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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/12993
(1)
Απλούστευση της διαδικασίας για την αναγνώριση με−
ταπτυχιακών τίτλων σπουδών ΑΕΙ Ελλήνων Υποτρό−
φων του ΙΚΥ από το ΔΟΑΤΑΠ.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1) Της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004
«Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρη−
ση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ/Α΄
44/2004).

2) Του άρθρου 10 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την
οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική
διαδικασία και τους ΟΤΑ» (ΦΕΚ/Α7102/24.5.2004), με το
οποίο συστάθηκε η Κεντρική Επιτροπή Απλούστευσης
Διαδικασιών (ΚΕΑΔ) στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας
Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών.
3) Του ν. 3328/2005 «Διεπιστημονικός Οργανισμός Ανα−
γνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ/Α΄/80/1.4.2005).
4) Του άρθρου 18 του ν. 3369/2005 «Συστηματοποίη−
ση της δια βίου μάθησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ/
Α΄/6.7.2005).
5) Του ν.δ. 4434/1964 «Περί συμπληρώσεως διατάξεων
αφορωσών εις την λειτουργίαν του Ιδρύματος Κρατικών
Υποτροφιών» (ΦΕΚ/Α΄/217/12.11.1964).
6) Του άρθρου 1 του π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουρ−
γείων» (ΦΕΚ/Α΄/2007).
7) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ/Α798/2005).
8) Του άρθρου 2 και της παραγράφου 1 του άρθρου 5
της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/25873 (ΦΕΚ/Β΄/1950/3.10.2007)
κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ−
γούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο».
9) Την «Έκθεση της Κεντρικής Επιτροπής Απλούστευ−
σης Διαδικασιών (ΚΕΑΔ) της ΓΓΔΔ&ΗΔ του Υπουργείου
Εσωτερικών σχετικά με τη Διαδικασία Αναγνώρισης
Τίτλων Σπουδών ΑΕΙ της Αλλοδαπής από το Διεπιστη−
μονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών
και Πληροφόρησης Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ)» (Ιού−
νιος 2006).
10) Την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας των πα−
ρεχομένων υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης προς
τον πολίτη
11) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
1. Την κατάργηση της υποβολής της Βεβαίωσης τόπου
σπουδών από τα ΑΕΙ της αλλοδαπής, η οποία απαιτείται
ως δικαιολογητικό από το Διεπιστημονικό Οργανισμό
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), για την αναγνώριση μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών ΑΕΙ εξωτερικού Ελλήνων υποτρόφων του ΙΚΥ
(Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών).
2. Το δικαιολογητικό αυτό αντικαθίσταται με βεβαίωση
που θα χορηγείται από το ΙΚΥ, στην οποία θα αναφέ−
ρονται η πραγματοποίηση και ο τόπος σπουδών του
αιτούντος την αναγνώριση του μεταπτυχιακού τίτλου.
3. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. οφείλουν
να τροποποιήσουν τα σχετικά έντυπα των αιτήσεων
που υποβάλλονται από τους πολίτες για τη διαδικασία
αναγνώρισης μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ΑΕΙ εξω−
τερικού Ελλήνων υποτρόφων του ΙΚΥ, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρούσας απόφασης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Μαΐου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ

ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 30813
(2)
Τροποποίηση της με υπ’ αριθμ. ΔΟΑ/Φ.6.8/11516/24.5.2004
υπουργικής απόφασης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παραγράφου 18 του άρθρου 18 του ν. 2503/1997
(ΦΕΚ 107 Α΄) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περι−
φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση
και άλλες διατάξεις»,
β. της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247
Α΄) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών
του Κράτους και άλλες διατάξεις»,
γ. του π.δ. 373/1995 (ΦΕΚ 201 Α΄) «Συγχώνευση των
Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών
στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του»,
καθώς και του π.δ. 205/2007 (ΦΕΚ231 Α΄) «Συγχώνευση
Υπουργείων»,
δ. του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ
98Α΄).
2. Την με υπ’ αριθμ. ΔΟΑ /Φ.6.8/11516/24.5.2004 (ΦΕΚ
811 Β΄) υπουργική απόφαση, όπως ισχύει.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την με υπ’ αριθμ. ΔΟΑ/Φ.6.8/11516/
24.5.2004 απόφαση, η οποία τροποποιήθηκε με τις με
αριθμό 59120/22.11.2004, 6746/11.2.2005, 1189/8.1.2007,
15689/16.3.2007, 65151/20.11.2007 και 21060/4.4.2008 όμοι−
ες της, ως εξής:
Τα στοιχεία γ) και ι) της παρ. 2 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«γ) δύο ειδικούς εμπειρογνώμονες ι) έναν ειδικό επι−
στήμονα».
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό ΔΟΑ/Φ.6.8/11516/ 24.5.2004
απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε με τις με υπ’ αριθμ.
59120/22.11.2004, 6746/11.2.2005, 1189/8.1.2007 15689/16.3.2007,
65151/20.11.2007 και 21060/4.4.2008 όμοιες της.

Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 7.4.2008, να δημοσι−
ευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Μαΐου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 1054881/962/Α0012
(3)
Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογί−
ας εισοδήματος οικ. έτους 2008 που υποβάλλονται
ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου από πράκτορες ασφα−
λιστικών εταιρειών καθώς και εισοδήματα, από συμ−
μετοχή σε εταιρεία, από μισθωτές υπηρεσίες, αξιω−
ματικών εμπορικών πλοίων, από την αλλοδαπή και
κατοίκων εξωτερικού.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 22 του ν.2020/1992
(ΦΕΚ 34Α) με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον
Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει με
απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμε−
νες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών
δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
2. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1948)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών για τον καθορισμό αρμοδιο−
τήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 62 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ
151 Α΄) που ορίζει τις προθεσμίες υποβολής των ετήσιων
δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.
4. Τα αιτήματα διαφόρων επαγγελματικών οργανώ−
σεων φοροτεχνικών και ιδιωτών.
5. Τη διαπίστωση ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:
1. Οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων όλων των
κατηγοριών, των υπόχρεων που προβλέπονται από τις
διατάξεις των υποπεριπτώσεων αα’, ββ’, γγ’, δδ’ και εε’
της περίπτωσης γ’ της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν.
2238/1994 που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδι−
κτύου. παρατείνονται κατά δέκα (10) εργάσιμες ημέρες
από τη τελευταία ημερομηνία υποβολής τους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Μαΐου 2008
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

F
Αριθμ. Δ.Υ.
Κανονισμός Προπονητών Αντισφαίρισης.

