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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ12α/Φ204Ι/39831 (1)
  Ειδοποίηση παρακατάθεσης δικηγορικής αμοιβής και 

δικαστικών εξόδων για αποζημιώσεις ακινήτων που 
έχουν απαλλοτριωθεί με την υπ’ αριθμ. 1045789/
4332/0010/15.6.2004 κοινή υπουργική απόφαση, ΦΕΚ 
548/24.6.2004/τ.Δ΄.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 2882/2001 ΦΕΚ 17Α’ /2001 «Κώδικας Αναγκαστι−

κών απαλλοτριώσεων».
2. Τις διατάξεις του π.δ/τος 69/88 «Περί Οργανισμού της 

Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ28Α/88).
3. Την υπ’ αριθμ. Δ17/01/79/Φ.2.2.1/24.8.1989 εξουσιοδο−

τική απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, ΦΕΚ 666 Β’.
4. Τον πίνακα υπολογισμού παρακατάθεσης της 

αποζημίωσης με ημερομηνία 3.11.2008 που συντάχθηκε 
με βάση την απόφαση 1/2008 του Εφετείου Ιωαννίνων 
για ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν για την κατασκευή 
συμπληρωματικών έργων στην περιοχή από χ.θ. 4+798 
έως χ.θ. 4+970 (Αριστερός Κλάδος) της Εγνατίας Οδού 
στο τμήμα Ανθοχώρι − Ανισόπεδος Κόμβος Μετσόβου 
(3.2).

5. Το άρθρο 31 του ν. 3130 − ΦΕΚ 76/28.3.2003/τ. A΄ 
«Περί δικαστικών εξόδων», ειδοποιούμε:

Τους δικηγόρους που παραστάθηκαν υπέρ των προ−
σώπων που έχουν ή αξιώνουν εμπράγματα δικαιώματα 
στα παραπάνω ακίνητα, όπως σημειώνονται στα στοι−
χεία προδικασίας του άρθρου 5 του ν. 653/1977 ότι η 
αμοιβή και τα έξοδα τους έχουν κατατεθεί στη Α’ ΔΟΥ 
Ιωαννίνων, υπέρ του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου Ιω−
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αννίνων με την έκδοση του Γραμματίου παρακαταθήκης 
No 135586/7.7.2009 για συνολικό ποσό 8.132,37 €.

Η παρακατάθεση της αποζημίωσης έγινε υπέρ του 
δικηγορικού συλλόγου και θα καταβληθεί στους πλη−
ρεξούσιους δικηγόρους των ιδιοκτητών των ακινή−
των.

Η ειδοποίηση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Καλλιθέα, 24 Αυγούστου 2009

Με εντολή Υπουργού
Ο Τμηματάρχης
ΠΑΝ. ΚΟΥΡΗΣ
F

Αριθμ. Δ12α/Φ204Ι/39830 (2)
    Ειδοποίηση παρακατάθεσης αποζημιώσεων ακινήτων 

που έχουν απαλλοτριωθεί με την υπ’ αριθμ. 1045789/
4332/0010/15.6.2004 κοινή υπουργική απόφαση, ΦΕΚ 
548/24.6.2004/τ.Δ΄ για την κατασκευή συμπληρωμα−
τικών έργων στην περιοχή από χ.θ. 4+798 έως χ.θ. 
4+970 (Αριστερός Κλάδος) της Εγνατίας Οδού στο 
τμήμα Ανθοχώρι − Ανισόπεδος Κόμβος Μετσόβου 
(3.2).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

    Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 2882/2001 ΦΕΚ 17Α΄/2001 «Κώδικας Αναγκαστι−

κών απαλλοτριώσεων».
2. Τις διατάξεις του π.δ/τος 69/1988 «Περί Οργανι−

σμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 
28Α/16.2.1988).

3. Τον πίνακα παρακατάθεσης των αποζημιώσεων 
κατά ιδιοκτησία με ημερομηνία 3.11.2008 όπως έχει 
συνταχθεί σε εκτέλεση της απόφασης του Εφετείου 
Ιωαννίνων 1/2008.

4. Την υπ’ αριθμ. Δ17α/01/79/24.8.1989, ΦΕΚ 666/6.9.1989/ 
τ. Β΄, εξουσιοδοτική απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ 
ειδοποιούμε τα πρόσωπα που έχουν ή αξιώνουν εμπράγ−
ματα δικαιώματα στα ακίνητα που έχουν απαλλοτριωθεί 
με την απόφαση που αναφέρεται στο θέμα ότι, η απο−
ζημίωση των εκτάσεων και των επικειμένων τους, όπως 
σημειώνονται στα σχετικά κτηματολόγια, έχει κατατεθεί 
στη Α’ ΔΟΥ Ιωαννίνων με την έκδοση του γραμματίου 
παρακαταθήκης No 135587/7.7.2009 συνολικού ποσού 
231.412,32 €.

