
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση Σχoλής Προπονητών Σωματικής Διάπλα-
σης και Φίτνες Γ’ επιπέδου στο Ναύπλιο και την 
Αθήνα.

2 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης 
αξίας δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) με Φ.Π.Α., 
του ιδιώτη «ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ» προς το 
Πυροσβεστικό Σώμα.

3 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης 
αξίας τετρακοσίων ενενήντα οχτώ ευρώ και σα-
ράντα οχτώ λεπτών (498,48€) με Φ.Π.Α., του ιδιώ-
τη «ΣΑΜΑΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» προς το Πυροσβεστι-
κό Σώμα.

4 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης 
αξίας εξακοσίων σαράντα ευρώ και σαράντα λε-
πτών (640,40 €) με Φ.Π.Α., του ιδιώτη «ΜΕΣΙΝΗ Β. 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ» προς το Πυροσβεστικό Σώμα.

5 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης 
αξίας δύο χιλιάδων διακοσίων σαράντα δύο ευρώ 
και πενήντα λεπτών (2.242,50€) με Φ.Π.Α., της 
εταιρείας «LAVIPHARM» προς το Πυροσβεστικό 
Σώμα.

6 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης 
αξίας χιλίων εκατόν ενενήντα ευρώ και σαράντα 
λεπτών (1.190,40€) με Φ.Π.Α.,της εταιρείας «ΒΙΟ-
ΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΠΙΖΙΟΣ 
Α.Ε.» προς το Πυροσβεστικό Σώμα.

7 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης 
αξίας πεντακοσίων πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών 
(505,60 €) με Φ.Π.Α., της «ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣ-
ΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩ-
ΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ ΑΙΓΕΑΣ» προς το Πυροσβεστικό 
Σώμα.

8 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης 
αξίας πεντακοσίων πενήντα ευρώ και ενός λεπτού 
(550.01 €) με Φ.Π.Α., της εταιρείας «ARGOHELLAS 
A.E.» προς το Πυροσβεστικό Σώμα.

9 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης 
αξίας έξι χιλιάδων εκατόν ογδόντα ευρώ και είκο-

σι έξι λεπτών (6.180,26 €) με Φ.Π.Α., της εταιρείας 
«ALUXAL - ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ» προς το Πυροσβεστικό 
Σώμα.

10 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης 
αξίας έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €) με Φ.Π.Α., της 
εταιρείας «MINDCOMPASS OVERSEAS» προς το 
Πυροσβεστικό Σώμα.

11 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης 
αξίας χιλίων εκατόν ενενήντα ευρώ και σαράντα 
λεπτών (1.190,40 €) με Φ.Π.Α., της «ΑΝΩΝΥΜΗΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΚΑΝΑΣ Α.Ε.» προς το 
Πυροσβεστικό Σώμα.

12 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης 
αξίας τεσσάρων χιλιάδων εξακοσιών είκοσι εν-
νέα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (4.629,25€) με 
Φ.Π.Α., της εταιρείας «AVINOIL MON A.E.» προς το 
Πυροσβεστικό Σώμα.

13 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης 
αξίας είκοσι ενός χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα 
ευρώ (21.960,00€) με Φ.Π.Α., της εταιρείας «MSC 
CRUISE MANAGEMENT UK LTD» προς το Πυρο-
σβεστικό Σώμα.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    457884 (1)
Ίδρυση Σχολής Προπονητών Σωματικής Διάπλα-

σης και Φίτνες Γ’ επιπέδου στο Ναύπλιο και την 

Αθήνα. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κρά-

τος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

β) Της παρ. 6 του άρθρου 136 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 78 του 
ν. 4170/2013 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, 
ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις» και, όπως αυτό τροποποι-
ήθηκε με το άρθρο 20 του ν. 4726/2020 (Α΄ 181).

γ) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7).

2. Το υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/457884/27-9-2021 έγγρα-
φο και τα από 07.10.2021 και 20.10.2021 μηνύματα ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Σωματικής Διάπλασης και Φίτνες (Π.Ο.Σ.Δ.).

3. Ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Τις υπάρχουσες ανάγκες σε προπονητικό δυναμικό 
στο άθλημα, αποφασίζουμε:

Ιδρύεται Σχολή Προπονητών Σωματικής Διάπλασης 
και Φίτνες Γ’ Επιπέδου, η οποία θα λειτουργήσει στο 
Ναύπλιο και την Αθήνα, το διάστημα από 20/11/2021 
έως 31/12/2022 με σύνολο εκπαιδευτικών ωρών κατά 
ελάχιστο, όπως ορίζεται από τον παρακάτω πίνακα.

Eπίπεδο Διδακτικές 

ώρες

Διπλωματική 

εργασία/

άλλες 

εργασίες

Πρακτική 

άσκηση

Διάρκεια 

λειτουργίας 

σχολής 

(ελάχιστη)

Συνολική 

διάρκεια

Γ΄ 300 (270)* (30)* 50 6 μήνες 350

*Το σύνολο των ωρών είναι 300. Οι αριθμοί σε παρένθεση 
απεικονίζουν τη δυνατότητα συνδυασμού διδακτικών ωρών και 
εργασιών.

Η διοίκηση, η διεύθυνση, η λειτουργία της σχολής και 
κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η σχολή διοικείται από πενταμελή επιτροπή, που συ-
γκροτείται από τους:

1. ΜΑΜΕΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, υπάλληλος Γ.Γ.Α., ως Πρόε-
δρος.

2. ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΡΙΝΑ, υπάλληλος της ΓΓΑ, ως μέλος.
3. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, υπάλληλος της ΓΓΑ, ως 

μέλος.
4. ΚΛΙΑΦΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟ, Πρόεδρος της Π.Ο.Σ.Δ., ως μέλος
5. ΜΠΑΙΛΗ ΖΩΗ, Γενική Γραμματέας της Π.Ο.Σ.Δ., ως 

μέλος.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η ΚΙΟΥΡΤΣΟΓΛΟΥ 

ΕΛΕΝΗ, 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 αρμοδι-
ότητες:

1. α. Εγκρίνει το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και 
το διδακτικό προσωπικό.

β. 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).

γ. Οι γραμματείς της σχολής μεριμνούν για τη συγκέ-
ντρωση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των 
υποψηφίων και συντάσσουν σχετικό πίνακα. Επίσης, 
συμπληρώνουν πίνακα με τα στοιχεία των υποψηφίων 
τον οποίο υποβάλλουν στο αρμόδιο τμήμα της ΓΓΑ για 
την αναζήτηση της ποινικής κατάστασης των υποψηφί-
ων προπονητών. Ενημερώνουν τα μέλη για τις συνεδρι-
άσεις της επιτροπής και συντάσσουν τα πρακτικά των 
συνεδριάσεων. Το έργο των γραμματέων συνεπικουρούν 
υπάλληλοι των ομοσπονδιών που ορίζονται με απόφαση 
του ΔΣ της ομοσπονδίας.

δ. Ο φάκελος της σχολής που πρέπει να περιέχει τις αι-
τήσεις με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, το σχετικό 
πίνακα δικαιολογητικών, τα πρακτικά συνεδριάσεων της 
Επιτροπής και το πρόγραμμα Σπουδών (στον οποίο θα 
αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα, οι διδάσκοντες και 
οι ώρες διδασκαλίας) παραδίδεται εντός δύο (2) μηνών 
από τη λήξη της σχολής με ευθύνη του Προέδρου, στο 
αρμόδιο τμήμα της ΓΓΑ.

ε. Δημιουργεί και παραδίδει αρχείο με τα αποτελέ-
σματα των εξετάσεων (γραπτών και προφορικών) ανά 
εξεταζόμενο μάθημα (γραπτά εξετάσεων, βαθμολογίες 
εξεταστών στα πρακτικά μαθήματα, κ.λπ.).

στ. Αποφασίζει για τους χώρους υλοποίησης του θεω-
ρητικού και πρακτικού μέρους που πληρούν τις προδια-
γραφές και ειδικά για τους αθλητικούς χώρους θα πρέπει 
να έχουν άδεια λειτουργίας.

ζ. Εγκρίνει το πρόγραμμα και τη διαδικασία των εξε-
τάσεων λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την 
αντικειμενική αξιολόγηση των υποψηφίων. Ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι οι γραπτές εξετάσεις και οι αξιολογήσεις 
θα πρέπει να γίνονται με καλυμμένα τα ονόματα των 
υποψηφίων, οι πρακτικές εξετάσεις από τριμελή επιτρο-
πή και οι αξιολογήσεις των εργασιών από δύο εξεταστές.

η. Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας της σχολής.
2. H επιτροπή διοίκησης της σχολής έχει την ευθύνη 

της διαπίστωσης - ελέγχου της ύπαρξης απόφασης ή 
βεβαίωσης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του/των 
σωματείου/ων ή αν αυτό/α λογίζεται/ονται ως αναγνω-
ρισμένο/α σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύν-
σεις του Τμήματος Αθλητικών Φορέων της ΓΓΑ και των 
στοιχείων του ηλεκτρονικού αρχείου που αυτό τηρεί, 
για το/α σωματείο/α που αναφέρονται στη βεβαίωση 
αθλητικής εμπειρίας που εκδίδει η οικεία αθλητική Ομο-
σπονδία ή η οικεία ένωση (χωρίς να απαιτείται ειδικός 
έλεγχος του χρόνου αθλητικής συμμετοχής σε σχέση με 
την ημερομηνία έκδοσης απόφασης ειδικής αθλητικής 
αναγνώρισης). Η διαδικασία που ακολουθείται προκει-
μένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη αθλητικής αναγνώρισης 
περιγράφεται με τον υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/
ΤΕΑΣΠ/428302/22809/3677/2925/18-10-2017 έγγραφο 
του αρμόδιου για τις σχολές τμήματος.

ΑΡΘΡΟ 2
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διευθυντής της σχολής ορίζεται ο ΚΟΛΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 
Λέκτορας ΤΕΦΑΑ Αθηνών.

Ο Διευθυντής της σχολής έχει τις ακόλουθες αρμο-
διότητες:
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- Εισηγείται το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών στην Επιτροπή Διοίκησης και το διδακτικό προσωπικό, καθώς και 
το ωρολόγιο πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη όσα προβλέπονται για τα υποχρεωτικά μαθήματα και το διδακτικό 
προσωπικό στην παρούσα απόφαση.

- Έχει ευθύνη για κάθε θέμα που σχετίζεται με τη λειτουργία της σχολής και που δεν ανήκει στον κύκλο αρμοδιο-
τήτων άλλου οργάνου, για το διδακτικό, εργατικό και βοηθητικό προσωπικό, για την υλοποίηση του προγράμματος, 
τον έλεγχο των παρουσιών και των απουσιών των σπουδαστών (τηρώντας σχετικό παρουσιολόγιο) και γενικά την 
τήρηση του κανονισμού λειτουργίας της σχολής.

