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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 44
19 Φεβρουαρίου 2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Μερική ανάκληση της υπ’ αριθ. 244/25−01−2010 (Φ.Ε.Κ
35/Δ΄/3−02−2010) απόφασης του Γενικού Γραμμα−
τέα Περιφέρειας Αττικής “Περί κήρυξης αναδασω−
τέας έκτασης συνολικού εμβαδού 4.917,252 στρ.”
σε θέσεις εντός των διοικητικών ορίων Περιφέρει−
ας Δήμων Ν. Αττικής λόγω πυρκαγιάς, για έκτα−
ση εμβαδού 6,907 στρ στη θέση «Ξυλοκέριζα» του
Δήμου Ν. Μάκρης ...........................................................................
1
Ανάκληση της υπ’ αριθ. 1591/1−7−1996 (Φ.Ε.Κ 1027/Δ΄/
11−9−1996) απόφασης του Περιφερειακού Δ/ντή Νο−
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αν. Αττικής “Περί κήρυ−
ξης αναδασωτέας εκτάσεως”, εμβαδού 4,600 στρ.
στη θέση “ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ” του Δήμου Αγ. Παρα−
σκευής του Ν. Αττικής ............................................................... 2
Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης στη θέση «Γκουρ
Γκουλιάτσιτ» περιοχής Κυριακίου του Δήμου Λι−
βαδειάς, λόγω εκχέρσωσης .................................................. 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 5976/πε
(1)
Μερική ανάκληση της υπ’ αριθ. 244/25−01−2010 (Φ.Ε.Κ
35/Δ΄/3−02−2010) απόφασης του Γενικού Γραμματέα
Περιφέρειας Αττικής “Περί κήρυξης αναδασωτέας
έκτασης συνολικού εμβαδού 4.917,252 στρ.” σε θέσεις
εντός των διοικητικών ορίων Περιφέρειας Δήμων Ν.
Αττικής λόγω πυρκαγιάς, για έκταση εμβαδού 6,907
στρ στη θέση «Ξυλοκέριζα» του Δήμου Ν. Μάκρης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 117 παρ. 3 και άρθρου 24 παρ. 1 του
Συντάγματος της Ελλάδος.
β) Του Ν. 3200/1955 «περί διοικητικής αποκεντρώσεως»
όπως αυτές τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα.
γ) Του Ν. 3852/10(ΦΕΚ87/τ.Α΄/7.6.10) “Αρχιτεκτ. της Αυ−
τοδ/σης, και της Αποκ. Διοίκησης Αττικής − Πρόγραμμα
Καλλικράτης”.
δ) Το Π.Δ 135/10 (ΦΕΚ 228/τ.Α΄/27.12.10) «Οργανισμός
της Αποκ. Διοίκησης Αττικής».

ε) Του Ν. 998/1979 “Περί προστασίας των Δασών και
των Δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας” και ειδι−
κότερα:
εα) Τις δ/ξεις του άρθρου 44 παρ. 3, 4 του Ν. 998/79,
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 36 του
Ν.3698/08.
στ) Του Ν. 3208/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σήμερα.
ζ) Την υπ’ αριθ. 97870/2248/7.5.09 εγκύκλιο δ/γή του
ΥΑΑΤ σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 36 του
Ν.3698/08 (ΦΕΚ 198/τ.Δ΄/2.10.08).
η) Την υπ’ αριθ. 534/2005 Ατομική Γνωμοδότηση του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έγινε αποδεκτή
με την υπ’ αριθ. 3017/πε/26.1.2006 απόφαση του Γ.Γ.Π.Α.
2. Τις διατάξεις και τη σχετική νομολογία περί ανά−
κλησης των διοικητικών πράξεων.
3. Την υπ’ αριθ. 244/25−01−2010 (Φ.Ε.Κ 35/Δ΄/3−02−2010)
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής
“Περί κήρυξης αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμ−
βαδού 4.917,252 στρ.” σε θέσεις εντός των διοικητικών
ορίων Περιφέρειας Δήμων Ν. Αττικής λόγω πυρκαγιάς.
4. Την υπ’ αριθ. 6163/8−7−2002 Πράξη Χαρακτηρισμού
του Δασάρχη Πεντέλης και την υπ’ αριθ. 10/2011 οριστική
και τελεσίδικη απόφαση της Πρώτης Α΄/θμιας Επιτροπής
Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Αν. Αττικής με την
οποία έκταση εμβαδού 7,480 στρ (εντός της οποίας
περιλαμβάνεται η ανωτέρω έκταση των 6,907 στρ στη
θέση «Ξυλοκέριζα» του Δήμου Ν. Μάκρης για την οποίαν
προτείνεται η μερική ανάκληση της ανωτέρω κήρυξης),
κρίθηκε με την ενδικοφανή διαδικασία του άρθρου 14
του Ν. 998/1979 ως μη δασική − αγροτική της παρ. 6α
του άρθρου 3 του Ν. 998/1979.
