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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2504
7 Οκτωβρίου 2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 140897/Γ4
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 112843/Γ4/14−10−2005 (ΦΕΚ
1497/τ.Β΄/1−11−2005) Υπουργικής Απόφασης με θέμα
«Αθλητικές Δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθ−
μιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. 2 και του άρθρου
63 του Ν. 1566/1985 «Δομή και Λειτουργία της Πρωτο−
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες
διατάξεις» ΦΕΚ 167 τ.Α΄/30−9−1985.
2) Την 931/Γ4/13−11−1986 κανονιστική απόφαση περί
«Σχολικών Αθλητικών Εκδηλώσεων» (ΦΕΚ 99 τ.Β΄/
26−2−1987) που κυρώθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 1824/1988
ΦΕΚ 296 τ.Α΄/30−12−1988.
3) Τις διατάξεις του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 τ. Α΄/13−2−2002)
«Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Πρωτο−
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση
του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρ−
φωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».
4) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 112843/Γ4/14−10−2005 (ΦΕΚ
1497/τ.Β΄/01−11−2005) Υπουργική Απόφαση του ΥΠΕΠΘ
«Αθλητικές Δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας
και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
5) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/62978/0022/19−12−2005 (ΦΕΚ
1870/τ.Β΄/1−11−2005) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Δαπάνες
Σχολικών Αγώνων».
6) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1755/Γ4/8−12−2006 (ΦΕΚ 1830/
τ.Β΄/14−12−2006) Υπουργική Απόφαση με την οποία τρο−
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 112843/
Γ4/14−10−2005 (ΦΕΚ 1497/τ.Β΄/01−11−2005) Υπουργική Από−
φαση.
7) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 132571/Γ4/8−12−2006 (ΦΕΚ 1830/τ.
Β΄/14−12−2006) Υπουργική Απόφαση με την οποία τροπο−
ποιήθηκε και συμπληρώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 112843/
Γ4/14−10−2005 (ΦΕΚ 1497/τ.Β΄/01−11−2005) Υπουργική Από−
φαση.
8) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 29348/Γ4/16−3−2009 (ΦΕΚ 545/
τ.Β΄/24−3−2009) Υπουργική Απόφαση με την οποία τρο−
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 112843/

Γ4/14−10−2005 (ΦΕΚ 1497/τ.Β΄/01−11−2005) Υπουργική Από−
φαση.
9) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 27750/Γ4/10−3−2010 (ΦΕΚ 3655/
τ.Β΄/31−3−2010) Υπουργική Απόφαση με την οποία τροπο−
ποιήθηκε και συμπληρώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 112843/
Γ4/14−10−2005 (ΦΕΚ 1497/τ.Β΄/01−11−2005) Υπουργική Από−
φαση.
10) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/91020/0020/29−12−2010 εγκύ−
κλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με την οποία
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ.
112843/Γ4/14−10−2005 (ΦΕΚ 1497/τ.Β΄/01−11−2005) Υπουρ−
γική Απόφαση.
11) Την υπ’ αριθμ. 2/26371/0020/28−03−2011 Απόφαση
του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: Διάθεση των πι−
στώσεων της μείζονος κατηγορίας «καταναλωτικές και
σύνθετες δαπάνες» του προϋπολογισμού οικονομικού
έτους.
12) Την υπ’ αρίθμ. πρωτ. 45379/Γ4/13−04−2011 (ΦΕΚ
582/τ.Β΄/13−4−2011) Υπουργική Απόφαση με την οποία
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε η υπ’ αρίθμ. πρωτ.
112843/Γ4/14−10−2005 (ΦΕΚ 1497/τ.Β΄/01−11−2005) Υπουρ−
γική Απόφαση.
13) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 141081/Γ4/8−12−2011 (ΦΕΚ 2794/τ.
Β΄/8−8−2011) Υπουργική Απόφαση με την οποία τροπο−
ποιήθηκε και συμπληρώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 112843/
Γ4/14−10−2005 (ΦΕΚ 1497/τ.Β΄/01−11−2005) Υπουργική Από−
φαση.
14) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 41871/Γ4/11−4−2012 (ΦΕΚ 1296/
τ.Β΄/13−4−2012) Υπουργική Απόφαση με την οποία τροπο−
ποιήθηκε και συμπληρώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 112843/
Γ4/14−10−2005 (ΦΕΚ 1497/τ.Β΄/01−11−2005) Υπουργική Από−
φαση.
15) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 48930/Γ4/10−4−2013 (ΦΕΚ
1858/τ.Β΄/10−4−2013) Υπουργική Απόφαση με την οποία
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ.
112843/Γ4/14−10−2005 (ΦΕΚ 1497/τ.Β΄/01−11−2005) Υπουρ−
γική Απόφαση.
16) Τη νέα εκπαιδευτική δομή της Χώρας.
17) Την υπ’ αριθμ. 90595/ΣΤ5/5−07−2013 (ΦΕΚ 1667/
τ.Β΄/5−07−2013) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός αρμο−
διοτήτων Υφυπουργού Σ. Κεδίκογλου του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων».
Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται επιπλέον δαπάνη στο Δημόσιο, αποφασίζουμε:
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Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ.
πρωτ. 112843/Γ4/14−10−2005 Υπουργική Απόφαση «ΦΕΚ
1497/τ.Β΄/01−11−2005» ως ακολούθως:
Συμπληρώνεται το εδάφιο 2.2.1. ως εξής:
ε'. Από δύο (2) μέλη που μπορεί να είναι ή καθηγητές
Φυσικής Αγωγής (ΠΕ 11) που υπηρετούν στη Δευτεροβάθ−
μια Εκπαίδευση ή διοικητικοί (ΠΕ 01) που υπηρετούν στην
οικεία Διεύθυνση Β΄θμιας Εκπαίδευσης και προέρχονται
από μετάταξη ως πρώην εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 11.
στ'. Από δύο (2) μέλη που μπορεί να είναι ή καθηγητές
Φυσικής Αγωγής (ΠΕ 11) που υπηρετούν στη Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση ή διοικητικοί (ΠΕ 01) που υπηρετούν στην
οικεία Διεύθυνση Α΄θμιας Εκπαίδευσης και προέρχονται
από μετάταξη ως πρώην εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 11.
Συμπληρώνεται το εδάφιο 4.9.3. ως εξής:
Α΄. Οι αγώνες διοργανώνονται χωρίς κόστος για τον
κρατικό προϋπολογισμό, με εξαίρεση τις απαραίτητες
μετακινήσεις και αποζημιώσεις των μελών, των αγωνο−

