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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 769

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

27 Ιουνίου 2006

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692
Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης
των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των
Ν.Π.Δ.Δ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
(α) Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του ν. 1157/1981
(ΦΕΚ 126/Α) «Περί κυρώσεως της από 29 Δεκεμβρίου
1980 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέ−
δρου της Δημοκρατίας “περί καθιερώσεως πενθημέρου
εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών
και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων” και τροποποιήσεως
διατάξεων ταύτης.».
(β) Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου
23 του ν.1735/1987 (ΦΕΚ 195/Α) «Προσλήψεις στο Δημόσιο
Τομέα, κοινωνικός έλεγχος κ.τ.λ.».
(γ) Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΔΙΟΔ./Φ.62/237/6260/
23.7.1987 (ΦΕΚ 451/Β) απόφασης του Υπουργού Προεδρί−
ας της Κυβέρνησης «Καθορισμός των ωρών εργασίας
των Δημοσίων Υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ.» όπως συμπλη−
ρώθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/6492/9.3.1995 (ΦΕΚ
163/Β) απόφαση Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης
«Καθορισμός των ωρών εργασίας των υπαλλήλων στο
δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ. Κλάδου Πληροφορικής σε Μηχανο−
γραφικά Κέντρα ή σε Υπηρεσίες Πληροφορικής.»
(δ) Τις διατάξεις του π.δ.320/1988 (ΦΕΚ 149/Α) «Οργα−
νισμός Υπηρεσιών του Υπ. Προεδρίας της Κυβέρνησης»,
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστε−
ρα.
(ε) Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 του ν.3200/2003
(ΦΕΚ 281/Α) «Θέματα Γενικής Γραμματείας Δημόσιας
Διοίκησης και λοιπές διατάξεις».
(στ) Την ανάγκη προσαρμογής του ωραρίου των δη−
μοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. στο ωράριο των
υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την δι−
ευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών της
χώρας μας και αυτών της Ε.Ε.
(ζ) Την ανάγκη καλύτερης εξυπηρέτησης των πολι−
τών, σε συνδυασμό και με το ωράριο λειτουργίας του
ιδιωτικού τομέα.