5. Το υπ’ αριθ. 1288/25−4−2013 έγγραφο της Δ/νσης Δα−
σών Ανατ. Αττικής με το οποίο βεβαιώνεται ότι η ανω−
τέρω αριθ. 10/2011 απόφαση της Α΄β/θμιας Επιτροπής
Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Αν. Αττικής κατέστη
οριστική και τελεσίδικη.
6. Την υπ’ αριθ. 65112/6444/5−12−2013 πρόταση του Δα−
σαρχείου Πεντέλης, με την οποία σύμφωνα με τα ανω−
τέρω προτείνεται η μερική ανάκληση της υπ’ αριθ. 244/
25−01−2010 (Φ.Ε.Κ 35/Δ΄/3−02−2010) απόφασης του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής “Περί κήρυξης αναδα−
σωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού 4.917,252 στρ.” σε
θέσεις εντός των διοικητικών ορίων Περιφέρειας Δήμων
Ν. Αττικής για έκταση εμβαδού 6,907 στρ. με στοιχεία
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οριογραμμής (Α, 1, 2, 3, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η. Α) όπως αυτή απει−
κονίζεται στο συνημμένο στην παρούσα απόσπασμα της
αριθμ. 6447/3 πινακίδας χάρτου ΓΥΣ κλ. 1:5000 και η
οποία περιλαμβάνεται στην υπ’ αριθ. 6163/8−7−2002 Πράξη
Χαρακτηρισμού του Δασάρχη Πεντέλης που ακυρώθηκε
με την αριθ. 11/2011 οριστική και τελεσίδικη Απόφαση
της Πρώτης Α΄ /θμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμ−
φισβητήσεων Αν. Αττικής και χαρακτήρισε την έκταση
των 7,480 στρ ως μη δασική (αγροτική έκταση) της παρ.
6α του άρθρου 3 του Ν.998/79, γεγονός που κατέστησε
την πιο πάνω απόφαση κήρυξης μερικώς ανακλητέα ως
εκδοθείσα κατά πλάνη περί τα πραγματικά και νομικά
δεδομένα για την έκταση αυτή, αποφασίζουμε:
Ανακαλούμε μερικώς την υπ’ αριθ. 244/25−01−2010
(Φ.Ε.Κ 35/Δ΄/3−02−2010) απόφαση του Γενικού Γραμμα−
τέα Περιφέρειας Αττικής “Περί κήρυξης αναδασωτέας
έκτασης συνολικού εμβαδού 4.917,252 στρ.” σε θέσεις

εντός των διοικητικών ορίων Περιφέρειας Δήμων Ν. Ατ−
τικής λόγω πυρκαγιάς, για έκταση εμβαδού 6,907 στρ
με στοιχεία οριογραμμής (Α, 1, 2, 3, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η. Α) όπως
αυτή απεικονίζεται στο συνημμένο στην παρούσα από−
σπασμα της υπ’ αριθ. 6447/3 πινακίδας χάρτου ΓΥΣ κλ.
1:5000 και καθώς η ανωτέρω έκταση κρίθηκε οριστικά
και τελεσίδικα ως μη δασική της παρ. 6α του άρθρου 3
του Ν.998/1979, η ως άνω απόφαση κήρυξης του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής απώλεσε μερικώς την
αιτιολογική της βάση εκδοθείσα κατά πλάνη περί τα
πραγματικά και νομικά δεδομένα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ)
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Αριθ. 6084πε
(2)
Ανάκληση της υπ’ αριθ. 1591/1−7−1996 (Φ.Ε.Κ 1027/Δ΄/
11−9−1996) απόφασης του Περιφερειακού Δ/ντή Νο−
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αν. Αττικής “Περί κήρυξης
αναδασωτέας εκτάσεως”, εμβαδού 4,600 στρ. στη
θέση “ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ” του Δήμου Αγ. Παρασκευής
του Ν. Αττικής.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 117 παρ. 3 και άρθρου 24 παρ. 1 του
Συντάγματος της Ελλάδος.
β) Του Ν. 3200/1955 «περί διοικητικής αποκεντρώσεως»
όπως αυτές τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα.
γ) Του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.10) “Αρχιτεκτ. της
Αυτοδ/σης, και της Αποκ. Διοίκησης Αττικής−Πρόγραμμα
Καλλικράτης”.
