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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1396
6 Σεπτεμβρίου 2010

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς
την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για την κάλυψη
δανείου της υπό εκκαθάριση εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙ−
ΑΚΗ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ Α.Ε.» ποσού 10.000.000 ευρώ. .
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς
την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για την κάλυ−
ψη δανείου της υπό εκκαθάριση εταιρείας «ΟΛΥ−
ΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ − ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ» ποσού
52.000.000 ευρώ..............................................................................
Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγω−
γής για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυ−
μνασίου και για τα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Δι−
ευκόλυνσης Λυκείου (Τ.Α.Δ.−Ε.Τ.Α.Δ.)» − Κριτήρια,
Διαδικασία και Όργανα Επιλογής. ..................................
Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Τμημά−
των του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευ−
τών..............................................................................................................
Κώδικας Δεοντολογίας Φυσικοθεραπευτών..................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ.2/58764/0025
(1)
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς
την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για την κάλυψη δα−
νείου της υπό εκκαθάριση εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ Α.Ε.» ποσού 10.000.000 ευρώ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Προεδρικό Διάταγμα 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α΄/7−10−
2009) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγ−
χώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών
με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας,
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του
σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας −
Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας − Θράκης
και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής
Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της Γενικής
Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».

2. Τις διατάξεις του Ν.3429/2005 (ΦΕΚ Α΄ 314/27−12−
2005), και ιδίως τα άρθρα 10 και 11.
3. Τις διατάξεις του αρθρ.33 παρ.7 του Ν. 3697/2008
(ΦΕΚ Α΄ 194/25−9−2008).
4. Την αριθ. 16736/ΕΓΔΕΚΟ 2579/30−3−2009 (ΦΕΚ Β΄
588/31−3−09), κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομί−
ας και Οικονομικών και Υφυπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών.
5. Την αριθ. 2672/3−12−2009 (ΦΕΚ 2408/Β΄/3−12−2009)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουρ−
γού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη».
6. Την αριθ. 34380/ΕΓΔΕΚΟ894/4−8−2010 (ΦΕΚ 1175/Β΄/
4−8−2010) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργα−
σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υποδομών, Μετα−
φορών και Δικτύων, για την έγκριση παροχής εγγύησης
του Ελληνικού Δημοσίου για τη λήψη δανείου της Ολυ−
μπιακής Αεροπλοΐας.
7. Το απόσπασμα πρακτικού της αριθ. 235/31−5−2010
συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας
ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α.Ε., αποφασίζουμε:
Ι. Παρέχουμε την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου
προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για την κάλυψη
δανείου της υπό εκκαθάριση εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ ΑΕ»., ποσού 10.000.000 ευρώ.
Η χορήγηση και εξυπηρέτηση του δανείου θα γίνει
σύμφωνα με τη δανειακή σύμβαση που θα υπογραφεί
μεταξύ της δανείστριας Τράπεζας και της υπό εκκα−
θάρισης εταιρείας νομίμως εκπροσωπούμενη από την
ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΕ.
Το Ελληνικό Δημόσιο παραιτείται από την εφαρμογή
και τις ενστάσεις των άρθρων 855 και 867 του Α.Κ. και
διατηρεί τα δικαιώματα και τις ενστάσεις που απορρέ−
ουν από τα άρθρα 853, 858, 862, 863 του Α.Κ.
Περιληπτικά οι όροι του Δανείου είναι οι εξής:
Τύπος δανείου: Απλό τραπεζικό δάνειο.
Δανειολήπτης: ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΛΟΙΑ ΑΕ.
Ποσό δανείου: € 10.000.000.
Εξασφαλίσεις: Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού
Δημοσίου.
Σκοπός: Χρηματοδότηση δαπανών της υπό εκκαθά−
ριση εταιρείας.
Εκταμίευση: Σταδιακά.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Περίοδος διαθεσιμότητας: Σε 8 μήνες το αργότερο
από την υπογραφή της σύμβασης. Ποσά που δεν θα
χρησιμοποιηθούν εντός της περιόδου διαθεσιμότητας
δεν θα μπορούν να αντληθούν.
Διάρκεια/Αποπληρωμή: 3 έτη από την ημερομηνία
της 1ης (αρχικής) εκταμίευσης /εφ’άπαξ κατά τη λήξη
τους.
Δικαίωμα μερικής/ολικής αποπληρωμής: Παρέχεται
σχετική δυνατότητα στη λήξη εκάστης εκτοκιστικής
περιόδου.
Περίοδος εκτοκισμού/καταβολή τόκων: Εξαμηνιαία −
ανά εξάμηνο.
Επιτόκιο: Κυμαινόμενο, Euribor εξαμήνου.
Περιθώριο επιτοκίου: 650 bps πλέον της εκάστοτε
εισφοράς Ν. 128/75 (σήμερα 0,60%).
Επιτόκιο υπερημερίας: Το ως άνω ενήμερο επιτόκιο
προσαυξημένο κατά 200 bps.
Τρόπος υπολογισμού τόκων: Πραγματικές ημέρες
κάθε τοκοφόρου περιόδου με βάση έτος 360 ημερών
(act/360).
Λοιπά έξοδα δανείου: 0,50% επί του ποσού κάθε δα−
νείου καταβλητέο εφάπαξ κατά την 1η εκταμίευση.
Έξοδα διαχείρισης: €2.000 ετησίως.
Εφαρμοστέο δίκαιο: Ελληνικό Δίκαιο.
Έξοδα κατάρτισης συμβατικών εγγράφων: Τα νομικά
έξοδα για τη διαπραγμάτευση, προετοιμασία, εκτύπωση
και υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, θα βαρύνουν
της Τράπεζα.
Λοιποί όροι: Οι συνήθεις για δάνεια αυτής της μορφής,
περιλαμβανομένων και των εξής:
− Ο δανειολήπτης παρέχει ρητώς τη συναίνεσή του
στην Τράπεζα για τη δυνατότητα εκχώρησης της σύμ−
βασης που θα καταρτιστεί, και κάθε απαίτησης που
θα απορρέει από αυτήν ως ασφάλεια στην Τράπεζα
της Ελλάδος στο πλαίσιο εφαρμογής της Πράξης Σ.Ν.Π.
54/27−2−2004, όπως τροποποιήθηκε με την Πράξη Σ.Ν.Π.
61/2006 και όπως αυτή ισχύει σήμερα, με τις εν τω με−
ταξύ τροποποιήσεις της, που αφορά τις προϋποθέσεις
σύστασης ασφάλειας επί μη εμπορεύσιμων περιουσια−
κών στοιχείων για τη διενέργεια πράξεων νομισματικής
πολιτικής και παροχής ενδοημερήσιας ρευστότητας.
− Για την περίπτωση που η σύμβαση που θα καταρ−
τισθεί αποτελέσει αντικείμενο εκχώρησης κατά τα
ανωτέρω, ο Δανειολήπτης θα παράσχει ρητά τη συ−
ναίνεσή του στο Τράπεζα για τη χορήγηση προς την
ενεχυρούχο Τράπεζα της Ελλάδος, τις λοιπές εθνικές
κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος και την Ευρω−
παϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) όλων των στοιχείων και
πληροφοριών που τυχόν εμπίπτουν στο επαγγελματικό
τραπεζικό απόρρητο και αφορούν την εκχωρημένη λόγω
ενεχύρου δανειακή απαίτηση από την υπό κατάρτιση
σύμβαση ή τον οφειλέτη.
Με την απόφαση αυτή, το Ελληνικό Δημόσιο ανα−
λαμβάνει την υποχρέωση σε περίπτωση καθυστέρησης
εξόφλησης ληξιπρόθεσμης δόσης ή μέρους αυτής, εν−
διαμέσων τόκων ή τόκων υπερημερίας του δανείου ή
άλλων επιβαρύνσεων και συναφών εξόδων να καταβάλει
στις δανείστριες Τράπεζες μέσα σε δύο (2) μήνες από
τη λήξη της εκάστοτε οφειλής τα ποσά που προέρχο−
νται από την ανωτέρω αιτία και μετά από προηγούμενη
βεβαίωση των ποσών αυτών στην αρμόδια ΔΟΥ.
Η δανείστρια τράπεζα υποχρεούται να στείλει αντί−
γραφο της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ αυτής

