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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση απόφασης Ίδρυσης Σχολής Προπονητών Πετοσφαίρισης επί άμμου Γ΄ κατηγορίας
στην Αθήνα.

2

Τροποποίηση
της
4912/120862/5-11-2015
(Β΄ 2468) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των όρων
και των απαιτήσεων παραγωγής και διάθεσης
τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής και των διαδικασιών καταχώρισης των μονάδων παρασκευής αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ)».

3

Εκχώρηση της εξουσιοδότησης της υπογραφής
της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας στον Υποδιευθυντή και στους Προϊσταμένους Τμημάτων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΠΕΑ/
34256/1220/596/207
(1)
Τροποποίηση απόφασης Ίδρυσης Σχολής Προπονητών Πετοσφαίρισης επί άμμου Γ΄ κατηγορίας στην Αθήνα.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α) Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
(ΦΕΚ 98/Α’/22-4-2005).
β) Του άρθρου 136 παρ. 6 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ
Α΄121), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 παρ. 2
του ν. 4170/2013 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ,
ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού
του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις».
γ) Του ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ’’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες
διατάξεις».

Αρ. Φύλλου 224

δ) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως ισχύει (ΦΕΚ 7/Α΄/2018).
ε) Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄) «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων».
στ) Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/375614/9900/11-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού
και Αθλητισμού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Γεώργιο Βασιλειάδη»
(ΦΕΚ 3672/Β΄/11.11.2016) και την τροποποίηση αυτής
με την ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ /97295/4796/434/325
(ΦΕΚ 852/Β΄/9-03-2018) περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Γεώργιο
Βασιλειάδη.
3. Την αριθμ.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/108471/5201/
552/439/13-3-2018 (ΦΕΚ 987/Β΄/20/03/2018) περί μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή
Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον
Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης Αθλητισμού, τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων
της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και των υπαγομένων
στον Υφυπουργό υπηρεσιακών μονάδων.
4. Το αριθμ. 133562/21-04-2016 έγγραφο του Γενικού
Γραμματέα Αθλητισμού προς την Ελληνική Ομοσπονδία
Πετοσφαίρισης.
5. Την από 15-1-2019 έγγραφη παραίτηση του Προέδρου της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής και την αποδοχή αυτής από το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού.
6. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
7. Τις υπάρχουσες ανάγκες σε προπονητικό δυναμικό
στο άθλημα, αποφασίζεται:
Τροποποιείται η αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΣΠ/
180192/10280/165/1956/1502/17-5-2017 (ΦΕΚ 1812/
Β΄/25-5-2017) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού
και Αθλητισμού, ως προς α) την καταληκτική ημερομηνία
του διαστήματος λειτουργίας της Σχολής Προπονητών
Πετοσφαίρισης επί Άμμου Γ΄ Κατηγορίας που λειτουργεί
στην Αθήνα, η οποία ορίζεται στις 31/01/2020 και β) το
άρθρο 1 της ανωτέρω απόφασης, ως προς τη συγκρότηση της Επιτροπής Διοίκησης, ως εξής:
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Άρθρο 1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Η σχολή διοικείται από πενταμελή επιτροπή, που συγκροτείται από τους:
1. Στέλλα Μαρίνα, υπάλληλος της ΓΓΑ, ως Πρόεδρος.
2. Μανωλοπούλου Σοφία, υπάλληλος της ΓΓΑ, ως μέλος.
3. Νοχός Μιχάλης, υπάλληλος της ΓΓΑ, ως μέλος.
4. Χαλβατζής Νεκτάριος, Γενικός Γραμματέας της
ΕΟΠΕ, ως μέλος.
5. Σαμαράς Γεώργιος, Προπονητής Πετοσφαίρισης Α΄
Κατηγορίας, Γενικός Γραμματέας ΣΕΠΠΕ, ως μέλος.
Γραμματείς της Επιτροπής ορίζονται οι Δήμα Φανή και
Κλήμου Ευστράτιος, υπάλληλοι 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 αρμοδιότητες:
α. Εγκρίνει το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (ελέγχει
αν είναι συμβατό με τις προδιαγραφές που ορίζονται
στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης) και το διδακτικό προσωπικό (ελέγχει αν είναι ενταγμένο στο μητρώο
εκπαιδευτών των σχολών προπονητών της ΓΓΑ).
β. Ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των υποψηφίων. Παρακολουθεί τη λειτουργία της σχολής και
τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Λαμβάνει αποφάσεις για
οποιοδήποτε θέμα αφορά την εύρυθμη λειτουργία της
σχολής. Μετά την υποβολή των αποτελεσμάτων από
τον Διευθυντή, η επιτροπή διοίκησης προβαίνει στην
επικύρωση των αποτελεσμάτων και καταρτίζει πίνακες
επιτυχόντων και αποτυχόντων (συντάσσοντας σχετικό
πρακτικό).
γ. Οι γραμματείς της σχολής μεριμνούν για τη συγκέντρωση 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 υποψηφίων
προπονητών. Ενημερώνουν τα μέλη για τις συνεδριάσεις της
επιτροπής και συντάσσουν τα πρακτικά των συνεδριάσεων. Το έργο των γραμματέων συνεπικουρούν υπάλληλοι
των ομοσπονδιών που ορίζονται με απόφαση του ΔΣ
της ομοσπονδίας.
δ. Ο φάκελος της σχολής που πρέπει να περιέχει τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, το σχετικό
πίνακα δικαιολογητικών, τα πρακτικά συνεδριάσεων της
Επιτροπής και το πρόγραμμα Σπουδών (στον οποίο θα
αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα, οι διδάσκοντες και
οι ώρες διδασκαλίας) παραδίδεται εντός δύο (2) μηνών
από τη λήξη της σχολής με ευθύνη του Προέδρου, στο
αρμόδιο τμήμα της ΓΓΑ.
ε. Επίσης, δημιουργεί και παραδίδει αρχείο με τα αποτελέσματα των εξετάσεων (γραπτών και προφορικών)
ανά εξεταζόμενο μάθημα (γραπτά εξετάσεων, βαθμολογίες εξεταστών στα πρακτικά μαθήματα, κλπ).
στ. Αποφασίζει για τους χώρους υλοποίησης του θεωρητικού και πρακτικού μέρους που πληρούν τις προδιαγραφές και ειδικά για τους αθλητικούς χώρους θα πρέπει
να έχουν άδεια λειτουργίας.

