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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθ. 58250 (1)
Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων δικαστικών 

υπαλλήλων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, 
κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευ−
τικών εκλογών της 4ης Οκτωβρίου 2009.  

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 131 του π.δ. 96/2007 «Κωδικοποίηση σ’ 

ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την 
εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 116/Α΄/5.6.2007), όπως ισχύει.

β) Των άρθρων 3 παρ. γ’ και 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/27.11.1995).

γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄). 

2. Την υπάρχουσα κατεπείγουσα ανάγκη συγκρότη−
σης συνεργείων έκτακτης εκλογικής εργασίας, από 

υπαλλήλους της Γραμματείας του Αρείου Πάγου, της 
Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, των Εφετείων του Κρά−
τους, των Πρωτοδικείων του Κράτους, των Εισαγγελιών 
Πρωτοδικών, των Ειρηνοδικείων και των Πταισματοδι−
κείων, για την αντιμετώπιση των αυξημένων εργασιών 
προπαρασκευής, διενέργειας κ.λ.π. των βουλευτικών 
εκλογών της 4ης Οκτωβρίου 2009.

3. Το γεγονός ότι οι εργασίες αυτές, λόγω της φύσης 
και του όγκου τους δεν είναι δυνατόν ν΄ αντιμετωπι−
σθούν από τους παραπάνω υπαλλήλους μέσα στο κα−
νονικό ωράριο εργασίας τους και παρίσταται ανάγκη 
απασχόλησής τους πέραν του ωραρίου αυτού και κατά 
τις εξαιρέσιμες ημέρες και τις νυκτερινές ώρες.

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού το 
ύψος της οποίας ανέρχεται, περίπου, στο ποσό των 
δέκα τριών εκατομμυρίων σαράντα χιλιάδων ευρώ 
(13.040.000,00 €).

5. Το υπ’ αριθμ. 359/7.9.2009 έγγραφο του Αρείου Πάγου.
6. Το υπ’ αριθμ. 3569/9.9.2009 έγγραφο της Εισαγγε−

λίας του Αρείου Πάγου, αποφασίζουμε:
1. Συγκροτούμε μέσα στο χρονικό διάστημα από 

7.9.2009 έως 14.10.2009 συνεργεία προσφοράς έκτακτης 
εκλογικής εργασίας, για την προπαρασκευή, διενέργεια 
κ.λ.π. των βουλευτικών εκλογών της 4ης Οκτωβρίου 
2009, πέραν από το κανονικό ωράριο εργασίας και κατά 
τις εξαιρέσιμες ημέρες (Σάββατο, Κυριακές, αργίες, κα−
θώς και κατά τις νυκτερινές ώρες), ανάλογα με τις πα−
ρουσιαζόμενες ανάγκες και την πορεία των εκλογικών 
εργασιών, με καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης, 
στα οποία θα συμμετέχουν: 

α) Όλοι οι δικαστικοί υπάλληλοι, (γραμματείς, δακτυ−
λογράφοι και επιμελητές Δικαστηρίων), της Γραμματεί−
ας και Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, των Εφετείων 
και Εισαγγελιών Εφετών, των Πρωτοδικείων και Εισαγ−
γελιών Πρωτοδικών, οι επιμελητές Ανηλίκων των Δικα−
στηρίων Ανηλίκων της χώρας, οι επιμελητές Κοινωνικής 
Αρωγής της χώρας, των Ειρηνοδικείων, Πταισματοδι−
κείων του Κράτους, οι μόνιμοι υπάλληλοι των Εμμίσθων 
Υποθηκοφυλακείων και των Κτηματολογικών γραφείων 
και οι μόνιμοι υπάλληλοι του ΤΑΧΔΙΚ που υπηρετούν 
στις δικαστικές υπηρεσίες της χώρας και στην Κεντρική 
Υπηρεσία του ΤΑΧΔΙΚ.
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β) Οι δικαστικοί υπάλληλοι (γραμματείς, δακτυλογρά−
φοι, επιμελητές δικαστηρίων), της γραμματείας του ΣτΕ, 
της Γενικής Επιτροπείας, των Διοικητικών Εφετείων και 
των Διοικητικών Πρωτοδικείων του κράτους. 

γ) Οι μόνιμες ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαί−
ου αορίστου χρόνου καθαρίστριες που υπηρετούν στα 
παραπάνω δικαστήρια. 

