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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/ 122036ΠΕ/3065 (1)
 Χαρακτηρισμός ως μνημείων δύο (2) κτιρίων που βρίσκο−

νται στο Ο.Τ. 180 του Δήμου Αγρινίου του Ν. Αιτωλοα−
καρνανίας και συγκεκριμένα (α) του κτιρίου που στεγά−
ζει το Υποκατάστημα της Τραπέζης της Ελλάδος, στη 
συμβολή της οδού Αναστασιάδη 1 με την Πλατεία Δη−
μοκρατίας και (β) της οικίας του Διευθυντή της Τραπέ−
ζης της Ελλάδος, που βρίσκεται επί της οδού Βότση, 
φερομένης ιδιοκτησίας Τραπέζης της Ελλάδος.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Το π.δ. 63/2005 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 98/Α/

22.4.2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

β) Το π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» 
(ΦΕΚ 2/Α/8.1.2009).

γ) Του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιο−
τήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 
153/Α/28.6.2002).

δ) Του ν. 2039/1992 «περί Κύρωσης της Σύμβασης για την 
προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς της Ευρώπης» 
(ΦΕΚ 61/Α/13.4.1992).

ε) Του π.δ. 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α/13.6.2003) «Οργανισμός 
Υπουργείου Πολιτισμού».

2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/20.1.2004 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 70/Β/20.1.2004) «Μεταβίβα−
ση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισμού στις Πε−
ριφερειακές...» καθώς και την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/
ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20.1.2004 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 70/
Β/20.1.2004) «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων 
του ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού».

3. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Νεώτερης και Σύγχρο−
νης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς και τα λοιπά στοιχεία 
του φακέλου.

4. Την κατά πλειοψηφία γνωμοδότηση του Κεντρικού 
Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων κατά τη συνεδρίαση της 
27.11.2008 με αρ. Πρακτ. 28/27.11.2008, αποφασίζουμε: 

Χαρακτηρίζουμε ως μνημεία, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 6 παρ. 1γ του ν. 3028/2002, τα δύο (2) κτίρια που 
βρίσκονται στο Ο.Τ. 180 του Δήμου Αγρινίου του Ν. Αιτωλο−
ακαρνανίας και συγκεκριμένα (α) του κτιρίου που στεγάζει 
το Υποκατάστημα της Τραπέζης της Ελλάδος, στη συμβολή 
της οδού Αναστασιάδη 1 με την Πλατεία Δημοκρατίας και 
(β) της οικίας του Διευθυντή της Τραπέζης της Ελλάδος, 
που βρίσκεται επί της οδού Βότση, φερομένης ιδιοκτησίας 
Τραπέζης της Ελλάδος.

Το κτίριο της Τραπέζης της Ελλάδος, αποτελεί ιδιαίτερα 
ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική σύνθεση με χαρακτηριστικές 
αναφορές στο ρεύμα του νεοκλασικισμού, αποτελεί σημείο 
αναφοράς για την πόλη του Αγρινίου και είναι αναπόσπα−
στα συνδεδεμένο με την οικονομική ζωή της πόλης. Το 
κτίριο που αποτέλεσε την κατοικία του Διευθυντή αποτελεί 
κτίριο ειδικής χρήσης που συνδέεται άμεσα με τη λειτουρ−
γία του κεντρικού κτιρίου της Τραπέζης και αναδεικνύει τις 
αντιλήψεις που κυριαρχούσαν την περίοδο της κατασκευής 
του τόσο ως προς τις μορφές, όσο και ως προς τα υλικά 
που χρησιμοποιούνται και επομένως παρουσιάζει ιδιαίτερη 
αρχιτεκτονική και ιστορική σημασία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

   Αθήνα, 10 Μαρτίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ
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    Αριθμ. 108 (2)
α)Τυπική άρση απαλλοτρίωσης σε εφαρμογή της 862/01 

