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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 22038
(1)
Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιω−
τικού δικαίου αορίστου χρόνου σε ΟΤΑ α΄ βαθμού.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3320/2005
(ΦΕΚ 48/Α΄/23.2.2005) «Ρυθμίσεις θεμάτων για το προ−
σωπικό του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων του
ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους ΟΤΑ».
2) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004 (ΦΕΚ
134/Α΄/19.7.2004) «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με
συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα».
3) Τις υπ’ αριθμ. 1425/29.11.2005, 262/4.12.2007, 954/
27.9.2005, 220/11.10.2007, 1325/19.12.2006, 236/9.11.2007, 31/
30.1.2008, 1530/20.12.2005, 1583/28.12.2005, 266/19.12.2007,

915/11.4.2006, 214/9.10.2007 και 130/21.5.2007 αποφάσεις
του ΑΣΕΠ.
4) Τις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α΄/5.3.2001)
«Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φο−
ρέων του δημόσιου τομέα», όπως ισχύει.
5) Τις διατάξεις του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28.6.2007),
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι−
νοτικών Υπαλλήλων».
6) Το γεγονός ότι στους οργανισμούς εσωτερικής
υπηρεσίας, των αναφερόμενων στην απόφαση αυτή φο−
ρέων, δεν υφίστανται κενές οργανικές θέσεις ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου αντίστοιχων ειδικοτήτων.
7) Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 90 του Κώδικα, ο
οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98)
8) Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 205/19.9.2007
(ΦΕΚ 231/Α΄/19.9.2007) «Συγχώνευση Υπουργείων».
9) Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 (ΦΕΚ 1950/
Β΄/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Εσωτερικών, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο
Νάκo».
10) Τις διατάξεις του π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α΄/2002)
«Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και
Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομι−
κών».
11) Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β΄/
3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών».
12) Τις εμπρόθεσμες αιτήσεις των ενδιαφερομένων.
13) Τα σχετικά πρακτικά των Υπηρεσιακών Συμβουλίων
των οικείων ΟΤΑ α΄ βαθμού, αποφασίζουμε:
Συστήνουμε οργανικές θέσεις με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους κατωτέρω
φορείς των ΟΤΑ α΄ βαθμού, κατά εκπαιδευτική βαθμίδα,
ειδικότητα και αριθμό, ως ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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Η ετήσια δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις
της απόφασης αυτής ανέρχεται στο ποσό των 378.000
Ευρώ, περίπου και θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς
των ΟΤΑ α΄ βαθμού καθώς και των Νομικών Προσώπων
δημοσίου δικαίου αυτών, στους οποίους έχει εξασφα−
λιστεί η αναγκαία πίστωση για την κάλυψή της. Κατά
το τρέχον έτος η ανωτέρω δαπάνη περιορίζεται στο
ποσό των 200.000 Ευρώ περίπου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Ιουνίου 2008
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

F
Aριθμ. 51
(2)
Κατάργηση Αποφ. ΑΧΣ 2608/82 και τροποποίηση της
Αποφ. ΑΧΣ 42/94.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ −
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Το υπ’ αριθ. οικ. 100/5.2.2008 έγγραφο της Διεύθυν−
σης Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους.

2) Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν.
4328/1929 (Φ.Ε.Κ. 272/Α/1929) «Περί συστάσεως Γενικού
Χημείου του Κράτους», όπως αντικαταστάθηκε από την
παράγραφο 6 του άρθρου 11 του ν. 2343/1995, (Φ.Ε.Κ.
211/Α/11.10.1995).
3) Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου
1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργα−
σιών του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου» (Φ.Ε.Κ. 391/
Α/1929).
4) Το άρθρο 1 του ν. 115/1975 «Περί τροποποιήσεως
διατάξεων τινών του ν.4328/1929» (Φ.Ε.Κ. 172/Α/1975).
5) Τα π.δ. 284/1988 και 543/1989 «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 128 και 165/Α/1988 και
229/Α/1989).
6) Την υπ’ αριθμ. 1078204/927/0006 Α/6.8.1992 Απόφαση
των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορισμός
Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών»
(Φ.Ε.Κ. 517/Β/1992).
7) Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 Απόφαση του
Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονο−
μικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 1948/Β/3.10.2007).
8) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 62/2005
(Φ.Ε.Κ. 98/Α/2005)και το γεγονός ότι από τις διατάξεις
της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 51/2008 απόφαση του Ανω−
τάτου Χημικού Συμβουλίου η οποία ελήφθη κατά τη
συνεδρία της 3.3.2008 και η οποία έχει ως εξής:
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Εγκρίνουμε την κατάργηση της υπ’ αριθμ. 2608/1982
απόφασης ΑΧΣ «Μείωση περιεκτικότητας σε θείο στα
Μαζούτ και στο DIESEL λεκανοπεδίου Αττικής» (ΦΕΚ
1045/Β/1982) και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 42/1994
απόφασης ΑΧΣ «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου
μαζούτ» (ΦΕΚ 320/Β/1994), ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Η απόφαση Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου αριθ.
2608/1982 «Μείωση περιεκτικότητας σε θείο στα Μαζούτ
και στο DIESEL λεκανοπεδίου Αττικής» ΦΕΚ 1045/Β/1982
καταργείται.
Άρθρο 2
Στον Πίνακα 1 «Λεπτομερείς απαιτήσεις Μαζούτ χαμη−
λού θείου» της απόφασης Ανωτάτου Χημικού Συμβου−
λίου αριθ. 42/94 «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου
μαζούτ», ΦΕΚ 320/Β/1994 για την ιδιότητα θείο, το μέ−
γιστο όριο γίνεται 1,00% m/m αντί 0,7 %m/m.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Ι. ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ
Α. ΑΛΙΒΕΡΤΗ
Τα μέλη: Κ. Σταφυλάκης, Ν. Κατσίμπας, Β. Κασελούρη−
Ρηγοπούλου, Ι. Χροναίος, Δ. Τσίχλης, Δ. Αντωνόπουλος,
Ν. Νομικός, Χ. Παπαχρήστου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Ιουνίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

A. ΜΠΕΖΑΣ

Χ. ΦΩΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

F
Αριθμ. 3152
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4672/7.9.2005 (ΦΕΚ 1257Β/
7.9.2005) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης με
θέμα «Ανάθεση έργου στην Εταιρεία “ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑ−
ΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.”».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη διατάξεις:
1) Του άρθρου 5 του ν. 2408/1996 παρ. 7 περίπτωση
α’ (ΦΕΚ 104 Α/4.6.1996), όπως έχει αντικατασταθεί με
το άρθρο 3 του ν. 2749/1997 παρ. 15 (ΦΕΚ 67 Α/6.5.1997)
και του άρθρου 31 του ν. 2664/1998 παρ. 1 (ΦΕΚ 275
Α/3.12.1998).
2) Του άρθρου 5 του ν. 2408/1996 παρ. 7 περίπτωση
β’ (ΦΕΚ 104 Α/4.6.1996) όπως έχει αντικατασταθεί με
το άρθρο 3 του ν. 2479/1997 παρ. 15 (ΦΕΚ 67 Α/6.5.1997)
και του άρθρου 21 του ν. 2521/1997 παρ. 5 περίπτωση β’
(ΦΕΚ 174 Α/1.9.1997).
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3) Του άρθρου 5 του ν. 2408/1996 παρ. 7 περίπτωση
γ’ (ΦΕΚ 104 Α/4.6.1996) όπως έχει αντικατασταθεί με το
άρθρο 21 του ν. 2521/1997 παρ. 5 περίπτωση γ΄ (ΦΕΚ 174
Α/1.9.1997) και έχει συμπληρωθεί με το άρθρο 31 του ν.
2664/1998 παρ. 3 (ΦΕΚ 275 Α/3.12.1998).
4) Του άρθρου 5 του ν. 2408/1996 παρ. 7 περίπτωση ιβ’
(ΦΕΚ 104 Α/4.6.1996) όπως έχει προστεθεί με το άρθρο
60 του ν. 3160/2003 παρ. 6 (ΦΕΚ 165 Α/30.6.2003).
5) Την υπ’ αριθμ. 205/2004 γνωμοδότηση του Γ΄ τμή−
ματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αποφα−
σίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 4672/7.9.2005 (ΦΕΚ 1257
Β/7.9.2005) απόφασή μας με θέμα «Ανάθεση έργου στην
εταιρεία “ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.”», ως εξής:
1. Μέριμνα για την απόκτηση κατάλληλου γηπέδου,
μελέτη, δημοπράτηση, κατασκευή, προμήθεια εξοπλι−
σμού, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Νέο Δικαστικό
Μέγαρο Θεσσαλονίκης για τις ανάγκες του Εφετείου
και της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιουνίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 28478
Κανονισμός Προπονητών Κανόε−Καγιάκ.

