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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθμ. 8639
Τροποποίηση της αριθμ. 364−10/1/2013 κοινής απόφασης 

των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθ−
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 
18/Β/10−1−2013) «Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) που λειτουργούν ως 
Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε) διαδικασιών αρ−
μοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, σε 
εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους − 

Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/Α΄/11−06−1986). 

2. Της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 45/Α΄/09−03−1999). 

3. Των άρθρων 31 και 136, παρ. 5 του ν. 2725/1999 «Ερα−
σιτεχνικός και Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 121/Α΄/17−06−1999).

4. Της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Ανα−
βάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 102/Α΄/1−05−2002), όπως ισχύει.

5. Του άρθρου 8 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α΄/24−5−2004)
«Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρ−
νησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» 

6. Των άρθρων 6, 9 και 14 του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α΄/ 
3−5−2010) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική 
αγορά και άλλες διατάξεις».

7. Της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α΄/ 
2−03−2011) «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κα−
τάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση 
και άσκηση επαγγελμάτων».

8. Του Π.Δ. 77/1985 (ΦΕΚ Α΄/28/1−3−1985) «Οργανισμός 
της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού».

9. Της αριθμ. ΥΑΠ/Φ. 19. 7/14/308 (ΦΕΚ 1561 Β΄/23−9−2010)
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Οργάνωση, Λειτουρ−
γία και Αρμοδιότητες των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ−
τησης (ΕΚΕ) – Ηλεκτρονική Διεκπεραίωση Διαδικασιών 
από τα ΕΚΕ», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΟΙ−
ΚΕΠ/Φ.16/2/ΟΙΚ.2406 απόφαση του Υπουργού Εσωτερι−
κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
(ΦΕΚ Β΄ 1854/13−09−07).

10. Του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α΄/27−06−2011) «Διάσπαση 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών 
και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δι−
ακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Μεταφορά στον 
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας 
Νέας Γενιάς», και ιδίως τα άρθρα 2 και 3 αυτού.

11. Του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21−06−2012) «Ίδρυση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών», και ιδίως το άρθρο 3 αυτού.

12. Της υπ’ αριθμ. 76056/Η/4−07−2012 (ΦΕΚ Β΄/5−07−2012) 
Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Ιωάννη Ιω−
αννίδη».

13. Της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/01−10−2002 (ΦΕΚ Β΄1276/ 
1−10−2002) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δη−
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του 
τύπου και του περιεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης 
του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α΄/11−06−1986)».

14. Της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α. 1/18613 (ΦΕΚ 1334/Β΄/30−8−2010)
κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονο−
μικών «Απλούστευση διαδικασιών για την πρόσβαση σε 
δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκησή 
της, σε εκτέλεση του άρθρου 6 του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 
63 Α΄/3−5−2010)».

15. Της με αριθμ. 364−10/1/2013 (ΦΕΚ 18/Β/10−1−2013)
κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερι−
κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
Οικονομικών και Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευ−
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μάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Απλούστευση και 
ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) που 
λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε) 
διαδικασιών αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού, σε εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ».

16. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της 
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πο−
λίτη και την επιχείρηση.

17. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Tροποποιούμε την αριθμ. 364−10/1/2013 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Απλούστευση 
και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) 
που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης 
(Ε.Κ.Ε) διαδικασιών αρμοδιότητας της Γενικής Γραμμα−
τείας Αθλητισμού, σε εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/
ΕΚ» − (ΦΕΚ 18/ Β/10−1−2013) ως προς το εξής σημείο:

1. Οι τίτλοι των διοικητικών διαδικασιών 2. «Αναγγελία 
Άσκησης Επαγγέλματος Προπονητή Αθλητών για απο−
φοίτους Σχολών Εξωτερικού» και 3. «Αναγγελία Άσκησης 
Επαγγέλματος Προπονητή Αθλητών για αποφοίτους 
Σχολών Προπονητών Εξωτερικού» αντικαθίστανται με 
τους τίτλους 2. «Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος 
Προπονητή Αθλητών για αποφοίτους Πανεπιστημίων 
Εξωτερικού» και 3. «Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος 
Προπονητή Αθλητών για αποφοίτους Σχολών Προπο−
νητών Εξωτερικού ή άλλων αναγνωρισμένων σχολών 
της ημεδαπής».

