτισμού» περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυ−
πουργό Πολιτισμού Ιωάννη Ιωαννίδη».
3. Το υπ’ αριθμ. 2020/26.10.2006 έγγραφο της Ελληνι−
κής Ομοσπονδίας Χιονοδρομίας (Ε.Ο.Χ.).
4. Το υπ’ αριθμ. 216/18.7.2006 έγγραφο της Πανελλήνιας
Ένωσης Δασκάλων Προπονητών Χιονοδρομίας (Π.Ε.Δ.Π.Χ.)
5. To υπ’ αριθμ. 70/28.3.2008 πρακτικό της Επιτροπής
ελέγχου καταστατικών Αθλητικών Ομοσπονδιών νο−
μιμότητας κανονισμών αθλημάτων Ομοσπονδιών και
έκδοσης κανονισμών προπονητών για κάθε άθλημα.
6. To υπ’ αριθμ. 207/31.3.2008 έγγραφο της Επιτρο−
πής ελέγχου καταστατικών Αθλητικών Ομοσπονδιών
νομιμότητας κανονισμών αθλημάτων Ομοσπονδιών και
έκδοσης κανονισμών προπονητών για κάθε άθλημα.
7. Ότι από τις ρυθμίσεις της απόφασης αυτής δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ − ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
Άρθρο 1
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
1.1. Προπονητής χιονοδρομίας − χειμερινών αθλημάτων
είναι ο έχων αποκτήσει σύμφωνα με τις διατάξεις του πα−
ρόντος κανονισμού και της κείμενης νομοθεσίας τα τυπι−
κά και ουσιαστικά προσόντα για την αθλητική εκπαίδευση,
επιμόρφωση και καθοδήγηση αθλητών κάθε επιπέδου και
ηλικίας αθλητικών σωματείων, τοπικών ενώσεων ή εθνικών
ομάδων για την προετοιμασία και συμμετοχή τους σε κάθε
είδους αγωνιστικές δραστηριότητες του αθλήματος.
1.2 Το επάγγελμα του προπονητή της χιονοδρομίας − χειμε−
ρινών αθλημάτων στην Ελλάδα έχουν το δικαίωμα να ασκή−
σουν όσοι είναι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος που
χορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.).
1.3 Οι νόμιμα ασκούντες το επάγγελμα του προπονητή
χιονοδρομίας − χειμερινών αθλημάτων στην Ελλάδα
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 31 παρ.1 και 2 και
136 παρ. 5 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, υπάγονται στις
διατάξεις του Κανονισμού αυτού.
1.4 Όπου στον παρόντα κανονισμό αναφέρεται η λέξη
προπονητής, εννοείται και προπονήτρια, όπου Ομοσπονδία
εννοείται η Ελληνική Ομοσπονδία Χιονοδρομίας (Ε.Ο.Χ) και
όπου Πανελλήνια Οργάνωση Προπονητών η Πανελλήνια
Ένωση Προπονητών Δασκάλων Χιονοδρομίας (Π.Ε.Π.Δ.Χ)

Άρθρο 2
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
2.1 Για τη χορήγηση της ειδικής άδειας άσκησης επαγ−
γέλματος της παρ.1.2 απαιτείται:
α) Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) με κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο
άθλημα, ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής ή δίπλωμα
των σχολών προπονητών των άρθρων 31 και 136 του
ν. 2725/1999 ή πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρισμένων σχο−
λών προπονητών του εξωτερικού, περιλαμβανομένων
και των πτυχίων Ε.Α.Σ.Α ή Τ.Ε.Φ.Α.Α. σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ.5 του άρθρου 136 του ν.2725/1999,
όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 77 του
ν. 3057/2002 (Φ.Ε.Κ. 239/Α)
β) Αντίγραφο ποινικού μητρώου, που να αποδεικνύει
ότι δεν υφίσταται τελεσίδικη καταδίκη για τα αδικήματα
που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παρ.1
του άρθρου 3 ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2858/2000
(Φ.Ε.Κ. 247/Α΄) ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16.10.2006 κοινή υπουργική
απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ και Δικαιοσύνης.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, σύμφωνα με την
κοινή υπουργική απόφαση 11726/9.6.2005 (Φ.Ε.Κ. 838/Β΄),
του αιτούντος περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και
περί μη παραπομπής σε δίκη, για τα αδικήματα των
εδαφίων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του
ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις δι−
ατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2858/2000 (Φ.Ε.Κ. 247/Α΄).