(η) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Καθορίζουμε το ωράριο εργασίας σε όλες τις δη−
μόσιες υπηρεσίες και τα Ν.Π.Δ.Δ., καθ’ όλη τη διάρκεια
του έτους, στο σύνολο της επικράτειας και κατ’ επιλογή
των υπαλλήλων, ως εξής:
(α) − Ώρα προσέλευσης: 07.30.
− Ώρα αποχώρησης: 15.00.
(β) − Ώρα προσέλευσης: 09.00.
− Ώρα αποχώρησης: 16.30.
Η παρουσία των υπαλλήλων στο χώρο εργασίας τους
είναι υποχρεωτική κατά το χρονικό διάστημα από 09.00
έως 15.00, ανεξαρτήτως του ωραρίου που έχουν επι−
λέξει.
Η επιλογή του ωραρίου εργασίας γίνεται με δήλωση
των υπαλλήλων στη Διεύθυνση Διοικητικού της οικείας
υπηρεσίας, η οποία υποβάλλεται το πρώτο δεκαπενθή−
μερο του μηνός Ιουνίου κάθε έτους. Η δήλωση αυτή είναι
δεσμευτική και ανέκκλητη και ισχύει μέχρι 30 Ιουνίου
του επόμενου έτους. Κατά την πρώτη εφαρμογή του
ανωτέρω ωραρίου, η δήλωση θα υποβληθεί από τη δη−
μοσίευση της παρούσας έως και 31 Ιουλίου 2006.
Η εφαρμογή του ωραρίου αυτού αρχίζει από την 1η
Σεπτεμβρίου 2006.
2. Από το ανωτέρω ωράριο εξαιρούνται:
(α) Το Εθνικό Τυπογραφείο για όλο το προσωπικό της
πρωινής φυλακής εργασίας (βάρδιας) που απασχολείται
από 07.00΄ μέχρι 14.00΄, το προσωπικό της απογευματι−
νής φυλακής εργασίας του μικτού κλιμακίου σύνθεσης
του Τμήματος Στοιχειοθεσίας και το προσωπικό όλων
των κλιμακίων του Τμήματος Πιεστηρίων που απασχο−
λείται από 14.00΄ μέχρι 21.00΄.
(β) Η Κρυπτογραφική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξω−
τερικών για το προσωπικό που απασχολείται σε φυλα−
κές εργασίας (βάρδιες).
(γ) Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών για τους υπαλ−
λήλους του Κλάδου οδηγών αυτοκινήτων που απασχο−
λούνται σε φυλακές εργασίας (βάρδιες) από 05.30΄ μέχρι
16.00΄ και μέσα στα όρια του νόμιμου ωραρίου.
(δ) Τα νοσηλευτικά ιδρύματα του ΕΣΥ, τα εξωτερικά
ιατρεία τους, τα Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ, τα Ειδικά Κέ−
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ντρα Υγείας, τα Περιφερειακά Ιατρεία, τα Ειδικά Περιφε−
ρειακά Ιατρεία, τα Πολυδύναμα Ιατρεία, τα νοσοκομεία,
Κέντρα Υγείας και Υπηρεσίες Υγείας των Οργανισμών
Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και οι λοιποί φορείς πα−
ροχής υπηρεσιών υγείας που συνδέονται με το ΕΣΥ.
(ε) Τα ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, τα σχο−
λεία των λοιπών βαθμίδων της δημόσιας εκπαίδευσης
και η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
(στ) Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) των Πε−
ριφερειών, Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Νομαρχιακών
Διαμερισμάτων των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοική−