2. Τα έντυπα του συνόλου των διοικητικών διαδικασι−
ών τα οποία καθορίστηκαν με την αριθμ. 364−10/1/2013 
Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
(ΦΕΚ 18/Β/10−1−2013) καταργούνται και αντικαθίστανται 
με τα επισυναπτόμενα στην παρούσα απόφαση, τα 
οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
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   Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)  Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών  (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)  
Περιγραφή αιτήματος: « ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΓΙΑ 
ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΚΑΙ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ.Γ.Α (άρθρα 31 και 136, παρ. 5 του Ν. 
2725/1999 ».    
                                                                          

 
ΠΡΟΣ: 

Γεν. Γραμματεία Αθλητισμού, 
Τμήμα Σωματείων και 
Γυμναστηρίων 

ΑΡΙΘΜ. 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 
 
Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: (φυσικό πρόσωπο ή νόμιμος εκπρόσωπος σε περίπτωση νομικού προσώπου)  Όνομα:  Επώνυμο:  Όνομα Πατέρα:  Επώνυμο Πατέρα:  Όνομα Μητέρας: Επώνυμο Μητέρας:  Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:*  Α.Φ.Μ:   Αριθ. Άδειας   Οδήγησης:*  Αριθ. Διαβατηρίου:*  Αριθ. Βιβλιαρίου Υγείας:*  Ιθαγένεια:  Ημερομηνία γέννησης1:   Τόπος Γέννησης:  Τόπος Κατοικίας Χώρα: Πόλη: Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  Τηλ:  Fax:  E – mail:  * συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.  

 
ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ2 (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης): Σε περίπτωση που δεν συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται  προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου. ΟΝΟΜΑ:  ΕΠΩΝΥΜΟ:  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:  ΑΔΤ:  ΟΔΟΣ:  ΑΡΙΘ:  Τ.Κ:  Τηλ:  Fax:  E – mail:  

                                                 1  Αναγράφεται ολογράφως 2  Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενη/ο να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη(Διαγράφεται όταν δεν 
ορίζεται εκπρόσωπος) 
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Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις3, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:  
 
«1. Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική 
πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)    
2. Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση  
δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.  
3. Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν έχω παραπεμφθεί σε δίκη και ότι δεν εκκρεμεί εις βάρος μου ποινική δίωξη για 
πλημμέλημα ή κακούργημα»   
Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας: 1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση που δηλώνεται στην παρούσα αίτηση:  2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας  3. Να την παραλάβετε από άλλο Ε.Κ.Ε.:  4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας 5. Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό:  
  
   

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: 
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

ΜΕ 
ΤΗΝ 

ΑΙΤΗΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

 
ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

1. Αντίγραφα α) πτυχίου Τ.Ε.Φ.Α.Α ή σχολής Γ.Γ.Α και β) ειδικότητας ή Διπλώματος       
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος του/ της ποινική δίωξη για πλημμέλημα ή κακούργημα  (ενσωματώνεται στο παρόν έντυπο) 

 

   
3. Πιστοποιητικό Υγείας* από δημόσιο νοσοκομείο ή αντίστοιχο πιστοποιητικό υγείας που έχει εκδοθεί από δημόσιο νοσοκομείο κράτους μέλους της Ε.Ε.   

   
4. Απόδειξη κατάθεσης –απλό φωτοαντίγραφο- εκατόν σαράντα επτά (147,00 € ) ευρώ σε Δ.Ο.Υ. στο φορέα 21-610 και στον ΚΑΕ 3419   

    
5. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής    

                                                 3  «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών». 
 

                     ………………….. (Ημερομηνία)                                                                                                               Ο/Η αιτών/ούσα                                                                                   (Σφραγίδα-υπογραφή) 
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χρήσης** (Το ανωτέρω αντίγραφο Ποινικού Μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα σε περίπτωση που εκδίδεται από ημεδαπές αρχές)                 √ 
           
         ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

  * To πιστοποιητικό Υγείας περιλαμβάνει α) Ακτινογραφία πνευμόνων, β) Γνωμάτευση παθολόγου, γ) Γνωμάτευση   ψυχιάτρου 
**  Ελλείψει αντιγράφου ποινικού μητρώου ή/και πιστοποιητικού μη κήρυξης σε πτώχευση, απαιτείται η προσκόμιση ενός 
ισοδύναμου εγγράφου που έχει εκδοθεί  από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο 
να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται.  Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο τούτο είναι 
δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση, ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται η ένορκη δήλωση, με υπεύθυνη δήλωση η 
οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον  
συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της 
επισήμου δηλώσεως.  Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν μετά την πάροδο 
τριών μηνών από την ημερομηνία εκδόσεώς τους             

 
ΧΡΟΝΟΣ:  Έως 50 ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία 
 Εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η Υπηρεσία δύναται να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλματος, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως (αρ. 3 του Ν. 3919/2011-ΦΕΚ 32/Α’/2-3-2011).  Ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση αυτή, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-2-2004).  
 
ΚΟΣΤΟΣ: 147,00€ 

 
 

 
Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών :  Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006)     
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 

  
Αίτημα: 

 
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΓΙΑ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΚΑΙ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ.Γ.Α (άρθρα 31 και 136,

παρ. 5 του Ν. 2725/1999  
Υπηρεσία Υποβολής:   
Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 

  
Ημ/νια αιτήματος: 

  
Αρμόδιος Υπάλληλος: 

 
Όνομα: 

  
Επώνυμο: 

  
Αιτών: 

 
Όνομα:   

Επώνυμο:                                                                             
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: 
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ 
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

 
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 1. Αντίγραφα α) πτυχίου ΤΕΦΑΑ ή σχολής της Γ.Γ.Α και β) ειδικότητας ή Διπλώματος       

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος του/ της ποινική δίωξη για πλημμέλημα ή κακούργημα (ενσωματώνεται στο παρόν έντυπο)  
 

  
3. Πιστοποιητικό Υγείας* από δημόσιο νοσοκομείο ή αντίστοιχο πιστοποιητικό υγείας που έχει εκδοθεί από δημόσιο νοσοκομείο κράτους μέλους της Ε.Ε.   

   
4. Απόδειξη κατάθεσης – απλό φωτοαντίγραφο – εκατόν σαράντα επτά (147,00 € ) ευρώ σε Δ.Ο.Υ,  στο φορέα 21-610 και στον ΚΑΕ 3419   

    
5. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης** (Το ανωτέρω αντίγραφο Ποινικού Μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα σε περίπτωση που εκδίδεται από ημεδαπές αρχές)  

                  √  
            
          ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

  * To πιστοποιητικό Υγείας περιλαμβάνει α) Ακτινογραφία πνευμόνων, β) Γνωμάτευση παθολόγου, γ) Γνωμάτευση   ψυχιάτρου 
**  Ελλείψει αντιγράφου ποινικού μητρώου ή/και πιστοποιητικού μη κήρυξης σε πτώχευση, απαιτείται η προσκόμιση ενός ισοδύναμου 
εγγράφου που έχει εκδοθεί  από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει 
ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται.  Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο τούτο είναι δυνατόν να 
αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση, ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται η ένορκη δήλωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία 
υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον  
συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της 
επισήμου δηλώσεως.  Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν μετά την πάροδο 
τριών μηνών από την ημερομηνία εκδόσεώς τους               

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας: 
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1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση που δηλώνεται στην παρούσα αίτηση:  
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας  
3. Να την παραλάβετε από άλλο Ε.Κ.Ε.:  
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας 
5. Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό:  

 
 

ΧΡΟΝΟΣ:  Έως 50 ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία 
 Εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η Υπηρεσία δύναται να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλματος, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως (αρ. 3 του Ν. 3919/2011-ΦΕΚ 32/Α’/2-3-2011).  Ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση αυτή, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-2-2004).  
 

