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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

  Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τον τρόπο παρα−
κράτησης των συνδικαλιστικών εισφορών στους υπαλ−
λήλους των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Στην Αθήνα, σήμερα 31.7.2009, στο κατάστημα του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Σταδίου 27, οι υπογεγραμ−
μένοι:

1. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΒΗ, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οργάνω−
σης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκπροσωπεί το Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει της υπ’ αριθμ. 
47109/28.7.2009 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και 
κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου 27 και

2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ και ΜΑΡΚΟΣ ΔΑΡΔΑΜΑ−
ΝΗΣ, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας της Δευτερο−
βάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία 
«Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Το−
πικής Αυτοδιοίκησης» (Π.Ο.Π. − Ο.Τ.Α.), που εδρεύει στην 
Αθήνα, επί της οδού Μάρνης 59, νομίμως εξουσιοδο−
τημένοι, δυνάμει του υπ’ αριθμ. 171/26.3.2009 εγγράφου 
της Ομοσπονδίας,

συνομολογήσαμε και συναποφασίσαμε τη σύνταξη 
και υπογραφή της παρούσας Ειδικής Συλλογικής Σύμ−
βασης Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 2 του 

ν. 2738/1999 και του άρθρου 18, παρ. 13 του ν. 3731/2008, 
της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

Η παρούσα Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας εφαρ−
μόζεται στο μόνιμο προσωπικό των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και 
των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών που είναι μέλη των πρωτοβάθμιων 
συνδικαλιστικών οργανώσεων που ανήκουν στη δύναμη 
της Π.Ο.Π. − Ο.Τ.Α.

Άρθρο 2

Η παρακράτηση της συνδικαλιστικής εισφοράς των 
εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού με οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας γίνεται απ’ ευθείας από τη μισθοδο−
σία τους εφόσον προβλέπεται από το καταστατικό του 
πρωτοβάθμιου συλλόγου, ή υπάρχει σχετική απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης ή με υπεύθυνη δήλωση του 
ν. 1599/1986 του εργαζόμενου − μέλους του συλλόγου.

Άρθρο 3

Η μηνιαία συνδικαλιστική εισφορά είναι ενιαία και 
αφορά τη συνδρομή του εργαζομένου στο σύλλογο, 
στην Π.Ο.Π. − Ο.Τ.Α. και στη ΓΣΕΕ.

Άρθρο 4

Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς είναι αυτό που προ−
κύπτει από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
ή από το σχετικό άρθρο του Καταστατικού του πρω−
τοβάθμιου συλλόγου.

Άρθρο 5

Το πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο προσκομίζει 
στον αρμόδιο εκκαθαριστή των αποδοχών, ονομαστική 
κατάσταση των υπαλλήλων που είναι μέλη του συλλό−
γου και είναι υποχρεωμένοι στην καταβολή της μηνιαίας 
συνδρομής.

Στην κατάσταση αυτή θα αναφέρονται: 
α. Το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου. 
β. Ο αριθμός του μισθολογικού του μητρώου. 
γ. Η σχέση εργασίας του. 
δ. Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς, όπως προκύπτει 

από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή από το 
σχετικό άρθρο του Καταστατικού. 

ε. Ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού του συλ−
λόγου και η επωνυμία της Τράπεζας. 
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ζ. Η κατάσταση θα είναι υπογεγραμμένη από τον 
Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα και θα φέρει και τη 
σφραγίδα του συλλόγου.

Άρθρο 6

Η συνδικαλιστική εισφορά θα παρακρατείται υποχρε−
ωτικά κάθε μήνα και τα σχετικά ποσά θα καταθέτονται 
στο λογαριασμό του συλλόγου με ευθύνη του εκκα−
θαριστή.

Άρθρο 7
Ισχύς − Διάρκεια

Η ισχύς της παρούσας Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης 
Εργασίας, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 6 του 
ν. 2738/1999 όπως ισχύει, είναι Αορίστου Χρόνου και θα 
καταχωρηθεί στο Γενικό Μητρώο.

  Οι Συμβαλλόμενοι

Για το Ελληνικό Δημόσιο

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οργάνωσης και 
Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΒΗ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Π. – Ο.Τ.Α.

 Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ

F
(2)

    Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για όρους χορήγη−
σης των συνδικαλιστικών αδειών στους υπαλλήλους 
των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.

  ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Στην Αθήνα, σήμερα 31.7.2009, στο κατάστημα του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Σταδίου 27, οι υπογεγραμ−
μένοι:

1. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΒΗ, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ορ−
γάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσω−
τερικών, που εκπροσωπεί το Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει 
της υπ’ αριθμ. 47109/28.7.2009 απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών και κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Στα−
δίου 27 και

2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ και ΜΑΡΚΟΣ ΔΑΡΔΑΜΑ−
ΝΗΣ, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας της Δευτερο−
βάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία 
«Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Το−
πικής Αυτοδιοίκησης» (Π.Ο.Π. − Ο.Τ.Α.), που εδρεύει στην 
Αθήνα, επί της οδού Μάρνης 59, νομίμως εξουσιοδο−
τημένοι, δυνάμει του υπ’ αριθμ. 171/26.3.2009 εγγράφου 
της Ομοσπονδίας,

συνομολογήσαμε και συναποφασίσαμε τη σύνταξη 
και υπογραφή της παρούσας Ειδικής Συλλογικής Σύμ−
βασης Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 2 του 
ν. 2738/1999 και του άρθρου 18, παρ. 13 του ν. 3731/2008, 
της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

Η παρούσα Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας εφαρ−
μόζεται στο μόνιμο προσωπικό των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και 
των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών που είναι μέλη των πρωτοβάθμιων 
συνδικαλιστικών οργανώσεων που ανήκουν στη δύναμη 
της Π.Ο.Π. − Ο.Τ.Α.

Άρθρο 2
Διευκολύνσεις Συνδικαλιστών

Ο εργοδότης (Ο.Τ.Α.) έχει την υποχρέωση να διευκο−
λύνει τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων, Ελεγκτικών 
Επιτροπών και τους αντιπροσώπους των πρωτοβάθμιων 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, που είναι μέλη της Π.Ο.Π. 
− Ο.Τ.Α., στη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση 
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Την ίδια υποχρέωση έχει για τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής, Εκτελεστικής Επι−
τροπής και τους αντιπροσώπους της δευτεροβάθμιας 
συνδικαλιστικής οργάνωσης (Π.Ο.Π. − Ο.Τ.Α.) στην τρι−
τοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση (ΓΣΕΕ).

Άρθρο 3
Άδειες Πρωτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων

Στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα 
των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, με−
λών της Π.Ο.Π. − Ο.Τ.Α., χορηγείται άδεια απουσίας έως 
πέντε (5) ημέρες το μήνα αν τα μέλη τους είναι πεντα−
κόσια (500) και πάνω και ως τρεις (3) ημέρες αν είναι 
λιγότερα.

Άρθρο 4
Άδειες Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π. − 
Ο.Τ.Α. χορηγείται άδεια απουσίας εννέα (9) ημέρες το 
μήνα για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Στις ημέρες αυτές συμπεριλαμβάνονται και οι ημέρες 
συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 5
Άδειες Μελών Εκτελεστικής Επιτροπής

Στα μέλη της Εκτελεστική Επιτροπής της Π.Ο.Π. − 
Ο.Τ.Α. χορηγείται άδεια απουσίας για όσο χρόνο διαρκεί 
η θητεία τους.

Άρθρο 6
Άδειες Αντιπροσώπων

Στους αντιπροσώπους των πρωτοβάθμιων συνδικαλι−
στικών οργανώσεων που είναι μέλη της Π.Ο.Π. − Ο.Τ.Α. 
χορηγείται άδεια απουσίας για όλη τη διάρκεια των 
συνεδρίων της Π.Ο.Π. − Ο.Τ.Α. που συμμετέχουν.

Η ίδια άδεια χορηγείται και για τους αντιπροσώπους 
της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης (Π.Ο.Π. 
− Ο.Τ.Α.) για τη συμμετοχή τους στο συνέδριο της τρι−
τοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης (ΓΣΕΕ).

Άρθρο 7
Διαδικασία Χορήγησης

Ο εργοδότης (Ο.Τ.Α.) είναι υποχρεωμένος να χορηγεί 
οπωσδήποτε την άδεια που ζητείται από τον συνδικα−
λιστή μέσα στα πλαίσια του αριθμού των ημερών που 
η παρούσα προσδιορίζει ως ανώτατο όριο.

Ο συνδικαλιστής οφείλει, εφ’ όσον το γνωρίζει, να υπο−
βάλλει έγκαιρα στην υπηρεσία του μια αίτηση − δήλωση 
με την οποία θα την ενημερώνει για τις συγκεκριμένες 
ημέρες που πρόκειται να απουσιάσει για συνδικαλιστι−
κούς λόγους.

Η εν λόγω αίτηση − δήλωση δεν έχει την έννοια ότι η 
υπηρεσία μπορεί να προβεί σε έλεγχο και να αρνηθεί 
τη χορήγηση της άδειας που προβλέπεται από την πα−
ρούσα αλλά έχει απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα.
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Εάν οι συνδικαλιστικές υποχρεώσεις δεν είναι εκ των 
προτέρων γνωστές θα πρέπει να ενημερώνει όσο είναι 
δυνατό πιο έγκαιρα την υπηρεσία του για την απουσία 
του.

Στις περιπτώσεις εκτάκτων συνδικαλιστικών αναγκών 
η απουσία θα πρέπει να καλυφθεί εκ των υστέρων με 
τη σχετική αίτηση − δήλωση.

Η Διοίκηση − Εργοδότης (Ο.Τ.Α.) δεν δικαιούται να πε−
ρικόψει τις ζητούμενες ημέρες άδειας εάν ευρίσκονται 
εντός των ορίων που θέτει η παρούσα.

