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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 36682/Γ4 (1)
Κριτήρια − Διαδικασία και Όργανα Επιλογής των Εκπαι−

δευτικών Φυσικής Αγωγής για τα Τμήματα Αθλητικής 
Διευκόλυνσης Γυμνασίου & για τα ειδικά Τμήματα 
Αθλητικής Διευκόλυνσης – Λυκείου (Τ.Α.Δ.−Ε.Τ.Α.Δ.). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 1566/1985 «Δομή 

και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης» όπως ήδη ισχύει.

2. Τις διατάξεις της παρ. 6 της υπ’ αριθμ. Γ4/902/29.9.1998 
απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευ−
μάτων (Φ.Ε.Κ 21/Β/17.1.1990) που κυρώθηκε με το άρθρο 
7 του ν. 1894/1990 (Φ.Ε.Κ 110/Α΄). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 ( ΦΕΚ 
78 τ.Α΄ 14.3.2000) «εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».

4. Το νόμο 2725/1999 ΦΕΚ 121/Α/1999, ο οποίος συμπλη−
ρώθηκε με τους νόμους: 2858/2000 ΦΕΚ 247/Α/2000, 
2947/2001 ΦΕΚ 228/Α/2001, 3057/2002 ΦΕΚ 239/Α/2002, 
3207/2003 ΦΕΚ 302/Α/Α2003, 3259/2004 ΦΕΚ 149/Α/2004, 
3262/2004 ΦΕΚ 173/Α/2004. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. του ν. 3454/2006 
(ΦΕΚ 57/7.4.2006 τ. Α΄).

6. Την υπ’ αριθμ. 47676/Γ4/15.5.2006 υπουργική απόφα−
ση η οποία τροποποιεί το υποστοιχείο β’ της παρ. 3 της 
υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. 33225/Γ5/1.4.2005. 

7. Την υπ’ αριθμ. 3/2005 πράξη της Κεντρικής Επι−
τροπής Αθλητικών Τάξεων που συγκροτήθηκε με την 
υπ’ αριθμ. Γ4/92180/8.9.2004 (Φ.Ε.Κ 1390/τ. Β΄/10.9.2004) 
κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και Πολιτισμού).

8. Την υπ’ αριθμ. 39η/πράξη της Κεντρικής Επιτροπής 
Αθλητικών Τάξεων (Κ.Ε.Α.Τ) συνεδρίασε στις 13.3.2007 
και εισηγήθηκε την αναμόρφωση της Υπουργικής Από−
φασης υπ’ αριθμ. 33225/Γ4/1.4.2005 «Κριτήρια − Διαδικα−
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σία και Όργανα Επιλογής των Εκπαιδευτικών Φυσικής 
Αγωγής για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυ−
μνασίου & για τα ειδικά Τμήματα Αθλητικής (Λυκείου) 
(Τ.Α.Δ.−Ε.Τ.Α.Δ.)».

9. Την υπ’ αριθμ. 37876/Στ5/26.4.2004 απόφαση «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργεί−
ου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 608/τ. 
Β΄/26.4.2004).

10. Το γεγονός αυτό δεν προκαλεί επιπλέον δαπάνη 
στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

 Ορίζουμε τα κριτήρια, τη διαδικασία και τα όργανα 
για την επιλογή των διδασκόντων Εκπαιδευτικών Φυ−
σικής Αγωγής, ως εξής:

Α΄ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Κατά την επιλογή μονίμων εκπαιδευτικών και αναπλη−

ρωτών πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, που θα διδάξουν 
στα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης & Ειδικά Τμήματα 
Αθλητικής Διευκόλυνσης συνεκτιμώνται τα παρακάτω 
κριτήρια τα οποία μοριοδοτούνται ως ακολούθως:

1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΘΛΗΜΑ
• Οι απόφοιτοι των Ελληνικών Πανεπιστήμιων των 

Τ.Ε.Φ.Α.Α λαμβάνουν δύο (02) μόρια ΜΟΝΟ στην κύρια 
ειδικότητα.

• Οι απόφοιτοι Ε.Α.Σ.Α που έχουν ισοτιμία ή ΣΕΛΜΕ 
λαμβάνουν δύο (02) μόρια.

• Οι απόφοιτοι Πανεπιστήμιων του Εξωτερικού λαμ−
βάνουν δύο (02) μόρια, εφόσον η κύρια ειδικότητα έχει 
ληφθεί από το ίδιο Πανεπιστήμιο όπου έχει εκδοθεί ο 
Βασικός Τίτλος Σπουδών και ο οποίος έχει αναγνωρι−
στεί από αρμόδια όργανα (ΔΙΚΑΤΣΑ & Δ. Ο.Α.Τ.Α.Π). 

Ειδικά για τα πανεπιστήμια του εξωτερικού η ειδικό−
τητα πρέπει:

• να αναγράφεται στο Πτυχίο ή να βεβαιώνεται με 
έγγραφο το οποίο έχει εκδοθεί από το ίδιο Πανεπιστή−
μιο με αυτό του βασικού τίτλου σπουδών, ο οποίος έχει 
αναγνωριστεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ. 

