
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 54181/05-08-2016
(ΦΕΚ 2478/11-08-2016, τ. Β΄) απόφασης του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων «Τρόπος διενέργειας εκλογών για την 
ανάδειξη των εκπροσώπων των υπαλλήλων του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στα Υπηρεσιακά Συμβούλια».

2 Ίδρυση Ενιαίας Σχολής Προπονητών Γ΄ κατηγορί-
ας στα αθλήματα: ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ, ΑΪΚΙΝΤΟ, ΜΠΡΑ-
ΖΙΛΙΑΝ ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ, ΚΟΜΠΑΤ ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ, ΣΟΥ-
ΜΠΑΚ-ΝΤΟ-ΜΟΥ ΝΤΟΥΚ ΚΟΥΑΝ, ΜΠΟΥΝΤΟΚΑΪ 
ΚΑΙ ΝΙΝ-ΖΟΥΤΣΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.

3 Έγκριση καθιέρωσης απογευματινής υπερωρια-
κής απασχόλησης για το προσωπικό που υπηρε-
τεί στη Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων 
για το Β΄ εξάμηνο 2016.

4 Αύξηση ωραρίου εργασίας υπαλλήλων του Δημο-
τικού Ωδείου Πρέβεζας.

5 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης στο Δήμο 
Ζακύνθου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθ. 62101/2016 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 54181/05-08-2016 

(ΦΕΚ 2478/11-08-2016, τ. Β΄) απόφασης του 

Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω-

πίνων Δικαιωμάτων «Τρόπος διενέργειας εκλο-

γών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των 

υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα Υπη-

ρεσιακά Συμβούλια». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 2812/2000

(ΦΕΚ Α΄ 67), «Κύρωση του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλή-
λων», όπως ισχύουν.

2. Την υπ’ αριθ. 54181/05-08-2016 (ΦΕΚ 2478/
11-08-2016,τ. Β΄) απόφαση.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα-
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την παράγραφο 2 του άρθρου 20 «Με-
ταβατικές Διατάξεις» της ως άνω απόφασης, ως εξής:

Άρθρο 20
Μεταβατικές Διατάξεις

2. «Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας απόφα-
σης, η καταμέτρηση των φακέλων ψηφοφορίας και η 
διαλογή των σταυρών προτίμησης που έλαβαν οι υπο-
ψήφιοι, κατά τη διεξαχθείσα ψηφοφορία ενώπιον της 
Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, των Περιφερειακών 
Εφορευτικών Επιτροπών (άρθρο 3 Α) και δια αλληλογρα-
φίας (άρθρο 3 Β), θα γίνει ταυτόχρονα, μετά την άφιξη 
όλων (σάκων και ειδικών φακέλων, των οποίων η άφιξη 
μπορεί να πραγματοποιηθεί και μετά την ημερομηνία 
της ψηφοφορίας στην Κεντρική Υπηρεσία και πάντως 
όχι πέραν των επτά (7) εργασίμων ημερών από την κα-
θορισμένη ημερομηνία των εκλογών) και την παραλαβή 
τους από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 15».

Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι

 Αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΣΠ/ (2)
310383/21792/2976/2227 
Ίδρυση Ενιαίας Σχολής Προπονητών Γ΄ κατηγορί-
ας στα αθλήματα: ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ, ΑΪΚΙΝΤΟ, ΜΠΡΑ-
ΖΙΛΙΑΝ ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ, ΚΟΜΠΑΤ ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ, ΣΟΥ-
ΜΠΑΚ-ΝΤΟ-ΜΟΥ ΝΤΟΥΚ ΚΟΥΑΝ, ΜΠΟΥΝΤΟΚΑΪ 
ΚΑΙ ΝΙΝ-ΖΟΥΤΣΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθε-

σίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
(ΦΕΚ 98/Α΄/22-4-2005).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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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».

δ) Του Ν. 3861/09-07-2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
και άλλες διατάξεις».

ε) Του Π.δ. 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171/Α/28-08-2014) 
όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4326/2015 (ΦΕΚ 49/Α/
13-05-2015) και 4373/2016 (ΦΕΚ 49/Α/01-04-2016).

στ) Του Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων».

η) Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπρόεδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α/23-09-2015).

2. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/273142/16055/ 
3908/24-09-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού 
Χαράλαμπο - Σταύρο Κοντονή (ΦΕΚ 2155/Β/07-10-2015).

3. Το υπ’ αριθ. πρωτ.: 133562/21-04-2016 έγγραφο του 
Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού προς την Ελληνική Φίλα-
θλο Ερασιτεχνική Ομοσπονδία Ζίου Ζίτσου.