Η κατανομή των πιο πάνω δικαστικών υπαλλήλων στα 
εκλογικά συνεργεία, γίνεται ως εξής:

Στον Άρειο Πάγο μετέχουν οι εβδομήντα ένας (71) 
δικαστικοί υπάλληλοι που υπηρετούν σ’ αυτόν και μέχρι 
σαράντα (40) δικαστικοί υπάλληλοι άλλων δικαστικών 
υπηρεσιών Αττικής – Πειραιώς, καθώς και τέσσερις (4) 
αστυνομικοί της προσωπικής φρουράς του Προέδρου 
του Αρείου Πάγου. 

Στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου μετέχουν οι τρι−
άντα τρεις (33) δικαστικοί υπάλληλοι που υπηρετούν σ’ 
αυτήν και μέχρι οκτώ (8) δικαστικοί υπάλληλοι άλλων 
δικαστικών υπηρεσιών Αττικής – Πειραιώς καθώς και 
οκτώ (8) αστυνομικοί της προσωπικής ασφάλειας του 
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. 

Στα Εφετεία του Κράτους, μετέχουν οι δικαστικοί 
υπάλληλοι που υπηρετούν σ’ αυτά.

Στα Πρωτοδικεία του Κράτους μετέχουν οι υπάλληλοι 
που υπηρετούν σ’ αυτά, οι δικαστικοί υπάλληλοι των 
Ειρηνοδικείων, των Πταισματοδικείων, των Διοικητικών 
Πρωτοδικείων και Εφετείων (όπου υπάρχουν) οι επιμε−
λητές Ανηλίκων των δικαστηρίων Ανηλίκων της χώρας, 
οι επιμελητές Κοινωνικής Αρωγής της χώρας και οι 
υπάλληλοι του ΤΑΧΔΙΚ.

Στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών του Κράτους μετέχουν 
οι υπάλληλοι που υπηρετούν σ’ αυτές, οι υπάλληλοι 
των Εισαγγελιών Εφετών (όπου υπάρχουν), καθώς και 
οι μόνιμοι υπάλληλοι των Έμμισθων Υποθηκοφυλακείων 
και των Κτηματολογικών γραφείων.

Επιπλέον, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, με−
τέχουν οι υπάλληλοι του ΣτΕ και της Γενικής Επιτρο−
πείας.

2. Καθορίζουμε την ειδική εφάπαξ εκλογική αποζημίω−
ση για τον καθένα που θα συμπεριληφθεί στα συνεργεία 
της παραπάνω παραγράφου σε χίλια εξακόσια τριάντα 
ευρώ (1.630,00 €) συνολικά, για όλο το ως άνω διάστημα 
παροχής της έκτακτης εκλογικής εργασίας.

Σε περίπτωση προσφοράς μειωμένου χρόνου εργασί−
ας θα καταβληθεί και ανάλογη με αυτόν αποζημίωση.

Συγκεκριμένα για κάθε μέρα απουσίας θα περικόπτε−
ται ανάλογο ποσό.

3. Η παροχή της προσφερόμενης πρόσθετης εκλο−
γικής εργασίας βεβαιώνεται από τους προϊσταμένους 
των οικείων δικαστηρίων.

4. Η απαιτούμενη δαπάνη για την καταβολή της εν 
λόγω εκλογικής αποζημίωσης στο προσωπικό των εκλο−
γικών συνεργείων της απόφασης αυτής, θα βαρύνει την 
πίστωση του Ειδικού Φορέα 07−130 «ΕΚΛΟΓΕΣ» και Κ.Α.Ε. 
5262 προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, οικονομικού έτους 2009.

Η πληρωμή της αποζημίωσης στο προσωπικό που 
θα μετέχει στα εκλογικά συνεργεία θα πραγματοποι−
ηθεί μετά τη λήξη της παραπάνω χρονικής περιόδου 
(14.10.2009) και η μεταβίβαση της απαιτούμενης πί−
στωσης θα γίνει από τη Διεύθυνση Οικονομικού του 
Υπουργείου Εσωτερικών, βάσει σχετικών εγγράφων 
βεβαιώσεων των δικαστηρίων.