δ) Το Π.Δ 135/10 (ΦΕΚ 228/τ.Α΄/27.12.10) «Οργανισμός
της Αποκ. Διοίκησης Αττικής».
ε) Του Ν. 998/1979 “Περί προστασίας των Δασών και
των Δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας” και ειδι−
κότερα:
εα) Τις δ/ξεις του άρθρου 44 παρ. 3, 4 όπως αυτή
προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 36 του Ν. 3698/08.
εβ) Τις δ/ξεις του άρθρου 3 παρ. 6 του Ν 998/79, όπως
ισχύει σήμερα.
στ) Του Ν. 3208/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σήμερα.
ζ) Την υπ’ αριθ. 97870/2248/7.5.09 εγκύκλιο δ/γή του
ΥΑΑΤ σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 36 του
Ν. 3698/08 (ΦΕΚ 198 τ.Δ΄/2.10.08).
η) Την 534/2005 Ατομική Γνωμοδότηση του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους που έγινε αποδεκτή με την
υπ’ αριθ. 3017/πε/26.1.2006 απόφαση του Γ.Γ.Π.Α
θ) Την υπ’ αριθ. 237/7−4−1989 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ.
2. Τις διατάξεις και τη σχετική νομολογία περί ανά−
κλησης των διοικητικών πράξεων.
3. Το υπ’ αριθ. 28623/11−11−2012 έγγραφο της πολεοδο−
μίας του Δήμου Αγ. Παρασκευής (κλειστό οικοδομικό
τετράγωνο ΟΤ 136α με χρήση Νεκροταφείου).
4. Τα υπ’ αριθ. 7740/πε/14−6−2011 και 1529/29−3−2011 έγ−
γραφα του Δασαρχείου Πεντέλης.
5. Το υπ’ αριθ. 91471/167/1−2−2005 έγγραφο της Δ/νσης
Προστασίας Δασών του τότε ΥπΑΑΤ.

6. Το υπ’ αριθ. 173533/2931/9−8−2012 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ.
7. Την υπ’ αριθ. 33811/3142/6−8−2013 πρόταση του Δα−
σαρχείου Πεντέλης περί Ανάκλησης της υπ’ αριθ. 1591/
1−7−1996 (Φ.Ε.Κ 1027/Δ΄/11−9−1996) απόφασης του Περιφε−
ρειακού Δ/ντή Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αν. Αττικής
“Περί κήρυξης αναδασωτέας εκτάσεως”, για έκταση εμ−
βαδού 4,600 στρ. στη θέση “ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ” του Δήμου
Αγ. Παρασκευής του Ν. Αττικής, όπως απεικονίζεται με
τα στοιχεία (Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ. Α) στο τοπογραφι−
κό διάγραμμα κλίμακας 1:1000 και στο υπ’ αριθ. 6456/1
απόσπασμα πινακίδας χάρου ΓΥΣ κλίμακας 1:5000 που
προσαρτώνται και συνοδεύουν την παρούσα.
8. Την υπ’ αριθ. 15/2013 απόφαση της Δεύτερης Α΄/
θμιας ΕΕΔΑ, σύμφωνα με την οποία ανακαλείται η υπ’
αριθ. 1591/1−7−1996 (Φ.Ε.Κ 1027/Δ΄/11−9−1996) απόφαση του
Περιφερειακού Δ/ντή Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αν.
Αττικής “Περί κήρυξης αναδασωτέας εκτάσεως”, για
έκταση εμβαδού 4,600 στρ. στη θέση “ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ”
του Δήμου Αγ. Παρασκευής του Ν. Αττικής, καθώς η
έκταση δεν αποτελεί Δημόσιο δάσος/δασική έκταση ή
άλσος/πάρκο και δεν υπάγεται στις δ/ξεις των παρ. 1−5
του άρθρου 3 του Ν.998/79, όπως ισχύει σήμερα, καθώς
είναι οικοδομικό τετράγωνο−χώρος νεκροταφείου εντός
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, γεγονός που κατέ−
στησε την πιο πάνω απόφαση κήρυξης ανακλητέα ως
εκδοθείσα κατά πλάνη περί τα πραγματικά και νομικά
δεδομένα για την έκταση αυτή, αποφασίζουμε:
Ανακαλούμε την υπ’ αριθ. 1591/1−7−1996 (Φ.Ε.Κ 1027/
Δ΄/11−9−1996) απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Νομαρ−
χιακής Αυτοδιοίκησης Αν. Αττικής “Περί κήρυξης ανα−
δασωτέας εκτάσεως”, για έκταση εμβαδού 4,600 στρ.
