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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3332

(1)

Απαγόρευση θήρας για ορισμένο χρόνο
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη
1. Το Ν.Δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» (ΦΕΚ 7/Α΄/
18.01.1969), άρθρο 258, παραγρ. 5, όπως συμπληρώθηκε
με την παράγραφο 7, του άρθρου 3, του Ν 177/1975 «Περί
αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών
του Ν.Δ. 86/1969» (ΦΕΚ 205/Α΄/27.09.1975).
2. Το Ν 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυ−
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α΄/30.05.1997).
3. Το Π.Δ. 94/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που
διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές
αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουρ−
γείου Γεωργίας (ΦΕΚ 40/Α΄/22.03.1993).
4. Το Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010).
5. Το Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης» (ΦΕΚ 235/Α΄/27.12.2010).
6. Την αριθμ. 1425/2011 απόφαση του Γενικού Γραμμα−
τέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης
«Εξουσιοδότηση προς υπογραφή Με Εντολή Γενικού
Γραμματέα αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων»
(ΦΕΚ 452/Β΄/22.03.2011).
7. Το Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α΄/
28.06.2006).
8. Το Ν 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−

νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 112/Α΄/13.07.2010).
9. Την αριθμ. 414985/29.11.1985 κοινή υπουργική από−
φαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας
«Μέτρα διαχείρισης άγριας πτηνοπανίδας, όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
10. Την αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103 κοινή υπουργική
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών − Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας − Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, «Καθορισμός μέτρων
και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπα−
νίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρ−
φωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί
διατηρήσεως των άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συμ−
βουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με
την οδηγία 2009/147/ΕΚ (ΦΕΚ 1495/Β΄/06.09.2010).
11. Τα αριθμ. 16445/10.12.2012 Α 173/08.01.2013 έγγραφα
του Δασαρχείου Έδεσσας.
12. Τα αριθμ. 16468/12.12.2012 Α 176/09.01.2013 έγγραφα
της Διεύθυνσης Δασών Πέλλας, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την απαγόρευση θήρας παντός θηράμα−
τος, για το χρονικό διάστημα έως και 31.01.2018, στο
σύνολο της καμένης, από πυρκαγιά που έλαβε χώρα
στις 17.07.2012, έκτασης στην περιοχή Δ.Δ. Κρανέας Δή−
μου Σκύδρας, Π.Ε. Πέλλας, συνολικού εμβαδού 1.400,00
στρεμμάτων. Η περιοχή απαγόρευσης θήρας απεικο−
νίζεται στο συνημμένο απόσπασμα ορθοφωτογραφίας
του 2008, κλίμακας 1:15.000, που φέρει πίνακα συντε−
ταγμένων ΕΓΣΑ 1987 των κορυφών της οριογραμμής, η
δε οριοθέτηση της περιγράφεται ως ακολούθως:
Η οριογραμμή, με αφετηρία την διασταύρωση δύο
αγροτικών δρόμων που βρίσκεται σε απόσταση 50 μέ−
τρων από κτηνοτροφική μονάδα ιδιοκτησίας Μαυρομα−
τίδη, ακολουθεί την αγροτική οδό με νότια κατεύθυνση
(δεξιός κλάδος) μέχρι τον οικίσκο της γεώτρησης. Στη
συνέχεια ακολουθεί τη γραμμή του υδατορέματος, που
αρχίζει από τη γεώτρηση με νότια κατεύθυνση προς
τα κατάντη. Ακολουθεί το ρέμα μέχρι την περιοχή «Λι−
βάδι» αγροκτήματος Κρανέας, στο ύψος των πρώτων
αγροτεμαχίων όπου στρέφεται ανατολικά (αριστερά)
για μήκος 250 μέτρων, όπου συναντά αγροτεμάχιο καλ−
λιεργούμενο (Νοέμβριος 2012) με βερικοκιές. Ακολουθεί
την οριογραμμή μεταξύ των αγροτεμαχίων και της δασι−
κής βλάστησης (παλιούρι) με βορειοδυτική κατεύθυνση.
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Με την ίδια κατεύθυνση διανύει στενή Λωρίδα φυσικής
βλάστησης μήκους περίπου 100 μέτρων, μεταξύ δύο
αγροτεμαχίων. Εν συνεχεία ακολουθεί και πάλι την ορι−
ογραμμή μεταξύ αγροτεμαχίων και δασικής βλάστησης
(παλιούρι), μέχρι το σημείο που συναντά την αγροτική
οδό. Εκεί στρέφεται δεξιά ακολουθώντας την αγροτική
οδό με κατεύθυνση βόρεια, προς την κτηματική περιοχή
Κρανέας, για οδικό μήκος περίπου 850 μέτρων μέχρι
την διασταύρωση δύο κύριων δρόμων με δασική οδό.
Στο σημείο αυτό, με κατεύθυνση βόρεια ακολουθεί την
δασική οδό για μήκος 150 μέτρων, μέχρι το σημείο που
αυτή διασχίζει ρέμα. Στο ρέμα η οριογραμμή αφήνει τη
δασική οδό και συνεχίζει με κατεύθυνση βόρεια ακο−
λουθώντας δευτερεύοντα κλάδο του ρέματος για μή−
κος 150 μέτρων μέχρι που συναντά εγκαταλελειμμένο
αγρό με ερείπια παλαιάς κτηνοτροφικής εγκατάστασης
(Κόκκινου). Ακολουθεί το δεξιό όριο του αγρού μέχρι
το βόρειο άκρο του και εν συνεχεία στρέφεται με κα−
τεύθυνση βορειοδυτική ακολουθώντας ράχη μέχρι το
σημείο που συναντά εκ νέου αγροτική οδό και δενδρώ−
δεις αγροτικές καλλιέργειες. Την οριογραμμή αυτών
με δασική έκταση ακολουθεί με κατεύθυνση δυτική

