
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Καθορισμός πάγιας επιχορήγησης καθαριότητας 

για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2019, της Πε-
ριφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. 

2 Ίδρυση Σχολής Προπονητών Χιονοδρομίας Γ’ Κα-
τηγορίας στη Θεσσαλονίκη.

3 Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας τις καθημερι-
νές καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέ-
σιμες ημέρες σε 18ωρη βάση, καθώς και κατά το 
Σάββατο του Τμήματος Αθλητισμού της Διεύθυν-
σης Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού του Δήμου Λαμιέων.

4 Χορήγηση άδειας μεταλλευτικών ερευνών (AME) - 
έγκρισης διενέργειας ερευνητικών εργασιών για 
τη διαπίστωση κοιτασμάτων μεταλλευτικών ορυ-
κτών, πριν την σύσταση μεταλλειοκτησίας, στους 
Νικόλαο Χριστόπουλο του Αθανασίου, Κωνστα-
ντίνο Παπαδόπουλο του Ηλία και Νικόλαο Κα-
νελλόπουλο του Παναγιώτη, σε προσδιοριζόμενη 
έκταση 9.991,90 στρεμμάτων στην περιοχή Σάρ-
ρες του όρους Κολοκοτρώνης της Τοπικής Κοινό-
τητας Πτέρης ∆. Αιγιαλείας Π.Ε. Αχαΐας. (ΑΒΜ 1).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 29775 (1)
  Καθορισμός πάγιας επιχορήγησης καθαριότητας 
για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2019, της Πε-
ριφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.  

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του ν.δ. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού 

Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατά-
ξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το 
ν. 3871/2010 και αντικαταστάθηκε από 01/01/2015 από 
το ν. 4270/2014.

2. Το υπ’ αριθ. 2/86541/0026/24-11-2018 (ΑΔΑ: Ω9Σ0Η-
ΕΔΧ) έγγραφο του Γ.Λ.Κ. «Ανατροπές και αναλήψεις υπο-
χρεώσεων».

3. Του π. δ. 151/1998 «Διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρι-
σης και εντολής πληρωμής των δαπανών του Δημοσίου».

4. Την 2061120/26-8-97 (ΦΕΚ 754/28.08.1997/τ.Β’) από-
φαση Υπ. Οικονομικών «Ορισμός Κυρίων Διατακτών».

5. Την 194902/69 απόφαση Υπ. Οικονομικών «Περί 
διαδικασίας πληρωμής σταθερών, διαρκούς ή περιοδι-
κού χαρακτήρα δαπανών».

6. Την 2/5091/0026/25.05.2012 (ΦΕΚ 1741/25.05.2012/
τ.Β’) απόφαση του Υπ. Οικονομικών.

7. Το υπ’ αριθ. 2/86744/0026/01-12-2017 έγγραφο πα-
ροχής απόψεων του Γ.Λ.Κ., αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την πάγια επιχορήγηση για καθαριότητα, 
για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2019, της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας σε 9.900,00 € (μηνιαίο 
ποσό 825,00 €).

Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολο-
γισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 1019-201-9900900 και 
Λογαριασμού Εξόδων 2410288001 του οικ. έτους 2019.

Η παραπάνω πίστωση θα καταβάλλεται σε λογαρια-
σμό του Αναπληρωτή του Διευθυντή της υπηρεσίας και 
θα αποδίδεται στον δικαιούχο, βάσει μηνιαίων καταστά-
σεων, για την πληρωμή δαπανών καθαρισμού των γρα-
φείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Μετά την λήξη του τρέχοντος έτους ο Αναπληρωτής 
του Διευθυντή της ανωτέρω Υπηρεσίας, ως υπεύθυνος 
διαχειριστής της πίστωσης αυτής υποχρεούται να απο-
δώσει λογαριασμό σωστής διαχείρισης της, υποβάλλο-
ντας πλήρη δικαιολογητικά στην Υπηρεσία του.

