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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  

 Αριθμ. 3433 (1)
Σύσταση επταμελούς ομάδας εργασίας στη Γενική Γραμ−

ματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσω−
τερικών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 18 παρ. 18 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, 

οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά−
των για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 107/τ.Α΄).

β) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την 
«Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄).

γ) Του άρθρου 6 του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄) «Ανα−
βάθμιση Πολιτικής Προστασίας και άλλες διατάξεις», 
σύμφωνα με τις οποίες αποστολή της Γενικής Γραμ−
ματείας Πολιτικής Προστασίας είναι μεταξύ άλλων και 
ο συντονισμός όλων των δράσεων πρόληψης των κα−
ταστροφών.

2. Το γεγονός ότι η έκδοση του χάρτη πρόβλεψης 
κινδύνου πυρκαγιών αποτελεί στρατηγικό εργαλείο 
προληπτικού σχεδιασμού, οργάνωσης και ετοιμότητας 
των εμπλεκομένων φορέων.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος των εγγε−
γραμμένων πιστώσεων στον ΚΑΕ 0515 του Ειδικού Φο−
ρέα 07 640 του προϋπολογισμού εξόδων του ΥΠ.ΕΣ. 
οικονομικού έτους 2008, αποφασίζουμε:

1. Συνιστούμε στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προ−
στασίας του Υπουργείου Εσωτερικών 7μελή Ομάδα 

Εργασίας διάρκειας εξ (6) μηνών, συγκροτούμενη από 
υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών και φορέων του ευ−
ρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και ιδιώτες με ειδικές 
γνώσεις, επιστημονική κατάρτιση και πείρα σε θέματα 
σχετικά με το έργο της Ομάδας.

2. Έργο της Ομάδας θα είναι η έκδοση ημερήσιου 
δελτίου πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιών υπό μορφή θε−
ματικού χάρτη και η εκτέλεση αυτού είναι πέραν του 
κανονικού ωραρίου εργασίας.

3. Ο χρόνος έναρξης λειτουργίας της ομάδας ορίζεται 
η 1.5.2008 που συμπίπτει με την έναρξη της αντιπυρικής 
περιόδου και λήξης ορίζεται η 31.10.2008.

4. Ο ορισμός του Προέδρου και των μελών θα γίνει με 
νεότερη απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

5. Ο Πρόεδρος της Ομάδας υποχρεούται σε τακτι−
κά χρονικά διαστήματα να ενημερώνει για την πορεία 
των εργασιών της, την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 
Εσωτερικών.

6. Στον Πρόεδρο και τα μέλη θα καταβληθεί μηνιαία 
αποζημίωση, το ύψος της οποίας θα καθορισθεί με κοινή 
υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 
Οικονομίας και Οικονομικών σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Απριλίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 
F

   Αριθμ. 33891/606 (2)
Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργα−
να», (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22.4.2005).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 142 του ν. 3655/2008 «Δι−
οικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος 
Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατά−
ξεις», (ΦΕΚ 58/τ.Α΄/3.4.2008).

3. Τις διατάξεις του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του 
ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/τ.Α΄/6.11.2001).
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4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3227/2004 «Μέτρα 
για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις», 
(ΦΕΚ 31/τ.Α΄/9.2.2004).

5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 30874/23.6.2004 κοι−
νής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονο−
μικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 
ν. 3227/2004.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης 
Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία, καθώς 
και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της 
ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας, ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Δικαιούχοι − Διάρκεια − Διαδικασία

1. Την ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας του 
άρθρου 142 του ν. 3655/2008 δικαιούται η μητέρα ασφα−
λισμένη στο ΙΚΑ–ΕΤΑΜ που απασχολείται σε επιχειρή−
σεις ή εκμεταλλεύσεις με σχέση εξαρτημένης εργασί−
ας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με πλήρη ή μερική 
απασχόληση. 