2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
• Διδακτορικό δίπλωμα στο αντίστοιχο άθλημα η δι−

δακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της Φυ−
σικής Αγωγής, της Παιδαγωγικής & των Κοινωνικών Επι−
στημών (Ψυχολογία – Κοινωνιολογία) μόρια τρία (3).

• Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών βάσει φοιτήσεως ενός 
τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους στο αντίστοιχο άθλημα 
και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών βάσει φοιτήσεως ενός 
τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους στο γνωστικό αντι−
κείμενο της Φυσικής Αγωγής της Παιδαγωγικής & των 
Κοινωνικών Επιστημών (Ψυχολογία – Κοινωνιολογία), 
μόρια ενάμιση (1,5).

Το Διδακτορικό δίπλωμα και ο μεταπτυχιακός τίτλος 
σπουδών, εφόσον προέρχεται από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, 
πρέπει να έχει αναγνωριστεί από τον ανάλογο φορέα 
(ΔΙΚΑΤΣΑ – Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

• Για τους κατόχους περισσοτέρων του ενός τίτλου 
μοριοδοτείται μόνο ο ανώτερος τίτλος.

• Οι κάτοχοι δευτέρου πτυχίου Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. λαμβάνουν 
μόριο ένα (01). 

3. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ
Αθλητές − τριες από τις κατηγορίες Παίδων & Κορα−

σίδων και πάνω που έχουν κατακτήσει νίκη σε Ατομικό 
ή Ομαδικό άθλημα με την Εθνική Ομάδα: 
• α) 1η έως 3η Ολυμπιακή νίκη μόρια δέκα (10)
• β) 4η έως 8η Ολυμπιακή νίκη μόρια έξι (06)
• γ) 1η έως 3η Παγκόσμια νίκη μόρια πέντε (05)

• γ1) 4η έως 6η Παγκόσμια νίκη μόρια τέσσερα (04)
• γ2) 7η έως 8η Παγκόσμια νίκη μόρια τρία (03)
• δ) 1η έως 3η
Πανευρωπαϊκή νίκη μόρια τέσσερα (04)
• ε) 4η έως 6η
Πανευρωπαϊκή νίκη μόρια τρία (03)
• στ) 1η έως 3η 
Μεσογειακή νίκη μόρια δυόμιση (02,5)
• ζ) 1η Βαλκανική νίκη μόρια δύο (02)
• η) 1η Παγκόσμια νίκη
στους Σχολικούς ή
Φοιτητικούς αγώνες μόρια δύο (02)
• θ) 1η Πανελλήνια νίκη
στις κατηγορίες
Ανδρών–Γυναικών μόρια ενάμιση (1,5)
• ι) 1η Πανελλήνια νίκη
στις υπόλοιπες κατηγορίες μόριο ένα (01)
• κ) 1η Πανελλήνια νίκη
σε σχολικούς αγώνες μόριο ένα (01)
Η μοριοδότηση θα ισχύει για μία μόνο από τις παρα−

πάνω κατηγορίες. Οι παραπάνω νίκες και συμμετοχές 
αφορούν μόνο τα αθλήματα για τα οποία υποβάλλουν 
αίτηση.

4. ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
1) Λαμβάνεται υπόψη η προπονητική εμπειρία στα δύο 

από τα τέσσερα τελευταία έτη, συνεχόμενα ή ανεξάρ−
τητα, σε Αθλητικό Σωματείο ή σε Ομοσπονδία στις 
αγωνιστικές κατηγορίες από Παίδων − Κορασίδων και 
πάνω, ένα (01) μόριο για κάθε έτος και μέχρι δύο (02) 
μόρια.

2) Ένα (01) μόριο εφόσον ο σύλλογος εδρεύει στο νομό 
που ανήκει το Τ.Α.Δ. και είναι εν ενεργεία προπονητής 
τους τελευταίους έξι (6) μήνες, μέχρι την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης. 

Για τους συλλόγους που ανήκουν στην Αττική και τη 
Θεσσαλονίκη περιλαμβάνεται όλος ο Νομός Αττικής, 
όλος ο Νομός Θεσσαλονίκης αντίστοιχα. 

ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΟΜΑΔΙΚΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ 

• Οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής υποχρεωτικά 
πρέπει να κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 
σύμφωνα με τον ν. 2725/1999.

• Τα Συμβόλαια ή Συμφωνητικά που κατατίθενται πρέ−
πει να είναι εμπρόθεσμα θεωρημένα από την Αρμόδια 
Δ.Ο.Υ και η Θεώρηση πρέπει να είναι σύμφωνα:

− με την Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών 
1065606/7222/ΔΕ β΄ 18.7.2000 

− με τον αθλητικό νόμο 2725/1999 αρθρ. 31 παρ. 6) 
• Τα Συμβόλαια ή Συμφωνητικά που κατατίθενται και 

είναι θεωρημένα από την Επιθεώρηση εργασίας του 
Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) ισχύουν.