ΚΟΣΤΟΣ: 147,00€ 
 

Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών :  Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006)  Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ        (υπογραφή)
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     A Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)  Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών  (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)  

Περιγραφή αιτήματος: « ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΑΘΛΗΤΩΝ 
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (άρθρα 31 και 136, παρ. 5 του Ν. 2725/1999 ».                                                                              

 
ΠΡΟΣ: 

Γεν. Γραμματεία Αθλητισμού, 
Τμήμα Σωματείων και 
Γυμναστηρίων 

ΑΡΙΘΜ. 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 
 
Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: (φυσικό πρόσωπο ή νόμιμος εκπρόσωπος σε περίπτωση νομικού προσώπου)  Όνομα:  Επώνυμο:  Όνομα Πατέρα:  Επώνυμο Πατέρα:  Όνομα Μητέρας: Επώνυμο Μητέρας:  Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:*  Α.Φ.Μ:   Αριθ. Άδειας   Οδήγησης:*  Αριθ. Διαβατηρίου:*  Αριθ. Βιβλιαρίου Υγείας:*  Ιθαγένεια:  Ημερομηνία γέννησης4:   Τόπος Γέννησης:  Τόπος Κατοικίας Χώρα: Πόλη: Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  Τηλ:  Fax:  E – mail:  * συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.  

 
ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ5 (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης): Σε περίπτωση που δεν συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται  προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου. ΟΝΟΜΑ:  ΕΠΩΝΥΜΟ:  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:  ΑΔΤ:  ΟΔΟΣ:  ΑΡΙΘ:  Τ.Κ:  Τηλ:  Fax:  E – mail:        

  
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις6, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 
6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:  

                                                 4  Αναγράφεται ολογράφως 5  Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενη/ο να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη(Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος) 6  «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
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«1. Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει 
την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)    
2. Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
(αναζήτηση  δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.  
3. Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν έχω παραπεμφθεί σε δίκη και ότι δεν εκκρεμεί εις βάρος μου ποινική 
δίωξη για πλημμέλημα ή κακούργημα»    
   

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: 
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

ΜΕ 
ΤΗΝ 

ΑΙΤΗΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

 
ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 1. Επικυρωμένος τίτλος σπουδών που έχει αποκτηθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής και αναγνώριση  από το ΣΑΕΙ ή τον ΔΟΑΤΑΠ.     
    

2. Αντίγραφο ξενόγλωσσου αναλυτικού προγράμματος σπουδών, συνοδευόμενο από απλή μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα  
   

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος του/ της ποινική δίωξη για πλημμέλημα ή κακούργημα  (ενσωματώνεται στο παρόν έντυπο)   
   

4. Πιστοποιητικό Υγείας* από δημόσιο νοσοκομείο ή αντίστοιχο πιστοποιητικό υγείας που έχει εκδοθεί από δημόσιο νοσοκομείο κράτους μέλους της Ε.Ε.   
    

5. Απόδειξη κατάθεσης – απλό φωτοαντίγραφο  – εκατόν σαράντα επτά (147,00 € ) ευρώ σε Δ.Ο.Υ,  στο φορέα 21-610 και στον ΚΑΕ 3419   
   

6.  Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης** (Το ανωτέρω αντίγραφο Ποινικού Μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα σε περίπτωση που εκδίδεται από ημεδαπές αρχές)  
               √  

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

  * To πιστοποιητικό Υγείας περιλαμβάνει α) Ακτινογραφία πνευμόνων, β) Γνωμάτευση παθολόγου, γ) Γνωμάτευση   ψυχιάτρου 
**  Ελλείψει αντιγράφου ποινικού μητρώου ή/και πιστοποιητικού μη κήρυξης σε πτώχευση, απαιτείται η προσκόμιση ενός ισοδύναμου 
εγγράφου που έχει εκδοθεί  από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει 
ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται.  Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο τούτο είναι δυνατόν να 
αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση, ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται η ένορκη δήλωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία 
υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον  
συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της 

                                                                                                                                                                 άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών». 
 

                     ………………….. (Ημερομηνία)                                                                                                               Ο/Η αιτών/ούσα                                                                                   (Σφραγίδα-υπογραφή) 
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επισήμου δηλώσεως.  Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν μετά την πάροδο 
τριών μηνών από την ημερομηνία εκδόσεώς τους       
Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας: 

1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση που δηλώνεται στην παρούσα αίτηση:  
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας  
3. Να την παραλάβετε από άλλο Ε.Κ.Ε.:  
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας 
5. Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό:  

 
  
ΧΡΟΝΟΣ:  Έως 50 ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία 
 Εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η Υπηρεσία δύναται να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλματος, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως (αρ. 3 του Ν. 3919/2011-ΦΕΚ 32/Α’/2-3-2011).  Ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση αυτή, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-2-2004).  
 
