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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 198/2013
Καύσιμα στερεής βιομάζας για μη βιομηχανική
χρήση − Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το υπ’ αριθ. 30/005/619/06.09.2013 έγγραφο της
Διεύθυνσης Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του
Κράτους.
2. Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν.4328/1929
(ΦΕΚ 272/Α/1929) «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του
Κράτους», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του
άρθρου 11 του ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211/Α/1995).
3. Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου
1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργα−
σιών του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου» (Φ.Ε.Κ. 391/
Α΄/1929).
4. Τα Π.Δ. 284/1988 και 543/1989 «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 128 και 165/Α΄/1988 και
229/Α΄/1989).
5. Την υπ’ αριθ. 1078204/927/0006 Α/6−8−1992 Απόφαση
των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορισμός
Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών»
(Φ.Ε.Κ. 517/Β΄/1992).
6. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετο−
νομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου
Μακεδονίας−Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονί−
ας−Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας−Θράκης και της
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής»
(Φ.Ε.Κ. 213/Α΄/7−10−2009).
7. Το Π.Δ 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄/5.11.2009).
8. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Α΄ 153).
9. Την υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19.09.2012 Απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών

«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών
Γεώργιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ 2574/24.09.2012).
10. Την υπ’ αριθ. Δ6Α 1015213ΕΞ2013 Απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομι−
κών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ−
γείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 130/Β/28.01.2013).
11. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που
τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/2005).
12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Εγκρίνουμε την απόφαση υπ’ αριθ. 198/2013 του Ανω−
τάτου Χημικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη
συνεδρίαση της 11ης Σεπτεμβρίου, 2013 και η οποία
έχει ως εξής:
«ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Εγκρίνουμε τις προδιαγραφές σε Καύσιμα στερεής
βιομάζας για μη βιομηχανική χρήση −Απαιτήσεις και
Μέθοδοι Δοκιμών, ως εξής:
Άρθρο 1
Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η καθιέρωση
των προδιαγραφών, λοιπών απαιτήσεων και μεθόδων
δοκιμών για τα στερεά καύσιμα που παράγονται από
στερεή βιομάζα και προορίζονται για μη βιομηχανική
χρήση, σε: (α) εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης κτι−
ρίων που χρησιμοποιούνται για κατοικίες, γραφεία, κα−
ταστήματα, ξενοδοχεία, νοσοκομεία και πάσης φύσεως
υπηρεσίες υγείας−πρόνοιας, εκπαίδευσης, συνάθροισης
κοινού, ή άλλους παρεμφερείς με τα προηγούμενα σκο−
πούς, καθώς και σε εγκαταστάσεις θέρμανσης χώρων
εργασίας βιομηχανικών ή βιοτεχνικών ή εμπορικών
μονάδων, εφόσον όμως πρόκειται για ιδιαίτερες εστί−
ες καύσης, αποκλειστικά για τη θέρμανση των χώρων
αυτών, (β) εγκαταστάσεις θέρμανσης νερού χρήσης ή
παραγωγής ατμού σε κτίρια ξενοδοχείων, νοσοκομεί−
ων, κλινικών, θεραπευτηρίων και λοιπών παρεμφερών
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χρήσεων, γυμναστήρια, κολυμβητήρια, πισίνες, λουτρι−
κές εγκαταστάσεις και στεγνοκαθαριστήρια, και (γ)
τοπικές θερμάνσεις. Για τους όρους «Εγκατάσταση
κεντρικής θέρμανσης» και «Τοπική θέρμανση», ισχύουν
οι ορισμοί του άρθρου 3 της υπουργικής απόφασης
189533/07.11.2011 «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λει−
τουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση
κτιρίων και νερού» (ΦΕΚ Β΄2654).
Άρθρο 2
Ορισμοί
Γενικά για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης
ισχύουν τα οριζόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14588
«Στερεά βιοκαύσιμα − Ορολογία, ορισμοί εννοιών και
περιγραφές»
Ειδικότερα ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
− Βιομάζα (biomass): το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα
προϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων βιολογικής προ−
έλευσης από τη γεωργία (συμπεριλαμβανομένων των
φυτικών και των ζωικών ουσιών), τη δασοκομία και τους
συναφείς κλάδους, συμπεριλαμβανομένης της αλιείας
και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και το βιοαποικοδο−
μήσιμο κλάσμα των βιομηχανικών αποβλήτων και των
οικιακών απορριμμάτων.