δ) Πιστοποιητικό Υγείας από τις υγειονομικές επι−
τροπές των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του
Εθνικού Συστήματος Υγείας.
ε) Κατάθεση εκατόν σαράντα επτά (147) Ευρώ, εκδι−
δόμενο από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, το ύψος
του οποίου μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση
του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.
2.2 Για όσους κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρισμέ−
νων σχολών προπονητών του εξωτερικού ή άλλων ανα−
γνωρισμένων σχολών της ημεδαπής, απαιτείται και γνώμη
για την ισοτιμία, της πενταμελούς επιτροπής που λειτουρ−
γεί στην έδρα του Ελληνικού Κέντρου Αθλητικής Έρευνας
και Τεχνολογίας (Ε.Κ.Α.Ε.Τ.) σύμφωνα με τις ειδικότερες
ρυθμίσεις της παρ.3 του άρθρου 31 του ν. 2725/1999 και
μέχρι να λειτουργήσει η ανωτέρω πενταμελής Επιτροπή,
της Επιτροπής ισοτιμιών της παρ.22 του άρθρου 135 του
ν. 2725/1999 όπως προσετέθη με την παράγραφο 13 του
άρθρου 77 του ν. 3057/2002 (Φ.Ε.Κ. 239/Α΄).
Άρθρο 3
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
Οι προπονητές του παρόντος κανονισμού διακρίνονται
στις εξής κατηγορίες:
3.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄: Στην κατηγορία αυτή εντάσσο−
νται:
— Οι απόφοιτοι σχολής προπονητών Γ΄ κατηγορίας.
3.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄: Στην κατηγορία αυτή εντάσσο−
νται:
— Οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή ισοτίμου σχολής της αλ−
λοδαπής αναγνωρισμένης από το ΔΟΑΤΑΠ, με πρώτη
ή κύρια ειδικότητα στο άθλημα.
— Οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή Ε.Α.Σ.Α, χωρίς δίπλωμα ει−
δικότητας, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ.
5 του άρθρου 136 του ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε
με την παρ.14 του άρθρου 77 του ν. 3057/2002.
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— Οι απόφοιτοι σχολής προπονητών Β΄ κατηγορίας.
3.3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄: Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται:
— Οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή αντίστοιχου πτυχίου τμήματος
της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, με πρώτη
ή κύρια ειδικότητα στο άθλημα και δύο (2) χρόνια προπονη−
τικής εμπειρίας, αποδεικνυόμενης σύμφωνα με τα οριζόμενα
της παρ. 6 του άρθρου 31 του ν. 2725/1999 όπως ισχύει.
— Οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή Ε.Α.Σ.Α. χωρίς δίπλωμα ει−
δικότητας, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ.
5 του άρθρου 136 του ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε
με την παρ. 14 του άρθρου 77 του ν. 3057/2002, και έξι
(6) χρόνια προπονητικής εμπειρίας, αποδεικνυόμενης
σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 6 του άρθρου 31
του ν. 2725/1999 όπως ισχύει.
— Οι απόφοιτοι σχολής προπονητών Α΄ κατηγορίας.
3.4 Κάτοχοι αδειών άσκησης επαγγέλματος προπονητή
κατηγοριών, κατωτέρων των προαναφερόμενων, που τυχόν
έχουν εκδοθεί παλαιότερα (πριν την έναρξη ισχύος του ν.
2725/1999), μετά από αίτησή τους προς τη Γ.Γ.Α. μπορούν
να λάβουν άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή Γ΄
κατηγορίας, αφού προσκομίσουν βεβαίωση – υπεύθυνη δή−
λωση σωματείου θεωρημένη από την Ομοσπονδία με την
οποία θα αποδεικνύουν ότι εργάσθηκαν ως προπονητές σε
αθλητικό σωματείο για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια.
Άρθρο 4
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
Οι προπονητές του παρόντος κανονισμού έχουν το
δικαίωμα να ασκήσουν το επάγγελμα αυτό ανάλογα με
την κατηγορία της άδειας άσκησης επαγγέλματος προ−
πονητή που χορηγείται από τη Γ.Γ.Α. ως ακολούθως:
4.1 Οι προπονητές Α΄ κατηγορίας ως προπονητές Εθνι−
κών Ομάδων ή σωματείων.
4.2 Οι προπονητές Β΄ κατηγορίας ως βοηθοί προπονη−
τών Εθνικών ομάδων ή ως προπονητές σωματείων.