2. Η άδεια αυτή χορηγείται μετά τη λήξη της άδειας 
μητρότητας (τοκετού και λοχείας) ή και της ισόχρο−
νης προς το μειωμένο ωράριο αδείας, ως ισχύουν κάθε 
φορά καθώς επίσης και στις εργαζόμενες που αμέσως 
μετά τα ανωτέρω διαστήματα κάνουν χρήση ετήσιας 
κανονικής αδείας, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο με 
βάση της ετήσιες προθεσμίες για τη χορήγησή της.

3. Ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής άδειας προστα−
σίας της μητρότητας ορίζεται η επομένη της λήξης των 
αδειών της προηγουμένης παραγράφου.

4. Δικαιούχοι της ειδικής άδειας προστασίας της μη−
τρότητας είναι και οι εργαζόμενες που κατά τη δη−
μοσίευση του νόμου (3.4.2008) βρίσκονταν σε άδεια 
μητρότητας (τοκετού και λοχείας) ή σε ισόχρονη προς 
το μειωμένο ωράριο άδεια.

5. Η διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας της μη−
τρότητας ορίζεται σε έξι μήνες. Η εργαζόμενη δύναται, 
με αμετάκλητη αίτησή της, να κάνει χρήση του συνό−
λου ή τμήματος αυτής. Επίσης, η εργαζόμενη μπορεί 
να διακόψει την ειδική άδεια, με έγγραφη συμφωνία 
του εργοδότη. Στην περίπτωση αυτή, το υπόλοιπο της 
άδειας δεν μεταφέρεται σε άλλη χρονική περίοδο. 

6. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται στην εργαζόμενη, έπει−
τα από αίτησή της στον εργοδότη, τον οποίο οφείλει 
να προειδοποιήσει εγγράφως ένα μήνα πριν την έναρξη 
της εν λόγω αδείας. Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει για 
τις εργαζόμενες που κατά τις 3.4.2008 διένυαν την άδεια 
μητρότητας (τοκετού και λοχείας) ή την ισόχρονη προς 
το μειωμένο ωράριο άδεια και οι οποίες επέστρεψαν ή 
θα επιστρέψουν στην εργασία τους. 

7. Ο χρόνος απουσίας της εργαζόμενης από την εργα−
σία της κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας προστασί−
ας της μητρότητας, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής 
υπηρεσίας για τον υπολογισμό της ετήσιας κανονικής 
άδειας, της προϋπηρεσίας για τον καθορισμό της αμοι−
βής και της αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης αλλά 
και κάθε δικαιώματος που απορρέει από τις διατάξεις 
της εργατικής νομοθεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
Φορέας Καταβολής της Παροχής − Προϋποθέσεις − 

Καταβαλλόμενο Ποσό − Διαδικασία − Δικαιολογητικά − 
Επίλυση Διαφορών

1. Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 
κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας της 
μητρότητας καταβάλλει ειδική παροχή στην εργαζό−
μενη μητέρα, εφόσον ισχύουν σωρευτικά οι παρακάτω 
προϋποθέσεις:

α) Βρίσκεται σε ενεργή εργασιακή σχέση.
β) Έχει λάβει επίδομα μητρότητας από το ΙΚΑ–

ΕΤΑΜ. 
2. Το καταβαλλόμενο μηνιαίο ποσό είναι ίσο με τον 

κατώτατο μισθό όπως καθορίζεται κάθε φορά με βάση 
την ΕΓΣΣΕ. 

Σε περίπτωση απασχόλησης μέχρι και τέσσερις ώρες 
ημερησίως ή μέχρι 13 ημέρες το μήνα, κατά μέσο όρο 
στη διάρκεια του εξαμήνου που προηγείται της άδειας 
κυοφορίας, το καταβαλλόμενο ποσό ισούται με το μισό 
του ανωτέρω καθοριζόμενου.