4. Τα υπ’ αριθ. 148596/3-6-2015, 30609/3-2-2016, 
186925/07-06-2016, 201031/17-6-2016 και 254554/
1-8-2016 έγγραφα της Ελληνικής Φιλάθλου Ερασιτεχνι-
κής Ομοσπονδίας Ζίου Ζίτσου.

5. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

6. Τις υπάρχουσες ανάγκες σε προπονητικό δυναμικό 
στο άθλημα, αποφασίζουμε:

Ιδρύεται ενιαία σχολή προπονητών Γ΄ κατηγορίας 
στα αθλήματα του ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ, ΑΪΚΙΝΤΟ, ΜΠΡΑΖΙΛΙΑΝ 
ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ, ΚΟΜΠΑΤ ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ, ΣΟΥ-ΜΠΑΚ-ΝΤΟ-
ΜΟΥ ΝΤΟΥΚ ΚΟΥΑΝ, ΜΠΟΥΝΤΟΚΑΪ και ΝΙΝ-ΖΟΥΤΣΟΥ, 
η οποία θα λειτουργήσει στην Αθήνα στο διάστημα από 
01/11/2016 έως 31/10/2017 με σύνολο εκπαιδευτικών 
ωρών κατά ελάχιστο όπως ορίζεται από τον παρακάτω 
πίνακα.

Επ
ίπ

εδ
ο

Δ
ιδ

ακ
τι

κέ
ς 

ώ
ρε

ς

Δ
ιπ

λω
μα

τι
κή

 ε
ργ

α-
σί

α/
 ά

λλ
ες

 ε
ργ

ασ
ίε

ς

Π
ρα

κτ
ικ

ή 
άσ

κη
ση

Δ
ιά

ρκ
ει

α 
λε

ιτ
ου

ργ
ία

ς 
σχ

ολ
ής

 (ε
λά

χι
στ

η)

Συ
νο

λι
κή

 δ
ιά

ρκ
ει

α

Γ 300 50 6 μήνες 350

Η διοίκηση, η διεύθυνση, η λειτουργία της σχολής και 
κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται ως εξής:

Άρθρο 1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η σχολή διοικείται από πενταμελή επιτροπή, που συ-
γκροτείται από τους:

1. ΚΥΡΙΑΚΟΥ - ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ως Πρό-
εδρος.

2. ΠΛΕΥΡΑΚΗ ΝΙΚΗ, υπάλληλος της ΓΓΑ.
3. ΒΡΑΧΝΟΣ ΣΙΜΕΩΝ, υπάλληλος ΠΕ Φυσικής Αγωγής 

και Αθλητισμού της ΓΓΑ.
4. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, Γεν. Γραμματέας της Ελληνι-

κής Φιλάθλου Ερασιτεχνικής Ομοσπονδίας Ζιου Ζιτσου.
5. ΤΖΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Α΄ Αντιπρόεδρος της Ελληνικής 

Φιλάθλου Ερασιτεχνικής Ομοσπονδίας Ζιου Ζιτσου.
Γραμματείς της Επιτροπής ορίζονται οι ΚΩΤΣΙΑ ΑΝΤΩ-

ΝΙΑ και ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΕΥΑΝΘΙΑ 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 αρμοδιό-
τητες:

α. Εγκρίνει το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (ελέγχει 
αν είναι συμβατό με τις προδιαγραφές που ορίζονται 
στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης) και το διδακτι-
κό προσωπικό (ελέγχει αν είναι ενταγμένο στο Μητρώο 
εκπαιδευτών των σχολών προπονητών της ΓΓΑ).

β. Ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των υπο-
ψηφίων. 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 συγκέ-
ντρωση 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 υποψηφί-
ων προπονητών. Ενημερώνουν τα μέλη για τις συνεδρι-
άσεις της επιτροπής και συντάσσουν τα πρακτικά των 
συνεδριάσεων. Το έργο των γραμματέων συνεπικουρούν 
υπάλληλοι των ομοσπονδιών που ορίζονται με απόφαση 
του Δ.Σ. της ομοσπονδίας.

δ. Ο φάκελος της σχολής που πρέπει να περιέχει τις αι-
τήσεις 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 απο-
τελέσματα των εξετάσεων (γραπτών και προφορικών) 
ανά εξεταζόμενο μάθημα (γραπτά εξετάσεων, βαθμο-
λογίες εξεταστών στα πρακτικά μαθήματα, κ.λπ.).

στ. Αποφασίζει για τους χώρους υλοποίησης του θεω-
ρητικού και πρακτικού μέρους που πληρούν τις προδια-
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γραφές και ειδικά για τους αθλητικούς χώρους θα πρέπει 
να έχουν άδεια λειτουργίας.