Η προέγκριση των πιστώσεων έτους 2019 έχει 
πραγματοποιηθεί με την αρ. 29620/19-12-2018 (ΑΔΑ: 
6Σ9Α4653ΠΣ-ΚΞ5) απόφαση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 20 Δεκεμβρίου 2018

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ 
ΤΠΕΑ/606095/23880/12869/3871 (2)
    Ίδρυση Σχολής Προπονητών Χιονοδρομίας Γ’ Κατηγορίας στη Θεσσαλονίκη.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI 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».

δ) 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».

ε) Του π.δ. 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171/Α’/28/08/2014) όπως τρο-
ποποιήθηκε 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, Μετα-
φορών και Δικτύων».

η) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών » (ΦΕΚ 210/Α’/
5-11-2016).

2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/375614/9900/11-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Γεώργιο Βασιλειάδη» 
(ΦΕΚ 3672/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 μετα-
βίβασης του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον Προϊστά-
μενο Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης Αθλητισμού, τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και των υπαγομένων στον Υφυπουργό 
υπηρεσιακών μονάδων.

4. Το αριθμ.πρωτ: 133562/21 -04-2016 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού προς την Ελληνική Ομο-
σπονδία Χειμερινών Αθλημάτων.

5. Το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/606095/27-11-2018 έγγραφο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χειμερινών Αθλημάτων.
6. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
7. Τις υπάρχουσες ανάγκες σε προπονητικό δυναμικό στο άθλημα, αποφασίζουμε:
Ιδρύεται σχολή προπονητών Χιονοδρομίας Γ’ κατηγορίας, η οποία θα λειτουργήσει στη Θεσσαλονίκη στο δι-

άστημα από 01/03/2019 έως 30/04/2020 με σύνολο εκπαιδευτικών ωρών κατά ελάχιστο όπως ορίζεται από τον 
παρακάτω πίνακα.

Επίπεδο Διδακτικές ώρες
Διπλωματική 

εργασία/ άλλες 
εργασίες

Πρακτική 
άσκηση (ώρες)

Διάρκεια 
λειτουργίας 

σχολής 
(ελάχιστη)

Συνολική 
διάρκεια (ώρες)

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 συγκροτείται από τους:
1. ΚΑΚΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, υπάλληλος ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ΓΓΑ, ως Πρόεδρος.
2. ΒΡΑΧΝΟΣ ΣΙΜΕΩΝ, υπάλληλος ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ΓΓΑ, ως μέλος.
3. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, υπάλληλος ΔΕ Διοικητικού της ΓΓΑ, ως μέλος.
4. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ ΕΥΑΝΘΙΑ, Υπάλληλος γραμματείας ΕΟΧΑ, ΠΦΑ, Msc, ως μέλος.
5. ΒΑΡΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Προπονητής Χιονοδρομίας, ως μέλος.
Γραμματείς της Επιτροπής ορίζονται οι: ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΡΙΝΑ, υπάλληλος ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ΓΓΑ 

και ΜΑΜΕΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού της ΓΓΑ.
Στα μέλη της επιτροπής και στους γραμματείς δεν καταβάλλεται αποζημίωση, θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους 

αμισθί.
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Α. Η Επιτροπή Διοίκησης έχει τις ακόλουθες αρμοδι-
ότητες:

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. Η επιτροπή διοίκησης της σχολής έχει την ευθύνη 
της διαπίστωσης - ελέγχου της ύπαρξης απόφασης ή 
βεβαίωσης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του/των 
σωματείου/ων ή αν αυτό/α λογίζεται/ονται ως αναγνω-
ρισμένο/α σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύν-
σεις του τμήματος αθλητικών φορέων της ΓΓΑ και των 
στοιχείων του ηλεκτρονικού αρχείου που αυτό τηρεί, 
για το/α σωματείο/α που αναφέρονται στη βεβαίωση 
αθλητικής εμπειρίας που εκδίδει η οικεία αθλητική ομο-
σπονδία ή η οικεία ένωση (χωρίς να απαιτείται ειδικός 
έλεγχος του χρόνου αθλητικής συμμετοχής σε σχέση με 
την ημερομηνία έκδοσης απόφασης ειδικής αθλητικής 
αναγνώρισης). Η διαδικασία που ακολουθείται προκει-
μένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη αθλητικής αναγνώρισης 
περιγράφεται με τον υπ. αριθμ. ΥΠΠΟΑ /ΓΔΥΑ /ΔΕΑΕΑ/
ΤΕΑΣΠ/428302/22809/3677/2925/18-10-2017 έγγραφο 
του αρμόδιου για τις σχολές τμήματος.

δ. Οι γραμματείς της σχολής μεριμνούν για τη συγκέ-
ντρωση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των 
υποψηφίων και συντάσσουν σχετικό πίνακα. Επίσης συ-
μπληρώνουν πίνακα με τα στοιχεία των υποψηφίων τον 
οποίο υποβάλλουν στο αρμόδιο τμήμα της ΓΓΑ για την 
αναζήτηση της ποινικής κατάστασης των υποψηφίων 
προπονητών. Ενημερώνουν τα μέλη για τις συνεδριάσεις 
της επιτροπής και συντάσσουν τα πρακτικά των συνεδριά-
σεων. Το έργο των γραμματέων συνεπικουρούν υπάλ-
ληλοι των ομοσπονδιών που ορίζονται με απόφαση του 
ΔΣ της ομοσπονδίας.

ε. 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.

ζ. 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-
γραφές και ειδικά για τους αθλητικούς χώρους θα πρέπει 
να έχουν άδεια λειτουργίας.

η. 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 αξιολογή-
σεις θα πρέπει να γίνονται με καλυμμένα τα ονόματα 
των υποψηφίων, οι προφορικές εξετάσεις από τριμελή 
επιτροπή και οι αξιολογήσεις των εργασιών από δύο 
εξεταστές.

θ. Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας της σχολής.

Άρθρο 2
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διευθυντής της σχολής ορίζεται ο ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ ΤΙΜΟ-
ΛΕΩΝ, τεχνικός σύμβουλος ΕΟΧΑ, ΠΦΑ, Msc, προπονη-
τής Χιονοδρομίας Α’ κατηγορίας

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 εισήγηση του και απόφαση της επιτροπής 
διοίκησης της σχολής).

- Ελέγχει και εποπτεύει τη λειτουργικότητα των χώ-
ρων 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 (Επίπεδο 1)

1 Ανατομία 10 ώρες
2 Φυσιολογία 10 ώρες
3 Εργοφυσιολογία 16 ώρες
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4 Φυσικοθεραπεία 12 ώρες
5 Βιομηχανική 12 ώρες

ΣΥΝΟΛΟ 60 ώρες

ΚΥΚΛΟΣ/ΤΟΜΕΑΣ 2 ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (Επίπεδο 1)

1 Αθλητική 
Παιδαγωγική 14 ώρες

2 Αθλητική Ψυχολογία 14 ώρες

3 Οργάνωση και 
Διοίκηση Αθλητισμού 12 ώρες

4 Κινητική Μάθηση 10 ώρες

5 Μεθοδολογία 
Αθλητικής Έρευνας 10 ώρες

ΣΥΝΟΛΟ 60 ώρες

ΚΥΚΛΟΣ/ΤΟΜΕΑΣ 3 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Επίπεδο 1)

1 Γενική Προπονητική 10 ώρες
2 Ειδική Προπονητική 16 ώρες
3 Κανονισμοί Αγώνων 12 ώρες

4 Προπονητική 
Εξάσκηση 90 ώρες

5 Τεχνική Ανάλυση 8 ώρες

6 Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 10 ώρες

7 Χάραξη στίβων 10 ώρες

8
Εξοπλισμός - 

Συντήρηση και 
Προετοιμασία

12 ώρες

9 Αντιντόπινγκ 4 ώρες

10 Ασφάλεια - Πρώτες 
βοήθειες στο βουνό 8 ώρες

ΣΥΝΟΛΟ 180 ώρες

ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗ-
ΓΟΥΜΕΝΗ 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 γνωστικά 
αντικείμενα).