(4)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
Α. Του α.ν. 397/1968 περί επανασυστάσεως της Γενι−
κής Γραμματείας Αθλητισμού και αρμοδιοτήτων αυτής
(ΦΕΚ Α΄ 101).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο 10 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
Γ. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 31 του
ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός Αθλη−
τισμός και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄121).
2. Την υπ’ αριθμ. 303/21.11.2007 κοινή υπουργική από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού
με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πο−
λιτισμού Ιωάννη Ιωαννίδη» (ΦΕΚ Β΄ 2241).
3. Το υπ’ αριθμ. 1801/2.5.2007, έγγραφο της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Α.).
4. Το υπ’ αριθμ.17/06/5.10.2006, έγγραφο του Συνδέ−
σμου Ελλήνων Προπονητών Αντισφαίρισης (Σ.Π.Α.Ε.).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τον Κανονισμό προπονητών Αντισφαίρι−
σης ως ακολούθως:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
Άρθρο 1
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
1.1 Προπονητής αντισφαίρισης είναι ο έχων αποκτήσει
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού
και της κείμενης αθλητικής νομοθεσίας τα τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα για την αθλητική εκπαίδευση,
επιμόρφωση και καθοδήγηση αθλητών κάθε επιπέδου
και ηλικίας αθλητικών σωματείων, τοπικών ενώσεων και
εθνικών ομάδων για την προετοιμασία και συμμετοχή
τους σε κάθε είδους αγωνιστικές δραστηριότητες του
αθλήματος.
1.2 Το επάγγελμα του προπονητή του αθλήματος στην
Ελλάδα έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν όσοι είναι κά−
τοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται
από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) .
1.3 Οι νόμιμα ασκούντες το επάγγελμα του προπονητή
του αθλήματος στην Ελλάδα σύμφωνα με τα οριζόμενα
στα άρθρα 31 παρ.1 και 2 και 136 παρ. 5 του ν. 2725/1999,
όπως ισχύει και τον παρόντα κανονισμό υπάγονται στις
διατάξεις του Κανονισμού αυτού.
1.4 Όπου στον παρόντα κανονισμό αναφέρεται η λέξη
προπονητής εννοείται και προπονήτρια, όπου ομοσπον−
δία εννοείται η Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Αντι−
σφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Α.) και όπου πανελλήνια οργάνωση
προπονητών ο Σύνδεσμος Προπονητών Αντισφαίρισης
Ελλάδος (Σ.Π.Α.Ε.).
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 (ΦΕΚ 239/Α)
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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
(ΦΕΚ 247/Α) ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16.10.2006 κοινή υπουργική
απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ και Δικαιοσύνης.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. 11726/9.6.2005 (ΦΕΚ 838/Β΄) κοινή υπουργική
απόφαση, του αιτούντος περί μη άσκησης ποινικής δίω−
ξης 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 διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2858/2000 (ΦΕΚ
247/Α).
δ) Πιστοποιητικό Υγείας από τις υγειονομικές επι−
τροπές των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του
Εθνικού Συστήματος Υγείας.
ε) Κατάθεση εκατόν σαράντα επτά (147) ΕΥΡΩ, 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 αναγνωρι−
σμένων σχολών προπονητών του εξωτερικού ή άλλων
αναγνωρισμένων σχολών της ημεδαπής, απαιτείται και
γνώμη για την ισοτιμία, της πενταμελούς επιτροπής που
λειτουργεί στην έδρα του Ελληνικού Κέντρου Αθλητι−
κής 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 πε−
νταμελής 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
(ΦΕΚ 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.
− Οι απόφοιτοι σχολής προπονητών Β΄ κατηγορίας.
3.3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄: Στην κατηγορία αυτή εντάσσο−
νται:
− Οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή αντίστοιχου πτυχίου τμή−
ματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ,
με πρώτη ή κύρια ειδικότητα στο άθλημα και δύο (2)
χρόνια προπονητικής εμπειρίας, αποδεικνυόμενης σύμ−
φωνα 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
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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 προπο−
νητή 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 επαγγέλ−
ματος προπονητή Γ΄κατηγορίας, αφού προσκομίσουν
βεβαίωση – υπεύθυνη δήλωση 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 και αθλητικών σωματείων οποιασδήποτε
κατηγορίας.
4.2 Οι προπονητές Β΄ κατηγορίας ως προπονητές σε
οποιοδήποτε σωματείο πλην της ανώτερης κατηγο−
ρίας.
4.3 Οι προπονητές Γ΄ κατηγορίας ως προπονητές σω−
ματείων τοπικών κατηγοριών, ή περιφερειακών πρωτα−
θλημάτων.
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 σύμ−
φωνα 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 αυτής, 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.

