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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1011 (1)
  Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού 

0,708 στρ. στη θέση «Πανόραμα 1 Κινέττας» περιφέ−
ρειας Δήμου Μεγάρων, Ν. Αττικής.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το αρθ. 6, 280 του Ν.3852/4−6−10 «Νέα αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το Π.Δ. 135/23−12−10 «Οργανισμός Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής».

3. Την παρ. 3 του αρθ. 117 του Συντάγματος.

4. Τις διατάξεις των αρθ. 41 παρ. 1 και 38 παρ. 1 του 
Ν. 998/79 «Περί προστασίας των δασών και δασικών εν 
γένει εκτάσεων της χώρας».

5. Τις υπ' αριθ. 160417/1180/8−7−80 και 182447/3049/
24−9−80 δ/γες Υπ. Γεωργίας.

6. Την υπ' αριθμ. 1082/10−07−2012 πρόταση του Δα−
σαρχείου Μεγάρων και την από 22−04−2013 εισήγηση−
σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Δασών Δυτικής Αττικής, 
αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα λόγω εκχέρσωσης, με 
σκοπό τη διατήρηση του χαρακτήρα του δάσους, ώστε 
να αποκλεισθεί η διάθεσή της για άλλο σκοπό πλην 
δασικού, την έκταση δάσους συνολικού εμβαδού (0,708 
στρ.) που βρίσκεται στη θέση «Πανόραμα 1− Κινέττας» 
περιφέρειας Δήμου Μεγάρων όπως απεικονίζεται με 
στοιχεία (Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ,Α) στο συνημμένο απόσπασμα φ.χ. 
Γ.Υ.Σ(6350/1−3), κλ. 1:5000 της συντάκτριας δασοπόνου  
Μιχάλαρου Ελένης, υπαλλήλου του Δασαρχείου Μεγά−
ρων, υπογεγραμμένο από τον Δασάρχη Μεγάρων και 
θεωρημένο από τη Δ/ντρια Δασών Δυτικής Αττικής, και 
έχει όρια σήμερα ως εξής:

Ανατολικά: με δρόμο (οδός Δήμητρος).
Δυτικά: με δάσος πεύκης.
Βόρεια: με ρέμα.
Νότια: με δρόμο (οδός Αγίας Σοφίας).
Η αποκατάσταση της βλάστησης θα γίνει με φυσική 

αναγέννηση ή με πρόγραμμα τεχνητής αναδάσωσης 
εντός τριών το πολύ ετών που θα καταρτίσει η υπη−
ρεσία μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω, 30 Απριλίου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
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    Αριθμ. 18869 (2)
Ίδρυση Καταφυγίου Άγριας Ζωής με την επωνυμία 

«Φράγμα Κομάρων», έκτασης 7.038,69 στρεμμάτων 
στην περιοχή του Κ.Δ. Κομάρων του Δήμου Ορε−
στιάδας. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/1969 «Δασικός Κώδιξ» (ΦΕΚ 

7/Α΄/18.01.1969)
2. Τις διατάξεις του Ν. 3208/2003 «Προστασία των δα−

σικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση 
εμπράγματων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γέ−
νει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ303/Α΄/24.12.2003)

3. Την υπ’ αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε. 103 κοινή υπουργι−
κή 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 1495/06.09.2010).

4. Τις διατάξεις του Ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιο−
ποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 60/Α731.03.2011) 
και συγκεκριμένα το άρθρο 5 παράγραφος 4.3 και το 
άρθρο 6 παράγραφος 2.

5. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
− Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010).

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης» (ΦΕΚ 
235/Α΄/27.12.2010).

7. Τις διατάξεις του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 
131/Α΄/28.06.2006)

8. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 1121/Α΄/13.07.2010)

9. Την αριθμ. 5098/22.02.2013 έκθεση − εισήγηση του 
Δασαρχείου Διδυμοτείχου, για την ανάγκη ίδρυσης Κα−
ταφυγίου Αγριας Ζωής με ονομασία «Φράγμα Κομάρων» 
εμβαδού 7.038,69 στρεμμάτων, για τους λόγους που 
αναλυτικά αναφέρονται σ' αυτήν.