(4)

O YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α. Του α.ν. 397/1968 περί επανασυστάσεως της Γενι−
κής Γραμματείας Αθλητισμού και αρμοδιοτήτων αυτής
(ΦΕΚ Α΄ 101).
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο 10 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
γ. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 31 του ν.
2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός Αθλητι−
σμός και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 121).
2. Την υπ’ αριθμ. κοινή υπουργική απόφαση 303/21.11.2007
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτι−
σμού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Πολιτισμού Ιωάννη Ιωαννίδη» (ΦΕΚ Β΄ 2241).
3. Το υπ’ αριθμ. Φ.2/1996/ΑΝ−γγ/18.12.2006 έγγραφο της
Ελληνικής Ομοσπονδίας Κανόε−Καγιάκ (Ε.Ο.Κ−Κ).
4. Το υπ’ αριθμ. 32/06/16.11.2006 έγγραφο του Πανελ−
ληνίου Συνδέσμου Προπονητών Κανόε−Καγιάκ.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τον Κανονισμό προπονητών Κανόε−Κα−
γιάκ ως ακολούθως:
Άρθρο 1
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
1.1. Προπονητής Κανόε−Καγιάκ είναι ο έχων αποκτήσει
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού
και της κείμενης νομοθεσίας τα τυπικά και ουσιαστικά
προσόντα για την αθλητική εκπαίδευση, επιμόρφωση
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

και καθοδήγηση αθλητών κάθε επιπέδου και ηλικίας
αθλητικών σωματείων, τοπικών ενώσεων ή αθλητικών
ομάδων για την προετοιμασία και συμμετοχή τους σε
κάθε είδους αγωνιστικές δραστηριότητες του αθλή−
ματος.
1.2 Το επάγγελμα του προπονητή του Κανόε−Καγιάκ
στην Ελλάδα έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν όσοι είναι
κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται
από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) .
1.3 Οι νόμιμα ασκούντες το επάγγελμα του προπονητή
Κανόε−Καγιάκ στην Ελλάδα σύμφωνα με τα οριζόμενα
στα άρθρα 31 παρ.1 και 2 και 136 παρ. 5 του ν. 2725/1999,
όπως ισχύει, υπάγονται στις διατάξεις του Κανονισμού
αυτού.
1.4 Όπου στον παρόντα κανονισμό αναφέρεται η λέξη
προπονητής, εννοείται και προπονήτρια, όπου Ομοσπον−
δία εννοείται η Ελληνική Ομοσπονδία Κανόε−Καγιάκ (Ε..
Ο.Κ−Κ) και όπου Πανελλήνια Οργάνωση Προπονητών
ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Προπονητών Κανόε−Καγιάκ
(ΠΑ.Σ.Π.Κ−Κ).
Άρθρο 2
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
2.1 Για τη χορήγηση της ειδικής άδειας άσκησης επαγ−
γέλματος της παρ.1.2 απαιτείται:
α) Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) με κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο
άθλημα, ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής ή δίπλωμα
των σχολών προπονητών των άρθρων 31 και 136 του
ν. 2725/1999 ή πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρισμένων σχο−
λών προπονητών του εξωτερικού, περιλαμβανομένων
και των πτυχίων Ε.Α.Σ.Α ή Τ.Ε.Φ.Α.Α. σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ.5 του άρθρου 136 του ν. 2725/1999,
όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 77 του
ν.3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α).
β) Αντίγραφο ποινικού μητρώου, που να αποδεικνύει
ότι δεν υφίσταται τελεσίδικη καταδίκη για τα αδικήματα
που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παρ.1
του άρθρου 3 ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2858/2000
(ΦΕΚ 247/Α) ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16.10.2006 ΚΥΑ ΥΠΕΣΔΔΑ
και Δικαιοσύνης.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, σύμφωνα με την
κοινή υπουργική απόφαση 11726/9.6.2005 (ΦΕΚ 838/Β΄),
του αιτούντος περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και
περί μη παραπομπής σε δίκη, για τα αδικήματα των
εδαφίων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του
ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2858/2000 (ΦΕΚ 247/Α).
δ) Πιστοποιητικό Υγείας από τις υγειονομικές επι−
τροπές των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του
Εθνικού Συστήματος Υγείας.
ε) Κατάθεση εκατόν σαράντα επτά (147) ΕΥΡΩ, εκδι−
δόμενο από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, το ύψος
του οποίου μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση
του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.
2.2 Για όσους κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρι−
σμένων σχολών προπονητών του εξωτερικού ή άλλων
αναγνωρισμένων σχολών της ημεδαπής, απαιτείται και
γνώμη για την ισοτιμία, της πενταμελούς επιτροπής που
λειτουργεί στην έδρα του Ελληνικού Κέντρου Αθλητι−
κής Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Κ.Α.Ε.Τ.) σύμφωνα με
τις ειδικότερες ρυθμίσεις της παρ.3 του άρθρου 31 του

