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Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Εκτελε−

στική Οδηγία 2014/58/ΕΕ της Επιτροπής της 16ης 
Απριλίου 2014 για τη δημιουργία, σύμφωνα με την 
οδηγία 2007/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, συστήματος για την ιχνηλασι−
μότητα των ειδών πυροτεχνίας.  

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ −

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ −

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 1, 2 (παράγραφοι 1 περ. στ, 2 και 3) και 

3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» 
(ΦΕΚ Α΄ 34) όπως ισχύει.

2. Το Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005) «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 
Όργανα».

3. Το Π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», 
όπως τροποποιήθηκε με το Π.δ. 118/2013 (ΦΕΚ Α΄ 152).

4. Tο Π.δ. 116/2014 (Α΄ 185) «Οργανισμός του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

5. Το Π.δ. 24/2015 (Α΄ 20) «Σύσταση και μετονομασία 
Υπουργείων, Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοι−
νωνικών Ασφαλίσεων».

6. Το Π.δ. 25/2015 (Α΄ 21) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

7. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ97/2015 (ΦΕΚ Β΄ 
299) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ−
γό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ιωάννη 
Πανούση.

8. Την υπ’ αριθμ. οικ. 10938 (ΦΕΚ 123 Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Δι−
ορισμός Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας στο Υπουρ−
γείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας».

9. Την υπ’ αριθμ. 3329/1989 κοινή υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ Β΄ 132) «Κανονισμοί για την παραγωγή αποθήκευση 
και διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών».

10. Το Ν. 456/1976 (277 Α΄) «περί φωτοβολίδων και 
πυροτεχνημάτων» και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού 
κανονιστικών πράξεων.

11. To Ν. 2168/1993 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Ρύθμιση θεμάτων που 
αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτι−
κούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις» και των κατ’ 
εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων.

12. Το Π.δ. 413/1977 (ΦΕΚ Α΄ 128) «Περί αγοράς, μετα−
φοράς και καταναλώσεως εκρηκτικών υλών».

13. Τον Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86) και ειδικότερα το κε−
φάλαιο Ε΄ «Εποπτεία αγοράς βιομηχανικών προϊόντων 
και υπηρεσιών ποιότητας» αυτού.

14. Tην οδηγία 2007/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου της 23ης Μαΐου 2007 σχετικά 
με τη διάθεση στην αγορά ειδών πυροτεχνίας.

15. Την υπ’ αριθμ. 9104/440/2010 υπουργική απόφαση 
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 
2007/23/ΕΚ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου−
λίου, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά ειδών πυρο−
τεχνίας» (ΦΕΚ 1159 Β΄).

16. Την Εκτελεστική Οδηγία 2014/58/ΕΕ της Επιτροπής 
της 16ης Απριλίου 2014 για τη δημιουργία, σύμφωνα με 
την οδηγία 2007/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, συστήματος για την ιχνηλασιμό−
τητα των ειδών πυροτεχνίας.

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
 Σκοπός 

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η ενσωμάτωση 
στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2014/58/ΕΕ 
της Επιτροπής για τη δημιουργία συστήματος ιχνηλασι−
μότητας των ειδών πυροτεχνίας, σύμφωνα με την οδη−
γία 2007/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και ειδικότερα της παραγράφου 2α του άρ−
θρου 18 αυτής, η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο 
με την υπουργική απόφαση 9104/440/2010 «Προσαρμογή 
της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2007/23/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά 
με τη διάθεση στην αγορά ειδών πυροτεχνίας».
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Άρθρο 2
Αριθμός καταχώρισης
(άρθρο 1 της Οδηγίας)

1. Τα είδη πυροτεχνίας φέρουν έναν αριθμό καταχώ−
ρισης, ο οποίος περιέχει τα εξής:

α) τον τετραψήφιο αριθμό ταυτοποίησης του κοι−
νοποιημένου οργανισμού που εξέδωσε πιστοποιητικό 
εξέτασης τύπου ΕΚ σύμφωνα με τη διαδικασία αξιολό−
γησης της συμμόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο 
9 στοιχείο α) της υπουργικής απόφασης 9104/440/2010 
(Ενότητα Β) ή πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα 
με τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 9 στοιχείο β) της υπουργικής 
απόφασης 9104/440/2010 (Ενότητα Ζ) ή έγκριση συστή−
ματος ποιότητας που αναφέρεται στο άρθρο 9 στοιχείο 
γ) της υπουργικής απόφασης 9104/440/2010 (Ενότητα Η).

