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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
   Αριθ. απόφ. ΡΑΕ 1291/2011 (1)

Περιθώριο ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθμών 
στην Εύβοια. 

 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(τακτική συνεδρίαση τη 12η Οκτωβρίου 2011)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία των 

Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου 
για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογο−
νανθράκων και άλλες ρυθμίσεις», (ΦΕΚ Α΄ 179).

2. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής 
Διαδικασίας» (ΦΕΚ Α΄ 45), όπως ισχύει.

3. Την υπ’ αριθ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ1/οικ.5707/13.3.2007 από−
φαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Κανονισμός αδειών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ΑΠΕ και 
μέσω ΣΗΘΥΑ» (ΦΕΚ Β΄ 448), (εφεξής ο «Κανονισμός 
Αδειών»).

4. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστή−
ματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας − (ΦΕΚ Β΄ 
655/17.5.2005), όπως ισχύει και ειδικότερα τις διατάξεις 
των άρθρων 266, 272 και 303 (εφεξής ο «ΚΔΣ&ΣΗΕ»).

5. Τις διατάξεις του ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρι−
κής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και 
Συμπαραγωγή Hλεκτρισμoύ και Θερμότητας Υψηλής 
Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 129), όπως ισχύ−
ει και ιδίως το άρθρο 3 παρ. 5α και το άρθρο 14.

6. Την υπ’ αριθμ. 96/24.5.2007 απόφαση ΡΑΕ με θέμα 
«Καθορισμός περιοχών με κορεσμένα δίκτυα, προσδιο−
ρισμός περιθωρίων ανάπτυξης σταθμών ΑΠΕ σε αυ−
τές, καθορισμός μεθοδολογίας επιμερισμού της ισχύος 

και πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για χορήγηση 
απόφασης εξαίρεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 και της παρ. 1 
του άρθρου 23 του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ» (ΦΕΚ Β΄ 
448/2007).

7. Τις διατάξεις του ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της 
Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για 
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες 
διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Πε−
ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 
Α΄ 85/04.06.2010) και ιδίως την παρ. 12 του άρθρου 2 (η 
οποία τροποποιεί το άρθρο 4 τον ν. 3468/2006), σχετικά 
με τη δυνατότητα της ΡΑΕ για χορήγηση νέων αδειών 
παραγωγής σε περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ως 
«κορεσμένες».

8. Την αριθ. Α.Υ./Φ1/οικ19598/1.10.2010 απόφαση ΥΠΕΚΑ 
σχετικά με την «επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης 
ισχύος και την κατανομή της στον χρόνο μεταξύ των 
διαφόρων τεχνολογιών ΑΠΕ».

9. Την κοινή υπουργική απόφαση «Ειδικό Πρόγραμμα 
ανάπτυξης ΦΒ συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστά−
σεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» (ΦΕΚ Β΄ 
1079/4.6.2009).

10. Την υπ’ αριθμ. 1252/29.7.2010 απόφαση ΡΑΕ με θέμα 
«Τροποποίηση του προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολ−
ταϊκών Σταθμών (ΦΕΚ Β΄ 694/2007), όπως ισχύει».

11. Την υπ’ αριθμ. 1253/10.11.2010 απόφαση ΡΑΕ με θέμα 
«Αξιοποίηση των περιθωρίων ισχύος για φωτοβολταϊ−
κούς σταθμούς στα Διασυνδεδεμένα Νησιά από σταθ−
μούς που εντάσσονται στο Ειδικό Πρόγραμμα της παρ. 3 
του άρθρου 14 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, καθώς και 
από σταθμούς που εμπίπτουν στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 4 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει».

12. Την από 24.12.2010 απόφαση ΥΑ.Π.Ε./Φ1/οικ.27904 
της ΥΠΕΚΑ με θέμα «Τροποποίηση της Δ6/Φ1/οικ. 
8684/24.4.2007 (ΦΕΚ Β΄ 694) απόφασης του Υπουργού 
Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε με την Δ6/Φ1/οικ. 
15450/18.7.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1276) απόφαση του υπουργού 
Ανάπτυξης για την Έγκριση της Α΄ Φάσης του κατ’ άρ−
θρο 14. παρ.1 του ν.3468/2006 Προγράμματος Ανάπτυξης 
Φωτοβολταϊκών Σταθμών» (ΦΕΚ Β΄ 2143/2010).

13. Την υπ’ αριθμ. 21/2011 Γνωμοδότηση ΡΑΕ προς τον 
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ−
λαγής με θέμα «Έκδοση του Κανονισμού Αδειών Παρα−
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γωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α 
κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του 
ν. 3468/2006 (ΦΕΚ Α΄ 129)».