Η εκλογική αυτή αποζημίωση θεωρείται ως έξοδο 
κίνησης, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6 του άρ−
θρου 131 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών 
(π.δ. 96/2007).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Aθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Ö
Αριθμ. 58241 (2)
    Καθορισμός της Ειδικής αποζημίωσης των συμμετεχό−

ντων στα ειδικά εκλογικά συνεργεία για την αντιμε−
τώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρα−
σκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 
4ης Οκτωβρίου 2009. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 127/7.9.2009 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη 

εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής» 
(ΦΕΚ 174/τ. Α΄/7.9.2009).

2. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 5 του άρθρου 131 του π.δ. 96/2007 «Κωδικο−

ποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας 
για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 116/τ. Α΄/5.6.2007), σύμ−
φωνα με τις οποίες η παρούσα απόφαση εκδίδεται κατά 
παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη

β. της παρ. 6 του άρθρου 131 του π.δ. 96/2007 «Κωδικο−
ποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας 
για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 116/τ. Α΄/5.6.2007), σύμ−
φωνα με τις οποίες η παρούσα αποζημίωση θεωρείται 
ως έξοδα κίνησης

γ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄). 

δ. του π.δ. 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προ−
εδρίας της Κυβερνήσεως και Εσωτερικών στο Υπουρ−
γείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω−
σης» (ΦΕΚ 201/τ. Α΄/1995), καθώς και του π.δ. 205/2007 
«Συγχώνευση Υπουργείων» (ΦΕΚ 231/τ. Α΄/19.9.2007)

ε. του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνι−
κής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικο−
νομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57/τ. Α΄/2002).

3. Την αριθμ. 57169/15.9.2009 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών περί συγκρότησης ειδικών εκλογικών συ−
νεργείων, με αποζημίωση, για την αντιμετώπιση των 
εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διε−
ξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 4ης Οκτωβρίου 
2009.

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη, η οποία έχει εξασφαλισθεί στον Προϋπολογι−
σμό του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα στον 
ΚΑΕ 5262 του Ειδικού φορέα 07−130 οικονομικού έτους 
2009, αποφασίζουμε:

Α. Καθορίζουμε την ειδική εκλογική αποζημίωση για 
τον κάθε συμμετέχοντα στα ειδικά εκλογικά συνεργεία 
για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών, κατά την 
προπαρασκευή, διεξαγωγή, συγκέντρωση, μετάδοση και 
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έκδοση των αποτελεσμάτων των επικείμενων βουλευ−
τικών εκλογών της 4ης Οκτωβρίου 2009, στο ποσό των 
δύο χιλιάδων εξακοσίων (2.600,00) ευρώ, συνολικά, για 
όλο το χρονικό διάστημα παροχής της έκτακτης εκλο−
γικής εργασίας, ήτοι από 7.9.2009 έως 12.10.2009, για:

1. Το Υπουργείο Εσωτερικών:
• Τους Ειδικούς Συμβούλους και τους Ειδικούς Συ−

νεργάτες του Υπουργού Εσωτερικών και των Υφυπουρ−
γών Εσωτερικών Αθανασίου Νάκου και Χρήστου Ζώη, 
του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
Υπουργείου Εσωτερικών και του Ειδικού Γραμματέα του 
Εθνικού Τυπογραφείου, καθώς και το μετακλητό και 
αποσπασμένο προσωπικό, από οιονδήποτε φορέα, που 
υπηρετεί με οιαδήποτε σχέση εργασίας στα Γραφεία 
των ανωτέρω.

Επίσης, τους οδηγούς αυτοκινήτων του Υπουργού 
Εσωτερικών και των Υφυπουργών Εσωτερικών Αθανα−
σίου Νάκου και Χρήστου Ζώη, του Γενικού Γραμματέα 
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών 
και του Ειδικού Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου, 
καθώς και το προσωπικό προσωπικής ασφάλειας του 
Υπουργού Εσωτερικών και των Υφυπουργών Εσωτε−
ρικών Αθανασίου Νάκου και Χρήστου Ζώη, περιλαμ−
βανομένου και του προσωπικού φρουράς ασφαλείας 
των καταστημάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, επί 
των οδών Σταδίου 27, Σταδίου 31 και Ευαγγελιστρίας 2,
στην Αθήνα.