10. Το αριθμ. 5289/27.02.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Δασών Έβρου, που αποτελεί τη σύμφωνη γνώμη αυτής.

11. Το γεγονός ότι, η ίδρυση του εν λόγω καταφυγί−
ου αποτελεί αντισταθμιστικό μέτρο στην κατάργηση 
του Καταφυγίου Άγριας Ζωής «Αγγελος» (Απόφαση 
172514/1777 π.ε./15.01.2013 του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέρ−
γειας και Κλιματικής Αλλαγής)

12. Το γεγονός ότι η ίδρυση του εν λόγω καταφυγί−
ου κρίνεται απαραίτητη για την ανάπτυξη της άγριας 
χλωρίδας, για την αναπαραγωγή, διατροφή, διαχείμαση 
ειδών της άγριας πανίδας, αποφασίζουμε

1) Ιδρύουμε Καταφύγιο Αγριας Ζωής με την επωνυ−
μία «Φράγμα Κομάρων, έκτασης 7.038,69 στρεμμάτων 
στην περιοχή του Κ.Δ. Κομάρων του Δήμου Ορεστιάδας.

Η ίδρυση του καταφυγίου κρίνεται απαραίτητη για την 
ανάπτυξη της άγριας χλωρίδας και για την αναπαρα−
γωγή, διατροφή, διαχείμαση ειδών της άγριας πανίδας.

2) Τα όρια του Καταφυγίου Άγριας Ζωής «Φράγμα 
Κομάρων» όπως αυτά απεικονίζονται στο συνημμένο 
τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:200000 ορίζονται 
ως ακολούθως: 

Αρχίζει από τη συμβολή του επαρχιακού δρόμου Κο−
μάρων − Πενταλόφου με κατεύθυνση προς Κυπρίνο, 
συνεχίζει στρίβοντας δεξιά προς το νέο φράγμα Κο−
μάρων (Καλύβα Ρέμα), ακολουθώντας τον επαρχιακό 
δρόμο προς Θεραπειό μέχρι τη θέση «Γιδοτόπι» όπου 
στρίβει δεξιά ακολουθώντας τον δασικό δρόμο στην 
θέση «Τσουκαλάς», φθάνοντας μέχρι την διασταύρωση 
του δασικού δρόμου προς τη θέση «Βρύση − Ρέμα», απ' 
όπου ακολουθεί δεξιά πορεία προς τη θέση «Καλύβια», 
μέχρι να συναντήσει τον επαρχιακό δρόμο Πενταλόφου 
− Κομάρων, τον οποίον ακολουθεί στρίβοντας δεξιά 
μέχρι την συμβολή του επαρχιακού δρόμου Κομάρων − 
Πενταλόφου (σημείο εκκίνησης).

3) Μέσα στα Καταφύγια Άγριας Ζωής απαγορεύο−
νται η θήρα, οι αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων 
δεικτών, η αλιεία, η σύλληψη της άγριας πανίδας, η 
συλλογή της άγριας χλωρίδας, η καταστροφή ζώνης 
με φυσική Βλάστηση με κάθε τρόπο, η καταστροφή 
των φυτοφρακτών, η αμμοληψία, η αποστράγγιση, η 
επιχωμάτωση και αποξήρανση ελωδών εκτάσεων, η ρύ−
πανση των υδατικών συστημάτων, η διάθεση ή απόρριψη 
αποβλήτων, η ανάπτυξη ιχθυοκαλλιεργειών, η διενέργεια 
στρατιωτικών ασκήσεων, καθώς και η υπαγωγή έκτασης 
του καταφυγίου σε πολεοδομικό ή ρυμοτομικό σχε−
διασμό. Επιτρέπεται η εγκατάσταση παρατηρητηρίων 
άγριας πανίδας.

Η εκτέλεση λατομικών και μεταλλευτικών δραστηριο−
τήτων όπως και δρόμων επιτρέπεται, εάν έχει υποβληθεί 
μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τύπου Α και έχει 
χορηγηθεί έγκριση περιβαλλοντικών όρων.