ν. 2725/1999 και μέχρι να λειτουργήσει η ανωτέρω πε−
νταμελής Επιτροπή, της Επιτροπής ισοτιμιών της παρ.
22 του άρθρου 135 του ν. 2725/1999 όπως προσετέθη
με την παράγραφο 13 του άρθρου 77 του ν. 3057/2002
(ΦΕΚ 239/Α).
Άρθρο 3
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
Οι προπονητές του παρόντος κανονισμού διακρίνονται
στις εξής κατηγορίες:
3.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄: Στην κατηγορία αυτή εντάσσο−
νται:
− Οι απόφοιτοι σχολής προπονητών Γ΄ κατηγορίας.
3.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄: Στην κατηγορία αυτή εντάσσο−
νται:
−Οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή ισοτίμου σχολής της αλλο
δαπής αναγνωρισμένης από το ΔΟΑΤΑΠ, με πρώτη ή
κύρια ειδικότητα στο άθλημα.
− Οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή Ε.Α.Σ.Α, χωρίς δίπλωμα ει−
δικότητας, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ.
5 του άρθρου 136 του ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε
με την παρ.14 του άρθρου 77 του ν.3057/2002.
− Οι απόφοιτοι σχολής προπονητών Β΄ κατηγορίας.
3.3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄: Στην κατηγορία αυτή εντάσσο−
νται:
− Οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή αντίστοιχου πτυχίου τμή−
ματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ,
με πρώτη ή κύρια ειδικότητα στο άθλημα και δύο (2)
χρόνια προπονητικής εμπειρίας, αποδεικνυόμενης σύμ−
φωνα με τα οριζόμενα της παρ. 6 του άρθρου 31 του ν.
2725/1999 όπως ισχύει.
− Οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή Ε.Α.Σ.Α. χωρίς δίπλωμα ει−
δικότητας, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ.
5 του άρθρου 136 του ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε
με την παρ. 14 του άρθρου 77 του ν. 3057/2002, και έξι
(6) χρόνια προπονητικής εμπειρίας, αποδεικνυομένης
σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 6 του άρθρου 31
του ν. 2725/1999 όπως ισχύει.
− Οι απόφοιτοι σχολής προπονητών Α΄ κατηγορίας.
3.4 Κάτοχοι αδειών άσκησης επαγγέλματος προπο−
νητή κατηγοριών, κατωτέρων των προαναφερόμενων,
που τυχόν έχουν εκδοθεί παλαιότερα (πριν την έναρξη
ισχύος του ν. 2725/1999), μετά από αίτησή τους προς
τη Γ.Γ.Α. μπορούν να λάβουν άδεια άσκησης επαγγέλ−
ματος προπονητή Γ΄ κατηγορίας, αφού προσκομίσουν
βεβαίωση – υπεύθυνη δήλωση σωματείου θεωρημένη
από την Ομοσπονδία με την οποία θα αποδεικνύουν ότι
εργάσθηκαν ως προπονητές σε αθλητικό σωματείο για
δύο (2) τουλάχιστον χρόνια.
Άρθρο 4
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
Οι προπονητές του παρόντος κανονισμού έχουν το
δικαίωμα να ασκήσουν το επάγγελμα αυτό ανάλογα με
την κατηγορία της άδειας άσκησης επαγγέλματος προ−
πονητή που χορηγείται από τη Γ.Γ.Α. ως ακολούθως:
4.1 Οι προπονητές Α΄ κατηγορίας ως προπονητές Εθνι−
κών Ομάδων ή σωματείων
4.2 Οι προπονητές Β΄ κατηγορίας ως βοηθοί προπονη−
τών Εθνικών ομάδων ή ως προπονητές σωματείων.
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4.3 Οι προπονητές Γ΄ κατηγορίας ως προπονητές
σωματείων.
4.4 Σε περίπτωση έλλειψης προπονητών της ανώτερης
κατηγορίας στο άθλημα δύνανται να χρησιμοποιούνται
προπονητές της αμέσως κατώτερης κατηγορίας.

χου διπλώματος για την κατηγορία στην οποία ανήλθε
το σωματείο.