Άρθρο 6
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
6.1 Η Ομοσπονδία, οι Ενώσεις της και όσα από τα
σωματεία της έχουν στη δύναμή τους αθλητές κάτω
των 18 ετών υποχρεούνται να απασχολούν προπονητές
με άδεια άσκησης επαγγέλματος της Γ.Γ.Α., σύμφω−
να με τις παραγράφους 5α και 5δ του άρθρου 31 του
ν. 2725/1999 όπως ισχύει.
6.2 Στα αθλητικά σωματεία, που δεν απασχολούν
προπονητή 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 απασχό−
ληση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξαρτήτων
υπηρεσιών. Η σχετική σύμβαση, για να είναι έγκυρη,
απαιτείται να κατατεθεί και να θεωρηθεί από την αρ−
μόδια 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 είναι Έλληνες προπονητές.
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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.
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
τη Πανελλήνια Οργάνωση Προπονητών, επιδικασθείσα
τελεσίδικα από αρμόδιες δικαιοδοτικές επιτροπές ή
πολιτικά δικαστήρια, ή παραπτώματα που περιλαμβά−
νονται 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 λαμβάνε−
ται ύστερα από προηγούμενη κλήση του προπονητή
σε απολογία, η οποία πρέπει να επιδοθεί τουλάχιστον
δέκα (10) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση των αρμοδίων
οργάνων. Οι επιβαλλόμενες από την πανελλήνια οργά−
νωση προπονητών ποινές μπορεί να είναι είτε έγγραφη
επίπληξη είτε πρόστιμο μέχρι του ποσού των εξακοσίων
(600,00) ευρώ.
8.3 Σε περίπτωση υποτροπής ή ιδιαίτερα σοβαρού
πειθαρχικού παραπτώματος, ο Υφυπουργός Πολιτισμού
μπορεί να ανακαλέσει προσωρινά ή οριστικά την άδεια
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 Ομοσπονδίας
οποιουδήποτε μπορεί να την τεκμηριώσει.
Άρθρο 9
ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
9.1 Οι ασκούντες το επάγγελμα του προπονητή σύμ−
φωνα με τον παρόντα κανονισμό απαγορεύεται να εί−
ναι μέλη αθλητικών σωματείων που καλλιεργούν το
άθλημα .
9.2 Προπονητής που έχει συμβληθεί με αθλητικό σω−
ματείο, ένωση ή την ομοσπονδία με την ιδιότητα αυτή
ή ως τεχνικός σύμβουλος ή τεχνικός διευθυντής απαγο−
ρεύεται να παρέχει τις υπηρεσίες του σε άλλο σωματείο
έστω και χωρίς αμοιβή. Σε περίπτωση παράβασης της
ως άνω υποχρέωσης, ανακαλείται η άδεια άσκησης του
επαγγέλματος για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιό−
δου. Σε περίπτωση υποτροπής, η άδεια ανακαλείται για
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τρία (3) έτη, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου
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 7 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 διαμεσολαβητής
αθλητών. Ο σωματειακός προπονητής 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 έγκρι−
ση 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 οι οποίες χορηγούν αντίστοιχα
διπλώματα με τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
Α) Για τη φοίτηση σε σχολή προπονητών Γ΄κατηγορίας
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 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 πτυχι−
ούχος Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή αντίστοιχου πτυχίου τμήματος της
αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
Β) Για τη φοίτηση σε σχολή προπονητών Β΄κατηγορίας
ο υποψήφιος πρέπει:

13062

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

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 συμ−
βόλαια, ιδιωτικά συμφωνητικά και λοιπά έγγραφα βε−
βαίας χρονολογίας ή να είναι πτυχιούχος Τ.Ε.Φ.Α.Α. με
δευτερεύουσα ειδικότητα στο άθλημα ή να έχει ορισμέ−
νο αριθμό συμμετοχών στην εθνική ομάδα του αθλή−
ματος, ο οποίος καθορίζεται με την απόφαση ίδρυσης
και λειτουργίας της σχολής.
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.
Άρθρο 12
ΤΕΛΙΚΕΣ − ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
12.1 Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος προπονητών
του αθλήματος που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη
της ισχύος του παρόντος κανονισμού εξακολουθούν
να ισχύουν.
12.2 Η προπονητική εμπειρία − προϋπηρεσία αποδει−
κνύεται με έγγραφο του σωματείου, επικυρωμένο από
την Ομοσπονδία, συνοδευόμενο από σύμβαση ή ιδιω−
τικό συμφωνητικό θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.,
μισθολογικές καταστάσεις ασφαλιστικών φορέων ή
αποδείξεις ή τιμολόγια παροχής
υπηρεσιών, αποδεικτικά στοιχεία προπονητικού έργου,
όπως φύλλα αγώνων, δηλώσεις συμμετοχής αθλητών
καθώς και λοιπά έγγραφα βεβαίας χρονολογίας.
12.3 Σωματεία που κατά τη δημοσίευση του παρόντος
κανονισμού απασχολούν προπονητή κατώτερης κατη−
γορίας από την προβλεπόμενη στο άρθρο 4, δύνανται
να τον διατηρήσουν 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 δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Μαΐου 2008
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

