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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 17952
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 12888/1−8−2007 απόφα−
σης Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ.
369/Α.Α.Π./23−8−2007) και Παραχώρηση στον Οργα−
νισμό Λιμένα Κέρκυρας Α.Ε. της χρήσης και εκμε−
τάλλευσης του χωροθετημένου Καταφυγίου Τουρι−
στικών Σκαφών εντός ζώνης λιμένα Λάκκας Παξών.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.3270/2004 (Φ.Ε.Κ. 187/Α/11.10.2004)
«Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης
και θέματα τουρισμού».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Π.Δ. 149/2005 (Φ.Ε.Κ.
211/Α΄/22.8.2005) «Οργανισμός του Υπουργείου Τουριστι−
κής Ανάπτυξης».
3. Το Π.Δ. 85/2012 (Φ.Ε.Κ. 141/Α/21.6.2012) «Ίδρυση και
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών».
4. Το Π.Δ.86/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21.6.2012) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.10) «Νέα Αρχιτε−
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απoκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
6. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.10) «Ενίσχυση της
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι−
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια"
και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του Κεφ. Γ΄ του ν. 2160/93 (Φ.Ε.Κ.
118/Α/19.07.93) «Δημιουργία και λειτουργία τουριστικών
λιμένων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως των
άρθρων 31 και 34.
8. Την υπ’ αριθμ. Τ/9803/05.09.03 (Φ.Ε.Κ. 1323/Β/16.09.03)
Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εμπορι−
κής Ναυτιλίας περί Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας
Τουριστικών Λιμένων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Την υπ’ αριθμ. 12888/1−8−2007 (Φ.Ε.Κ. 369/Α.Α.Π./
23−8−2007) υπουργική απόφαση χωροθέτησης του κα−
ταφυγίου τουριστικών σκαφών εντός ζώνης λιμένα στη
Λάκκα Παξών στο Δήμο Παξών.
10. Το με Α.Π. 1365/5.0/01.07.2013 έγγραφο του Οργα−
νισμού Λιμένα Κέρκυρας Α.Ε.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 12888/1−8−2007
απόφασης Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ.
369/Α.Α.Π./23−8−2007) ως εξής:
Το εδάφιο: «Φορέας διαχείρισης του έργου είναι ο
Δήμος Παξών» αντικαθίσταται από το εδάφιο: «Φορέ−
ας διαχείρισης του έργου είναι ο Οργανισμός Λιμένα
Κέρκυρας Α.Ε.».
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 12888/1−8−2007
απόφαση Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ.
369/Α.Α.Π./23−8−2007).
3. Την παραχώρηση στον «Οργανισμό Λιμένα Κέρ−
κυρας Α.Ε.» − ο οποίος εφεξής λογίζεται φορέας δια−
χείρισης του καταφυγίου − έναντι ανταλλάγματος της
χρήσης και εκμετάλλευσης της θαλάσσιας και χερσαίας
ζώνης του καταφυγίου τουριστικών σκαφών εντός ζώνης
λιμένα Λάκκας Παξών του Δήμου Παξών, δυναμικότη−
τας 35 θέσεων ελλιμενισμού, όπως οριοθετείται στο
τοπογραφικό διάγραμμα που αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της υπ’ αριθμ. 12888/1−8−2007 απόφασης Υπουρ−
γού Τουριστικής Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 369/Α.Α.Π./23−8−2007),
με την οποία έχει χωροθετηθεί το πιο πάνω καταφύγιο.
4. Τη σύναψη —μεταξύ αφ’ ενός του Ελληνικού Δημο−
σίου εκπροσωπουμένου από την Υπουργό Τουρισμού
και αφ’ ετέρου του Οργανισμού Λιμένα Κέρκυρας Α.Ε.
νόμιμα εκπροσωπούμενου — σύμβασης παραχώρησης,
με την οποία ρυθμίζονται και συνομολογούνται τα επι−
μέρους ζητήματα της χρήσης και λειτουργίας του πιο
πάνω καταφυγίου τουριστικών σκαφών και τα απορ−
ρέοντα από αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις των
συμβαλλομένων μερών. Η πιο πάνω σύμβαση συνάπτεται
μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών από την δημοσίευση της

3844

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

απόφασης αυτής. Παράλειψη σύναψης της σύμβασης
για οιονδήποτε λόγο επάγεται αναπομπή του θέματος
στην Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων του άρθρου 30 του
ν. 2160/1993, με το ερώτημα της άρσης της εγκεκριμένης
χωροθέτησης.
5. Η παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης του
καταφυγίου τουριστικών σκαφών στο λιμένα Λάκκας
Παξών έχει διάρκεια είκοσι τριών (23) ετών και η ισχύς
της αρχίζει από την σύναψή της σχετικής σύμβασης της
ως άνω παραγράφου 4 της απόφασης αυτής.
6. Η διάρκεια της παραχώρησης είναι δυνατό να παρα−
ταθεί μόνο εάν αυτό συμφωνηθεί συμβατικά μεταξύ του
Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού Λιμένα Κέρκυ−
ρας Α.Ε., πριν από την λήξη της —αρχικά καθορισμένης
στην παράγραφο 4 της απόφασης αυτής— διάρκειας
παραχώρησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Αυγούστου 2013
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