ζ. Εγκρίνει το πρόγραμμα και τη διαδικασία των εξε-
τάσεων 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 υπο-
ψηφίων, οι προφορικές εξετάσεις από τριμελή επιτροπή 
και οι αξιολογήσεις των εργασιών από δύο εξεταστές.

η. Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας της σχολής.

Άρθρο 2
Διευθυντής - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διευθυντής της σχολής ορίζεται ο ΣΙΩΠΗΣ ΒΙΚΤΩΡ, 
Ε.Ε.Π. του ΤΕΦΑΑ Α.Π.Θ. 

Ο Διευθυντής της σχολής έχει τις ακόλουθες αρμο-
διότητες:

- Εισηγείται το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών στην 
Επιτροπή Διοίκησης και το διδακτικό προσωπικό, καθώς 
και το ωρολόγιο πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη όσα 
προβλέπονται για τα υποχρεωτικά μαθήματα και το δι-
δακτικό προσωπικό στην παρούσα απόφαση.

- Έχει ευθύνη για κάθε θέμα που σχετίζεται με τη λει-
τουργία της σχολής και που δεν ανήκει στον κύκλο αρμο-
διοτήτων άλλου οργάνου, για το διδακτικό, εργατικό και 
βοηθητικό προσωπικό, για την υλοποίηση του προγράμ-
ματος, τον έλεγχο των παρουσιών και των απουσιών των 
σπουδαστών (τηρώντας σχετικό παρουσιολόγιο) και γε-
νικά την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας της σχολής.

- Τροποποιεί εάν χρειασθεί το πρόγραμμα, ενημερώ-
νοντας έγκαιρα την επιτροπή διοίκησης της σχολής, το 
διδακτικό προσωπικό και τους σπουδαστές.

- Έχει το δικαίωμα επιβολής κυρώσεων κατά περίπτω-
ση έως και την αποβολή υποψηφίου από τη σχολή (με 
αιτιολογημένη εισήγησή του και απόφαση της επιτροπής 
διοίκησης της σχολής).

- Ελέγχει και εποπτεύει τη λειτουργικότητα των χώρων 
και του απαιτούμενου υλικού και εξοπλισμού, καθώς και 
των συναφών οργάνων για την καλή λειτουργία της σχολής.

- Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο της Επιτροπής τα 
διπλώματα που χορηγούνται σε όσους αποφοιτήσουν 
επιτυχώς από τη σχολή.

- Υποβάλλει στην επιτροπή διοίκησης υπογεγραμμένο 
πίνακα αποτελεσμάτων με τους επιτυχόντες και αποτυ-
χόντες σπουδαστές της σχολής, καθώς και συγκεντρω-
τικό πίνακα βαθμολογίας των μαθημάτων στα οποία 
εξετάστηκαν όλοι οι σπουδαστές της σχολής.

Μετά το πέρας της σχολής συντάσσει έκθεση με τις 
παρατηρήσεις και τυχόν προτάσεις του, την οποία υπο-
βάλει στο αρμόδιο τμήμα της ΓΓΑ.

Άρθρο 3
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ/ΤΟΜΕΑΣ 1
ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Ώρες

ΚΥΚΛΟΣ/ ΤΟΜΕΑΣ 2
ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ώρες

ΑΝΑΤΟΜΙΑ
12 ώρες

ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
10 ώρες

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
12 ώρες

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

10 ώρες

ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
12 ώρες

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
12 ώρες

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
12 ώρες

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 
12 ώρες

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
12 ώρες

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
ΑΘΛ. ΕΡΕΥΝΑΣ

10 ώρες

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ

ΤΗΣ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ -
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΤΟΥ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ

6 ώρες

60 ώρες 60 ώρες

ΣΥΝΟΛΟ 120 ώρες

ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ/ΤΟΜΕΑΣ 3 Ώρες

1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ 20 ώρες

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 40 ώρες

3 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ 15 ώρες

4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 40 ώρες

5 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 20 ώρες

6 ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ 15 ώρες

7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ 20 ώρες

8 ΧΡΗΣΗ Η/Υ στο προγραμματισμό
και έλεγχο της προπόνησης 10 ώρες

ΣΥΝΟΛΟ 180 ώρες

ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 50 ώρες

Η επιτυχής παρακολούθηση συνίσταται: (α) στην πα-
ρακολούθηση μαθημάτων (παρουσίες) (β) στις γραπτές 
εξετάσεις στα διδασκόμενα μαθήματα η/και πρακτικές 
εξετάσεις (για το πρακτικό μέρος των μαθημάτων ειδί-
κευσης) (γ) στις εργασίες προόδου (ατομικές ή ομαδι-
κές, προαιρετικές ή υποχρεωτικές, σε θέματα ή γνωστι-
κά αντικείμενα).

