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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 133460/1978
Καθορισμός τελών έκδοσης αδειών κυνηγιού,
για το κυνηγετικό έτος 2013 – 2014.

(1)

ΟI ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρ. 12 του ν.δ. 996/1971 «περί
αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως δ/ξεων ...κ.λπ.» και
του άρθρ. 262 του ν.δ. 86/1969 «περί δασικού κώδικος»,
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρ. 19 του
Ν. 3170/2003 «περί ζώων συντροφιάς ...κ.λπ.» (ΦΕΚ 91 Α΄).
2. Τις διατάξεις του Ν.3208/2003 «περί προστασίας
των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτισης δασολογί−
ου, ρύθμισης εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και
δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
303 Α΄).
3. Τις διατάξεις της συνθήκης της Ρώμης 1957 και της
συνθήκης του Άμστερνταμ 1977.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).
5. Tις δ/ξεις της παρ. 1β του άρθρ. 6 του π.δ. 189/2009
«περί καθορισμού και ανακατανομής αρμοδιοτήτων των
Υπουργείων» (ΦΕΚ 214 Α΄).
6. Την με αριθμ.2311/2010 κοινή υπουργική απόφαση
«περί συγκρότησης ενιαίου διοικητικού τομέα με τίτλο
Ειδική Γραμματεία Δασών» (ΦΕΚ 855 Β΄).

7. Τις δ/ξεις του π.δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄) «περί διο−
ρισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών«.
8. Τις δ/ξεις της αριθμ.Υ46/2012 (ΦΕΚ 2101 Β΄) απόφα−
σης του Πρωθυπουργού «περί καθορισμού αρμοδιοτή−
των του αναπληρωτή Υπουργού Περ/ντος Ενέργειας
και Κλ. Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη«.
9. Tις δ/ξεις της αριθμ.Υ48/2012 (ΦΕΚ 2105 Β΄/9−7−2012)
απόφασης του Πρωθυπουργού «περί καθορισμού αρμο−
διοτήτητων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
Χρήστου Σταϊκούρα«.
10. Το με αριθμ. 131706/1611/31−5−2013 Ενημερωτικό
Σημείωμα της Διεύθυνσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών
και Θήρας.
Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:
Καθορίζουμε τα τέλη έκδοσης αδειών κυνηγιού για
το κυνηγετικό έτος 2013 – 2014 ως εξής:
1. Για τους κυνηγούς αναγνωρισμένων συνεργαζο−
μένων με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής κυνηγετικών συλλόγων:
Τέλη τοπικής άδειας κυνηγιού
10 ευρώ
Τέλη περιφερειακής άδειας κυνηγιού
30 ευρώ
Τέλη γενικής άδειας κυνηγιού
60 ευρώ
2. Για τους υπηκόους Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, τους ομογενείς, τους υπηκόους ξένων κρατών
που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας, τους δι−
πλωματικούς υπαλλήλους και τους ημεδαπούς που εφο−
διάζονται με άδεια κυνηγιού απευθείας από τις Δασικές
Αρχές, αυτοί καταβάλλουν υπέρ του «Πράσινου Ταμείου−
Ειδικός Φορέας Δασών» (λογ. 26671/8 και κωδ. 3321) τα
ανωτέρω τέλη με προσαύξηση κατά ποσοστό ενενήντα
τοις εκατό (90%) επί του ποσού της ετήσιας συνδρομής
των κυνηγετικών συλλόγων, που καθορίζεται εκάστοτε
με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής σε εφαρμογή της παρ. 3 του
άρθρ. 19 του Ν. 3170/2003 (ΦΕΚ 191 Α΄).
Η ιδιότητα των διπλωματικών υπαλλήλων θα πιστο−
ποιείται από την αρμόδια Προξενική Αρχή.
Η άδεια διαμονής των αλλοδαπών θα βεβαιώνεται από
τα Τμήματα Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης των Περιφερειών της Χώρας, σύμφωνα
με τις δ/ξεις του Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α΄).
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3. Για τους υπηκόους ξένων κρατών (εκτός μελών Ε.Ε.):
3.1. Οι κυνηγοί αυτοί μπορούν να κυνηγούν μόνο στις
ελεγχόμενες δημόσιες ή ιδιωτικές κυνηγετικές περιοχές.
3.2. Για τις δημόσιες ελεγχόμενες κυνηγετικές περιο−
χές η απαραίτητη γενική άδεια κυνηγιού εκδίδεται από
την δασική αρχή, στην οποία υπάγεται η ελεγχόμενη
κυνηγετική περιοχή, με τα ακόλουθα τέλη:
α) Μέχρι 15 ημέρες
60,00 ευρώ
β) Μέχρι 2 μήνες
120,00 ευρώ
γ) Για ολόκληρη την κυνηγετική περίοδο 150,00 ευρώ
3.3. Για κάθε ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή απαι−
τείται και ειδική άδεια κυνηγιού, σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 3 του π.δ.453/1977 (ΦΕΚ 141 Α΄) σε
συνδυασμό με εκείνες του π.δ. 332/1983 (ΦΕΚ 119 Α΄) και
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) με απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
3.4. Για τις ιδιωτικές ελεγχόμενες κυνηγετικές περιο−
χές, η γενική άδεια κυνηγιού εκδίδεται από την τοπική
δασική αρχή, ισχύει για ολόκληρη την κυνηγετική περί−
οδο και το τέλος της καθορίζεται στα 50 ευρώ.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης, δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή ισχύει για το κυνηγετικό έτος 2013 – 2014.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Ιουλίου 2013
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