14. Την αριθ. ΡΑΕ/Ι−143115/30.8.2011 επιστολή της ΔΕΗ 
Α.Ε. με θέμα «Αίτημα για διεύρυνση του περιθωρίου 
ισχύος για Φ/Β σταθμούς στην Εύβοια».

15. Την αριθ. ΡΑΕ Ι−144237/26.9.2011 εισήγηση του ΔΕ−
ΣΜΗΕ με θέμα «Διερεύνηση περιθωρίου απορρόφησης 
ισχύος από Φ/Β σταθμούς στην Εύβοια».

Σκέφτηκε ως εξής:
Επειδή, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 96/2007 απόφαση 

της ΡΑΕ, η περιοχή της Εύβοιας έχει χαρακτηρισθεί ως 
περιοχή με κορεσμένο δίκτυο για την ανάπτυξη έργων 
ΑΠΕ. Ωστόσο, με την υπ’ αριθμ. 1253/2010 Απόφαση ΡΑΕ 
και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 23 
του Κανονισμού Αδειών, η ΡΑΕ διαπίστωσε περιθώριο 
απορρόφησης ισχύος και αποφάσισε την αξιοποίηση 
αυτού από φωτοβολταϊκούς (Φ/Β) σταθμούς σύμφωνα 
με τα ειδικότερα οριζόμενα σε ως άνω απόφαση και 
την απόφαση Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.27904 της ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ Β΄ 
2143/2010). Ειδικότερα, η ΡΑΕ διαπίστωσε, μεταξύ άλ−
λων, περιθώριο απορρόφησης ισχύος ίσο με 12 MW επί 
της νήσου Εύβοιας και από 4 MW σε κάθε ένα από τα 
διασυνδεδεμένα με αυτή νησιά (Άνδρο και Τήνο).

Επειδή η ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής Δικτύου, με την 
ανωτέρω αριθ. ΡΑΕ I−143115/30.8.2011 επιστολή της, ζήτη−
σε διεύρυνση του περιθωρίου ισχύος για Φ/Β σταθμούς 
στην Εύβοια και η ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε., με την ανωτέρω υπ’ 
αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι−144237/26.9.2011 εισήγησή της προς 
τη ΡΑΕ με θέμα «Διερεύνηση περιθωρίου απορρόφησης 
ισχύος από Φ/Β σταθμούς στην Εύβοια», εκτίμησε ότι:

(α) Υφίσταται δυνατότητα εγκατάστασης Φ/Β σταθ−
μών, συνολικής ισχύος της τάξεως των 8 MW (ON) στη 
νότια Εύβοια και τις διασυνδεδεμένες Κυκλάδες (Άν−
δρος, Τήνος) και

(β) στην υπόλοιπη Εύβοια υφίσταται σημαντικό περι−
θώριο εγκατάστασης επιπλέον σταθμών παραγωγής, 
(άνω των 200 MW) όλων των τεχνολογιών. Το περιθώ−
ριο αυτό απορρόφησης ισχύος διαπιστώνεται και βά−
σει άλλων σχετικών εγγράφων της ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. (ΡΑΕ/ 
Ι−137469/8.5.2011 και ΡΑΕ/Ι−141763/28.7.2011). Το εν λόγω 
περιθώριο προκύπτει, μεταξύ άλλων και από το υπό 
υλοποίηση έργο σύνδεσης της υπό κατασκευή μονάδας 
Συνδυασμένου Κύκλου της ΔΕΗ Α.Ε. (ΑΛΙΒΕΡΙ V, καθαρής 
ισχύος 416 MW) μέσω ΓΜ 400kV στο Σύστημα (ΓΜ ΚΥΤ 
ΛΑΡΥΜΝΑΣ − ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ).

Επειδή, με το ν. 3734/2010 εισήχθη νέα κατηγορία 
σταθμών, καθώς Θεσπίσθηκε Ειδικό Πρόγραμμα Φ/Β 
σταθμών σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώ−
ματα και στέγες κτιρίων, το οποίο εγκρίθηκε από τον 
Υπουργό Ανάπτυξης κατόπιν της υπ’ αριθ. 166/2009 γνώ−
μης της ΡΑΕ (εφεξής το «Ειδικό Πρόγραμμα Φ/Β»). Η εν 
λόγω κατηγορία τυγχάνει ιδιαίτερης μεταχείρισης βάσει 
της από 1.10.2010 απόφασης ΥΠΕΚΑ (Α.Υ./Φ1/οικ 19598 
σχετικά με την επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης 
ισχύος των διαφόρων τεχνολογιών ΑΠΕ), εξαιρούμενη 
από τη δυνατότητα αναστολής της διαδικασίας αδειο−
δότησής της.