στη θέση "ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ" του Δήμου Αγ. Παρασκευής
της ΠΕ Αν. Αττικής, όπως απεικονίζεται με στοιχεία
οριογραμμής (Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ. Α) στο τοπογραφι−
κό διάγραμμα κλίμακας 1:1000 και στο υπ’ αριθ. 6456/1
απόσπασμα πινακίδας χάρου ΓΥΣ κλίμακας 1:5000 που
προσαρτώνται και συνοδεύουν την παρούσα, καθώς η
ως άνω απόφαση κήρυξης του Περιφερειακού Δ/ντή
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αν. Αττικής, απώλεσε την
αιτιολογική της βάση εκδοθείσα κατά πλάνη περί τα
πραγματικά και νομικά δεδομένα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ
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Αριθ. 170/11496
(3)
Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης στη θέση «Γκουρ
Γκουλιάτσιτ» περιοχής Κυριακίου του Δήμου Λιβα−
δειάς, λόγω εκχέρσωσης.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 και 117 παρ. 3
του Συντάγματος.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας −Στερεάς Ελλάδας»
(ΦΕΚ τ.Α΄ 231/10).
3. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «Περί προστασίας των
δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας»
(ΦΕΚ 289 Α΄) και συγκεκριμένα:
α) του άρθρου 41 παρ. 1 και 3 όπως ισχύει σήμερα και
β) του άρθρου 38 παρ. 1 όπως ισχύει σήμερα, άρθρο
36 Ν. 3698/2008 (ΦΕΚ 189 Α΄) και το άρθρο 9 Ν. 3818/10
(ΦΕΚ 17 Α΄).
4. Τις διαταγές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων:
α) 160417/1180/8−7−80,
β) 182447/3049/24−9−80 και
γ) 204262/4545/23−11−10 Υ.Π.Ε.Κ.Α.
5. Την υπ’ αριθ. 1669/33104/31−3−11 (ΦΕΚ τ.Β΄ 648/11)
απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Στ.Ε. «Περί μεταβίβασης δικαιώματος
υπογραφής».
6. Το υπ’ αριθ. 221525/4195/21−9−11 εγκύκλιος διαταγή
ΥΠΕΚΑ.
7. Την υπ’ αριθ. 5486/253804/18−12−2013 πρόταση του
Δασαρχείου Λιβαδειάς καθώς και το υπ’ αριθ. Δ.Υ/17−
01−2014 συμπληρωματικό έγγραφο αυτής, από τα οποία
προκύπτει ότι η έκταση που αναφέρεται στο θέμα κα−

ταλήφθηκε παράνομα και εκχερσώθηκε ενώ πριν την
καταστροφή της υπαγόταν στην παρ. 2 του άρθρου 3
του Ν. 998/79 και ως εκ τούτου επιβάλλεται η κήρυξη
της ως αναδασωτέας, αποφασίζουμε:
Κηρύσσουμε αναδασωτέα την δημόσια δασικού χα−
ρακτήρα έκταση εμβαδού 387,77 τ.μ. στη θέση «Γκουρ
Γκουλιάτσιτ» περιοχής Κυριακίου του Δήμου Λιβαδειάς
Ν Βοιωτίας, με σκοπό αφ’ ενός μεν τη διατήρηση του
δασικού χαρακτήρα, ώστε να αποκλεισθεί η διάθεσή της
για άλλο προορισμό, αφ’ ετέρου δε την επαναδημιουργία
της δασικής βλάστησης με φυσική ή τεχνητή αναδάσωση.
Η έκταση απεικονίζεται με στοιχεία περιμέτρου (1−2−
3−4−5−6−7−8−9−10−1), όπως φαίνεται στο συνημμένο το−
πογραφικό διάγραμμα και προσδιορίζεται επακριβώς
στον πίνακα συντεταγμένων, ο οποίος αποτελεί ανα−
πόσπαστο μέρος της αποφάσεως αυτής και έχει όρια:
Ανατολικά: Με δασικού χαρακτήρα έκταση σήμερα.
Δυτικά: Με δασικού χαρακτήρα έκταση σήμερα.
Βόρεια: Με δασικού χαρακτήρα έκταση σήμερα.
Νότια: Με δασικού χαρακτήρα έκταση σήμερα.
Επιτρέπεται υποβολή κατ’ αυτής αίτησης ακύρωσης
στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Πειραιά εντός προθε−
σμίας εξήντα (60) ημερών, που αρχίζει από την επομένη
της δημοσίευσής της (άρθρο 46 Π.Δ. 18/89).
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λιβαδειά, 31 Ιανουαρίου 2014
Με εντολή Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών Π.Ε. Βοιωτίας
ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ
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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

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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