και της υπό εκκαθάρισης εταιρείας νομίμως εκπροσω−
πούμενη από την ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΕ. και να ενημε−
ρώνει το Γ.Λ.Κ. (Δ/νση 25η) για την πορεία εξυπηρέτησης
του δανείου.
ΙΙ. Καθορίζουμε προμήθεια υπέρ του Δημοσίου 1% για
την παρεχόμενη εγγύησή του, η οποία θα λογίζεται
καθ’ όλη τη διάρκεια της εγγύησης. Η είσπραξη και η
απόδοση της προμήθειας στο Δημόσιο, θα γίνεται με
μέριμνα της δανείστριας τράπεζας.
III. Το κόστος που θα βαρύνει το Δημόσιο, σε περίπτω−
ση κατάπτωσης της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου,
ενδέχεται να ανέλθει στο ποσό των 10.000.000 ευρώ
πλέον των προβλεπομένων από τους όρους του οικείου
δανείου τόκων και πάσης φύσεως επιβαρύνσεων, το
ακριβές ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογιστεί.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Αυγούστου 2010
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
Αριθ. 2/52644/0025
(2)
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς την
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για την κάλυψη δανείου
της υπό εκκαθάριση εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟ−
ΠΟΡΙΑ − ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ» ποσού 52.000.000 ευρώ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Προεδρικό Διάταγμα 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α΄/7−10−
2009) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγ−
χώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών
με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας,
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του
σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας −
Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας − Θράκης
και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής
Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της Γενικής
Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».
2. Τις διατάξεις του Ν.3429/2005 (ΦΕΚ Α΄ 314/27−12−
2005), και ιδίως τα άρθρα 10 και 11.
3. Τις διατάξεις του αρθρ. 33 παρ. 7 του Ν. 3697/2008
(ΦΕΚ Α΄ 194/25−9−2008).
4. Την αριθ. 16736/ΕΓΔΕΚΟ 2579/30−3−2009 (ΦΕΚ Β΄
588/31−3−09), κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομί−
ας και Οικονομικών και Υφυπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών.
5. Την αριθ. 2672/3−12−2009 (ΦΕΚ 2408/Β΄/3−12−2009)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουρ−
γού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη».
6. Την αριθ. 34380/ΕΓΔΕΚΟ894/4−8−2010 (ΦΕΚ 1175/Β΄/
4−8−2010) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργα−
σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υποδομών, Μετα−
φορών και Δικτύων, για την έγκριση παροχής εγγύησης
του Ελληνικού Δημοσίου για τη λήψη δανείου της Ολυ−
μπιακής Αεροπορίας − Υπηρεσίες.
7. Το απόσπασμα πρακτικού της αριθ. 235/31−5−2010
συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας
ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΕ, αποφασίζουμε:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ι. Παρέχουμε την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου
προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για την κάλυψη
δανείου της υπό εκκαθάριση εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ −ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ»., ποσού 52.000.000 ευρώ.
Η χορήγηση και εξυπηρέτηση του δανείου θα γίνει
σύμφωνα με τη δανειακή σύμβαση που θα υπογραφεί
μεταξύ της δανείστριας Τράπεζας και της υπό εκκα−
θάρισης εταιρείας νομίμως εκπροσωπούμενη από την
ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΕ.
Το Ελληνικό Δημόσιο παραιτείται από την εφαρμογή
και τις ενστάσεις των άρθρων 855 και 867 του Α.Κ. και
διατηρεί τα δικαιώματα και τις ενστάσεις που απορρέ−
ουν από τα άρθρα 853, 858, 862, 863 του Α.Κ.
Περιληπτικά οι όροι του Δανείου είναι οι εξής:
Τύπος δανείου: Απλό τραπεζικό δάνειο.
Δανειολήπτης: ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ−ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΕ.
Ποσό δανείου: € 52.000.000.
Εξασφαλίσεις: Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού
Δημοσίου.
Σκοπός: Χρηματοδότηση δαπανών της υπό εκκαθά−
ριση εταιρείας.
Εκταμίευση: Σταδιακά.
Περίοδος διαθεσιμότητας: Σε 8 μήνες το αργότερο
από την υπογραφή της σύμβασης. Ποσά που δεν θα
χρησιμοποιηθούν εντός της περιόδου διαθεσιμότητας
δεν θα μπορούν να αντληθούν
Διάρκεια/Αποπληρωμή: 3 έτη από την ημερομηνία της
1ης (αρχικής) εκταμίευσης / εφ’ άπαξ κατά τη λήξη τους.
Δικαίωμα μερικής/ολικής αποπληρωμής: Παρέχεται
σχετική δυνατότητα στη λήξη εκάστης εκτοκιστικής
περιόδου.
Περίοδος εκτοκισμού/καταβολή τόκων: Εξαμηνιαία −
ανά εξάμηνο.
Επιτόκιο: Κυμαινόμενο, Euribor εξαμήνου.
Περιθώριο επιτοκίου: 650 bps πλέον της εκάστοτε
εισφοράς Ν. 128/75 (σήμερα 0,60%).
Επιτόκιο υπερημερίας: Το ως άνω ενήμερο επιτόκιο
προσαυξημένο κατά 200 bps.
Τρόπος υπολογισμού τόκων: Πραγματικές ημέρες
κάθε τοκοφόρου περιόδου με βάση έτος 360 ημερών
(act/360).
Λοιπά έξοδα δανείου: 0,50% επί του ποσού κάθε δα−
νείου καταβλητέο εφάπαξ κατά την 1η εκταμίευση.
Έξοδα διαχείρισης: €2.000 ετησίως.
Εφαρμοστέο δίκαιο: Ελληνικό Δίκαιο.
Έξοδα κατάρτισης συμβατικών εγγράφων: Τα νομικά
έξοδα για τη διαπραγμάτευση, προετοιμασία, εκτύπωση
και υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, θα βαρύνουν
της Τράπεζα.
Λοιποί όροι: Οι συνήθεις για δάνεια αυτής της μορφής,
περιλαμβανομένων και των εξής:
− Ο δανειολήπτης παρέχει ρητώς τη συναίνεσή του
στην Τράπεζα για τη δυνατότητα εκχώρησης της σύμ−
βασης που θα καταρτιστεί, και κάθε απαίτησης που
θα απορρέει από αυτήν ως ασφάλεια στην Τράπεζα
της Ελλάδος στο πλαίσιο εφαρμογής της Πράξης Σ.Ν.Π.
54/27−2−2004, όπως τροποποιήθηκε με την Πράξη Σ.Ν.Π.
61/2006 και όπως αυτή ισχύει σήμερα με τις εν τω με−
ταξύ τροποποιήσεις της, που αφορά τις προϋποθέσεις
σύστασης ασφάλειας επί μη εμπορεύσιμων περιουσια−
κών στοιχείων για τη διενέργεια πράξεων νομισματικής
πολιτικής και παροχής ενδοημερήσιας ρευστότητας.

21513

− Για την περίπτωση που η σύμβαση που θα καταρ−
τισθεί αποτελέσει αντικείμενο εκχώρησης κατά τα
ανωτέρω, ο Δανειολήπτης θα παράσχει ρητώς τη συ−
ναίνεση του στο Τράπεζα για τη χορήγηση προς την
ενεχυρούχο Τράπεζα της Ελλάδος, τις λοιπές εθνικές
κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος και την Ευρω−
παϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) όλων των στοιχείων και
πληροφοριών που τυχόν εμπίπτουν στο επαγγελματικό
τραπεζικό απόρρητο και αφορούν την εκχωρημένη λόγω
ενεχύρου δανειακή απαίτηση από την υπό κατάρτιση
σύμβαση ή τον οφειλέτη.
Με την απόφαση αυτή, το Ελληνικό Δημόσιο ανα−
λαμβάνει την υποχρέωση σε περίπτωση καθυστέρησης
εξόφλησης ληξιπρόθεσμης δόσης ή μέρους αυτής, εν−
διαμέσων τόκων ή τόκων υπερημερίας του δανείου ή
άλλων επιβαρύνσεων και συναφών εξόδων να καταβάλει
στις δανείστριες Τράπεζες μέσα σε δύο (2) μήνες από
τη λήξη της εκάστοτε οφειλής τα ποσά που προέρχο−
νται από την ανωτέρω αιτία και μετά από προηγούμενη
βεβαίωση των ποσών αυτών στην αρμόδια ΔΟΥ.
Η δανείστρια τράπεζα υποχρεούται να στείλει αντί−
γραφο της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ αυτής
και της υπό εκκαθάρισης εταιρείας νομίμως εκπροσω−
πούμενη από την ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΕ. και να ενημε−
ρώνει το Γ.Λ.Κ. (Δ/νση 25η) για την πορεία εξυπηρέτησης
του δανείου.
II. Καθορίζουμε προμήθεια υπέρ του Δημοσίου 1% για
την παρεχόμενη εγγύηση του, η οποία θα λογίζεται
καθ’ όλη τη διάρκεια της εγγύησης. Η είσπραξη και η
απόδοση της προμήθειας στο Δημόσιο, θα γίνεται με
μέριμνα της δανείστριας τράπεζας.
III. Το κόστος που θα βαρύνει το Δημόσιο, σε περίπτω−
ση κατάπτωσης της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου,
ενδέχεται να ανέλθει στο ποσό των 52.000.000 ευρώ
πλέον των προβλεπομένων από τους όρους του οικείου
δανείου τόκων και πάσης φύσεως επιβαρύνσεων, το
ακριβές ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογιστεί.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Αυγούστου 2010
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
Αριθ. 107405/Γ4
(3)
Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής
για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου
και για τα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης
Λυκείου (Τ.Α.Δ.−Ε.Τ.Α.Δ.)» − Κριτήρια, Διαδικασία και
Όργανα Επιλογής.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 1894/1990 και ιδίως το άρθρο 7 παρ. 5, όπως
ισχύει.
2. Την αριθ. 1120/Η/7−1−2010 (ΦΕΚ 1/Β΄/8−1−2010) απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα: «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων».

