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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Επιβολή Πολλαπλών Τελών για
Τελωνειακή Παράβαση στον ΜΕΗΜΕΤΙ ΗΑΚΙ.
Με την αριθμ. 56/2012/2013/25−4−2013 καταλογιστική
πράξη του Προϊσταμένου του Τελωνείου Ηγουμενίτσας
και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2
και 155 παρ. 1 του Ν. 2960/01 επιβλήθηκε στον ΜΕΗΜΕΤΙ
ΗΑΚΙ του RAME − ΑΔΒ Σερβίας κάτοικο εξωτερικού
(Κοσσυφοπέδιο), αγνώστου διαμονής και μη δυνατότη−
τας επίδοσης της πράξης, Πολλαπλό Τέλος συνολικού
ποσού ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ
ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ ΛΕΠΤΩΝ (161.762,13),
για υπόθεση λαθρεμπορίας τσιγάρων.

Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 7 παρ. 6 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 59 παρ. 16α του
Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄) και ισχύει.
2. Των άρθρων 12,13, 14 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄),
όπως ισχύουν.
3. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθμ. 81504/Δ2/19−07−2011 (ΦΕΚ
1811 Β/11−8−2011) Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.
21410/Δ2/29−02−2012 (ΦΕΚ 549 Β/2−3−2012) Υ.Α. και ισχύει,
ως εξής:
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«1. Στους μόνιμους εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρω−
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι
κάτοχοι πτυχίου σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο
του κλάδου, στον οποίο είναι διορισμένοι και υπηρε−
τούν, μπορεί να αποδίδεται, ύστερα από αίτησή τους,
δεύτερη ειδικότητα, σε κλάδο/ειδικότητα της ίδιας ή
διαφορετικής βαθμίδας εκπαίδευσης, υπό την προϋπό−
θεση ότι το πτυχίο αυτό αποτελεί προσόν διορισμού
στη συγκεκριμένη ειδικότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 12,
13 και 14 του Ν. 1566/85, όπως αυτά ισχύουν».
2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

«Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών υπο−
βάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους».
3. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 διαγράφο−
νται οι λέξεις «μέχρι 15 Οκτωβρίου κάθε έτους».
4. Η παρ. 5 καταργείται.
5. Η παρ. 6 και εξής αναριθμείται σε παρ. 5 και εξής.
6. Στην παρ. 5, όπως αναριθμείται με την παρούσα
Υ.Α., διαγράφονται οι λέξεις «ενός σχολείου».
7. Η παρ. 6, όπως αναριθμείται με την παρούσα Υ.Α.,
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«6. Οι εκπαιδευτικοί στους οποίους έχει αποδοθεί
δεύτερη ειδικότητα μπορούν να διδάξουν στο σχολείο
όπου υπηρετούν, καθώς και σε σχολικές μονάδες της
οικείας ομάδας σχολείων της ίδιας ή διαφορετικής βαθ−
μίδας εκπαίδευσης, μαθήματα της ειδικότητας αυτής,
με πρώτη ή με δεύτερη ανάθεση, κατά τα οριζόμενα
στην προηγούμενη παράγραφο.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 81504/Δ2/19−07−2011
(ΦΕΚ 1811 Β/11−8−2011) Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε με την
αριθμ. 21410/Δ2/29−02−2012 (ΦΕΚ 549 Β/2−3−2012) Υ.Α.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 22 Νοεμβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 33926

(3)

Ίδρυση Σχολής Προπονητών
Πυγμαχίας Γ΄ Κατηγορίας στην Αθήνα.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 1558/1985, άρθρο 27 «Σύσταση Γενικών Γραμ−
ματειών» παρ.2 ε, περ. ιv «Γενική Γραμματεία Αθλητι−
σμού» (ΦΕΚ 137 Α΄).
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, ρύθ−
μιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του
Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις».
γ) Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
δ) Του Π.Δ. 77/85 «Οργανισμός της Γ.Γ.Α.» (ΦΕΚ Α΄28),
όπως ισχύει.
ε) Του Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.Δ 85/2012
(Α΄ 141) – Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων και
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και
σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως»
(ΦΕΚ 152/Α/25−6−2013).
στ) Του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ153/Α/25.06.2013).
2. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΔΠΕΦ/114952/18350/
15269/892/3.07.2013 απόφαση του Πρωθυπουργού και
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί ανάθεσης
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλη−
τισμού Ιωάννη Ανδριανό» (ΦΕΚ 1655/Β/4.07.2013).