β) την κατηγορία του είδους πυροτεχνίας για το οποίο 
η συμμόρφωση πιστοποιείται σε συντετμημένη μορφή, 
με κεφαλαία:

— F1, F2, F3 και F4 για τα πυροτεχνήματα των κατη−
γοριών 1, 2, 3 και 4, αντίστοιχα

— Τ1 ή Τ2 για τα είδη πυροτεχνίας για το θέατρο των 
κατηγοριών T1 και T2, αντίστοιχα

— Ρ1 ή Ρ2 για άλλα είδη πυροτεχνίας των κατηγοριών 
Ρ1 και Ρ2, αντίστοιχα

γ) τον αριθμό επεξεργασίας που χρησιμοποιήθηκε από 
τον κοινοποιημένο οργανισμό για το είδος πυροτεχνίας.

2. Ο αριθμός καταχώρισης διαρθρώνεται ως εξής: 
«XXXX — YY — ZZZZ…», όπου το μέρος XXXX αναφέρεται 
στο στοιχείο α) της παραγράφου 1, το μέρος YY αναφέ−
ρεται στο στοιχείο β) της παραγράφου 1 και το μέρος 
ZZZZ… αναφέρεται στο στοιχείο γ) της παραγράφου 1 
του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις των κοινοποιημένων οργανισμών

(άρθρο 2 της Οδηγίας)

1. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί που πραγματοποι−
ούν τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης 
σύμφωνα με το άρθρο 9 της υπουργικής απόφασης 
9104/440/2010 τηρούν μητρώο των ειδών πυροτεχνίας 
για τα οποία έχουν εκδώσει πιστοποιητικά εξέτασης τύ−
που ΕΚ συμμόρφωσης σύμφωνα με τη διαδικασία αξιο−
λόγησης της συμμόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο 
9 στοιχείο α) της υπουργικής απόφασης 9104/440/2010 
(Ενότητα Β) ή πιστοποιητικά συμμόρφωσης σύμφωνα 
με τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 9 στοιχείο β) της υπουργικής 
απόφασης 9104/440/2010 (Ενότητα Ζ) ή εγκρίσεις συ−
στήματος ποιότητας σύμφωνα με τη διαδικασία αξιο−
λόγησης της ποιότητας που αναφέρεται στο άρθρο 9 
στοιχείο γ) της υπουργικής απόφασης 9104/440/2010 
(Ενότητα Η), με το μορφότυπο που παρατίθεται στο 
παράρτημα του άρθρου 6 της παρούσας.

Το μητρώο των ειδών πυροτεχνίας περιλαμβάνει του−
λάχιστον τις πληροφορίες σχετικά με τα θέματα που 
ορίζονται στο παράρτημα. Οι πληροφορίες αυτές δια−
τηρούνται για τουλάχιστον 10 έτη από την ημερομηνία 
κατά την οποία οι κοινοποιημένοι οργανισμοί εξέδωσαν 
τα πιστοποιητικά ή τις εγκρίσεις που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου.

Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί ενημερώνουν τακτικά 
το μητρώο, το οποίο και καθιστούν δημοσίως διαθέσιμο 
στο διαδίκτυο.

2. Όταν η κοινοποίηση ενός οργανισμού αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης ανακαλείται, ο εν λόγω οργανισμός 
μεταβιβάζει το μητρώο σε κάποιον άλλο κοινοποιημένο 
φορέα ή στην αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέ−
λους. Αρμόδια αρχή για την Ελλάδα είναι η Διεύθυνση 
Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας της Γενικής Γραμ−
ματείας Βιομηχανίας.