4.3 Οι προπονητές Γ΄ κατηγορίας ως προπονητές
σωματείων.
4.4 Σε περίπτωση έλλειψης προπονητών της ανώτερης
κατηγορίας στο άθλημα δύνανται να χρησιμοποιούνται
προπονητές της αμέσως κατώτερης κατηγορίας.
Άρθρο 5
ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
5.1 Η Ομοσπονδία διατηρεί μητρώο προπονητών του
αθλήματος σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 26 του
ν. 2725/1999 όπως ισχύει. Μητρώο προπονητών διατηρεί
και η πανελλήνια οργάνωση προπονητών.
Στο μητρώο εγγράφονται οι κάτοχοι άδειας άσκησης
επαγγέλματος που έχει εκδοθεί από τη Γ.Γ.Α.
5.2 Το δελτίο ταυτότητας προπονητή αναγράφει την
κατηγορία του, εκδίδεται υποχρεωτικά από την Πα−
νελλήνια Οργάνωση Προπονητών για κάθε προπονητή
μέλος ή μη μέλος αυτού, εφόσον πληροί τις προϋπο−
θέσεις των διατάξεων του άρθρου 1 του παρόντος και
θεωρείται από την Ομοσπονδία. Το ως άνω δελτίο πα−
ρέχει στον κάτοχο το δικαίωμα ελευθέρας εισόδου σε
όλες τις διοργανώσεις αγώνων του αθλήματος.
5.3. Απαγορεύεται η καθοδήγηση αθλητή ή ομάδας
κατά τη διάρκεια αγώνων ή προπονήσεων από πρόσωπο
στερούμενο του ως άνω δελτίου ταυτότητας προπο−
νητών. Η παράβαση της παραγράφου αυτής, δηλαδή η
άσκηση των καθηκόντων του προπονητή από πρόσωπο
στερούμενο του Δελτίου Ταυτότητας Προπονητή, ανε−
ξαρτήτως του λόγου που την προκάλεσε, τιμωρείται
σύμφωνα με το Πειθαρχικό δίκαιο της Ομοσπονδίας.
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Άρθρο 6
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
6.1 Η Ομοσπονδία, οι Ενώσεις, και όσα από τα σωματεία
της έχουν στη δύναμή τους αθλητές κάτω των 18 ετών υπο−
χρεούνται να απασχολούν προπονητές με άδεια άσκησης
επαγγέλματος της Γ.Γ.Α., σύμφωνα με τις παραγράφους 5α
και 5δ του άρθρου 31 του ν. 2725/1999 όπως ισχύει.
6.2 Στα αθλητικά σωματεία, που δεν απασχολούν προπο−
νητή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης,
επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 3 του άρθρου 8 και της
παρ. 6 του άρθρου 50 του ν. 2725/1999 όπως ισχύει.
6.3 Κάθε προπονητής συμβάλλεται υποχρεωτικά εγ−
γράφως με τον αθλητικό φορέα στον οποίο παρέχει τις
υπηρεσίες του με πλήρη, μερική ή περιοδική απασχόληση
εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρε−
σιών. Η σχετική σύμβαση, για να είναι έγκυρη, απαιτείται
να κατατεθεί και να θεωρηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
6.4 Αρμόδιο όργανο για την επίλυση των οικονομικών
διαφορών που τυχόν προκύψουν μεταξύ της Ομοσπον−
δίας ή σωματείου με προπονητή είναι τα Ελληνικά πο−
λιτικά δικαστήρια ή τα προβλεπόμενα από τις κείμενες
διατάξεις όργανα.
6.5 Σε περίπτωση ανόδου σωματείου σε ανώτερη κα−
τηγορία, παρέχεται σ’ αυτό το δικαίωμα να απασχολεί
και για τη νέα αγωνιστική περίοδο, τον προπονητή που
απασχολούσε κατά την αγωνιστική περίοδο πριν την
άνοδο, έστω και αν αυτός δεν είναι κάτοχος αντιστοί−
χου διπλώματος για την κατηγορία στην οποία ανήλθε
το σωματείο.