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr
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3. Tην αριθ. 45262/Γ4/23−4−2010 Υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 607/Β΄/7−5−2010) «Τροποποίηση της αριθ. 670/Γ4/27−
6−2001 (ΦΕΚ 837/Β΄/7−2−2001) κοινής υπουργικής απόφα−
σης σχετικά με την Συγκρότηση της Κ.Ε.Α.Τ»
4. Την αριθ. 61023/Γ4/28−5−2010 (ΦΕΚ 194/ΥΟΔΔ/1−6−
2010) Κοινή Υπουργική απόφαση με θέμα «Ορισμός με−
λών Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων».
5. Τις διατάξεις του Ν.2725/1999 (ΦΕΚ Α΄ 121/17−6−1999)
Ερασιτεχνικός − Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες
διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
ν.3708/2008 (ΦΕΚ 210/Α΄/8−10−2008) και ισχύει.
6. Την αριθ. 3η/23−6−2010 Πράξη της Κεντρικής Επι−
τροπής Αθλητικών Τάξεων (Κ.Ε.Α.Τ.).
7. Την αριθ. 4η/9−7−2010 Πράξη της Κεντρικής Επιτρο−
πής Αθλητικών Τάξεων (Κ.Ε.Α.Τ.).
8. Την αριθ. 891/Γ4/28−9−2000 Υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 1258/Β΄/18−10−2000) με θέμα «΄Ιδρυση και Λειτουρ−
γία των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίων
(ΤΑΔ) Διαδικασία Επιλογής και παραμονής των μαθητών
στα Αθλητικά Τμήματα»
9. Την αριθ. 1206/Γ4/16−6−1995 Υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 581/Β΄/4−7−1995) με θέμα «Ειδικά Τμήματα Αθλη−
τικής Διευκόλυνσης Λυκείου» όπως τροποποιήθηκε με
την αριθ. 40252/Γ4/18−4−2005 και ισχύει.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης
δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 9 του
Π.Δ. 63/2005 (A΄98/2005) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά
Όργανα», αποφασίζουμε:
Ορίζουμε τα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών
κλάδου ΠΕ11 που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια (ΠΕ) και
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΔΕ) καθώς και των αδιόρι−
στων πτυχιούχων του ιδίου κλάδου, που επιθυμούν να
διδάξουν στα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης και στα
Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης.
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά στα Γραφεία Φυσικής Αγωγής των Δι−
ευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ της ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ή στο άθλημα
για το οποίο κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα να δηλώνουν
μέχρι δέκα (10) Γραφεία Φυσικής Αγωγής Διευθύνσεων
ΔΕ οποιασδήποτε Περιφερειακής Διεύθυνσης. Κατά τη
συμπλήρωση της αίτησης θα δηλώνεται η περιοχή πρό−
σληψης κατά σειρά προτεραιότητας.
Οι υποψήφιοι για θέση αναπληρωτή ή αναπληρωτή με
μειωμένο ωράριο έχουν δικαίωμα να δηλώσουν συνολικά
μέχρι είκοσι (20) Γραφεία Φυσικής Αγωγής Διευθύνσεων
ΔΕ οποιασδήποτε Περιφερειακής Διεύθυνσης.
Οι υποψήφιοι για θέση αναπληρωτή έχουν τη δυνα−
τότητα να δηλώσουν:
1. Αποδέχομαι πρόσληψη αναπληρωτή στα ΤΑΔ/ΕΤΑΔ
και στις λοιπές περιοχές της Β/θμιας Εκπαίδευσης.
2. Αποδέχομαι πρόσληψη αναπληρωτή με μειωμένο
ωράριο διδασκαλίας στα ΤΑΔ/ΕΤΑΔ και στις λοιπές
περιοχές της Β/θμιας Εκπαίδευσης.
Οι υποψήφιοι για θέση ωρομισθίου έχουν δικαίωμα να
δηλώσουν τα Γραφεία Φυσικής Αγωγής μιας (1) μόνο
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
Κριτήρια Επιλογής:
1. Επιστημονική κατάρτιση:
α. Ειδικότητα ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τη
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στο άθλημα στο οποίο

υποβάλλει αίτηση ο υποψήφιος: μέχρι δύο (2) μονάδες
και ειδικότερα:
αα. Απόφοιτοι των Ελληνικών Πανεπιστημίων (Τ.Ε.
Φ.Α.Α.), δύο (2) μονάδες στην κύρια ειδικότητα.
αβ. Απόφοιτοι σχολών ή τμημάτων Φυσικής Αγωγής
Πανεπιστημίων του εξωτερικού, δύο (2) μονάδες, εφό−
σον η κύρια ειδικότητα έχει αποκτηθεί στο ίδιο Πανε−
πιστήμιο με το βασικό τίτλο σπουδών και εφόσον οι
παραπάνω τίτλοι σπουδών έχουν αναγνωριστεί από το
ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).
β. Τίτλοι Σπουδών:
1. Διδακτορικός Τίτλος: 4 μονάδες ανεξαρτήτως αριθ−
μού τίτλων
2. Μεταπτυχιακός Τίτλος (επιπέδου Master): 2 μονάδες
ανεξαρτήτως αριθμού τίτλων
3. Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι (Ν.2916/2001): 0,5 μο−
νάδα ανεξαρτήτως του αριθμού.
Το ανώτατο όριο συνολικά της κατηγορίας 1.β ορίζεται
στις έξι (6) μονάδες.
γ. Επιτυχής συμμετοχή σε κάθε ένα από τους δύο
τελευταίους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ (2006,2008): μία (1)
μονάδα. Ανώτατο συνολικό όριο δύο (2) μονάδες.
Το ανωτέρω κριτήριο 1.γ. ισχύει μόνο για τους υποψή−
φιους για θέση αναπληρωτή με πλήρες ή/και με μειωμέ−
νο ωράριο και τους υποψήφιους για θέση ωρομίσθιου.
2. Υπηρεσιακή κατάσταση – Διδακτική εμπειρία:
α. Προϋπηρεσία στα Τ.Α.Δ. – Ε.Τ.Α.Δ.
Για κάθε έτος προϋπηρεσίας στα Τ.Α.Δ. – Ε.Τ.Α.Δ. μέχρι
και τη 30ή Ιουνίου, του έτους υποβολής της αίτησης,
προσμετράται μία (1) μονάδα και μέχρι έξι (6) μονάδες
το ανώτερο.
Για προϋπηρεσία στα Τ.Α.Δ. – Ε.Τ.Α.Δ. η οποία ταυτί−
ζεται με την προϋπηρεσία στην εκπαίδευση της επό−
μενης παραγράφου, προσμετράται μόνο αυτή που έχει
προσφερθεί στα Τ.Α.Δ.
Για χρόνο μικρότερο του έτους γίνεται κλασματική
αναγωγή.
β. Προϋπηρεσία στην Εκπαίδευση.
1) Μισή (0,5) μονάδα για προϋπηρεσία ενός (1) τουλά−
χιστον εξαμήνου.
2) Μία (1) μονάδα για προϋπηρεσία δύο (2) τουλάχι−
στον εξαμήνων.
3) Μία και μισή (1,5) μονάδα για προϋπηρεσία τριών
(3) τουλάχιστον εξαμήνων.
4) Δύο (2) μονάδες για προϋπηρεσία τεσσάρων (4)
τουλάχιστον εξαμήνων.
5) Δύο και μισή (2,5) μονάδες για προϋπηρεσία τριών
(3) τουλάχιστον ετών.
6) Τρεις (3) μονάδες για προϋπηρεσία τεσσάρων (4)
τουλάχιστον ετών.
7) Τρεις και μισή (3,5) μονάδες για προϋπηρεσία πέντε
(5) τουλάχιστον ετών.
8) Τέσσερις (4) μονάδες για προϋπηρεσία έξι (6) του−
λάχιστον ετών.
9) Τέσσερις και μισή (4,5) μονάδες για προϋπηρεσία
οκτώ (8) τουλάχιστον ετών.
10) Πέντε (5) μονάδες για προϋπηρεσία δέκα (10) του−
λάχιστον ετών και άνω.
Οι μονάδες μοριοδότησης των παραγράφων 2α, 2β
δεν μπορούν να υπερβαίνουν αθροιστικά τις έξι (6)
μονάδες και προσμετρούνται εφ’ όσον ο υποψήφιος
συγκεντρώνει συνολικά τουλάχιστον 12 μήνες προπο−
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νητικής εμπειρίας, τα πέντε τελευταία έτη, μέχρι την
ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων.
γ. Χρόνος κτήσης βασικού τίτλου σπουδών: (0,3) μο−
νάδας για κάθε έτος και στο σύνολο μέχρι τρεις (3)
μονάδες. Για τη μοριοδότηση αυτή λαμβάνεται υπόψη ο
χρόνος κτήσης του βασικού τίτλου σπουδών μέχρι την
ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.
3. Αθλητικές διακρίσεις
α. Αθλητικές διακρίσεις.
Αθλητές − αθλήτριες κατηγορίας Ανδρών − Γυναικών,
Νέων Ανδρών, Νέων Γυναικών, Εφήβων − Νεανίδων και
Παίδων – Κορασίδων, που έχουν κατακτήσει νίκη σε
Ατομικό ή Ομαδικό άθλημα που περιλαμβάνεται στο
πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων, ανεξαρτήτως
αριθμού συμμετοχών με την Εθνική Ομάδα, μοριοδο−
τούνται ως ακολούθως:
1. α

1η έως 3η Ολυμπιακή νίκη

08 μονάδες

2. α.1

4η έως 8η Ολυμπιακή νίκη

06 μονάδες

3. β

1η έως 3η Παγκόσμια νίκη

06 μονάδες

4. β.1

4η έως 6η Παγκόσμια νίκη

04 μονάδες

5. β.2

7η έως 8η Παγκόσμια νίκη

03 μονάδες

6. γ

1η έως 3η Πανευρωπαϊκή νίκη

04 μονάδες

7. γ.1

4η έως 6η Πανευρωπαϊκή νίκη

03 μονάδες

8. δ

1η έως 3η Μεσογειακή νίκη

2,5 μονάδες

9. ε

1η Βαλκανική νίκη

02 μονάδες

10. στ 1η έως 3η Παγκόσμια σχολική
νίκη

02 μονάδες

11. στ.1 4η έως 8η Παγκόσμια σχολική
νίκη

1,5 μονάδα

12. ζ

1η Πανελλήνια νίκη (Ανδρών−
Γυναικών)

02 μονάδες

13. ζ.1

1η Πανελλήνια νίκη (όλων των
ηλικιακών κατηγοριών εκτός
Ανδρών − Γυναικών)