3. Την αριθμ. 20584/9.6.1994 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ
466/Β/21−6−1994), (Κανονισμός Προπονητών Πυγμαχίας).
4. Το αριθμ. 6202/15−03−2013 έγγραφο του Υφυπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
προς την Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας.
5. Τα αριθμ. 1042/28.2.2013, 739/8.8.2013, 748/14.8.2013,
757/21.8.2013, 961/2.10.2013, 1021/22.10.2013 και 1088/7.11.2013
έγγραφα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας και τα
αριθμ. 179/3.12.2012, 187/6.3.2013 και 202/6.9.2013 έγγραφα
του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Πυγμαχίας.
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 Σχολή Προπονητών Πυγμαχίας Γ΄ Κατηγορί−
ας, η οποία θα λειτουργήσει στην Αθήνα στο διάστημα
από 29/12/2013 έως 29/03/2014 με σύνολο εκπαιδευτικών
ωρών τουλάχιστον διακόσιες (200).
Η διοίκηση, η διεύθυνση, η λειτουργία της σχολής και
κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται ως εξής:
Άρθρο 1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Η σχολή διοικείται από πενταμελή επιτροπή, που συ−
γκροτείται από τους:
1. Βαλεργάκη Κωνσταντίνο του Ελευθερίου, υπάλλη−
λος της Γ.Γ.Α., ως Πρόεδρος
2. Τσούχλο Ιωάννη του Κωνσταντίνου, υπάλληλος της
Γ.Γ.Α., ως μέλος
3. Λαγκαδινό Νικόλαο του Βασιλείου, υπάλληλος της
Γ.Γ.Α., ως μέλος
4. Τρικαλιώτη Περικλή του Παναγιώτη, εκπρόσωπος
της Ε.Ο.Π., ως μέλος
5. Παπαγιάννη Ηλία του Βασιλείου, εκπρόσωπος του
Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Πυγμαχίας, ως μέλος
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Λουκίσα Πελα−
γία του Δημητρίου, υπάλληλος της Γ.Γ.Α.
Στα μέλη της επιτροπής και στους γραμματείς δεν
καταβάλλεται αποζημίωση, θα παρέχουν τις υπηρεσίες
τους αμισθί.
Α. Η Επιτροπή Διοίκησης έχει τις ακόλουθες αρμο−
διότητες:
1. Εγκρίνει το πρόγραμμα σπουδών.
2. Ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των υπο−
ψηφίων. Παρακολουθεί τη λειτουργία της σχολής και
τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Λαμβάνει αποφάσεις για
οποιοδήποτε θέμα αφορά την εύρυθμη λειτουργία της
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).
Β. Οι γραμματείς της σχολής μεριμνούν για την συ−
γκέντρωση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των
υποψηφίων και συντάσσουν σχετικό πίνακα, που παρέ−
χεται από το αρμόδιο τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης.
Επίσης παραλαμβάνουν και συμπληρώνουν πίνακα με
τα στοιχεία των υποψηφίων τον οποίο υποβάλλουν
στο αρμόδιο τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης για την
αναζήτηση της ποινικής κατάστασης των υποψηφίων
προπονητών. Ενημερώνουν τα μέλη για τις συνεδριά−
σεις της επιτροπής και συντάσσουν τα πρακτικά των
συνεδριάσεων.
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Ο φάκελος της σχολής που πρέπει να περιέχει τις
αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, τον σχε−
τικό 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) μη−
νών από τη λήξη της σχολής με ευθύνη του Προέδρου,
στο αρμόδιο τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης.
Άρθρο 2
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ − ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Διευθυντής της σχολής ορίζεται ο Κωνσταντινίδης
Στέφανος του Νικολάου Καθηγητής Φυσικής Αγωγής
των Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθηνών.
Ο Διευθυντής της σχολής έχει τις ακόλουθες αρμο−
διότητες:
− Εισηγείται το πρόγραμμα σπουδών στην Επιτροπή
Διοίκησης και το διδακτικό προσωπικό, καθώς και την
κατανομή των διδακτικών ωρών ανά μάθημα.
− Έχει ευθύνη για κάθε θέμα που σχετίζεται με τη
λειτουργία της σχολής και που δεν ανήκει στον κύ−
κλο αρμοδιοτήτων άλλου οργάνου, για το διδακτικό,
εργατικό και βοηθητικό προσωπικό, για την υλοποί−
ηση 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, ενημερώ−
νοντας έγκαιρα την επιτροπή διοίκησης της σχολής, το
διδακτικό προσωπικό και τους σπουδαστές.
− Ασκεί πειθαρχική εξουσία και έχει δικαίωμα επιβολής
κυρώσεων κατά περίπτωση.
− Επιβλέπει τη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστά−
σεων και του απαιτούμενου αθλητικού υλικού, καθώς
και των συναφών οργάνων.
− Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο της Επιτροπής τα
διπλώματα που χορηγούνται σε όσους αποφοιτήσουν
επιτυχώς από τη σχολή.
− Υποβάλλει στην επιτροπή διοίκησης υπογεγραμ−
μένο πίνακα αποτελεσμάτων με τους επιτυχόντες και
αποτυχόντες σπουδαστές της σχολής, καθώς και συ−
γκεντρωτικό 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 τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης.
Άρθρο 3
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ − ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Το διδακτικό − εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελούν
άτομα που είναι μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προ−
σωπικού (Δ.Ε.Π.) και Ειδικού Επιστημονικού Διδακτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου, ή κατά πε−
ρίπτωση πρόσωπα ειδικών γνώσεων ανάλογου επιπέ−
δου που κρίνονται κατάλληλα από τον διευθυντή της
σχολής. Το εκπαιδευτικό προσωπικό συνεργάζεται για
κάθε θέμα, που αφορά στην ομαλή ενάσκηση των κα−
θηκόντων του και την εύρυθμη λειτουργία της σχολής
με τον διευθυντή της σχολής.
Το διδακτικό προσωπικό, υποχρεούται να παραδώ−
σει στο διευθυντή της σχολής, τα αποτελέσματα των
εξετάσεων μέσα σε διάστημα τριών (3) ημερών από τη
διεξαγωγή τους.