F
Αριθμ. 34467/28480
(2)
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας
υπηρεσιών του Δήμου Περάματος.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α/27−12−2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α/07−06−2010).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 «Κύ−
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι−
κών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28−06−2007).
4. Την υπ’ αριθμ. 96/2013 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Περάματος, με θέμα τροποποίηση της υπ’
αριθμ. 48Α/2013 προηγούμενης απόφασης του ιδίου που
αφορά την καθιέροηση ωραρίου λειτουργίας σε 12ωρη
και 24ωρη βάση των υπηρεσιών του Δήμου, χωρίς κα−
τάργηση του πενθημέρου, αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε
α) 24ωρη λειτουργία, σε βάρδιες (07:00 έως 13:30, 15:00
έως 21:30 και 24:00 έως 6:30), όλες τις ημέρες του μήνα
και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες, χωρίς καταστρατήγη−
ση του πενθημέρου, του Τμήματος Καθαριότητας και
Ανακυκλώσιμων Υλικών και του Τμήματος Συντήρησης,
Κίνησης οχημάτων και μηχανημάτων έργων της Διεύ−
θυνσης Περιβάλλοντος − Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Περάματος (περισυλλογή και αποκομιδή απορριμμάτων,
αποφυγή εστιών μόλυνσης ιδιαίτερα μετά το πέρας των