01 μονάδα

14. η

1η Πανελλήνια σχολική νίκη

01 μονάδα

Η μοριοδότηση των αθλητικών διακρίσεων θα ισχύει
για μία μόνο από της παραπάνω κατηγορίες. Οι παρα−
πάνω νίκες και συμμετοχές αφορούν μόνο τα αθλήματα
για τα οποία υποβάλλουν αίτηση.
Δεν δικαιούται μοριοδότηση οποιαδήποτε νίκη της
παρ.3 του παρόντος κεφαλαίου που επιτεύχθηκε με Φοι−
τητική ομάδα ή με Εθνική ομάδα Ενόπλων Δυνάμεων.
Αρμόδιοι φορείς έκδοσης των βεβαιώσεων είναι οι
Ομοσπονδίες, οι οποίες φέρουν αποκλειστικά την ευ−
θύνη του περιεχομένου της βεβαίωσης. Οι βεβαιώσεις
επικυρώνονται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
Για τους Ολυμπιακούς ή Μεσογειακούς αγώνες η βε−
βαίωση χορηγείται από την Ε.Ο.Ε (Ελληνική Ολυμπιακή
Επιτροπή).
Ανώτατο όριο μοριοδότησης της κατηγορίας 3.α.
(αθλητικές διακρίσεις) είναι οκτώ (8) μονάδες.
4. Προπονητική εμπειρία:
Λαμβάνεται υπόψη η προπονητική εμπειρία σε Ομο−
σπονδία ή σε ενεργό Αθλητικό Σύλλογο σε όλες τις
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αγωνιστικές κατηγορίες στις οποίες διεξάγονται Πα−
νελλήνια Πρωταθλήματα ως ακολούθως:
α. Μισή (0,5) μονάδα για κάθε έτος και μέχρι τρεις (3)
μονάδες τα τελευταία έξι έτη.
Επιπλέον:
β. Ομαδικά αθλήματα
Για όσους διατελούν ή διετέλεσαν προπονητές στο
αντίστοιχο άθλημα για το οποίο υποβάλλουν αίτηση
προσμετράται προπονητική εμπειρία, πέραν της ως άνω
4.α περίπτωσης ως ακολούθως:
1. Προπονητές Εθνικών ομάδων όλων των ηλικιακών
κατηγοριών μονάδες τρεις (3).
2. Προπονητές σωματείων της ανώτατης κατηγορίας
(Α1 ή Α΄) των Εθνικών πρωταθλημάτων του ίδιου αθλή−
ματος μονάδες δύο (2).
3. Προπονητές σωματείων υπόλοιπων Εθνικών κατη−
γοριών του ίδιου αθλήματος και βοηθοί προπονητών
Εθνικών ομάδων με αντίστοιχη ειδικότητα μονάδα μία
(1).
4. Ενωσιακοί προπονητές του ίδιου αθλήματος,όπου
υπάρχουν, μονάδα μία (1).
Η μοριοδότηση των παραπάνω περιπτώσεων ομα−
δικών αθλημάτων ισχύει μόνο για μία κατηγορία και
εφ’ όσον διαθέτουν κατ΄ελάχιστον 9μηνη προπονητική
εμπειρία συνολικά.
γ. Ατομικά αθλήματα:
Για όσους διατελούν ή διετέλεσαν προπονητές στο
αντίστοιχο άθλημα για το οποίο υποβάλλουν αίτηση
προσμετράται προπονητική εμπειρία πέραν της ως άνω
4.α περίπτωσης ως ακολούθως:
1. Προπονητές εθνικών ομάδων της ανώτατης βαθμί−
δας της προπονητικής ιεραρχίας της κάθε Αθλητικής
ομοσπονδίας του ίδιου αθλήματος για κάθε ηλικιακή
κατηγορία τρεις (3) μονάδες.
2. Ομοσπονδιακοί προπονητές ενταγμένοι στην προ−
πονητική ιεραρχία της κάθε Αθλητικής ομοσπονδίας
του ίδιου αθλήματος δύο (2) μονάδες.
3. Τεχνικοί Σύμβουλοι ή προπονητές Σωματείων των
Ενώσεων Αθλητικών Σωματείων ή των Τοπικών Επιτρο−
πών του ιδίου αθλήματος μία (1) μονάδα.
Η μοριοδότηση των παραπάνω περιπτώσεων ατομικών
αθλημάτων ισχύει μόνο για μία κατηγορία και εφ’ όσον
έχουν προπονητική εμπειρία ένα (1) πλήρες ημερολο−
γιακό έτος, συνολικά.
δ. Προπονητική εμπειρία πέραν των ως άνω περι−
πτώσεων:
1. Στους προπονητές των εθνικών ομάδων όλων των
ηλικιακών κατηγοριών και στους προπονητές (ατομικών
και ομαδικών αθλημάτων) των αθλητικών Σωματείων τα
οποία εδρεύουν εντός της περιοχής αρμοδιότητος του
Γραφείου Φυσικής Αγωγής στο οποίο ανήκει το Τ.Α.Δ.−
Ε.Τ.Α.Δ με δύο (2) μονάδες.
Μοριοδότηση της παραπάνω περίπτωσης (4.δ.1) λαμ−
βάνουν:
α. Οι προπονητές οι οποίοι έχουν συμπληρώσει από
1−9−2009 έως και την ημερομηνία λήξεως υποβολής αι−
τήσεων, εξάμηνη ενεργό εργασιακή σχέση προπονητή,
η οποία βεβαιώνεται από την οικεία Ομοσπονδία.
β. Οι προπονητές των Εθνικών ομάδων όλων των
ηλικιακών κατηγοριών (4.β.1 και 4.γ.1) λαμβάνουν τα (2)
δύο μόρια της περίπτ. 4.δ.1, χωρίς τον περιορισμό της
εξάμηνης ενεργού εργασιακής σχέσης, ΜΟΝΟ στην 1η
τους επιλογή.
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Ανώτατο όριο μοριοδότησης της κατηγορίας 4 (προ−
πονητική εμπειρία) είναι οκτώ (8) μονάδες.
Όργανα και Διαδικασία επιλογής:
Με απόφαση των Περιφερειακών Διευθυντών συγκρο−
τούνται Τριμελείς Επιτροπές ελέγχου και αξιολόγησης
των δικαιολογητικών των υποψηφίων για ΤΑΔ –ΕΤΑΔ
οι οποίες αποτελούνται από:
1. Τον Σχολικό Σύμβουλο Φυσικής Αγωγής με έδρα
στην Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης που εδρεύει το ΤΑΔ−ΕΤΑΔ,
ως Πρόεδρο,
2. Τον Προϊστάμενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής
της Οικείας Διεύθυνσης, ως μέλος.
3. Ένα Διευθυντή Γυμνασίου ή Λυκείου στο οποίο λει−
τουργεί Τ.Α.Δ−Ε.Τ.Α.Δ, ως μέλος, ή εάν δεν υπάρχει Σχο−
λικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής με έδρα στη Δ/νση
Β/θμιας Εκπ/σης που εδρεύει το Τ.Α.Δ−Ε.Τ.Α.Δ:
1. Τον Διευθυντή της Β/θμιας Εκπαίδευσης, ως Πρό−
εδρο,
2. Τον Προϊστάμενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής
της Οικείας Διεύθυνσης, ως μέλος.
3. Ένα Διευθυντή Γυμνασίου ή Λυκείου στο οποίο λει−
τουργεί ΤΑΔ−ΕΤΑΔ, ως μέλος
Με την ίδια απόφαση, ορίζεται ως Γραμματέας, εκ−
παιδευτικός ή διοικητικός υπάλληλος της Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή του Γραφείου Φυσικής
Αγωγής.
Χρέη εισηγητή εκτελεί ο Προϊστάμενος του Γραφείου
Φυσικής Αγωγής.
Κατάρτιση οριστικών πινάκων − Ενστάσεις.
Ορίζεται περίοδος υποβολής ενστάσεων κατά των
προσωρινών πινάκων, εντός αποκλειστικής ημερομηνί−
ας τριών (3) ημερών από την ημερομηνία αναρτήσεώς
τους.
Οι αξιολογικοί πίνακες οι οποίοι συντάσσονται απο−
τελούνται από:
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: τη σειρά κατάταξης των μόνιμων εκπαι−
δευτικών που έχουν υποβάλλει αίτηση για τα Τ.Α.Δ./
Ε.Τ.Α.Δ.
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: τη σειρά κατάταξης των αδιόριστων εκ−
παιδευτικών που έχουν υποβάλλει αίτηση για τα Τ.Α.Δ./
Ε.Τ.Α.Δ.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας μορίων λαμβάνονται υπόψη
κατά σειρά:
1. Διδακτορικός και Μεταπτυχιακός τίτλος
2. Διδακτορικός τίτλος
3. Μεταπτυχιακός τίτλος
4. Προπονητική εμπειρία
5. Αθλητική διάκριση
6. Προϋπηρεσία στα ΤΑΔ
7. Προϋπηρεσία στην εκπαίδευση
8. Ο βαθμός του πτυχίου
9. Ο χρόνος λήψης του πτυχίου
10. Οικογενειακή κατάσταση
Οι τελικοί πίνακες κυρώνονται με Υπουργική απόφα−
ση.
Διαδικασία Τοποθέτησης:
Οι προκηρυχθείσες κενές θέσεις των Τ.Α.Δ – Ε.Τ.Α.Δ
καλύπτονται κατά προτεραιότητα από τους μονίμους
εκπαιδευτικούς που περιλαμβάνονται στους οικείους
αξιολογικούς πίνακες των Τ.Α.Δ− Ε.Τ.Α.Δ.
Για τις αποσπάσεις των μονίμων εκπαιδευτικών στα
Τ.Α.Δ−Ε.Τ.Α.Δ απαιτείται η έγκριση του οικείου ΠΥΣΠΕ/
ΠΥΣΔΕ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 2 Σεπτεμβρίου 2010
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθ. Υ7γ/ΓΠ/οικ. 107363
(4)
Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Τμημάτων
του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 6 και 4 του Ν.3599/2007 «Σύσταση Πανελ−
λήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 176/Α΄/2007).
2. Το άρθρο 49 του Ν.3370/05 «Οργάνωση και Λει−
τουργία των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ 176/Α΄/2005).
3. Το Ν 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
247/Α΄/1995).
4. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ
98/Α΄/2005).
5. Το Π.Δ. υπ’ αριθ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76/Α΄/2000).
6. Την αριθ. 167287/2009 απόφαση «Καθορισμός Αρμο−
διοτήτων της Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης Φωτεινής Γεννηματά» (ΦΕΚ 2480/Β΄/2009).
7. Το υπ’ αριθ. 235/6−10−2009 έγγραφο του Πανελλήνιου
Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Περιφερειακή Συνέλευση
1. Η Περιφερειακή Συνέλευση των Περιφερειακών Τμη−
μάτων του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών
(ΠΣΦ) είναι το ανώτατο όργανο εκάστου Περιφερειακού
Τμήματος (ΠΤ).
2. Η Περιφερειακή Συνέλευση αποτελείται από όλα τα
μέλη του ΠΣΦ στη συγκεκριμένη περιφέρεια, που είναι
γραμμένα στα Μητρώα του αντίστοιχου ΠΤ και έχουν
εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
3. Η Περιφερειακή Συνέλευση εκάστου ΠΤ έχει τις
εξής αρμοδιότητες:
−Την εκλογή των μελών της οικείας Διοικούσας Επι−
τροπής, καθώς και τον έλεγχο των πράξεών τους.
−Την εκλογή των μελών της οικείας Εξελεγκτικής Επι−
τροπής.
−Την εκλογή των Αντιπροσώπων του ΠΤ στην Γενική
Συνέλευση των Αντιπροσώπων.
−Την λήψη αποφάσεων για κάθε ζήτημα που σχετίζεται
με την δράση και τους σκοπούς του ΠΤ και το οποίο
υποβάλλεται εις αυτήν από την Διοικούσα Επιτροπή ή το
αιτείται εγγράφως τουλάχιστον το 1/3 των μελών της.
4. Η Περιφερειακή Συνέλευση συνέρχεται τακτικά
εντός διμήνου από την λήξη του οικονομικού έτους και
εκτάκτως είτε με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής,
είτε με έγγραφη αίτηση του 1/3 των οικονομικώς τακτο−
ποιημένων μελών της, τα οποία υποχρεούνται να πα−
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ρευρεθούν στην έκτακτη συνεδρίαση. Η αδικαιολόγητη
απουσία τους αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.
5. Τα μέλη της Περιφερειακής Συνέλευσης καλούνται
από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής με κάθε
πρόσφορο τρόπο, ιδίως δε με την δημοσίευση σχετικής
πρόσκλησης σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες, δέκα πέντε
(15) τουλάχιστον ημέρες προ της συνεδρίασης. Στην
πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερησίας
διάταξης.
6. Τα μέλη που προσέρχονται στην Περιφερειακή Συ−
νέλευση υπογράφουν σε ιδιαίτερο βιβλίο που τηρείται
σε κάθε συνεδρίαση για την βεβαίωση της απαρτίας.
7. Η Περιφερειακή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία
όταν παρευρίσκονται τα μισά τουλάχιστον από τα οι−
κονομικώς τακτοποιημένα μέλη της. Αν η συνεδρίαση
ματαιωθεί λόγω ελλείψεως απαρτίας, επαναλαμβάνε−
ται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται ότι
υπάρχει απαρτία εάν παρίσταται τουλάχιστον το ένα
τέταρτο των μελών που έχουν εκπληρώσει τις οικο−
νομικές τους υποχρεώσεις. Εάν και τότε δεν υπάρχει
απαρτία, η συνέλευση επαναλαμβάνεται την επόμενη
εργάσιμη ημέρα και θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία όσα
μέλη και εάν παρίστανται.
8. Οι αποφάσεις της Περιφερειακής Συνέλευσης, με
εξαίρεση τις αρχαιρεσίες, λαμβάνονται με πλειοψηφία
των παρόντων μελών και ανακοινώνονται αμελλητί στην
Διοικούσα Επιτροπή και στο ΚΔΣ του ΠΣΦ.

