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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Δαπάνες Σχολικών Αγώνων και Αθλητικών Διοργα−
νώσεων. ..................................................................................................
1
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πέραν του υπο−
χρεωτικού ωραρίου Υπηρεσίας Ληξιαρχείων και
Τήρησης Πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτι−
κού Συμβουλίου και των Συμβουλίων Δημοτικών
και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Λεβαδέων για
το έτος 2016. ...................................................................................... 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/11420/ΔΕΠ
Δαπάνες Σχολικών Αγώνων και Αθλητικών
Διοργανώσεων.

(1)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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/Α/30−9−1985.
2. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογι−
στικού» ΦΕΚ 247/Α/1995, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Ν.2469/1997 άρθρο 1 «Περιορισμός και βελτίωση
της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και
άλλες διατάξεις».
4. Το Ν.4354/2015 άρθρο 21 παράγραφος 4 (ΦΕΚ 176 Α/
16−12−2015) «Αμοιβές Συλλογικών Οργάνων».
5. Το άρθρο 32 του Ν. 4027/2011 «Ελληνόγλωσση εκ−
παίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 233/
4−11−2012).

6. Το άρθρο 19 του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2−3−2011) «Δι−
αρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες
διατάξεις».
7. Το άρθρο 40 του Ν. 849/1978 όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 8 του Ν. 2129/1993.
8. Το άρθρο 24 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄).
9. Την Γ4/931/13−11−1986 κανονιστική απόφαση περί
"Σχολικών Αθλητικών Εκδηλώσεων" (ΦΕΚ 99/Β/26−2−1987)
που κυρώθηκε με το άρθρο 16 του Ν.1824/1988 (ΦΕΚ 296/Α/
30−12−1988).
10. Την πράξη 39/2006 του Ι τμήματος του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους, περίπτωση δ, πρακτικό Ολ. Ελ.
11. Το Π.δ. 63/2005 με θέμα «Κωδικοποίηση της Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
12. Το Π.δ. 118/2013 με θέμα «Τροποποίηση του Π.δ. 85/
2012 περί ίδρυσης και τροποποίησης Υπουργείων».
13. Το Π.δ. 73 (ΦΕΚ 116/Α/23.9.2015) Διορισμός Αντιπρο−
έδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αν. Υπουργών και
Υφυπουργών» και το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22−09−2015)
με θέμα: «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργεί−
ου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουρ−
γείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία
του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του
Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Του−
ρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρι−
σμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ−
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού».
14. Την υπ’ αρ. Υ29/8−10−2015 (ΦΕΚ 2168/Β/2015) «από−
φαση πρωθυπουργού για ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη».
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15. Την υπουργική απόφαση 9283/Δ5 (ΦΕΚ 143/Β/22−01−2015)
«Αθλητικές Δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας
και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
16. Την αριθ. 30347/Γ4/20.03.2012 Εγκύκλιο της Διεύ−
θυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠΔΒΜΘ με θέμα «Προκή−
ρυξη Σχολικών Αγώνων Δημοτικών και Γυμνασίων για
το σχολικό έτος 2011−2012 («Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ»).
17. Την υπ.αρ. κοινή υπουργική απόφαση Αριθ. 2/ 5472/
0022 (ΦΕΚ 224/Β/05.02.2014) «Δαπάνες Σχολικών
Αγώνων».
18. Την αρ.Φ1/Α/53/21252/Β1/8−2−2016 Εισήγηση του άρ−
θρου 24 του Ν.4270/2014 της Γενικής Διεύθυνσης Οικο−
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων.
19. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. έτους 2016. Οι
πιστώσεις συνολικού ύψους 1.295.000 ευρώ για το 2016
που θα απαιτηθούν, έχουν εγγραφεί στον Ειδικό Φορέα
19−220 και 19−210 του Κ.Α.Ε 5272 και 9926 της Κεντρικής
Υπηρεσίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Η Κεντρική Υπηρεσία πραγματοποιεί μεταφορές πι−
στώσεων στον Κ.Α.Ε. 5272 και 9926 και ειδικό Φορέα
182 και 181 αντίστοιχα των Περιφερειακών Υπηρεσιών,
ανάλογα με τις ανάγκες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.
Πιστώσεις ανάλογα με τις απαιτήσεις των σχολικών
αγώνων θα εγγράφονται στους προϋπολογισμούς των
επόμενων οικονομικών ετών, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε τις δαπάνες για τη διεξαγωγή των Σχολι−
κών Αγώνων και «Αθλοπαιδείας» της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των εμπλεκομένων
σε αυτούς ως ακολούθως:
Α΄ Αποζημίωση μετεχόντων σε Σχολικούς Αγώνες
1. Αποζημίωση μελών της Κεντρικής Οργανωτικής Επι−
τροπής Σχολικών Αγώνων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.).
Αποζημίωση Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών της
Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αγώνων
(Κ.Ο.Ε.Σ.Α.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και θρη−
σκευμάτων 30€ ανά συνεδρίαση εκτός ωραρίου για κάθε
ένα/μία εξ αυτών, και έως έξι (6) συνεδριάσεις το μήνα.
2. Αποζημίωση συνοδών:
α) 11,88 € ημερησίως για τους αγώνες Β΄ και Γ΄ Φάσης
των Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων Λυκείων που διεξά−
γονται εντός της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης
στην οποία υπηρετεί ο δικαιούμενος την αποζημίωση.
β) 23,76 € ημερησίως για τους αγώνες Β΄ και Γ΄ Φά−
σης που διεξάγονται εκτός Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
στην οποία υπηρετεί ο δικαιούμενος την αποζημίωση.
γ) Όπως αναφέρεται στις περιπτώσεις Β.3.α. και Β.3.β.
της παρούσης.

