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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 167990/11862 (1)
Καθορισμός ορίων Αιγιαλού −Παραλίας στην θέση «Σε−

λιανίτικα» της Τ.Κ. Σελιανίτικων του Δήμου Αιγιαλεί−
ας Π.Ε. Αχαΐας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, 

Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», ως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3200/1955 «περί Διοικητικής 
Αποκέντρωσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου 46 του 
Ν. 3220/2004 (Φ.Ε.Κ 15 τ.Α΄ 28−1−2004) «Μέτρα αναπτυξια−
κής και κοινωνικής πολιτικής − αντικειμενικοποίηση του 
φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α/87/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −Πρόγραμμα Καλ−
λικράτης».

5. Το Π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ Α 232/27−12−2010) «Οργανισμός 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. 
Ελλάδος και Ιονίου».

6. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 5 του Ν. 2971/2001 
(ΦΕΚ 285/τ.Α΄/19−12−2001) «Περί αιγιαλού και παραλίας», 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 113 
του Ν. 3879/2011 «Περί Δημοσίων Συμβάσεων ...ρύθμιση 
θεμάτων Εθνικής Άμυνας».

7. Τις διατάξεις του Ν.δ. 439/1970 «Περί συμπληρώσεως 
των διατάξεων περί αιγιαλού».

8. Την Πράξη 4 της 06−02−2015 (ΦΕΚ Α24//06−02−2015) 
Αποδοχή παραιτήσεων Γενικών Γραμματέων των Απο−
κεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας.

9. Τις διατάξεις του Ν. 4257/2014 ΑΡ. 56. « Επείγουσες 
Ρυθμίσεις αρμοδιότητες Υπουργείου Εσωτερικών».

10. Το με αρ. 60196/1842/02−03−2015 έγγραφο της Δ/
νσης Τεχνικών Έργων προς το Υπουργείο Οικονομικών 
−Αυτοτελή Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνω−
σης, για την σύσταση της Επιτροπής αιγιαλού παραλίας 
προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο Κατασκευή Κεντρι−
κών Αποχετευτικών Αγωγών παραλιακών οικισμών από 

Δήμο Ερινεού έως Δήμο Αιγείρας έργου ενταγμένου 
στο ΕΣΠΑ με κωδικό ΟΠΣ−322631

11. Το με αρ. 244621/4452/18−09−2015 έγγραφο της Πε−
ριφέρειας Δυτ. Ελλάδας προς την Περιφερειακή Δ/νση 
Δημόσιας Περιουσίας Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και 
Ιονίου με το οποίο ζητείται η συνέχεια του καθορισμού 
ορίων αιγιαλού και παραλίας στην θέση Σελιανίτικα της 
Τ.Κ. Σελιανίτικων του Δήμου Αιγιαλείας.

12. Τα από τον Οκτώβριο του 2015 Τοπογραφικά και 
υψομετρικά Διαγράμματα (δύο πινακίδες) που συντά−
χθηκαν από τον Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ Θανασούλια 
Θεόδωρο υπάλληλο της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, σε 
κλίμακα 1:500 ελεγμένα για την ακρίβεια της αποτύπω−
σης στις 30−10−2015 από την Ιωάννα Αργιαδίτη Τοπο−
γράφο Μηχανικό υπάλληλο του Αυτοτελούς Γραφείου 
Δημόσιας Περιουσίας Αιτωλ/νίας και θεωρημένα από 
την ίδια στις 03−12−2015.

13. Το με αρ. 13907/02−11−2015 έγγραφο της Περιφε−
ρειακής Δ/νσης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου 
προς το ΓΕΕΘΑ/Γ−Κλάδος Δ/νση Γ2−ΤΕΥ για τη σύμφωνη 
γνώμη αυτού επί του εν λόγω καθορισμού και την παρέ−
λευση ενός μήνα από τη μη απάντηση του ΓΕΕΘΑ οπότε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 113 
του Ν. 3978/2011 η απάντηση αυτού λογίζεται ως θετική.

14. Την από 30−05−2013 έκθεση της Επιτροπής του άρ−
θρου 3 του Ν. 2971/01 σύμφωνα με την αρ. 1143/30−11−2009 
ΠΟΛ της Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας του ΥΠ. ΟΙΚ.

15. Το από 11−06−2015 Πρακτικό της ίδιας Επιτροπής 
σύμφωνα με το οποίο εκφράστηκε η αδυναμία συνέχι−
σης της διαδικασίας καθορισμού.