ρισχύει η ψήφος του Προέδρου. Σε κάθε συνεδρίαση
της Διοικούσας Επιτροπής τηρούνται πρακτικά που
υπογράφονται από όλους όσοι παρίστανται.
6. Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής που απουσιάζει
αδικαιολόγητα επί τρεις συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις
εκπίπτει αυτοδίκαια από την θέση του και αναπληρώνε−
ται από τον πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό.

Άρθρο 2
Διοικούσα Επιτροπή

1. Η Διοικούσα Επιτροπή και η Εξελεγκτική Επιτροπή
εκάστου ΠΤ εκλέγονται ανά τριετία από την Περιφε−
ρειακή Συνέλευση, ταυτόχρονα με την εκλογή του ΚΔΣ
και των μελών της ΓΣ των Αντιπροσώπων.
2. Η Διοικούσα Επιτροπή εκάστου ΠΤ τρεις (3) μήνες
πριν λήξει η τριετής θητεία της, υποχρεούται να προκη−
ρύξει εκλογές για ανάδειξη νέας Διοικούσας Επιτροπής
με εγκύκλιο που κοινοποιείται στα μέλη της με κάθε
πρόσφορο τρόπο. Το διάστημα που μεσολαβεί από την
έκδοση της προκήρυξης μέχρι τη διεξαγωγή των εκλο−
γών δεν πρέπει να είναι μικρότερο του διμήνου. Με
την εγκύκλιο η Διοικούσα Επιτροπή γνωστοποιεί την
ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών στην οικεία
Τοπική Εφορευτική Επιτροπή.
3. Η εκλογή της Διοικούσας Επιτροπής και της Εξελε−
γκτικής Επιτροπής των ΠΤ γίνεται ως εξής:
α) Οι έδρες της Διοικούσας Επιτροπής και της Εξε−
λεγκτικής Επιτροπής κατανέμονται μεταξύ των συνδυ−
ασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων ανάλογα με
την εκλογική τους δύναμη.
β) Το εκλογικό σύστημα για την ανάδειξη των ορ−
γάνων διοίκησης είναι αναλογικό. Το εκλογικό μέτρο
προκύπτει από την διαίρεση του συνόλου των εγκύρων
ψηφοδελτίων με τον αριθμό των εδρών της Διοικού−
σας Επιτροπής ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Κάθε
συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στη Διοικού−
σα Επιτροπή ή την Εξελεγκτική Επιτροπή, όσες φορές
χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων
ψηφοδελτίων που έλαβε.
γ) Μεμονωμένος υποψήφιος, που έλαβε τον ίδιο ή
μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο κα−
ταλαμβάνει μια έδρα στο όργανο, για το οποίο έχει
θέσει υποψηφιότητα.
δ) Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότε−
ρους από τις έδρες που του αναλογούν, καταλαμβάνει

1. Η Διοικούσα Επιτροπή εκάστου ΠΤ εκλέγεται από
την Περιφερειακή Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 4 του παρόντος. Η Διοικούσα Επιτροπή είναι
τριμελής για ΠΤ που έχουν 50 έως 100 μέλη, πενταμελής
για ΠΤ που έχουν από 101 έως 200 μέλη, επταμελής για
ΠΤ που έχουν από 201 έως 400 μέλη και εννεαμελής για
ΠΤ που έχουν περισσότερα από 401 μέλη.
2. Η Διοικούσα Επιτροπή έχεις τις εξής αρμοδιότη−
τες:
−Διοικεί το ΠΤ.
−Εκτελεί τις αποφάσεις της Περιφερειακής Συνέλευ−
σης του ΠΤ.
−Ενημερώνει για τις αποφάσεις και την ενγένει δράση
της το ΚΔΣ του ΠΣΦ.
−Καταρτίζει τον προϋπολογισμό και απολογισμό του
ΠΤ και συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων.
3. Η Διοικούσα Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά μια φορά
τον μήνα και εκτάκτως όποτε το ζητήσει εγγράφως
το 1/3 των μελών της. Στην τελευταία περίπτωση ο
Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής οφείλει να την
συγκαλέσει το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από
την υποβολή του αιτήματος.
4. Η Διοικούσα Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόε−
δρό της με πρόσκληση που κοινοποιείται στα μέλη της
με κάθε πρόσφορο τρόπο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες
προ της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση αναγράφονται
τα θέματα της ημερησίας διάταξης.
5. Η Διοικούσα Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν
οι παρόντες είναι περισσότεροι από τους απόντες και
λαμβάνει αποφάσεις με πλειοψηφία των παρόντων με−
λών. Προκειμένου περί προσωπικών ζητημάτων ή περί
άλλων σοβαρών θεμάτων, οι αποφάσεις λαμβάνονται
με μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπε−