ΚΟΣΤΟΣ: 147,00€ 

 
 

 
Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών :  Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006)  

 
 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 
  

Αίτημα: 
 
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΓΙΑ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (άρθρα 31 και 136, παρ. 5 του

Ν. 2725/1999  
Υπηρεσία Υποβολής: 

  
Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 

  
Ημ/νια αιτήματος: 

  
Αρμόδιος Υπάλληλος: 

 
Όνομα:   

Επώνυμο:   
Αιτών: 

 
Όνομα: 

  
Επώνυμο: 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: 
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚ

Ε ΜΕ 
ΤΗΝ 

ΑΙΤΗΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΗ 

ΑΝΑΖΗΤΗ
ΣΗ 

 

ΔΕΝ 
ΑΠΑΙΤ
ΕΙΤΑΙ 

 
1. Επικυρωμένος τίτλος σπουδών που έχει αποκτηθεί απόεκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής και αναγνώριση από το ΣΑΕΙ ή το ΔΟΑΤΑΠ.  

     
2. Αντίγραφο ξενόγλωσσου αναλυτικού προγράμματος σπουδών, συνοδευόμενο από απλή μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα  

    
3.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος του/ της ποινική δίωξη για πλημμέλημα ή κακούργημα (ενσωματώνεται στο παρόν έντυπο)  

    
4. Πιστοποιητικό Υγείας* από δημόσιο νοσοκομείο ή αντίστοιχο πιστοποιητικό υγείας που έχει εκδοθεί από δημόσιο νοσοκομείο κράτους μέλους της Ε.Ε.   

     
5. Απόδειξη κατάθεσης – απλό φωτοαντίγραφο  – εκατόν σαράντα επτά (147,00 € ) ευρώ σε Δ.Ο.Υ,  στο φορέα 21-610 και στον ΚΑΕ 3419  

    
6. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης** (Το ανωτέρω αντίγραφο Ποινικού Μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα σε περίπτωση που εκδίδεται από ημεδαπές αρχές)  

                                   √   
  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

     * To πιστοποιητικό Υγείας περιλαμβάνει α) Ακτινογραφία πνευμόνων, β) Γνωμάτευση παθολόγου, γ) Γνωμάτευση   ψυχιάτρου 
**  Ελλείψει αντιγράφου ποινικού μητρώου ή/και πιστοποιητικού μη κήρυξης σε πτώχευση, απαιτείται η προσκόμιση ενός 
ισοδύναμου εγγράφου που έχει εκδοθεί  από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο 
να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται.  Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο τούτο είναι 
δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση, ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται η ένορκη δήλωση, με υπεύθυνη δήλωση η 
οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον  
συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της 
επισήμου δηλώσεως.  Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν μετά την πάροδο 
τριών μηνών από την ημερομηνία εκδόσεώς τους       

 

 Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:  

 1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση που δηλώνεται στην παρούσα αίτηση:  
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας  
3. Να την παραλάβετε από άλλο Ε.Κ.Ε.:  
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας 
5. Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό:  

 

  
 

ΧΡΟΝΟΣ:  Έως 50 ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία 
 Εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η Υπηρεσία δύναται να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλματος, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η 



15020 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως (αρ. 3 του Ν. 3919/2011-ΦΕΚ 32/Α’/2-3-2011).  Ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση αυτή, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-2-2004).  
 

       ΚΟΣΤΟΣ: 147,00€ 
 

 
 

Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών :  Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006) 
 Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ    

    (υπογραφή) 

 

 

 
Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)  Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών  (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)  

Περιγραφή αιτήματος: « ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΑΘΛΗΤΩΝ 
ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Ή ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ 
ΣΧΟΛΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ (άρθρα 31 και 136, παρ. 5 του Ν. 2725/1999»    
                                                                          

 
ΠΡΟΣ: 