Η αποζημίωση έχει κατατεθεί υπέρ των φερομένων ως 
ιδιοκτητών κατά τις ενδείξεις των σχετικών κτηματολο−
γίων σε συνδυασμό με τις ενδείξεις της καθοριστικής 
των αποζημιώσεων απόφασης και θα καταβληθεί στα 
πρόσωπα που θα αναγνωριστούν δικαιούχοι με από−
φαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της περιφερείας 
των ακινήτων.

Η ειδοποίηση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Καλλιθέα, 24 Αυγούστου 2009

Με εντολή Υπουργού
Ο Τμηματάρχης
ΠΑΝ. ΚΟΥΡΗΣ

Αριθμ. 2495/41502 (3)
    Ειδοποίηση παρακατάθεσης αποζημιώσεων ακινήτων 

που έχουν απαλλοτριωθεί με την υπ’ αριθμ. 213/
Τκ/19.2.2003 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περι−
φέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 212/12.3.2003/τ. Δ΄) για την 
κατασκευή του έργου «Χάνδακας Μάνδρας» στο Ν. 
Λάρισας. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 2882/2001 ΦΕΚ 17Α΄/2001 “Κώδικας Αναγκαστι−

κών Απαλλοτριώσεων”.
2. Τις διατάξεις του π. δ/τος 69/1988 “Περί Οργανι−

σμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων” (ΦΕΚ 
28Α/16.2.1988).

3. Τον πίνακα παρακατάθεσης των αποζημιώσεων 
κατά ιδιοκτησία με ημερομηνία 9.2.2009 όπως έχει συ−
νταχθεί σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 797/2007 απόφαση 
του Εφετείου Λάρισας.

4. Την υπ’ αριθμ. οικ. 5851/22.6.2007 (ΦΕΚ 1157/Β/10.7.2007 
τ. Β’) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Θεσσαλίας περί εξουσιοδότησης του Προϊσταμένου της 
Δ/νσης Δημόσιων Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, 
ειδοποιούμε:

Τα πρόσωπα που έχουν ή αξιώνουν εμπράγματα δι−
καιώματα στα ακίνητα που έχουν απαλλοτριωθεί με την 
απόφαση που αναφέρεται στο θέμα ότι, η αποζημίωση 
των εκτάσεων και των επικειμένων τους, όπως σημειώ−
νονται στα σχετικά κτηματολόγια, έχει κατατεθεί στη Γ’ 
ΔΟΥ Λάρισας με την έκδοση του γραμματίου παρακατα−
θήκης Νο 13278/4.6.2009 συνολικού ποσού 7.960,75 €.

Η αποζημίωση έχει κατατεθεί υπέρ των φερομένων ως 
ιδιοκτητών κατά τις ενδείξεις των σχετικών κτηματολο−
γίων σε συνδυασμό με τις ενδείξεις της καθοριστικής 
των αποζημιώσεων απόφασης και θα καταβληθεί στα 
πρόσωπα που θα αναγνωριστούν δικαιούχοι με από−
φαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας 
των ακινήτων.

Η ειδοποίηση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 21 Αυγούστου 2009

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΟΥΔΑΛΗ
F

Αριθμ. 70180/3323 (4)
    Ειδοποίηση παρακατάθεσης αποζημιώσεων ακινήτων 

που απαλλοτριώθηκαν με την 6389/13.10.2003 από−
φαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελ−
λάδας για την κατασκευή του έργου ΠΕΟ Λαμίας 
− Λάρισας, τμήμα διασταύρωση Παλαμά έως δια−
σταύρωση Ομβριακής πλην περιοχής Μεταλλίων 
χ.θ. 21+140 έως χ.θ. 27+873 και χ.θ. 28+298 έως χ.θ. 
32+220.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του ν.δ. 2882/2001 «κώ−

δικας αναγκαστικών απαλλοτριώσεων (ΦΕΚ 17/2001/τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/30.5.1997 «Διοίκηση, οργά−

νωση, στελέχωση της Περιφέρειας» κ.λπ.
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3. Την υπ’ αριθμ. 2705/31.5.2007 απόφαση Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας «Παροχή εξουσιο−
δότησης του δικαιώματος υπογραφής με εντολή Γενικού 
Γραμματέα.... στον Πρ/νο της Δ/νσης Δημοσίων Έργων 
...» η οποία εξακολουθεί να ισχύει σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 11090/1073/10.2.2009 απόφαση Γενικού Γραμματέα 
ΠΣΕ (ΦΕΚ 346/26.2.2009).