Άρθρο 5

7.1 Για την πρόσληψη αλλοδαπού προπονητή απαι−
τείται αναγνώριση ισοτιμίας της Γ.Γ.Α. που χορηγείται
εφόσον ο αλλοδαπός συγκεντρώνει αθροιστικά τις εξής
προϋποθέσεις:
α) Είναι κάτοχος νόμιμου τίτλου σπουδών προπονητή
του αθλήματος.
β) Έχει ηλικία όχι ανώτερη των 60 ετών
γ) Υποβάλει δήλωση με την οποία δηλώνει ότι αποδέ−
χεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος κανο−
νισμού και ότι το υποβαλλόμενο στη Γ.Γ.Α, στην οικεία
Δ.Ο.Υ., στην Ομοσπονδία και στην Πανελλήνια Οργάνωση
Προπονητών ιδιωτικό συμφωνητικό πρόσληψής του είναι
το μόνο που αναγνωρίζει, συνομολογεί και αποδέχεται
έναντι της Διεθνούς Ομοσπονδίας ή οποιασδήποτε άλ−
λης αρχής στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
δ) Αποδέχεται και συνομολογεί, με το ίδιο συμφω−
νητικό και με πρόβλεψη ρητού όρου ή με αυτοτελή
γραπτή δήλωσή του, ότι τυχόν συμβατικές οικονομικές
διαφορές του με το σωματείο, επιλύουν τα ελληνικά
πολιτικά δικαστήρια ή τα προβλεπόμενα από τις κεί−
μενες διατάξεις όργανα.
ε) Του έχει χορηγηθεί αναγνώριση ισοτιμίας του πτυ−
χίου ή του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 31 παρ. 3 του ν. 2725/1999 όπως ισχύει.
στ) Έχει προσληφθεί σε θέση α΄ προπονητή
ζ) Τυχόν συνεργάτες του να είναι Έλληνες προπο−
νητές.
η) Έχει διατελέσει προπονητής ανδρικής ή γυναικείας
ομάδας που συμμετείχε στο πρωτάθλημα της ανώτερης
κατηγορίας ξένης χώρας ή προπονητής εθνικής ομάδας
ανδρών−γυναικών για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια.
θ) Με απόφαση του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Οργάνωσης
Προπονητών ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό μέχρι
τρία τοις εκατό (3%) επί του ποσού της συμβατικής
αμοιβής αλλοδαπού προπονητή παρακρατείται από τον
εργοδότη και κατατίθεται στο τέλος κάθε συμβατι−
κού εξαμήνου στο ταμείο της Πανελλήνιας Οργάνωσης
Προπονητών, υπέρ του τηρουμένου από αυτήν ειδικού
λογαριασμού επιμόρφωσης προπονητών.
7.2 Για τους αλλοδαπούς προπονητές που διέπονται
από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύουν οι όροι
και οι προϋποθέσεις πρόσληψης των ημεδαπών.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
5.1 Η Ομοσπονδία διατηρεί μητρώο προπονητών του
αθλήματος σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 26 του
ν.2725/1999 όπως ισχύει. Μητρώο προπονητών διατηρεί
και η Πανελλήνια Οργάνωση προπονητών.
Στο μητρώο εγγράφονται οι κάτοχοι άδειας άσκησης
επαγγέλματος που έχει εκδοθεί από τη Γ.Γ.Α.
5.2 Το δελτίο ταυτότητας προπονητή αναγράφει την
κατηγορία του, εκδίδεται υποχρεωτικά από την Πα−
νελλήνια Οργάνωση Προπονητών για κάθε προπονητή
μέλος ή μη μέλος αυτού, εφόσον πληροί τις προϋπο−
θέσεις των διατάξεων του άρθρου 1 του παρόντος και
θεωρείται από την Ομοσπονδία. Το ως άνω δελτίο πα−
ρέχει στον κάτοχο το δικαίωμα ελευθέρας εισόδου σε
όλες τις διοργανώσεις αγώνων του αθλήματος.
5.3. Απαγορεύεται η καθοδήγηση αθλητή ή ομάδας
κατά τη διάρκεια αγώνων ή προπονήσεων από πρόσωπο
στερούμενο του ως άνω δελτίου ταυτότητας προπο−
νητών. Η παράβαση της παραγράφου αυτής, δηλαδή η
άσκηση των καθηκόντων του προπονητή από πρόσωπο
στερούμενο του Δελτίου Ταυτότητας Προπονητή, ανε−
ξαρτήτως του λόγου που την προκάλεσε, τιμωρείται
σύμφωνα με το Πειθαρχικό δίκαιο της Ομοσπονδίας.
Άρθρο 6
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
6.1 Η Ομοσπονδία, οι Ενώσεις, και όσα από τα σω−
ματεία της έχουν στη δύναμή τους αθλητές κάτω των
18 ετών υποχρεούνται να απασχολούν προπονητές με
άδεια άσκησης επαγγέλματος της Γ.Γ.Α., σύμφωνα με τις
παραγράφους 5α και 5δ του άρθρου 31 του ν. 2725/1999
όπως ισχύει.
6.2 Στα αθλητικά σωματεία, που δεν απασχολούν
προπονητή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 3 του
άρθρου 8 και της παρ. 6 του άρθρου 50 του ν. 2725/1999
όπως ισχύει.
6.3 Κάθε προπονητής συμβάλλεται υποχρεωτικά εγ−
γράφως με τον αθλητικό φορέα στον οποίο παρέχει τις
υπηρεσίες του με πλήρη, μερική ή περιοδική απασχό−
ληση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξαρτήτων
υπηρεσιών. Η σχετική σύμβαση, για να είναι έγκυρη,
απαιτείται να κατατεθεί και να θεωρηθεί από την αρ−
μόδια Δ.Ο.Υ.
6.4 Αρμόδιο όργανο για την επίλυση των οικονομικών
διαφορών που τυχόν προκύψουν μεταξύ της Ομοσπον−
δίας ή σωματείου με προπονητή είναι τα ελληνικά πο−
λιτικά δικαστήρια ή τα προβλεπόμενα από τις κείμενες
διατάξεις όργανα.
6.5 Σε περίπτωση ανόδου σωματείου σε ανώτερη κα−
τηγορία, παρέχεται σ΄ αυτό το δικαίωμα να απασχολεί
και για τη νέα αγωνιστική περίοδο, τον προπονητή που
απασχολούσε κατά την αγωνιστική περίοδο πριν την
άνοδο, έστω και αν αυτός δεν είναι κάτοχος αντιστοί−