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις κατασκευαστών και εισαγωγέων

 (άρθρο 3 της Οδηγίας)

Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς ειδών πυροτε−
χνίας:

α) τηρούν αρχείο όλων των αριθμών καταχώρισης 
των ειδών πυροτεχνίας που παράγονται ή εισάγονται 
από αυτούς μαζί με την εμπορική ονομασία, τον γενικό 
τύπο και υποτύπο τους, κατά περίπτωση, και τον τόπο 
κατασκευής για τουλάχιστον 10 έτη αφότου το είδος 
έχει διατεθεί στην αγορά,

β) μεταβιβάζουν το αρχείο στη Διεύθυνση Τεχνικής 
Βιομηχανικής Νομοθεσίας της Γενικής Γραμματείας Βι−
ομηχανίας σε περίπτωση παύσης της δραστηριότητάς 
τους,

γ) παρέχουν στη Διεύθυνση Τεχνικής Βιομηχανικής 
Νομοθεσίας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, στις 
οικείες αστυνομικές υπηρεσίες και στις αρχές εποπτεί−
ας της αγοράς όλων των κρατών μελών, κατόπιν αιτιο−
λογημένης αίτησης, τις πληροφορίες που αναφέρονται 
στο στοιχείο α) του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 5
Εποπτεία της Αγοράς−Διοικητικές Κυρώσεις

1. Αρμόδια αρχή για τον έλεγχο εφαρμογής της πα−
ρούσας απόφασης, την παρακολούθηση της εφαρμογής 
του συστήματος ιχνηλασιμότητας σε εθνικό επίπεδο 
και τον έλεγχο του αριθμού καταχώρισης των ειδών 
πυροτεχνίας που κατασκευάζονται, συναρμολογούνται, 
εισάγονται, μεταφέρονται και διατίθενται στην ελληνική 
αγορά είναι η Διεύθυνση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομο−
θεσίας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

2. Ο έλεγχος συμμόρφωσης των ειδών πυροτεχνίας 
ως προς τις απαιτήσεις της παρούσας διενεργείται από 
την ως άνω υπηρεσία, στο πλαίσιο της εποπτείας της 
αγοράς των προϊόντων της τεχνικής βιομηχανικής νο−
μοθεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Ε΄ 
«Εποπτεία αγοράς βιομηχανικών προϊόντων και υπηρε−
σιών ποιότητας» του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 186).

3. Σε οποιονδήποτε κατασκευάζει, συναρμολογεί, εισά−
γει, μεταφέρει, κατέχει ή καθιστά διαθέσιμα στην αγορά 
είδη πυροτεχνίας κατά παράβαση των διατάξεων της 
παρούσας, ή εμποδίζει τον έλεγχο αυτών, επιβάλλεται, 
εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται από άλλες 
διατάξεις, πρόστιμο μέχρι 20.000 ευρώ, με απόφαση της 
αρμόδιας υπηρεσίας της παραγράφου 1 του παρόντος 
άρθρου. Σε περίπτωση υποτροπής οι παραβάτες τιμω−
ρούνται με πρόστιμο τουλάχιστον διπλάσιο του αρχικά 
επιβληθέντος. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων επιβολής 
προστίμου, οι παραβάτες έχουν δικαίωμα προσφυγής 
ενώπιον του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εντός προθεσμίας τρι−
άντα (30) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς των 
σχετικών αποφάσεων.
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4. Στην περίπτωση, που το ελεγχόμενο προϊόν θεω−
ρηθεί ότι δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις της 
παρούσας απόφασης εκδίδεται από την αρμόδια Δ/νση 
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας αιτιολογημένη 
απόφαση προσωρινής απαγόρευσης της κυκλοφορίας 
και διάθεσης στην αγορά. Με απόφαση του Υπουρ−
γού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας επιβάλλεται οριστική απαγόρευση ή/και 
απόσυρση εφόσον διαπιστωθεί ότι το προϊόν δεν συμ−
μορφώνεται με τις απαιτήσεις της παρούσας.

5. Τα επιβληθέντα πρόστιμα της παραγράφου 3 του 
παρόντος άρθρου βεβαιώνονται και εισπράττονται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί εισπράξεως 
δημοσίων εσόδων και αποτελούν έσοδα του Κρατικού 
Προϋπολογισμού.