• Τους υπηρετούντες με οιαδήποτε σχέση εργασίας 
(Δημοσίου – Ιδιωτικού Δικαίου), περιλαμβανομένων και 
εκείνων που συνδέονται με μίσθωση έργου, καθώς και 
εκείνων που έχουν αποσπασθεί ή διατεθεί στο Υπουργείο 
Εσωτερικών (Κεντρική Υπηρεσία), στη Γενική Γραμματεία 
Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στη 
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στη Γενική 
Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, στο Εθνικό Τυπο−
γραφείο, στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας 
Διοίκησης, στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & 
Αυτοδιοίκησης και στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα 
Πολιτικής Προστασίας, εξαιρουμένων των ιδιωτών που 
προσλαμβάνονται προσωρινά για προσφορά εκλογικού 
έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 96/2007.

Στο ανωτέρω προσωπικό περιλαμβάνεται και εκείνο 
που υπηρετεί στα Περιφερειακά Γραφεία του Σώματος 
Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

Οι υπάλληλοι των ανωτέρω υπηρεσιών στην περίπτω−
ση που βρίσκονται σε προβλεπόμενη από τις κείμενες 
διατάξεις άδεια, πλην της αναρρωτικής άδειας, καθώς 
και οι αποσπασμένοι σε άλλες υπηρεσίες υπάλληλοι, 
συμπεριλαμβάνονται στο εκλογικό συνεργείο και δι−
καιώνονται της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης, υπό 
την προϋπόθεση ότι προσφέρουν πραγματική εκλογική 
εργασία.

• Το προσωπικό που απασχολείται στη Γενική Γραμ−
ματεία της Κυβερνήσεως.

• Το προσωπικό του Υπουργείου Εσωτερικών (Κεντρι−
κή Υπηρεσία) και της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας 
Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που υπηρετεί 
στο Ταμείο Αλληλοβοηθείας του Υπουργείου Εσωτερι−
κών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης.

• Τους υπηρετούντες στα Γραφεία των Νομικών Συμ−
βούλων του Υπουργείου Εσωτερικών (Κεντρικής Υπη−
ρεσίας και Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης & 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης).

• Τους υπαλλήλους της υπηρεσίας Δημοσιονομικού 
Ελέγχου και της Υπηρεσίας του Επιτρόπου του Ελεγκτι−
κού Συνεδρίου στο Υπουργείο Εσωτερικών (Κεντρική 
Υπηρεσία). 

• Τους υπαλλήλους της υπηρεσίας Δημοσιονομικού 
Ελέγχου στη Νομαρχία Αθηνών.

• Έως οκτώ (8) υπαλλήλους της Γενικής Γραμμα−
τείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για χρονικό διάστημα 
δεκαπέντε (15) ημερών και έως πέντε (5) υπαλλήλους 
του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητων Απασχολουμένων 
(Ε.Τ.Α.Α.), πρώην Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως 
Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.), για χρονικό διάστημα δεκαπέντε 
(15) ημερών.

2. Τις Περιφέρειες:
• Τους πρώην υπαλλήλους του Υπουργείου Εσω−

τερικών που εντάχθηκαν στις οικείες Περιφέρειες με 
τις κείμενες διατάξεις, καθώς και μέχρι σαράντα (40) 
υπαλλήλους για την Περιφέρεια Αττικής, μέχρι είκοσι 
πέντε (25) υπαλλήλους για την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας και μέχρι δέκα (10) υπαλλήλους για τις 
λοιπές Περιφέρειες, κατά προτεραιότητα, από τις Δι−
ευθύνσεις Διοίκησης, Αυτοδιοίκησης & Αποκέντρωσης, 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης νομών και Αστικής 
Κατάστασης & Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, στη 
βάση των υπηρεσιακών αναγκών.

3. Τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις:
• Τους Γενικούς Διευθυντές των Νομαρχιακών Αυτο−

διοικήσεων.
• Τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων στις οποίες 

υπάγονται τα αντίστοιχα Τμήματα Εκλογών των Νο−
μαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νομαρχιακών Δια−
μερισμάτων των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, 
τους Προϊσταμένους των Τμημάτων Εκλογών και τους 
υπαλλήλους που υπηρετούν στα εν λόγω Τμήματα. Επι−
πρόσθετα, τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων στις 
οποίες υπάγονται τα αντίστοιχα Τμήματα Γραμματείας 
που εξυπηρετούν τα Τμήματα Εκλογών των Νομαρχια−
κών Αυτοδιοικήσεων και των Νομαρχιακών Διαμερισμά−
των των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, τους 
Προϊσταμένους των ως άνω Τμημάτων Γραμματείας και 
τους υπαλλήλους που υπηρετούν στα εν λόγω Τμήματα. 
Οι ανωτέρω λάβουν την προβλεπόμενη αποζημίωση 
υπό την προϋπόθεση ότι υπηρετούσαν στις προανα−
φερόμενες Διευθύνσεις και Τμήματα, αντίστοιχα, από 
την 1η Ιουλίου 2009.