Άρθρο 7
ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

Άρθρο 8
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ − ΠΟΙΝΕΣ
8.1 Προπονητές που υποπίπτουν σε παραπτώματα ηθι−
κής τάξεως ή διασύρουν ή δυσφημούν το επάγγελμα
ή το άθλημα ή υπέχουν οικονομική υποχρέωση προς
την Πανελλήνια Οργάνωση Προπονητών, επιδικασθείσα
τελεσίδικα από αρμόδιες δικαιοδοτικές επιτροπές ή
πολιτικά δικαστήρια, ή σε παραπτώματα που περιλαμ−
βάνονται στο πειθαρχικό κανονισμό της Ομοσπονδίας
ή καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό ή σε αυτά που
ορίζει ο ν. 2725/1999 όπως ισχύει, παραπέμπονται στα
αρμόδια πειθαρχικά όργανα της Ομοσπονδίας
8.2 Για τα παραπάνω παραπτώματα επιλαμβάνεται
και η Πανελλήνια Οργάνωση Προπονητών σύμφωνα με
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όσα ορίζει το καταστατικό της. Η απόφαση λαμβάνε−
ται ύστερα από προηγούμενη κλήση του προπονητή
σε απολογία, η οποία πρέπει να επιδοθεί τουλάχιστον
δέκα (10) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση των αρμοδίων
οργάνων. Οι επιβαλλόμενες από την Πανελλήνια Οργά−
νωση Προπονητών ποινές μπορεί να είναι είτε έγγραφη
επίπληξη είτε πρόστιμο μέχρι του ποσού των εξακοσίων
(600,00) ευρώ.
8.3 Σε περίπτωση υποτροπής ή ιδιαίτερα σοβαρού
πειθαρχικού παραπτώματος, ο Υφυπουργός Πολιτισμού
μπορεί να ανακαλέσει προσωρινά ή οριστικά την άδεια
ασκήσεως επαγγέλματος, ύστερα από εισήγηση της
ομοσπονδίας και γνώμη της Πανελλήνιας Οργάνωση
Προπονητών.
Η παραπομπή ενός προπονητή μπορεί να γίνει μετά
από εισήγηση ή καταγγελία προς το Δ.Σ. της Ομοσπον−
δίας οποιουδήποτε μπορεί να την τεκμηριώσει.
Άρθρο 9
ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
9.1 Οι ασκούντες το επάγγελμα του προπονητή σύμ−
φωνα με τον παρόντα κανονισμό απαγορεύεται να εί−
ναι μέλη αθλητικών σωματείων που καλλιεργούν το
άθλημα.
9.2 Προπονητής που έχει συμβληθεί με αθλητικό σω−
ματείο, ένωση ή την Ομοσπονδία με την ιδιότητα αυτή
ή ως τεχνικός σύμβουλος ή τεχνικός διευθυντής απαγο−
ρεύεται να παρέχει τις υπηρεσίες του σε άλλο σωματείο
έστω και χωρίς αμοιβή. Σε περίπτωση παράβασης της
ως άνω υποχρέωσης, ανακαλείται η άδεια άσκησης του
επαγγέλματος για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περι−
όδου. Σε περίπτωση υποτροπής, η άδεια ανακαλείται
για τρία (3) έτη σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ.8.3
του παρόντος κανονισμού.
9.3 Όποιος κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος
προπονητή από τη Γ.Γ.Α. δεν μπορεί να διατηρεί την
αθλητική του ιδιότητα και να αγωνίζεται σε επίσημους
αγώνες του αθλήματος, εκτός εάν έχει καταθέσει την
άδειά του στην Ομοσπονδία. Παράβαση της παρού−
σας διάταξης συνεπάγεται την προσωρινή ή οριστική
ανάκληση της άδειας άσκησης του επαγγέλματος του
προπονητή κατά το άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού
ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπει ο κανονι−
σμός πρωταθλημάτων ή αγώνων.
9.4 Ο ασκών το επάγγελμα του προπονητή του πα−
ρόντος κανονισμού απαγορεύεται να είναι εν ενεργεία
διαιτητής, κριτής, χρονομέτρης ή μέλος επιτροπής
αγώνων, ή διαμεσολαβητής αθλητών. Ο σωματειακός
προπονητής απαγορεύεται να είναι ταυτόχρονα συνερ−
γάτης της Ομοσπονδίας με οποιαδήποτε ιδιότητα.
Άρθρο 10
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
10.1 Η επιμόρφωση των προπονητών του παρόντος
κανονισμού τελεί υπό την εποπτεία της πολιτείας και
υλοποιείται με επιμορφωτικά προγράμματα της Γ.Γ.Α.,
της Ομοσπονδίας, των Τ.Ε.Φ.Α.Α. και της Πανελλήνιας
Οργάνωσης Προπονητών.
10.2 Οι προπονητές, ανάλογα με την κατηγορία τους,
υποχρεούνται να παρακολουθούν σεμινάρια, διαλέξεις