Με βάση τα αναφερόμενα ποσά, καταβάλλεται ανα−
λογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

 3. Για την άσκηση του δικαιώματος η δικαιούχος 
υποβάλλει, η ίδια ή δι’ αντιπροσώπου, στην αρμόδια 
υπηρεσία του ΟΑΕΔ, αίτηση, εντός αποκλειστικής προ−
θεσμίας 60 ημερών από τη λήξη της άδειας μητρότητας 
(τοκετού και λοχείας), της ισόχρονης προς το μειωμένο 
ωράριο αδείας ή και της ετήσιας κανονικής άδειας του 
κεφ. Α της παρούσης. 

Κατά την πρώτη εφαρμογή και για διάστημα δύο μη−
νών η αναφερόμενη προθεσμία των 60 ημερών αρχίζει 
από τη δημοσίευση της παρούσης.

4. Η παροχή καταβάλλεται σε έξι μηνιαίες δόσεις, 
όπως ορίζεται από την απόφαση αναγνώρισης της αρ−
μόδιας υπηρεσίας του ΟΑΕΔ, με πίστωση λογαριασμού 
που τηρείται από τη δικαιούχο στην Εθνική Τράπεζα 
της Ελλάδος. 

5. Ο χρόνος της ειδικής άδειας προστασίας της μητρό−
τητας λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον κλάδο σύ−
νταξης του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ, οι δε προβλεπόμενες εισφορές 
υπολογίζονται επί του κατά περίπτωση αναφερόμενου 
παραπάνω ποσού, από το οποίο ο ΟΑΕΔ παρακρατεί 
την προβλεπόμενη εισφορά ασφαλισμένης και την απο−
δίδει στο ΙΚΑ–ΕΤΑΜ, μαζί με την προβλεπόμενη εισφορά 
εργοδότη που βαρύνει τον Οργανισμό.

Στην περίπτωση καταβολής μικρότερου ποσού επι−
δότησης, μειώνεται αναλογικά και ο χρόνος προς ανα−
γνώριση στην ασφάλιση.

6. Αρμόδια Υπηρεσία για την καταβολή της ειδικής 
παροχής στην εργαζόμενη είναι η τοπική Υπηρεσία πα−
ροχών ή το ΚΠΑ 2 του τόπου κατοικίας της. 

Αρμόδιο όργανο για την αναγνώριση του σχετικού 
δικαιώματος είναι ο προϊστάμενος της ανωτέρω ανα−
φερόμενης αρμόδιας Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ.

7. Η αιτούσα οφείλει να προσκομίσει στον ΟΑΕΔ τα 
παρακάτω δικαιολογητικά:

α) βεβαίωση εργοδότη από την οποία θα προκύπτει η 
ενεργή εργασιακή σχέση κατά την έναρξη της άδειας 
μητρότητας, το είδος, η μορφή, η διάρκεια της εργασι−
ακής σχέσης, οι μηνιαίες αποδοχές, η ημερομηνία πρό−
σληψης και προκειμένου για τις συμβάσεις ορισμένου 
χρόνου η ημερομηνία λήξης τους καθώς και η λήψη της 
ετήσιας κανονικής άδειας, που ενδεχομένως χορηγή−
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θηκε μετά την άδεια λοχείας ή την ισόχρονη προς το 
μειωμένο ωράριο άδεια,

β) αντίγραφο απόφασης επιδόματος μητρότητας (κυ−
οφορίας – λοχείας) από το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ,

γ) υπεύθυνη δήλωση της δικαιούχου με την οποία 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει εντός 
8 ημερών στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ οποιαδήποτε μετα−
βολή της εργασιακής της σχέσης. Στην ίδια δήλωση θα 
αναφέρονται ο αριθμός μητρώου της ασφαλισμένης στο 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και ο αριθμός φορολογικού μητρώου,

δ) αριθμός λογαριασμού (ΙΒΑΝ) Εθνικής Τράπεζας της 
Ελλάδος της δικαιούχου (φωτοτυπία της αντίστοιχης 
σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης).

Για την νομιμότητα της παροχής, η αρμόδια Υπηρεσία 
δύναται να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό.