β) 14,26 € για κάθε αγώνα Β΄ και Γ΄ Φάσης των Πανελ−
ληνίων Σχολικών Αγώνων Λυκείων.
γ) 11,88 € ως ημερήσια αποζημίωση για αγώνες Αθλο−
ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
5. Αποζημίωση κριτών Στίβου (έφοροι, κριτές, χρονο−
μέτρες, γραμματεία κλπ):
α) 11,88 € ημερησίως για τους αγώνες Α΄ Φάσης των
Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων Λυκείων.
β) 14,26 € ημερησίως για τους αγώνες Β΄ και Γ΄ Φάσης
των Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων Λυκείων.
γ) 11,88 € ως ημερήσια αποζημίωση για αγώνες Αθλο−
ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
δ) Κόστος χειριστών ηλεκτρονικών συστημάτων χρο−
νομέτρησης (Photo Finish): Α χειριστής 45€ για πρωινή
ή απογευματινή απασχόληση και Β χειριστής 40€ για
πρωινή ή απογευματινή απασχόληση. Σε περίπτωση συ−
νεχόμενης απασχόλησης του Α ή του Β χειριστή (πρωινή
και απογευματινή), η αποζημίωση ορίζεται για τον Α
χειριστή σε 80€ και για τον Β σε 70€.
6. Αποζημίωση κριτών δρόμου επί ανωμάλου εδάφους
(έφοροι, κριτές, χρονομέτρες, γραμματεία κλπ):
α) 11,88 € ημερησίως για τους αγώνες Α΄ Φάσης των
Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων Λυκείων.
β) 14,26 € ημερησίως για τους αγώνες Β΄ και Γ΄ Φάσης
των Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων Λυκείων.
γ) 11,88 € ως ημερήσια αποζημίωση για αγώνες Αθλο−
ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
7. Αποζημίωση ιατρών για τους αγώνες των Πανελλη−
νίων Σχολικών Αγώνων Λυκείων, στα Ατομικά αθλήματα:
Έως 60,00 € για πρωινή ή απογευματινή απασχόληση.
Σε περίπτωση συνεχόμενης απασχόλησης του ιδίου ια−
τρού (πρωινή και απογευματινή), η αποζημίωση ορίζεται
έως 90,00 € ημερησίως.
8. Αποζημίωση ιατρών για τους αγώνες των Πανελλη−
νίων Σχολικών Αγώνων Λυκείων, στα Ομαδικά αθλήματα:
Έως 40,48 € για έναν αγώνα και έως 12,14 € για κάθε
αγώνα συνεχόμενο μετά τον πρώτο.
9. Αποζημίωση ιατρών για αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ:
Έως 60,00 € ημερησίως για τους αγώνες ΑθλοΠΑΙ−
ΔΕΙΑΣ.
10. Αποζημίωση νοσηλευτών − βοηθών ιατρών:
Στην περίπτωση παρουσίας ασθενοφόρου κατά τους
αγώνες ή αγώνα, η αμοιβή νοσοκόμου − βοηθού ιατρού
ορίζεται έως 24,29 € ημερησίως.