− Καύσιμο στερεής βιομάζας (solid biofuel): το στερεό
καύσιμο το οποίο παράγεται από τις κατηγορίες βιομά−
ζας που καλύπτονται από το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14961−1.
− Επικίνδυνη ουσία (dangerous substance): ουσία που
προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην αν−
θρώπινη υγεία ή/και στο περιβάλλον, σύμφωνα με τα
κριτήρια του κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1272/2008, ή εμπίπτει
στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 96/29/Ευρατόμ, όπως
εκάστοτε ισχύουν
− Πέλετς ξύλου (wood pellets): στερεό προϊόν συμπυ−
κνωμένου καυσίμου στερεής βιομάζας που παράγεται
από βιομάζα κονιοποιημένου ξύλου με ή χωρίς πρόσθε−
τα, συνήθως κυλινδρικής μορφής, τυχαίου μήκους που
γενικά περιλαμβάνεται μεταξύ 5 και 40 χιλιοστών και
είναι τεμαχισμένο στις άκρες.
− Μπριγκέττες ξύλου (wood briquettes): στερεό προϊόν
συμπυκνωμένου καυσίμου στερεής βιομάζας που πα−
ράγεται από κονιοποιημένη βιομάζα ξύλου με ή χωρίς
πρόσθετα, συνήθως κυβοειδούς ή κυλινδρικής μορφής.
− Ροκανίδια ξύλου (wood chips): στερεό προϊόν καυ−
σίμου στερεής βιομάζας που παράγεται από βιομάζα
ξύλου πελεκημένου με τη βοήθεια κοφτερού εργαλείου,
υπό μορφή λεπτών τεμαχίων καθορισμένων διαστάσε−
ων, μήκους που γενικά περιλαμβάνεται μεταξύ 5 και 50
χιλιοστών.
− Καυσόξυλα (firewood): στερεή βιομάζα ξύλου από
υλοτομία κομμένου και χωρισμένου σε τεμάχια έτοιμα
προς χρήση σε σταθερές εστίες θέρμανσης κτιρίων,
όπως σόμπες, τζάκια και συστήματα κεντρικής θέρμαν−
σης.
− Μη ξύλινα πέλετς (non−woody pellets): στερεό προ−
ϊόν συμπυκνωμένου καυσίμου στερεής βιομάζας που
παράγεται από μη ξυλώδη κονιοποιημένη βιομάζα με ή
χωρίς πρόσθετα, συνήθως κυλινδρικής μορφής, διαμέ−
τρου μικρότερης των 25 χιλιοστών, τυχαίου μήκους που
γενικά περιλαμβάνεται μεταξύ 3,15 και 40 χιλιοστών, που
λαμβάνεται με μηχανική συμπίεση και είναι τεμαχισμένο
στις άκρες.

− Ελαιοπυρήνας (crude olive cake): προϊόν που προέρ−
χεται από την έκθλιψη του ελαιοκάρπου.
− Πυρηνόξυλο (exhausted olive cake): ο ξηρός εκχυλι−
σμένος ελαιοπυρήνας που παράγεται μετά την αφαίρε−
ση του πυρηνελαίου στα πυρηνελαιουργεία.
− Χημικά επεξεργασμένη βιομάζα (chemical treated
biomass): βιομάζα η οποία έχει υποστεί οποιαδήποτε
επεξεργασία με χημικές ουσίες εκτός από τον αέρα ή
το νερό (π.χ. κόλλα, χρώμα).
Άρθρο 3
Δειγματοληψία
Η διαδικασία δειγματοληψίας των καυσίμων στερεής
βιομάζας πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προβλεπό−
μενες μεθόδους του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 14778.
Για την προετοιμασία του δείγματος καυσίμων στερε−
ής βιομάζας εφαρμόζεται το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14780.
Άρθρο 4
Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών
Τα στερεά βιοκαύσιμα αποτελούνται εξ ολοκλήρου
από βιομάζα και δεν περιέχουν γενικά ξένες ύλες προς
τη βιομάζα, καθώς και ραδιενεργά συστατικά.