Άρθρο 7
ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
7.1 Για την πρόσληψη αλλοδαπού προπονητή απαι−
τείται αναγνώριση ισοτιμίας της Γ.Γ.Α. που χορηγείται
εφόσον ο αλλοδαπός συγκεντρώνει αθροιστικά τις εξής
προϋποθέσεις:
α) Είναι κάτοχος νόμιμου τίτλου σπουδών προπονητή
του αθλήματος
β) Έχει ηλικία όχι ανώτερη των 60 ετών
γ) Υποβάλει δήλωση με την οποία δηλώνει ότι αποδέ−
χεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος κανο−
νισμού και ότι το υποβαλλόμενο στη Γ.Γ.Α, στην οικεία
Δ.Ο.Υ., στην Ομοσπονδία και στην Πανελλήνια Οργάνωση
Προπονητών ιδιωτικό συμφωνητικό πρόσληψής του είναι
το μόνο που αναγνωρίζει, συνομολογεί και αποδέχεται
έναντι της Διεθνούς Ομοσπονδίας ή οποιασδήποτε άλ−
λης αρχής στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
δ) Αποδέχεται και συνομολογεί, με το ίδιο συμφω−
νητικό και με πρόβλεψη ρητού όρου ή με αυτοτελή
γραπτή δήλωσή του, ότι τυχόν συμβατικές οικονομικές
διαφορές του με το σωματείο, επιλύουν τα ελληνικά
πολιτικά δικαστήρια ή τα προβλεπόμενα από τις κεί−
μενες διατάξεις όργανα.
ε) Του έχει χορηγηθεί αναγνώριση ισοτιμίας του πτυ−
χίου ή του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 31 παρ.3 του ν. 2725/1999 όπως ισχύει.
στ) Έχει προσληφθεί σε θέση α΄ προπονητή
ζ) Τυχόν συνεργάτες του να είναι Έλληνες προπονητές.
η) Έχει διατελέσει προπονητής ανδρικής ή γυναικείας
ομάδας που συμμετείχε στο πρωτάθλημα της ανώτερης
κατηγορίας ξένης χώρας ή προπονητής εθνικής ομάδας
ανδρών−γυναικών για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια.
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θ) Με απόφαση του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Οργάνωσης
Προπονητών ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό μέχρι
τρία τοις εκατό (3%) επί του ποσού της συμβατικής
αμοιβής αλλοδαπού προπονητή παρακρατείται από τον
εργοδότη και κατατίθεται στο τέλος κάθε συμβατι−
κού εξαμήνου στο ταμείο της Πανελλήνιας Οργάνωσης
Προπονητών, υπέρ του τηρουμένου από αυτήν ειδικού
λογαριασμού επιμόρφωσης προπονητών.
7.2 Για τους αλλοδαπούς προπονητές που διέπονται
από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύουν οι όροι
και οι προϋποθέσεις πρόσληψης των ημεδαπών.
Άρθρο 8
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ − ΠΟΙΝΕΣ
8.1 Προπονητές που υποπίπτουν σε παραπτώματα ηθι−
κής τάξεως ή διασύρουν ή δυσφημούν το επάγγελμα
ή το άθλημα ή υπέχουν οικονομική υποχρέωση προς
την Πανελλήνια Οργάνωση Προπονητών, επιδικασθείσα
τελεσίδικα από αρμόδιες δικαιοδοτικές επιτροπές ή
πολιτικά δικαστήρια, ή σε παραπτώματα που περιλαμ−
βάνονται στο πειθαρχικό κανονισμό της Ομοσπονδίας
ή καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό ή σε αυτά που
ορίζει ο ν. 2725/1999 όπως ισχύει, παραπέμπονται στα
αρμόδια πειθαρχικά όργανα της Ομοσπονδίας
8.2 Για τα παραπάνω παραπτώματα επιλαμβάνεται και
η Πανελλήνια Οργάνωση Προπονητών σύμφωνα με όσα
ορίζει το καταστατικό της. Η απόφαση λαμβάνεται ύστε−
ρα από προηγούμενη κλήση του προπονητή σε απολογία,
η οποία πρέπει να επιδοθεί τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες
πριν από τη συνεδρίαση των αρμοδίων οργάνων. Οι επι−
βαλλόμενες από την Πανελλήνια Οργάνωση Προπονητών
ποινές μπορεί να είναι είτε έγγραφη επίπληξη είτε πρό−
στιμο μέχρι του ποσού των εξακοσίων (600,00) ευρώ.
8.3 Σε περίπτωση υποτροπής ή ιδιαίτερα σοβαρού πει−
θαρχικού παραπτώματος, ο Υφυπουργός Πολιτισμού μπορεί
να ανακαλέσει προσωρινά ή οριστικά την άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος, ύστερα από εισήγηση της ομοσπονδίας και
γνώμη της Πανελλήνιας Οργάνωσης Προπονητών.