44035

Άρθρο 4
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 χρηματι−
κό ποσό για τα συνολικά δίδακτρα φοίτησης εκάστου
υποψηφίου καθορίζεται στο ποσό των 250,00 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 από τους υποψηφίους που θα γίνουν
δεκτοί στη σχολή, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών
συμμετοχής από την επιτροπή διοίκησης. Η οικεία ομο−
σπονδία 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 έναρ−
ξη των μαθημάτων, είναι τουλάχιστον τριάντα (30)
άτομα.
Άρθρο 5
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι γενικές και ειδικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη
σχολή προτείνονται από την οικεία Ομοσπονδία σύμ−
φωνα με τον κανονισμό προπονητών Πυγμαχίας Υ.Α.
20584/9.6.1994 ΦΕΚ 466/Β/21.6.1994 και οριστικοποιούνται
με την παρούσα απόφαση.
Στη σχολή δεν γίνονται δεκτοί όσοι στο πρόσωπο
των οποίων συντρέχουν τα κωλύματα που προβλέπο−
νται 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. 2725/99 όπως ισχύει σήμερα.
Ο έλεγχος όλων των προβλεπομένων δικαιολογητικών
γίνεται από την επιτροπή διοίκησης, τον διευθυντή και
τους γραμματείς πριν από την έναρξη λειτουργίας της
σχολής.
Άρθρο 6
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ –
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
1. Η φοίτηση και συμμετοχή των υποψηφίων που θα
εισαχθούν στη σχολή, είναι υποχρεωτική σ΄ όλα τα πρα−
κτικά και τα θεωρητικά μαθήματα.
2. Κάθε παράβαση των υποχρεώσεων των σπουδα−
στών που παρακολουθούν τη σχολή, συνεπάγεται την
επιβολή σχετικών κυρώσεων από τον διευθυντή της.
3. Οι συνολικές ώρες υποχρεωτικής παρακολούθη−
σης των μαθημάτων της Σχολής για κάθε υποψήφιο,
δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να είναι λιγότερες
του 95% των συνολικών ωρών διδασκαλίας για κάθε
περίοδο.
4. Δίπλωμα της σχολής προπονητών έχουν δικαίωμα
να αποκτήσουν όσοι κατέχουν όλα τα απαραίτητα δι−
καιολογητικά και περάτωσαν με επιτυχία τις θεωρητικές
και πρακτικές εξετάσεις.
5. Τα Διπλώματα παραδίδονται στους επιτυχόντες
από το Τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 7
ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τη φοίτηση στη Σχολή Προπονητών ο υποψήφιος
πρέπει:
1. Να έχει αρτιμέλεια σε βαθμό που δεν δημιουργεί
πρόβλημα στη διδασκαλία της Πυγμαχίας.
2. Να έχει ηλικία από 25 έως 50 ετών.
3. Να έχει ενεργό συμμετοχή ως Πυγμάχος Σωματείου,
οποιασδήποτε Κατηγορίας αθλητών τουλάχιστον επί
πέντε (5) έτη, τούτου βεβαιωμένου από την Ομοσπονδία.
Άρθρο 8
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
1. Αίτηση ενδιαφερομένου.
2. Ιατρική βεβαίωση υγείας και αρτιμέλειας.
3. Απολυτήριο Γυμνασίου νέου τύπου ή άλλης ισότιμης
σχολής τουλάχιστον.
4. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/86) «περί μη
άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής σε
ποινική δίκη».
5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις).
Το Τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης της Γ.Γ.Α. θα ανα−
ζητήσει αυτεπάγγελτα την ποινική κατάσταση του υπο−
ψηφίου από την αρμόδια εισαγγελική αρχή.
Η αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, τα
οποία πρέπει να είναι επικυρωμένα, κατατίθενται του−
λάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης
λειτουργίας της σχολής, στη Γενική Γραμματεία Αθλη−
τισμού – Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ.
Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται στην παρούσα από−
φαση, θα ρυθμίζεται με απόφαση της επιτροπής διοί−
κησης της σχολής και τα πλέον εξαιρετικά θέματα με
απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της οικείας
Ομοσπονδίας.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ −
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ

F
Αριθμ. 33925

γ) Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄98).
δ) Του Π.Δ. 77/85 «Οργανισμός της Γ.Γ.Α.» (ΦΕΚ Α΄28),
όπως ισχύει.
ε) Του Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.Δ 85/2012
(Α΄ 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων και
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και
σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως»
(ΦΕΚ 152/Α/25−6−2013).
στ) Του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/Α/25.06.2013).
2. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΔΠΕΦ/114952/18350/
15269/892/3.07.2013 απόφαση του Πρωθυπουργού και
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί ανάθεσης
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλη−
τισμού Ιωάννη Ανδριανό» (ΦΕΚ 1655/Β/4.07.2013).
3. Την αριθμ. 20584/9.6.1994 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ
466/Β/21−6−1994), (Κανονισμός Προπονητών Πυγμαχίας).
4. Το αριθμ. 6202/15−03−2013 έγγραφο του Υφυπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
προς την Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας.
5. Τα αριθμ. 1042/28.2.2013, 739/8.8.2013, 748/14.8.2013,
757/21.8.2013, 961/2.10.2013, 1021/22.10.2013 και 1088/7.11.2013
έγγραφα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας και τα
αριθμ. 179/3.12.2012, 187/6.3.2013 και 202/6.9.2013 έγγραφα
του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Πυγμαχίας.
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 Σχολή Προπονητών Πυγμαχίας Γ΄ Κατηγο−
ρίας, η οποία θα λειτουργήσει στη Θεσσαλονίκη στο
διάστημα από 27/04/2014 έως 27/07/2014 με σύνολο εκ−
παιδευτικών ωρών τουλάχιστον διακόσιες (200).
Η διοίκηση, η διεύθυνση, η λειτουργία της σχολής και
κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται ως εξής:

(4)

Ίδρυση Σχολής Προπονητών
Πυγμαχίας Γ΄ Κατηγορίας στη Θεσσαλονίκη.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
Α΄)Του Ν. 1558/1985, άρθρο 27 «Σύσταση Γενικών Γραμ−
ματειών» παρ. 2 ε, περ. ιν «Γενική Γραμματεία Αθλητι−
σμού» (ΦΕΚ 137 Α΄).
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».