Στα παραπάνω Συμβόλαια − Συμφωνητικά ΠΡΕΠΕΙ να 
αναγράφονται σαφέστατα: 

α) η έναρξη, β) η λήξη, γ) η ιδιότητα του προπονητή, 
δ) η αγωνιστική κατηγορία ε) το άθλημα. 

• Βεβαίωση της Αθλητικής Ομοσπονδίας για την ερ−
γασιακή σχέση τελευταίου τριμήνου, με βάση το συμ−
βόλαιο που έχει σε σύλλογο ή σε Ομοσπονδία.

 Για την μοριοδότηση της προπονητικής εμπειρίας 
είναι απαραίτητα όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά. 

5. ΠΤΥΧΙΟ
Λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία κτήσης του πτυχίου 
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0,3 μόρια για κάθε πλήρες έτος (12 μήνες) με ανώτατο 
όριο τα τεσσεράμισι μόρια (4,5).Υπολογίζεται δε έως 
την ημερομηνία λήξης κατάθεσης των αιτήσεων των 
υποψηφίων. 

Για τους πτυχιούχους του εξωτερικού, που έχουν συμ−
μετάσχει σε εξετάσεις για ισοτιμία του πτυχίου τους 
ως ημερομηνία κτήσης λαμβάνεται αυτή της ισοτιμίας 
και όχι η ημερομηνία λήψης του πτυχίου από το Πανε−
πιστήμιο του εξωτερικού. 

6. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Για κάθε διδακτικό έτος 0,2 μόρια με ανώτατο όριο τα 

τρία (3) μόρια. Η προϋπηρεσία πρέπει να είναι πραγμα−
τική εκπαιδευτική υπηρεσία και δεν λαμβάνεται υπόψη 
ο χρόνος απόσπασης σε Αθλητικές Ομοσπονδίες. Η 
προϋπηρεσία στα Τ.Α.Δ. λαμβάνεται υπόψη ως προϋ−
πηρεσία στην εκπαίδευση. 

Για την Δευτεροβάθμια Εκπ/ση ως καταληκτική ημε−
ρομηνία λαμβάνεται η 30η Ιουνίου κάθε έτους. 

Για την Πρωτοβάθμια Εκπ/ση ως καταληκτική ημερο−
μηνία λαμβάνεται η 21η Ιουνίου κάθε έτους.

7. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Δύο (02) μονάδες για όσους είναι από διετίας κάτοικοι 

του Νομού. Η εντοπιότητα αποδεικνύεται με την κατά−
θεση ‘’πιστοποιητικού εντοπιότητας’’ από το Δήμο, όπως 
ορίζει το άρθρο 16 του π.δ. 50/1996 ΦΕΚ 45/8.3.1996. ή 
ΦΕΚ 896/16.7.2002

 Σε περίπτωση ισοβαθμίας μορίων λαμβάνεται υπό−
ψη:

• Εντοπιότητα
• Οικογενειακή Κατάσταση (έγγαμος, αριθμός τέ−

κνων)
• Αθλητική Διάκριση
• Προϋπηρεσία στην Εκπαίδευση
Σε περίπτωση και πάλι ισοβαθμίας μορίων, γίνεται 

κλήρωση παρουσία των ενδιαφερομένων από τριμελή 
επιτροπή επιλογής στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής.

Β. ΟΡΓΑΝΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής που θα διδάξουν στα 

Τ.Α.Δ. − Ε.Τ.Α.Δ. αξιολογούνται από Τριμελείς Επιτροπές 
οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση του Προϊσταμέ−
νου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των 
Νομών ή για τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης 
από τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης των Νομαρχιών, που ανήκουν στις 
παραπάνω και αποτελούνται από:

• Τον Διευθυντή της Β/θμιας Εκπαίδευσης ως Πρό−
εδρο.

• Τον Προϊστάμενο του οικείου Γραφείου Φυσικής 
Αγωγής.

• Τον Διευθυντή του οικείου Γυμνασίου ή Λυκείου 
ως μέλος.

 Χρέη εισηγητή εκτελεί ο Προϊστάμενος του Γραφείου 
Φυσικής Αγωγής.

 Με την ίδια απόφαση, ορίζονται ως Γραμματείς όσοι 
και οι Επιτροπές. 

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
• Οι προϊστάμενοι των Γραφείων Φυσικής Αγωγής της 

Χώρας υποβάλλουν προς την Κ.Ε.Α.Τ. μέχρι 10 Απριλίου 
κάθε έτους εισηγήσεις, για τις ανάγκες σε εκπαιδευ−
τικούς κατά ειδικότητα, σύμφωνα με τους παρακάτω 
πίνακες που αφορούν την αντιστοιχία καθηγητών – μα−
θητών ανά άθλημα ομαδικό ή ατομικό. 

Η Κ.Ε.Α.Τ. εντός 20 ημερών καταρτίζει πίνακα με τις 

λειτουργικές ανάγκες Καθηγητών Φυσικής Αγωγής κατά 
άθλημα και Τ.Α.Δ., λαμβάνοντας υπόψη τα αθλήματα που 
καλλιεργούνται και αυτά που πρόκειται να καλλιεργη−
θούν και τα αθλήματα ή τις τάξεις που θα ανασταλεί ή 
θα καταργηθεί η λειτουργία τους από 1ης Σεπτεμβρίου 
του έτους.