F
Αριθμ. 17492/1096
(2)
Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενης του έτους 1923.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄/7−6−2010).
2. Το ΠΔ 139/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
(ΦΕΚ 232 Α΄/27−12−2010).
3. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 (Φ.Ε.Κ. 107 Α) «Διοίκη−
ση, οργάνωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για
την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ Α΄
107/1997.
4. Τις διατάξεις του Ν. 2647/22−10−98 (Φ.Ε.Κ. 237 Α)
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την
Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Ν.Δ.17−7−23 (ΦΕΚ 228 Α΄/16−8−23)
«Περί σχεδίων πόλεων κ.λπ.».
6. Τις διατάξεις του Ν. 2831/2000 «Τροποποίηση των
διατάξεων του Ν. 1577/1985 (Γενικός Οικοδομικός Κανο−
νισμός) και άλλες πολεοδομικές διατάξεις» (ΦΕΚ 140 Α΄)
7. Το Π.Δ./24−5−85 (ΦΕΚ 270 Δ΄) «Τροποποίηση των
όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κει−
μένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων...»
και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ 1α.
8. Τις διατάξεις του Ν. 3212/03 (Φ.Ε.Κ. 308 Α΄) «Άδεια
δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις ...». και ει−
δικότερα τις διατάξεις του άρθρου 10 και άρθρου 23.
9. Τις διατάξεις του Ν.3937/11 (ΦΕΚ 60 Α΄) και ειδικό−
τερα στην παρ.15 του άρθρου 20 αυτού.
10. Τα οριζόμενα της Εγκ.5/29−1−2004 της Δ.Ο.Κ.Κ.
11. Τα οριζόμενα στα έγγραφα 1256/1−3−05, 46743/
30−11−06 και 49045/20−12−05 του ΥΠΕΧΩΔΕ.
12.Τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 1200/101/10.1.2013 από−
φαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για την ανα−
συγκρότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών θεμάτων και
αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) στην έδρα της Περιφερει−
ακής ενότητας Κορινθίας κατ’ εφαρμογή του άρθρου
30 του Ν. 4030/11.