Άρθρο 3
Εξελεγκτική Επιτροπή του ΠΤ
1. Η Διοικούσα Επιτροπή εκάστου ΠΤ ελέγχεται από
τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται μαζί
με δύο αναπληρωματικά μέλη από την Περιφερειακή
Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4
του παρόντος.
2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή παραλαμβάνει στην αρχή
κάθε έτους την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Διοι−
κούσας Επιτροπής, επί της οποίας συντάσσει δική της
έκθεση και την υποβάλει στην τακτική Περιφερειακή
Συνέλευση.
3. Το έργο της Εξελεγκτικής Επιτροπής συντονίζει ο
Πρόεδρος αυτής, ο οποίος έχει και την συνολική ευθύνη
για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία της.
Άρθρο 4
Εκλογή Διοικούσας Επιτροπής
και Εξελεγκτικής Επιτροπής των ΠΤ
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τόσες έδρες ή εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσοι
είναι οι υποψήφιοί του.
ε) Οι έδρες για την Διοικούσα Επιτροπή και την Εξε−
λεγκτική Επιτροπή, που παραμένουν αδιάθετες μετά
την εφαρμογή του εδαφίου β΄, κατανέμονται σε δεύτερη
κατανομή ανά μία, κατά τη σειρά μεγέθους των υπολοί−
πων τους, στους συνδυασμούς ή στους μεμονωμένους
υποψηφίους.
στ) Κάθε συνδυασμός υποψηφίων καταρτίζεται με έγ−
γραφη δήλωση, υπογεγραμμένη κατά σειρά επωνύμου,
από τους αποτελούντες τον συνδυασμό υποψηφίους
συμβούλους.
ζ) Η εκλογή των υποψηφίων συμβούλων γίνεται με
βάση το σύνολο των σταυρών προτίμησης για τον κα−
θένα τους. Ο εκλογέας δηλώνει την προτίμηση του,
ανάμεσα στους υποψηφίους του συνδυασμού της επι−
λογής του, σημειώνοντας ένα σταυρό δίπλα στο ονο−
ματεπώνυμό τους. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός
σταυρών προτίμησης είναι ίσος με τον αριθμό των με−
λών εκάστου ΠΤ.
Άρθρο 5
ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Η Τοπική Εφορευτική Επιτροπή (ΤΕΕ) είναι το κεντρι−
κό όργανο εποπτείας στη διενέργεια των αρχαιρεσιών
για την ανάδειξη της Διοικούσας Επιτροπής και της
Εξελεγκτικής Επιτροπής εκάστου ΠΤ. Αποτελείται από
τρία (3) τακτικά μέλη για ΠΤ που έχουν μέχρι 400 μέλη
και από πέντε (5) τακτικά μέλη για ΠΤ που έχουν πάνω
από 400 μέλη, εκ των οποίων το ένα μέλος είναι εκπρό−
σωπος της Δικαστικής Αρχής, ο οποίος ορίζεται Πρό−
εδρος, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης στο οικείο
Πρωτοδικείο. Τα μέλη της Τοπικής Εφορευτικής Επι−
τροπής εκλέγονται από την τελευταία χρονικά τακτική
Περιφερειακή Συνέλευση προ των εκλογών, με μυστική
ψηφοφορία και με ψηφοδέλτια κατά το σύστημα των
γενικών εκλογών. Είναι αρμόδια για την διεξαγωγή των
επομένων της Περιφερειακής Συνέλευσης εκλογών.
2. Υποψήφιοι για την ΤΕΕ δύνανται να είναι όλα τα
οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη του ΠΤ. Τα μέλη της
ΤΕΕ δεν μπορεί να είναι και υποψήφιοι στην εκλογική
διαδικασία που εποπτεύουν.
3. Η Τ.Ε.Ε. αναλαμβάνει την άσκηση των καθηκόντων
της από την ημέρα κοινοποίησης εις αυτήν της προ−
κήρυξης των εκλογών από το ΚΔΣ ή την Διοικούσα
Επιτροπή.
Άρθρο 6
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ
1. Τριάντα μέρες πριν τις αρχαιρεσίες υποβάλλονται
στην Τ.Ε.Ε. με κατάθεση τους στο πρωτόκολλο του ΠΤ οι
δηλώσεις συνδυασμών υποψηφίων και οι υποψηφιότητες
μεμονωμένων υποψηφίων για την Διοικούσα Επιτροπή
και την Εξελεγκτική Επιτροπή.
2. Η Τ.Ε.Ε. μετά τον έλεγχο των νομίμων προϋποθέ−
σεων και της ταμειακής τακτοποίησης των υποψηφίων,
ανακηρύσσει τις υποψηφιότητες μέσα στο επόμενο πεν−
θήμερο με σύνταξη σχετικού πρακτικού. Το πρακτικό
αυτό αναρτάται επί πέντε ημέρες στα γραφεία του ΠΤ
και προσβάλλεται με ένσταση από κάθε οικονομικώς
τακτοποιημένο μέλος του ΠΤ. Μετά την πάροδο του
*02013960609100012*

πενθημέρου και εφόσον δεν υποβληθεί ένσταση, η ανα−
κήρυξη των υποψηφίων καθίσταται οριστική.
3. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται αιτιολογημένα η
ΤΕΕ εντός τριών (3) ημερών από την πάροδο της πεν−
θήμερης ανάρτησης, τροποποιώντας ενδεχομένως το
πρακτικό ανακήρυξης και καθιστώντας αυτό οριστικό.
4. Τα ψηφοδέλτια εκτυπώνονται και αποστέλλονται
στις ΤΕΕ με ευθύνη της Κεντρικής Εφορευτικής Επι−
τροπής.
5. Οι φάκελοι που χρησιμοποιούνται σφραγίζονται και
μονογράφονται από τον Πρόεδρο κάθε Εφορευτικής
Επιτροπής.
6. Οι εκλογικοί κατάλογοι συντάσσονται και επικυρώ−
νονται με ευθύνη των Ταμιών των ΠΤ, περιλαμβάνουν
τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη και παραδίδονται
έγκαιρα στους Προέδρους των Εφορευτικών Επιτρο−
πών.
Άρθρο 7
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
1. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με καθολική μυστική
ψηφοφορία την ίδια ημέρα σε όλα τα ΠΤ από τις 08.00
το πρωί μέχρι τις 20.00 το βράδυ με δυνατότητα παρά−
τασής τους, εφόσον συνεχίζεται η προσέλευση ψηφο−
φόρων. Η ψηφοφορία στα Περιφερειακά Τμήματα εκτός
Αττικής διεξάγεται στις έδρες των Τμημάτων και στα
γραφεία τους, ή σε τόπο που ορίζεται από την κάθε
Διοικούσα Επιτροπή, με την σύμφωνη γνώμη του ΚΔΣ.
Η ψηφοφορία για το ΠΤ Αττικής διεξάγεται στα κεντρι−
κά γραφεία του Π.Σ.Φ. ενώπιον της Κ.Ε.Ε. Σε όλες τις
Εφορευτικές Επιτροπές προεδρεύουν εκπρόσωποι της
Δικαστικής Αρχής. Ειδικώς για τα νησιωτικά ΠΤ οι ψηφο−
φόροι που διαμένουν σε νήσο όπου δεν λειτουργεί εκλο−
γικό τμήμα έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν δι’επιστολής,
η οποία αποστέλλεται συστημένη στο οικείο ΠΤ πέντε
(5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας των εκλογών.
Το μυστικόν της επιστολικής ψήφου διασφαλίζεται δια
της τοποθετήσεως σφραγισμένου του φακέλου με το
ψηφοδέλτιο επιλογής του ψηφοφόρου εντός άλλου φα−
κέλου, επί του οποίου αναγράφονται τα στοιχεία του
ψηφοφόρου. Η επιστολική ψήφος διαβιβάζεται αμελλητί
στην Τοπική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία την ημέρα
των εκλογών, αφού καταγράψει στο βιβλίο ψηφισάντων
τον ψηφοφόρο, ρίπτει τον φάκελο με το ψηφοδέλτιο
της επιλογής του εντός της κάλπης. Όποιος επιθυμεί
να ψηφίσει δι’επιστολικής ψήφου οφείλει να ενημερώ−
σει την Διοικούσα Επιτροπή του οικείου ΠΤ είκοσι (20)
τουλάχιστον ημέρες προ των εκλογών.
2.Οι Τ.Ε.Ε. μεριμνούν για την τήρηση της τάξης, δια−
σφαλίζουν την σύννομη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών
και αποφαίνονται για κάθε ένσταση που θα υποβληθεί.
Αν απουσιάζουν μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών, οι
αρχαιρεσίες διεξάγονται από τα υπόλοιπα.
3. Ενστάσεις των υποψηφίων, των εξουσιοδοτημένων
αντιπροσώπων τους ή των εκλογέων υποβάλλονται γρα−
πτά στις Τ.Ε.Ε. ή για τα Τμήματα Αττικής στην Κ.Ε.Ε. καθ’
όλη τα διάρκεια της ψηφοφορίας και της διαλογής. Κάθε
Εφορευτική Επιτροπή αποφαίνεται επί των ενστάσεων
με απόφαση που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των
παρόντων. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα οι ίδιοι ή με
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τους να παρευρίσκονται
στην ψηφοφορία και τη διαλογή.

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr
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4. Τα μέλη ψηφίζουν αυτοπρόσωπα στα εκλογικά κέ−
ντρα των ΠΤ όπου ανήκουν. Οι Εφορευτικές Επιτροπές
κατά το χρόνο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών τηρούν
κατάσταση, ελέγχοντας τα στοιχεία ταυτότητας και την
ταμειακή ενημερότητα των μελών που ψηφίζουν.
5. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας ανοίγεται η ψη−
φοδόχος, καταμετρούνται οι φάκελοι και διαπιστώνεται
αν ο αριθμός τους συμφωνεί με τον αριθμό της κατά−
στασης ψηφισάντων. Εάν περισσεύουν φάκελοι, τότε,
αφαιρούνται στην τύχη τόσοι, όσοι οι πλεονάζοντες
και πριν ανοιχτούν καταστρέφονται. Στη συνέχεια απο−
σφραγίζονται οι φάκελοι και τα ψηφοδέλτια υπογρά−
φονται από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής
αφού αναγραφεί στο επάνω αριστερό σημείο τους ο
αύξων αριθμός τους και στο επάνω δεξιά −ολόγραφα −ο
αριθμός των σταυρών προτίμησης που είναι σημειωμέ−
νοι δίπλα από τα ονόματα των υποψηφίων. Ακολουθεί
η διαλογή των ψήφων και η σύνταξη − υπογραφή του
πρακτικού εκλογής. Οι Τ.Ε.Ε. αμέσως μετά τη διαλογή
και αφού έχουν συντάξει το πρακτικό εκλογής, οφεί−
λουν, το συντομότερο δυνατόν να ανακοινώσουν με
κάθε πρόσφορο τρόπο τα αποτελέσματα στην Κ.Ε.Ε
και σε καμία περίπτωση πριν την προκαθορισμένη για
όλα τα Π.Τ. ώρα λήξης της ψηφοφορίας.
6. Το υλικό της εκλογής (ψηφοδέλτια, καταστάσεις
ψηφισάντων, ενδεχόμενες ενστάσεις με τις επ’ αυτών
αποφάσεις της Τ.Ε.Ε., επικυρωμένα πρακτικά της εκλο−
γής) σφραγίζονται μέσα σε δέμα και αποστέλλονται,
με την αποκλειστική ευθύνη του Προέδρου της Τ.Ε.Ε.
εντός δύο (2) ημερών στην έδρα του ΠΣΦ. Στο αρχείο
του Τμήματος τηρούνται αντίγραφα πρακτικών των αρ−
χαιρεσιών και των καταστάσεων ψηφισάντων.
7. Όποιος παραποιεί ή νοθεύει το αποτέλεσμα εκλο−
γών για την ανάδειξη συλλογικών οργάνων ή αντιπρο−
σώπων του Π.Σ.Φ., τιμωρείται σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
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4. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ
98/Α΄/2005).
5. Το Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί−
ας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76/Α΄/2000).
6. Την αριθ. 167287/2009 απόφαση «Καθορισμός Αρμο−
διοτήτων της Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης Φωτεινής Γεννηματά» (ΦΕΚ 2480/Β΄/2009).
7. Το αριθ. 235/6−10−2009 έγγραφο του Πανελλήνιου
Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, αποφασίζουμε:
Α. Γενικά καθήκοντα Φυσικοθεραπευτών
Άρθρο 1
Ο Φυσικοθεραπευτής οφείλει να αποτελεί υπόδειγμα
έντιμου και άμεμπτου ατόμου σε όλες τις εκδηλώσεις
της ζωής του, προστατεύοντας την αξιοπρέπεια του
φυσικοθεραπευτικού επαγγέλματος.
Οφείλει να σέβεται τις υγειονομικές αρχές, τα συλλο−
γικά όργανα του κλάδου και δικαιούται να απολαμβάνει
τον ίδιο σεβασμό από τους πιο πάνω φορείς.
Οφείλει γενικά να πράττει καθετί που επιβάλλει το
καθήκον του σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά
δεδομένα, τις αρχές ηθικής και της δεοντολογίας, τις
διατάξεις του παρόντος κώδικα, τις διατάξεις του εκά−
στοτε ισχύοντος καταστατικού του Π.Σ.Φ., τις διατά−
ξεις του Κανονισμού Λειτουργίας των Περιφερειακών
Τμημάτων, καθώς και το σύνολο των διατάξεων που
διαμορφώνουν το νομικό πλαίσιο άσκησης του φυσι−
κοθεραπευτικού επαγγέλματος.
Άρθρο 2