Η σχολή διοικείται από πενταμελή επιτροπή, που συ−
γκροτείται από τους:
1. Ζαφειροπούλου Αντωνία του Βασιλείου, υπάλληλος
της Γ.Γ.Α., ως Πρόεδρος.
2. Τσούχλο Ιωάννη του Κωνσταντίνου, υπάλληλος της
Γ.Γ.Α., ως μέλος.
3. Παπαδοπούλου Ελεάννα του Γεωργίου, υπάλληλος
της Γ.Γ.Α., ως μέλος.
4. Τρικαλιώτη Περικλή του Παναγιώτη, εκπρόσωπος
της Ε.Ο.Π., ως μέλος.
5. Ελευθεριάδη Γεώργιο του Ελευθερίου, εκπρόσωπος
του Σ.Ε.Π.Π.Β.Ε., ως μέλος.
Γραμματείς της Επιτροπής ορίζονται οι: Ασλαματζί−
δου Σοφία του Μιχαήλ, και Βρύνα Ελένη του Ιωάννη,
υπάλληλοι της Γ.Γ.Α.
Στα μέλη της επιτροπής και στους γραμματείς δεν
καταβάλλεται αποζημίωση, θα παρέχουν τις υπηρεσίες
τους αμισθί.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Α. Η Επιτροπή Διοίκησης έχει τις ακόλουθες αρμο−
διότητες:
1. Εγκρίνει το πρόγραμμα σπουδών.
2. Ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των υπο−
ψηφίων. Παρακολουθεί τη λειτουργία της σχολής και
τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Λαμβάνει αποφάσεις για
οποιοδήποτε θέμα αφορά την εύρυθμη λειτουργία της
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).
Β. Οι γραμματείς της σχολής μεριμνούν για την συ−
γκέντρωση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των
υποψηφίων και συντάσσουν σχετικό πίνακα, που παρέ−
χεται από το αρμόδιο τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης.
Επίσης παραλαμβάνουν και συμπληρώνουν πίνακα με
τα στοιχεία των υποψηφίων τον οποίο υποβάλλουν
στο αρμόδιο τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης για την
αναζήτηση της ποινικής κατάστασης των υποψηφίων
προπονητών. Ενημερώνουν τα μέλη για τις συνεδριά−
σεις της επιτροπής και συντάσσουν τα πρακτικά των
συνεδριάσεων.
Ο φάκελος της σχολής που πρέπει να περιέχει τις
αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, τον σχε−
τικό 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) μη−
νών από τη λήξη της σχολής με ευθύνη του Προέδρου,
στο αρμόδιο τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης.
Άρθρο 2
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ − ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Διευθυντής της σχολής ορίζεται ο Γκαβέζος Γεώργιος
του Παντελεήμονος Πτυχιούχος Τ.Ε.Φ.A.A.
Ο Διευθυντής της σχολής έχει τις ακόλουθες αρμο−
διότητες:
− Εισηγείται το πρόγραμμα σπουδών στην Επιτροπή
Διοίκησης και το διδακτικό προσωπικό, καθώς και την
κατανομή των διδακτικών ωρών ανά μάθημα.
− Έχει ευθύνη για κάθε θέμα που σχετίζεται με τη
λειτουργία της σχολής και που δεν ανήκει στον κύ−
κλο αρμοδιοτήτων άλλου οργάνου, για το διδακτικό,
εργατικό και βοηθητικό προσωπικό, για την υλοποί−
ηση 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, ενημερώ−
νοντας έγκαιρα την επιτροπή διοίκησης της σχολής, το
διδακτικό προσωπικό και τους σπουδαστές.
− Ασκεί πειθαρχική εξουσία και έχει δικαίωμα επιβολής
κυρώσεων κατά περίπτωση.
− Επιβλέπει τη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστά−
σεων και του απαιτούμενου αθλητικού υλικού, καθώς
και των συναφών οργάνων.
− Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο της Επιτροπής τα
διπλώματα που χορηγούνται σε όσους αποφοιτήσουν
επιτυχώς από τη σχολή.
− Υποβάλλει στην επιτροπή διοίκησης υπογεγραμ−
μένο πίνακα αποτελεσμάτων με τους επιτυχόντες και
αποτυχόντες σπουδαστές της σχολής, καθώς και συ−