Οι ώρες των εξετάσεων δεν υπολογίζονται στις διδα-
κτικές 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 υπο-
χρεωτικά μαθήματα των κύκλων 1 και 2 με τους αντί-
στοιχους βαθμούς.

Η εποπτευόμενη ή καθοδηγούμενη πρακτική άσκηση 
(50 ώρες) πιστοποιείται με την διαδικασία την οποία ορί-
ζει με απόφασή της η Επιτροπή Διοίκησης όπου καθορί-
ζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις επιτυχούς άσκησης.
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Άρθρο 4
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Το διδακτικό - εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελούν 
άτομα που είναι μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προ-
σωπικού (Δ.Ε.Π.) και Ειδικού Επιστημονικού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου, ή επιστήμο-
νες με ανάλογα προσόντα (με μέλη ΔΕΠ) (ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ, 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑ-
ΦΙΚΟ ΕΡΓΟ).

Το διδακτικό-εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολής 
προπονητών θα πρέπει να:

α) έχει υποβάλλει αίτηση στη ΓΓΑ προκειμένου να εισα-
χθεί στο Μητρώο εκπαιδευτών των σχολών προπονητών 
της ΓΓΑ,

β) συνεργάζεται για κάθε θέμα που αφορά στην ομαλή 
ενάσκηση των καθηκόντων του και την εύρυθμη λει-
τουργία της σχολής με το διευθυντή της σχολής,

γ) παραδώσει τη διδαχθείσα ύλη με τη μορφή γραπτών 
σημειώσεων σε ηλεκτρονική μορφή (5 σελ./εκπαιδευτι-
κή ώρα θεωρητικού μέρους). Η συγγραφή των σημειώ-
σεων θα γίνεται με βάση οδηγίες και προδιαγραφές οι 
οποίες θα δίνονται στους εκπαιδευτές με την έναρξη της 
σχολής από τον Διευθυντή της σχολής,

δ) παραδώσει στο διευθυντή της σχολής, τα αποτε-
λέσματα των εξετάσεων μέσα σε διάστημα τριών (3) 
ημερών από τη διεξαγωγή τους.

Στο πρόσωπο του διδακτικού - εκπαιδευτικού προ-
σωπικού δεν πρέπει να συντρέχουν τα κωλύματα που 
προβλέπονται από το άρθρο 8 του Ν. 3528/9.2.2007,
ΦΕΚ 26/Α΄ σε συνδυασμό με τα κωλύματα που προβλέ-
πονται από το άρθρο 3 του Ν. 2725/1999 όπως ισχύει.

Για τα μαθήματα του κύκλου της ειδίκευσης και ειδικό-
τερα του πρακτικού μέρους αυτών, μπορούν να εγγρα-
φούν στο Μητρώο και να αξιοποιηθούν σε περίπτωση 
που υπάρχει έλλειψη εκπαιδευτών με τις προδιαγραφές 
όπως ορίζονται ανωτέρω και προπονητές Α΄ κατηγορί-
ας, πτυχιούχοι ΑΕΙ, με πολυετές (πέραν της πενταετίας) 
προπονητικό και διδακτικό έργο.

Όπου ζητείται προπονητική εμπειρία/έργο θα πρέπει 
να υποβάλλονται ιδιωτικά συμφωνητικά θεωρημένα από 
τις οικονομικές αρχές, βεβαιώσεις αθλητικών φορέων 
καθώς και φύλλα αγώνων/πινάκια αγώνων για την επι-
βεβαίωση όσων αναγράφονται στις βεβαιώσεις (λαμβά-
νοντας υπόψη περιορισμούς ως προς την ύπαρξη και 
διατήρηση αρχείων από τους οικείους φορείς).

Άρθρο 5
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

1. Η επιτροπή διοίκησης της σχολής, με αιτιολογημένη 
απόφασή της, μπορεί να αλλάξει την ημερομηνία και τον 
τόπο λειτουργίας της σχολής, όταν αυτό επιβάλλεται από 
απρόβλεπτους παράγοντες.