3. Αποζημίωση διαιτητών ομαδικών αθλημάτων:
α) 14,26 € για κάθε αγώνα Α΄ και Β΄ Φάσης των Πα−
νελληνίων Σχολικών Αγώνων Λυκείων,
β) 23,76 € για κάθε αγώνα Γ΄ Φάσης των Πανελληνίων
Σχολικών Αγώνων Λυκείων,
γ) 14,26 € ως ημερήσια αποζημίωση για αγώνες Αθλο−
ΠΑΙΔΕΙΑΣ.

11. Αποζημίωση Προέδρου, Αντιπροέδρου, και μελών
της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αγώ−
νων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.)
19,00 € για κάθε εποπτεία σε αγώνες των Α΄, Β΄ και Γ΄
Φάσεων των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Λυκείων,
σε Ατομικά και Ομαδικά Αθλήματα καθώς και σε αγώνες
ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Οι ανωτέρω δαπάνες των μελών της Κ.Ο.Ε.Σ.Α. κατα−
βάλλονται από τον Κ.Α.Ε.5272 των Ε.Φ. 19 220 και Ε.Φ. 19
210 της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Δικαιολογού−
νται για κάθε ένα εξ αυτών μέχρι δέκα (10) εποπτείες
ανά σχολικό έτος.

4. Αποζημίωση κριτών ομαδικών αθλημάτων (σημειω−
τής, χρονομέτρης κλπ):
α) 9,50 € για κάθε αγώνα Α΄ Φάσης των Πανελληνίων
Σχολικών Αγώνων Λυκείων.