Οι ώρες των εξετάσεων δεν υπολογίζονται στις διδα-
κτικές ώρες.

Το αναλυτικό περιεχόμενο του κάθε μαθήματος για 
κάθε επίπεδο αναρτάται στην ιστοσελιδα 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.

Δίδεται η δυνατότητα υλοποίησης μέρους του διδα-
κτικού 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 (πε-
ριήγηση 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 εκπαί-
δευσης. 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 υποχρεωτι-
κή παρουσία για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση εξα-
σφαλίζεται 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 εξου-
σιοδότηση (διοίκηση σχολής, διευθυντής/ντρια, αρμόδιο 
τμήμα της ΓΓΑ. Οι διδάσκοντες καθηγητές θα έχουν την 
δυνατότητα να μεταφέρουν σε ψηφιακή μορφή ανακοι-
νώσεις, 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.

Τα Μαθήματα του Κύκλου 3 θα λάβουν χώρα στο Μέ-
τσοβο ή σε όποιο άλλο χιονοδρομικό κέντρο θα διαθέτει 
ιδανικές χιονοδρομικές συνθήκες την περίοδο λειτουρ-
γίας της σχολής.

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.ΕΔΙ.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 διδαχθεισα ύλη με τη μορφή γραπτών 
σημειώσεων σε ηλεκτρονική μορφή (5 σελ. / εκπαιδευ-
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τική ώρα θεωρητικού μέρους). Η συγγραφή των σημει-
ώσεων 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 προβλέπονται 
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’ ή Β’ κατηγο-
ρίας, 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 120 
άτομα και για το πρακτικό μέρος 50 άτομα. Σε περίπτωση 

που ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν υπερβαίνει τους 
130, όσον αφορά το θεωρητικό μέρος η υλοποίησή του 
μπορεί να γίνει ως ένα τμήμα.

Άρθρο 6
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη σχολή προπονητών 
είναι:

1. Να είναι υγιής και αρτιμελής σε βαθμό που δεν δη-
μιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία του αθλήματος και 
αποδεικνύεται από ιατρική βεβαίωση υγείας και αρτι-
μέλειας.

2. Να έχει ηλικία μεγαλύτερη των 21 ετών (συμπλη-
ρώνοντας το 21ο έτος της ηλικίας τους έως 31.12.2019).

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

4. α) Να είχε ενεργό συμμετοχή ως αθλητής/τρια -με 
δελτίο αθλητή/τριας και συμμετοχή σε επίσημους αγώ-
νες ενταγμένους στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της 
Ομοσπονδίας με βάση επικυρωμένα φύλλα αγώνων, σε 
ειδικά αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία για τουλάχι-
στον τρία (3) έτη την οποία βεβαιώνει η Ομοσπονδία.

ή
β) Να είχε κατακτήσει 1η έως και 3η θέση στο Πανελ-

λήνιο Πρωτάθλημα, οποιασδήποτε κατηγορίας/αθλή-
ματος χιονοδρομίας, με ειδικά αναγνωρισμένα αθλητικά 
σωματεία, ή 1η έως και 8η θέση στο Πανευρωπαϊκό ή 
Παγκόσμιο πρωτάθλημα, με βάση επικυρωμένα φύλλα 
αγώνων.