Γεν. Γραμματεία Αθλητισμού, 
Τμήμα Σωματείων και 
Γυμναστηρίων 

ΑΡΙΘΜ. 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 
 
Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: (φυσικό πρόσωπο ή νόμιμος εκπρόσωπος σε περίπτωση νομικού προσώπου)  Όνομα:  Επώνυμο:  Όνομα Πατέρα:  Επώνυμο Πατέρα:  Όνομα Μητέρας: Επώνυμο Μητέρας:  Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:*  Α.Φ.Μ:   Αριθ. Άδειας   Οδήγησης:*  Αριθ. Διαβατηρίου:*  Αριθ. Βιβλιαρίου Υγείας:*  Ιθαγένεια:  Ημερομηνία γέννησης7:   Τόπος Γέννησης:  Τόπος Κατοικίας Χώρα: Πόλη: Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  Τηλ:  Fax:  E – mail:  * συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.  
                                                 7  Αναγράφεται ολογράφως 
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ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ8 (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης): Σε περίπτωση που δεν συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται  προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου. ΟΝΟΜΑ:  ΕΠΩΝΥΜΟ:  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:  ΑΔΤ:  ΟΔΟΣ:  ΑΡΙΘ:  Τ.Κ:  Τηλ:  Fax:  E – mail:        

  
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις9, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 
6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:  
 
«1. Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει 
την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)    
2. Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
(αναζήτηση  δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.  
3. Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν έχω παραπεμφθεί σε δίκη και ότι δεν εκκρεμεί εις βάρος μου ποινική 
δίωξη για πλημμέλημα ή κακούργημα» 

       
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Στάδιο 1 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: 
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

ΜΕ 
ΤΗΝ 

ΑΙΤΗΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

 
ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 1. Αντίγραφα πτυχίου ή διπλώματος αναγνωρισμένων σχολών προπονητών εξωτερικού ή άλλων αναγνωρισμένων σχολών της ημεδαπής10.      
    

                                                 8  Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενη/ο να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη(Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος) 9  «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών». 
 10 Για όσους κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα αναγωρισμένων σχολών προπονητών του εξωτερικού ή άλλων αναγνωρισμένων σχολών της ημεδαπής απαιτείται και γνώμη, για την ισοτιμία της πενταμελούς επιτροπής της παραγραφου 3, του αρθρου 31 του Ν.2725/99 

 

                     ………………….. (Ημερομηνία)                                                                                                               Ο/Η αιτών/ούσα                                                                                   (Σφραγίδα-υπογραφή) 
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   2. Αντίγραφο ξενόγλωσσου αναλυτικού προγράμματος σπουδών, συνοδευόμενο από απλή μετάφρασή του στην Ελληνική γλώσσα (ισχύει για την περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό)  
   

      
Στάδιο 2 

 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά εισάγονται προς εξέταση στην Επιτροπή Ισοτιμιών 
της Γ.Γ.Α. Σε περίπτωση θετικής απόφασης απαιτούνται επιπλέον 
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος του/ της ποινική δίωξη για πλημμέλημα ή κακούργημα  (ενσωματώνεται στο παρόν έντυπο)  

   
4. Πιστοποιητικό Υγείας* από δημόσιο νοσοκομείο ή αντίστοιχο πιστοποιητικό υγείας που έχει εκδοθεί από δημόσιο νοσοκομείο κράτους μέλους της Ε.Ε.   

    
5. Απόδειξη κατάθεσης – απλό φωτοαντίγραφο  – εκατόν σαράντα επτά (147,00 € ) ευρώ σε Δ.Ο.Υ,  στο φορέα 21-610 και στον ΚΑΕ 3419   

   
6. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης** (Το ανωτέρω αντίγραφο Ποινικού Μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα σε περίπτωση που εκδίδεται από ημεδαπές αρχές)  

                              √  
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

  * To πιστοποιητικό Υγείας περιλαμβάνει α) Ακτινογραφία πνευμόνων, β) Γνωμάτευση παθολόγου, γ) Γνωμάτευση   ψυχιάτρου 
**  Ελλείψει αντιγράφου ποινικού μητρώου ή/και πιστοποιητικού μη κήρυξης σε πτώχευση, απαιτείται η προσκόμιση ενός ισοδύναμου 
εγγράφου που έχει εκδοθεί  από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει 
ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται.  Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο τούτο είναι δυνατόν να 
αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση, ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται η ένορκη δήλωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία 
υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον  
συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της 
επισήμου δηλώσεως.  Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν μετά την πάροδο 
τριών μηνών από την ημερομηνία εκδόσεώς τους       
Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας: 

1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση που δηλώνεται στην παρούσα αίτηση:  
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας  
3. Να την παραλάβετε από άλλο Ε.Κ.Ε.:  
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας 
5. Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό:  

 
 
ΧΡΟΝΟΣ:  Έως 50 ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία 
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 Εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η Υπηρεσία δύναται να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλματος, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως (αρ. 3 του Ν. 3919/2011-ΦΕΚ 32/Α’/2-3-2011).  Ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση αυτή, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-2-2004).  
 