- Τροποποιεί εάν χρειασθεί το πρόγραμμα, ενημερώνοντας έγκαιρα την επιτροπή διοίκησης της σχολής, το διδα-
κτικό προσωπικό και τους σπουδαστές.

- Έχει το δικαίωμα επιβολής κυρώσεων, κατά περίπτωση, έως και την αποβολή υποψηφίου από τη σχολή (με 
αιτιολογημένη εισήγησή του και απόφαση της επιτροπής διοίκησης της σχολής).

- Ελέγχει και εποπτεύει τη λειτουργικότητα των χώρων και του απαιτούμενου υλικού και εξοπλισμού, καθώς και 
των συναφών οργάνων για την καλή λειτουργία της σχολής.

- Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο της Επιτροπής τα διπλώματα που χορηγούνται σε όσους αποφοιτήσουν επιτυχώς 
από τη σχολή.

- Υποβάλλει στην επιτροπή διοίκησης υπογεγραμμένο πίνακα αποτελεσμάτων με τους επιτυχόντες και αποτυχόντες 
σπουδαστές της σχολής, καθώς και συγκεντρωτικό πίνακα βαθμολογίας των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν 
όλοι οι σπουδαστές της σχολής.

- Μετά το πέρας της σχολής συντάσσει έκθεση με τις παρατηρήσεις και τυχόν προτάσεις του, την οποία υποβάλει 
στο αρμόδιο τμήμα της ΓΓΑ.

ΑΡΘΡΟ 3
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ/ΤΟΜΕΑΣ 1 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Ώρες - επίπεδο 1

ΚΥΚΛΟΣ/ΤΟΜΕΑΣ 2 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Ώρες - επίπεδο 1

ΚΥΚΛΟΣ/ΤΟΜΕΑΣ 3 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

Ώρες - επίπεδο 1

ΑΝΑΤΟΜΙΑ 12 ώρες ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 10 ώρες ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ: 30 ώρες ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 10 ώρες

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 12 ώρες
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

10 ώρες
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ 20 ώρες

ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 12 ώρες ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 10 ώρες
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 30 ώρες 

(ΑΝΤΙΤΟΠΙΓΚ 10 ώρες)

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 12 ώρες ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 10 ώρες ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 12 ώρες

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 12 ώρες
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

10 ώρες

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

20 ώρες

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ 18 ώρες ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 10 ώρες ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ 30 ώρες

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 ώρες

ΣΥΝΟΛΟ 78 ώρες ΣΥΝΟΛΟ 70 ώρες ΣΥΝΟΛΟ 30 ώρες ΣΥΝΟΛΟ 122 ώρες

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 300 ώρες

Η επιτυχής παρακολούθηση συνίσταται: (α) στην παρακολούθηση μαθημάτων (παρουσίες) (β) στις γραπτές εξε-
τάσεις στα διδασκόμενα μαθήματα η/και πρακτικές εξετάσεις (για το πρακτικό μέρος των μαθημάτων ειδίκευσης) 
(γ) στις εργασίες προόδου (ατομικές ή ομαδικές, προαιρετικές ή υποχρεωτικές, σε θέματα ή γνωστικά αντικείμενα).

Οι ώρες των εξετάσεων δεν υπολογίζονται στις διδακτικές ώρες.
Το αναλυτικό περιεχόμενο του κάθε μαθήματος για κάθε επίπεδο αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΓΓΑ.
Πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ καθώς και άλλων τμημάτων ΑΕΙ και απόφοιτοι σχολών προπονητών ΓΓΑ Γ’ Κατηγορίας που 

ιδρύθηκαν σύμφωνα με το νέο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας (ΥΠΠΟΑ/133562/21-4-2016 έγγραφο του Γενικού 
Γραμματέα Αθλητισμού), μπορούν να «μεταφέρουν» τις παρακολουθήσεις των γνωστικών αντικειμένων που έχουν 
διδαχθεί στα υποχρεωτικά μαθήματα των κύκλων 1 και 2.

Η εποπτευόμενη ή καθοδηγούμενη πρακτική άσκηση (50 ώρες) πιστοποιείται με την διαδικασία την οποία ορίζει 
με απόφαση της η Επιτροπή Διοίκησης όπου καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις επιτυχούς άσκησης.

Ειδικότερα η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει:
Παρακολούθηση αγώνων της ομοσπονδίας ή με την άδεια αυτής, οποιασδήποτε κατηγορίας, τούτο πιστοποιημένο 

από την διοργανώτρια αρχή (ομοσπονδία - ένωση - σύλλογος - Ευρωπαϊκοί και διεθνείς αγώνες) με σαφή αναφορά 
στις ώρες παρακολούθησης.

Παρακολούθηση ή συμμετοχή σε προπονήσεις Εθνικών ή προεθνικών ομάδων της Ομοσπονδίας ή των σωματείων 
της ομοσπονδίας τούτο πιστοποιημένο από το σωματείο με υπογραφή προέδρου και γενικού γραμματέα, με σαφή 
αναφορά στις ώρες παρακολούθησης.
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Δίδεται η δυνατότητα υλοποίησης μέρους του διδα-
κτικού αντικειμένου με εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (έως 
του 60% των ωρών).