2. Οι δαπάνες λειτουργίας της σχολής βαρύνουν τον 
προϋπολογισμό της οικείας ομοσπονδίας. Το χρηματικό 
ποσό για τα συνολικά δίδακτρα φοίτησης εκάστου υπο-
ψηφίου καθορίζεται στο ποσό των 250 ευρώ, το οποίο 
καταβάλλεται ανταποδοτικά (όπως ορίζει το άρθρο 78 
παρ. 2 του Ν. 4170/11.07.2013, ΦΕΚ 163/Α/12.07.2013) 
και κατατίθεται στο τραπεζικό λογαριασμό της Ομο-

σπονδίας η οποία συντάσσει τον προϋπολογισμό της 
σχολής και τον γνωστοποιεί στην επιτροπή διοίκησης 
της σχολής. Οι πληρωμές των δαπανών της σχολής γί-
νονται από την αρμόδια υπηρεσία της ομοσπονδίας, η 
οποία είναι και οικονομικά υπόλογος.

3. Η σχολή λειτουργεί με την προϋπόθεση ότι ο ελά-
χιστος αριθμός των σπουδαστών, κατά την έναρξη των 
μαθημάτων, είναι τουλάχιστον τριάντα (30) άτομα. Με 
αιτιολογημένη πρόταση της ομοσπονδίας μπορεί να 
λειτουργήσει σχολή και με μικρότερο αριθμό ο οποίος 
δεν μπορεί να είναι μικρότερος από είκοσι (20) άτομα.

4. Ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων μπορούν 
σε κάθε σχολή να δημιουργούνται τμήματα με σκοπό 
την καλύτερη λειτουργία της σχολής και την επίτευξη 
των μαθησιακών στόχων. Τα τμήματα αυτά μπορούν να 
αφορούν το σύνολο των μαθημάτων ή μέρος αυτών και 
ιδιαίτερα του πρακτικού μέρους. Ο ανώτατος αριθμός 
του κάθε τμήματος για τα θεωρητικό μέρος είναι 70 άτο-
μα και για το πρακτικό μέρος 50 άτομα. Σε περίπτωση 
που ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν υπερβαίνει τους 
80, όσον αφορά το θεωρητικό μέρος, η υλοποίηση του 
μπορεί να γίνει ως ένα τμήμα.

Άρθρο 6
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη σχολή προ-
πονητών είναι:

1. Να είναι υγιής και αρτιμελής σε βαθμό που δεν δη-
μιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία του αθλήματος.

2. Να έχει ηλικία μεγαλύτερη των 21 ετών (συμπλη-
ρώνοντας το 21ο έτος της ηλικίας τους έως 31.12.2016).

3. α) Ειδικά για την συμμετοχή στο άθλημα του Ζίου 
Ζίτσου:

- να είχε ενεργό συμμετοχή ως αθλητής Ζίου Ζίτσου 
(με δελτίο αθλητή και συμμετοχή σε επίσημους αγώνες 
ενταγμένους στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της 
ομοσπονδίας με βάση φύλλα αγώνων ή πινάκια αγώ-
νων), σε ειδικά αναγνωρισμένα στο Ζίου Ζίτσου αθλη-
τικά σωματεία για τουλάχιστον πέντε (5) έτη το οποίο 
βεβαιώνει η ομοσπονδία.

Οι απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ απαιτείται να έχουν ενεργό συμ-
μετοχή ως αθλητές (με δελτίο αθλητή και συμμετοχή σε 
επίσημους αγώνες ενταγμένους στο ετήσιο αγωνιστικό 
πρόγραμμα της ομοσπονδίας με βάση φύλλα αγώνων 
ή πινάκια αγώνων), σε αναγνωρισμένα στο Ζίου Ζίτσου 
αθλητικά σωματεία για τουλάχιστον δύο (2) έτη την 
οποία βεβαιώνει η ομοσπονδία ενώ για αποφοίτους ΙΕΚ 
προπονητής αθλήματος απαιτούνται τουλάχιστον τέσ-
σερα (4) έτη.

β) Ειδικά για την συμμετοχή στα αθλήματα του ΑΪΚΙ-
ΝΤΟ, ΜΠΡΑΖΙΛΙΑΝ ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ, ΚΟΜΠΑΤ ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ, 
ΣΟΥ-ΜΠΑΚ-ΝΤΟ-ΜΟΥ ΝΤΟΥΚ ΚΟΥΑΝ, ΜΠΟΥΝΤΟΚΑΪ και 
ΝΙΝ-ΖΟΥΤΣΟΥ:

- να είχε ενεργό συμμετοχή ως αθλητής στο άθλημα 
που επιθυμεί να συμμετάσχει (με δελτίο αθλητή και συμ-
μετοχή σε επίσημους αγώνες ενταγμένους στο ετήσιο 
αγωνιστικό πρόγραμμα της ομοσπονδίας με βάση φύλλα 
αγώνων ή πινάκια αγώνων) για τουλάχιστον ένα (1) έτος 
το οποίο βεβαιώνει η ομοσπονδία, σε αθλητικά σωματεία 
τα οποία είναι αναγνωρισμένα στο Ζίου Ζίτσου και
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- να είχε ενεργό συμμετοχή ως αθλητής Ζίου Ζίτσου 
(με δελτίο αθλητή και συμμετοχή σε επίσημους αγώνες 
ενταγμένους στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της 
ομοσπονδίας με βάση φύλλα αγώνων ή πινάκια αγώ-
νων), σε αναγνωρισμένα στο Ζίου Ζίτσου αθλητικά σω-
ματεία για τουλάχιστον ένα (1) έτος το οποίο βεβαιώνει 
η ομοσπονδία.

4. Απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής
Οι υποψήφιοι θα έχουν δικαίωμα υποβολής μόνο μιας 

αιτήσεως για την συμμετοχή τους για ένα και μόνο άθλη-
μα το οποίο επιθυμούν να παρακολουθήσουν.

Στη σχολή δεν γίνονται δεκτοί όσοι στο πρόσωπο των 
οποίων συντρέχουν τα κωλύματα που προβλέπονται από 
το άρθρο 3 του Ν. 2725/1999 όπως ισχύει σήμερα.

Ο έλεγχος όλων των προβλεπομένων δικαιολογητικών 
γίνεται από την επιτροπή διοίκησης, το διευθυντή και 
τους γραμματείς πριν από την έναρξη λειτουργίας της 
σχολής.

Σε κάθε περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτοί να παρακο-
λουθήσουν τη σχολή όσοι δεν πληρούν τις αναφερόμε-
νες στην παρούσα απόφαση προϋποθέσεις.

Δεν επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή στη 
σχολή προπονητών υποψηφίου του οποίου ο έλεγχος 
του φακέλου των δικαιολογητικών δεν έχει ολοκληρω-
θεί ή είναι υπό αίρεση. Δεν επιτρέπεται η προσκόμιση 
βεβαιώσεων και κάθε είδους δικαιολογητικών μετά τη 
λήξη της προθεσμίας και για οποιαδήποτε λόγο.

Άρθρο 7
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ -
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

1. Η φοίτηση και συμμετοχή των υποψηφίων που θα 
εισαχθούν στη σχολή, είναι υποχρεωτική σ’ όλα τα πρα-
κτικά και τα θεωρητικά μαθήματα.

2. Κάθε παράβαση των υποχρεώσεων των σπουδα-
στών που παρακολουθούν τη σχολή, συνεπάγεται την 
επιβολή σχετικών κυρώσεων από το διευθυντή της.

3. Οι συνολικές ώρες υποχρεωτικής παρακολούθησης 
των μαθημάτων της σχολής για κάθε υποψήφιο, δεν μπο-
ρούν σε καμία περίπτωση να είναι λιγότερες του 95% 
των συνολικών ωρών διδασκαλίας.

4. Δίπλωμα της σχολής προπονητών έχουν δικαίωμα 
να αποκτήσουν όσοι κατέχουν όλα τα απαραίτητα δικαι-
ολογητικά και περάτωσαν με επιτυχία τις θεωρητικές και 
πρακτικές εξετάσεις.

5. Τα Διπλώματα παραδίδονται στους επιτυχόντες από 
το αρμόδιο Τμήμα της ΓΓΑ.

6. Τα διπλώματα εκδίδονται με δαπάνη της οικείας 
ομοσπονδίας και ελέγχονται από τη ΓΓΑ ως προς τη 
νομιμότητα. Το κάθε δίπλωμα για να θεωρείται έγκυρο 
φέρει σφραγίδα και αρίθμηση από τη ΓΓΑ.

7. Ο τύπος των διπλωμάτων και τα όσα αναφέρονται 
σε αυτά είναι κοινός και σύμφωνος με πρότυπο που πα-
ραδίδει το αρμόδιο τμήμα της ΓΓΑ.

Άρθρο 8
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω 
δικαιολογητικά:

1. Αίτηση ενδιαφερομένου.
2. Ιατρική βεβαίωση υγείας και αρτιμέλειας.

3. Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλης 
ισότιμης Σχολής (με βάση τα όσα προβλέπονται από το 
Υπουργείο Παιδείας - βεβαίωση περί ισοτιμίας).

4. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) «περί 
μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής 
σε ποινική δίκη».

5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις) ή 
διαβατηρίου.