Απόφασης του Διοικ. Εφετείου Αθηνών ιδιοκτησίας 
κληρ. Γ. Δασόπουλου στη Λιβαδειά. β) Τροποποίηση 
του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Λιβαδειάς με αποχαρα−
κτηρισμό τμήματος χώρου πρασίνου μεταξύ των οδών 
Πλαταιών − Ακοντίου κ’ Αριστοφάνους στο Ο.Τ. 66 νέου 
ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Λιβαδειάς, σε οικοδομήσιμο 
χώρο ιδιοκτησίας κληρ. Γεωργίας Δασόπουλου.

   Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των ιδρυτικών Νόμων της Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α/1994) και ν. 2240/1994 
(ΦΕΚ 153/Α/1994).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21/Α/1996) «Κώδι−
κας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα.

3. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και 
Οργάνίοσης τ(ον υπηρεσιών της Νομαρχίας Βοιωτίας (ΦΕΚ 
667/Β/10.5.2004).

4. Τη μετάβαση μέρους αρμοδιοτήτων του Νομάρχη 
στους Αντινομάρχες (ΦΕΚ 2079/8/8/10.2008).

5. Τις διατάξεις του άρθ.29Α του ν. 2831/2000 (ΦΕΚ 140/
Α/2000) όπως αντικαταστάθηκαν από το αρθρ. 10 του ν. 3044/
26.8.2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) περί ασκήσεως αρμοδιότητας 
πολεοδομικού σχεδιασμού χρηματικές προκαταβολές από 
τον ιδιοκτήτη της περιοχής που πρόκειται να ενταχθούν 
στα ρυμοτομικά σχέδια.

6. Το ν. 1032/1980 (ΦΕΚ 57Α/1980) περί σύστασης Υ.Χ.Ο.Π.
7. Το ν.δ. 1558/1985 (ΦΕΚ 137Α/26.7.1985) περί σύστασης 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. άρθρα 23 και 24
8. Τις διατάξεις των άρθρων 31 μέχρι 38 και 42 μέχρι 48 

του από 17.7.1923 ν.δ. περί σχεδίων πόλεων και κωμοπόλεων 
όπως μέχρι σήμερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν 
καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη.

9. Τις διατάξεις του άρθρ. 21 του ν.δ. της 3.4.1929 περί 
ΓΟΚ (ΦΕΚ 115/Α΄/22.4.1929) που διατηρήθηκαν με το αρθ. 31 
§ 3 του ν. 1577/1985 περί ΓΟΚ.

10. Τις διατάξεις των υπ’ αριθμ. 1/1961, 8/1975, 84/2000, 
43511/161/1988 και της 29454/2003 εγκυκλίων του ΥΠΕΧΩΔΕ.

11. Τις διατάξεις του άρθρ. 28 του ν. 1337/1983 « Κοινόχρη−
στοι χώροι μέσα σε εγκεκριμένα σχέδια πόλεων».

12. Τις διατάξεις της Εγκ − 61760/12080/85/2.10.1987 «Διευ−
κρινίσεις του άρθρ. 28 του ν. 1337/1983».

13. Την υπ’ αριθμ. 6/5.5.2006 εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ περί 
αρμοδιοτήτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

14. Το β.δ. της 18.2.1954 (ΦΕΚ 35/Α/3.3.1954) περί εγκρίσεως 
του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Λιβαδειάς και καθορι−
σμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων 
αυτού.

15. Το β.δ. της 30.10.1971 (ΦΕΚ 269/Δ/9.12.1972) περί τροπο−
ποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου πόλε−
ως Λιβαδειάς και καθορισμού των όρων και περιορισμών 
δόμησης των οικοπέδων αυτού.

16. Το π.δ. της 4.10.1983 (ΦΕΚ 543/Δ/25.10.1983) περί επα−
νέγκρισης, τροποποίησης και επέκτασης του ρυμοτομικού 
σχεδίου πόλεως Λιβαδειάς.