Πριν την έναρξη των μαθημάτων της εξ’ αποστάσεως 
εκπαίδευσης θα γίνει παρουσίαση της πλατφόρμας και 
εκπαίδευση όλων των σπουδαστών στη γενική χρήση 
του ηλεκτρονικού υπολογιστή (περιήγηση στο διαδί-
κτυο, windows κ.α.) αλλά και ειδική χρήση (εξοικείωση 
με τη διαδικτυακή πλατφόρμα εξ’ αποστάσεως εκπαί-
δευσης), έτσι ώστε να εκπαιδευτούν όλοι στον τρόπο 
λειτουργίας της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Με τη μέθοδο αυτή θα καλυφθούν μαθήματα των Γε-
νικών Κύκλων Σπουδών, αλλά και μαθήματα του Ειδικού 
Κύκλου Σπουδών.

Η υποχρεωτική παρουσία για την εξ’ αποστάσεως 
εκπαίδευση εξασφαλίζεται με τη δυνατότητα παρακο-
λούθησης της παραμονής των σπουδαστών στην ηλε-
κτρονική τάξη.

Στην πλατφόρμα θα έχουν πρόσβαση άτομα με εξου-
σιοδότηση (διοίκηση σχολής, διευθυντής/ντρια, αρμόδιο 
τμήμα της Γ.Γ.Α.).

ΑΡΘΡΟ 4
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.) Πανεπιστημίου, ή επιστήμονες με 
ανάλογα προσόντα (ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ, ΔΙΔΑ-
ΚΤΙΚΟ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ, ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ).

Το διδακτικό - εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολής 
προπονητών θα πρέπει να:

α) έχει υποβάλλει αίτηση στη ΓΓΑ προκειμένου να εισα-
χθεί στο μητρώο εκπαιδευτών των σχολών προπονητών 
της ΓΓΑ

β) συνεργάζεται για κάθε θέμα που αφορά στην ομαλή 
ενάσκηση των καθηκόντων του και την εύρυθμη λει-
τουργία της σχολής με το διευθυντή της σχολής

γ) παραδώσει τη διδαχθείσα ύλη με τη μορφή γραπτών 
σημειώσεων σε ηλεκτρονική μορφή (5 σελ./εκπαιδευτι-
κή ώρα θεωρητικού μέρους). Η συγγραφή των σημειώ-
σεων θα γίνεται με βάση οδηγίες και προδιαγραφές οι 
οποίες θα δίνονται στους εκπαιδευτές με την έναρξη της 
σχολής από τον Διευθυντή της σχολής.

δ) παραδώσει στο διευθυντή της σχολής, τα αποτε-
λέσματα των εξετάσεων μέσα σε διάστημα τριών (3) 
ημερών από τη διεξαγωγή τους.

Στο πρόσωπο του διδακτικού - εκπαιδευτικού προσω-
πικού δεν πρέπει να συντρέχουν τα κωλύματα που προ-
βλέπονται από το άρθρο 8 του ν. 3528/9.2.2007, Α΄ 26 
σε συνδυασμό με τα κωλύματα που προβλέπονται από 
το άρθρο 3 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει.

Για τα μαθήματα του κύκλου της ειδίκευσης, μπορούν 
να εγγραφούν στο μητρώο και να αξιοποιηθούν, σε περί-
πτωση που υπάρχει έλλειψη εκπαιδευτών με τις προδια-
γραφές, όπως ορίζονται ανωτέρω, προπονητές, πτυχιού-
χοι ΑΕΙ, με πολυετές προπονητικό ή/και διδακτικό έργο.

ΑΡΘΡΟ 5
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

1. Η επιτροπή διοίκησης της σχολής, με αιτιολογημένη 

απόφασή της, μπορεί να αλλάξει την ημερομηνία και τον 
τόπο λειτουργίας της σχολής, όταν αυτό επιβάλλεται από 
απρόβλεπτους παράγοντες.

2. Οι δαπάνες λειτουργίας της σχολής βαρύνουν τον 
προϋπολογισμό της οικείας ομοσπονδίας. Στις δαπάνες 
αυτές περιλαμβάνονται τα έξοδα που αφορούν στις με-
ταβάσεις των μελών και των γραμματέων της επιτροπής 
εκτός Αθηνών (μετακινήσεις - διαμονή - διατροφή - άλλα 
έξοδα) που θεωρούνται ως απαραίτητες (συνεδριάσεις 
επιτροπής, έναρξη σχολής, εποπτεία λειτουργίας σχολής, 
εξετάσεις, απονομή διπλωμάτων).

Το χρηματικό ποσό για τα συνολικά δίδακτρα φοί-
τησης εκάστου υποψηφίου καθορίζεται στο ποσό των 
450 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται ανταποδοτικά (άρ-
θρο 20 του ν. 4726/2020) και κατατίθεται στο τραπεζικό 
λογαριασμό της Ομοσπονδίας η οποία συντάσσει τον 
προϋπολογισμό της σχολής και τον γνωστοποιεί στην 
επιτροπή διοίκησης της σχολής. Οι πληρωμές των δαπα-
νών 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 είκοσι (20) άτομα. Με 
αιτιολογημένη πρόταση της ομοσπονδίας μπορεί να 
λειτουργήσει σχολή και με μικρότερο αριθμό ο οποίος 
δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δέκα (10) άτομα 
συνολικά.

4. Ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων μπορούν 
σε κάθε σχολή να δημιουργούνται τμήματα εκπαίδευ-
σης σε άλλες πόλεις, με σκοπό την καλύτερη λειτουργία 
της σχολής και την επίτευξη των μαθησιακών στόχων. 
Τα τμήματα αυτά μπορούν να αφορούν το σύνολο των 
μαθημάτων ή μέρος αυτών και ιδιαίτερα του πρακτικού 
μέρους. Ο ανώτατος αριθμός του κάθε τμήματος για τα 
θεωρητικό μέρος είναι 100 άτομα και για το πρακτικό 
μέρος 50 άτομα. Σε περίπτωση που ο αριθμός των συμ-
μετεχόντων δεν υπερβαίνει τους 120, όσον αφορά το 
θεωρητικό μέρος, η υλοποίηση του μπορεί να γίνει ως 
ένα τμήμα.