12. Αποζημίωση Σχολικού Συμβούλου Φυσικής Αγω−
γής, Προέδρου και Αντιπροέδρων και μελών των κατά
τόπους Οργανωτικών Επιτροπών Σχολικών Αγώνων
(Ο.Ε.Σ.Α.) για κάθε εποπτεία 14,26 €.
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Δικαιολογούνται για κάθε ένα εξ αυτών μέχρι είκοσι
(20) εποπτείες ανά σχολικό έτος. Η αποζημίωση για
εποπτείες των Σχολικών Συμβούλων Φυσικής Αγωγής
καταβάλλονται από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκ−
παίδευσης της έδρας τους, ανεξάρτητα αν έγιναν και
σε άλλους νομούς.
13. Γενικές Διατάξεις περί αποζημιώσεων
Α. Οι δαπάνες των σχολικών αγώνων βαρύνουν τις
πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 5272 και 9926 των Ειδικών Φορέων
181 ή 182 των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Β. Ο υπόλογος Χ.Ε.Π. κάθε Ο.Ε.Σ.Α., καταβάλλει τις
αμοιβές για κάθε άθλημα ξεχωριστά και με διαφορε−
τικές καταστάσεις για Λύκεια − Γυμνάσια − Δημοτικά
Σχολεία, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των αγώνων του
αθλήματος. Οι καταστάσεις θεωρούνται από τον οικείο
Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με
τον Ν. 4027 (ΦΕΚ 233/Α/4−11−2011).
Αντίγραφα των καταστάσεων αυτών καθώς και ο οι−
κονομικός απολογισμός των δαπανών που πραγματο−
ποιήθηκαν για τους σχολικούς αγώνες θα φυλάσσονται
στο αρχείο της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για
δέκα (10) έτη τουλάχιστον.
Γ. Οι παραπάνω αποζημιώσεις είναι στα ίδια επίπεδα με
αυτές της αρ.2/5472/0022/3−2−2014 (ΦΕΚ 224/Β/5−2−2014)
κοινής απόφασης. Οι ανωτέρω αμοιβές και αποζημιώ−
σεις δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 200 € κατ’ άτομο
μηνιαία.
Β΄ Δαπάνες Μετακίνησης − Διαμονής − Διατροφής
Οι δαπάνες μετακίνησης − διαμονής − διατροφής, μα−
θητών, συνοδών, αρχηγών αποστολών, κριτών, διαιτη−
τών, μελών Οργανωτικών Επιτροπών Σχολικών Αγώνων,
βαρύνουν τις πιστώσεις του ΚΑΕ 5272 των οικείων φο−
ρέων των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Μετά από έγκριση της Κεντρικής Οργανωτικής Επι−
τροπής Σχολικών Αγώνων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.) μπορούν να βα−
ρύνουν και τις πιστώσεις του ΚΑΕ 5272 της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη−
σκευμάτων.
Οι παραπάνω δαπάνες αφορούν:
1. Δαπάνες εισιτηρίων μετάβασης − επιστροφής με
τα συνήθη συγκοινωνιακά μέσα. Δικαιολογείται χρήση
αεροπορικού μέσου κατ' εξαίρεση μετά από έγκριση
της Κ.Ο.Ε.Σ.Α. όταν η συνολική διάρκεια του ταξιδιού
είναι μεγαλύτερη των οκτώ (8) ωρών οδικώς ή των δέκα
(10) ωρών με πλοίο. Δικαιολογείται καμπίνα σε πλοίο
όταν η συνολική διάρκεια του ταξιδιού είναι μεγαλύτε−
ρη των επτά (7) ωρών. Στις περιοχές που δεν υπάρχει
συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση ή παρουσιάζεται πρόβλημα
στην συγκοινωνιακή επικοινωνία, δικαιολογείται ναύ−
λωση ιδιωτικού λεωφορείου ή ταξί έπειτα από έγκριση
της Ο.Ε.Σ.Α.
2. Δαπάνες διαμονής − διατροφής για κάθε μαθητή −
αθλητή/ μαθήτρια − αθλήτρια, συνοδό, αρχηγό αποστο−
λής, κριτή ή διαιτητή, μέλος Ο.Ε.Σ.Α., που ακολουθεί
αθλητική αποστολή, μετακινούμενου εκτός των ορίων
της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
ορίζεται στο ανώτατο όριο των 60,00€ για κάθε ημέρα
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με διανυκτέρευση (διαμονή, πρωινό, δύο γεύματα). Σε
περίπτωση που δεν υπάρχει διανυκτέρευση και απαι−
τείται ακτοπλοϊκή μετακίνηση ή στην περίπτωση που
η μετακίνηση είναι μεγαλύτερη των διακοσίων πενήντα
(250) χιλιομέτρων συνολικά (άθροισμα χιλιομέτρων με−
τάβασης και επιστροφής), δικαιολογείται δαπάνη για
ένα γεύμα ανά άτομο έως 15€.
Στις περιπτώσεις Σχολικών Αγώνων Β' φάσης (Αγώνες
Περιφέρειας) δικαιολογείται δαπάνη για ένα γεύμα ανά
άτομο έως 15€ όταν η προκήρυξη των σχετικών αγώνων
προβλέπει δεύτερο αγώνα εντός της ίδιας ημέρας.
Στην περίπτωση παραμονής σχολικής ομάδας από τον
ίδια Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης (μαθητών ή μαθητριών)
προκειμένου μία από τις δύο ομάδες να συμμετέχει σε
δεύτερο αγώνα της ίδιας ημέρας καλύπτεται και η δα−
πάνη των 15€ ανά άτομο για την σχολική ομάδα που πα−
ραμένει χωρίς συμμετοχή στο αγωνιστικό πρόγραμμα.
3. Δαπάνες διατροφής σε μετακινούμενους εντός ορί−
ων Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δικαιο−
λογούνται μόνον:
α. Στην περίπτωση που η μετακίνηση είναι μεγαλύτερη
των διακοσίων (200) χιλιομέτρων συνολικά (άθροισμα
χιλιομέτρων μετάβασης και επιστροφής) δικαιολογείται
δαπάνη για ένα γεύμα ανά άτομο και μέχρι 15 €.
β. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα επι−
στροφής την ίδια ημέρα, δικαιολογείται δαπάνη 60 € το
ανώτερο ανά άτομο, όπως στην ανωτέρω περίπτωση
Β΄2 της παρούσης, στην οποία περιλαμβάνεται και η
διαμονή. Η περίπτωση αυτή αφορά μετακινήσεις από
και προς νησιωτικές περιοχές, ή μετακινήσεις που δεν
είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν λόγω έκτακτων
συνθηκών. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προσκομισθεί
σχετική βεβαίωση από αρμόδια δημόσια αρχή.
4. Δαπάνες για διαμονή μετακινουμένων εντός ορίων
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν δικαι−
ολογούνται εκτός των περιπτώσεων Β΄3β και Γ3 της
παρούσης ή στην περίπτωση αγώνων που διαρκούν
πέραν της μίας ημέρας.
5. Δαπάνες μετακίνησης εντός ορίων Διεύθυνσης Δευ−
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαιτητών − κριτών που δεν
ακολουθούν αθλητική αποστολή:
Καταβάλλονται τα προβλεπόμενα οδοιπορικά έξοδα
και εφόσον η συνολική απόσταση μετακίνησης (άθροι−
σμα χιλιομέτρων μετάβασης και επιστροφής) υπερβαίνει
τα 80 χιλιόμετρα και η προβλεπόμενη αποζημίωση από
την παράγραφο Γ΄3 της παρούσης (Δαπάνες για την ορ−
γάνωση των σχολικών αγώνων των Β΄ και Γ΄ Φάσεων...).
Δεν δικαιολογείται δαπάνη διανυκτέρευσης.
6. Δαπάνες μετακίνησης εκτός ορίων Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαιτητών − κριτών που
δεν ακολουθούν αθλητική αποστολή και αφορούν συμ−
μετοχή τους σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες Β΄
και Γ΄ Φάσης:
Καταβάλλονται από τον διοργανωτή των αγώνων
οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση, εφαρμο−
ζόμενων των κείμενων διατάξεων περί οδοιπορικών εξό−
δων και ημερήσιας αποζημίωσης. Για τα έξοδα διαμονής
και διατροφής, ορίζεται στο ανώτατο όριο των 60,00€
για κάθε ημέρα με διανυκτέρευση (διαμονή, πρωινό,
δύο γεύματα). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διανυ−
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κτέρευση, δικαιολογείται δαπάνη για ένα γεύμα μέχρι
15€ το ανώτερο, σε περίπτωση που η μετακίνηση είναι
μεγαλύτερη των διακοσίων (200) χιλιομέτρων συνολικά
(μετάβαση και επιστροφή).
Γ΄ Άλλες Δαπάνες
Από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 5272 της Κεντρικής
Υπηρεσίας και των οικείων φορέων των Περιφερει−
ακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων δικαιολογούνται οι παρακάτω
δαπάνες:
1. Δαπάνες μεταφοράς αθλητικού υλικού.
2. Δαπάνες για την οργάνωση των σχολικών αγώνων
ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ καθώς και της Α΄ Φάσης των Πανελλήνι−
ων Σχολικών Αγώνων Λυκείων σε Ομαδικά και Ατομικά
Αθλήματα.
Περιλαμβάνονται δαπάνες για αθλητικό ή άλλο υπο−
στηρικτικό υλικό, έπαθλα και μετάλλια, γραφική ύλη,
εργατικά και χρήση μεγαφωνικής εγκατάστασης για
τη διεξαγωγή των αγώνων.
3. Δαπάνες για την οργάνωση των σχολικών αγώνων
των Β΄ και Γ΄ Φάσεων των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώ−
νων Λυκείων σε Ομαδικά και Ατομικά Αθλήματα.
Περιλαμβάνονται οι δαπάνες της Α΄ Φάσης (εδάφιο
Γ.2.) και επιπλέον δαπάνες εκτύπωσης προγραμμάτων,
εκδηλώσεων, αγοράς ή ενοικίασης ηλεκτρονικού υπο−
λογιστή και λοιπών ηλεκτρονικών μέσων απαραίτητων
για την οργάνωση των αγώνων, καθώς και κάθε άλλη
δαπάνη που πιθανόν προκύψει και κριθεί απαραίτη−
τη από την Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών
Αγώνων.
Για τις ανωτέρω δαπάνες των περιπτώσεων Γ.1., Γ.2.,
και Γ.3. απαιτείται έγκριση από την Κεντρική Οργανω−
τική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων.
4. Δαπάνες συμμετοχής σε διεθνείς αθλητικές μαθη−
τικές συναντήσεις.
Οι δαπάνες αυτές καλύπτονται σύμφωνα με την ανά−
λυση δαπάνης που καθορίζεται με υπουργική απόφαση
για κάθε συνάντηση.
5. Δαπάνες διοργάνωσης διεθνών μαθητικών αθλη−
τικών συναντήσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων,
συνεδριάσεων επιτροπών και άλλων συναφών εκδηλώ−
σεων στην Ελλάδα.
Οι δαπάνες αυτές καλύπτονται σύμφωνα με την ανά−
λυση δαπάνης που καθορίζεται με υπουργική απόφαση
για κάθε συνάντηση.
6. Δαπάνες συνδρομής σε διεθνείς Αθλητικές Ομο−
σπονδίες, καθώς και δαπάνες συμμετοχής σε αθλητικές
συναντήσεις, συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες, συνεδριά−
σεις επιτροπών και άλλες συναφείς εκδηλώσεις στην
Ελλάδα ή το εξωτερικό.
7. Δαπάνες διαμονής − διατροφής και μετακίνησης
εντός της Ελλάδας των Κυπριακών Αθλητικών Απο−
στολών που μετέχουν στους Πανελλήνιους Σχολικούς
Αγώνες Λυκείων.
8. Δαπάνες διενέργειας ελέγχων χρήσης απαγορευ−
μένων ουσιών στους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες
Λυκείων σε ατομικά και ομαδικά Αθλήματα.
9. Δαπάνες μετακίνησης − διαμονής − διατροφής με−
λών της Κ.Ο.Ε.Σ.Α. για έλεγχο των αγωνιστικών χώρων
διεξαγωγής σχολικών αγώνων Β΄ και Γ΄ Φάσης των Πα−