Οι κάτοχοι πτυχίων ΤΕΦΑΑ απαιτείται να έχουν ενεργό 
συμμετοχή ως αθλητές/τριες -με δελτίο αθλητή/τριας και 
συμμετοχή σε επίσημους αγώνες ενταγμένους στο ετή-
σιο αγωνιστικό πρόγραμμα της Ομοσπονδίας με βάση 
τα φύλλα αγώνων, σε αναγνωρισμένα αθλητικά σωμα-
τεία για τουλάχιστον ένα (1) έτος, την οποία βεβαιώνει 
η Ομοσπονδία, εκτός εάν υπάγονται στην περίπτωση 
4β, ενώ για αποφοίτους Ι ΕΚ με ειδικότητα προπονητής 
αθλήματος απαιτούνται τουλάχιστον δυο (2) έτη, εκτός 
εάν υπάγονται στην περίπτωση 4β.

ή
γ) Να έχει προπονητική εμπειρία κατ’ ελάχιστο δυο (2) 

ετών (αφορά μόνο όσους έχουν άδεια άσκησης επαγ-
γέλματος προπονητή Χιονοδρομίας Δ’ κατηγορίας) σε 
αναγνωρισμένο αθλητικό σωματείο, ένωση, ομοσπονδία 
(βάση ιδιωτικού συμφωνητικού, θεωρημένου από τις οι-
κονομικές αρχές, βεβαίωσης αθλητικού φορέα, φύλλων 
αγώνων/ πινακίων αγώνων).

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.
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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). Όσοι 
διαθέτουν πιστοποιητικό σπουδών Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης της Αλλοδαπής, απαραίτητη προϋπόθεση 
είναι η διαβάθμιση αυτών και αντιστοιχίας με το απο-
λυτήριο του τριταξίου Ελληνικού Γενικού Λυκείου. Ως 
εκ τούτου θα πρέπει οι κάτοχοι αυτών να απευθυνθούν 
είτε στην Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων 
Δ/νση Παιδείας Ομογενών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευ-
σης Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων / Τμήμα Σπουδών 
Προγραμμάτων Οργάνωσης και Μαθητικών θεμάτων 
(ΔΙΠΟΔΕ ΞΜΣ) ή στις Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης του τόπου διαμονής τους προκειμένου να τους 
χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση.

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 
με επισυναπτόμενα τα σχετικά φύλλα αγώνων

7. Για πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ απαιτούνται:
- Πτυχίο-Ειδικότητα
- Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και αναλυτική βαθ-

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

μολογία (για την περίπτωση ’μεταφοράς’ μαθημάτων).
(Σημείωση: Για πτυχιούχους ΑΕΙ δεν απαιτείται η προ-

σκόμιση απολυτηρίου Λυκείου).
Το Τμήμα Προπονητών και Εκπαιδευτών Αθλημάτων 

της Γ.Γ.Α. θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα την ποινική κα-
τάσταση του υποψηφίου από την αρμόδια εισαγγελική 
αρχή.

Η διαδικασία κατάθεσης της αίτησης με τα επισυνα-
πτόμενα δικαιολογητικά (γίνονται δεκτά ευκρινή φω-
τοαντίγραφα) ολοκληρώνεται τουλάχιστον ΣΑΡΑΝΤΑ 
(40) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 
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.

  Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού
ΙΟΥΛΙΟΣ ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

Ι

Αριθμ. 9119/207933 (3)
    Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας τις καθημερι-
νές καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαι-
ρέσιμες ημέρες σε 18ωρη βάση, καθώς και κατά 
το Σάββατο του Τμήματος Αθλητισμού της Διεύ-
θυνσης Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού του Δήμου Λαμιέων.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α72010) και ιδίως των άρθρων 
6 και 280.
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β) Του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατά-
στασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 
143/Α’/2007) και ιδίως των άρθρων 36 και 171.

γ) Του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφη-
μερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 
131/Α’/28.06.2006) και ιδίως της παραγράφου 2, περί-
πτωση θ του άρθρου 5 και της παραγράφου 2, περίπτω-
ση β του άρθρου 7.