(5)
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από την ομογενή
ΣΚΛΙΑΡ (SKLYAR) ΓΚΑΛΙΝΑ (GALYNA) του ΚΟΥΖΜΑ
και της ΝΑΝΤΙΑ κ.λπ.
1. Με την υπ’ αριθμ. Φ:14532/ 8712/15.5.2008 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής γίνεται
αποδεκτή η αίτηση της ομογενούς ΣΚΛΙΑΡ (SKLYAR)
ΓΚΑΛΙΝΑ (GALYNA) του ΚΟΥΖΜΑ και της ΝΑΝΤΙΑ, περί
αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με
τις διατάξεις 15 και 35 του ν. 3284/10.11.2004 (Φ.Ε.Κ. 217
Α΄) «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ−
νειας».
2. Με την υπ’ αριθμ. Φ: 14717/8710/15.5.2008 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται
αποδεκτή η αίτηση της ομογενούς ΜΙΤΣΚΙΧ (MITSKIKH)
ΒΑΛΕΝΤΙΝΑΣ (VALENTINA) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΟΛ−
ΓΑΣ, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις 15 και 35 του ν. 3284/10.11.2004
(Φ.Ε.Κ. 217 Α΄) «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής
Ιθαγένειας».
3. Με την υπ’ αριθμ. Φ:14465/8711/15.5.2008 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται
αποδεκτή η αίτηση της ομογενούς ΚΑΖΑΖΗΣ (KAZAZIS)
ΟΛΓΑΣ (OLGA) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ και της ΒΑΛΕΝΤΙΝΑΣ,
περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα
με τις διατάξεις 15 και 35 του ν. 3284/10.11.2004 (Φ.Ε.Κ.
217 Α΄) «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα−
γένειας».
4. Με την υπ’ αριθμ. Φ:6461/22814/ 15.5.2008 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνε−
ται αποδεκτή η αίτηση του ομογενούς ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗ
(TCHAKHOURIDI) ΛΕΩΝΙΔΑ (LEONID) του ΜΑΤΘΑΙΟΥ και
της ΞΕΝΙΑΣ, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας,
σύμφωνα με τις διατάξεις 15 και 35 του ν. 3284/10.11.2004
(Φ.Ε.Κ. 217 Α΄) «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής
Ιθαγένειας».
5. Με την υπ’ αριθμ. Φ:19796/οικ. 10135/15.5.2008 από−
φαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γί−
νεται αποδεκτή η αίτηση του ομογενούς ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ
(NIKOLAIDI) ΓΡΗΓΟΡΙΪ (GRIGORY) του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ και
της ΕΛΕΝΑΣ, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας,
σύμφωνα με τις διατάξεις 15 και 35 του ν. 3284/10.11.2004
(Φ.Ε.Κ. 217 Α΄) «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής
Ιθαγένειας» και εγκρίνεται ο εξελληνισμός του ονόματος
του από ΓΡΗΓΟΡΙΪ σε ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
6. Με την υπ’ αριθμ. Φ:21766/ 6562/15.5.2008 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γί−
νεται αποδεκτή η αίτηση του ομογενούς ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ
(NIKOLAIDI) ΓΙΟΥΡΙ (YURY) του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ και της
ΕΒΕΛΙΝΑ, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας,
σύμφωνα με τις διατάξεις 15 και 35 του ν. 3284/10.11.2004
(Φ.Ε.Κ. 217 Α΄) «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής
Ιθαγένειας».
Με την υπ’ αριθμ. Φ:23481/ 5429/ 15.5.2008 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής γίνεται αποδε−
κτή η αίτηση του ομογενούς ΚΕΤΣΕΤΖΗ (KECHEDZHY)
ΟΛΕΞΑΝΤΡ (OLEKSANDR) του ΖΑΧΑΡ και της ΛΙΝΤΙΑ,
περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας σύμφωνα
με τις διατάξεις 15 και 35 του ν. 3284/10.11.2004 (Φ.Ε.Κ.
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217 Α΄) «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα−
γένειας».
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Γενική Διευθύντρια Περιφέρειας
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ
F
Αριθμ. 37985/8854
(6)
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
(Ο.Ε.Υ.) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με
την επωνυμία «ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟ−
ΛΗΣ» Νομού Ιωαννίνων».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/28.6.2007
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι−
νοτικών Υπαλλήλων».
2. Την υπ’ αριθμ. 18176/5.8.2003 απόφαση «περί εγκρί−
σεως Ο.Ε.Υ. Παιδικού Σταθμού Δήμου Ανατολής».
3. Την υπ’ αριθμ. 57/2008 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Ανατολής και την υπ’ αριθμ. 55/2007 όμοια
του Διοικητικού Συμβουλίου του Παιδικού Σταθμού Δή−
μου Ανατολής.
4. Την υπ’ αριθμ. 11/2008 Γνωμοδότηση του Υπηρεσια−
κού Συμβουλίου Ο.Τ.Α. Νομού Ιωαννίνων και
5. Την υπ’ αριθμ. 23302/10.1.2008 (ΦΕΚ 111/28.1.2008) από−
φαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσι−
οδότησης υπογραφής αποφάσεων, εγγράφων κ.λπ. ΜΕ
ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ». απο−
φασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 18176/5.8.2003 απόφαση
μας ως εξής:
Στο άρθρο 6: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
και στο «ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ»
προστίθεται μία (1) θέση Κατηγορίας Πανεπιστημιακής
Εκπαίδευσης (ΠΕ), κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών.
Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η προηγούμενη από−
φασή μας.
Κάλυψη δαπάνης:
Με την παρούσα κανονιστική πράξη προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Παιδικού Σταθ−
μού Δήμου Ανατολής, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο
ποσό των 24.000,00 ευρώ (ΚΑ. 15−6011001 σελ. 26).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 13 Μαΐου 2008
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ
F
Αριθμ. 2282
(7)
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Δήμου Πικρολίμνης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007.