8. Η παροχή διακόπτεται λόγω: 
α) πρόσληψης και απασχόλησης της δικαιούχου σε 

νέο εργοδότη, 
β) αίτησης διακοπής της δικαιούχου.
9. Ενστάσεις κατά των αποφάσεων των αρμοδίων 

οργάνων ασκούνται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 
30 ημερών από την κοινοποίησή τους στην ενδιαφε−
ρόμενη. 

Οι ανωτέρω ενστάσεις εξετάζονται σε πρώτο βαθμό 
από την Επιτροπή Επίλυσης Ασφαλιστικών Διαφορών 
(ΕΕΑΔ) της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης του 
Οργανισμού και σε δεύτερο βαθμό από το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Οργανισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Για τις εργαζόμενες που κατά την έναρξη ισχύος του 
ν. 3655/08 (3.4.2008) διένυαν την άδεια μητρότητας (το−
κετού και λοχείας) ή την ισόχρονη προς το μειωμένο 
ωράριο άδεια και οι οποίες επέστρεψαν ή θα επιστρέ−
ψουν στην εργασία τους, ισχύουν τα ακόλουθα: 

α) ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής άδειας προστα−
σίας της μητρότητας του κεφαλαίου Α΄ και της ειδικής 
παροχής προστασίας του κεφαλαίου Β΄ της παρούσης 
λογίζεται η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής τους 
στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ,

β) δεν ισχύει περίοδος προειδοποίησης προς τον ερ−
γοδότη,

γ) μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στην αρ−
μόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ εντός 60 ημερών από τη 
δημοσίευση της παρούσης.

Η δαπάνη της ειδικής παροχής προστασίας της μη−
τρότητας βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Μαΐου 2008
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ−ΠΕΤΡΑΛΙΑ

    Αριθμ. 4119 (3)
Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 

Κοινότητας Αντιπάρου Νομού Κυκλάδων. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

β) Του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/
τ.Α΄/28.6.2007).

γ) Του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων δι−
ορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα». (ΦΕΚ 
39/Α/5.3.2001), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 44/2005 
(ΦΕΚ 63/τ.Α΄/9.3.2005).

2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14545/14.12.1999 απόφασή μας για 
την έγκριση του Ο.Ε.Υ. της Κοινότητας Αντιπάρου (ΦΕΚ 
2263/31.12.1999) όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 11404/17.11.2004 (ΦΕΚ 1794/τ.Β΄/6.12.2004) και 8952/
Β/24.7.2007 (ΦΕΚ 1453/τ.Β΄/10.8.2007) αποφάσεις μας.

4. Την υπ’ αριθμ. 11/2008 απόφαση του Κοινοτικού 
Συμβουλίου της Κοινότητας Αντιπάρου για την τροπο−
ποίηση του Ο.Ε.Υ.

5. Την υπ’ αριθμ. 15/2008 γνωμοδότηση του Υπηρεσι−
ακού Συμβουλίου Προσωπικού Ο.Τ.Α. Ν. Κυκλάδων που 
διατυπώθηκε στο υπ’ αριθμ. 9/2008 πρακτικό, αποφα−
σίζουμε:

Τροποποιούμε τον Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε−
σίας της Κοινότητας Αντιπάρου σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 11/2008 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου 
Αντιπάρου ως εξής:

Στο άρθρο 7 «Τακτικές Οργανικές θέσεις με σχέση 
εργασίας Δημοσίου Δικαίου» α) συστήνεται μία (1) θέση 
ΔΕ30 Υδραυλικών β) καταργείται μία (1) θέση ΔΕ2 Επό−
πτη Καθαριότητας.

Ακροτελεύτιο Άρθρο:
Κάλυψη Δαπάνης

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Κοι−
νότητας Αντιπάρου οικονομικού έτους 2008 σε βάρος 
σε βάρος του Κ.Α. 20−6117 ύψους 12.000 € και σε βάρος 
του Κ.Α. 20−6112 ύψους 12.000 €. 

Κατά τα λοιπά ισχύει όπως έχει ο Ο.Ε.Υ. της Κοινότη−
τας Αντιπάρου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ερμούπολη, 29 Απριλίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
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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*02008330905080004*

  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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