Αντιστοιχία καθηγητών – μαθητών ανά άθλημα

ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΚΑΤΑ ΑΘΛΗΜΑ

Ένας (1) Από 10 μαθητές έως 18 μαθητές 
Δύο (2) Από 19 μαθητές έως 36 μαθητές

Τρεις (3) Από 37 μαθητές έως 55 μαθητές
Τέσσερις (4) Από 56 μαθητές έως 74 μαθητές

Πέντε (5) Από 75 μαθητές έως 93 μαθητές

ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ

(Κλασικός Αθλητισμός – Κολύμβηση – Ποδηλασία − Επι−
τρ. Αντισφαίριση − Αντισφαίριση−Σκοποβολή− Αντιπτέ−
ριση −Τεχνική Κολύμβηση – Συγχρονισμένη Κολύμβηση 
– Τοξοβολία − Ρυθμική Γυμναστική). 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΚΑΤΑ ΑΘΛΗΜΑ

Ένας (1) Από 10 έως 15 μαθητές
Δύο (2) Από 16 έως 29 μαθητές 

Τρεις (3) Από 30 έως 40 μαθητές 
Τέσσερις (4) Από 41 έως 50 μαθητές

Πέντε (5) Από 51 έως 61 μαθητές
Έξι (6) Από 62 έως 72 μαθητές

ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ

(Άρση Βαρών – Πάλη – Πυγμαχία− Τζούντο – Ενόργανη 
− Ταε κβό ντό − Κανόε Καγιάκ− Καταδύσεις – Ιστιοπλο−
ΐα – Κωπηλασία −Ιππασία−Χιονοδρομία –Θαλάσσιο Σκι 
– Ξιφασκία− Τραμπολίνο).

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΚΑΤΑ ΑΘΛΗΜΑ

Ένας (1) Από 08 έως 13 μαθητές
Δύο (2) Από 14 έως 20 μαθητές 

Τρεις (3) Από 21 έως 29 μαθητές 
Τέσσερις (4) Από 30 έως 38 μαθητές

Πέντε (5) Από 39 έως 50 μαθητές
Έξι (6) Από 51 έως 60 μαθητές

Όπου συνυπάρχουν Τ.Α.Δ. και Ε.Τ.Α.Δ., για την κατάρ−
τιση του πίνακα με τις λειτουργικές ανάγκες Καθηγη−
τών Φυσικής Αγωγής, λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός 
αριθμός μαθητών κατά άθλημα.

• Η Κ.Ε.Α.Τ. διαβιβάζει τους πίνακες των λειτουργικών 
αναγκών στους Προϊσταμένους των Γραφείων Φυσικής 
Αγωγής, οι οποίοι υποχρεούνται να δημοσιοποιήσουν 
με ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου 
τους.

• Οι υποψήφιοι που έχουν τα προσόντα και επιθυμούν 
να καταλάβουν θέσεις στα Τ.Α.Δ. – Ε.Τ.Α.Δ., μπορούν να 
υποβάλουν αίτηση μαζί με βιογραφικό σημείωμα και τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά στο Οικείο Γραφείο Φυσικής 
Αγωγής εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργα−
σίμων ημερών από την ανακοίνωση των πινάκων ΜΟΝΟ 
ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΘΛΗΜΑ, σε αυτό της Κύρια Ειδικότητας. 
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• Σε περίπτωση που ΔΕΝ υπάρχει: 
− α) Κύρια Ειδικότητα ή
− β) Κύρια Ειδικότητα σε Ολυμπιακό άθλημα, (π.χ. Μα−

ζικός αθλητισμός, Παραδοσιακοί Χοροί, κ.λπ.)
• Ο υποψήφιος θα μπορεί να καταθέσει αίτηση στο 

άθλημα για το οποίο κατέχει ΆΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓ−
ΓΕΛΜΑΤΟΣ από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 
,σύμφωνα με το ν. 2725/1999 άρθρο 31 παρ. 1, 2, 3, 4 

• Οι αιτήσεις των υποψηφίων διαβιβάζονται στις τριμε−
λείς επιτροπές αξιολόγησης Τ.Α.Δ. – Ε.Τ.Α.Δ. του Νομού ή 
Νομαρχίας (για τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης), 
οι παραπάνω επιτροπές συνέρχονται αμέσως μετά την 
λήξη της ημερομηνίας κατάθεσης των αιτήσεων και 
των δικαιολογητικών που απαιτούνται και συντάσσουν 
εντός 10 εργασίμων ημερών το αργότερο, αναλυτικούς 
αξιολογικούς πίνακες υποψηφίων κατά άθλημα και 
Τ.Α.Δ. – Ε.Τ.Α.Δ. Εάν αυτά είναι περισσότερα του ενός 
στο νομό, κατά φθίνουσα σειρά μορίων. Οι ανωτέρω 
πίνακες υποβάλλονται στην Κ.Ε.Α.Τ. και ταυτόχρονα 
ανακοινώνονται στους ενδιαφερομένους με την φροντί−
δα του Προϊσταμένου του Γραφείου Φυσικής Αγωγής, 
δι΄αναρτήσεως στον οικείο πίνακα ανακοινώσεων.

• Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση 
κατά του αξιολογικού πίνακα ενώπιον της Κ.Ε.Α.Τ δια 
μέσω του Προϊσταμένου του Γραφείου Φυσικής Αγω−
γής, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (07) εργά−
σιμων ημερών, από την ημερομηνία της ανακοίνωσης 
(δι΄αναρτήσεως) των πινάκων, είτε για τη σειρά εγγρα−
φής τους στον πίνακα είτε για την παράλειψη εγγραφής 
σ’ αυτόν. (Επικυρωμένα Δικαιολογητικά)

• Η Κ.Ε.Α.Τ. εκδικάζει τις ενστάσεις εντός 25 εργα−
σίμων ημερών και στην συνέχεια οριστικοποιεί τους 
πίνακες των τριμελών επιτροπών των Νομών όλης της 
Χώρας.

• Οι πίνακες αυτοί επικυρώνονται από τον Υπουργό 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και αποστέλλο−
νται στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Δευ−
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στους Προϊσταμένους του 
Γραφείου Φυσικής Αγωγής των ενδιαφερομένων της 
Χώρας και ισχύουν για ένα διδακτικό έτος.

• Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων της Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης στη συνέχεια τοποθετούν τους 
αναπληρωτές σύμφωνα την αξιολογική σειρά του πίνα−
κα και εισηγούνται στα οικεία Π.Υ.Σ.Δ.Ε. την απόσπαση 
των μονίμων εκπαιδευτικών, που περιλαμβάνονται στον 
αξιολογικό πίνακα και οι οποίοι υπηρετούν εντός του 
νομού σε σχολείο που λειτουργεί Τ.Α.Δ. ή Ε.Τ.Α.Δ.

• Η διαδικασία πρόσληψης στα Τ.Α.Δ. – Ε.Τ.Α.Δ. ολο−
κληρώνεται μέχρι 30 Αυγούστου κάθε έτους.

Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
• Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:
α) Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής που υπη−

ρετούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 
β) Οι αδιόριστοι πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής.
γ) Οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής οι οποίοι έχουν 

τρία (03) τέκνα, 
Οι παραπάνω υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν 

αίτηση σύμφωνα:
• Με την Κύρια Ειδικότητα 
• Σε περίπτωση που ΔΕΝ υπάρχει: α) Κύρια Ειδικότητα 

ή β) Κύρια Ειδικότητα σε Ολυμπιακό άθλημα, ΤΟΤΕ ο 
υποψήφιος θα μπορεί να καταθέσει αίτηση στο άθλημα 
για το οποίο κατέχει ΆΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ−

ΤΟΣ από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σύμφωνα 
με το ν. 2725/1999 άρθρο 31 παρ. 1, 2, 3, 4 

• Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να δηλώσουν με σειρά 
προτίμησης περιοχές σχολείων τοποθέτησης, με ανώ−
τερο αριθμό σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους προσω−
ρινούς αναπληρωτές της Β/θμιας Εκπαίδευσης.

• Όλα τα δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να 
υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα επικυ−
ρωμένα από δημόσια αρχή.

• Όσοι εκ των υποψηφίων προσληφθούν για να διδά−
ξουν στο Τ.Α.Δ. – Ε.Τ.Α.Δ. χάνουν το δικαίωμα πρόσλη−
ψης από τους πίνακες αναπληρωτών του τρέχοντος 
έτους, σύμφωνα ,με ότι ισχύει για του αναπληρωτές 
γενικότερα.

Οι παρακάτω Υπουργικές Αποφάσεις καταργούνται:
• Γ4/773/9.8.2000 Φ.Ε.Κ 1008 τ. Β΄/10.8.2000
• Γ4/872/27.7.2001 Φ.Ε.Κ 990 τ. Β΄/30.7.2001
• Γ4/33877/2.4.2002 Φ.Ε.Κ 421 τ. Β΄/5.4.2002
• Γ4/33225/1.4.2004 Φ.Ε.Κ 442 τ. Β΄/6.4.2005
Η απόφαση αυτή, από την οποία δεν προκαλείται 

επιπλέον δαπάνη, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 30 Μαρτίου 2007

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΣ 

F
   Αριθμ. Υ10β/Γ.Π.40114 (2)
Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 

της Κεντρικής Υπηρεσίας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης για 
το Α’ εξάμηνο του 2007”.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1558/1985 ( ΦΕΚ 137/1985/Α) 

όπως τροποποιήθηκε με το υπ’ αριθμ. π.δ. 63/1998 ( 
ΦΕΚ 98/22.4.2005/Α΄) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» και τις 
διατάξεις του π.δ. 95/2000 (Φ.Ε.Κ. 76/2000) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».

2. Τις διατάξεις του αρθ. 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 
297/23.12.2005/Α) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών 
και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων 
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της 
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού 
Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/4.4.2005/
Α) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και λοιπές διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του νόμου 3527/2007 (ΦΕΚ 25/9.2.2007/
Α) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων επο−
πτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».

5. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ−
λήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, 
λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκλη−
θεί δαπάνη ύψους ενενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων 
ευρώ (96.800 €) η οποία θα βαρύνει το προϋπολογισμό 
της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης.
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7. Το υπ’ αριθμ. 16252/31.10.2006 έγγραφο της 7ης Υ.ΠΕ. 
Κρήτης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση σαράντα 
οκτώ (48) υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 7ης 
Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης και μέχρι δέκα επτά 
χιλιάδες διακόσιες σαράντα (17.240) ώρες από 1.1.2007 
έως 30.6.2007.

Η απασχόληση των παραπάνω υπαλλήλων κρίνεται 
αναγκαία για την αντιμετώπιση πραγματικών, επειγου−
σών υπηρεσιακών αναγκών, όπως την εφαρμογή του 
διπλογραφικού συστήματος, τη λειτουργία των Κ.Υ. της 
7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, τη διοικητική υποστήριξη των προ−
νοιακών ιδρυμάτων, τον έλεγχο ποιότητας των δομών 
υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και τη συλλογή και 
επεξεργασία των προτάσεων αναμόρφωσης των ορ−
γανισμών των νοσοκομείων και την προσαρμογή τους 
στο νέο νομοθετικό πλαίσιο.

Η υπερωριακή απασχόληση των παραπάνω υπαλλή−
λων θα πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή 
από 15.00 έως 22.30.

Υπεύθυνος υπάλληλος για την παρακολούθηση και 
τον έλεγχο της πραγματικής υπερωρίας θα είναι η 
Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Μαυ−
ρογιαννάκη Μαρία.

Η δαπάνη που προκύπτει από την ανωτέρω υπερωρια−
κή απασχόληση δεν υπερβαίνει το ύψος της εγγεγραμ−
μένης πίστωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2007.

Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 16 Απριλίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. Υ10β/Γ.Π. 39097 (3)
Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 

της Κεντρικής Υπηρεσίας της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και 
Αιγαίου για το Α΄ εξάμηνο του 2007.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1558/1985 ( ΦΕΚ 137//85/Α) όπως 

τροποποιήθηκε με το υπ’ αριθμ. π.δ. 63/1998 (ΦΕΚ 
98/22.4.2005/Α) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» και τις διατά−
ξεις του π.δ. 95/2000 (Φ.Ε.Κ. 76/2000) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».

2. Τις διατάξεις του αρθ. 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 
297/23.12.2005/Α) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών 
και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων 
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της 
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού 
Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του νόμου 3329/2005 ( ΦΕΚ 81/4.4.2005/
Α) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και λοιπές διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του νόμου 3527/2007 ( ΦΕΚ 25/9.2.2007/
Α) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων επο−

πτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».

5. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ−
λήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς 
και Αιγαίου, λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών ανα−
γκών.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκλη−
θεί δαπάνη ύψους εκατόν εξήντα τεσσάρων χιλιάδων 
ευρώ (164.000,00 €) η οποία θα βαρύνει το προϋπολο−
γισμό της 2ης Υ.ΓΙΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.

7. Το υπ’ αριθμ. 5649/4010/23.3.2007 έγγραφο της 2ης 
Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση εβδο−
μήντα πέντε (75) υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρε−
σίας της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου και μέχρι 
είκοσι επτά χιλιάδες (27.000) ώρες από 1.1.2007 έως 
30.6.2007.

Η απασχόληση των παραπάνω υπαλλήλων κρίνεται 
αναγκαία:

1. Για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας και τον 
συντονισμό, εποπτεία και έλεγχο επί των ΝΠΔΔ της 
περιφέρειας.

2. Για την οργάνωση και υποστήριξη νέων λειτουρ−
γιών και υπηρεσιών όπως προβλέπονται από το νόμο 
3329/2005.

Η υπερωριακή απασχόληση των παραπάνω υπαλλή−
λων θα πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή 
από 15.00 έως 22.00.

Υπεύθυνος υπάλληλος για την παρακολούθηση και τον 
έλεγχο της πραγματικής υπερωρίας θα είναι η υπάλλη−
λος Μεσολογγίτου Ελένη.

Η δαπάνη που προκύπτει από την ανωτέρω υπερωρια−
κή απασχόληση δεν υπερβαίνει το ύψος της εγγεγραμ−
μένης πίστωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2007.

Η Απόφαση ισχύει ένα μήνα πριν από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 16 Απριλίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. Υ10β/Γ.Π. 37881 (4)
Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 

της Κεντρικής Υπηρεσίας της 1ης Υγειονομικής Πε−
ριφέρειας Αττικής για το Α’ εξάμηνο του 2007.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/1985/Α) 

όπως τροποποιήθηκε με το υπ’ αριθμ. π.δ. 63/1998 (ΦΕΚ 
98/22.4.2005/Α) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» και τις διατά−
ξεις του π.δ. 95/2000 (Φ.Ε.Κ. 76/2000) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».

2. Τις διατάξεις του αρθ. 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 
297/23.12.2005/Α) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών 
και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων 
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της 
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Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού 
Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις.