Επίσης μέσα στα Καταφύγια Αγριας Ζωής, οι αρμό−
διες κατά περίπτωση υπηρεσίες μπορούν να εγκρίνουν 
ή να προγραμματίζουν και να εκτελούν ειδικά έργα 
βελτίωσης του βιοτόπου και έργα ικανοποίησης των 
οικολογικών αναγκών του βιολογικού κύκλου των ειδών 
της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας και 
ιδίως αναδάσωση, διατήρηση ακαλλιέργητων εκτάσεων, 
διατήρηση εκτάσεων με τοπικές ποικιλίες, διατήρηση 
φυτοφρακτών, έργα αναβάθμισης και αποκατάστασης 
υγροτοπικών εκτάσεων, δημιουργία και ανάπτυξη ζω−
νών φυσικής βλάστησης, δημιουργία δενδροστοιχιών 
κατά μήκος των αγροτικών δρόμων και ελωδών εκτά−
σεων. Τα έργα αυτά περιγράφονται σε ειδικές μελέ−
τες διαχείρισης, οι οποίες εγκρίνονται από το Γενικό 
Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι 
προδιαγραφές για τη σύνταξή τους καθορίζονται με 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής.

Με απόφαση που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, μπορεί να απαγορευθεί ή να τεθούν 
όροι ή περιορισμοί στην άσκηση της αλιείας, γεωργίας, 
βοσκής, υλοτομίας, χρήσης των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων και της συλλογής και κοπής αρωματικών, 
Βαφικών, αρτυματικών, μελισσοκομικών και ανθοκομικών 
−διακοσμητικών φυτών για εμπορικούς σκοπούς.
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4) Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα 
της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, των 
Δήμων, των Κυνηγετικών Οργανώσεων και σε κάθε φι−
λόνομο πολίτη.

5) Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται 
σύμφωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις.

6) Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα−
λείται δαπάνη σε Βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 23 Απριλίου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ
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    Αριθμ. 642 (3)
Κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας εμβαδού 1.931,71 τετρ. 

μέτρων, στη θέση "Βραχούλι" της Τοπικής Κοινότη−
τας Αρχαίας Νεμέας Δημοτικής Ενότητας Νεμέας 
του Δήμου Νεμέας Περιφερειακής Ενότητας Κοριν−
θίας, λόγω καταστροφής της δασικής βλάστησης.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ  

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) Του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 

της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυ−
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

β) Του Ν. 3200/1955 «Περί διοικητικής αποκέντρωσης» 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.Δ. 532/ 
1970 και μεταγενέστερες διατάξεις. 

γ) Του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7−6−2010 τ.Α΄) «Νέα αρχι−
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

δ) Του Π.Δ. 139/2010 (Φ.Ε.Κ. 232/27−12−2010 τ.Α΄) «Οργα−
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου 
− Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

2. Την υπ' αριθ. 40/29−12−2010 (Φ.Ε.Κ. 247/31−12−2010 τ.Α΄) 
πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου περί παύσης εκ του 
Νόμου των Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών και 
διορισμού Γενικών Γραμματέων στις Αποκεντρωμένες 
Διοικήσεις του Κράτους.

3. Την υπ' αριθ. 26/6−8−2012 (Φ.Ε.Κ. 155/6−8−2012 τ.Α΄) 
πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου περί αποδοχής πα−
ραιτήσεων Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων του Κράτους, απαλλαγής από τα καθήκο−
ντα τους και διορισμού νέων Γενικών Γραμματέων στις 
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους.

4. Τις Διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας: α) 160417/ 
1180/8−7−1980, β) 182447/3049/24−8−1980.

5. Τις διατάξεις: 
α) Της παρ. 1 άρθρου 24 και της παρ. 3 άρθρου 117 

του Συντάγματος της χώρας μας.
β) Του Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και 

των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» και συγκε−
κριμένα των άρθρων 38 & 41, σε συνδυασμό με την παρ. 1 
άρθρου 3 και τις παρ. 1ε & 2ε άρθρου 4 του ιδίου Νόμου, 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

6. Τις υπ' αριθ. 204262/4545/23−11−2010 "Οδηγίες εφαρ−
μογής των παραγράφων 1 και 2 άρθρου 3 του Νόμου 
998/1979, όπως ισχύει", από τη Δ/νση Προστασίας Δασών 
& Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλο−
ντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής.