• Μέχρι είκοσι (20) υπαλλήλους από τους υπηρετού−
ντες στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχι−
ακά Διαμερίσματα των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοι−
κήσεων, και, ειδικότερα, για το Νομαρχιακό Διαμέρισμα 
Αθηνών μέχρι διακόσιους τριάντα (230) υπαλλήλους, 
για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης μέχρι 
εξήντα πέντε (65) υπαλλήλους και για κάθε μία από τις 
Νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις Δωδεκανήσου, Κυκλάδων 
και Λέσβου μέχρι τριάντα (30) υπαλλήλους, συμπεριλαμ−
βανομένων και των οδηγών αυτοκινήτων των οικείων 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νομαρχιακών 
Διαμερισμάτων των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοική−
σεων που θα απασχοληθούν στην προώθηση εκλογικού 
και λοιπού υλικού. Οι οδηγοί αυτοκινήτων των οικείων 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νομαρχιακών Δι−
αμερισμάτων των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσε−
ων που θα χρησιμοποιηθούν από τους Νομάρχες λόγω 
αδυναμίας προώθησης εκλογικού και λοιπού υλικού από 
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τους προαναφερθέντες οδηγούς και δε θα περιληφθούν 
στα ειδικά εκλογικά συνεργεία, θα δικαιωθούν της συ−
νήθους ημερήσιας αποζημίωσης.

• Τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών που 
έχουν μεταταχθεί αυτοδίκαια στις Νομαρχιακές Αυτοδι−
οικήσεις και στα Νομαρχιακά Διαμερίσματα των Ενιαίων 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

• Τους υπαλλήλους των τέως Νομαρχιακών Ταμείων, 
που έχουν ενταχθεί στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 
και στα Νομαρχιακά Διαμερίσματα των Ενιαίων Νομαρ−
χιακών Αυτοδιοικήσεων.

4. Τις Ενιαίες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις:
• Μέχρι δεκαπέντε (15) υπαλλήλους από τους υπηρε−

τούντες σε αυτές.
Β. Η ειδική αυτή εκλογική αποζημίωση θεωρείται ως 

έξοδα κίνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 131 του π.δ. 96/2007, και θα καταβληθεί εφά−
παξ, μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος παροχής 
της έκτακτης εκλογικής εργασίας, εφόσον βεβαιωθεί 
προσφορά πραγματικής εργασίας. Σε περίπτωση προ−
σφοράς μειωμένου χρόνου εργασίας θα καταβληθεί και 
ανάλογη αποζημίωση.

Γ. Η προσφερόμενη πρόσθετη εκλογική εργασία βε−
βαιώνεται ως εξής:

• Για το προσωπικό του Υπουργείου Εσωτερικών (Κε−
ντρική Υπηρεσία) και της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας 
Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από τους 
Προϊσταμένους των οικείων Διευθύνσεων. 

• Για το προσωπικό των Γενικών Γραμματειών Κυβερ−
νήσεως, Πολιτικής Προστασίας, Ισότητας των Φύλων και 
του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοί−
κησης από τους οικείους Γενικούς Γραμματείς.

• Για το προσωπικό του Εθνικού Τυπογραφείου και 
του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκη−
σης από τους οικείους Ειδικούς Γραμματείς. 

• Για το προσωπικό των Γραφείων των Νομικών Συμ−
βούλων του Υπουργείου Εσωτερικών (Κεντρικής Υπη−
ρεσίας και Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης 
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) από τον οικείο Νομικό 
Σύμβουλο.

• Για το προσωπικό της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού 
Ελέγχου στο Υπουργείο Εσωτερικών (Κεντρική Υπηρε−
σία) από τον οικείο Προϊστάμενο. 

• Για το προσωπικό της Υπηρεσίας Επιτρόπου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Υπουργείο Εσωτερικών (Κε−
ντρική Υπηρεσία) από τον οικείο Επίτροπο. 

• Για το προσωπικό της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού 
Ελέγχου στη Νομαρχία Αθηνών από τον οικείο Προϊ−
στάμενο.