13063

2. Τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 37/1987
και 22/1990.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 9, 11, 12, 19, 20, 34, 36
και 38 του ν. 2190/1994.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 18 του ν. 2539/
1997.
5. Την υπ’ αριθμ. 1743/14.4.1999 απόφασή μας (ΦΕΚ 1194
Β΄/15.6.1999), με την οποία εγκρίθηκε ο Ο.Ε.Υ. του Δή−
μου Πικρολίμνης, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ.
3865/10.10.2003 (ΦΕΚ 1608 Β΄/31.10.2003), 5910/15.12.2003
(ΦΕΚ 2005 Β΄/31.12.2003), 572/14.2.2005 (ΦΕΚ 312
Β΄/10.3.2005) και 2977/11.6.2007 (ΦΕΚ 1211 Β΄/17.7.2007)
αποφάσεις μας και ισχύει σήμερα.
6. Την υπ’ αριθμ. 15/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Δήμου Πικρολίμνης περί τροποποίησης του
Ο.Ε.Υ. του Δήμου Πικρολίμνης.
7. Το υπ’ αριθμ. 2/2008 πρακτικό του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου Ο.Τ.Α. Ν. Κιλκίς με το οποίο γνωμοδοτεί
θετικά ως προς την ανωτέρω τροποποίηση.
8. Την υπ’ αριθμ. 5631/26.7.2000 απόφαση του Γ.Γ.Π.Κ.Μ.
περί ορισμού εισηγητών και μεταβίβασης εξουσίας υπο−
γραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων
εγγράφων και άλλων πράξεων στον Γενικό Διευθυντή,
στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και προϊσταμένους
Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Περιφέρει−
ας, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 1743/14.4.1999 απόφασή
μας (ΦΕΚ 1194 Β΄/15.6.1999), με την οποία εγκρίθηκε ο
Ο.Ε.Υ. του Δήμου Πικρολίμνης, όπως τροποποιήθηκε με
τις υπ’ αριθμ. 3865/10.10.2003 (ΦΕΚ 1608 Β΄/31.10.2003),
5910/15.12.2003 (ΦΕΚ 2005 Β΄/31.12.2003), 572/14.2.2005 (ΦΕΚ
312 Β΄/10.3.2005) και 2977/11.6.2007 (ΦΕΚ 1211 Β΄/17.7.2007)
αποφάσεις μας και ισχύει σήμερα, ως εξής:
Συστήνονται πέντε (5) οργανικές θέσεις τακτικού προ−
σωπικού, ήτοι:
Α) Μία (1) θέση της Κατηγορίας ΠΕ−Κλάδου Διεκπε−
ραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
Β) Μία (1) θέση της Κατηγορίας ΤΕ−Κλάδου Διεκπε−
ραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
Γ) Μία (1) θέση της Κατηγορίας ΠΕ 1−Οικονομικού
Δ) Μία (1) θέση της Κατηγορίας ΥΕ−Κλάδου ΥΕ13−Οδη−
γού τρίτροχου
Ε) Μία θέση ΠΕΙ Διοικητικού−Νομικής Σχολής.
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βά−
ρος του προϋπολογισμού του Δήμου Πικρολίμνης οι−
κονομικού έτους 2008, ύψους 72.000,00 €, η οποία έχει
προβλεφθεί.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 1743/14.4.1999
απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ.
3865/10.10.2003, 5910/15.12.2003, 572/14.2.2005 και
2977/11.6.2007 αποφάσεις μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κιλκίς, 29 Απριλίου 2008
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΜΠΑΝΙΔΟΥ
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Διευκρίνιση διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 2501/31.10.2002,
όπως ισχύει.