7. Την υπ' αριθ. 1357/11−3−2013 Πρόταση του Δασαρχεί−
ου Κορίνθου μετά την από 8−3−2013 Έκθεση Αυτοψίας 
− Φωτοερμηνείας της Δασολόγου Δασαρχείου Κορίνθου 
Βασιλικής Ρίσκα, σύμφωνα με την οποία η αναφερόμενη 
στο θέμα έκταση εμβαδού 1.931,71 τετρ. μέτρων, όπως 
αποτυπώνεται με τα στοιχεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 

στο από 8−3−2013 συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα 
κλίμακας 1:750, ενώ καλυπτόταν από δάσος αείφυλλων 
πλατύφυλλων (αυτοφυή θαμνώδη, ξυλώδη δασική βλά−
στηση με μέση συγκόμωση διαχρονικά περίπου "0.80" 
ογδόντα εκατοστά), μετά το έτος 1996, αποψιλώθηκε και 
υποβαθμίστηκε αυτό, με υπερβόσκηση, αιγοπροβάτων 
που σταυλίζονται σε παρακείμενο ποιμνιοστάσιο του 
Κωνσταντίνου Μιχόπουλου του Βασιλείου και συνεπώς 
επιβάλλεται η κήρυξη της ως αναδασωτέας, αποφα−
σίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα τη Δημόσια έκταση εμ−
βαδού 1.931,71 τετρ. μέτρων, στη θέση "Βραχούλι" της 
Τοπικής Κοινότητας Αρχαίας Νεμέας Δημοτικής Ενότη−
τας Νεμέας του Δήμου Νεμέας Περιφερειακής Ενότητας 
Κορινθίας, η οποία αποτελεί "δάσος" σύμφωνα με την 
παρ. 1 άρθρου 3 του Ν. 998/79 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα, αποτυπώνεται με τα στοιχεία 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8. 9, 1 στο από 8−3−2013 συνημμένο Τοπογραφικό 
Διάγραμμα κλίμακας 1:750 και εντοπίζεται επί αυτού σε 
Απόσπασμα του υπ' αριθ. 6364/8 Τοπογραφικού Χάρτη 
της Γ.Υ.Σ., με κλίμακα 1:5.000, οριοθετείται με τη χρήση 
συντεταγμένων στο Ε.Γ.Σ.Α. '87, ως εξής: 

Σημείο 1: Χ=384216.2308  Υ=4186489.8082
 "  2: Χ=384202.4555  Υ=4186497.6521 

 "  3: Χ=384184.7554  Υ=4186499.1264 
 " 4: Χ=384182.6878  Υ=4186512.8767 
 "  5: Χ=384215.1567  Υ=4186543.1456 
 "  6: Χ=384239.8982  Υ=4186548.3680 
 " 7: Χ=384239.5909  Υ=4186524.9216
 " 8: Χ=384229.3835  Υ=4186513.2167
 " 9 Χ=384218.6781   Υ=4186492.1171 

και συνορεύει: 
ΒΟΡΕΙΑ: Με δάσος. 
ΝΟΤΙΑ: Με δάσος.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Με δάσος και μη δασική έκταση. 
ΔΥΤΙΚΑ: Με δάσος

όπου σύνταξε η Δασολόγος του Δασαρχείου Κορίνθου 
Βασιλική Ρίσκα και θεώρησε ο Δασάρχης, με σκοπό 
την επανεγκατάσταση με φυσική ή τεχνητή αναγέν−
νηση της δασικής βλάστησης που αποψιλώθηκε από 
υπερβόσκηση.

Κατά της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις της παρ. 1 άρθρου 47 του Ν. 3900/2010, όπως 
τροποποίησε το άρθρο 1 του Ν. 702/1977, επιτρέπεται 
προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, 
ενώπιον του (αρμοδίου) τριμελούς Διοικητικού Εφετείου, 
εντός εξήντα ημερών από την επομένη της δημοσιεύ−
σεως ή κοινοποιήσεως αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 24 Απριλίου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ    
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

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 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. − − 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.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

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)

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

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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