σεων, των Δήμων και Κοινοτήτων για τα οποία ισχύ−
ει η υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ24842/2005 (ΦΕΚ 1744/Β)
απόφαση.
3. Εξουσιοδοτούμε:
α) Τους οικείους Υπουργούς να καθορίζουν με από−
φασή τους τις ώρες έναρξης εργασίας του προσωπικού
των υπηρεσιών των περ. β΄, δ΄ και ε΄ της προηγούμενης
παραγράφου.
β) Τους κατωτέρω Υπουργούς να καθορίζουν με από−
φασή τους τις ώρες έναρξης εργασίας του προσωπικού
των ακόλουθων Υπηρεσιών του Υπουργείου τους και
των εποπτευόμενων από αυτά ΝΠΔΔ, λόγω της ιδιαι−
τερότητας της φύσης του έργου τους:
(αα) Τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, για το προσωπικό
των Στρατιωτικών Μονάδων.
(ββ) Τον Υπουργό Ανάπτυξης για το προσωπικό του
Ταμείου Λαϊκών Αγορών που απασχολείται στους χώ−
ρους λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών.
(γγ) Τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ−
στασίας για το προσωπικό των εκπαιδευτικών μονάδων
του ΟΑΕΔ και το προσωπικό του Ταμείου Ασφαλίσεως
Προσωπικού της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος,
προκειμένου το ωράριό του να εναρμονιστεί με το
ωράριο των Τραπεζών λόγω ειδικών συνθηκών εργα−
σίας του. Επίσης απογευματινό ωράριο εργασίας, εκ
περιτροπής, για πέντε (5) ελεγκτές ιατρούς των Αθηνών,
δύο (2) Θεσσαλονίκης και ένα (1) Πειραιώς του Ταμείου
Ασφαλίσεως Επαγγελματιών και Βιοτεχνών της Ελλά−
δος (ΤΕΒΕ) λόγω ειδικών καθηκόντων των ελεγκτών−
ιατρών του Ταμείου αυτού.
(δδ) Τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
για το προσωπικό των Μονάδων Κοινωνικής Φροντί−
δας και των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων
(ΤΕΕ) Α΄ Κύκλου Ειδικότητας Βοηθού Νοσηλευτή.
(εε) Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
για το προσωπικό του Ινστιτούτου Α.Τ.Σ.Α., καθώς και
απογευματινό ωράριο για έναν (1) υπάλληλο του Κλάδου
ΠΕ1 Γεωπονικού, έναν (1) υπάλληλο του Κλάδου ΠΕ10
Οικονομικού και δύο (2) υπαλλήλους του Κλάδου ΔΕ4
Διοικητικού−Λογιστικού.
(στστ) Τον Υπουργό Δικαιοσύνης, για το προσωπι−
κό των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών, των Καταστημά−
των Κράτησης, των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης
Νέων, των Θεραπευτικών Καταστημάτων, της Κεντρι−
κής Αποθήκης Υλικού Φυλακών, των Ιδρυμάτων Αγωγής
Ανηλίκων και των Δικαστηρίων και λοιπών Δικαστικών
Υπηρεσιών.
(ζζ) Τον Υπουργό Πολιτισμού, για το προσωπικό των
Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων.
(ηη) Τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, για
το προσωπικό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
(Κεντρικής και Περιφερειακών).