6. Στην περίπτωση απόφασης οριστικής απαγόρευσης 
κυκλοφορίας ή/και απόσυρσης, όπως προβλέπεται στη 
παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, εάν ο υπόχρεος 
ελεγχόμενος δεν ενημερώσει την αρμόδια αρχή για 
την εκτέλεση της απόφασης τιμωρείται με επιπλέον 
πρόστιμο έως και δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

7. Στους παραβάτες της παραγράφου 3 δύναται να 
επιβάλλεται εκτός των άλλων διοικητικών κυρώσεων και 
προσωρινή, μέχρι τριών (3) μηνών ή και οριστική αφαίρε−
ση των σχετικών αδειών εισαγωγής, κατασκευής, εμπο−
ρίας, κατοχής, αγοράς και καύσης ειδών πυροτεχνίας 
που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της 9104/440 
από 02/08/2010 υπουργική απόφαση (Β΄ 1159), ανάλογα 
με τη σοβαρότητα της παράβασης, με αιτιολογημένη 

απόφαση των αρμόδιων υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυ−
νομίας, που χορήγησαν τις πιο πάνω άδειες.

8. Κατά της απόφασης της παραγράφου 7, επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών και Δι−
οικητικής Ανασυγκρότησης, εντός προθεσμίας τριάντα 
(30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον 
ενδιαφερόμενο. Η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλ−
λει την εκτέλεση της επιβληθείσης διοικητικής ποινής.

9. Οι αποφάσεις εισαγωγής, μεταφοράς, κατασκευής, 
εμπορίας, κατοχής, αγοράς και καύσης ειδών πυροτεχνίας 
της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου κοινοποιούνται 
από τις υπηρεσίες έκδοσής τους, στη Διεύθυνση Τεχνι−
κής Βιομηχανικής Νομοθεσίας της Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας για τον καλύτερο έλεγχο της παρούσας.

10. Η Δ/νση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας της 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας κοινοποιεί τις απο−
φάσεις των παραγράφων 3 και 4 στις αστυνομικές υπη−
ρεσίες, που εξέδωσαν τις προβλεπόμενες άδειες για 
την εισαγωγή, μεταφορά, κατασκευή, εμπορία, κατοχή, 
αγορά και καύση των ειδών πυροτεχνίας, καθώς και 
στην Δ/νση Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου της 
Ελληνικής Αστυνομίας, για την εφαρμογή των προβλε−
πόμενων στην παράγραφο 7.

Άρθρο 6
Παράρτημα

(Παράρτημα της Οδηγίας)

Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας το ακόλουθο Παράρτημα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Μορφότυπος του μητρώου που αναφέρεται στη παράγραφο 1 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης.

Αριθμός
καταχώρισης

Ημερομηνία
έκδοσης
πιστοποιητικού
εξέτασης τύπου ΕΚ 
(Ενότητα Β), 
πιστοποιητικού 
συμμόρφωσης 
(Ενότητα Ζ) ή έγκρισης 
συστήματος 
ποιότητας (Ενότητα 
Η) και ημερομηνία 
λήξης της ισχύος, 
κατά περίπτωση

Κατασκευαστής Είδος
προϊόντος
(γενικό) και 
υποτύπος, 
κατά
περίπτωση

Ενότητα
συμμόρφωσης 
του σταδίου 
παραγωγής (1) 

Κοινοποιημένος 
οργανισμός που 
αναλαμβάνει 
αξιολόγηση 
συμμόρφωσης 
του σταδίου 
παραγωγής (1) 

Πρόσθετα 
στοιχεία

(1) Πρέπει να συμπληρώνεται πάντα αν τελεί υπό την ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού που πραγματο−
ποιεί τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, που αναφέρεται στο άρθρο 9 στοιχείο α) της κοινής υπουρ−
γικής απόφασης 9104/440/2010 (Ενότητα Β). Δεν απαιτείται για τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης 
που αναφέρονται στο άρθρο 9 στοιχεία β) και γ) (Ενότητες Ζ και H). Πρέπει να παρέχονται στοιχεία (όταν είναι 
γνωστά), εάν εμπλέκεται κάποιος άλλος κοινοποιημένος οργανισμός.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

(άρθρο 4 της Οδηγίας)
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται από τις 17 Οκτωβρίου 2016. 

 Αθήνα, 28 Απριλίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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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.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

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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