για μήκος περίπου 200 μέτρων. Στη συνέχεια στρέ−
φεται βόρεια κατά μήκος δευτερεύουσας αγροτικής
οδού που οδηγεί στις καλλιέργειες. Στο σημείο τομής
της με την κύρια αγροτική οδό (διασταύρωση), στρέ−
φεται νότια (αριστερά) ακολουθώντας την οδό μέχρι
την επόμενη διασταύρωση της με αγροτική οδό, όπου
βρίσκεται παλαιά θέση αμμοχαλικοληψίας και αγρός
καλλιεργούμενος με ελιές. Ακολουθεί το περίγραμμα
του αγρού, όριο με δασική έκταση και στη συνέχεια με
ανατολική κατεύθυνση αγροτική οδό μέχρι την θέση
της αφετηρίας.
Το Δασαρχείο Έδεσσας να μεριμνήσει για την έκδοση
σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 31 Ιανουαρίου 2013
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ
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Αριθμ. 104419 π.ε.

(2)

Απαγόρευση θήρας για ορισμένο χρόνο
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη
1. Το Ν.Δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» (ΦΕΚ 7/
Α΄/18.01.1969), άρθρο 258, παραγρ. 5, όπως συμπληρώ−
θηκε με την παράγραφο 7, του άρθρου 3, του Ν 177/1975
«Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων
τινών του Ν.Δ. 86/1969» (ΦΕΚ 205/Α΄/27.09.1975).
2. Το Ν 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυ−
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α΄/30.05.1997).
3. Το Π.Δ. 94/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που
διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές
αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουρ−
γείου Γεωργίας (ΦΕΚ 40/Α΄/22.03.1993)
4. Το Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010).
5. Το Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης» (ΦΕΚ 235/Α΄/27.12.2010).
6. Την αριθμ. 1425/2011 απόφαση του Γενικού Γραμμα−
τέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης
«Εξουσιοδότηση προς υπογραφή Με Εντολή Γενικού
Γραμματέα αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων»
(ΦΕΚ 452/Β΄/22.03.2011).
7. Το Ν 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερί−
δα της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/
Α΄/28.06.2006).
8. Το Ν 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 112/Α΄/13.07.2010).
9. Την αριθμ. 414985/29.11.1985 κοινή υπουργική από−
φαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας
«Μέτρα διαχείρισης άγριας πτηνοπανίδας, όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
10. Την αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103 κοινή υπουργική
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών − Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας − Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, «Καθορισμός μέτρων
και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπα−
νίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρ−
φωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί
διατηρήσεως των άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συμ−
βουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με
την οδηγία 2009/147/ΕΚ (ΦΕΚ 1495/Β΄/06.09.2010).
11. Τα αριθμ. 16445/10.12.2012 Α 173/08.01.2013 έγγραφα
του Δασαρχείου Έδεσσας.
12. Τα αριθμ. 16468/12.12.2012 Α 176/09.01.2013 έγγραφα
της Διεύθυνσης Δασών Πέλλας, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την απαγόρευση θήρας, παντός θηρά−
ματος, για το χρονικό διάστημα έως και 31.01.2018, στο
σύνολο της καμένης, από πυρκαγιά που έλαβε χώρα