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2010

Πρωταρχική μέριμνα του φυσικοθεραπευτή κατά την
παροχή των υπηρεσιών του είναι η κάλυψη των αναγκών
του ανθρώπου ως βιοψυχοκοινωνικής και πνευματικής
οντότητας. Με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον του
ασθενούς, στα πλαίσια της πρόληψης, διάγνωσης, θερα−
πείας, αποκατάστασης και ανακούφισης από τον πόνο, ο
φυσικοθεραπευτής οφείλει να χρησιμοποιεί το σύνολο
των επιστημονικών και επαγγελματικών του γνώσεων,
δεξιοτήτων και την εμπειρία του, διατηρώντας σε κάθε
περίπτωση την επιστημονική και επαγγελματική του
αυτοτέλεια.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Άρθρο 3

Άρθρο 8
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

F
Αριθμ. Υ7γ/ΓΠ/οικ. 107359
Κώδικας Δεοντολογίας Φυσικοθεραπευτών.

(5)

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 16 του Ν.3599/2007 «Σύσταση Πανελλήνιου
Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
176/Α΄/2007).
2. Το άρθρο 49 του Ν.3370/05 «Οργάνωση και Λει−
τουργία των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ 176/Α΄/2005).
3. Το Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
247/Α΄/1995).

Ο φυσικοθεραπευτής οφείλει να ενεργεί κάθετι ανα−
γκαίο για την αποτροπή της παράνομης άσκησης του
φυσικοθεραπευτικού επαγγέλματος, ενημερώνοντας
αμελλητί τις αρμόδιες αρχές και δη τα θεσμοθετημένα
όργανα του ΠΣΦ κάθε φορά που υποπίπτει στην αντίλη−
ψή του περίπτωση αντιποίησης του επαγγέλματος.
Απαγορεύεται η συγκάλυψη με τον τίτλο του φυσικο−
θεραπευτή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, προστασία
προσώπων με σκοπό την παράνομη άσκηση του φυσι−
κοθεραπευτικού επαγγέλματος ή οποιαδήποτε συνερ−
γασία ή σύμπραξη με τέτοια άτομα.
Β. Υποχρεώσεις προς τους ασθενείς
Άρθρο 4
Ο φυσικοθεραπευτής οφείλει να επιδεικνύει απόλυτο
σεβασμό στην προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια και την
τιμή του ασθενούς.

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr
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Οφείλει να λαμβάνει κάθε μέτρο που θα προάγει αλλά
και να απέχει από κάθε ενέργεια που είναι δυνατό να
θίξει το αίσθημα της προσωπικής ελευθερίας και την
ελεύθερη βούληση του ασθενούς.
Απαγορεύεται η τέλεση οιασδήποτε μη ενδεδειγμένης
θεραπευτικής πράξης ή πειραματισμού, που δύνανται
να θίξουν το αίσθημα της προσωπικής ελευθερίας και
την ελεύθερη βούληση του ασθενούς ή να θέσουν σε
κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή.
Άρθρο 5
Ο φυσικοθεραπευτής, ανεξάρτητα από τα προσωπικά
του αισθήματα, οφείλει να παρέχει προς όλους τους
ασθενείς την ίδια φροντίδα, επιμέλεια και αφοσίωση,
ανεξάρτητα από τις θρησκευτικές, ιδεολογικές ή άλλες
τοποθετήσεις τους, από την οικονομική και κοινωνική
τους κατάσταση ή την βαρύτητα της νόσου.

Άρθρο 12
Ο φυσικοθεραπευτής οφείλει να αρνηθεί τις υπηρεσί−
ες του σε κάθε περίπτωση που κρίνει ότι δεν διαθέτει
τις απαραίτητες γνώσεις ή πείρα για την αντιμετώπιση
τινός ασθενούς.
Γ. Καθήκοντα προς τους συναδέλφους
Άρθρο 13
Ο φυσικοθεραπευτής οφείλει να διατηρεί άριστες
σχέσεις αλληλοσεβασμού και εκτίμησης με τους συ−
ναδέλφους του, αποφεύγοντας κάθε δόλια ενέργεια
βλαπτική των συμφερόντων τους.
Άρθρο 14

Ο φυσικοθεραπευτής δεν επιτρέπεται να αναμιγνύεται
στις οικογενειακές υποθέσεις του ασθενή.

Απαγορεύεται στον φυσικοθεραπευτή να επικρίνει ή
να αποδοκιμάζει με οποιονδήποτε τρόπο το έργο των
συναδέλφων του. Αν υποπέσουν στην αντίληψη του φυ−
σικοθεραπευτή πράξεις ή παραλείψεις συναδέλφων του,
οι οποίες εμφανώς βλάπτουν την υγεία του ασθενούς ή
αντίκεινται στην ηθική, αυτός υποχρεούται να το αναφέ−
ρει αμελλητί στη Διοίκηση του οικείου Π.Τ. του Π.Σ.Φ.
Απαγορεύεται στον φυσικοθεραπευτή να δίνει προσο−
χή σε κακολογίες και επικρίσεις που στρέφονται κατά
συναδέλφου ή σε κακολογίες εναντίον του ίδιου, τις
οποίες αναπόδεικτα αναφέρει.

Άρθρο 8

Άρθρο 15

Ο φυσικοθεραπευτής οφείλει απεριόριστο σεβασμό
στην ιδιωτική ζωή του ασθενούς και απέχει από κάθε
πράξη ή παράλειψη που είναι δυνατόν να βλάψει το
απόρρητον των κάθε είδους πληροφοριών που λαμβά−
νει κατά την άσκηση του επαγγέλματος. Απαγορεύεται
κάθε δημόσια συζήτηση ή υπαινιγμοί σχετικά με την
υγεία του ασθενούς.
Το βιβλίο ασθενών (πελατών) είναι απόρρητο. Ο φυ−
σικοθεραπευτής οφείλει να τηρεί το επαγγελματικό
απόρρητο εκτός των εξαιρέσεων που προβλέπει ο νό−
μος και σε όσες περιπτώσεις τον αποδεσμεύει.

Η επίλυση επαγγελματικών διαφωνιών μεταξύ φυσι−
κοθεραπευτών πρέπει να γίνεται με απόπειρα συμβι−
βασμού και προσφυγή των εμπλεκομένων στο οικείο
ΠΤ. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να δημοσιο−
ποιούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο επαγγελματικές και
επιστημονικές διαφορές.

Άρθρο 6
Η συχνότητα των φυσικοθεραπευτικών επισκέψεων
πρέπει να δικαιολογείται από τη βαρύτητα της νόσου,
από την θέληση του ασθενούς ή των οικείων του.
Άρθρο 7

Άρθρο 9
Δεν επιτρέπεται στον φυσικοθεραπευτή να διαθέτει
τα μέσα και τις δυνατότητες της επιστήμης για την
ικανοποίηση αθέμιτων συμφερόντων του ή άλλων ορέ−
ξεων ή παθών.
Άρθρο 10
Ο φυσικοθεραπευτής οφείλει να παρέχει τις υπηρε−
σίες του με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον του
ασθενούς του, στα πλαίσια και όρια των καθηκόντων
του, σύμφωνα με τα δεδομένα της φυσικοθεραπευτικής
επιστήμης και τις κείμενες διατάξεις που αφορούν στην
άσκηση του επαγγέλματος, αποφεύγοντας οποιαδήποτε
μη ενδεδειγμένη ή πειραματική ή μη αναγνωρισμένη
διαγνωστική ή θεραπευτική μέθοδο. Για το σκοπό αυτό
ο φυσικοθεραπευτής οφείλει να ενημερώνεται και να
βελτιώνει τις δεξιότητες του στα πλαίσια της συνεχι−
ζόμενης εκπαίδευσης.
Άρθρο 11
Ο φυσικοθεραπευτής απαγορεύεται να παρέχει στους
ασθενείς του ιατρικές συμβουλές, αλλά οφείλει να τους
παραπέμπει στον αρμόδιο ιατρό.

