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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 1632

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

6 Αυγούστου 2009

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση Αλλογενούς Αλλοδαπού ΑΜΠΝΤΕΛ ΡΑΧ−
ΜΑΝ ΧΑΣΣΑΝ ΡΕΝΤΑ ον. πατρός ΜΑΧΜΟΥΝΤ, γεν. 1978
στην ΑΙΓΥΠΤΟ.

Πολιτογράφηση Αλλογενούς Αλλοδαπού ΑΜΠΝΤΕΛ
ΡΑΧΜΑΝ ΧΑΣΣΑΝ ΡΕΝΤΑ ον. πατρός ΜΑΧΜΟΥΝΤ,
γεν. 1978 στην ΑΙΓΥΠΤΟ. ................................................................
Καθορισμός αριθμού θέσεων για τους Παιδικούς και
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Καβάλας που
πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από το
ν. 2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυτών. .........
Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Δήμο Ταύρου Νομ.
Αττικής, που πληρούνται από άτομα που προστα−
τεύονται από το ν. 2643/1998 και κατανομή των θέ−
σεων αυτών. .............................................................................................
Αρμοδιότητες Υποδιοικητού 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής. ................
Παράταση της προθεσμίας της παραγράφου 2 του άρ−
θρου 16 του ν. 3472/2006. .............................................................
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 08/ΔΤΑ/17722/22.10.2008
(ΦΕΚ 2377/Β΄/24.11.2008) απόφασης του Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Αττικής περί «Σύστασης Δημο−
τικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βούλας
(Δ.Η.Κ.Ε.Β.)». ...............................................................................................
Μετατροπή Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου
Μιδέας σε Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση με την
επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Μιδέ−
ας (ΔΗ.Κ.Ε.ΜΙΔ.)». ..................................................................................
΄Εγκριση αιτήματος πρόσληψης προσωπικού από την
εταιρεία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.». .........................
Ειδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με αντικείμενο
«Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για την ρύθμι−
ση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των ερ−
γαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄
Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών», «Ειδική Συλλογική
Σύμβαση Εργασίας για όρους χορήγησης των συν−
δικαλιστικών αδειών στους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α.
Α΄ Βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών», «Ειδική Συλλογική
Σύμβαση Εργασίας για τον τρόπο παρακράτησης
των συνδικαλιστικών εισφορών στους υπαλλήλους
των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών».
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Με την υπ’ αριθμ. Φ.121019/63863/30.7.2009 απόφαση του
Υφυπουργού Εσωτερικών γίνεται δεκτή η αίτηση πολι−
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
ΑΜΠΝΤΕΛ ΡΑΧΜΑΝ ΧΑΣΣΑΝ ΡΕΝΤΑ ον. πατρός ΜΑΧ−
ΜΟΥΝΤ, γεν. 1978 στην ΑΙΓΥΠΤΟ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
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ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