Η παραπομπή ενός προπονητή μπορεί να γίνει μετά
από εισήγηση ή καταγγελία προς το Δ.Σ. της Ομοσπον−
δίας οποιουδήποτε μπορεί να την τεκμηριώσει.
Άρθρο 9
ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
9.1 Οι ασκούντες το επάγγελμα του προπονητή σύμφωνα
με τον παρόντα κανονισμό απαγορεύεται να είναι μέλη
αθλητικών σωματείων που καλλιεργούν το άθλημα.
9.2 Προπονητής που έχει συμβληθεί με αθλητικό σωμα−
τείο, ένωση ή την Ομοσπονδία με την ιδιότητα αυτή ή ως
τεχνικός σύμβουλος ή τεχνικός διευθυντής απαγορεύεται
να παρέχει τις υπηρεσίες του σε άλλο σωματείο έστω και
χωρίς αμοιβή. Σε περίπτωση παράβασης της ως άνω υπο−
χρέωσης, ανακαλείται η άδεια άσκησης του επαγγέλματος
για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου. Σε περίπτωση
υποτροπής, η άδεια ανακαλείται για τρία (3) έτη σύμφωνα
με τη διαδικασία της παρ.8.3 του παρόντος κανονισμού.
9.3 Όποιος κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος
προπονητή από τη Γ.Γ.Α. δεν μπορεί να διατηρεί την
αθλητική του ιδιότητα και να αγωνίζεται σε επίσημους
αγώνες του αθλήματος, εκτός εάν έχει καταθέσει την
άδειά του στην Ομοσπονδία. Παράβαση της παρού−
σας διάταξης συνεπάγεται την προσωρινή ή οριστική
ανάκληση της άδειας άσκησης του επαγγέλματος του

προπονητή κατά το άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού
ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπει ο κανονι−
σμός πρωταθλημάτων ή αγώνων.
9.4 Ο ασκών το επάγγελμα του προπονητή του πα−
ρόντος κανονισμού απαγορεύεται να είναι εν ενεργεία
διαιτητής, κριτής, χρονομέτρης ή μέλος Επιτροπής Αγώ−
νων ή διαμεσολαβητής αθλητών. Ο σωματειακός προπο−
νητής απαγορεύεται να είναι ταυτόχρονα συνεργάτης
της Ομοσπονδίας με οποιαδήποτε ιδιότητα.
Άρθρο 10
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
10.1 Η επιμόρφωση των προπονητών του παρόντος
κανονισμού τελεί υπό την εποπτεία της πολιτείας και
υλοποιείται με επιμορφωτικά προγράμματα της Γ.Γ.Α.,
της Ομοσπονδίας, των Τ.Ε.Φ.Α.Α. και της Πανελλήνιας
Οργάνωσης Προπονητών.
10.2 Οι προπονητές, ανάλογα με την κατηγορία τους,
υποχρεούνται να παρακολουθούν σεμινάρια, διαλέξεις
και ημερίδες επιμόρφωσης που οργανώνονται από τα
αρμόδια όργανα.
10.3 Τα σωματεία οφείλουν να διευκολύνουν τους προ−
πονητές τους, προκειμένου αυτοί να συμμετέχουν στις
προαναφερόμενες εκδηλώσεις.
10.4 Για την οργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων από
άλλους φορείς, πλην των στην παρ.1 του παρόντος άρθρου
αναφερομένων, απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Γ.Γ.Α.
Άρθρο 11
ΣΧΟΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
11.1 Μέχρι τη λειτουργία της Εθνικής Σχολής Προπονη−
τών ιδρύονται και λειτουργούν από τη Γ.Γ.Α., σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 31, σχολές προπονητών Γ΄,
Β΄ και Α΄ κατηγορίας με τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
Α) Για τη φοίτηση σε σχολή προπονητών Γ΄ κατηγο−
ρίας ο υποψήφιος πρέπει:
α) Να έχει αρτιμέλεια σε βαθμό που δεν δημιουργεί
πρόβλημα στη διδασκαλία του αθλήματος.
β) Να έχει ηλικία 22 ετών τουλάχιστον
γ) Να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου ή άλλης
ισότιμης σχολής.