5. Προβλέπεται η δυνατότητα λειτουργίας τμήματος 
εκπαίδευσης, στο Ναύπλιο ή/και την Αθήνα, εφόσον ο 
αριθμός μετεχόντων κριθεί ικανοποιητικός.

ΑΡΘΡΟ 6
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων 
στη σχολή προπονητών είναι:

1. Να είναι υγιής και αρτιμελής σε βαθμό που δεν δη-
μιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία του αθλήματος.

2. Να έχει ηλικία μεγαλύτερη των 21 ετών (συμπλήρω-
ση του 21ου έτους ηλικίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021).

3. α) Να είχε ενεργό συμμετοχή στο άθλημα (με δελτίο 
αθλητή και συμμετοχή σε επίσημους αγώνες ενταγμέ-
νους στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της ομοσπον-
δίας με τα βάση φύλλα αγώνων), σε αναγνωρισμένο 
αθλητικό σωματείο για τουλάχιστον ένα (1) έτος την 
οποία βεβαιώνει η ομοσπονδία ή

β) Να είναι απόφοιτος ΤΕΦΑΑ ή
γ) Να είναι κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος 

προπονητή ΓΓΑ στο άθλημα της Άρσης Βαρών ή
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δ) Να είναι απόφοιτος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας Προπονητής 
Αθλημάτων με ειδικότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Γυ-
μναστική με Βάρη» και να διαθέτει πιστοποίηση από τον 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

4. Απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή άλλης 
ισότιμης Σχολής τουλάχιστον.

Στη σχολή δεν γίνονται δεκτοί όσοι στο πρόσωπο των 
οποίων συντρέχουν τα κωλύματα που προβλέπονται από 
το άρθρο 3 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει σήμερα.

Ο έλεγχος όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών 
γίνεται από την επιτροπή διοίκησης, το διευθυντή και 
τους γραμματείς πριν από την έναρξη λειτουργίας της 
σχολής.

Σε κάθε περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτοί να παρακο-
λουθήσουν τη σχολή όσοι δεν πληρούν τις αναφερόμε-
νες στην παρούσα απόφαση προϋποθέσεις.

Δεν επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή στη 
σχολή προπονητών υποψηφίου του οποίου ο έλεγχος 
του φακέλου των δικαιολογητικών δεν έχει ολοκληρω-
θεί ή είναι υπό αίρεση. Δεν επιτρέπεται η προσκόμιση 
βεβαιώσεων και κάθε είδους δικαιολογητικών μετά τη 
λήξη της προθεσμίας και για οποιαδήποτε λόγο.

ΑΡΘΡΟ 7
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 το 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.

4. Δίπλωμα της σχολής προπονητών έχουν δικαίωμα 
να αποκτήσουν όσοι κατέχουν όλα τα απαραίτητα δικαι-
ολογητικά και περάτωσαν με επιτυχία τις θεωρητικές και 
πρακτικές εξετάσεις.

5. Τα Διπλώματα παραδίδονται στους επιτυχόντες από 
το αρμόδιο Τμήμα της ΓΓΑ.

6. Τα διπλώματα εκδίδονται με δαπάνη της οικείας 
ομοσπονδίας και ελέγχονται από τη ΓΓΑ ως προς τη 
νομιμότητα. Το κάθε δίπλωμα για να θεωρείται έγκυρο 
φέρει σφραγίδα και αρίθμηση από τη ΓΓΑ.

7. Ο τύπος των διπλωμάτων και τα όσα αναφέρονται 
σε αυτά είναι κοινός και σύμφωνος με πρότυπο που πα-
ραδίδει το αρμόδιο τμήμα της ΓΓΑ.

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω 
δικαιολογητικά:

1. Αίτηση ενδιαφερομένου.
2. Ιατρική βεβαίωση υγείας και αρτιμέλειας.
3. Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλης 

ισότιμης Σχολής (με βάση τα όσα προβλέπονται από το 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - βεβαίωση περί 

ισοτιμίας). Όσοι διαθέτουν πιστοποιητικό σπουδών Δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης της Αλλοδαπής, απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι η διαβάθμιση αυτών και αντιστοιχίας 
με το απολυτήριο του τριταξίου Ελληνικού Γενικού Λυ-
κείου. Ως εκ τούτο θα πρέπει οι κάτοχοι αυτών να απευ-
θυνθούν είτε στην Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων Δ/νση Παιδείας Ομογενών Διαπολιτισμικής 
Εκπαίδευσης Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων/Τμήμα 
Σπουδών Προγραμμάτων Οργάνωσης και Μαθητικών 
θεμάτων (ΔΙΠΟΔΕ ΞΜΣ) ή στις Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης του τόπου διαμονής τους προκειμένου να 
τους χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση.

(Σημείωση: Για πτυχιούχους ΑΕΙ δεν απαιτείται η προ-
σκόμιση απολυτηρίου Λυκείου).

4. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1599/1986) «περί 
μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής 
σε ποινική δίκη».

5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις) ή 
διαβατηρίου.