νελλήνιων Σχολικών Αγώνων Λυκείων σε Ομαδικά και
Ατομικά Αθλήματα, καθώς και για συμμετοχή τους στη
διοργάνωση των αγώνων αυτών.
10. Δαπάνες μετακίνησης − διαμονής − διατροφής
μελών από την Ελλάδα των Επιτροπών της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού (International School
Sport Federation − ISF) για έλεγχο των αγωνιστικών χώ−
ρων διεξαγωγής σχολικών αγώνων Γ΄ φάσης των Πα−
νελλήνιων Σχολικών Αγώνων Λυκείων σε Ομαδικά και
Ατομικά Αθλήματα, καθώς και για τη συμμετοχή τους
στη διοργάνωση των αγώνων αυτών.
11. Δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και διατροφής
για τα μέλη των επιτροπών της Διεθνούς Ομοσπον−
δίας Σχολικού Αθλητισμού (International School Sport
Federation − ISF) για τη συμμετοχή τους στην οργάνωση
των αντίστοιχων παγκόσμιων σχολικών πρωταθλημά−
των ή για άλλες υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο των
εργασιών των επιτροπών που συμμετέχουν.
Δαπάνες μετακίνησης − διαμονής − διατροφής για τα
μέλη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού
(International School Sport Federation− I.S.F.) από το εξω−
τερικό, για τη συμμετοχή τους στην οργάνωση παγκό−
σμιων σχολικών πρωταθλημάτων ή άλλων εκδηλώσεων
της I.S.F. και/ ή του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στην Ελλάδα.
12. Με την παρούσα απόφαση ορίζεται ότι Αθλητι−
κές Ομοσπονδίες, Φορείς, ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ και Φυσικά
πρόσωπα μπορούν να καλύπτουν απευθείας τις δα−
πάνες συνδιοργανώσεων ύστερα από κοινή έγκριση
της Κ.Ο.Ε.Σ.Α. και της Διοίκησης του αντίστοιχου
Φορέα.
13. Δαπάνες συνδρομών σε επιστημονικά έντυπα και
ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες σχετικές με τη Φυσική Αγωγή
και τον Αθλητισμό.
14. Δαπάνες για δημιουργία, εξοπλισμό και ενημέρωση
αθλητικών βιβλιοθηκών (ψηφιακών και εντύπων) στις
σχολικές μονάδες.
15. Δαπάνες διοργάνωσης ή και συμμετοχής σε Ευ−
ρωπαϊκά προγράμματα.
Η παρούσα απόφαση, ισχύει αναδρομικά από 1−1−2016
και καταργείται κάθε άλλη που ρυθμίζει διαφορετικά
τα αναφερόμενα θέματα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιά, 24 Φεβρουαρίου 2016
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