δ) Να είχε ενεργό συμμετοχή ως αθλητής του αθλήμα−
τος ή άλλη εμπειρική σχέση με το άθλημα σύμφωνα με
κριτήρια και νομιμοποιητικά έγγραφα που καθορίζονται
κάθε φορά με την απόφαση ίδρυσης της σχολής μετά
από πρόταση της αρμοδίας Ομοσπονδίας και έγκριση
από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή να είναι πτυ−
χιούχος Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή αντίστοιχου πτυχίου τμήματος της
αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
Β) Για τη φοίτηση σε σχολή προπονητών Β΄ κατηγο−
ρίας ο υποψήφιος πρέπει:
α) Να έχει αρτιμέλεια σε βαθμό που δεν δημιουργεί
πρόβλημα στη διδασκαλία του αθλήματος
β) Να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου ή άλλης
ισότιμης σχολής.
γ) Να έχει δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας με αντίστοιχη
άδεια άσκησης επαγγέλματος της Γ.Γ.Α. και τρία (3)
χρόνια προπονητικής εμπειρίας που να αποδεικνύεται
με συμβόλαια, ιδιωτικά συμφωνητικά και λοιπά έγγραφα
βεβαίας χρονολογίας ή να είναι πτυχιούχος Τ.Ε.Φ.Α.Α.
με δευτερεύουσα ειδικότητα στο άθλημα ή να έχει ορι−
σμένο αριθμό συμμετοχών στην εθνική ομάδα του αθλή−
ματος, ο οποίος καθορίζεται με την απόφαση ίδρυσης
και λειτουργίας της σχολής.
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Γ) Για τη φοίτηση σε σχολή προπονητών Α΄ κατηγο−
ρίας ο υποψήφιος πρέπει:
α) Να έχει αρτιμέλεια σε βαθμό που δεν δημιουργεί
πρόβλημα στη διδασκαλία του αθλήματος.
β) Να έχει δίπλωμα Β΄ κατηγορίας με αντίστοιχη
άδεια άσκησης επαγγέλματος της Γ.Γ.Α. και τρία (3)
χρόνια προπονητικής εμπειρίας που να αποδεικνύεται
με συμβόλαια, ιδιωτικά συμφωνητικά και λοιπά έγγραφα
βεβαίας χρονολογίας.
Δ) Τα επί μέρους θέματα που αφορούν τις σχολές
προπονητών καθορίζονται από την εκάστοτε απόφαση
ίδρυσης και λειτουργίας της σχολής.
11.2 Κατά παρέκκλιση των ρυθμίσεων της παρ.4 του άρ−
θρου 31 μπορεί και η Ομοσπονδία να λειτουργεί σχολές
προπονητών, με τις παρακάτω κατηγορίες (παράγραφος
10 του άρθρου 31 του ν. 2725/1999 όπως ισχύει).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της Απόφα−
σης δεν προκαλείται δαπάνης σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Παρατείνουμε την ισχύ της υπ’ αριθμ. 3511.1/7/28.4.2006
(Β 611) Απόφασης μας περί «Καθορισμού Σύνθεσης Πλη−
ρώματος των Επαγγελματικών Πλοίων Αναψυχής» έως
30.4.2009.
2. Να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 12
ΤΕΛΙΚΕΣ − ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

F

12.1 Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος προπονητών
που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη της ισχύος του
παρόντος κανονισμού εξακολουθούν να ισχύουν.
12.2 Η προπονητική εμπειρία − προϋπηρεσία αποδεικνύεται
με έγγραφο του σωματείου, επικυρωμένο από την Ομο−
σπονδία, συνοδευόμενο από σύμβαση ή ιδιωτικό συμφωνη−
τικό θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., μισθολογικές κα−
ταστάσεις ασφαλιστικών φορέων ή αποδείξεις ή τιμολόγια
παροχής υπηρεσιών, αποδεικτικά στοιχεία προπονητικού
έργου, όπως φύλλα αγώνων, δηλώσεις συμμετοχής αθλη−
τών καθώς και λοιπά έγγραφα βεβαίας χρονολογίας.
12.3 Σωματεία που κατά τη δημοσίευση του παρόντος
απασχολούν προπονητή κατώτερης κατηγορίας από την
προβλεπόμενη στο άρθρο 4 δύνανται να τον διατηρή−
σουν στη δύναμή τους, μέχρι τη λήξη της τρέχουσας
αγωνιστικής περιόδου.
Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Απριλίου 2008
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

F
Aριθμ. 3511.1
(3)
Παράταση ισχύος της υπ’ αριθμ. 3511.1/7/28.4.2006 (Β 611)
Απόφαση YEN περί Καθορισμού Σύνθεσης Πληρώμα−
τος των Επαγγελματικών Πλοίων Αναψυχής.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ,
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.1 του ν. 2743/1999 «Πλοία
Αναψυχής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 211), όπως ισχύει.
2. Την υπ’ αριθμ. 3511.8/2003/21.4.2003 (Β΄ 575) Απόφαση
Υ.Ε.Ν «Καθορισμός Σύνθεσης Πληρώματος των Επαγγελ−
ματικών Πλοίων Αναψυχής», όπως τροποποιήθηκε με την
υπ’ αριθμ. 3511.1/7/28.4.2006 Απόφαση Υ.Ε.Ν (Β΄ 611).
3. Την ανάγκη ασφαλούς δραστηριοποίησης των πλοί−
ων από άποψη στελέχωσης.

Πειραιάς, 2 Μαΐου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

(4)
Ένταξη υπαλλήλων Α.Μ.Ε.Α. των Δημοτικών Επιχειρήσε−
ων Ανάπτυξης και «ΜΑΓΙΚΟ» Δήμου Βιστωνίδος στο
Δήμο Βιστωνίδος σε προσωρινές προσωποπαγείς
θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 64/2008 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Βιστωνίδας η οποία εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004
(Φ.Ε.Κ. 134 τ.Α΄), του άρθρου 16 του ν. 3491/2006 (Φ.Ε.Κ.
207/τ.Α΄/2.10.2006) και του άρθρου 86 του ν. 3463/2006:
Α. Εντάσσονται στον Δήμο Βιστωνίδας οι παρακάτω
υπάλληλοι των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ανάπτυξης και
«ΜΑΓΙΚΟ» του Δήμου Βιστωνίδας, σε προσωρινές προ−
σωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
συνιστώμενες με την απόφαση αυτή ανάλογες με τα
προσόντα τους:
1. Τερζίδης Αθανάσιος του Βασιλείου − ΔΕ Διοικητι−
κών.
2. Φυντανάκη Μαρία του Παράσχου − ΥΕ Καθαριστρι−
ών.
3. Ζαχαριάδου Ελένη του Θεοδώρου − ΥΕ Εργάτρια
Γενικών Καθηκόντων.
4. Σταυρίδου Αθανασία του Χρήστου − ΥΕ Εργάτρια
Γενικών Καθηκόντων.
5. Σκορδά Αθηνά του Παναγιώτη − ΥΕ Εργάτρια Γενι−
κών Καθηκόντων.
6. Πούλιος Σπυρίδων του Δημητρίου − ΥΕ Εργάτης
Γενικών Καθηκόντων.
7. Πιλαβίδης Ανακρέων του Ξενοφών − ΥΕ Εργάτης
Γενικών Καθηκόντων.
8. Θεοφυλάκη Αλεξάνδρα του Χρήστου − ΥΕ Εργάτρια
Γενικών Καθηκόντων.
9. Μουμίνογλου Αρίφ του Μουμίν − ΥΕ Εργάτης Γενι−
κών Καθηκόντων.
Β. Συστήνονται στο Δήμο Βιστωνίδας εννέα (9) προσω−
ρινές προσωποπαγής θέσης με σχέση εργασίας ιδιωτι−
κού δικαίου αορίστου χρόνου στις οποίες εντάσσονται
οι ανωτέρω υπάλληλοι:
Μία (1) θέση ΔΕ Διοικητικών.
Μία (1) θέση ΥΕ Καθαριστριών.
Τρεις (3) θέσεις ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων.
Τέσσερις (4) θέσεις ΥΕ Εργατριών Γενικών Καθηκό−
ντων.
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Οι θέσεις θα καταργηθούν όταν με οποιοδήποτε τρό−
πο κενωθούν (Βεβαίωση 6804/11.4.2008 του Δημάρχου
Βιστωνίδας).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Διευθύντρια
Κ. ΒΑΓΓΛΗ
F
(5)
Διορισμός Υπαλλήλου στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαί−
ου σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του κλάδου
ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 1524/406/15.1.2008 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 παρ.