Τεύχος Β’ 224/04.02.2019

ζ. Εγκρίνει το πρόγραμμα και τη διαδικασία των εξετάσεων λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την
αντικειμενική αξιολόγηση των υποψηφίων. Ενδεικτικά
αναφέρεται ότι οι γραπτές εξετάσεις και οι αξιολογήσεις θα πρέπει να γίνονται με καλυμμένα τα ονόματα
των υποψηφίων, οι προφορικές εξετάσεις από τριμελή
επιτροπή και οι αξιολογήσεις των εργασιών από δύο
εξεταστές.
η. Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας της σχολής.
Κατά τα λοιπά η απόφαση ισχύει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2019
Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού
ΙΟΥΛΙΟΣ ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ
Ι

Αριθμ. 799/13510
(2)
Τροποποίηση της 4912/120862/5-11-2015
(Β΄ 2468) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των όρων
και των απαιτήσεων παραγωγής και διάθεσης
τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής και των διαδικασιών καταχώρισης των μονάδων παρασκευής αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ)».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 56 και 62 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» Α΄32),
όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» Α΄98).
2. Τους Κανονισμούς, όπως ισχύουν:
α) (ΕΚ) αριθμ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για
τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της
νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον
καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 031/1.2.2002, σ.1).
β) (ΕΚ) αριθμ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την
υγιεινή των τροφίμων (ΕΕ L 139/30.4.2004, σ.1).
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Τεύχος Β’ 224/04.02.2019