6. Άλλα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις προ-
ϋποθέσεις συμμετοχής  - γενικά και ειδικά προσόντα 
συμμετοχής:

- Βεβαίωση αθλητικής εμπειρίας από την Ομοσπονδία 
(επισυναπτόμενα φύλλα αγώνων),

- άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή ΓΓΑ στο 
άθλημα της Άρσης Βαρών,

- δίπλωμα Ι.Ε.Κ. ειδικότητας Προπονητής Αθλημάτων 
με ειδικότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Γυμναστική με 
Βάρη» και πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

7. Για πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ και απόφοιτους άλλων ΑΕΙ 
απαιτούνται:

- Πτυχίο.
- Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και αναλυτική βαθ-

μολογία (για την περίπτωση ‘μεταφοράς’ μαθημάτων)
Για απόφοιτους σχολής προπονητών της ΓΓΑ οι οποίες 

ιδρύθηκαν μετά το έτος 2016 απαιτείται:
- Φωτοαντίγραφο του διπλώματος.
Το Τμήμα Προπονητών και Εκπαιδευτών Αθλημάτων της 

Γ.Γ.Α. θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα την ποινική κατάσταση 
του υποψηφίου από την αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Η διαδικασία κατάθεσης της αίτησης με τα επισυνα-
πτόμενα δικαιολογητικά ολοκληρώνεται τουλάχιστον 
ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης 
λειτουργίας της σχολής.

Η κατάθεση γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στην 
ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού:

- https://gga.gov.gr/ 
- https://eservices.gga.gov.gr/katigories/aitiseis-

proponiton/
- https://eservices.gga.gov.gr/case/sxoli-proponiton/

perigrafi/ 
πατώντας το εικονίδιο «Δημιουργία αίτησης».

ΑΡΘΡΟ 9
Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται στην παρούσα από-

φαση, ρυθμίζεται με απόφαση της επιτροπής διοίκησης 
της σχολής με αιτιολογημένη απόφαση.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της οικείας 
Ομοσπονδίας.
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Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 3 Νοεμβρίου 2021

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
της Γενικής Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ

    Ι 

(2)
 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης 

α αξίας ξίας δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) με 

Φ.Π.Α., του ιδιώτη «ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ» 

προς το Πυροσβεστικό Σώμα.

    Με την υπό στοιχεία 55398 Φ.804.22/17-09-2021 από-
φαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου του 
Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (Α’ 185), 
«Κώδικας Κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κλη-
ρονομιών και λοιπές διατάξεις», καθώς και της παρ. 5 του 
άρθρου 85 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27), γίνεται αποδεκτή η 
πρόταση δωρεάς του ιδιώτη «ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΥ» εκτιμώμενης αξίας δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €)
με Φ.Π.Α., που αφορά διακόσια τεμάχια βιβλίων με τίτλο 
«Μις παραμυθούλα μια φορά και έναν καιρό…» για την 
κάλυψη των αναγκών του Πυροσβεστικού σώματος.

  Ο Διευθυντής 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ 

 Ι 

(3)
   Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης 

αξίας τετρακοσίων ενενήντα οχτώ ευρώ και σα-

ράντα οχτώ λεπτών (498,48€) με Φ.Π.Α., του ιδι-

ώτη «ΣΑΜΑΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» προς το Πυροσβε-

στικό Σώμα.

    Με την υπό στοιχεία 62998 Φ.804.22/22-10-2021 από-
φαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου του 
Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (Α’ 185), 
«Κώδικας Κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κλη-
ρονομιών και λοιπές διατάξεις», καθώς και της παρ. 5 του 
άρθρου 85 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27), γίνεται αποδεκτή 
η πρόταση δωρεάς του ιδιώτη «ΣΑΜΑΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» 
εκτιμώμενης αξίας τετρακοσίων ενενήντα οχτώ ευρώ και 
σαράντα οχτώ λεπτών (498,48€) με Φ.Π.Α., που αφορά 
ένα (01) κλιματιστικό ΤOΥΟΤΟΜΙ UTN12-12ΑΡ, για την 
κάλυψη των αναγκών της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λάρισας.

Ο Διευθυντής 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ 

(4)
   Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης 

αξίας εξακοσίων σαράντα ευρώ και σαράντα λε-

πτών (640,40 €) με Φ.Π.Α., του ιδιώτη «ΜΕΣΙΝΗ 

Β. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ» προς το Πυροσβεστικό Σώμα.

    Με την υπό στοιχεία  53640 Φ.804.22/24-09-2021 από-
φαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου του 
Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (Α’ 185), 
«Κώδικας Κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κλη-
ρονομιών και λοιπές διατάξεις», καθώς και της παρ. 5 του 
άρθρου 85 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27), γίνεται αποδεκτή η 
πρόταση δωρεάς του ιδιώτη «ΜΕΣΙΝΗ Β. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ» 
εκτιμώμενης αξίας εξακοσίων σαράντα ευρώ και σαρά-
ντα λεπτών (640,40 €) με Φ.Π.Α., που αφορά δύο (02) 
ελαστικά επίσωτρα διαστάσεων 11R 22,5 για τις ανάγκες 
του Π.Κ. Θάσου της Π.Υ. Καβάλας.

Ο Διευθυντής 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ 

 Ι 

(5)
    Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης 

αξίας δύο χιλιάδων διακοσίων σαράντα δύο 

ευρώ και πενήντα λεπτών (2.242,50€) με Φ.Π.Α., 

της εταιρείας «LAVIPHARM» προς το Πυροσβε-

στικό Σώμα. 