δικών, ελλανοδικών οργανωτικών κλπ. επιτροπών που
ορίζονται από την ΚΟΕΣΑ ή τη Διεύθυνση Φυσικής Αγω−
γής της Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ., ή τις κατά τόπους Ο.Ε.Σ.Α. Οι
συμμετέχοντες και οι συνοδοί τους καλύπτουν οι ίδιοι
τα όποια έξοδά τους. Οι αγώνες στα ανωτέρω Αθλήμα−
τα διοργανώνονται μετά από προκήρυξη που εκδίδει η
Κ.Ο.Ε.Σ.Α. ή η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Κ.Υ. του
Υ.ΠΑΙ.Θ. Οι αγώνες μπορούν να συνδιοργανώνονται με
την οικεία Αθλητική Ομοσπονδία.
Συμπληρώνεται το εδάφιο 8.1. ως εξής:
στ'. Υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα για τη συμμε−
τοχή του μαθητή/τριας σε σχολικές αθλητικές δραστη−
ριότητες (υπόδειγμα 9).
Τροποποιείται το εδάφιο 11.2.1 ως εξής:
ι'. Μαθητές που μεταγράφονται από ένα Λύκειο σε
άλλο χωρίς να έχουν φοιτήσει στο πρώτο. Απαραίτητη
προϋπόθεση η μεταγραφή να έχει ολοκληρωθεί πριν
την έναρξη του διδακτικού έτους.
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ȊʌȩįİȚȖȝĮ 9

ȊȆǼȊĬȊȃǾ ǻǾȁȍȈǾ īȅȃǼǹ-ȀǾǻǼȂȅȃǹ

ǼʌȚĲȡȑʌȦ

țĮȚ

ıȣȞĮȚȞȫ

ȦȢ

ȖȠȞȑĮȢ/țȘįİȝȩȞĮȢ

ȝĮșȘĲ…………………………………………………………………………………………………………………

Ĳ….

ʌȠȣ ĳȠȚĲȐ

ıĲȠ……………………………………………………….ȝİ Įȡ.ȝȘĲȡȫȠȣ …………… ȞĮ ıȣȝȝİĲȑȤİȚ
ıĲȚȢ
ıĲȠ

ıȤȠȜȚțȑȢ
ȐșȜȘȝĮ

ĮșȜȘĲȚțȑȢ

……………………………………………………………

ȝİĲĮțȚȞȒıİȚȢ

ʌȠȣ

ʌȡȠțȒȡȣȟȘ

țĮȚ

țĮĲȐ

ĲȡȑȤȠȞ

ĲȠ

įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ

ĲȠ

ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ
ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ

ĲȦȞ

ĲȠȣ

țĮșȫȢ
ıȪȝĳȦȞĮ

Ȋ.Ȇǹǿ.Ĭ.
țĮȚ

ıĲȚȢ

ȝİ

ĲȘȞ

ıȤȠȜȚțȫȞ

ĮȖȫȞȦȞ

ıȤȠȜȚțȩ ȑĲȠȢ.

ȅ/Ǿ įȘȜ………
…………………………………….
HȝİȡȠȝȘȞȓĮ …………………………………….

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 2 Οκτωβρίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

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

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

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

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

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

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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02025040710130004*

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