δ) Του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατι-
σμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και 
άλλες διατάξεις» (Α’/47).

ε) Του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την 
επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατά-
ξεις» (Α’/21).

2. Την αριθμ. 27524/18-10-2015 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί 
επιλογής των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοι-
κήσεων (Β’/2364).

3. Την αριθμ. 44466/17-12-2015 απόφαση - Προκήρυ-
ξη αριθ. 1ΣΑΔ/2015 για την επιλογή των Συντονιστών 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του Υπουργού Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 6ΕΡ-
Κ465ΦΘΕ-ΡΙΦ).

4. Την αριθμ. 13917/15-05-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών περί διορισμού του Νικολάου Ντίτορα 
του Ευαγγέλου στη θέση του Συντονιστή της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 250).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της από 26-08-2015 Πρά-
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’/102).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 εδάφιο γγ του π.δ. 
138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ Α’/231).

7. Το αριθ. 58690/6-12-2018 έγγραφο του Δήμου Λα-
μιέων, με συνημμένη την αριθ. 559/2018 (ορθή επανά-
ληψη) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (πρακτικό 
31/26-11-2018), αναφορικά με την καθιέρωση 18ωρης 
καθημερινής λειτουργίας καθώς και 18ωρης λειτουργίας 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και κατά το 
Σάββατο του Τμήματος Αθλητισμού της Δ/νσης Παιδείας 
και δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του 
Δήμου.

8. Το αριθ. 54295/15-11-2018 έγγραφο του Τμήματος 
Αθλητισμού της Δ/νσης Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού.

9. Την αριθ. 55123/20-11-2018 (ορθή επανάληψη) βε-
βαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων.

10. Το ποσό της δαπάνης που θα προκύψει, θα βαρύ-
νει τους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2018 ως εξής:

Κ. Α. Πίστωση
1. 20.6012.0001 13.576,79 €
2. 20.6022.0001 11.362,42 €
και ανάλογη δαπάνη προκαλείται για τα επόμενα έτη 

σε βάρος των ίδιων Κ. Α. του προϋπολογισμού του Δή-
μου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση 18ωρης καθημερινής λει-
τουργίας καθώς και 18ωρης λειτουργίας τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και κατά το Σάββατο 

του Τμήματος Αθλητισμού της Δ/νσης Παιδείας και Δια 
βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου 
Λαμιέων, για τους λόγους που αναφέρονται παρακάτω:

Ειδικότερα το συγκεκριμένο τμήμα, είναι επιφορτι-
σμένο με πολλές αρμοδιότητες όπως, με την λειτουργία 
όλων των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως 
το ΔΑ.Κ. Χαλκιοπούλειο, το ανοιχτό Κολυμβητήριο, το 
Δ.Α.Κ. Λαμίας (γήπεδο ποδοσφαίρου) το Δ.Α.Κ. Καμα-
ρίτσας, το κλειστό γυμναστήριο Ανθέων, κ.λπ. Οι παρα-
πάνω αθλητικές εγκαταστάσεις παραχωρούνται προς 
χρήση για προγράμματα άθλησης για τους δημότες, για 
διοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων 
και για πολλές άλλες ακόμη δραστηριότητες.

Επομένως καθίσταται επιτακτική ανάγκη καθιέρωσης 
18ωρης καθημερινής λειτουργίας του τμήματος αυτού, 
καθώς και 18ωρης λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσι-
μες ημέρες καθώς και κατά τα Σάββατα, για τις παρακάτω 
ειδικότητες, ως εξής:

Κλάδος ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αριθμός
προτεινόμενων

υπαλλήλων
ΜΟΝΙΜΟΙ ΙΔΑΧ

YE ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1 0 1

YE ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

0 1 1

Επισημαίνεται ότι η ωριαία αμοιβή για την υπερωριακή 
απασχόληση θα είναι η οριζόμενη με το άρθρο 20 του 
ν. 4354/2015 (Υπ. Οικονομικών 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016) 
και το άρθρο 102 παρ. 2 του ν. 4461/2017 (Υπ. Οικονομι-
κών 2/40112/ΔΕΠ/26-05-2017).