4. Τον από 4.6.2009 2° Πίνακα Παρακατάθεσης των 
αποζημιώσεων ιδιοκτησιών όπως συντάχθηκε και θε−
ωρήθηκε από την ΔΔΕ/ΠΣΕ ύστερα από την υπ’ αριθμ. 
137/2008 απόφαση του Εφετείου Λαμίας, και την υπ’ 
αριθμ. 91/2008 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Λα−
μίας περί τροποποίησης του κτηματολογικού πίνακα.

5. Την υπ’ αριθμ. 50199/4408/19.6.2009 ΔΙΣΑΣΕ έγκριση 
διάθεσης πίστωσης για την παρακατάθεση αποζημίω−
σης ακινήτων για την εκτέλεση εργασιών κατασκευής 
του έργου του θέματος.

6. Την υπ’ αριθμ. 6389/13.10.2003 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κή−
ρυξης απαλλοτρίωσης ακινήτων του θέματος (ΦΕΚ 
1136/Δ΄/24.10.2003).

7. Το υπ’ αριθμ. 3415/22.7.2009/19.903,00€ γραμμάτιο 
συστάσεως παρακαταθήκης του γραφείου Παρακατα−
θηκών ΔΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ, ειδοποιεί:

Τα πρόσωπα που έχουν ή αξιώνουν εμπράγματα δι−
καιώματα στα ακίνητα που έχουν απαλλοτριωθεί με 
την απόφαση που προαναφέρθηκε ότι η αποζημίωση 
των εκτάσεων και των επικειμένων τους όπως σημειώ−
νονται στα σχετικά κτηματολόγια, έχει κατατεθεί στο 
Γραφείο Παρακαταθηκών Καρπενησίου με το υπ’ αριθμ. 
3415/22.7.2009 γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης 
συνολικού ποσού 19.903,00 €.

Η αποζημίωση έχει κατατεθεί υπέρ των φερομένων ως 
ιδιοκτητών κατά τις ενδείξεις των σχετικών κτηματολο−
γίων και θα καταβληθεί στα πρόσωπα που θα αναγνω−
ριστούν δικαιούχοι κατά την νόμιμη διαδικασία.

Η ειδοποίηση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 21 Αυγούστου 2009 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ

Αριθμ. οικ. 4299 (5)
    Ειδοποίηση συμπληρωματικής παρακατάθεσης περί 

απαλλοτριωθέντων ακινήτων για την κατασκευή του 
έργου «Βελτίωση υφισταμένης οδού και Παράκαμψη 
Αγ. Θωμά – Κλειδίου (χ.θ. 3,8−7,7).

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη−

σης» όπως ισχύει σήμερα.
2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουρ−

γίας των Υπηρεσιών της Ν.Α.Β. (ΦΕΚ 1214 Β΄/31.12.1997).
3. Τις διατάξεις του ν.δ. 797/1971 «Περί αναγκαστικών 

απαλλοτριώσεων» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
β.δ. 139/1971 «Περί της αρμοδιότητας των Νομαρχών 
προς κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων» καθώς 
και το ν. 2882/2001 «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλο−
τριώσεων Ακινήτων» (ΦΕΚ 17 Α΄):

Φέρουμε σε γνώση των ενδιαφερόμενων, ότι επ’ ονό−
ματι των κεκτημένων ή αξιούντων δικαίωμα δυνάμει 
της υπ’ αριθμ. 29/28.2.2005 απόφασης του Νομαρχιακού 
Συμβουλίου Βοιωτίας (Πρακτικό No 5) που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα «ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ» στις 1.3.2005 περί 
απαλλοτριωθέντων ακινήτων για την κατασκευή του 
έργου «Βελτίωση υφισταμένης οδού και Παράκαμψη 
Αγ. Θωμά – Κλειδίου (χ.θ. 3,8−7,7)» ως και τυχόν επί των 
ακινήτων τούτων εγγεγραμμένων ενυπόθηκων δανεί−
ων, κατασχετών ή διεκδικητών, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 
1136/2006 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Θήβας που ορίστηκε προσωρινή αποζημίωση για τα 
ακίνητα ταύτα, ανερχόμενη σε 595135,63 (πεντακόσια 
ενενήντα πέντε χιλιάδες εκατό τριάντα πέντε ευρώ και 
εξήντα τρία λεπτά) και κατατέθηκαν συμπληρωματικά 
12.550,12 € (δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα ευρώ 
και δώδεκα λεπτά) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων Θήβας εκδοθέντος προς τούτο το υπ’ αριθμ. 
43236/23.7.2009 Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης.

Η ειδοποίηση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Λιβαδειά, 11 Αυγούστου 2009

Ο Νομάρχης

ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ  
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*15004240209090004*

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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