13. Την από 6−5−2011 αίτηση του Ανθεμίου Ανδρέα προς
τη Δ/νση Πολεοδομίας του Δήμου Λουτρακίου για την
αναγνώριση οδού, ως προϋφιστάμενη του έτους 1923.
14.Το από 6−7−2011 διαβιβαστικό της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του τμήματος Πολεοδομίας του Δήμου Λου−
τρακίου −Αγ. Θεοδώρων προς το Δημοτικό Συμβούλιο
του Νομού, στο οποίο διατυπώνεται η Συνηγορία της
υπηρεσίας για την αναγνώριση της οδού του Εκκλη−
σιαστικού Λυκείου που αρχίζει από τη συμβολή της
με την επαρχιακή οδό Ισθμού−Λουτρακίου ακολουθώ−
ντας την πορεία, ως αυτή εμφανίζεται στο χάρτη της
Γ.Υ.Σ. κλ. 1/5000 με ερυθρό χρώμα, και καταλήγει στην
περιοχή «Κλεφτοράχη» στο σημείο με συντεταγμένες
(Χ:412984,09, Υ:4199897,98), ως οδό προϋφιστάμενη του
έτους 1923.
15. Το αριθμ. 20452/13.9.2011 διαβιβαστικό της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του τμήματος Πολεοδομίας του
Δήμου Λουτρακίου − Αγ. Θεοδώρων προς τη Δ/νσή μας,
με τα συνημμένα σ' αυτό στοιχεία, για την αναγνώριση
της οδού.
16. Τη με αριθμ. 217/13−7−2011 Απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου − Αγ. Θεοδώρων,
με την οποία γνωμοδότησε θετικά για την αναγνώριση
τμήματος παλαιάς αγροτικής οδού ως προϋφιοτάμενης
του έτους 1923 στην περιοχή «Κλεφτοράχη» του Δήμου
Λουτρακίου.
17. Τα σχέδια εντοπισμού της οδού, σε ορθοφωτο−
χάρτες από αεροφωτογραφίες των ετών 1960 και 1945
καθώς και απόσπασμα χάρτου ΓΥΣ κλίμακας 1/5000 που
συνοδεύει τη με αρίθμ 217/20011 Απόφαση του Δήμου
Λουτρακίου − Αγ. Θεοδώρων και στα οποία φαίνεται η
οδός του εκκλησιαστικού λυκείου.
18. Το απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη της σημερινής
κατάστασης που συνοδεύει τη με αριθμ.217/2011 απόφα−
ση του Δήμου Λουτρακίου −Αγ. Θεοδώρων σε κλίμακα
1/5000, που φαίνεται με μαύρη διακεκομμένη γραμμή το
τμήμα της οδού που πρόκειται να αναγνωρισθεί.
19.Το με αριθμ.38814/24−2−1918 δωρητήριο συμβόλαιο
και το με αριθμ.261/8−5−1942 πωλητήριο συμβόλαιο στα
οποία περιγράφεται η εν λόγω οδός.
20. Την ομόφωνη, θετική ως η εισήγηση, γνωμοδότηση
του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Πελοποννήσου, απόσπασμα Πρακτικού
υπ' αριθμ. 1/26−3−2013 θέμα 6°, όπως αυτό διαβιβάστηκε
στην Υπηρεσία με το α.π. 21/11−4−2013 έγγραφο (α.π.
ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 17492/1096/15−4−2013).
Και κατόπιν της εξέτασης των υποβληθέντων στοιχεί−
ων, κατά τη συνεδρίαση της 26/3/2013 του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.
Κορινθίας, αποφασίζουμε:
Την αναγνώριση της οδού του Εκκλησιαστικού Λυκεί−
ου, στην εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικι−
σμού περιοχή «Κλεφτόραχη» του Δήμου Λουτρακίου−Αγ.
Θεοδώρων του Νομού Κορινθίας, που αρχίζει από τη
συμβολή της με την επαρχιακή οδό Ισθμου−Λουτρα−
κίου ακολουθώντας την πορεία, ως αυτή εμφανίζεται
στο χάρτη της ΓΥ.Σ. κλ. 1/5000 με ερυθρό χρώμα, και
καταλήγει στην περιοχή «Κλεφτοράχη» στο σημείο με
συντεταγμένες (Χ:412984,09, Υ:4199897,98), ως οδό προ−
ϋφιστάμενη του έτους 1923.
Από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της Απόφασης
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή μαζί με το συνημμένο Διάγραμμα, να
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τρίπολη, 23 Μαΐου 2013
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ
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Αριθμ. YΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/
Φ43/85381/42436/5873/2905
(3)
΄Εγκριση κήρυξης και οριοθέτησης του αρχαιολογικού
χώρου Δραμίων, Δήμου Αποκορώνου, Περιφερειακής
Ενότητας Χανίων, Περιφέρειας Κρήτης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005).
Β) Του Π.Δ. 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α΄/13−06−2003) «Οργανι−
σμός του Υπουργείου Πολιτισμού».
Γ) Του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α΄/28−6−2002) «Για την
προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστι−
κής Κληρονομιάς» και συγκεκριμένα το άρθρο 12 αυτού.
Δ) Της ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49610/28−11−1990 κοινής υπουργι−
κής απόφασης (ΦΕΚ 743/Β΄/29−11−1990) «Εξαίρεση από
τον περιορισμό των τριών υπογραφών».
2. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α΄/25−06−2013) «Τροπο−
ποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουρ−
γείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων αντιστοίχως».
3. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α΄/25−06−2013) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».
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4. Τον Ν. 3378/2005 (ΦΕΚ 203/Α΄/19−08−2005) «Κύρωση
της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία της αρ−
χαιολογικής κληρονομιάς (αναθεωρημένη)».
5. Το υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΔΤΦΚ/12183/1765/47/
24−05−2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Τοπογραφήσεων,
Φωτογραμμετρίας και Κτηματολογίου της Γενικής Δ/
νσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων της
Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ.
6. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαι−
ολογικού Συμβουλίου, όπως διατυπώθηκε κατά την αρ.
31/18−12−2012 Συνεδρία του, αποφασίζουμε:
Εγκρίνεται η κήρυξη και οριοθέτηση του αρχαιολο−
γικού χώρου Δραμίων, Δήμου Αποκορώνου, ΠΕ Χανίων,
Περιφέρειας Κρήτης, ο οποίος περιλαμβάνει χερσαίο
και ενάλιο τμήμα, για λόγους αποτελεσματικότερης
προστασίας και ανάδειξης των αρχαίων καταλοίπων,
των ρωμαϊκών κυρίως χρόνων που έχουν εντοπιστεί
σε αυτόν.
Ο αρχαιολογικός χώρος οριοθετείται από την πολυ−
γωνική γραμμή που ορίζουν τα σημεία 1, 2, ...17, 18 και 1,
όπως αυτή σημειώνεται στο διάγραμμα, κλίμακας 1:5.000
που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση. Τα σημεία που
οριοθετούν τον αρχαιολογικό χώρο αντιστοιχούν σε
ζεύγη συντεταγμένων που παρατίθενται σε συνημμένο
στην παρούσα απόφαση πίνακα.
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Ιουλίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
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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

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 €

−

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
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