Τα καύσιμα στερεής βιομάζας είναι στερεά καύσιμα τα
οποία άμεσα ή έμμεσα προέρχονται από τις ακόλουθες
πηγές βιομάζας:
* προϊόντα από γεωργία και δασοκομία Φ υπολείμμα−
τα από γεωργία και δασοκομία
* παραπροϊόντα από βιομηχανία επεξεργασίας προ−
ϊόντων γεωργίας Φ υπολείμματα ξυλείας, με εξαίρεση
τα απόβλητα ξυλείας που μπορεί να περιέχουν αλογο−
νούχες οργανικές ενώσεις ή βαρέα μέταλλα
* ινώδη φυτικά υπολείμματα από παραγωγή χαρτο−
πολτού
* υπολείμματα φελλού
Για όλα τα καύσιμα στερεής βιομάζας ισχύουν τα
οριζόμενα στο πρότυπο: ΕΛΟΤ ΕΝ 14961−1 Στερεά βιο−
καύσιμα − Προδιαγραφές και κλάσεις καυσίμου − Μέρος
1: Γενικές απαιτήσεις
Η ταξινόμηση των καυσίμων στερεής βιομάζας βασί−
ζεται στην προέλευση και την πηγή, στις κύριες εμπο−
ρεύσιμες μορφές και στις ιδιότητες αυτών.
Οι διάφορες κλάσεις των καυσίμων στερεής βιομάζας
ανάλογα με την προέλευση και την πηγή τους ορίζονται
στον Πίνακα 1 του ανωτέρω προτύπου.
Οι προδιαγραφές για τις κύριες εμπορεύσιμες μορ−
φές των καυσίμων στερεής βιομάζας, όσον αφορά στο
μέγεθος των σωματιδίων του καυσίμου καθώς και στις
μεθόδους παραγωγής, ορίζονται στον Πίνακα 2 του
ανωτέρω προτύπου.
Οι προδιαγραφές για τις ιδιότητες των καυσίμων στε−
ρεής βιομάζας ορίζονται στους Πίνακες 3 έως 15 του
ανωτέρω προτύπου.
Επιπλέον, όσον αφορά στα καύσιμα στερεής βιομάζας
για μη βιομηχανική χρήση, ισχύουν ειδικά τα προβλεπό−
μενα στα ακόλουθα πρότυπα:
− ΕΛΟΤ ΕΝ 14961−2 Στερεά βιοκαύσιμα − Προδιαγραφές
και κλάσεις καυσίμου − Μέρος 2: Πέλετς ξύλου για μη
βιομηχανική χρήση
− ΕΛΟΤ ΕΝ 14961−3 Στερεά βιοκαύσιμα − Προδιαγραφές
και κλάσεις καυσίμου − Μέρος 3: Μπριγκέττες ξύλου για
μη βιομηχανική χρήση
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− ΕΛΟΤ ΕΝ 14961−4 Στερεά βιοκαύσιμα − Προδιαγραφές
και κλάσεις καυσίμου − Μέρος 4: Ροκανίδια ξύλου για
μη βιομηχανική χρήση
− ΕΛΟΤ ΕΝ 14961−5 Στερεά βιοκαύσιμα − Προδιαγρα−
φές και κλάσεις καυσίμου − Μέρος 5: Καυσόξυλα για μη
βιομηχανική χρήση
− ΕΛΟΤ ΕΝ 14961−6 Στερεά βιοκαύσιμα − Προδιαγραφές
και κλάσεις καυσίμου
− Μέρος 6: Μη ξύλινα πέλετς για μη βιομηχανική χρήση
Όσον αφορά τα μη ξύλινα πέλετς για μη βιομηχανική
χρήση, εκτός των προβλεπόμενων προδιαγραφών στον
πίνακα 2, (Table 2 − Specification of pellets produced
from herbaceous biomass, fruit biomass and blends and
mixtures), του προτύπου ΕΛΟΤ EN 14961−6, επιβάλεται
το περιεχόμενο έλαιο επί ξηρού να μην υπερβαίνει το
2%. Η περιεκτικότητα σε έλαιο προσδιορίζεται με βάση
τη μέθοδο που περιγράφεται στον Κανονισμό της ΕΟΚ
2568/91 σχετικά με τον προσδιορισμό των χαρακτηριστι−
κών των ελαιολάδων και των πυρηνελαίων (Παράρτημα
XV− περιεκτικότατα σε έλαιο των ελαιοπυρήνων).