στις 27.08.2012, έκτασης στην περιοχή Δ.Δ. Λάκκας Δή−
μου Πέλλας, Π.Ε. Πέλλας, συνολικού εμβαδού 3.600,00
στρεμμάτων. Η περιοχή απαγόρευσης θήρας απεικονί−
ζεται στο συνημμένο απόσπασμα ορθοφωτογραφίας
του 2008, κλίμακας 1:15.000, που φέρει πίνακα συντε−
ταγμένων ΕΓΣΑ 1987 των κορυφών της οριογραμμής, η
δε οριοθέτηση της περιγράφεται ως ακολούθως :
Η οριογραμμή, με αφετηρία το πλάτωμα (χώρος
στάθμευσης) μπροστά στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της
Θεοτόκου Μπάμπιανης Λάκκας, ακολουθεί την κύρια
αγροτική οδό με κατεύθυνση βόρεια και για μήκος 2,4
χιλιομέτρων περίπου μέχρι την θέση που υπάρχουν δύο
συνεχόμενοι ελιγμοί και δύο σταβλικές εγκαταστάσεις
(μαντριά) εκατέρωθεν της οδού, σε απόσταση 300 μέ−
τρων μεταξύ τους. Στην κορυφή του δεύτερου ελιγμού
εγκαταλείπει την αγροτική οδό και ακολουθεί τη συν−
δετήρια της δεύτερης σταβλικής εγκατάστασης, κατεύ−
θυνση δυτική. Στην απόληξη της συνδετήριας (μπροστά
στην δεύτερη σταβλική εγκατάσταση) στρέφεται προς
βορρά και για μήκος περίπου 800 μέτρων μέχρι το
διάσελο (το σημείο αλλαγής κλίσης του υδροκρίτη) που
βρίσκεται σε απόσταση 400 μέτρων από την κεραία
κινητής τηλεφωνίας. Στο σημείο αυτό αλλάζει κατεύ−
θυνση, στρέφεται βόρεια και ακολουθεί την κορυφο−
γραμμή για μήκος 1.350 μέτρων ως το τριγωνομετρικό
σημείο (κολωνάκι Γ.Υ.Σ.) στην κορυφή του υψώματος 761.
Συνεχίζει επί της κορυφογραμμής για μήκος 300 μέ−
τρων μέχρι να συναντήσει γραμμή υδατορέματος. Εκεί
στρέφεται δυτικά, αφήνει την κορυφογραμμή και ακο−
λουθεί το υδατορέμα προς τα κατάντη. Διέρχεται από
απόληξη δασικής οδού όπου υπάρχει παλαιά ποτίστρα
και μικρή ανοιχτή χωμάτινη ομβροδεξαμενή. Συνεχίζει
και ακολουθεί το ρέμα για μήκος 1.600 περίπου μέτρων
(συνολικά) μέχρι που συναντά και πάλι αγροτική οδό
(στη συνέχεια της αγροτικής οδού που ακολούθησε
αρχικά). Εκεί στρέφεται δεξιά με κατεύθυνση με κα−
τεύθυνση βορειοδυτική και ακολουθεί ανοδικά (προς
τα ανάντη) την οδό για μήκος 1.100 μέτρων περίπου
μέχρι που αυτή φτάνει σε πλάτωμα επί κορυφογραμμής
(διάσελο − ύψωμα 486) θέση που αναφέρεται ως «πόρτα
κοριτσιού» (στους χάρτες κλίμακας 1:50.000 ΓΥΣ). Εκεί
στρέφεται δυτικά ακολουθώντας τη ράχη, για μήκος
1.700 μέτρων μέχρι να συναντήσει δασική οδό. Στο ση−
μείο αυτό στρέφεται αριστερά με κατεύθυνση νότια
και ακολουθεί τη δασική οδό για 600 μέτρα και μέχρι
αυτή να συναντήσει πλάτωμα με εγκαταλελειμμένους
αγρούς. Εκεί στρέφεται για άλλη μία φορά, δεξιά με
κατεύθυνση δυτική και ακολουθεί δευτερεύουσα δασική
οδό για μήκος 150 μέτρων περίπου, μέχρι να συναντή−
σει τη ράχη. Εκεί στρέφεται αριστερά προς νότο και
ακολουθεί τη ράχη για μήκος 300 μέτρων μέχρι να
συναντήσει μονοπάτι. Ακολουθεί το μονοπάτι για μήκος
400 μέτρων περίπου μέχρι να συναντήσει αγροτεμάχιο
καλλιεργούμενο με βερικοκιές. Εν συνεχεία η οριογραμ−
μή ταυτίζεται με την συνδετήρια και την αγροτική οδό
με κατεύθυνση πάντα νότια για μήκος 350 μέτρων. Στο
σημείο αυτό συναντά αγροτεμάχια καλλιεργούμενα με
δενδρώδεις καλλιέργειες, την βόρεια − βορειοδυτική

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
γραμμή των οποίων ακολουθεί, καθώς επίσης και την
μεταξύ τους συνδετήρια οδό, μέχρι το σημείο που το
όριο του δεύτερου αγροτεμαχίου ταυτίζεται με το ρέμα.
To ρέμα αυτό αποτελεί το όριο μεταξύ των αγροκτη−
μάτων Λάκκας − Μανδάλου. Η οριογραμμή ακολουθεί
το ρέμα με κατεύθυνση νότια σε μήκος 3.000 μέτρων
μέχρι το σημείο που βρίσκεται δημοτική γεώτρηση σε
χώρο παρακείμενο του αγροτεμαχίου με αριθμό 21 δι−
ανομής Λάκκας ιδιοκτησίας σήμερα Δ. Κεχαγιά. Εκεί
αφήνει το κυρίως ρέμα και ακολουθεί μικρότερο ρέμα
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που συμβάλει με κατεύθυνση βορειοδυτική για μήκος
950 μέτρων που καταλήγει στην αφετηρία (πλάτωμα
χώρος στάθμευσης μπροστά στην Ιερά Μονή).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 31 Ιανουαρίου 2013
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 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/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Γ΄

50 €

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ΄

110 €

−

30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
-

Α.Α.Π.

110 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• 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.
• 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 τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30
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