16. Την από 30−10−2015 έκθεση της Επιτροπής αιγιαλού 
παραλίας για τον καθορισμό των ορίων αιγιαλού και 
παραλίας στη θέση Σελιανίτικα της Τ.Κ. Σελιανίτικων 
του Δήμου Αιγιαλείας Π.Ε. Αχαΐας.

17. Το με αρ. 15474/08−12−2015 έγγραφο της Περιφερει−
ακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Πελοποννήσου, Δυτ. 
Ελλάδας και Ιονίου προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου για έκδοση της 
σχετικής απόφασης, αποφασίζουμε:

Επικυρώνουμε την από 30−10−15 Έκθεση της Επιτροπής 
αιγιαλού και παραλίας, για τον καθορισμό των ορίων 
αιγιαλού παραλίας στη θέση Σελιανίτικα της Τ.Κ. Σε−
λιανίτικων του Δήμου Αιγιαλείας Π.Ε. Αχαΐας, καθώς 
επίσης και τα από τον Οκτώβριο του 2015 Τοπογραφικά 
και υψομετρικά Διαγράμματα (δύο πινακίδες) που συ−
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ντάχθηκαν από τον Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ Θανασούλια 
Θεόδωρο υπάλληλο της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, σε 
κλίμακα 1:500 ελεγμένα για την ακρίβεια της αποτύπω−
σης στις 30−10−2015 από την Ιωάννα Αργιαδίτη Τοπο−
γράφο Μηχανικό υπάλληλο του Αυτοτελούς Γραφείου 
Δημόσιας Περιουσίας Αιτωλ/νίας και θεωρημένα από 
την ίδια στις 03−12−2015, ως εξής:

1−α) Με κόκκινη πολυγωνική γραμμή, την οριογραμμή 
του αιγιαλού, με στοιχεία Α1, Α2, .... Α45, Α46.

β) Την οριογραμμή της παραλίας με συνεχή κίτρινη 
πολυγωνική γραμμή με στοιχεία Π1,Π2, ..... Π45, Π46, της 
οποίας οι κορυφές εξασφαλίζονται με ορθογώνιες συ−
ντεταγμένες από το κρατικό δίκτυο και είναι παράλλη−
λος σε αυτή σε όλο της μήκος της.

2. Για τον καθορισμό των οριογραμμών λήφθηκαν 
υπόψη, ότι δεν υπάρχουν κτίσματα.

3. Οι κορυφές των οριογραμμών εξασφαλίζονται από 
το Κρατικό Τριγωνομετρικό, Δίκτυο ΕΓΣΑ, 87 (ελλειψο−
ειδές αναφοράς GRS'80. Συντελεστής γραμμικής παρα−
μόρφωσης Κ:0,99996)

4. Καθορίζεται ζώνη παραλίας πλάτους 10 μέτρων, 
επειδή εξυπηρετούνται οι σκοποί της παρ. 3 του άρθρου 
2 του Ν. 2971/2001.

5. Η επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν υφίσταται παλαιός 
αιγιαλός.

Η απόφαση αυτή με την Έκθεση της Επιτροπής κα−
θορισμού ορίων αιγιαλού παραλίας και το Τοπογραφι−
κό Διάγραμμα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 14 Δεκεμβρίου 2015

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

-
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 
(σύμφωνα με την αριθ. 135424/9512/20−10−2015 

απόφαση Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου)
(Ν. 2971/19−12−2001)

Για τον καθορισμό των ορίων του Αιγιαλού και Παρα−
λίας στη θέση «Σελιανίτικα» της Τ.Κ. Σελιανίτικων του 
Δήμου Αιγιαλείας Π.Ε. Αχαΐας.

Στην Τ.Κ. Σελιανιτίκων του Δήμου Αιγιαλείας σήμερα 
την 30η Οκτωβρίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 11:00π.μ., οι υπογεγραμμένοι:

1. Κακούνης Παναγιώτης, Εφοριακός ΤΕ/Γ΄, Αναπλη−
ρωτής Προϊστάμενος της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Δημόσιας Περιουσίας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου, ως Πρόεδρος,

2. Αργιαδίτη Ιωάννα, Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχ/
κος ΠΕ/Δ3', του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περι−
ουσίας Αιτωλ/νίας, ως μέλος της επιτροπής,

3. Τρύφωνας Κοροντζής, Πλοίαρχος ΛΣ, Λιμενάρχης 
του Κ.Λ. Πατρών, ως μέλος της επιτροπής