Επειδή, στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του 
ν. 3468/2006, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3851/2010, 
προβλέπεται ότι «Κατά την έκδοση της απόφασης που 
προβλέπεται στα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης 
α) της παρ. 5 του άρθρου 3 με την οποία καθορίζεται 

η δυνατότητα απορρόφησης ισχύος σε περιοχές με 
κορεσμένα δίκτυα, η ισχύς αυτή κατανέμεται μεταξύ 
των σταθμών της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και των 
σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ., για τους οποί−
ους απαιτείται άδεια παραγωγής με βάση το επενδυτικό 
ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε». Από τις διατάξεις αυτές 
συνάγεται ότι η ΡΑΕ έχει αρμοδιότητα για την κατανο−
μή της ως άνω ισχύος ανάλογα με τις κατηγορίες των 
σταθμών. Ως εκ τούτου κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 
5 του άρθρου 4 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει, κατά 
την ως άνω κατανομή, η ΡΑΕ οφείλει να λάβει υπόψη 
και την ειδική κατηγορία σταθμών που προβλέπεται 
δηλαδή, τις Φ/Β εγκαταστάσεις που εντάσσονται στο 
Ειδικό Πρόγραμμα για Φ/Β εγκαταστάσεις σε στέγες, 
ιδίως στο βαθμό που η αξιοποίηση των Φ/Β συστημάτων 
σε μικρές εγκαταστάσεις πλεονεκτεί σε σχέση με την 
ανάπτυξη μεγάλων σταθμών Φ/Β (συνδέονται κοντά 
στην κατανάλωση και συνεπώς δημιουργούνται οφέλη 
για το δίκτυο και τους καταναλωτές − περιορισμένα 
έργα σύνδεσης, μείωση απωλειών, κ.λπ.)

Επειδή, αναφορικά με το περιθώριο απορρόφησης στη 
νότιο Εύβοια (νοτίως του Υ/Σ Αλιβερίου, συμπεριλαμ−
βανομένων των διασυνδεδεμένων νησιών Άνδρου και 
Τήνου) γίνεται αποδεκτή η εισήγηση της ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.

Επειδή, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας που 
προβλέπεται στην παρ. 5 (γ) του άρθρου 4 του ν. 3468/ 
2006 για τη χορήγηση αδειών παραγωγής προκειμένου 
να καλυφθεί το προτεινόμενο από τη ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε., πε−
ριθώριο, κρίνεται σκόπιμο να διευρυνθεί το περιθώριο 
ισχύος για Φ/Β σταθμούς στην περιοχή της Εύβοιας βο−
ρείως και ανατολικά του Υ/Σ Αλιβερίου, καθώς υπάρχει 
άμεσα δυνατότητα ανάπτυξης Φ/Β σταθμών σύμφωνα 
με την παράγραφο 1 της Απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ με 
αριθ. ΥΑΠΕ/Φ1/οικ.27904 (ΦΕΚ Β΄ 2143) και του Ειδικού 
Προγράμματος Φ/Β στην περιοχή αυτή.

Επειδή, ο υπολογισμός του ορίου απορρόφησης ισχύος 
από φ/β σταθμούς βορείως και ανατολικά του Υ/Σ του 
Αλιβερίου, γίνεται κατ’ αναλογία με τη διεύρυνση που 
προτείνει ο ΔΕΣΜΗΕ στην ανωτέρω αριθ. ΡΑΕ Ι−144237/
26.9.2011 εισήγησή του για την νότια Εύβοια και τις 
διασυνδεδεμένες Κυκλάδες (Άνδρος, Τήνος). Προς το 
σκοπό αυτό σημειώνεται ότι βάσει των στοιχείων της 
εγκεκριμένης ΜΑΣΜ περιόδου 2010−2014 η αιχμή της ζή−
τησης φορτίου, ΡΒ, στους Υποσταθμούς Διανομής στην 
ανωτέρω περιοχή (Υ/Σ ΑΙΔΗΨΟΣ, ΜΑΝΤΟΥΔΙ, ΧΑΛΚΙΔΑ Ι, 
ΧΑΛΚΙΔΑ II, ΨΑΧΝΑ) υπολογίζεται σε 131 MW για το έτος 
2010, ενώ η αντίστοιχη αιχμή, ΡΝ για τους Υ/Σ νοτίως 
του Αλιβερίου (ΑΛΙΒΕΡΙ, ΚΑΡΥΣΤΟΣ, ΛΙΒΑΔΙ, ΑΝΔΡΟΣ, 
ΤΗΝΟΣ) υπολογίζεται σε 44 ΜW. Με βάση τα προη−
γούμενα, το κατά τα ως άνω διευρυμένο όριο, για την 
περιοχή της Εύβοιας βορείως και ανατολικά του Υ/Σ του 
Αλιβερίου, υπολογίζεται ως ΡΒ * (ΟΝ/ΡΝ) και προκύπτει 
να ισούται με 24 MW, δεδομένου ότι ο παράγων ON, 
όπως προαναφέρθηκε ισούται με 8 MW.