F
Αριθμ. απόφ. 22
(2)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πέραν του υποχρε−
ωτικού ωραρίου Υπηρεσίας Ληξιαρχείων και Τήρη−
σης Πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμ−
βουλίου και των Συμβουλίων Δημοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων του Δήμου Λεβαδέων για το έτος 2016.
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/
2010.
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2. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 παρ. 1 του Ν. 3584/
2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176 Α΄).
4. Την αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 του ΓΛΚ « Παροχή
Οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφα−
λαίου Β του Ν. 4354/2015 (ΑΔΑ ΨΑΕΦΗ−Π07).
5. Την με αρ. πρωτ. 7142/171979/11.9.2014 (ΦΕΚ 2559/Β/
25.9.2014) απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης με την οποία ανατέθηκε η άσκη−
ση καθηκόντων Ληξιάρχου σε υπαλλήλους του Δήμου
Λεβαδέων.
6. Την με αριθμ. 1621/38755/16.3.2015 (ΦΕΚ 473/Β/27.3.2015)
απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης με την οποία ανατέθηκε η άσκηση καθηκόντων
Ληξιάρχου της Δ.Ε Κορώνειας του Δήμου Λεβαδέων στο
μόνιμο υπάλληλο του Δήμου. Νικ. Δήμου.
7. Την με αριθμ. 1950/45966/6.5.2015 (ΦΕΚ 922/Β/
21.5.2015) απόφαση της Γενικής Γραμματείας Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης με την οποία ανατέθηκε η
άσκηση καθηκόντων Ληξιάρχου της Δ.Ε Χαιρώνειας
του Δήμου Λεβαδέων στο μόνιμο υπάλληλο του Δήμου
Δημ. Καρούζο.
8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της εκτέλεσης της υπη−
ρεσίας των ληξιαρχείων σε όλες τις δημοτικές ενότη−
τες του Δήμου Λεβαδέων, πέρα από το υποχρεωτικό
ωράριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 344/1976
«περί ληξιαρχικών πράξεων, όπως τροποποιήθηκε με
το Ν. 4144/2013.
9. Την αριθμ. 165/ οικ.26041/10.9.2014 απόφαση Δημάρ−
χου Λεβαδέων με την οποία ορίστηκαν οι υπάλληλοι
του Δήμου Λεβαδέων για τη γραμματειακή υποστήριξη
των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινο−
τήτων.
10. Την αριθμ. 47/οικ.6645/13.3.2015 απόφαση Δημάρχου
Λεβαδέων περί τροποποίησης της προαναφερόμενης
αριθμ. 165/2014 όμοιας.
11. Τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ του Δήμου Λεβαδέων (ΦΕΚ 3212/Β/
30.12.2011).
12. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω
απασχόληση θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις των
ΚΑ:
Α. 10/6012.002 (Αμοιβή υπαλλήλων που ασκούν καθή−
κοντα ληξιάρχων)
Β. 10/6012.003 (Αμοιβή υπαλλήλου που τηρεί τα πρα−
κτικά του Δημ. Συμβουλίου)
Γ. 10/6012.004 (Αμοιβή υπαλλήλων που τηρούν τα πρα−
κτικά Συμβουλίων Δ.Κ και Τ.Κ
Δ. 10/6051.003 (ασφαλιστικές εισφορές ΤΑΔΚΥ, ΤΕΑΔΥ)
Ε. 10/6051.002 ( ασφαλιστικές εισφορές ΤΥΔΚΥ) του
προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2016, αποφασί−
ζουμε:
Α. Καθιερώνουμε υπερωριακή απογευματινή εργασία
έως εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο και ανά
εξάμηνο κατά το χρονικό διάστημα έως 31/12/2016 χωρίς
να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των (2)
εξαμήνων μέσα στο έτος, για τους κάτωθι υπαλλήλους
του Δήμου που ασκούν καθήκοντα Ληξιάρχου στις Δη−
μοτικές Ενότητες του Δήμου Λεβαδέων, καθ’ υπέρβαση
του υποχρεωτικού ωραρίου με τη προβλεπόμενη από
το Νόμο αποζημίωση:
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Α/Α