4. Καράμπελας Λεωνίδας, Προϊστάμενος της Δ/νσης 
Πολεοδομίας του Δήμου Αιγιαλείας, ως μέλος της επι−
τροπής, και

5. Τσαγκαρέστος Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/β.,
Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χω−
ρικού Σχεδιασμού της Γενικής Δ/νσης Χωροταξικής και 

Περιβ/κής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και αναπλη−
ρωτής του Δ/ντή κωλυομένων αυτών (παρότι ειδοποιή−
θηκαν έγκαιρα δεν προσήλθαν), απόντες, αποτελούντες 
την Επιτροπή καθορισμού των ορίων του Αιγιαλού και 
παραλίας δυνάμει του άρθρου 3 του Ν. 2971/2001 συ−
γκληθείσα κατόπιν της υπ’αριθ. 2/22−10−2015 πρόσκλησης 
του Προέδρου αυτής, μεταβήκαμε επί τόπου στην προ−
αναφερόμενη περιοχή σήμερα 30/10/2015. Γραμματέας 
της Επιτροπής ορίζεται ο Θεοδωρακόπουλος Φώτιος, 
ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την τήρηση του πα−
ρόντος πρακτικού, και λαβόντες υπόψη:

 Το υπ’ αριθ. 244621/7752/18−9−2015 έγγραφο της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, προς την Περιφερει−
ακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, για την σύσταση της αρ−
μόδιας Επιτροπής, με την οποία ζητείται η συνέχεια 
του καθορισμού των ορίων αιγιαλού και παραλίας στην 
προαναφερόμενη περιοχή,

 Τα τοπογραφικά και υψομετρικά διαγράμματα συ−
νταχθέντα τον Οκτώβριο του 2015 υπό τον Θανασούλια 
Θεόδωρο, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, σε δυο (2) πινακίδες, 
σε κλίμακα 1:500, ελεγμένα για την ακρίβεια της απο−
τύπωσης στις 30/10/2015 από την Αργιαδίτη Ιωάννα, 
Τοπογράφο Μηχανικό του Αυτοτελούς Γραφείου Δη−
μόσιας Περιουσίας Αιτωλ/νίας και θεωρημένα από την 
ίδια, στις 03−12−2015 σε δυο (2) πινακίδες,

 Το υπ’ αριθ. 13.907/02−11−2015 έγγραφο της Περιφε−
ρειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου προς το ΓΕΕΘΑ/Γ κλάδος/Δ/νση Γ2−ΤΕΥ, με 
το οποίο ζητούσαμε την σύμφωνη γνώμη του σώματος, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγ. 2 του άρθρου 113 
του Ν. 3978/2011,

 Το από 30−05−2013 έκθεση της επιτροπής του Αρ−
θρου 3 Ν. 2971/2001 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1143/
30−11−2009 ΠΟΛ της Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας του 
ΥΠ.ΟΙΚ.

  Το από 11−06−2015 Πρακτικό της ίδιας Επιτροπής 
σύμφωνα με το οποίο εκφράστηκε η αδυναμίας συνέ−
χισης της διαδικασίας καθορισμού.

Τις διατάξεις του Ν. 2971/2001 και τις διατάξεις του 
αρθρ. 113 του Ν.3978/2011 (ΦΕΚ137/τ.Α΄),

 Τα στοιχεία καθορισμού αιγιαλού και παραλίας που 
προβλέπονται από το άρθρο 9 του νόμου 2971/2001 και 
ειδικότερα:

α. Τη γεωμορφολογία του εδάφους για την οποία 
αναλυτικά αναφέρεται ότι:

1. Η μορφολογία της ακτής συνίσταται από χαλαρά 
ιζήματα (άμμος, αμμοϊλύς), αλλά και χαλίκια, που έχουν 
προκύψει από την αποσάθρωση μητρικών πετρωμάτων 
της ακτής και τα οποία έχουν εύρος που κυμαίνεται 
από 2μ. έως 4μέτρα.

2. Της ακτής συνέχονται εκτάσεις, πεδινές με έδαφος 
γαιώδες, με χρήση κατοικίας και τουριστική, και εκτός 
σχεδίου πόλεως και εντός οικισμού.

3. Το φυσικό όριο βλάστησης συνίσταται από θαμνώδη 
φυσική βλάστηση κοντά στην ακτή (πουρνάρια, σχοίνα 
κ.λπ.) και δενδρώδη βλάστηση πέραν της ακτής (ελιές 
κ.λπ.).