(θθ) Τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, για το προσω−
πικό της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών του
Υπουργείου αυτού.
γ) Τους Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών, για τον
καθορισμό με απόφασή τους των ωρών έναρξης ερ−
γασίας των υπηρεσιών τους, των εποπτευόμενων από
την Περιφέρεια νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,
καθώς και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄
και β΄ βαθμού της περιφέρειάς τους πλην των σχολικών
μονάδων της δημόσιας εκπαίδευσης.
4. Για τις υπηρεσίες που εφαρμόζουν πενθήμερη εβδο−
μαδιαία εργασία οι ώρες εργασίας κάθε ημέρα ανέρχο−
νται σε 7½ και, συνολικά, σε 37½ την εβδομάδα. Για τις
υπηρεσίες και το προσωπικό που εξαιρούνται από την
εφαρμογή της πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, οι
ώρες εργασίας κάθε ημέρας ορίζονται σε 6¼ και, συ−
νολικά σε 37½ την εβδομάδα. Ειδικά ωράρια εργασίας
εξακολουθούν να ισχύουν.
5. Το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων Κλάδων ΠΕ
Πληροφορικής, ΤΕ Πληροφορικής και ΔΕ Πληροφορικής
ή Προσωπικού Η/Υ με ειδικότητα προγραμματιστών Η/Υ
και Αυτοματισμού Η/Υ, που εργάζονται σε Μηχανογρα−
φικά Κέντρα ή σε Υπηρεσίες Πληροφορικής καθώς και
των χειριστών και μόνο των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
και των χειριστών των μηχανών προετοιμασίας στοι−
χείων Η/Υ (διατρητικών – επαληθευτικών μηχανών ή
μαγνητικών μέσων εισόδου στοιχείων) οι οποίοι εργάζο−
νται σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. που διαθέτουν
συστήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή εξοπλισμό
προετοιμασίας στοιχείων Η/Υ, καθορίζεται σε επτά (7)
ώρες ημερησίως.
6. Από την ισχύ της παρούσας απόφασης η είσο−
δος του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες, τα ΝΠΔΔ και
τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού για τις οποίες δεν ίσχυε
περιορισμένο ωράριο εισόδου του κοινού (12.00−14.30)
θα γίνεται κάθε εργάσιμη ημέρα από 09.00 – 15.00. Η
είσοδος του κοινού στις υπηρεσίες που ίσχυε περιο−
ρισμένο ωράριο (12.00−14.30) θα γίνεται κάθε εργάσιμη
ημέρα από 12.00−14.30. Ειδικότερες ρυθμίσεις που κα−
θιερώνουν περισσότερες ώρες εισόδου του κοινού την
ημέρα εξακολουθούν να ισχύουν. Ειδικά για τις Δημόσιες
Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) και τις δημόσιες διαχειρί−
σεις, το πέρας εισόδου του κοινού ορίζεται στις 14.00,
χωρίς να θίγεται η καθορισμένη ώρα έναρξης εισόδου
του κοινού. Η είσοδος του κοινού στα γραφεία πρωτο−
κόλλου και στα Γραφεία Υποδοχής Πολιτών επιτρέπεται
από 07.30−15.00. Η ρύθμιση της παραγράφου αυτής δεν
ισχύει για τα Γραφεία των Υπουργών, Υφυπουργών, Προ−
έδρων Διοικητικών Συμβουλίων ή Διοικητών και Υποδι−
οικητών Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και για την Κεντρική Υπηρεσία
των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών, για
τα οποία ισχύουν οι ειδικά καθοριζόμενες από αυτά
ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού.
Άρθρο 2
1. Οι αποφάσεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιο−
δότηση της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν.1157/1981
(ΦΕΚ 126/Α) και είναι σε ισχύ κατά τη δημοσίευση της
απόφασης αυτής εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι
31.12.2006.
2. Επίσης, οι εξαιρέσεις, οι οποίες προβλέπονται από
την παράγραφο 5 της υπ’ αριθμ. ΔΙΟΔ./Φ.62/237/6260/
23.3.1987 απόφασης «Καθορισμός των ωρών εργασίας
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των Δημοσίων Υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ.» (ΦΕΚ 451/Β)
και είναι πέραν των καθοριζομένων στην παράγραφο 2
του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης εξακολουθούν
να ισχύουν μέχρι 31.12.2006.
3. Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των προηγούμενων
παραγράφων οι οικείοι φορείς οφείλουν να επανεξε−
τάσουν την ανάγκη θέσπισης εξαίρεσης των συγκεκρι−
μένων υπηρεσιών τους από τη ρύθμιση της παρ. 1 του
άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, προκειμένου να
καθοριστεί, κατά παρέκκλιση, ο χρόνος προσέλευσης
και αποχώρησης του προσωπικού τους, εφόσον συντρέ−
χουν ειδικές περιπτώσεις και επιβάλλεται τούτο από τη
φύση του έργου τους.
4. Στις υπηρεσίες στις οποίες, λόγω ιδιαιτερότητας
των συνθηκών λειτουργίας τους ή του είδους και της
μορφής εργασίας τους, έχει καθορισθεί ωράριο σε
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φυλακές εργασίας (βάρδιες), αυτό εξακολουθεί να
ισχύει.
Άρθρο 3
Από την εφαρμογή του νέου ωραρίου παύει να ισχύ−
ει η υπ’ αριθμ. ΔΙΟΔ./Φ.62/237/6260/23.3.1987 απόφαση
«Καθορισμός των ωρών εργασίας των Δημοσίων Υπη−
ρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ.» (ΦΕΚ 451/Β), όπως τροποποιήθηκε
μεταγενέστερα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του
άρθρου 2 της παρούσας απόφασης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Ιουνίου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
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ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê.
ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227
ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63
ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327