γ) (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά
με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθμ.
1924/2006 και (ΕΚ) αριθμ. 1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας
90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ
της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 304, 22.11.2011,
σ.18).
3. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» Α΄ 160).
4. Την αριθμ. 2429/119958/6-9-2018 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ολυμπία Τελιγιορίδου» (Β΄ 3901).
5. Την αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 35797 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Πιστοποιητικό
υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος» (Β΄199/11.04.2012).
6. Την αριθμ. 3724/162303/22.12.2014 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3438 Β΄) « Εθνικά μέτρα και παρεκκλίσεις στον τομέα των τροφίμων ζωικής προέλευσης
σε εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 852/2004 και (ΕΚ)
853/2004»
7. Τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
8. Τους Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.ΠΥ της υπουργικής απόφασης
Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β΄).
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφσίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση της αριθμ. 4912/120862/5-11-2015
απόφασης
Η αριθμ. 4912/120862/5-11-2015 απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
(Β΄ 2468), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
Η υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 της αριθμ. 4912/120862/5-11-2015
απόφασης καταργείται.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2019
Ο Υπουργός

Η Υφυπουργός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ
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Αριθμ. 1716
(3)
Εκχώρηση της εξουσιοδότησης της υπογραφής
της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας στον Υποδιευθυντή και στους Προϊσταμένους Τμημάτων.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα της εξουσιοδοτικής διάταξης της υποπαραγράφου
β’ της παρ. 6 του άρθρου 14 του νόμου, του άρθρου 7
και του άρθρου 41 αυτού.
β) Του άθρου 4 του ν. 4174/2013 και
γ) Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-3-2017
(Β’ 968) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
2. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017
(Β’ 2743) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει με θέμα «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής ’’Με εντολή Διοικητή’’ σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» και
ειδικότερα τις περιπτώσεις 43, 44, 48, 68, 70, 71, 78, 79,
85, 86 και 163 του πίνακα αυτής, σε συνδυασμό με τις
διατάξεις της υποπαραγράφου β’ της παρ. 3 του άρθρου
41 του ν. 4389/2016.
3. Την αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1192139 ΕΞ 2018/31.12.2018
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Επιλογή και Τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης
και Υποδιεύθυνσης Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών
(Δ.Ο.Υ.) .
4. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας σε συνδυασμό με τη βέλτιστη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων.
5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:
Την εκχώρηση περαιτέρω, της εξουσιοδότησης της
υπογραφής από την Προϊσταμένη της Δ.Ο.Υ. στους:
α) «Με εντολή Διοικητή»:
1. Τον Υποδιευθυντή της Δ.Ο.Υ. για όσα αναφέρονται
στις περιπτώσεις 68, 70, 78 και 79 του πίνακα της με αριθμό Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017, απόφασης του
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
2. Την Προϊσταμένη του Τμήματος Εσόδων, για όσα
αναφέρονται στις περιπτώσεις 43 και 44, του πίνακα της
με αριθμό Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017, απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
3. Την Προϊσταμένη του Τμήματος Δικαστικού και
Νομικής Υποστήριξης, για όσα αναφέρονται στην περίπτωση 48 του πίνακα της με αριθμό Δ.ΟΡΓ.Α 1115805
ΕΞ 2017/31-7-2017, απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
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β) «Με εντολή Προϊσταμένου»:
1. Τον Υποδιευθυντή της Δ.Ο.Υ. για όσα αναφέρονται
στις περιπτώσεις 71, 85, και 86 του πίνακα της με αριθμό Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017, απόφασης του
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
2. Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Συμμόρφωσης και
Σχέσεων με τους Φορολογούμενους για όσα αναφέρονται στην περίπτωση 163 του πίνακα της με αριθμό
Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017, απόφασης του
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
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3. Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Συμμόρφωσης και
Σχέσεων με τους Φορολογούμενους για όσα αναφέρονται στην περίπτωση 162Α του πίνακα της με αριθμό
Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017, απόφασης του
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Γλυφάδα, 17 Ιανουαρίου 2019
Η Προϊσταμένη
ΑΝΝΑ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ
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