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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 89/2015 (1)
Τροποποίηση του άρθρου 149 του Κώδικα Τροφίμων και 

Ποτών (απόφαση ΑΧΣ 1100/1987, ΦΕΚ 788/Β΄/31.12.1987) 
όπως ισχύει, καθώς και τροποποίηση της Απόφασης 
ΑΧΣ 437/2004 (ΦΕΚ 1834/Β/ 09.12.2004).

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Το υπ’ αριθ. οικ. 30/003/000/3097/02.09.2015 έγγραφο 

της Διεύθυνσης Αλκοόλης και Τροφίμων 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 εργασι−
ών του Συμβουλίου της Χημικής Υπηρεσίας» (ΦΕΚ Α΄391).

4. Το Π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι−
κονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 128), όπως ισχύει.

5. Το Π.δ. 111/14 (ΦΕΚ 178 Α΄/29−8−2014), «Οργανισμός 
του Υπ. Οικονομικών», όπως ισχύει.

6. Την υπ’ αριθ. 1078204/927/0006Α/6−8−1992 Απόφαση 
των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορισμός 
Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών» 
(ΦΕΚ Β΄ 517).

7. Τις διατάξεις του ν. 4336/2015 {άρθρο 3, παράγρα−

φος Γ (Συμφωνία Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρω−
τικών Μεταρρυθμίσεων), σημείο 4.2i,} «Συνταξιοδοτικές 
διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής 
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότη−
τας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης» (ΦΕΚ 94 Α΄).

8. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α΄/23.09.2015).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 
που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/Α/2005).

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

 Άρθρο 1

Εγκρίνουμε την απόφαση υπ’ αριθ. 89/2015 του Ανω−
τάτου Χημικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη 
συνεδρίαση της 3ης Σεπτεμβρίου, 2015 και η οποία έχει 
ως εξής:

«ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εγκρίνουμε την έκδοση Απόφασης για την τροπο−
ποίηση του άρθρου 149 του Κώδικα Τροφίμων και Πο−
τών (αποφ. ΑΧΣ 1100/1987, ΦΕΚ 788/Β΄/31.12.1987) όπως 
ισχύει, καθώς και την τροποποίηση της Απόφασης ΑΧΣ 
437/2004 (ΦΕΚ 1834/Β/09.12.2004), ως εξής:

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 149 «Νερό» αντικαθί−
σταται ως εξής:

«1. Το «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης» πρέπει να πλη−
ροί όλους τους όρους και τις διατάξεις που διαλαμβά−
νονται στην ειδική γι αυτό Νομοθεσία».

2. Η παράγραφος 2 του εν λόγω άρθρου αντικαθί−
σταται ως εξής:

«2. Τα νερά κάθε είδους που διατίθενται στην κα−
τανάλωση πρέπει να πληρούν όλους τους όρους και 
τις διατάξεις που διαλαμβάνονται στην ειδική γι αυτό 
Νομοθεσία».

3. Το εδάφιο (α) της παραγράφου 3 του εν λόγω άρ−
θρου αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Τα Αεριούχα Νερά κάθε είδους (σόδες, σελτς, 
κ.λπ.), που διατίθενται στην κατανάλωση, με εξαίρεση 
τα φυσικά μεταλλικά νερά, πρέπει να παρασκευάζονται 
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με εισπίεση διοξειδίου του άνθρακα σε νερό ανθρώπινης 
κατανάλωσης, στο οποίο προηγούμενα προστέθηκε ή 
όχι μικρό ποσό όξινου ανθρακικού νατρίου».

4. Το εδάφιο (β) της παραγράφου 3 του εν λόγω άρ−
θρου καταργείται.

5. Η παράγραφος 3(δις) του εν λόγω άρθρου, αντικα−
θίσταται ως εξής:

«3 (δις). Στα προϊόντα του παρόντος άρθρου επιτρέ−
πεται η χρήση των προσθέτων που αναφέρονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) 1333/2008, Παράρτημα II, Μέρος Ε, κα−
τηγορία 14.1, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους 
χρήσης».

