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ΑΠΟΦΑΣΗ
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.3861/09-07-2010 (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».
δ) Το Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού».
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 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών » (ΦΕΚ210/A/511-2016).
2. Την υπ’αριθμ. ΥΠΠΟΑ/375614/9900/11-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού
Πολιτισμού και Αθλητισμού περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Γεώργιο
Βασιλειάδη» (ΦΕΚ3672/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 υπ ‘ 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
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Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και των υπαγομένων
στον Υφυπουργό υπηρεσιακών μονάδων.
5.Το αριθμ.πρωτ:133562/21-04-2016 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού προς την Ελληνική
Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.
6.Τα με αριθμ.πρωτ.εισερχ: 358892/02-11-2016 και 74855/10-03-2017 έγγραφο της

Ελληνικής Ομοσπονδίας

Καλαθοσφαίρισης.
7.Τα με αριθμ.πρωτ.εισερχ 356386/01-11-2016 και 62831/02-03-17 έγγραφα του Συνδέσμου Ελλήνων
Προπονητών Καλαθοσφαίρισης .
8. Το με αριθμ.πρωτ.εισερχ: 126203/10-4-2017 έγγραφο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.
9. Το με αριθμ.πρωτ.εισερχ: 343940/13-7-2018 έγγραφο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης
10. Την αριθμ. 11671/2005 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 407/Β/200 «Κανονισμός προπονητών
Καλαθοσφαίρισης».
11. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
12. Τις υπάρχουσες ανάγκες σε προπονητικό δυναμικό στο άθλημα.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ
Η τροποποίηση της με αρ. πρωτ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΣΠ/180191/10279/1955/1501/17-5-2017 (ΦΕΚ Αρ.
1812 /Β/25-5-2017) απόφασης, περί « Ίδρυσης σχολής προπονητών Καλαθοσφαίρισης Γ’ Κατηγορίας, στη Σύρο»,

ως προς:
α)την καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος λειτουργίας της Σχολής Προπονητών Καλαθοσφαίρισης Γ΄
Κατηγορίας, που θα λειτουργήσει στη Σύρο, η οποία ορίζεται στις 31/10/2019.
β) Το άρθρο 3 « Πρόγραμμα σπουδών» το οποίο τροποποιείται , ως εξής.:
ΑΡΘΡΟ 3
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΥΚΛΟΣ/ΤΟΜΕΑΣ 1
ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Ώρες – επίπεδο 1

ΚΥΚΛΟΣ/ ΤΟΜΕΑΣ 2
ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Ώρες – επίπεδο1

ΚΥΚΛΟΣ/ΤΟΜΕΑΣ 3 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Ώρες – επίπεδο1

ΑΝΑΤΟΜΙΑ
8 ώρες

ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
4 ώρες

ΓΕΝΙΚΗ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ:
8 ώρες

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
8 ώρες

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
12 ώρες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
30 ώρες

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ
32 ώρες

[2]

ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
16 ώρες

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
8ώρες

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
8 ώρες

ΑΘΛΗΤΙΚΗ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
8 ώρες

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
8 ώρες

ΧΡΗΣΗ Η/Υ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
10 ώρες
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
20 ώρες
(ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΝΤΟΠΙΓΚ
4 ώρες)
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ
ΕΞΑΣΚΗΣΗ
20 ώρες

4 ώρες
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
12ώρες

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ
ΧΩΡΟ ΑΘΛΗΣΗΣΗΣ
4 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ: 64 ώρες

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
8 ώρες

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ
30 ώρες

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
12ώρες
56ώρες

ΟΜΑΔΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ
30ώρες

8 ώρες

172 ώρες

Η επιτυχής παρακολούθηση συνίσταται: (α) στην παρακολούθηση μαθημάτων (παρουσίες) (β) στις
γραπτές εξετάσεις 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 μπορούν να «μεταφέρουν» τις παρακολουθήσεις των
γνωστικών αντικειμένων που έχουν διδαχθεί στα υποχρεωτικά μαθήματα των κύκλων 1 και 2 με τους αντίστοιχους
βαθμούς.
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:
1.

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.

2. 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 διδακτικού αντικειμένου με εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση
(έως του 30% 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
διαδίκτυο, windows κ.α.) αλλά και ειδική χρήση (εξοικείωση με τη διαδικτυακή πλατφόρμα Εξ' αποστάσεως
Εκπαίδευσης), έτσι ώστε να εκπαιδευτούν όλοι στον τρόπο λειτουργίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Με τη μέθοδο αυτή θα καλυφθούν μαθήματα του Γενικού Κύκλου Σπουδών, τα οποία είναι κοινά για όλους
τους σπουδαστές, για όλα τα αθλήματα, αλλά και μαθήματα του Ειδικού Κύκλου Σπουδών.
Η υποχρεωτική παρουσία για την Εξ’ αποστάσεως Εκπαίδευση εξασφαλίζεται ως εξής:
Οι διαλέξεις για τα μαθήματα που θα προγραμματιστούν με Εξ’ αποστάσεως Εκπαίδευση θα αναρτώνται στην
πλατφόρμα. Κάθε σπουδαστής θα έχει τη δυνατότητα να κάνει χρήση των προσωπικών του κωδικών που θα
του δοθούν κατά την έναρξη της Σχολής, ώστε να εισέρχεται στην ψηφιακή πλατφόρμα της τηλε-εκπαίδευσης
και να παρακολουθεί τις διαλέξεις.
Στην πλατφόρμα θα έχουν πρόσβαση άτομα με εξουσιοδότηση (διοίκηση σχολής, διευθυντής/ντρια, αρμόδιο
τμήμα της ΓΓΑ..
Οι διδάσκοντες καθηγητές θα έχουν την δυνατότητα να μεταφέρουν σε ψηφιακή μορφή ανακοινώσεις, την
διδακτέα ύλη, βιντεοσκοπημένη παράδοση μαθημάτων, ερωτηματολόγιο με δυνατότητα αυτόματης
απάντησης, και ότι άλλο θα μπορούσε να διευκολύνει την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.
Η εφαρμογή θα καταγράφει σε βάση δεδομένων τη χρονική διάρκεια σε λεπτά της ώρας την παραμονή των
χρηστών-σπουδαστών σε κάθε μάθημα, και τα δεδομένα αυτά θα είναι προσβάσιμα από τα εξουσιοδοτημένα
άτομα.
Κατά τα λοιπά η απόφαση ισχύει ως έχει.

Κοινοποίηση:
1. EΟΚ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37 - ΟΑΚΑ
151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ.
2. ΣΕΠΚ
Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 230
176 72 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο Υφυπουργού
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέως Αθλητισμού
3. Γραφείο Γεν. Διευθύντριας Οργάνωσης Αθλητισμού
4. Γραφείο Διευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισμού
5. Μέλη της Επιτροπής

Με Ε.Υφ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΙΟΥΛΙΟΣ Ε. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ
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