και ημερίδες επιμόρφωσης που οργανώνονται από τα
αρμόδια όργανα.
10.3 Τα σωματεία οφείλουν να διευκολύνουν τους προ−
πονητές τους, προκειμένου αυτοί να συμμετέχουν στις
προαναφερόμενες εκδηλώσεις.
10.4 Για την οργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων
από άλλους φορείς, πλην των στην παρ.1 του παρόντος
άρθρου αναφερομένων, απαιτείται προηγούμενη έγκρι−
ση της Γ.Γ.Α.
Άρθρο 11
ΣΧΟΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
11.1 Μέχρι τη λειτουργία της Εθνικής Σχολής Προπονη−
τών ιδρύονται και λειτουργούν από τη Γ.Γ.Α., σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 31, σχολές προπονητών Γ΄,
Β΄ και Α΄ κατηγορίας με τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
Α) Για τη φοίτηση σε σχολή προπονητών Γ΄κατηγορίας
ο υποψήφιος πρέπει:
α) Να έχει αρτιμέλεια σε βαθμό που δεν δημιουργεί
πρόβλημα στη διδασκαλία του αθλήματος.
β) Να έχει ηλικία 22 ετών τουλάχιστον.
γ) Να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου ή άλλης
ισότιμης σχολής.
δ) Να είχε ενεργό συμμετοχή ως αθλητής του αθλήμα−
τος ή άλλη εμπειρική σχέση με το άθλημα σύμφωνα με
κριτήρια και νομιμοποιητικά έγγραφα που καθορίζονται
κάθε φορά με την απόφαση ίδρυσης της σχολής μετά
από πρόταση της αρμοδίας Ομοσπονδίας και έγκριση
από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή να είναι πτυ−
χιούχος Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή αντίστοιχου πτυχίου τμήματος της
αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
Β) Για τη φοίτηση σε σχολή προπονητών Β΄κατηγορίας
ο υποψήφιος πρέπει:
α) Να έχει αρτιμέλεια σε βαθμό που δεν δημιουργεί
πρόβλημα στη διδασκαλία του αθλήματος
β) Να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου ή άλλης
ισότιμης σχολής.
γ) Να έχει δίπλωμα Γ΄κατηγορίας με αντίστοιχη άδεια
άσκησης επαγγέλματος της Γ.Γ.Α. και τρία (3) χρόνια
προπονητικής εμπειρίας που να αποδεικνύεται με συμ−
βόλαια, ιδιωτικά συμφωνητικά και λοιπά έγγραφα βε−
βαίας χρονολογίας ή να είναι πτυχιούχος Τ.Ε.Φ.Α.Α. με
δευτερεύουσα ειδικότητα στο άθλημα ή να έχει ορισμέ−
νο αριθμό συμμετοχών στην εθνική ομάδα του αθλή−
ματος, ο οποίος καθορίζεται με την απόφαση ίδρυσης
και λειτουργίας της σχολής.
Γ) Για τη φοίτηση σε σχολή προπονητών Α΄ κατηγο−
ρίας ο υποψήφιος πρέπει:
α) Να έχει αρτιμέλεια σε βαθμό που δεν δημιουργεί
πρόβλημα στη διδασκαλία του αθλήματος.
β) Να έχει δίπλωμα Β΄κατηγορίας με αντίστοιχη άδεια
άσκησης επαγγέλματος της Γ.Γ.Α. και τρία (3) χρόνια
προπονητικής εμπειρίας που να αποδεικνύεται με συμ−
βόλαια, ιδιωτικά συμφωνητικά και λοιπά έγγραφα βε−
βαίας χρονολογίας.
Δ) Τα επί μέρους θέματα που αφορούν τις σχολές
προπονητών καθορίζονται από την εκάστοτε απόφαση
ίδρυσης και λειτουργίας της σχολής.
Άρθρο 12
ΤΕΛΙΚΕΣ − ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
12.1 Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος προπονητών

