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ΘΕΜΑ: Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι
μαθητές – αθλητές δεν παρακολούθησαν τα μαθήματά τους λόγω αγωνιστικών υποχρεώσεων,
κατ΄εφαρμογή του άρθρου 95 του ν. 4547/2018.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 95 του ν.4547/12.06.2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» με το οποίο
αντικαταστάθηκε η παρ. 46 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
β) Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (ΦΕΚ 98/Α’/22-04-2005), όπως ισχύει.
γ) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, {….}Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/Α/22.09.2015).
δ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(ΦΕΚ210/Α’/05.11.2016).
ε) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α’/22-012018).
2. Την υπ΄ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/375614/9900/11.11.2016 (ΦΕΚ Β΄/3672/11-11-2016), απόφαση του
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γεώργιο Βασιλειάδη όπως τροποποιήθηκε με την
υπ΄ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/97295/4796/434/325/28.02.18 (ΦΕΚ Β΄/852/09.03.18)
απόφαση.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Καθορίζουμε κατ΄εφαρμογή του άρθρου 95 του ν. 4547/2018, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
με τα οποία αποδεικνύεται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι αθλητές – μαθητές
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν παρακολούθησαν τα μαθήματά τους λόγω αγωνιστικών
υποχρεώσεων ή υποχρεώσεων προετοιμασίας, ως εξής:

Άρθρο 1
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Α) Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι μαθητές – αθλητές δεν παρακολούθησαν τα μαθήματά
τους λόγω συμμετοχής σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις κατά τα οριζόμενα στις περιπτώσεις
α και β της παρ. 46 του άρθρου 13 του ν.3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α/10.06.2003) το οποίο
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 95 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12.06.2018), ή λόγω
συμμετοχής σε πανελλήνιους αθλητικούς αγώνες, αποδεικνύεται με βεβαίωση της οικείας
αθλητικής ομοσπονδίας με επισυναπτόμενα τα φύλλα αγώνων.
Β) Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι μαθητές – αθλητές δεν παρακολούθησαν τα μαθήματά
τους λόγω συμμετοχής σε προπονητική προετοιμασία αποδεικνύεται με βεβαίωση της οικείας
αθλητικής ομοσπονδίας, στην οποία θα αναφέρεται με απόλυτη σαφήνεια και πλήρη
αιτιολόγηση ο απαιτούμενος χρόνος προετοιμασίας.
Η απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
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