Άρθρο 16
Απαγορεύεται στον φυσικοθεραπευτή που διαθέτει
εργαστήριο ή μόνιμη εργασιακή σχέση να ασκεί το επάγ−
γελμά του κατά τρόπο πλανόδιο από τόπο σε τόπο. Δεν
επιτρέπεται στον φυσικοθεραπευτή να παρέχει τις υπη−
ρεσίες του εκτός των ορίων της περιοχής του Περιφερει−
ακού Τμήματος στο οποίο είναι εγγεγραμμένος, εφ’ όσον
υπάρχει συνάδελφος που ασκεί μόνιμα επάγγελμα.
Άρθρο 17
Ο φυσικοθεραπευτής δύναται να διατηρεί ένα μόνον
εργαστήριο φυσικοθεραπείας. Εργαστήριο φυσικοθε−
ραπείας δύνανται να διατηρούν μόνον τα τακτικά μέλη
του ΠΣΦ, όπως αυτά ορίζονται περιοριστικώς από τις
διατάξεις του άρθρου 3 του Νόμου 3599/2007, σύμφωνα
με τις διατάξεις του ΠΔ 29/1987 (ΦΕΚ 8/Α΄/1987).
Δεν επιτρέπεται σε φυσικοθεραπευτές, οι οποίοι
έχουν δίπλωμα ιατρού, φαρμακοποιού ή άλλου υγειο−
νομικού επαγγέλματος να διατηρούν ιατρεία, φαρμα−
κεία ή άλλα παρεμφερή καταστήματα σε λειτουργία,
εκτός αν παύσουν την άσκηση του φυσικοθεραπευτικού
επαγγέλματος.
Δ. Σχέσεις του φυσικοθεραπευτή με τους άλλους
επαγγελματίες της υγείας
Άρθρο 18
Ο φυσικοθεραπευτής οφείλει να διατηρεί άριστες
σχέσεις με ιατρούς, νοσηλευτές και το λοιπό προσωπικό
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υγείας, παραμερίζοντας κάθε διαφορά, με γνώμονα το
συμφέρον του ασθενούς και την εύρυθμη λειτουργία
του φορέα παροχής υπηρεσιών.
Άρθρο 19
Ο φυσικοθεραπευτής οφείλει να σέβεται και να συ−
νεργάζεται αρμονικά με τους ιατρούς και το λοιπό
προσωπικό υγείας, διατηρώντας την επιστημονική του
αυτοτέλεια και την ιδιότητα του ως ισότιμο μέλος της
θεραπευτικής ομάδας.
Ε. Συνεργασία του φυσικοθεραπευτή με τις αρχές
υγείας (Υπουργείο Υγείας – Νοσοκομεία – Ασφαλιστι−
κούς Οργανισμούς)
Άρθρο 20
Ο φυσικοθεραπευτής οφείλει να παρέχει τις απαραί−
τητες υπηρεσίες και να συνδράμει τις δημόσιες αρχές
στο έργο τους για την προαγωγή της δημόσιας υγείας,
σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και τις κεί−
μενες διατάξεις.
Άρθρο 21
Ο φυσικοθεραπευτής οφείλει να γνωρίζει πλήρως
τους νόμους και κανονισμούς που διέπουν την άσκηση
του φυσικοθεραπευτικού επαγγέλματος.
Άρθρο 22
Οι φυσικοθεραπευτές πρέπει να συμμετέχουν σε προ−
γράμματα δημόσιας εκπαίδευσης, παρέχοντας πληρο−
φόρηση σχετικά με το επάγγελμα.
ΣΤ. Διαφήμιση
Άρθρο 23
Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημόσια δια−
φήμιση (τύπος, ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, τοιχο−
κόλληση, διανομή έντυπου υλικού κ.λπ.) του Φυσικο−
θεραπευτή ή η δημόσια αναφορά του ονόματός του
με σκοπό τη διαφήμιση είτε απ΄ αυτόν είτε από τρίτο
πρόσωπο καθ’ υπόδειξή του.
Άρθρο 24
Οι πινακίδες που αναρτώνται στα εργαστήρια Φυ−
σικοθεραπείας πρέπει να αναγράφουν αποκλειστικά
και μόνον την φράση «Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας»
ή «Φυσικοθεραπεία», καθώς και το ονοματεπώνυμο του
φυσικοθεραπευτή ή την επωνυμία της εταιρείας με το
λογότυπο που καθιερώνει το εταιρικό Καταστατικό,
σύμφωνα με το Π.Δ. 29/87, ενώ οι διαστάσεις τους δεν
πρέπει να υπερβαίνουν τα 2 Χ 0,50 μέτρα.
Άρθρο 25
Απαγορεύεται η δημοσίευση ανακοινώσεων, δηλώ−
σεων ή συνεντεύξεων για διαφημιστικό σκοπό ή για
επαγγελματική επικράτηση.
Άρθρο 26
Ο Φυσικοθεραπευτής οφείλει να απέχει από κάθε
ενέργεια και να προλαμβάνει κάθε πράξη η οποία μπο−
ρεί να δημιουργήσει υπόνοιες ότι καταφεύγει σε αγυρ−
τεία, εξαπάτηση, καταδέσμευση ή εκμετάλλευση της
πελατείας του.
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Άρθρο 28
Ο Φυσικοθεραπευτής οφείλει να απέχει από κάθε πρά−
ξη που μπορεί να προκαλέσει αθέμιτο ανταγωνισμό
προς τους συναδέλφους του ή αθέμιτο συνεταιρισμό
μ΄ αυτούς ή με άλλα πρόσωπα.
Ζ. Φυσικοθεραπευτική Αμοιβή
Άρθρο 29
Ο Φυσικοθεραπευτής παρέχει τις υπηρεσίες του με
αμοιβή χωρίς να έχει το δικαίωμα να υποτιμά την αξία
τους και να διαδίδει με οποιοδήποτε τρόπο ή με οποιο−
δήποτε μέσο ότι δέχεται αμοιβή κατώτερη από αυτή
που ορίζεται από τον νόμο.
Άρθρο 30
Κατ’ εξαίρεση και με τρόπο που αποκλείει την δια−
φήμιση ή τον αθέμιτο ανταγωνισμό ο Φυσικοθεραπευ−
τής μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του δωρεάν ή με
τίμημα κατώτερο από το ισχύον προς αποδεδειγμένα
απόρους ή οικονομικά αδυνάτους ασθενείς.
Άρθρο 31
Κάθε άτομο το οποίο έχει κάλυψη ασφαλιστικού ορ−
γανισμού δεν θεωρείται άπορο έναντι του Φυσικοθε−
ραπευτή.
Άρθρο 32
Οποιαδήποτε συστηματική και εσκεμμένη μείωση τιμών
εκ μέρους του Φυσικοθεραπευτή, θεωρείται ως πράξη
αθέμιτου ανταγωνισμού και ελλείψεως σεβασμού προς
την αξιοπρέπεια του φυσικοθεραπευτικού λειτουργήμα−
τος και τα πραγματικά συμφέροντα της κοινωνίας.
Άρθρο 33
Ο Φυσικοθεραπευτής πρέπει να χειρίζεται με λεπτό−
τητα, διακριτικότητα και μετριοπάθεια τα ζητήματα
αμοιβής, απέχοντας από κάθε ενέργεια ή απαίτηση, η
οποία μπορεί να δικαιολογήσει μομφή εναντίον του για
κερδοσκοπία ή αισχροκέρδεια.
Άρθρο 34
Απαγορεύεται κάθε διανομή της αμοιβής του φυσικο−
θεραπευτή, εκχώρηση μέρους της, ή παροχή ποσοστών
προς γιατρούς ή άλλους μεσάζοντες για την αύξηση
της πελατείας του.
Άρθρο 35
Η τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κώδικα επαφίε−
ται στην επιστημονική αξιοπρέπεια και την επαγγελματική
συνείδηση των Φυσικοθεραπευτών καθώς και στην σωστή
λειτουργία των Π.Τ. του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικο−
θεραπευτών και των Πειθαρχικών Συμβουλίων. Κάθε πα−
ραβίαση των διατάξεων αυτών διώκεται πειθαρχικώς.
Άρθρο 36
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 27

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2010

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση επιστημονικών τίτλων
που δεν έχουν αποκτηθεί ή αναγνωρισθεί νομότυπα.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
23104 23956
210 4135228
2613 613428
26510 87215

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου 63
ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ∆ιοικητήριο

25310 22858
2413 506449
2810 300781
2251 352100

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ∆ημοκρατίας 1
ΛΑΡΙΣΑ - ∆ιοικητήριο
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφή:

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 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/CD:
Τεύχος

•
•

Ετήσια έκδοση

Τριμηνιαία έκδοση

Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση

Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

 Ƚ

30 €

-

Β΄

300 €

 Ƚ

30 €

Ε.Β.Ι.

 Ƚ

¦

-

Γ΄

50 €

¦

¦

Α.Ε.∆.

Ƚ

¦

-

Υ.Ο.∆.∆.

50 €

¦

¦

∆.∆.Σ.

200 €

¦

20 €

∆΄

110 €

30 €

¦

¦

¦

100 €

Ɨƛ¦ƛƦƛ ǁƸǀ ƙƛƢƝ

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 4071011 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

•

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή
10 €

Α΄

225 €

Β΄

320 €

Γ΄

65 €

∆.∆.Σ.

225 €

Υ.Ο.∆.∆.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

∆΄

160 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Α.Π.

160 €

Α.Ε.∆.
Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.

2.250 €

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..

•Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (∆.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 Τυπογρα−
φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα
•Σημειώνεται
επιστρέφονται.

• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί−
ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής.

•
•

Το ποσό υπέρ ΤΑ.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.
ƫǏǊǆƸǄǊǓƺǈƸǌƸ ǇƸǂƸǀǘǄ ƫƛƠ ƢǐǈǄƾ  Ǌƾǂ      
Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
ƥƟ ƪƦƝƧƛƨƟƛƨ ƛƤƪƦƝƧƛƩƝƨƝƨ ƦƥơƟƩƮƣ ơƛƟƩƥƪƧƙƥƪƣ ƠƗƞƝƢƛƧƟƣƗ ƗƦƥ  ƢƛƬƧƟ 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02013960609100012*

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