Υπερωριακή Απασχόληση

Αριθμός Υπαλλήλων

1

Άσκηση καθηκόντων Ληξιάρχου Δ.Ε
Λεβαδέων

1 ΔΕ Διοικητικών

2

Άσκηση καθηκόντων Ληξιάρχου Δ.Ε
Χαιρώνειας

1 ΔΕ Διοικητικών

3

Άσκηση καθηκόντων Ληξιάρχου Δ.Ε
Δαύλειας

1 ΔΕ Διοικητικών

4

Άσκηση καθηκόντων Ληξιάρχου Δ.Ε
Κορώνειας

1 ΔΕ Διοικητικών

5

Άσκηση καθηκόντων Ληξιάρχου Δ.Ε
Κυριακίου

1 ΔΕ Διοικητικών

Β. Καθιερώνουμε υπερωριακή απογευματινή εργα−
σία έως εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο και
ανά εξάμηνο κατά το χρονικό διάστημα έως 31/12/2016
χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μετα−
ξύ των (2) εξαμήνων μέσα στο έτος, για τους κάτωθι
υπαλλήλους του Δήμου που ασκούν καθήκοντα τήρη−
σης και σύνταξης πρακτικών του Δημοτικού Συμβου−
λίου και των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών
κοινοτήτων του Δήμου Λεβαδέων, καθ' υπέρβαση του
υποχρεωτικού ωραρίου με τη προβλεπόμενη από το
Νόμο αποζημίωση:
Α/Α