6. Το εδάφιο (α) της παραγράφου 4 του εν λόγω άρ−
θρου αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Ο πάγος, που προσφέρεται στην κατανάλωση για 
οποιαδήποτε χρήση και αν προορίζεται, με εξαίρεση 
τις χρήσεις που μνημονεύονται στο Π.δ. 412/94 (ΦΕΚ 
232/Α/27.12.1994), πρέπει να παρασκευάζεται από νερό 
ανθρώπινης κατανάλωσης, το οποίο πρέπει να είναι 
σύμφωνο με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατά−
ξεις».

7. Η πρώτη περίοδος της απόφασης ΑΧΣ 437/2004 
«Τροποποίηση του άρθρου

149 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών «Νερό»» (ΦΕΚ 
1834/Β΄) καταργείται.

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 Χ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΔΟΥΜΕΝΗ

Τα μέλη:  Δ. Τσίπη, Σ. Σάμιος, Ε. Δήμα, Ι. Χροναίος, 
Α. Πρεβενά, Κ. Μαγουλάς, Χ. Παπαχρήστου, 
Ι. Σαρακατσιάνος.»

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

F
Αριθ. 90/2015 (2)
Τροποποίηση των άρθρων 145, 146, 147 και 148 του Κώ−

δικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) (α.υ.ο. 1100/87, ΦΕΚ 
788/Β) όπως ισχύει, τροποποίηση των αποφάσεων 
ΑΧΣ 372/2002 (ΦΕΚ 1534/Β΄) και ΑΧΣ 347/91 (ΦΕΚ 
667/Β΄), και κατάργηση της απόφασης ΑΧΣ 1183/79 
(ΦΕΚ 791/Β΄).

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Το υπ’ αριθ. οικ. 30/003/000/3119/02.09.2015 έγγραφο 

της Διεύθυνσης Αλκοόλης και Τροφίμων 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 εργασι−
ών του Συμβουλίου της Χημικής Υπηρεσίας» (ΦΕΚ Α΄391).

4. Το Π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι−
κονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 128), όπως ισχύει.

5. Το Π.δ. 111/14 (ΦΕΚ 178 Α΄/29−8−2014), «Οργανισμός 
του Υπ. Οικονομικών», όπως ισχύει.

6. Την υπ’ αριθ. 1078204/927/0006Α/6−8−1992 Απόφαση 
των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορισμός 
Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών» 
(ΦΕΚ Β΄ 517).

7. Τις διατάξεις του ν. 4336/2015 {άρθρο 3, παράγρα−
φος Γ (Συμφωνία Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρω−
τικών Μεταρρυθμίσεων), σημείο 4.2,i} «Συνταξιοδοτικές 
διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής 
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότη−
τας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης» (ΦΕΚ 94Α΄).

8. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/ Α΄/23.09.2015).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 
που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/Α/2005).

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:.

Άρθρο 1

Εγκρίνουμε την απόφαση υπ’ αριθ. 90/2015 του Ανω−
τάτου Χημικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη 
συνεδρίαση της 3ης Σεπτεμβρίου, 2015 και η οποία έχει 
ως εξής:

«ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εγκρίνουμε την έκδοση Απόφασης για την τροπο−
ποίηση των άρθρων 145, 146, 147 και 148 του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) (α.υ.ο. 1100/87, ΦΕΚ 788/Β΄) 
όπως ισχύει, την τροποποίηση των αποφάσεων ΑΧΣ 
372/2002 (ΦΕΚ 1534/Β΄) και ΑΧΣ 347/91 (ΦΕΚ 667/Β»), 
και την κατάργηση της απόφασης ΑΧΣ 1183/79 (ΦΕΚ 
791/Β»), ως εξής:

Α. Ι. 1. Το εδάφιο (β) της παραγράφου 5 του άρθρου 
145 «Ελεύθερα αλκοόλης ποτά (Γενικές διατάξεις)», αντι−
καθίσταται ως εξής:

«β) Ελεύθερα αλκοόλης ποτά που προορίζονται για 
κατανάλωση χωρίς τροποποίηση και περιέχουν καφεΐνη, 
από οποιαδήποτε πηγή, σε αναλογία άνω των 150 mg/l, 
ή βρίσκονται σε συμπυκνωμένη ή ξηρά μορφή και μετά 
την ανασύσταση περιέχουν καφεΐνη, από οποιαδήποτε 
πηγή, σε αναλογία άνω των 150 mg/l, πρέπει να φέρουν 
την ένδειξη «Υψηλή περιεκτικότητα σε καφεΐνη. Δεν συ−
νιστάται για παιδιά ή εγκύους ή θηλάζουσες», στο ίδιο 
οπτικό πεδίο με την ονομασία του ποτού, ακολουθούμε−
νη από αναγραφή, σε παρένθεση, της περιεκτικότητας 
σε καφεΐνη, εκφραζόμενης σε mg ανά 100 ml».