(8)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ
(Συνεδρίαση ΕΤΠΘ 259/2.5.2008/Θέμα 1)
Αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 1 του ν. 1266/1982 «όργανα ασκήσεως της
νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτι−
κής και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με την ΠΔ/ΤΕ
336/29.2.1984 σχετικά με τη σύσταση Επιτροπών στην
Τράπεζα της Ελλάδος για την άσκηση αρμοδιοτήτων
(τελευταία τροποποίηση ΠΔ/ΤΕ 2539/24.2.2004),
β) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της
Ελλάδος, όπως ισχύει,
γ) το ν. 3601/2007 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτή−
των από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφα−
λαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων
παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις»
και ιδίως τα άρθρα 16 (παρ. 3) και 25 (παρ. 6) αυτού,
δ) την ΠΔ/ΤΕ 2501/31.10.2002, περί ενημέρωσης των
συναλλασσομένων με τα πιστωτικά ιδρύματα για τους
όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους και ιδίως το
εδάφιο 6 του Κεφ. Α και την παράγραφο 5 του Κεφ.
Γ’ αυτής, σχετικά με τις αρχές που πρέπει να διέπουν
τις διαφημιστικές καταχωρήσεις των πιστωτικών ιδρυ−
μάτων,
ε) ότι ο τρόπος παρουσίασης ορισμένων στοιχείων
που περιλαμβάνονται σε διαφημιστικές καταχωρήσεις
για την προώθηση τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών
δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στους κανόνες διαφάνει−
ας, αποφάσισε:

να διευκρινίσει την παράγραφο 5 του Κεφ. Γ΄ της
ΠΔ/ΤΕ 2501/31.10.2002, ως εξής:
Οι όροι και τα βασικά στοιχεία της ενημέρωσης (έξο−
δα, ΣΕΠΠΕ, κίνδυνος από διακύμανση συναλλαγματικής
ισοτιμίας, επιτοκίων κ.λπ.) που περιλαμβάνονται σε δια−
φημιστική καταχώρηση των τραπεζών θα πρέπει:
i) να αναγράφονται με χαρακτήρες μεγέθους τουλά−
χιστον εννέα (9) στιγμών ευκρινούς γραμματοσειράς
(ενδεικτικά arial ή ισοδύναμης) και ανάλογου προς αυτό
που χρησιμοποιείται στο σύνολο του διαφημιστικού κει−
μένου, να είναι τοποθετημένοι σε οριζόντια θέση εντός
του βασικού πλαισίου της διαφήμισης και
ii) να αναφέρονται κατά τρόπο που να επιτρέπει την
ευχερή ανάγνωση και απομνημόνευσή τους από το κοι−
νό (ενδεικτικά: εμφάνισή τους στην οθόνη καθ’ όλη τη
διάρκεια του διαφημιστικού μηνύματος με ευδιάκριτους
και ευανάγνωστους χαρακτήρες και με μικρή ταχύτη−
τα παρουσίασης σε περίπτωση που αποτελούν μέρος
κινούμενου μηνύματος).
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη

Η Γραμματέας
Ακριβές Αντίγραφο

Αθήνα, 14 Μαΐου 2008
Η Γραμματέας
Α. ΖΕΡΒΑ
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