Υπερωριακή Απασχόληση

Αριθμός Υπαλλήλων

1

Τήρηση Πρακτικών Δημοτικού Συμβου−
λίου Δήμου Λεβαδέων

1 ΔΕ Διοικητικών

2

Τήρηση Πρακτικών των Συμβουλίων των
Τοπικών Κοινοτήτων της Δημ. Ενότητας
Κορώνειας

1 ΔΕ Διοικητικών

3

Τήρηση Πρακτικών των Συμβουλίων των
Τοπικών Κοινοτήτων της Δημ. Ενότητας
Χαιρώνειας

1 ΔΕ Διοικητικών

4

Τήρηση Πρακτικών του Συμβουλίου της
Δημ. Κοινότητας Κυριακίου

1 ΔΕ Διοικητικών

5

Τήρηση Πρακτικών των Συμβουλίων των
Τοπικών Κοινοτήτων της Δημ. Ενότητας
Δαύλειας

1 ΔΕ Διοικητικών

6

Τήρηση Πρακτικών του Συμβουλίου της
Δ. Κοινότητας Λιβαδειάς

1 ΔΕ Διοικητικών

7

Τήρηση Πρακτικών του Συμβουλίου της
τοπικής κοινότητας Λαφυστίου

1 ΔΕ Διοικητικών

8

Τήρηση Πρακτικών του Συμβουλίου της
τοπικής κοινότητας Ρωμέικου

1 ΔΕ Διοικητικών

Γ. Οι δαπάνες για την αποζημίωση πέραν του υπο−
χρεωτικού ωραρίου εργασίας του πιο πάνω προσωπι−
κού θα καλυφθεί από τις κάτωθι αντίστοιχες εγγεγραμ−
μένες πιστώσεις του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016:
1. Κ.Α 10/6012.002 (Αμοιβή υπαλλήλων που ασκούν κα−
θήκοντα ληξιάρχων) ποσό 3.840,00 ευρώ.
2. Κ.Α 10/6012.003 (Αμοιβή υπαλλήλου που τηρεί τα
πρακτικά του Δημ. Συμβουλίου) ποσό 950,00 ευρώ.
3. Κ.Α 10/6012.004 (Αμοιβή υπαλλήλων που τηρούν τα
πρακτικά Συμβουλίων Δ.Κ και Τ.Κ) ποσό 4.450,00 ευρώ.
4. Κ.Α 10/6051.003 (ασφαλιστικές εισφορές ΤΑΔΚΥ,
ΤΕΑΔΥ) ποσό 280,00 ευρώ.
5. Κ.Α 10/6051.002 (ασφαλιστικές εισφορές ΤΥΔΚΥ)
ποσό 1.160,00 ευρώ.
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Δ. Οι ώρες της υπερωριακής απογευματινής απασχό−
λησης θα καθορίζονται κάθε φορά για το Γραμματέα του
Δημοτικού Συμβουλίου με βεβαιώσεις του Προέδρου του
Δ.Σ, των Γραμματέων των Συμβουλίων των Δημοτικών και
Τοπικών Συμβουλίων με βεβαιώσεις των Προέδρων και για
τους Ληξιάρχους με βεβαιώσεις της Δημάρχου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λιβαδειά, 28 Ιανουαρίου 2016
Η Δήμαρχος
ΓΙΩΤΑ ΠΟΥΛΟΥ
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με κύρια αποστολή την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση,
διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των τευχών ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με τα
δημοσιεύματα σε αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν
καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.
Η έντυπη μορφή των τευχών 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 κυκλοφορία τευχών ΦΕΚ η διάθεση γίνεται υπό μορφή συνδρομής από το τμήμα Συνδρομητών.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την διαθεσιμότητα
των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα.
Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης
των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ).
Περισσότερες πληροφορίες για δημοσιεύματα και λοιπά θέματα, μπορείτε να αναζητήσετε από το
Τμήμα Πληροφοριών καθώς και από το τηλεφωνικό κέντρο του Εθνικού Τυπογραφείου.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από σχετικό αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλο−
γραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

êõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΜΕ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ κ.λπ.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 − fax: 210 5279054
Ωράριο λειτουργίας για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 − 13:30
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Τμήμα
Τμήμα
Τμήμα
Τμήμα

Πωλήσεων:
Συνδρομητών:
Πληροφοριών:
A1 Παραλαβής

(Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 − 180)
(Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
(Ισόγειο, Γραφείο 3 και τηλεφωνικό κέντρο 210 5279000)
Δημοσιευτέας Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

2. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ
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
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02005160103160008*
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