ΚΟΣΤΟΣ: 147,00€ 

 
 

 
Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών :  Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006)    

 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 

  
Αίτημα: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΓΙΑ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Ή ΑΛΛΩΝ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ (άρθρα 31 και 136, παρ. 5 του

Ν. 2725/1999)  
Υπηρεσία Υποβολής: 

  
Αριθμ. Πρωτοκόλλου:   

Ημ/νια αιτήματος:   
Αρμόδιος Υπάλληλος: 

 
Όνομα: 

  
Επώνυμο: 

  
Αιτών: 

 
Όνομα: 

  
Επώνυμο: 

                                                                           
 
 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Στάδιο 1 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 
ΜΕ 
ΤΗΝ 

ΑΙΤΗΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΗ 

ΑΝΑΖΗΤΗ
ΣΗ 

 

ΔΕΝ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤ

ΑΙ 1. Αντίγραφα πτυχίου ή διπλώματος αναγνωρισμένων σχολών προπονητών εξωτερικού ή άλλων αναγνωρισμένων σχολών της ημεδαπής.  
    

2. Αντίγραφο ξενόγλωσσου αναλυτικού προγράμματος σπουδών, συνοδευόμενο από απλή μετάφρασή του στην Ελληνική γλώσσα (ισχύει για την περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό) 
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 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Απριλίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ  ΥΦΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Στάδιο 2 
 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά εισάγονται προς εξέταση στην Επιτροπή Ισοτιμιών 
της Γ.Γ.Α. Σε περίπτωση θετικής απόφασης απαιτούνται επιπλέον 
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος του/ της ποινική δίωξη για πλημμέλημα ή κακούργημα  (ενσωματώνεται στο παρόν έντυπο)  

   
4. Πιστοποιητικό Υγείας* από δημόσιο νοσοκομείο ή αντίστοιχο πιστοποιητικό υγείας που έχει εκδοθεί από δημόσιο νοσοκομείο κράτους μέλους της Ε.Ε.   

    
5. Απόδειξη κατάθεσης – απλό φωτοαντίγραφο  – εκατόν σαράντα επτά (147,00 € ) ευρώ σε Δ.Ο.Υ,  στο φορέα 21-610 και στον ΚΑΕ 3419  

   
6. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης* (Το ανωτέρω αντίγραφο Ποινικού Μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα σε περίπτωση που εκδίδεται από ημεδαπές αρχές)  

                            √  
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

  * To πιστοποιητικό Υγείας περιλαμβάνει α) Ακτινογραφία πνευμόνων, β) Γνωμάτευση παθολόγου, γ) Γνωμάτευση   ψυχιάτρου 
 
**  Ελλείψει αντιγράφου ποινικού μητρώου ή/και πιστοποιητικού μη κήρυξης σε πτώχευση, απαιτείται η προσκόμιση ενός 
ισοδύναμου εγγράφου που έχει εκδοθεί  από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από 
το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται.  Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο 
τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση, ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται η ένορκη δήλωση, με 
υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
κατά περίπτωση ενώπιον  συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί 
παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της επισήμου δηλώσεως.  Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν 
είναι δυνατόν να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία εκδόσεώς τους       
Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας: 

1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση που δηλώνεται στην παρούσα αίτηση:  
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας  
3. Να την παραλάβετε από άλλο Ε.Κ.Ε.:  
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας 
5. Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό:  

 
 

ΧΡΟΝΟΣ:  Έως 50 ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία 
 Εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η Υπηρεσία δύναται να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλματος, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως (αρ. 3 του Ν. 3919/2011-ΦΕΚ 32/Α’/2-3-2011).  Ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση αυτή, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-2-2004).  

       ΚΟΣΤΟΣ: 147,00€ 
 

Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών :  Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006)  Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ        (υπογραφή) 
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