F
Αριθμ. 23471/755
(2)
Καθορισμός αριθμού θέσεων για τους Παιδικούς και
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Καβάλας που
πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από το
ν. 2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυτών.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του
ν.2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α΄) «Μέριμνα για την απασχόληση
προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με τις
διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α΄)
«Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τρο−
ποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων
στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3051/2002.
3. Τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παρ. 4,
του άρθρου 1 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α΄) «Ενίσχυση της
οικογένειας και λοιπές διατάξεις».
4. Το υπ’ αριθμ. 1846/16.7.2009 έγγραφο του Δ.Σ. των Παι−
δικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Καβάλας,
για την επικείμενη έκδοση προκήρυξης πλήρωσης εικο−
σιπέντε (25) συνολικά θέσεων εργασίας τακτικών υπαλ−
λήλων, διαφόρων κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων,
για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του
Δήμου Καβάλας.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ας, οικονομικού έτους 2009, ύψους εξήντα ενός χιλιάδων
τριακοσίων πέντε ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών,
(61.305,94), η οποία θα βαρύνει το Κ.Α. 70−7511.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ναύπλιο, 29 Ιουλίου 2009
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. 63208/11445
(8)
΄Εγκριση αιτήματος πρόσληψης προσωπικού από την εται−
ρεία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση,
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 107).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997(ΦΕΚ Α΄
206), του άρθρου 25 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ Α΄ 180) και τις
συν/νες δ/ξεις της ΠΥΣ 33/2006.
3. Το υπ’ αριθμ. οικ.14196/4.4.2003 έγγραφο του ΥΠΕΣ−
ΔΔΑ.
4. Την από 13.7.2009 συναφθείσα μεταξύ Ν.Α. Εύβοιας,
ΝΕΛΕ και «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.» προγραμματική
σύμβαση, για την υλοποίηση δράσεων για την αναβάθμιση,
ενίσχυση και τεχνολογική υποστήριξη των Διευθύνσεων
της Ν.Α. Εύβοιας.
5. Την υπ’ αριθμ. 97.3/19.3.2009 απόφαση του Δ.Σ της
εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.», περί πρόσληψης
εννέα (9) φυσικών προσώπων, με σύμβαση μίσθωσης έργου,
χρονικής διάρκειας εννέα (9) μηνών.
6. Την υπ’ αριθμ. 3679/10.7.2009 βεβαίωση της Οικονομι−
κής Υπηρεσίας της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΞΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.».
7. Την από 10.7.2009 βεβαίωση της Νομικής Συμβούλου
της Ν.Α. Εύβοιας.
8. Την ανάγκη της υλοποίησης από την εταιρεία του
έργου «Δράσεις για την αναβάθμιση, ενίσχυση και τεχνο−
λογική υποστήριξη των Διευθύνσεων της Ν.Α. Εύβοιας»,
αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την πρόσληψη από την εταιρεία «ΑΝΑ−
ΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.» εννέα (9) φυσικών προσώπων με
σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας εννέα (9) μηνών, για
την υλοποίηση από την εταιρεία του έργου «Δράσεις για
την αναβάθμιση, ενίσχυση και τεχνολογική υποστήριξη
των Διευθύνσεων της Ν.Α. Εύβοιας», ήτοι:
Α) Τέσσερα άτομα ΠΕ με αμοιβή ως εξής: ένα άτομο με
συνολική αμοιβή μέχρι του ποσού των 10.350,00 € (πλην
ΦΠΑ), ένα άτομο με συνολική αμοιβή μέχρι του ποσού
των 10.125,00 € (πλην ΦΠΑ), ένα άτομο με συνολική αμοι−
βή μέχρι του ποσού των 9.000,00 € (πλην ΦΠΑ) και ένα
άτομο με συνολική αμοιβή μέχρι του ποσού των 3.150,00
€ (πλην ΦΠΑ).
Β) Ένα άτομο ΤΕ με συνολική αμοιβή μέχρι του ποσού
των 9.000,00 € (πλην ΦΠΑ).
Γ) Τρία άτομα ΔΕ με αμοιβή μέχρι του ποσού των
9.000,00 € (πλην ΦΠΑ) για το καθένα από αυτά, και
Δ) Ένα άτομο ΥΕ με συνολική αμοιβή μέχρι του ποσού
των 9.000,00 € (πλην ΦΠΑ).
2. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι εννέα (9) μήνες
και η συνολική προκαλούμενη δαπάνη των 77.625,00 €
(πλην ΦΠΑ) θα καλυφθεί από την επιχείρηση.
3. Ως τόπος παροχής των υπηρεσιών ορίζεται ο Νομός
Ευβοίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λαμία, 23 Ιουλίου 2009
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΚΛΙΑΣ
F
Αριθμ. 48558
(9)
Ειδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με αντικείμενο
«Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για την ρύθμι−
ση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργα−
ζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθ−
μού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών», «Ειδική Συλλογική Σύμβα−
ση Εργασίας για όρους χορήγησης των συνδικαλιστι−
κών αδειών στους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού
και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών», «Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργα−
σίας για τον τρόπο παρακράτησης των συνδικαλιστι−
κών εισφορών στους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθ−
μού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για την 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.
Στην Αθήνα, σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου 2009, στο
κατάστημα του Υπουργείου Εσωτερικών, Σταδίου 27, οι
υπογεγραμμένοι:
1. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΒΗ, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οργά−
νωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών,
που εκπροσωπεί το Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει της υπ’
αριθμ.: 14774/9.3.2009 απόφασης του Υπουργού Εσωτερι−
κών και κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου 27 και
2. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ και ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑ−
ΤΑΧΑΝΑΣ, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας της Δευτε−
ροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία
«Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Το−
πικής Αυτοδιοίκησης» (Π.Ο.Ε. − Ο.Τ.Α.), που εδρεύει στην
Αθήνα, επί της οδού Καρόλου 24, νομίμως εξουσιοδοτη−
μένοι, δυνάμει του με αρ. πρωτ.: 1125/30.7.2009 εγγράφου
της Ομοσπονδίας,
συνομολογήσαμε και συναποφασίσαμε τη σύνταξη και
υπογραφή της παρούσας Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης
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.Ε. −Ο.Τ.Α.
Άρθρο 2
1. α. Στους εργαζόμενους αποκλειστικά στις χωματερές
(Υγειονομική Ταφή −Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμά−
των κ.λ,π.) μετά τη συμπλήρωση ενός (1) έτους απασχό−
λησης χορηγείται πέντε (5) ημέρες επί πλέον κανονική
άδεια το χρόνο.
β. Στους εργαζόμενους αποκλειστικά:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
α. στην αποκομιδή απορριμμάτων,
β. στην ταφή και εκταφή νεκρών,
γ. στην ασφαλτόστρωση,
δ. στην αποχέτευση,
ε. στα αφοδευτήρια,
στ. στα συνεργεία συντήρησης αυτοκινήτων απορριμ−
μάτων,
ζ. σε οικοδομικές εργασίες,
η. εργάτες ύδρευσης,
θ. υδραυλικοί γενικά,
ι. εργάτες κήπων,
κ. εναερίτες ηλεκτρολόγοι,
μετά την συμπλήρωση πέντε (5) ετών απασχόλησης
χορηγείται τριών (3) ημερών επιπλέον κανονική άδεια το
χρόνο.
γ. Η εβδομαδιαία απασχόληση των εργαζομένων των
προηγούμενων περιπτώσεων α΄ και β΄ ορίζεται σε τριάντα
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 υποχρέω−
ση 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 μετα−
κινείται σε θέση ημερήσιας απασχόλησης.
Άρθρο 3
Ισχύς − Διάρκεια
Η ισχύς της παρούσας Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης
Εργασίας, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 2738/1999
όπως ισχύει, είναι Αορίστου Χρόνου και θα καταχωρηθεί
στο Γενικό Μητρώο.
Η από 29.11.2002 Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
(Φ.Ε.Κ. τ. Β΄ 1633/31.12.2002) καταργείται.
Οι Συμβαλλόμενοι
Για το Ελληνικό Δημόσιο Για την Εκτελεστική Επιτροπή
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΒΗ
Ο Πρόεδρος
Προϊσταμένη της Δ/νσης
ΘΕΜΙΣΤ. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Οργάνωσης και Λειτουργίας
Ο Γεν. Γραμματέας
Ο.Τ.Α. του Υπ. Εσωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΑΧΑΝΑΣ

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.
Στην Αθήνα, σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου 2009, στο
κατάστημα του Υπουργείου Εσωτερικών, Σταδίου 27, οι
υπογεγραμμένοι:
1. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΒΗ, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οργά−
νωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών,
που εκπροσωπεί το Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει της υπ’
αριθμ.: 14774/9.3.2009 απόφασης του Υπουργού Εσωτε−
ρικών και κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου 27
και
2. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ και ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑ−
ΤΑΧΑΝΑΣ, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας της Δευτε−
ροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία
«Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Το−
πικής Αυτοδιοίκησης» (Π.Ο.Ε. − Ο.Τ.Α.), που εδρεύει στην
Αθήνα, επί της οδού Καρόλου 24, νομίμως εξουσιοδοτη−
μένοι, δυνάμει του υπ’ αριθμ. 1124/30.7.2009 εγγράφου της
Ομοσπονδίας,
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συνομολογήσαμε και συναποφασίσαμε τη σύνταξη και
υπογραφή της παρούσας Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης
Εργασίας σύμφωνα με το όρθρο 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.Ε. −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.Ε. −
Ο.Τ.Α., στη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους.
Την ίδια υποχρέωση έχει για τα μέλη του Γενικού Συμ−
βουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής, Εκτελεστικής Επιτροπής
και τους αντιπροσώπους της δευτεροβάθμιας συνδικαλι−
στικής οργάνωσης (Π.Ο.Ε. − Ο.Τ.Α.) στη τριτοβάθμια συν−
δικαλιστική οργάνωση (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.).
Άρθρο 3
Άδειες Πρωτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων
Στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα των
πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, μελών της
Π.Ο.Ε. − Ο.Τ.Α., χορηγείται άδεια απουσίας έως πέντε (5)
ημέρες το μήνα αν τα μέλη τους είναι πεντακόσια (500)
και πάνω και ως τρεις (3) ημέρες αν είναι λιγότερα.
Άρθρο 4
Άδειες Μελών Γενικού Συμβουλίου
Στα μέλη του Γενικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε. − 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 Γενικού Συμβουλίου.
Άρθρο 5
Άδειες Μελών Εκτελεστικής Επιτροπής
Στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε. − Ο.Τ.Α.
χορηγείται άδεια απουσίας για όσο χρόνο διαρκεί η θη−
τεία τους.
Άρθρο 6
Άδειες Αντιπροσώπων
Στους αντιπροσώπους των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστι−
κών οργανώσεων που είναι μέλη της Π.Ο.Ε. − Ο.Τ.Α. χορη−
γείται άδεια απουσίας για όλη τη διάρκεια των συνεδρίων
της Π.Ο.Ε. − Ο.Τ.Α. που συμμετέχουν.
Η ίδια άδεια χορηγείται και για τους αντιπροσώπους
της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης (Π.Ο.Ε.
− Ο.Τ.Α.) για τη συμμετοχή τους στο συνέδριο της τριτο−
βάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.).
Άρθρο 7
Διαδικασία Χορήγησης
Ο εργοδότης (Ο.Τ.Α.) είναι υποχρεωμένος να χορηγεί
οπωσδήποτε την άδεια που ζητείται από τον συνδικαλιστή
μέσα στα πλαίσια του αριθμού των ημερών που η παρούσα
προσδιορίζει ως ανώτατο όριο.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ο συνδικαλιστής οφείλει, εφόσον το γνωρίζει, να υποβάλ−
λει έγκαιρα στην υπηρεσία του μια αίτηση−δήλωση με την
οποία θα την ενημερώνει για τις συγκεκριμένες ημέρες που
πρόκειται να απουσιάσει για συνδικαλιστικούς 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 παρούσα
αλλά έχει απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα.
Εάν οι συνδικαλιστικές υποχρεώσεις δεν είναι εκ των
προτέρων γνωστές θα πρέπει να ενημερώνει όσο είναι δυ−
νατό 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 περι−
κόψει τις ζητούμενες ημέρες άδειαζαν ευρίσκονται εντός
των ορίων που θέτει η παρούσα.