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη της ισχύος του
παρόντος κανονισμού εξακολουθούν να ισχύουν.
12.2 Η προπονητική εμπειρία − προϋπηρεσία αποδει−
κνύεται με έγγραφο του σωματείου, επικυρωμένο από
την Ομοσπονδία, συνοδευόμενο από σύμβαση ή ιδιω−
τικό συμφωνητικό θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.,
μισθολογικές καταστάσεις ασφαλιστικών φορέων ή
αποδείξεις ή τιμολόγια παροχής
υπηρεσιών, αποδεικτικά στοιχεία προπονητικού έργου,
όπως φύλλα αγώνων, δηλώσεις συμμετοχής αθλητών
καθώς και λοιπά έγγραφα βεβαίας χρονολογίας.
12.3 Σωματεία που κατά τη δημοσίευση του παρόντος
απασχολούν προπονητή κατώτερης κατηγορίας από την
προβλεπόμενη στο άρθρο 4 δύνανται να τον διατηρή−
σουν στη δύναμή τους, μέχρι τη λήξη της τρέχουσας
αγωνιστικής περιόδου.
Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιουνίου 2008
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(5)
Διορθώνεται η υπ’ αριθμ. Φ.12.1/7622/Β3/26.5.2008 από−
φαση, ΦΕΚ 973/Β/2008, στο α/α 11 της σελίδας 13173 των
εκδόσεων ΤΣΙΑΡΤΣΙΑΝΗΣ ΑΘ. & ΣΙΑ O.E. ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ & ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ
του συγγραφέα ΚΑΜΠΙΤΣΗ Χ. με τίτλο συγγράμματος
Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ − ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ως προς τα εξής σημεία:
α. αντί της εσφαλμένης τιμής (33,00) στη στήλη ΤΙΜΗ
2004−2005 στη σωστή τιμή (34,35)
β. αντί του εσφαλμένου ΦΕΚ (1693/Β/2005) στο σωστό
ΦΕΚ (465/Β/2006)
γ. αντί της εσφαλμένης τιμής (33,00) στη στήλη ΤΙΜΗ
2005−2006(+0%) στη σωστή τιμή (34,35)
δ. αντί του εσφαλμένου ΦΕΚ (577/Β/2006) στο σωστό
ΦΕΚ (1507/Β/2006)
ε. αντί της εσφαλμένης τιμής (33,66) στη στήλη ΤΙΜΗ
2006−2007(+2%) στη σωστή τιμή (35,04)
στ. αντί του εσφαλμένου ΦΕΚ (767/Β/2007) στο σωστό
ΦΕΚ (415/Β/2008)
ζ. αντί της εσφαλμένης τιμής (34,33) στη στήλη ΤΙΜΗ
2007−2008 (+2%) στη σωστή τιμή (35,74).
(Από το Υπουργείο
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

Β΄

300 €

Γ΄

50 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

40 €

15 €

80 €
−

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02012600107080008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