Άρθρο 8
Γενική Ρύθμιση

Ευνοϊκότερες με νόμο ρυθμίσεις παραμένουν σε 
ισχύ.

Άρθρο 9
Ισχύς − Διάρκεια

Η ισχύς της παρούσας Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης 
Εργασίας, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 6 του 
ν. 2738/1999 όπως ισχύει, είναι Αορίστου Χρόνου και θα 
καταχωρηθεί στο Γενικό Μητρώο.

Οι Συμβαλλόμενοι

Για το Ελληνικό Δημόσιο

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οργάνωσης και 
Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΒΗ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Π. – Ο.Τ.Α.

 Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ

F
(3)

    Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τη ρύθμιση των 
όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων 
με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανι−
σμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού και 
των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Στην Αθήνα, σήμερα, 31.7.2009, στο κατάστημα του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Σταδίου 27, οι υπογεγραμμένοι:

1. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΒΗ, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ορ−
γάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσω−
τερικών, που εκπροσωπεί το Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει 
της υπ’ αριθμ. 47109/28.7.2009 απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών και κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Στα−
δίου 27 και

2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ και ΜΑΡΚΟΣ ΔΑΡΔΑΜΑ−
ΝΗΣ, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας της Δευτερο−
βάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία 
«Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Το−
πικής Αυτοδιοίκησης» (Π.Ο.Π. − Ο.Τ.Α.), που εδρεύει στην 
Αθήνα, επί της οδού Μάρνης 59, νομίμως εξουσιοδο−
τημένοι, δυνάμει του υπ’ αριθμ. 171/26.3.2009 εγγράφου 
της Ομοσπονδίας,

συνομολογήσαμε και συναποφασίσαμε τη σύνταξη 
και υπογραφή της παρούσας Ειδικής Συλλογικής Σύμ−
βασης Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 2 του 
ν. 2738/1999 και του άρθρου 18, παρ. 13 του ν. 3731/2008, 
της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

Η παρούσα Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας εφαρ−
μόζεται στο μόνιμο προσωπικό των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και 
των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών που είναι μέλη των πρωτοβάθμιων 
συνδικαλιστικών οργανώσεων που ανήκουν στη δύναμη 
της Π.Ο.Π. − Ο.Τ.Α.

Άρθρο 2

1.α. Στους εργαζόμενους αποκλειστικά στις χωματερές 
(Υγειονομική Ταφή − Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορ−
ριμμάτων κ.λπ.) μετά τη συμπλήρωση ενός (1) έτους 
απασχόλησης χορηγείται πέντε (5) ημέρες επί πλέον 
κανονική άδεια το χρόνο.

β. Στους εργαζόμενους αποκλειστικά:
α. στην αποκομιδή απορριμμάτων,
β. στην ταφή και εκταφή νεκρών,
γ. στην ασφαλτόστρωση,
δ. στην αποχέτευση,
ε. στα αφοδευτήρια,
στ. στα συνεργεία συντήρησης αυτοκινήτων απορ−

ριμμάτων,
ζ. σε οικοδομικές εργασίες,
η. εργάτες ύδρευσης,
θ. υδραυλικοί γενικά,
ι. εργάτες κήπων, 
κ. εναερίτες ηλεκτρολόγοι,
μετά τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών απασχόλησης 

χορηγείται τριών (3) ημερών επιπλέον κανονική άδεια 
το χρόνο.

γ. Η εβδομαδιαία απασχόληση των εργαζομένων των 
προηγούμενων παραγράφων α΄ και β΄ ορίζεται σε τρι−
άντα δύο (32) ώρες χωρίς μεταβολή των αποδοχών και 
του τρόπου υπολογισμού των αποζημιώσεών τους από 
την αιτία αυτή.

δ. Οι Ο.Τ.Α. που απασχολούν εργαζόμενες είτε με 
πλήρη, είτε με μερική απασχόληση αναλαμβάνουν την 
υποχρέωση κατά την κατάρτιση των προγραμμάτων 
εργασίας να αποφεύγουν την απασχόληση των εγκύων 
σε νυκτερινή βάρδια.

Σε οποιαδήποτε στιγμή της εγκυμοσύνης, και εφόσον 
η έγκυος το ζητήσει για λόγους υγείας, θα πρέπει να 
μετακινείται σε θέση ημερήσιας απασχόλησης.

Άρθρο 3
Ισχύς − Διάρκεια

Η ισχύς της παρούσας Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης 
Εργασίας, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 6 του 
ν. 2738/1999 όπως ισχύει, είναι Αορίστου Χρόνου και θα 
καταχωρηθεί στο Γενικό Μητρώο.

Οι Συμβαλλόμενοι

Για το Ελληνικό Δημόσιο

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οργάνωσης και 
Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΒΗ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Π. – Ο.Τ.Α.

 Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ  
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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@et.gr*02021340110090004*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ 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 ΤΗΣ 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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