6. Άλλα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις προ-
ϋποθέσεις συμμετοχής - γενικά και ειδικά προσόντα 
συμμετοχής:

- Βεβαίωση αθλητικής εμπειρίας από την Ομοσπονδία.
7. Για πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ απαιτούνται:
- Πτυχίο - Ειδικότητα,
- Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και αναλυτική βαθ-

μολογία.
8. Για απόφοιτους ΑΕΙ-ΤΕΙ απαιτούνται:
- Πτυχίο.
- Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και αναλυτική βαθ-

μολογία (για την περίπτωση «μεταφοράς» μαθημάτων).
(Σημείωση: Για πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ δεν απαιτείται η 

προσκόμιση απολυτηρίου Λυκείου).
Το Τμήμα Επαγγελμάτων Αθλητισμού και Σχολών 

Προπονητών της Γ.Γ.Α. θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα την 
ποινική κατάσταση του υποψηφίου από την αρμόδια 
εισαγγελική αρχή.

Η αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά (γίνονται 
δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα), κατατίθενται τουλάχιστον 
ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης λει-
τουργίας της σχολής, στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 
- Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ.

Άρθρο 9
Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται στην παρούσα από-

φαση, ρυθμίζεται με απόφαση της επιτροπής διοίκησης 
της σχολής με αιτιολογημένη απόφαση.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της οικείας 
Ομοσπονδίας.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 23 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Υφυπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ   

Ι

 Αριθ. Α.Τ.Δ. Α 1138217 ΕΞ 2016 (3)
Έγκριση καθιέρωσης απογευματινής υπερωρια-

κής απασχόλησης για το προσωπικό που υπηρε-

τεί στη Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσε-

ων για το Β΄ εξάμηνο 2016. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015

(ΦΕΚ 176/Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 
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16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α΄) όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

2. Την από 31-12-2011 πράξη Νομοθετικού Περιε-
χομένου (ΦΕΚ Α΄ 268) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 
δεύτερο του Ν. 4047/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 31).

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 178/Α΄).

4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄143) «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμά-
τωση της οδηγίας 011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις».

5. Το Π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α΄194) «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους διατάκτες».

6. Το Π.δ. 69/2015 (ΦΕΚ Α΄ 113) «Διορισμός του Αλεξίου 
Τσίπρα του Παύλου ως Πρωθυπουργού».

7. Το Π.δ. 54/2015 (ΦΕΚ Α΄ 83) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την υπ’ αριθ. Υ14/03-10-2015 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη» 
(ΦΕΚ Β΄ 2144).

9. Την υπ’ αριθ. ΔΣΣΟΔ Β 1120694 ΕΞ 2016/16-8-2016 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης στον Ειδ. Φορέα
23-180 στον ΚΑΕ 0511, οικ. έτους 2016, για την κάλυψη 
δαπάνης για υπερωρίες των υπαλλήλων που υπηρετούν 
στη Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων της Γενι-
κής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα-
λείται δαπάνη ύψους 8.000,00 ευρώ σε βάρος του Κρατι-
κού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, η οποία 
θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις Ειδικού 
Φορέα 23-180, Κ.Α.Ε. 0511, όπου υπάρχουν εγγεγραμμέ-
νες πιστώσεις, σύμφωνα με την αριθ. ΔΣΣΟΔ Β 1120694 
ΕΞ2016/16-8-2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της 
Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής 
Διοίκησης.

11. Τις υπηρεσιακές ανάγκες όπως αναφέρονται σε 
σχετικό έγγραφο του Προϊσταμένου της ενδιαφερομέ-
νης Διεύθυνσης, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε απογευματινή υπερωριακή εργασία για 
το Β΄ εξάμηνο 2016 για 14 υπαλλήλους της Διεύθυνσης 
Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων, με συνολική δαπάνη 8.000,00 ευρώ.

Η κατανομή των ωρών της υπερωριακής κ.λπ. εργασί-
ας κατά μήνα και κατά Τμήμα, καθώς και η συγκρότηση 
συνεργείων υπερωριακής κ.λπ. εργασίας και η περιγρα-
φή των συγκεκριμένων εργασιών που θα πραγματοποι-
ηθούν θα γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της 
Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, ο οποίος θα 
βεβαιώνει και την πραγματοποίηση της ως άνω υπερω-
ριακής εργασίας. Οι αποφάσεις αυτές θα κοινοποιούνται 
στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμμα-
τείας Δημοσίων Εσόδων.

Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία μπορούν να 
μετέχουν περισσότεροι υπάλληλοι καθώς και αποσπα-
σμένοι, εντός της συνολικής δαπάνης που εγκρίνεται με 
την σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΔΣΣΟΔ Β 
1120694 ΕΞ2016.