44037

γκεντρωτικό 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 τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης.
Άρθρο 3
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ − ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Το διδακτικό − εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελούν
άτομα που είναι μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προ−
σωπικού (Δ.Ε.Π.) και Ειδικού Επιστημονικού Διδακτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου, ή κατά πε−
ρίπτωση πρόσωπα ειδικών γνώσεων ανάλογου επιπέ−
δου που κρίνονται κατάλληλα από τον διευθυντή της
σχολής. Το εκπαιδευτικό προσωπικό συνεργάζεται για
κάθε θέμα, που αφορά στην ομαλή ενάσκηση των κα−
θηκόντων του και την εύρυθμη λειτουργία της σχολής
με τον διευθυντή της σχολής.
Το διδακτικό προσωπικό, υποχρεούται να παραδώ−
σει στο διευθυντή της σχολής, τα αποτελέσματα των
εξετάσεων μέσα σε διάστημα τριών (3) ημερών από τη
διεξαγωγή τους.
Άρθρο 4
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
1. Η επιτροπή διοίκησης της σχολής, με αιτιολογημένη
απόφαση 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 χρηματι−
κό ποσό για τα συνολικά δίδακτρα φοίτησης εκάστου
υποψηφίου καθορίζεται στο ποσό των 250,00 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 από τους υποψηφίους που θα γίνουν
δεκτοί στη σχολή, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών
συμμετοχής από την επιτροπή διοίκησης. Η οικεία ομο−
σπονδία 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 ελά−
χιστος αριθμός των σπουδαστών, κατά την έναρξη των
μαθημάτων, είναι τουλάχιστον τριάντα (30) άτομα.
Άρθρο 5
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι γενικές και ειδικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη
σχολή προτείνονται από την οικεία Ομοσπονδία σύμ−
φωνα με τον κανονισμό προπονητών Πυγμαχίας Υ.Α.
20584/9.6.1994 ΦΕΚ 466/Β/21.6.1994 και οριστικοποιούνται
με την παρούσα απόφαση.
Στη σχολή δεν γίνονται δεκτοί όσοι στο πρόσωπο
των οποίων συντρέχουν τα κωλύματα που προβλέπο−
νται 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. 2725/99 όπως ισχύει σήμερα.
Ο έλεγχος όλων των προβλεπομένων δικαιολογητικών
γίνεται από την επιτροπή διοίκησης, τον διευθυντή και τους
γραμματείς πριν από την έναρξη λειτουργίας της σχολής.
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Άρθρο 6
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ −
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

1. Η φοίτηση και συμμετοχή των υποψηφίων που θα
εισαχθούν στη σχολή, είναι υποχρεωτική σ' όλα τα πρα−
κτικά και τα θεωρητικά μαθήματα.
2. Κάθε παράβαση των υποχρεώσεων των σπουδα−
στών που παρακολουθούν τη σχολή, συνεπάγεται την
επιβολή σχετικών κυρώσεων από τον διευθυντή της.
3. Οι συνολικές ώρες υποχρεωτικής παρακολούθησης
των μαθημάτων της Σχολής για κάθε υποψήφιο, δεν μπο−
ρούν σε καμία περίπτωση να είναι λιγότερες του 95% των
συνολικών ωρών διδασκαλίας για κάθε περίοδο.
4. Δίπλωμα της σχολής προπονητών έχουν δικαίωμα
να αποκτήσουν όσοι κατέχουν όλα τα απαραίτητα δι−
καιολογητικά και περάτωσαν με επιτυχία τις θεωρητικές
και πρακτικές εξετάσεις.
5. Τα Διπλώματα παραδίδονται στους επιτυχόντες
από το Τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης.
Άρθρο 7
ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για τη φοίτηση στην Σχολή Προπονητών ο υποψήφιος
πρέπει:
1. Να έχει αρτιμέλεια σε βαθμό που δεν δημιουργεί
πρόβλημα στη διδασκαλία της Πυγμαχίας.
2. Να έχει ηλικία από 25 έως 50 ετών.
3. Να έχει ενεργό συμμετοχή ως Πυγμάχος Σωματείου,
οποιασδήποτε Κατηγορίας αθλητών τουλάχιστον επί
πέντε (5) έτη, τούτου βεβαιωμένου από την Ομοσπονδία.
Άρθρο 8
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
1. Αίτηση ενδιαφερομένου.
2. Ιατρική βεβαίωση υγείας και αρτιμέλειας.
3. Απολυτήριο Γυμνασίου νέου τύπου ή άλλης ισότιμης
σχολής τουλάχιστον.
4. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/86) «περί μη άσκησης
ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη».
5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις).
Το Τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης της Γ.Γ.Α. θα ανα−
ζητήσει αυτεπάγγελτα την ποινική κατάσταση του υπο−
ψηφίου από την αρμόδια εισαγγελική αρχή.
Η αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, τα
οποία πρέπει να είναι επικυρωμένα, κατατίθενται του−
λάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης
λειτουργίας της σχολής, στη Γενική Γραμματεία Αθλη−
τισμού − Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ.
Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται στην παρούσα από−
φαση, θα ρυθμίζεται με απόφαση της επιτροπής διοί−
κησης της σχολής και τα πλέον εξαιρετικά θέματα με
απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της οικείας
Ομοσπονδίας.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ

Αριθμ. 139359/13590
(5)
Έγκριση υπέρβασης του ανώτατου ορίου των εξήντα
(60) ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων της Πε−
ριφέρειας Δυτικής Ελλάδος για το έτος 2013.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 του Π.Δ. 139/2010
(ΦΕΚ 232/Α/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2685/1999
(ΦΕΚ 35/Α/1999) «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων
υπαλλήλων εντός και εκτός επικρατείας και άλλες δι−
ατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του Ν. 2738/99
(ΦΕΚ 180/Α/1999) «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη
Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αο−
ρίστου χρόνου και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.1 του Ν. 3833/2010
(ΦΕΚ 40/Α/2010) «Προστασία της εθνικής οικονομίας –
επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιοοι−
κονομικής κρίσης».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/Α/2005) για τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν
οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις.
7. Την αριθμ. 2481/293/2013 (ΦΕΚ 186/Β/2013) απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα
«Καθορισμός ανωτάτου ορίου επιτρεπομένων ημερών
κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων της Περιφέρειας Δυ−
τικής Ελλάδος».
8. Το αριθμ. 284855/5346/2013 έγγραφο της Περιφέ−
ρειας Δυτικής Ελλάδος περί αιτήματος σχετικού με
την υπέρβαση του ανωτάτου ορίου των κατ’ έτος με−
τακινήσεων εκτός έδρας υπαλλήλων των Διευθύνσεων
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε. Αχαΐας,
Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας προκειμένου να ολοκλη−
ρωθούν προγράμματα και επιθεωρήσεις και δεδομένου
ότι έχει εξαντληθεί ο αριθμός των εξήντα (60) ημερών
κίνησης εκτός έδρας.
9. Το αριθμ. 282874/7189/2013 έγγραφο –ορθή επα−
νάληψη− της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέ−
ρειας Δυτικής Ελλάδος με το οποίο βεβαιώνεται ότι
η προκαλούμενη δαπάνη που θα δημιουργηθεί από
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και αφορά στους
υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας, θα αντιμετωπιστεί από πι−
στώσεις ύψους 10.000,00 € που έχουν εγγραφεί στους
ΚΑΕ 02.01.291Γ.5244/1.01, ΚΑΕ 02.01.291ΣΤ.0711 και KAE
02.01.295.0711.01 στον προϋπολογισμό της Περιφερειακής
Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος
έτους 2013.
10. Το αριθμ. οικ. 290416/7969 Τ.Τ./2013 έγγραφο της
Διεύθυνσης Διοικητικού − Οικονομικού Π.Ε. Αιτωλοακαρ−
νανίας με το οποίο βεβαιώνεται ότι η προκαλούμενη
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δαπάνη που θα δημιουργηθεί από τις διατάξεις της
απόφασης αυτής και αφορά στους υπαλλήλους της
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, θα αντιμετωπιστεί από πιστώ−
σεις ύψους 24.000,00 € που έχουν εγγραφεί στον Κ.Α.Ε.
5323.01 του Ε.Φ. 291 του προϋπολογισμού της Περιφε−
ρειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδος έτους 2013.
11. Το αριθμ. 302458/7947/2013 έγγραφο της Διεύθυν−
σης Διοικητικού − Οικονομικού Π.Ε. Ηλείας με το οποίο
βεβαιώνεται ότι η προκαλούμενη δαπάνη που θα δημι−
ουργηθεί από τις διατάξεις της απόφασης αυτής και
αφορά στους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηλείας, θα αντιμετωπι−
στεί από πιστώσεις ύψους 12.000,00 € που έχουν εγγρα−
φεί στον ΚΑΕ 0711.01 του Ε.Φ 291 στον προϋπολογισμό
της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδος έτους 2013, αποφασίζουμε:
Αυξάνουμε τις ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας, πέ−
ραν του ανώτατου ορίου των επιτρεπομένων κατ’ έτος
εξήντα (60) ημερών, με δικαίωμα αποζημίωσης υπαλλή−
λων που υπηρετούν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
και συγκεκριμένα:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
ΚΑΤ.

ΚΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΗΜΕΡΕΣ
ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

ΠΕ

ΓΕΩΠΟΝΩΝ

4

20

ΤΕ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

1

20

ΠΕ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

3

20

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

1

20
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Η επιπλέον δαπάνη ύψους 46.800,00 € που προκα−
λείται από την έκδοση της απόφασής μας αυτής, θα
βαρύνει τις πιστώσεις των ΚΑΕ 02.01.291Γ.5244/1.01, ΚΑΕ
02.01.291ΣΤ.0711 και KAE 02.01.295.0711.01 στον προϋπολο−
γισμό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους 2013,
Κ.Α.Ε. 5323.01 στον προϋπολογισμό της Περιφερειακής
Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας έτους 2013 και ΚΑΕ 0711.01
στον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Ηλεί−
ας έτους 2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 21 Νοεμβρίου 2013
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ
F
Αριθμ. 404/14.11.2013
(6)
Αναπλήρωση Προέδρου στο Τμήμα Οδοντιατρικής της
Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανε−
πιστημίου Θεσσαλονίκης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. 33342/19−8−2013 πράξη του Πρύτα−
νη περί ορισμού Προέδρου στο Τμήμα Οδοντιατρι−
κής της Σχολής Επιστημών Υγείας έως τις 31−8−2015
(ΦΕΚ 422/2−9−2013/τ.Υ.Ο.Δ.Δ.),
2. Τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 10 Ν. 4009
(ΦΕΚ 195/6−9−2011 τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε, και ισχύει,
3. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δε προκαλεί
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
ορίζει:
Τον καθηγητή του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχο−
λής Επιστημών Υγείας Αναστάσιο Τσίρλη του Θεόδω−
ρου, με ΑΔΤ ΑΕ 162098, ως αναπληρωτή του, σε περί−
πτωση απουσίας ή κωλύματος του, έως τις 31−8−2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 13 Νοεμβρίου 2013

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΚΑΤ.

ΚΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΗΜΕΡΕΣ
ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

ΠΕ

ΓΕΩΠΟΝΩΝ

12

20

ΤΕ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

5

20

ΠΕ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

8

20

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ
ΚΑΤ.

ΚΛΑΔΟΣ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ ΗΜΕΡΕΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

ΠΕ

ΓΕΩΠΟΝΩΝ

6

20

ΠΕ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

4

20

Κατά τα λοιπά ισχύει η προηγούμενη σχετική από−
φασή μας.

Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΑΓΓΙΑΣ
F

ΔΙOΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜAΤΩΝ
(7)
Διορθώνεται η με αριθμό 87801 οικ./12−11−2013 απόφα−
ση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2938/20−11−2013 τεύχος
Β΄, ως ακολούθως:
α) ως προς το θέμα από το εσφαλμένο:
«Καθιέρωση..............και του Συμβουλίου της Επικρατείας
έως την 31η Δεκεμβρίου 2013»,
στο ορθό: «Καθιέρωση...........των Τακτικών Διοικητικών
Δικαστηρίων έως την 31n Δεκεμβρίου 2013»,
και β) από το εσφαλμένο:
«Εγκρίνουμε........του Συμβουλίου της Επικρατείας, έως
την 31η Δεκεμβρίου 2013...........»,
στο ορθό: «Εγκρίνουμε........στα Τακτικά Διοικητικά Δι−
καστήρια, έως την 31η Δεκεμβρίου 2013............».
(Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02030630212130008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