17. Το β.δ. 18.12.1972 (ΦΕΚ 342/Δ/19.12.1972) περί τροποποι−
ήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Λιβαδειάς.

18. Την υπ’ αριθμ. 4283/17.11.1987 απόφαση Νομάρχη Βοι−
ωτίας (ΦΕΚ 1163/Δ/20.11.1987) περί καθορισμού μεγίστου 
ύψους κτιρίων που ανεγείρονται στο σχέδιο πόλεως Λι−
βαδειάς.

19. Την υπ’ αριθμ. 862/2001 απόφαση του Διοικητικού Εφε−
τείου Αθηνών η οποία ακυρώνει την σιωπηρή άρνηση της 

Διοίκησης για την άρση της απαλλοτρίωσης λόγω παρε−
λεύσεως ευλόγου χρόνου και αναπέμπει την υπόθεση στη 
Διοίκηση για να προβεί στις οφειλόμενες ενέργειες.

20. Το υπ’ αριθμ. 390/03/15.1.2008 έγγραφο της Υπηρεσίας 
μας αν προτίθεται ο Δήμος Λιβαδειάς να ακολουθήσει την 
διαδικασία επανεπιβολής της αναγκαστικής απαλλοτρί−
ωσης με την εξασφάλιση της απαιτούμενης δαπάνης με 
εγγραφή της σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό του 
Δήμου Λιβαδειάς.

21. Την παρέλευση άπρακτης της τρίμηνης προθεσμίας 
που έχει θεσπιστεί με το προαναφερόμενο έγγραφο.

22. Την από 22.12.2008 εισήγηση του Τ.Π. και Π.Ε. προς 
το Συμβούλιο Χ.Ο.Π. Ν. Βοιωτίας με την οποία εισηγείται 
την τυπική άρση απαλλοτρίωσης και την τροποποίηση 
του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Λιβαδειάς με αποχα−
ρακτηρισμό τμήματος του Ο.Τ. 66 από χώρο πρασίνου σε 
οικοδομήσιμο χώρο και δημιουργία πεζόδρομου μεταξύ 
των δυο νέων Ο.Τ.(66 και 66α) πλ. 4.00m ως συνημμένο 
τοπογραφικό διάγραμμα.

23. Τη γνωμοδότηση του Συμ. Χ.Ο.Π. Ν. Βοιωτίας που 
διατυπώθηκε στο πρακτικό 5° θέμα 7° της 23.12.2008 και 
γνωμοδότησε για την άρση απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 66.

24. Τον υπολογισμό της εισφοράς σε γη που επιβλή−
θηκε με το άρθρο 20 παράγ. 2ε του ν. 2508/1997 όπως 
προστέθηκε με το άρθρο 11 παράγ. 5 του ν. 3212/2003 
(ΦΕΚ 308/Α/31.12.2003) και υπολογίζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 1337/1983 όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 43 παραγ. 1 του ν. 2145/1993 που έχει ως εξής 
και αφαιρείται από το συνολικό εμβαδόν της ιδιοκτησίας.
Ε = 250m2 x 10% + 250m2 x 20% + 500m2 x 30% και 449,61m2 
x 40%) = 404,84 m2.

Μετά τα παραπάνω, αποφασίζουμε:
α) Την τυπική άρση απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας κλη−

ρονόμων Γεωργίας Δασόπουλου στη συμβολή των οδών 
Πλαταιών − Ακοντίου και Αριστοφάνους Ο.Τ. 66 του νέου 
ρυμοτομικού σχεδίου Λιβαδειάς, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
862/2001 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

β) Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Λιβα−
δειάς με αποχαρακτηρισμό τμήματος χώρου πρασίνου 
ιδιοκτησίας κληρονόμων Γεωργίας Δασόπουλου σε οικο−
δομήσιμο χώρο με αυτοδίκαιη εισφορά σε γη σύμφωνα 
με το άρθρο 11 παράγ. 5 του ν. 3212/2003 ως συνημμένο 
τοπογραφικό διάγραμμα. Τα τμήματα που τίθονται σε κοινή 
χρήση είναι: α) Ε − Δ − Γ − Β − Β΄ − Γ΄ − Δ΄ − Ε΄ − Ε = 122,90 
m2 και β) Α − Α΄ − Ζ΄ − Ζ − Α = 281,92 m2 ήτοι Εολ = 404,84 m2. 
Επίσης στο Ο.Τ. 66Α καθορίζεται πρασιά γύρωθεν 4,00μ. 
(τεσσάρων). Το τμήμα (α) θα αποτελέσει πεζόδρομο μεταξύ 
των Ο.Τ. 66 και 66Α το δε τμήμα (β) τοπική διαπλάτυνση 
της οδού Πλαταιών.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, του 
προϋπολογισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας 
και του προϋπολογισμού του Δήμου Λιβαδειάς.

Κατά της παρούσης απόφασης επιτρέπεται σύμφωνα με 
το ν. 2218/1994 άρθρ. 18 παρ. 12 Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη−
σης η υποβολή προσφυγής προς την Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας για παράβαση Νόμου εντός 30 ημερών από τη 
δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Λιβαδειά, 18 Μαρτίου 2009

Ο Νομάρχης κ.α.α.
Η Αντινομάρχης

ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΘΩΜΑ



 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1569

   



1570 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 



 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1571



1572 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 Αριθμ. 15806 (3)
Αναγνώριση της οδού που συνδέει τον οικισμό «Κατσι−

φαριανά» με την παράπλευρη βοηθητική οδό της νέας 
Εθνικής Οδού, ως μοναδική και κύρια Δημοτική οδό για 
την οποία θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρα−
γρ. 2β του άρθρου 1 του υπ’ αριθμ. 24/31.5.1985 π.δ/τος 
(ΦΕΚ 270Δ΄).

   Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ  

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του από 24/31.5.1985 π.δ/τος (ΦΕΚ 270/

Δ΄/1985) και ειδικότερα την παραγρ. 2 του άρθρου 1.
2. Την υπ’ αριθμ. 110/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμ−

βουλίου του Δήμου Ελ. Βενιζέλου Ν. Χανίων (Πρακτικό 
12/2008).

3. Την από 24.9.2008 εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδο−
μίας της Ν.Α. Χανίων.

3. Το υπ’ αριθμ. 9/2008 (θέμα 2ο) Πρακτικό του Συμβουλίου 
Χ.Ο.Π. Ν. Χανίων.

4. Το ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α΄/1994), όπως συμπληρώθηκε 

με το ν. 2240/1994 (ΦΕΚ 153/Α΄/1994) «Ίδρυση Νομαρχιακής 
αυτοδιοίκησης κ.λπ.», αποφασίζουμε:

1. Αναγνωρίζουμε ως μοναδική και κύρια Δημοτική οδό, 
την οδό που συνδέει το νότιο όριο Α του οικισμού «Κατσι−
φαριανά» του Δ. Ελ. Βενιζέλου Ν. Χανίων, έως το σημείο 
Β που συναντά την παράπλευρη βοηθητική οδό της νέας 
Εθνική Οδού. 

2. Στην οδό αυτή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της πα−
ραγρ. 2 του άρθρου 1 του υπ’ αριθμ. 24/31.5.1985 π.δ/τος 
(ΦΕΚ 270/Δ΄/1985).

3 .Η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνες σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού ούτε του προϋπολογισμού του 
Δήμου Ελ. Βενιζέλου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Χανιά, 3 Μαρτίου 2009

Ο Νομάρχης 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ    
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*15001363103090008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 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/CDμ ρφή

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. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 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.
•  Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• 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.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* 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 τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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