   Με την υπό στοιχεία 49019 Φ.804.22/18-08-2021 από-
φαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου του 
Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (Α’ 185), 
«Κώδικας Κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κλη-
ρονομιών και λοιπές διατάξεις», καθώς και της παρ. 5 του 
άρθρου 85 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27), γίνεται αποδεκτή 
η πρόταση δωρεάς της εταιρείας «LAVIPHARM» εκτιμώ-
μενης αξίας δύο χιλιάδων διακοσίων σαράντα δύο ευρώ 
και πενήντα λεπτών (2.242,50€) με Φ.Π.Α., που αφορά 
δεκαεφτά χιλιάδες (17.000) τεμάχια Betadine Ointment 
10% και δεκαεφτά χιλιάδες (17.000) τεμάχια Betadine 
Solution 10%, για την κάλυψη των αναγκών του Πυρο-
σβεστικού σώματος.

Ο Διευθυντής 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ 

 Ι 

(6)
    Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης 

αξίας χιλίων εκατόν ενενήντα ευρώ και σαρά-

ντα λεπτών (1.190,40€) με Φ.Π.Α.,της εταιρείας 

«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΠΙ-

ΖΙΟΣ Α.Ε.» προς το Πυροσβεστικό Σώμα.

    Με την υπό στοιχεία 55740 Φ.804.22/24-09-2021 από-
φαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου του 
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Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (Α’ 185), 
«Κώδικας Κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κλη-
ρονομιών και λοιπές διατάξεις», καθώς και της παρ. 5 
του άρθρου 85 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27), γίνεται απο-
δεκτή η πρόταση δωρεάς της εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε.» εκτιμώμενης 
αξίας χιλίων εκατόν ενενήντα ευρώ και σαράντα λεπτών 
(1.190,40€) με Φ.Π.Α., που αφορά δύο ελαστικά επίσω-
τρα διαστάσεων 365/80 R20 MPT, για την κάλυψη των 
αναγκών της 8ης Ε.Μ.Α.Κ.

Ο Διευθυντής 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ 

 Ι 

(7)
    Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης 

αξίας πεντακοσίων πέντε ευρώ και εξήντα λε-

πτών (505,60 €) με Φ.Π.Α., της «ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ 

ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ ΑΙΓΕΑΣ» προς το Πυρο-

σβεστικό Σώμα.

  Με την υπό στοιχεία 54975 Φ.804.22/24-09-2021 από-
φαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου του 
Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (Α’ 185), 
«Κώδικας Κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κλη-
ρονομιών και λοιπές διατάξεις», καθώς και της παρ. 5 του 
άρθρου 85 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27), γίνεται αποδεκτή 
η πρόταση δωρεάς της «ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ ΑΙ-
ΓΕΑΣ» εκτιμώμενης αξίας πεντακοσίων πέντε ευρώ και 
εξήντα λεπτών (505,60 €) με Φ.Π.Α., που αφορά τέσσερα 
ελαστικά επίσωτρα διαστάσεων 235/70 R16, για την κά-
λυψη των αναγκών της Π.Υ. Μεγάρων.

Ο Διευθυντής 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ 

 Ι 

(8)
    Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης 

αξίας πεντακοσίων πενήντα ευρώ και ενός λεπτού 

(550.01 €) με Φ.Π.Α., της εταιρείας «ARGOHELLAS 

A.E.» προς το Πυροσβεστικό Σώμα.

    Με την υπό στοιχεία 54031 Φ.804.22/24-09-2021 από-
φαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου του 
Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (Α’ 185), 
«Κώδικας Κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κλη-
ρονομιών και λοιπές διατάξεις», καθώς και της παρ. 5 του 
άρθρου 85 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27), γίνεται αποδεκτή 
η πρόταση δωρεάς της εταιρείας «ARGOHELLAS A.E.» 
εκτιμώμενης αξίας πεντακοσίων πενήντα ευρώ και ενός 

λεπτού (550.01 €) με Φ.Π.Α., που αφορά τέσσερα (04) 
ελαστικά επίσωτρα διαστάσεων 235/65 R17, για την κά-
λυψη των αναγκών της Π.Υ. Αλεξανδρούπολης.

Ο Διευθυντής 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ 

 Ι 

(9)
Αποδοχ    ή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης 

αξίας έξι χιλιάδων εκατόν ογδόντα ευρώ και εί-

κοσι έξι λεπτών (6.180,26 €) με Φ.Π.Α., της εται-

ρείας «ALUXAL - ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ» προς το Πυρο-

σβεστικό Σώμα.

    Με την υπό στοιχεία 52281 Φ.804.22/22-09-2021 
απόφαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγεί-
ου του Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 
(Α’ 185), «Κώδικας Κοινωφελών περιουσιών, σχολαζου-
σών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», καθώς και της 
παρ. 5 του άρθρου 85 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27), γίνεται 
αποδεκτή η πρόταση δωρεάς της εταιρείας «ALUXAL-
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ» εκτιμώμενης αξίας έξι χιλιάδων εκατόν 
ογδόντα ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (6.180,26) με Φ.Π.Α., 
που αφορά ένα (01) 2Φ ανοιγόμενο παράθυρο PVC με 
ρολό 1185Χ1195, ένα (01) 2Φ ανοιγόμενο παράθυρο PVC 
με ρολό 1765X1185, ένα (01) 2Φ ανοιγόμενο παράθυρο 
PVC με ρολό 1185Χ1180, ένα (01) 2Φ ανοιγόμενο παρά-
θυρο PVC με ρολό 1180Χ1185, ένα (01) 2Φ ανοιγόμενο 
παράθυρο PVC με ρολό 1780Χ1185, ένα (01) 2Φ ανοι-
γόμενο παράθυρο PVC με ρολό 1180Χ1180 και ένα (01) 
2Φ ανοιγόμενο παράθύρο PVC με ρολό 1160Χ2135, για 
την κάλυψη των αναγκών του Π.Υ. Αγρινίου.