Η υπερωριακή απασχόληση εκάστου υπαλλήλου δεν 
θα υπερβαίνει ανά εξάμηνο τις 120 ώρες απογευματινής 
υπερωριακής εργασίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2016

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ   

Ι

 (4) 
 Αύξηση ωραρίου εργασίας υπαλλήλων του Δη-

μοτικού Ωδείου Πρέβεζας. 

 Με την υπ’ αριθ. 236/17-06-2016 απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου Πρέβεζας Ν. Πρέβεζας, η οποία εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, της 
παρ. 1α του άρθρου 8 του Ν. 4368/2016 και της υπ’ αριθ. 
πρωτ. οικ.8402/αρ.9/16-03-2016 εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 
μετατρέπονται οι συμβάσεις των υπαλλήλων με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Μαριάνας 
Τζαφέρη, κλάδου ΤΕ μουσικών (ειδικότητα μονωδία), 
Κωνσταντίνας Οικονόμου, κλάδου ΤΕ μουσικών (ειδι-
κότητα θεωρία), Γεωργίου Παπίρη, κλάδου ΤΕ μουσικών 
(ειδικότητα μπουζούκι) και Αστέριου Ποϊκλή, κλάδου 
ΔΕ Μουσικών (ειδικότητα μπουζούκι), του δημοτικού 
ωδείου Πρέβεζας από μερικής απασχόλησης σε πλήρους 
απασχόλησης (σαράντα -40- ώρες εβδομαδιαίως), για 
τους λόγους που αναφέρονται στην ως άνω απόφαση.

(Αριθ. βεβ. της Δ/νσης Οικονομικών υπηρεσιών του 
ως άνω Δήμου για την πρόβλεψη της προκαλούμενης 
δαπάνης 18389/19-07-2016).

(Αριθ. απόφασης του Τμήματος Διοικητικού - Οικο-
νομικού Ν. Πρέβεζας της Δ/νσης Διοίκησης της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας 
120180/17-08-2016 περί ελέγχου νομιμότητας της με 
αριθ. 236/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Πρέβεζας).

(Αριθ. απόφ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτικής Μα-
κεδονίας: 142590/23-09-2016). 

 Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ   

Ι

   Αριθ. απόφ. 616  (5)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης στο Δήμο 

Ζακύνθου.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/

2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
αρμοδιότητες Δημάρχου.

2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 και τις 
διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3584/2007.
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του κεφ. Β του Ν. 4354/
2015.

4. Το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006.
5. Την υπ’ αριθ. 337/14-9-2016 απόφαση του Δημοτι-

κού Συμβουλίου.
6. Το γεγονός ότι στην Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας 

του Δήμου Ζακύνθου υπηρετούν 2 μόνο υπάλληλοι.
7. Την ανάγκη απογευματινής υπερωριακής απασχό-

λησης μέχρι την 22η ώρα των υπαλλήλων της Δ/νσης 
Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου που τυχόν θα προκύ-
ψουν πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας λόγω αυ-
ξημένων εκτάκτων, επειγουσών και εποχικών αναγκών 
που δημιουργούνται κατά το β΄ εξάμηνο του έτος 2016 
σε βάρος του Κ.Α.Ε.: 50.6012.01 του προϋπολογισμού 
του Δήμου έτους 2016, στον οποίο έχει προϋπολογιστεί 
πίστωση 1.500,00 €, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση των 2 μο-
νίμων υπάλληλων της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας 
Δήμου Ζακύνθου κατά το χρονικό διάστημα από την 
δημοσίευση της παρούσας και έως την 31/12/2016, για 
την κάλυψη των αυξημένων και εκτάκτων υπηρεσιακών 
αναγκών του Δήμου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
οι ανάγκες που θα προκύψουν για τις σφραγίσεις - απο-

σφραγίσεις, έλεγχους καταστημάτων υγειονομικού εν-
διαφέροντος, εορτασμούς τοπικών και εθνικών εορτών 
συνολικής δαπάνης: 1500,00 €, σε βάρος του Κ.Α.Ε.: 
50.6012.01 μέσα στα όρια των εγγεγραμμένων πιστώ-
σεων του προϋπολογισμού έτους 2016.

Οι ώρες αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις εκα-
τόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο ανά εξάμηνο χωρίς 
να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δυο 
εξαμήνων όταν αφορούν απογευματινή (μέχρι την 22η 
ώρα) υπερωριακή απασχόληση.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, 
ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά με απόφαση Δημάρ-
χου ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 20 
παρ. Α.1 του Ν. 4345/2015 .

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Ζάκυνθος, 23 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Δήμαρχος

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑΣ  
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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