β. Το γεγονός ότι στην περιοχή δεν εντοπίστηκαν 
παράκτιοι φυσικοί πόροι. 

γ. Τα πορίσματα από την εκτίμηση των μετεωρολο−
γικών στοιχείων της περιοχής, ήτοι: ότι η περιοχή προ−
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σβάλλεται από ισχυρούς ανέμους έντασης έως 4−6Β, 
κυρίως προσβάλλεται από βορειοδυτικές διευθύνσεις.

δ. Την μορφολογία του πυθμένα, ο οποίος συνίστα−
ται από ομαλή σύσταση και με μικρά βάθη πολύ κοντά 
στην ακτή.

ε. Τον τομέα ανάπτυξης κυματισμού σε σχέση με το 
μέτωπο της ακτής, ότι δηλαδή πρόκειται για ακτή με 
μικρό ανάπτυγμα πελάγους. Το ύψος κύματος που πλήτ−
τει την περιοχή είναι μικρό.

στ. Υπάρχουν κτίσματα στον αιγιαλό, τσιμεντένιες 
προβλήτες με επικάλυψη πλακών πεζοδρομίου και υπό−
στεγα, τεχνικό έργο διευθέτησης χειμάρρου (βρωμολά−
γκαδο) και μεταλλικές κατασκευές−κιόσκια.

ζ. Σύμφωνα με το περιφερειακό πλαίσιο Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτ. 
Ελλάδας (Α.Π. 25297, ΦΕΚ 1470/Β΄/09−10−2003) και συ−
γκεκριμένα το χάρτη Δ.1.2. κλίμακας 1:800000 (Πρότυπο 
Χωρικής Ανάπτυξης−Παραγωγικές Δραστηριότητες) η 
χερσαία περιοχή χαρακτηρίζεται ως «ενδεικτική ευρύ−
τερη ζώνη αναζήτησης ελεγχόμενης δραστηριότητας 
τουρισμού−παραθερισμού». 

η. Την μη ύπαρξη καταγεγραμμένων δημοσίων κτημά−
των σε άμεση γειτνίαση με τον αιγιαλό.

θ. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται Κτηματολόγιο. 
ι. Η περιοχή δεν ανήκει σε περιοχή Natura 2000
ΠΡΟΣΧΩΣΕΙΣ−ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΕΙΣ−ΔΙΑΒΡΩΣΗ: Δεν δι−

απιστώθηκαν επιχωματώσεις όπως φαίνεται στα συ−
νημμένα τοπογραφικά διαγράμματα, όμως υφίσταται 
Δημοτική έκταση από τις κορυφές Α40 έως Α45, τα 
οποία αποτελούν και αναπόσπαστο τμήμα της έκθεσης 
αυτής, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε επί του ως άνω τοπογραφικού διαγράμ−
ματος ως εξής:

1. α) την οριογραμμή του αιγιαλού με κόκκινη πολυ−
γωνική γραμμή με στοιχεία Α1,Α2,...,Α45, Α46.

β) Την οριογραμμή της παραλίας με συνεχή κίτρινη 
πολυγωνική με στοιχεία Π1, Π2, ...,Π45,Π46, της οποίας οι 
κορυφές εξασφαλίζονται με ορθογώνιες συντεταγμένες 
από το κρατικό δίκτυο, και είναι παράλληλος σ’αυτήν 
σε όλο το μήκος της.

2. Για τον καθορισμό των οριογραμμών λήφθηκαν 
υπόψη, ότι δεν υπάρχουν κτίσματα.

3. Οι κορυφές των οριογραμμών εξασφαλίζονται από 
το Κρατικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο και στο ΕΓΣΑ '87 
(ελλειψοειδές αναφοράς GRS '80. Συντελεστής γραμ−
μικής παραμόρφωσης Κ: 0,99996).

4. Καθορίζεται ζώνη παραλίας πλάτους 10 μέτρων, 
επειδή εξυπηρετούνται οι σκοποί της παραγράφου 3 
του άρθρου 2 του Ν. 2971/2001.

5. Η επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν υφίσταται παλαιός 
αιγιαλός.

Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίτυπα τριών 
σελίδων το καθένα και υπογράφεται ως ακολούθως:

  Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΟΥΝΗΣ

Ο Γραμματέας της Επιτροπής
ΦΩΤΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 Τα Μέλη
ΙΩΑΝΝΑ ΑΡΓΙΑΔΙΤΗ

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΕΣΤΟΣ    
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*04004342112150012*

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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