(2310) 423 956
(210) 413 5228
(2610) 638 109
(2610) 638 110
(26510) 87215
(25310) 22 858

ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï
ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1

ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï
ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13

(2410) 597449
(26610) 89 122
(26610) 89 105
(2810) 300 781
(22510) 46 654
(22510) 47 533

ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2
ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1

ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ
Óå Ýíôõðç ìïñöÞ:
• Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìÝ÷ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 0,20 euro ãéá êÜèå åðéðëÝïí ïêôáóÝëéäï Þ ìÝñïò áõôïý.
• Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíÜ óåëßäá.
Óå ìïñöÞ CD:
Ôåý÷ïò
A~
Á
Á´
Â’
B~
Â´
Ã´
Ä´
Ä~

Ðåñßïäïò
ÅôÞóéï
3ìçíéáßï
Ìçíéáßï
ÅôÞóéï
3ìçíéáßï
Ìçíéáßï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
3ìçíéáßï

ÅURO
150
40
15
300
80
30
50
220
60

Ôåý÷ïò
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí
Í.Ð.Ä.Ä.
ÐáñÜñôçìá
ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí
Á.Å. & Å.Ð.Å

Ðåñßïäïò
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
Åâäïìáäéáßï
Ìçíéáßï

ÅURO
50
50
50
100
5
200
5
100

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò ìåìïíùìÝíùí Ö.Å.Ê óå ìïñöÞ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêÞ ìïñöÞ êáé ìÝ÷ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 1 euro áíÜ 50
óåëßäåò.
• Ç ôéìÞ ðþëçóçò óå ìïñöÞ cd-rom äçìïóéåõìÜôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý÷ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíÜ Ýôïò.

ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. : ôçëåöùíéêÜ : 210 - 4071010, fax : 210 - 4071010 internet : http://www.et.gr.

ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê.
Óå Ýíôõðç ìïñöÞ
Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.)
Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êôë.)
Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí)
Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.)
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.)
Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.)
ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èÝóåùí ÄÅÐ êôë.)
Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.)
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.)
Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å.
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.)
Ðñþôï (A´), Äåýôåñï (Â´) êáé ÔÝôáñôï (Ä´)

Áðü ôï Internet

225 6
320 6
65 6
320 6
160 6
65 6
33 6
65 6
10 6
2.250 6
225 6
_

190 6
225 6
ÄÙÑÅÁÍ
160 6
95 6
ÄÙÑÅÁÍ
ÄÙÑÅÁÍ
33 6
ÄÙÑÅÁÍ
645 6
95 6
450 6

• Ôï ôåý÷ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöÞ) èá áðïóôÝëëåôáé óå óõíäñïìçôÝò ìå ôçí åðéâÜñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñÜ ôá÷õäñïìéêÜ Ýîïäá.
• Ãéá ôçí ðáñï÷Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêÞò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìÝíùí åôþí êáé óõãêåêñéìÝíá óôá ôåý÷ç Á´, Â´, Ä´, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí &
ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìÞ ðñïóáõîÜíåôáé ðÝñáí ôïõ ðïóïý
ôçò åôÞóéáò óõíäñïìÞò Ýôïõò 2006, êáôÜ 40 euro áíÜ Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíÜ ôåý÷ïò.
* Ïé óõíäñïìÝò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìÞò êáôáâÜëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðÝñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ
ðïóïý ôçò óõíäñïìÞò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñÝðåé íá áðïóôÝëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí
áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ.
* Ç ðëçñùìÞ ôïõ õðÝñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé÷åß óå óõíäñïìÝò, åéóðñÜôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ.
* Ïé óõíäñïìçôÝò ôïõ åîùôåñéêïý Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá ëÞøçò ôùí äçìïóéåõìÜôùí ìÝóù internet, ìå ôçí êáôáâïëÞ ôùí áíôßóôïé÷ùí ðïóþí óõíäñïìÞò êáé ÔÁÐÅÔ .
* Ïé Íïìáñ÷éáêÝò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé÷åéñÞóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ÷ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìÞò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðÝñ
ôïõ ÔÁÐÅÔ.
* Ç óõíäñïìÞ éó÷ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñÜöïíôáé óõíäñïìçôÝò ãéá ìéêñüôåñï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá.
* Ç åããñáöÞ Þ áíáíÝùóç ôçò óõíäñïìÞò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êÜèå Ýôïõò.
* Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá÷õäñïìéêÝò åðéôáãÝò êáé ÷ñçìáôéêÜ ãñáììÜôéá äåí ãßíïíôáé äåêôÜ.
Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.: 210 527 9000
Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210)8220885 - 8222924
ÄùñåÜí äéÜèåóç ôåý÷ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêÜ áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá
ÄùñåÜí áíÜãíùóç äçìïóéåõìÜôùí ôåý÷ïõò Á´ áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ

Ïé õðçñåóßåò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíÜ áðü 08.00~ Ýùò 13.00~

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02007692706060004*
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