Η ισχύς των ανωτέρω αρχίζει από τη δημοσίευση της 
απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 20 Δεκεμβρίου 2018

Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ 

Ι

(4)
   Χορήγηση άδειας μεταλλευτικών ερευνών (AME) - 
έγκρισης διενέργειας ερευνητικών εργασιών για 
τη διαπίστωση κοιτασμάτων μεταλλευτικών ορυ-
κτών, πριν την σύσταση μεταλλειοκτησίας, στους 
Νικόλαο Χριστόπουλο του Αθανασίου, Κωνστα-
ντίνο Παπαδόπουλο του Ηλία και Νικόλαο Κανελ-
λόπουλο του Παναγιώτη, σε προσδιοριζόμενη 
έκταση 9.991,90 στρεμμάτων στην περιοχή Σάρ-
ρες του όρους Κολοκοτρώνης της Τοπικής Κοινό-
τητας Πτέρης ∆. Αιγιαλείας Π.Ε. Αχαΐας. (ΑΒΜ 1).

   Με την ∆.Α. 362095/10589/27-11-2018 απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
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τις διατάξεις του ν. 4442/2016 (ΦΕΚ Α’/230) και ιδιαίτερα 
του κεφαλαίου Ι Γ΄ «Απλούστευση πλαισίου έρευνας και 
άσκησης δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης μεταλλείων», 
άρθρα 68-76 (και ιδίως με το άρθρο 74 παράγρ. 3), όπως 
προστέθηκαν με το άρθρο 67 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 
Α’/5), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς επίσης και 
τα άρθρα 29 και 34 του ν.δ. 210/1973 (ΦΕΚ Α’/277) και 
το άρθρο 2 της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθ. 
∆ΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 171312/427/2018 (ΦΕΚ Β’/480), χορη-
γήθηκε στους Νικόλαο Χριστόπουλο του Αθανασίου, 
Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο του Ηλία και Νικόλαο Κανελ-
λόπουλο του Παναγιώτη άδεια μεταλλευτικών ερευνών 
(ΑΜΕ), διάρκειας τριών (3) ετών από την δημοσίευση 
περίληψής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
εγκρίθηκε η διενέργεια ερευνητικών εργασιών για τη 
διαπίστωση κοιτασμάτων μεταλλευτικών ορυκτών, πριν 
την σύσταση μεταλλειοκτησίας, με γεωλογικές, γεωφυσι-
κές και γεωχημικές μεθόδους, σε χώρο έκτασης 9.991,90 
στρεμμάτων, που βρίσκεται στην περιοχή Σάρρες του 
όρους Κολοκοτρώνης της Τοπικής Κοινότητας Πτέρης 

∆. Αιγιαλείας Π.Ε. Αχαΐας. (ΑΒΜ 1) και προσδιορίζεται 
από τα κατωτέρω σημεία με τις εξής συντεταγμένες 
(ΕΓΣΑ ’87):

Χ: 332829,06 Υ: 4227993.17
Χ: 331904,76 Υ: 4227554,16
Χ: 331927,49 Υ: 4226698,37
Χ: 332595,10 Υ: 4224906,45
Χ: 332829,06 Υ: 4227993.17
Χ: 335943,24 Υ: 4226368.66
Χ: 334723,09 Υ: 4228381,26
Χ: 333734,10 Υ: 4229114,99
Χ: 332954,43 Υ: 4228857,76
Προσφυγή κατά της απόφασης μπορεί να ασκηθεί 

στο κατά τόπο αρμόδιο ∆ιοικητικό ∆ικαστήριο μέσα σε 
εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευση περίληψης της 
απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02060363112180008*