3. Τις διατάξεις του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/4.4.2005/
Α) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και λοιπές διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του νόμου 3527/2007 (ΦΕΚ 25/9.2.2007/
Α) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων επο−
πτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».

5. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ−
λήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής, 
λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκλη−
θεί δαπάνη ύψους διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000 
€) η οποία θα βαρύνει το προϋπολογισμό της 1ης Υ.ΠΕ. 
Αττικής.

7. Το υπ’ αριθμ. οικ. 1442/21.3.2007 έγγραφο της 1ης 
Υ.ΠΕ. Αττικής, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση ενενήντα 
ένα (91) υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 1ης 
Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής και μέχρι τριάντα δύο 
χιλιάδες ώρες (32.000) από 1.1.2007 έως 30.6.2007.

Η απασχόληση των παραπάνω υπαλλήλων κρίνεται 
αναγκαία για την αντιμετώπιση πραγματικών, επειγου−
σών υπηρεσιακών αναγκών και για τον συντονισμό, την 
εποπτεία και τον έλεγχο των φορέων παροχής υπηρε−
σιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης που υπόκεινται 
στην αρμοδιότητα της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής.

Η υπερωριακή απασχόληση των παραπάνω υπαλλή−
λων θα πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή 
από 14.30 έως 22.00.

Υπεύθυνος υπάλληλος για την παρακολούθηση και τον 
έλεγχο της πραγματικής υπερωρίας θα είναι ο προϊστά−
μενος του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων.

Η δαπάνη που προκύπτει από την ανωτέρω υπερωρια−
κή απασχόληση δεν υπερβαίνει το ύψος της εγγεγραμ−
μένης πίστωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2007.

Η απόφαση ισχύει ένα μήνα πριν από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 16 Απριλίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. Υ10β/Γ.Π. 31496 (5)
Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 

της Κεντρικής Υπηρεσίας της 6ης Υγειονομικής Πε−
ριφέρειας Πελοποννήσου, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και 
Δυτικής Ελλάδας για το Α΄ εξάμηνο του 2007.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/1985/Α) 

όπως τροποποιήθηκε με το υπ’ αριθμ. π.δ. 63/1998 (ΦΕΚ 
98/22.4.2005/Α) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» και τις διατά−
ξεις του π.δ. 95/2000 ( Φ.Ε.Κ. 76/2000) « Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».

2. Τις διατάξεις του αρθ. 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 
297/23.12.2005/Α) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών 
και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων 
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της 
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού 
Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του νόμου 3329/2005 ( ΦΕΚ 81/4.4.2005/
Α) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και λοιπές διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του νόμου 3527/2007 (ΦΕΚ 25/9.2.2007Α) 
«Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευ−
όμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης και λοιπές διατάξεις».

5. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ−
λήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 6ης Υ.ΠΕ. Πελο−
ποννήσου, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδας, 
λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκλη−
θεί δαπάνη ύψους ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακο−
σίων ογδόντα ευρώ (94.680 €) η οποία θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ηπείρου, 
Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδας.

7. Το υπ. αριθμ. 2686/2.3.2007 έγγραφο της 6ης Υ.ΠΕ. 
Πελοποννήσου, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελ−
λάδας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση πενήντα (50) 
υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 6ης Υγειονομι−
κής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων 
και Δυτικής Ελλάδας και μέχρι δέκα επτά χιλιάδες εξακό−
σιες ογδόντα (17.680) ώρες από 1.1.2007 έως 30.6.2007.

Η απασχόληση των παραπάνω υπαλλήλων κρίνεται 
αναγκαία για την αντιμετώπιση πραγματικών, επειγου−
σών υπηρεσιακών αναγκών.

Η υπερωριακή απασχόληση των παραπάνω υπαλλή−
λων θα πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή 
και τις ώρες από 15.00 έως 22.00.

Υπεύθυνος υπάλληλος για την παρακολούθηση και τον 
έλεγχο της πραγματικής υπερωρίας θα είναι η υπάλλη−
λος Μπακούρου Κυριακή.

Η δαπάνη που προκύπτει από την ανωτέρω υπερωρια−
κή απασχόληση δεν υπερβαίνει το ύψος της εγγεγραμ−
μένης πίστωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2007.

Η απόφαση ισχύει ένα μήνα πριν από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 16 Απριλίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
    (6)
Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της μονάδας που προ−

ήλθε από επένδυση της εταιρείας «ΜΟΥΤΖΟΥΡΟΥΛΙ−
ΑΣ − ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» με δ.τ. «ΜΟΥΤΖΟΥΡΟΥΛΙΑΣ Α.Ε.», που 
έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 2601/1998.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

   Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/1720/Π09/1/70/Ε/ 18.4.2007 
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απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδος, πιστοποιήθηκε η έναρξη της παραγωγικής λει−
τουργίας της μονάδας που προήλθε από την επένδυση 
ν. 2601/1998, σύμφωνα με την απόφαση ΔΙΣΑΔΕ/3355/
Π09/1/70/27.10.2000 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδος όπως τροποποιήθηκε, της εταιρείας 
«ΜΟΥΤΖΟΥΡΟΥΛΙΑΣ −ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ” 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» με δ.τ. «ΜΟΥΤΖΟΥΡΟΥΛΙΑΣ 
Α.Ε.», που αναφέρεται στην ίδρυση νέας ξενοδοχειακής 
μονάδας «ΚΑΣΤΡΟ ΘΕΡΕΤΡΟ − CASTLE RESOR» Α΄ κατη−
γορίας δυναμικότητας 20 δωματίων − 41 κλινών, στη θέση 
Αγ. Παρασκευή του Δήμου Καλαβρύτων του Ν. Αχαΐας, 
συνολικού κόστους 1.532.935,00 ευρώ.

− Ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας 
της μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή, 
ορίσθηκε η 14.11.2006.

− Δημιουργούμενες νέες θέσεις εργασίας: Έξι (6).
− Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμο−

δοτικής Επιτροπής: 8.3.2007.
− Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή της 

τέταρτης και τελευταίας δόσης της επιχορήγησης, ποσού 
45.804,10 ευρώ, που προκύπτει μετά την παρακράτηση 
4‰ (τέσσερα τοις χιλίοις) ήτοι ποσό 183,95 ευρώ και που 
αντιστοιχεί στο υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης ύψους 
45.988,05 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου α 
της παρ. 22 του άρθρου 8 του ν. 2601/1998 όπως ισχύει.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 

ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
F

    (7)
Ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας «ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ 

ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε.Π.Ε.» με 
δ.τ. «ΟΛΥΜΠΟΣ ΕΠΕ», οριστικοποίηση του κόστους 
αυτής και πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής 
λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από την επέν−
δυση αυτή.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

   Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/1713 /Π09/4/28/Ε/18.4.2007 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδος, ολοκληρώθηκε η επένδυση ν. 3299/2004, σύμ−
φωνα με την απόφαση ΔΙΣΑΔΕ/5811/Π09/4/28/Ε/15.11.2005 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος 
και πιστοποιήθηκε η έναρξη της παραγωγικής λειτουρ−
γίας της μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή, 
της εταιρείας «ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗ−
ΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «ΟΛΥΜΠΟΣ ΕΠΕ», που 
αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορ−
φής ξεν/κής μονάδας «ΟΛΥΜΠΟΣ» 2** δυναμικότητας 
37 δωματίων − 71 κλινών, στο Δήμο του Πύργου (οδός 
Καρκαβίτσα 2) του Νομού Ηλείας.

− Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποι−
ήθηκε στο συνολικό ποσό των 746.975,00 ευρώ.

− Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό 
των 231.562,50 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 19% του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, ύψους 
746.975,00 ευρώ.

− Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
373.487,50 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 50% του συνο−

λικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης 
ποσού 746.975,00 ευρώ.

− Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίσθηκε στο ποσό 
των 141.925,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 19% του 
συνολικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επέν−
δυσης ποσού 746.975,00 ευρώ.

− Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρ−
ξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προ−
ήλθε από την επένδυση αυτή, ορίσθηκε η 24.1.2007.

− Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμο−
δοτικής Επιτροπής της 8.3.2007 (πρακτικά 33ης Συνε−
δρίασης).

− Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του συ−
νολικού ποσού της επιχορήγησης ύψους 373.487,50 ευρώ.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 

ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
F

    (8)
Ολοκλήρωση της επένδυσης της ατομικής επιχείρη−

σης του ΤΣΑΚΑ ΑΝΑΣΤ. ΘΩΜΑ, οριστικοποίηση του 
κόστους αυτής και πιστοποίηση έναρξης της παρα−
γωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από 
την επένδυση αυτή.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

   Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/1725 /Π09/4/106/Ε/18.4.2007 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδος, ολοκληρώθηκε η επένδυση ν. 3299/2004, σύμ−
φωνα με την απόφαση ΔΙΣΑΔΕ/2386/Π09/4/106/Ε/8.5.2006 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος 
και πιστοποιήθηκε η έναρξη της παραγωγικής λειτουρ−
γίας της μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή, 
της ατομικής επιχείρησης του ΤΣΑΚΑ ΑΝΑΣΤ. ΘΩΜΑ, 
που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό μονάδας ελαιο−
τριβείου.

− Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποι−
ήθηκε στο συνολικό ποσό των 200.000,00 ευρώ.

− Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίσθηκε στο ποσό 
των 110.000,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 55% του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, ύψους 
200.000,00 ευρώ.

− Το ύψος της επιχορήγησης ορίσθηκε στο ποσό των 
90.000,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 45% του συνο−
λικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης 
ποσού 200.000,00 ευρώ.

− Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρ−
ξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προ−
ήλθε από την επένδυση αυτή, ορίσθηκε η 14.2.2007.

− Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμο−
δοτικής Επιτροπής της 8.3.2007 (πρακτικά 33ης Συνε−
δρίασης).

− Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του συ−
νολικού ποσού της επιχορήγησης ύψους 90.000,00 ευρώ.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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.gr*02006492704070008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ 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 μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• 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
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