2. Η δεύτερη περίοδος της παραγράφου 6 του άρθρου 
145 «Ελεύθερα αλκοόλης ποτά (Γενικές διατάξεις)», αντι−
καθίσταται ως εξής:

«Η ένδειξη «τονωτικό» χρησιμοποιείται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 1924/2006 σχετικά 
με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που διατυ−
πώνονται στα τρόφιμα».

3. Το εδάφιο (α) της παραγράφου 8 του άρθρου 145 
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«Ελεύθερα αλκοόλης ποτά (Γενικές διατάξεις)» αντικα−
θίσταται ως εξής:

«α) Για την παρασκευή των ελευθέρων αλκοόλης πο−
τών επιτρέπεται η χρησιμοποίηση πρώτων υλών και 
ουσιών, όπως ορίζεται στα αντίστοιχα κεφάλαια: Νερό 
ανθρώπινης κατανάλωσης, φυσικό μεταλλικό και ια−
ματικό νερό, χυμοί ή/και σιρόπια διαφόρων εδωδίμων 
καρπών ζαχαρούχες γλυκαντικές ύλες, άλλες βρώσιμες 
ύλες, αρτύματα, αιθέρια έλαια, χλωριούχο νάτριο, διο−
ξείδιο του άνθρακα.»

4. Το εδάφιο (β) της παραγράφου 8 του άρθρου 145 
«Ελεύθερα αλκοόλης ποτά (Γενικές διατάξεις)» αντικα−
θίσταται ως εξής:

«β) Στα προϊόντα του παρόντος άρθρου επιτρέπεται 
η χρήση των προσθέτων που αναφέρονται στον κανο−
νισμό (ΕΚ) 1333/2008 Παράρτημα II, Μέρος Ε, κατηγορία 
14.1., σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους χρήσης».

5. Τα εδάφια (γ) και (δ) της παραγράφου 8 του άρ−
θρου 145 «Ελεύθερα αλκοόλης ποτά (Γενικές διατάξεις)» 
καταργούνται.

6. Η πρώτη περίοδος του εδαφίου (α) της παραγράφου 
9 του άρθρου 145 «Ελεύθερα αλκοόλης ποτά (Γενικές 
διατάξεις)» αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Εφόσον στην παρασκευή των ελευθέρων αλκοόλης 
ποτών χρησιμοποιείται φυσικό μεταλλικό νερό ή νερό 
ορισμένης περιοχής, μπορεί στην επισήμανση, καθώς 
και στη διαφήμιση τους να γίνεται αναφορά στη χρη−
σιμοποίηση των εν λόγω νερών, υπό τις αποκλειστικές 
προϋποθέσεις ότι:»

7. Το εδάφιο (β) της παραγράφου 9 του άρθρου 145 
«Ελεύθερα αλκοόλης ποτά (Γενικές διατάξεις)» αντικα−
θίσταται ως εξής:

«β) Η χρησιμοποίηση του φυσικού μεταλλικού νερού 
θα δηλώνεται στη συσκευασία με την ονομασία του, 
και απαγορεύεται οποιαδήποτε αναφορά στις ιαματικές 
του ιδιότητες»

8. Το εδάφιο (γ) της παραγράφου 9 του άρθρου 145 
«Ελεύθερα αλκοόλης ποτά (Γενικές διατάξεις)» καταρ−
γείται.