Επειδή, οι δυνατότητες απορρόφησης της ισχύος που 
εγχύεται στα δίκτυα ηλεκτρισμού στην περιοχή της 
Εύβοιας από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργει−
ας είναι περιορισμένες. Επίσης, σύμφωνα με το ισχύον 
θεσμικό πλαίσιο, στην περίπτωση που πρόσθετο περι−
θώριο απορρόφησης ισχύος δημιουργείται μετά από 
κατάλληλες επεκτάσεις του Συστήματος, το σχετικό 
κόστος αυτών των επεκτάσεων επιμερίζεται στους 
συνδεόμενους σταθμούς σύμφωνα με τις εκάστοτε 
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ισχύουσες διατάξεις. Εν προκειμένω, αυτό το κόστος, 
για την πρόσβαση των ανωτέρω σταθμών στα δίκτυα 
της Εύβοιας, λογίζεται πέραν του κόστους σύνδεσης 
που απαιτείται για τη σύνδεση των σταθμών από το 
όριο των εγκαταστάσεων των μέχρι το Σύστημα ή το 
διασυνδεδεμένο Δίκτυο, και το οποίο κόστος σύνδεσης 
προσδιορίζεται στην Προσφορά Σύνδεσης που καταρ−
τίζει ο αρμόδιος Διαχειριστής.

Για τους λόγους αυτούς, αποφασίζει:
1. Σε συνέχεια της αριθ. 1253/2010 απόφασης ΡΑΕ, 

με την οποία διαπιστώθηκε, μεταξύ άλλων, περιθώριο 
απορρόφησης ισχύος ίσο με 12 MW επί της νήσου Εύβοι−
ας και από 4 MW σε κάθε ένα από τα διασυνδεδεμένα 
με αυτή νησιά (Άνδρο και Τήνο), την αύξηση του ως 
άνω περιθωρίου κατά 32 MW, το οποίο επιμερίζεται 
ως εξής:

α. 8 MW για Φ/Β σταθμούς που συνδέονται επί της 
νήσου Εύβοιας στην περιοχή νοτίως του Υ/Σ Αλιβερίου 
(συμπεριλαμβανομένων των διασυνδεδεμένων νησιών 
Άνδρου και Τήνου) και το οποίο θα αφορά ιδίως σε Φ/Β 
έργα του Ειδικού Προγράμματος Φ/Β σταθμών σε κτιρια−
κές εγκαταστάσεις, όπως δώματα και στέγες κτιρίων.

β. 24 MW για Φ/Β σταθμούς που συνδέονται επί της 
νήσου Εύβοιας, μη συμπεριλαμβανομένης της ανωτέρω 
περιοχής νοτίως του Υ/Σ Αλιβερίου.

2. Ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις θα προσ−
διορισθεί το επιπλέον κόστος για την πρόσβαση των 

ανωτέρω σταθμών στα δίκτυα της Εύβοιας, πέραν 
του κόστους σύνδεσης που απαιτείται για τη σύνδεση 
από το όριο των εγκαταστάσεων των σταθμών μέχρι 
το Σύστημα ή το διασυνδεδεμένο Δίκτυο, γεγονός το 
οποίο δε δύναται να αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα 
για τους αρμόδιους Διαχειριστές προκειμένου για τη 
χορήγηση Προσφορών Σύνδεσης σε ενδιαφερόμενους 
υποψήφιους Χρήστες.

3. Την κοινοποίηση της παρούσας στον αρμόδιο Δια−
χειριστή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2011 

Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ

    F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(2)

    Στην αριθ. 7896/31.8.2011 απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης, 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2225/Β΄/4.10.2011, στη σελίδα 
30446, γίνεται η εξής διόρθωση:

Από το εσφαλμένο: «ΒΙΚΤΟΡΙΑ»
Στο ορθό: «ΒΙΚΤΩΡΙΑ».

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02026750911110004*

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

39870−39874 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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