συνδικαλιστικών οργανώσεων που ανήκουν στη δύναμη
της Π.Ο.Ε. −Ο.Τ.Α.

Άρθρο 8
Γενική Ρύθμιση

Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς είναι αυτό που προκύ−
πτει από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή από
το σχετικό άρθρο του Καταστατικού του πρωτοβάθμιου
συλλόγου.

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 Εφημερίδα
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 Για την Εκτελεστική Επιτροπή
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΒΗ
Ο Πρόεδρος
Προϊσταμένη της Δ/νσης
ΘΕΜΙΣΤ. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Οργάνωσης και Λειτουργίας
Ο Γεν. Γραμματέας
Ο.Τ.Α. του Υπ. Εσωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΑΧΑΝΑΣ

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.
Στην Αθήνα, σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου 2009, στο
κατάστημα του Υπουργείου Εσωτερικών, Σταδίου 27, οι
υπογεγραμμένοι:
1. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΒΗ, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οργά−
νωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών,
που εκπροσωπεί το Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει της υπ’
αριθμ.: 14774/9.3.2009 απόφασης του Υπουργού Εσωτερι−
κών και κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου 27 και
2. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ και ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑ−
ΤΑΧΑΝΑΣ, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας της Δευτερο−
βάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Πα−
νελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης» (Π.Ο.Ε.−Ο.Τ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα, επί
της οδού Καρόλου 24, νομίμως εξουσιοδοτημένοι, δυνάμει
του υπ’ αριθμ. 1126/30.7.2009 εγγράφου της Ομοσπονδίας,
συνομολογήσαμε και συναποφασίσαμε τη σύνταξη και
υπογραφή της παρούσας Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης
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 2
Η παρακράτηση της συνδικαλιστικής εισφοράς των ερ−
γαζομένων στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού με οποιαδήποτε σχέση
εργασίας γίνεται απ’ ευθείας από τη μισθοδοσία τους
εφόσον προβλέπεται από το καταστατικό του πρωτοβάθ−
μιου 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.Ε. −
Ο.Τ.Α. και στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Άρθρο 4

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 συλλόγου
και η επωνυμία της Τράπεζας.
ζ. Η κατάσταση θα είναι υπογεγραμμένη από τον Πρόε−
δρο και το Γενικό Γραμματέα και θα φέρει και την σφρα−
γίδα του συλλόγου.
Άρθρο 6
Η συνδικαλιστική εισφορά θα παρακρατείται υποχρεω−
τικά κάθε μήνα και τα σχετικά ποσά θα καταθέτονται στο
λογαριασμό του συλλόγου με ευθύνη του εκκαθαριστή.
Άρθρο 7
Ισχύς − Διάρκεια
Η ισχύς της παρούσας Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης
Εργασίας, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα
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 Για την Εκτελεστική Επιτροπή
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΒΗ
Ο Πρόεδρος
Προϊσταμένη της Δ/νσης
ΘΕΜΙΣΤ. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Οργάνωσης και Λειτουργίας
Ο Γεν. Γραμματέας
Ο.Τ.Α. του Υπ. Εσωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΑΧΑΝΑΣ

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2009

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

Με εντολή Υπουργού
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