Ο Διευθυντής 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ 

 Ι 

(10)
    Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης 

αξίας έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €) με Φ.Π.Α., 

της εταιρείας «MINDCOMPASS OVERSEAS» προς 

το Πυροσβεστικό Σώμα. 

   Με την υπό στοιχεία 52380 Φ.804.22/22-09-2021 από-
φαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου του 
Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (Α’ 185), 
«Κώδικας Κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κλη-
ρονομιών και λοιπές διατάξεις», καθώς και της παρ. 5 
του άρθρου 85 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27), γίνεται αποδε-
κτή η πρόταση δωρεάς της εταιρείας «MINDCOMPASS 
OVERSEAS» εκτιμώμενης αξίας έξι χιλιάδων ευρώ 
(6.000,00 €) με Φ.Π.Α., που αφορά ένα (01) όχημα μάρ-
κας Ssang Yong Rexton 2.700cc μοντέλο 2010 DIESEL με 
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αριθμό πλαισίου KPTG0B1FS8P264659, για την κάλυψη 
των αναγκών του Π.Υ. Ναυπλίου.

Ο Διευθυντής 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ 

 Ι 

(11)
    Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης 

αξίας χιλίων εκατόν ενενήντα ευρώ και σαράντα 

λεπτών (1.190,40 €) με Φ.Π.Α., της «ΑΝΩΝΥΜΗΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΚΑΝΑΣ Α.Ε.» προς το 

Πυροσβεστικό Σώμα.

    Με την υπό στοιχεία 55743 Φ.804.22/24-09-2021 από-
φαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου του 
Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (Α’ 185), 
«Κώδικας Κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κλη-
ρονομιών και λοιπές διατάξεις», καθώς και της παρ. 5 του 
άρθρου 85 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27), γίνεται αποδεκτή 
η πρόταση δωρεάς της «ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΚΑΝΑΣ Α.Ε.» εκτιμώμενης αξίας χιλίων εκα-
τόν ενενήντα ευρώ και σαράντα λεπτών (1.190,40 €) με 
Φ.Π.Α., που αφορά δύο ελαστικά επίσωτρα διαστάσεων 
365/80 R20 MPT, για την κάλυψη των αναγκών της 8ης 
Ε.Μ.Α.Κ.

Ο Διευθυντής 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ 

 Ι 

(12)
    Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης 

αξίας τεσσάρων χιλιάδων εξακοσιών είκοσι εν-

νέα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (4.629,25€) με 

Φ.Π.Α., της εταιρείας «AVINOIL MON A.E.» προς 

το Πυροσβεστικό Σώμα.

    Με την υπό στοιχεία  62452 Φ.804.22/22-10-2021 
απόφαση της αναπληρώτριας του Διευθυντή Υποστή-
ριξης του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, που 

εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του 
ν. 4182/2013 (Α’ 185), «Κώδικας Κοινωφελών περιουσι-
ών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», 
καθώς και της παρ. 5 του άρθρου 85 του ν. 4662/2020 
(Α΄ 27), γίνεται αποδεκτή η πρόταση δωρεάς της εται-
ρείας «AVINOIL MON A.E.» εκτιμώμενης αξίας τεσσάρων 
χιλιάδων εξακοσιών είκοσι εννέα ευρώ και είκοσι πέντε 
λεπτών (4.629,25€) με Φ.Π.Α., που αφορά κοιλοδοκούς 
διαστάσεων 80Χ80Χ2 mm και 80Χ40Χ2 mm, αντισκουρι-
ακής βαφής και τοποθέτηση και συνθετικά κουφώματα 
(Upvc),υλικά στήριξης,τραβέρσες και τοποθέτηση για 
την κάλυψη των αναγκών της Π.Υ. Καβάλας.

  Η Αναπληρώτρια Του Διευθυντή 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΤΕΛΟΥ 

   Ι 

(13)
 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης 

αξίας είκοσι ενός χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα 

ευρώ (21.960,00€) με Φ.Π.Α., της εταιρείας «MSC 

CRUISE MANAGEMENT UK LTD» προς το Πυρο-

σβεστικό Σώμα.

    Με την υπό στοιχεία 59492 Φ.804.22/27-10-2021 από-
φαση του αναπληρωτή Προϊσταμένου Κλάδου Διοικη-
τικής Υποστήριξης του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού 
Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (Α’ 185), «Κώδικας Κοινω-
φελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και 
λοιπές διατάξεις», καθώς και της παρ. 5 του άρθρου 85 
του ν. 4662/2020 (Α΄ 27), γίνεται αποδεκτή η πρόταση 
δωρεάς της εταιρείας «MSC CRUISE MANAGEMENT UK 
LTD» εκτιμώμενης αξίας είκοσι ενός χιλιάδων εννιακο-
σίων εξήντα ευρώ (21.960,00€) με Φ.Π.Α., που αφορά 
έναν (01) αεροσυμπιεστή Coltri, ένα σύστημα ψύξης,έ-
να (01) σύστημα αρχικού ελέγχου και έναν (01) πίνακα 
πλήρωσης, για την κάλυψη των αναγκών της Δ.Ι.Π.Υ.Ν 
Κέρκυρας.

 Ο Αναπληρωτής Προϊσταμένου Κλάδου 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΜΟΤΟΣ    

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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