• Για το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Κοι−
νωνικών Ασφαλίσεων και του Ε.Τ.Α.Α. (πρώην Τ.Σ.Α.Υ.) 
από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικού του 
Υπουργείου Εσωτερικών.

• Για το προσωπικό του Υπουργείου Εσωτερικών (Κε−
ντρική Υπηρεσία) και της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας 
Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που υπηρετεί 
στο Ταμείο Αλληλοβοηθείας του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, από το 
Διευθυντή του Ταμείου. 

• Για το προσωπικό των συνεργείων των Περιφερειών 
από τον οικείο Γενικό Γραμματέα.

• Για το προσωπικό των συνεργείων των Νομαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων και των Νομαρχιακών Διαμερισμάτων 

των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από τον οι−
κείο Νομάρχη.

• Για το προσωπικό των συνεργείων των Ενιαίων Νο−
μαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από τον οικείο Πρόεδρο. 

• Για το προσωπικό των Γραφείων του Υπουργού, 
των Υφυπουργών Αθανασίου Νάκου και Χρήστου Ζώη, 
του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών 
(Κεντρική Υπηρεσία) και του Ειδικού Γραμματέα του 
Εθνικού Τυπογραφείου, από τους οικείους Διευθυντές 
ή τους υπευθύνους των ως άνω Γραφείων.

Δ. Οι ανωτέρω θα λάβουν την προβλεπόμενη στο 
σημείο Α αποζημίωση, μόνο εφόσον δεν έχουν λάβει 
οποιοδήποτε άλλο ποσό ανεξαρτήτως χαρακτηρισμού 
αυτού, με την αφορμή της διενέργειας των βουλευτι−
κών εκλογών της 4ης Οκτωβρίου του 2009. Από τον 
προηγούμενο περιορισμό εξαιρούνται μόνο τα ποσά 
που λαμβάνουν ως αποζημίωση τα άτομα που βάσει 
της υπ’ αριθμ. 58271/21.9.2009 κοινής υπουργικής από−
φασης συμμετέχουν στο ειδικό εκλογικό συνεργείο, με 
αποζημίωση, για την αντιμετώπιση εκτάκτων επειγου−
σών αναγκών, για την προετοιμασία και διενέργεια των 
βουλευτικών εκλογών του 2009.

Ε. Η δαπάνη που θα απαιτηθεί για την αποζημίωση του 
προσωπικού των εκλογικών συνεργείων θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του Προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργεί−
ου Εσωτερικών, Κ.Α.Ε. 5262 του Ειδικού Φορέα 07−130, 
οικονομικού έτους 2009 και θα ανέλθει στο ποσό των 
23.000.000 ευρώ, περίπου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2009

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

Ö
   Αριθμ. 8002/25/132 (3)
Χορήγηση εκλογικού επιδόματος στο προσωπικό της 

Γ.Γ. Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών, 
για την έκτακτη απασχόληση του σε εκλογικής φύ−
σεως εργασίες κατά την εκλογική περίοδο των Βου−
λευτικών Εκλογών της 4.10.2009. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1481/1984 «Οργανισμός του 

Υπουργείου Δημόσιας Τάξης’, όπως ισχύουν, (Α΄ 152).
2. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λο−

γιστικού, Ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 247).

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 2386/ 
1996 «Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικών κληροδοτημάτων, δη−
μοσίων και ανταλλαξίμων κτημάτων και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 43).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, και 6 του ν. 2622/1998 
«Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης − Δήλωση περιουσι−
ακής κατάστασης αστυνομικών και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 138).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2734/1999 «Εκ−
διδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 
161).



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 25301

6. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 2 και 22 του ν. 2800/ 
2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 41).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3686/2008 «Ρύθμιση 
θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας»  (Α΄ 158).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Προεδρικού 
Διατάγματος 63/2005 (Α΄ 98).

9. Την υπ’ αριθμ. 2/29503/Α 0024 από 10.6.2003 κοινή 
απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Δημ. Τάξης, με την οποία καθορίζεται το ποσοστό των 
δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας Προ−
καταβολής της Ελληνικής Αστυνομίας (Α΄ 877).

10. Το π.δ. 127/2009 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη 
εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής» 
(Α 174).

11. Την υπ’ αριθμ. 2/10538/11.3.2003 κοινή απόφαση 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τά−
ξης, με την οποία καθορίζεται το ποσοστό των δαπανών 
που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής 
του Πυροσβεστικού Σώματος (Α΄ 458).

12. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙ0Ε/09/13.1.2009 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 40).

13. Την υπ’ αριθμ. Υ357/7.1.2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Κατάργηση θέσης υφυπουργού και σύσταση 
θέσης αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών» (Β΄ 3).

14. Το γεγονός ότι:
α) Το προσωπικό της Γ.Γ. Δημόσιας Τάξης του Υπουρ−

γείου Εσωτερικών, θα απασχοληθεί εκτάκτως και πέ−
ραν των κυρίων καθηκόντων του σε εκλογικής φύσεως 
εργασίες κατά την εκλογική περίοδο των Βουλευτικών 
Εκλογών της 4.10.2009.

β) Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προ−
καλείται δαπάνη μόνο για το τρέχον έτος σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού, ύψους 62.708.550,00 € 
περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που 
θα μεταφερθούν στους εκτελούμενους Π/Υ εξόδων Ε.Φ. 
07 210 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» (ποσό 53.194.300,00€) 
και του Ε.Φ. 07 220 «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ» (ποσό 
9.514.250,00€) και στον ΚΑΕ 0518, αποφασίζουμε:

1. Χορηγούμε στο προσωπικό της Γ.Γ. Δημόσιας Τάξης 
του Υπουργείου Εσωτερικών, εκλογικό επίδομα 950 € 
κατ’ άτομο, για την έκτακτη και πέραν των κυρίων κα−
θηκόντων απασχόληση του κατά την εκλογική περίοδο 
των Βουλευτικών Εκλογών της 4.10.2009».

2. Δικαιούχοι της αποζημίωσης είναι:
α. Οι εν ενεργεία Αξιωματικοί, Ανθυπαστυνόμοι, Αρχι−

φύλακες, Υπαρχιφύλακες, Αστυφύλακες και οι Δόκιμοι 
Υπαστυνόμοι, Αρχιφύλακες, Αστυφύλακες και οι προς 
αυτούς αντίστοιχοι του Πυροσβεστικού Σώματος.

β. Το πολιτικό προσωπικό της Γ. Γ. Δημόσιας Τάξης 
του Υπουργείου Εσωτερικών, (Κλάδων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ ΚΑΙ 
ΥΕ καθώς και το προσωπικό αυτού με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου όλων 
των κατηγοριών και ειδικοτήτων).

− Οι Ειδικοί Σύμβουλοι και Συνεργάτες του Αναπληρω−
τή Υπουργού και του Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Τάξης 
του Υπουργείου Εσωτερικών, το μετακλητό και το απε−
σπασμένο προσωπικό στη Γ. Γ. Δημόσιας Τάξης και στα 
Γραφεία του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών από 
άλλες Υπηρεσίες του Δημοσίου ή ν.π.δ.δ. ή Κοινωφελείς 
Οργανισμούς ή Επιχειρήσεις, Ο.Τ.Α. κ.λπ. με οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας.

γ. Οι Συνοριακοί Φύλακες.
δ. Οι Ειδικοί Φρουροί.
3. Η δαπάνη του επιδόματος θα βαρύνει τις πιστώσεις 

που έχουν εγγραφεί στον ΚΑΕ 0518 των εκτελούμενων 
Π/Υ εξόδων των Ε.Φ. 07−210 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» 
και 07−220 «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ» και θεωρείται ως 
έξοδο κίνησης.

4. Η δαπάνη της προηγούμενης παραγράφου θα πλη−
ρωθεί σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής της Ελλη−
νικής Αστυνομίας, πλην της δαπάνης που αφορά το 
προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο θα 
πληρωθεί σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής αυτού.

5. Η παρούσα δεν έχει εφαρμογή για τους τελούντες 
σε κατάσταση πολεμικής ή μόνιμης διαθεσιμότητας ή 
σε άλλη κατάσταση, ένεκα της οποίας δεν θα εκτελέ−
σουν υπηρεσία.

6. Για όσους θα υπάρξει κώλυμα κατά την εκλογική 
περίοδο, για οποιοδήποτε λόγο, το επίδομα θα περικό−
πτεται ανάλογα με τις ημέρες κωλύματος.

7. Το εκλογικό αυτό επίδομα καταβάλλεται υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν έχει ληφθεί και άλλη εκλογική απο−
ζημίωση για τις ίδιες εκλογές.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΧΡ. ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Γ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  
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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*02020372109090008*

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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