1, 24−26 και 28−32 του π.δ. 57/2007 (Φ.Ε.Κ. 59 Α΄/2007) και
με την υπ’ αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8.2/23/33952,34711/8.1.2008
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών διορίζεται ο Καρα−
μπάτσος Ιωάννης του Βασιλείου απόφοιτος της ΙΗ Εκπαι−
δευτικής σειράς του Τμήματος Περιφερειακής Διοίκησης,
στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σε συνιστώμενη προ−
σωποπαγή θέση του κλάδου ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού,
με βαθμό Β΄ και με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου. Ο
διορισμός του ανατρέχει από 19.11.2007.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Ν. Λέσβου 2140/7.4.2008).
Ο Γενικός Γραμματέας κ.α.α
Ο Γενικός Διευθυντής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΘΡΑΚΟΥΛΗΣ
F
(6)
Μετάταξη υπαλλήλου του Δήμου Ευόσμου με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 153/2008 απόφαση του Δημάρχου
Εύοσμου του Νομού Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε νόμιμα
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76,79, 183 και 230
του ν. 3584/2007 (Φ.Ε.Κ. 143/τ.Α΄/28.6.2007), μετατάσσεται
η υπάλληλος του Δήμου Εύοσμου με σχέση εργασίας Ιδι−
ωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, Μπράτσιου Αθανασία
του Κωνσταντίνου, από τον κλάδο ΔΕ Διοικητικού, στην
ανώτερη κατηγορία ΠΕ, σε συνιστώμενη προσωποπαγή
θέση αορίστου χρόνου του κλάδου ΠΕ Διοικητικού.
(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας /Διεύθυν−
ση Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης 9559/11.4.2008).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής κ.α.α.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΡΕΠΑ

Διορισμός υπαλλήλου στην Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου.

(7)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. οικ. 632/15.1.2008 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που
εκδόθηκε κατόπιν της υπ’ αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ8.2/23/33952,
34711/8.1.2008 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών περί
διάθεσης των αποφοίτων της Ε.Σ.Δ.Δ. και σύμφωνα με
διατάξεις του άρθρου 24 και 25 του π.δ. 57/2007 (Φ.Ε.Κ.
59/τ.Α΄) και του ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107/τ.Α΄), διορίζεται
στη Γενική Διεύθυνση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σε
προσωποπαγή θέση, ο Παϊζάκης Γεώργιος του Δημήτρι−
ου−Χαράλαμπου απόφοιτος της ΙΗ΄ Εκπαιδευτικής Σειράς
της Ε.Σ.Δ.Δ., με ειδικότητα στην Περιφερειακή Διοίκηση,
κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού, με Β΄ βαθμό και ει−
σαγωγικό Μισθολογικό Κλιμάκιο το 17° μετά τη συνακόλου−
θη υπ’ αριθμ. 2/11049/4.3.2008 απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών για μεταφορά πίστωσης στον
προϋπολογισμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Ε.Φ. 912−
33/061) και σε κωδικούς της υποκατηγορίας 0211.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Ν. Κυκλάδων 2106/27.3.2008).
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
F
(8)
Μετάταξη υπαλλήλου στον Οργανισμό Τουριστικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΟΤΕΚ)
Με τις υπ’ αριθμ. 3/5.2.2008 και 87/18.3.2008 αποφά−
σεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και του Διοικητικού
Συμβουλίου του Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης
και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.) αντίστοιχα και βάσει των
διατάξεων της παρ. 5 άρθρου 12 ν. 3230/2004 (Φ.Ε.Κ.
44/τ.Α΄/11.2.2004) εγκρίθηκε η μετάταξη του Νταντούτη
Γεωργίου του Μύρωνα, επί συμβάσει αορίστου χρόνου
υπαλλήλου του Εκπαιδευτηρίου Τ.Ε.Ε./Ε.Π.ΑΣ. Αναβύσ−
σου του Ο.Τ.Ε.Κ., από την οργανική θέση κλάδου ΥΕ Μα−
γείρου, όπου υπηρετεί, σε συνιστώμενη προσωποπαγή
θέση ΔΕ Επιμελητή Εκπαιδευτηρίου, με δέσμευση της
μίας (1) κενής οργανικής θέσης μονίμου προσωπικού ΔΕ
Επιμελητών Εκπαιδευτηρίων του Τ.Ε.Ε./Ε.Π.ΑΣ. Αναβύσ−
σου. Η προκαλούμενη, από την μετάταξη, επιβάρυνση
στους Κ.Α.Ε. της μισθοδοσίας του Τακτικού Προϋπολο−
γισμού του Ο.Τ.Ε.Κ. ανέρχεται στο ύψος των 2.598,78
ευρώ για το έτος 2008.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΣΚΟΥΚΗΣ
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