9. Το εδάφιο (δ) της παραγράφου 9 του άρθρου 145 
«Ελεύθερα αλκοόλης ποτά (Γενικές διατάξεις)» αντικα−
θίσταται ως εξής:

«δ) Η χρησιμοποίηση νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, 
κατά την έννοια του άρθρου 149 του παρόντα Κώδικα, ή 
τέτοιου επεξεργασμένου θεωρείται νοθεία, σύμφωνα με 
το εδάφιο (β) της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του πα−
ρόντα Κώδικα, και οδηγεί σε πλάνη τους καταναλωτές» 

II. 1. Το εδάφιο (α) της παραγράφου 6 του άρθρου 146 
«Τεχνητά ελεύθερα αλκοόλης ποτά» καταργείται.

2. Η παράγραφος 8 του άρθρου 146 «Τεχνητά ελεύθερα 
αλκοόλης ποτά» αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Στα προϊόντα του παρόντος άρθρου επιτρέπεται 
η χρήση των προσθέτων που αναφέρονται στον κανο−
νισμό (ΕΚ) 1333/2008 Παράρτημα II, Μέρος Ε, κατηγορία 
14.1., σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους χρήσης».

III. 1. Το εδάφιο (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 
147 «Ελεύθερα αλκοόλης ποτά από φυσικούς χυμούς 
φρούτων» αντικαθίσταται ως εξής:

«α) «Ελεύθερα Αλκοόλης Ποτά, από Φυσικούς Χυμούς 
Φρούτων», νοούνται ποτά που παρασκευάζονται από 
αυτούσιους χυμούς φρούτων ή με αραίωση σε νερό 
ανθρώπινης κατανάλωσης συμπυκνωμένων χυμών ή σι−
ροπιών τους με τις γλυκαντικές ύλες που αναφέρονται 
στο άρθρο 145, χωρίς άλλη προσθήκη, εκτός από τις 
ουσίες που ρητά κατονομάζονται στο παρόν.»

2. Το εδάφιο (β) της παραγράφου 12 του άρθρου 147 
«Ελεύθερα αλκοόλης ποτά από φυσικούς χυμούς φρού−
των» καταργείται.

3. Η παράγραφος 17 του άρθρου 147 «Ελεύθερα αλ−
κοόλης ποτά από φυσικούς χυμούς φρούτων» αντικα−
θίσταται ως εξής:

«17. Στα προϊόντα του παρόντος άρθρου επιτρέπεται 
η χρήση των προσθέτων που αναφέρονται στον κανο−
νισμό (ΕΚ) 1333/2008 Παράρτημα II, Μέρος Ε, κατηγορία 
14.1., σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους χρήσης».

4. Η παράγραφος 18 του άρθρου 147 «Ελεύθερα αλκο−
όλης ποτά από φυσικούς χυμούς φρούτων» καταργείται.

IV. 1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 148 «Ροφήματα» 
αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Στα προϊόντα του παρόντος άρθρου επιτρέπεται 
η χρήση των προσθέτων που αναφέρονται στον κανο−
νισμό (ΕΚ) 1333/2008 Παράρτημα II, Μέρος Ε, κατηγορία 
14.1., σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους χρήσης».

2. Το εδάφιο (δ) της παραγράφου 5 του άρθρου 148 
«Ροφήματα» αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) Στη συσκευασία των έτοιμων ή ημιέτοιμων ροφη−
μάτων θα πρέπει να αναγράφονται οι υποχρεωτικές 
ενδείξεις που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 
1169/2011. Προκειμένου για τα ροφήματα καφέ, το εκ−
χύλισμα καφέ που χρησιμοποιείται θα πρέπει να αντα−
ποκρίνεται στις προδιαγραφές που καθορίζονται στις 
διατάξεις του άρθρου 51 του παρόντος Κώδικα».

3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 148 «Ροφήματα» κα−
ταργείται.

Β. 1. Οι διατάξεις της απόφασης ΑΧΣ 372/2002 καταρ−
γούνται, εκτός του εδαφίου 1 και της πρώτης και τρίτης 
περιόδου του εδαφίου 2 της παραγράφου II.

2. Η τρίτη περίοδος της παραγράφου 6 της απόφασης 
ΑΧΣ 347/91 καταργείται.

3. Η απόφαση ΑΧΣ 1183/79 καταργείται.

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 Χ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΔΟΥΜΕΝΗ

Τα μέλη:  Δ. Τσίπη, Σ. Σάμιος, Ε. Δήμα, Ι. Χροναίος, 
Α. Πρεβενά, Κ. Μαγουλάς, Χ. Παπαχρήστου, 
Ι. Σαρακατσιάνος.»

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
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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.: 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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