λαϊκών αγορών, του παζαριού, φροντίδα και συντήρηση
καθαρού του χώρου των ναυπηγείων, που λόγω της
κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λεωφόρο Δημοκρατίας
δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί την ημέρα κ.τ.λ.).
β) 12ωρη λειτουργία, σε βάρδιες (07:00 έως 15:00, 11:00
έως 19:00), όλες τις ημέρες του μήνα, εκτός Κυριακών,
χωρίς καταστρατήγηση του πενθημέρου, του Τμήματος
Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος − Ποιότητας
Ζωής του Δήμου Περάματος (μεριμνά για την ανάπτυξη
και διάδοση του πρασίνου στην πόλη, συντήρηση πρα−
σίνου, εκτέλεση κηποτεχνικών εργασιών, άρδευση, πότι−
σμα και υδροφόρες, κλαδέματα, φυτεύσεις, καθαριότητα
αλσών και πλατειών, συντήρηση κήπων σχολείων, κ.τ.λ.).
γ) 24ωρη λειτουργία, σε βάρδιες (06:00 έως 14:00, 14:00
έως 22:00, 22:00 έως 06:00), όλες τις ημέρες του μήνα και
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες, χωρίς καταστρατήγηση
του πενθημέρου, του Τμήματος Ηλεκτρολογικού της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Περάματος
(έχει την ευθύνη για την καλή λειτουργία, συντήρηση,
επισκευή και βελτίωση κάθε είδους εγκαταστάσεων ή
κατασκευής ή εξοπλισμού του Δήμου και των κτιρίων
και των χώρων ευθύνης αυτού, του δικτύου ηλεκτρο−
φωτισμού των οδών, των υπαίθριων χώρων του Δήμου,
του εορταστικού φωτισμού καθώς και του φωτισμού
για την ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων, μνημείων κ.τ.λ.,
στήριξη εκδηλώσεων που πραγματοποιεί ο Δήμος, τα
σχολεία και φορείς της περιοχής κ.τ.λ.).
δ) 12ωρη λειτουργία, σε βάρδιες (07:00 έως 15:00, 11:00
έως 19:00), όλες τις ημέρες του μήνα, εκτός Κυριακών,
χωρίς καταστρατήγηση του πενθημέρου, του Τμήματος
Συντήρησης και Μικροέργων της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Περάματος (εκτέλεση όλων των
μικροέργων του Δήμου, συντηρήσεις δρόμων, πεζοδρο−
μίων, παιδικών χαρών, συντήρηση και επισκευές σχο−
λείων και δημοτικών κτιρίων, συντήρηση και επισκευή
όλων των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, οδοποιίας,
διαγραμμίσεις κ.τ.λ., παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή σε
εκδηλώσεις που πραγματοποιεί ο Δήμος κ.τ.λ.).
ε) 12ωρη απασχόληση, σε βάρδιες (07:30 έως 15:30,
11:00 έως 19:00), όλες τις ημέρες του μήνα, εκτός Κυρι−
ακών, χωρίς καταστρατήγηση του πενθημέρου, εκτός
των ημερών που συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο
που απασχολούνται από τις 19:00 έως τις 03:00 το πρωί,
των κλητήρων του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας,
Πρωτοκόλλου − Διεκπεραίωσης της Διεύθυνσης Διοι−
κητικών Υπηρεσιών του Δήμου Περάματος (ανάρτηση
ανακοινώσεων, παραλαβή και μεταφορά αλληλογρα−
φίας, απαραίτητη η παρουσία τους στις συνεδριάσεις
του Δημοτικού Συμβουλίου το οποίο συνεδριάζει πολύ
τακτικά και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες).
στ) 12ωρη λειτουργία, σε βάρδιες (07:30 έως 15:30, 11:00
έως 19:00), όλες τις ημέρες του μήνα, εκτός Κυριακών,
χωρίς καταστρατήγηση του πενθημέρου, εκτός των
ημερών που συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο που
απασχολούνται από τις 19:00 έως τις 03:00 το πρωί,
του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων της
Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Περά−
ματος (συντάσσει και κοινοποιεί την ημερήσια διάταξη
προς συζήτηση θεμάτων, εκδίδει αντίγραφα αποφάσε−
ων, ασκεί καθήκοντα γραμματέα του.
ζ) 24ωρη απασχόληση, σε βάρδιες (07:00 έως 15:00, 15:00
έως 23:00, 23:00 έως 07:00), όλες τις ημέρες του μήνα,
εκτός Κυριακών, χωρίς καταστρατήγηση του πενθημέρου,
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των φυλάκων σχολικών μονάδων του Τμήματος Νεολαίας,
Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Περά−
ματος (φύλαξη σχολικών μονάδων της πόλης, αποτροπή
ζημιών, βανδαλισμών κ.τ.λ.), όπως αναφέρονται στην υπ’ αρ.
96/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Περάματος.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη ύψους 139.750,00 € περίπου σε βάρος του προ−
ϋπολογισμού 2013 του Δήμου που θα βαρύνει τους ΚΑ:
10.601, 10.602, 15.602, 20.601, 20.602, 30.601, 30.602, 35.601,
35.602, 10.605, 15.605, 20.605, 30.605 και 35.605, ανάλογη
δε δαπάνη ύψους 279.500,00 € περίπου θα προκληθεί και
τα επόμενα έτη που θα βαρύνει τους ίδιους κωδικούς.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Ιουλίου 2013
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. 27760/6922
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 686/31−1−2011 (ΦΕΚ 111/Γ/
2011) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί Διορισμού Ληξι−
άρχων στο Δήμο Άνδρου.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 2 του Ν. 344/76 (ΦΕΚ 134/Α) όπως τρο−
ποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/Α),
β) του άρθρου 14 του Ν. 2399/96 (ΦΕΚ 90/Α) και του
άρθρου 6 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α),
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γ) του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
δ) του ΠΔ 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α) «Οργανισμός της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».
2. Την υπ’ αριθμ. Φ.127080/57460/21−12−2010 απόφαση
του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. «Υποδιαιρέσεις ληξιαρχικής περιφέρει−
ας Δήμων που συνιστώνται από συνένωση ΟΤΑ σύμφω−
να με το Ν. 3852/2010» (ΦΕΚ 1984/Α).
3. Την υπ’ αριθμ. 686/31−1−2011 απόφασή μας (ΦΕΚ
111/Γ/2011) περί διορισμού ληξιάρχων στο Δήμο Άνδρου.
4. Την υπ’ αριθμ. 5192/20−5−2011 απόφασή μας (ΦΕΚ
1354/Β/2011) με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ.
686/31−1−2011 απόφασή μας (ΦΕΚ 111/172011) περί διορι−
σμού ληξιάρχων στον Δήμο Άνδρου.
5. Το υπ’ αριθμ. 3194/19−3−2013 (σε ορθή επανάληψη)
έγγραφο του Δημάρχου Άνδρου, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 686/31−1−2011 απόφασή
μας (ΦΕΚ 111/Γ΄/2011) περί διορισμού ληξιάρχων στο Δήμο
Άνδρου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
5192/20−5−2011 απόφασή μας, κατά το μέρος που αφορά
στο διορισμό ληξιάρχου στη Δημοτική Ενότητα Κορθί−
ου και αντικαθιστούμε την Φλωρεντία Παντερλή του
Σταύρου, κλάδου ΔΕ Διοικητικών, με την Αρετή Μπακέ−
λα του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, για να εκτελεί
καθήκοντα ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας Κορθίου.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 686/31−1−2011 απόφα−
σή μας, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5192/20−
5−2011 απόφασή μας.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός της θα αναπλη−
ρώνεται από το Δήμαρχο Άνδρου ή τον νόμιμο αντι−
καταστάτη του.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ερμούπολη, 27 Ιουλίου 2013
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
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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

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

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