Για το πυρηνόξυλο και τον ελαιοπυρήνα, εκτός των
προβλεπόμενων προδιαγραφών στον πίνακα Β9, (Β.9 −
Typical values for olive and grape cake), του προτύπου
ΕΛΟΤ EN 14961−1, επιβάλεται το περιεχόμενο έλαιο επί
ξηρού να μην υπερβαίνει το 2%. Η περιεκτικότητα σε
έλαιο προσδιορίζεται με βάση τη μέθοδο που περιγρά−
φεται στον Κανονισμό της ΕΟΚ 2568/91 σχετικά με τον
προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των ελαιολάδων
και των πυρηνελαίων (Παράρτημα XV−περιεκτικότητα
σε έλαιο των ελαιοπυρήνων).
Άρθρο 5
Διασφάλιση ποιότητας
Η διασφάλιση ποιότητας των καυσίμων στερεής βι−
ομάζας για μη βιομηχανική χρήση περιγράφεται στα
ακόλουθα πρότυπα, τα οποία εφαρμόζονται κατά λόγο
αρμοδιότητας των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών και φο−
ρέων.
− ΕΛΟΤ ΕΝ 15234−1 Στερεά βιοκαύσιμα − Διασφάλιση
ποιότητας καυσίμων − Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις.
− ΕΛΟΤ ΕΝ 15234−2 Στερεά βιοκαύσιμα − Διασφάλιση
ποιότητας καυσίμων − Μέρος 2: Πέλετς ξύλου για μη
βιομηχανική χρήση
− ΕΛΟΤ ΕΝ 15234−3 Στερεά βιοκαύσιμα − Διασφάλιση
ποιότητας καυσίμων − Μέρος 3: Μπριγκέτες ξύλου για
μη βιομηχανική χρήση
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− ΕΛΟΤ ΕΝ 15234−4 Στερεά βιοκαύσιμα − Διασφάλιση
ποιότητας καυσίμων − Μέρος 4: Ροκανίδια ξύλου για μη
βιομηχανική χρήση
− ΕΛΟΤ ΕΝ 15234−5 Στερεά βιοκαύσιμα − Διασφάλιση
ποιότητας καυσίμων − Μέρος 5: Καυσόξυλα για μη βι−
ομηχανική χρήση
− ΕΛΟΤ ΕΝ 15234−6 Στερεά βιοκαύσιμα − Διασφάλιση
ποιότητας καυσίμων − Μέρος 6: Μη ξύλινα πέλετς για
μη βιομηχανική χρήση
Άρθρο 6
Ελεύθερη Κυκλοφορία και Ρήτρα
Αμοιβαίας Αναγνώρισης
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, δεν
επιτρέπεται η απαγόρευση, ο περιορισμός ή η αποτροπή
διάθεσης στην ελληνική αγορά καυσίμων στερεής βιομά−
ζας που πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας, τηρουμέ−
νων των λοιπών διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας.
Καύσιμα στερεής βιομάζας, τα οποία έχουν παρα−
σκευασθεί νομίμως ή/και έχουν διατεθεί στο εμπόριο
σε άλλα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χώ−
ρες ΕΖΕΣ που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία
Ε.Ο.Χ., ή στην Τουρκία μπορούν να διατεθούν στην ελ−
ληνική αγορά, εφόσον έχουν παρασκευασθεί σύμφωνα
με τεχνικά πρότυπα, προδιαγραφές ή και διαδικασίες
παραγωγής και ελέγχου ώστε αποδεδειγμένα να εγγυ−
ώνται ισοδύναμο επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας για
την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.
Η Πρόεδρος
Χ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
Η Γραμματέας
Ε. ΔΟΥΜΕΝΗ
Τα Μέλη: Γ. Σιαμαντάς, Δ. Τσίπη, Ε. Δήμα, Κ. Μαγουλάς,
Χ. Παπαχρήστου, Ι. Πετροχείλου Ι. Θεοφίλου,
Θ. Στριλάκος.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
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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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02024990410130004*
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