
 

 

 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 1262
16 Μαΐου 2014

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. 2/38310/0025
 Αναστολή καταβολής δόσεων εγγυηµένων από το Ελ−

ληνικό ∆ηµόσιο δανείων που έχουν χορηγηθεί σε 
ιδιωτικές επιχειρήσεις και επαγγελµατίες.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2322/1995 περί 

«Παροχής της εγγύησης του Ελληνικού ∆ηµοσίου για τη 
χορήγηση δανείων και πιστώσεων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 143/12.7.1995), όπως ισχύει.

2. Την υπ’ αριθµ. Υ48/09.07.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2105/09.07.2012) 
απόφαση του Πρωθυπουργού περί «Καθορισµού αρ−
µοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών 
Χρήστου Σταϊκούρα».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3816/2010 περί 
«Αποπληρωµής ενήµερων οφειλών επιχειρήσεων και επαγ−
γελµατιών πυρόπληκτων νοµών» (ΦΕΚ 6 Α΄/26−1−2010).

4. Την υπ’ αριθ. 2/19605/0025/19.04.2006 (ΦΕΚ Β΄ 
579/2006) απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας και 
Οικονοµικών, όπως ισχύει.

5. Την υπ’ αριθ. 2/18872/0025/19.04.2006 (ΦΕΚ Β΄ 
579/2006) απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας και 
Οικονοµικών, όπως ισχύει.

6. Την υπ’ αριθ. 2/23894/0025/28.06.2006 (ΦΕΚ Β΄ 
1058/2006) απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας και 
Οικονοµικών, όπως ισχύει.

7. Την υπ’ αριθ. 2/56146/0025/29.09.2006 (ΦΕΚ Β΄ 
1541/2006) απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας και 
Οικονοµικών, όπως ισχύει.

8. Την υπ’ αριθ. 2/56179/0025/07.11.2006 (ΦΕΚ Β΄ 
1697/2006) απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οι−
κονοµικών, όπως ισχύει.

9. Την υπ’ αριθ. 2/75172/0025/26.01.2007 (ΦΕΚ Β΄ 
131/2007) απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας και 
Οικονοµικών, όπως ισχύει.

10. Την υπ’ αριθ. 2/18875/0025/19.04.2006 (ΦΕΚ Β΄ 
579/2006) απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας και 
Οικονοµικών, όπως ισχύει.

11. Την υπ’ αριθ. 2/27281/0025/08.08.2006 (ΦΕΚ Β΄ 
1303/2006) απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας και 
Οικονοµικών, όπως ισχύει.

12. Την υπ’ αριθ. 2/20087/0025/30.06.2010 (ΦΕΚ 974/2010) 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµικών.

13. Την υπ’ αριθ. 2/73821/0025/14.12.2007 (ΦΕΚ Β΄ 
2375/2007) απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας και 
Οικονοµικών, όπως ισχύει.

14. Την υπ’ αριθ. 2/35562/0025/24.08.2011 (ΦΕΚ Β΄ 
1899/2011) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο−
νοµικών.

15. Την υπ’ αριθ. 2/73490/0025/14.12.2011 (ΦΕΚ Β΄ 
3116/2011) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο−
νοµικών, όπως ισχύει.

16. Την υπ’ αριθ. 2/14709/0025/14.04.2009 (ΦΕΚ Β΄ 
747/2009) απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οι−
κονοµικών, όπως ισχύει.

17. Την υπ’ αριθ. 2/54310/0025/13.09.2007 (ΦΕΚ Β΄ 
1858/2007) απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οι−
κονοµικών, όπως ισχύει.

18. Την υπ’ αριθ. 2/5636/0025/13.07.2009 (ΦΕΚ Β΄ 
1400/2009) απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας και 
Οικονοµικών, όπως ισχύει.

19. Την υπ’ αριθ. 2/52815/0025/04.08.2008 (ΦΕΚ Β΄ 
1559/2008) απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οι−
κονοµικών, όπως ισχύει.

20. Την υπ’ αριθ. 2/65089/0025/2.10.2009 (ΦΕΚ Β΄ 
2155/2009) απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας και 
Οικονοµικών, όπως ισχύει.

21. Την υπ’ αριθ. 2/39254/0025/12.09.2011 (ΦΕΚ Β΄ 
2217/2011) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο−
νοµικών.

22. Την υπ’ αριθ. 2/20592/0025/06.07.2011 (ΦΕΚ Β΄ 
1596/2011) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, όπως 
ισχύει.

23. Την υπ’ αριθ. οικ. 22213/0025/19.04.2006 (ΦΕΚ Β΄ 
579/2006) απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας και 
Οικονοµικών, όπως ισχύει.

24. Την υπ’ αριθ. οικ. 2/4242/0025/01.03.2006 (ΦΕΚ Β΄ 
300/2006) απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας και 
Οικονοµικών, όπως ισχύει.

25. Την υπ’ αριθ. οικ. 2/64312/0025/12.09.2011 (ΦΕΚ Β΄ 
2029/2011) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο−
νοµικών.

26. Την ανάγκη να παρασχεθεί η δυνατότητα και 
στους δανειολήπτες εγγυηµένων από το Ελληνικό ∆η−
µόσιο δανείων να αιτηθούν την αναστολή καταβολής 
δόσεων επί ίσοις όροις και κατ’ αναλογία µε τα εφαρ−
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µοζόµενα στα µη εγγυηµένα από το Ελληνικό ∆ηµόσιο 
δάνεια, κατόπιν συµφωνίας πιστωτικού ιδρύµατος και 
δανειολήπτη, χωρίς να επέρχεται αύξηση της εγγυητι−
κής ευθύνης του Ελληνικού ∆ηµοσίου και επιµήκυνση 
της συνολικής διάρκειας των εγγυηµένων από το Ελ−
ληνικό ∆ηµόσιο δανείων.

27. Την απόφαση της ∆ιυπουργικής Επιτροπής του 
άρθρου 5 του Ν. 2322/1995 (Συνεδρίαση αριθ. 9/13.5.2014), 
µε την οποία παρασχέθηκε η σύµφωνη γνώµη της στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών για την αναστολή 
καταβολής δόσεων των εγγυηµένων από το Ελληνικό 
∆ηµόσιο δανείων που έχουν χορηγηθεί σε ιδιωτικές 
επιχειρήσεις και επαγγελµατίες.

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

Α. Παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις και στους 
επαγγελµατίες, των οποίων τα δάνεια έχουν υπαχθεί 
στις διατάξεις των µε αριθ. 2/19605/0025/19.04.2006 (ΦΕΚ 
Β΄ 579/2006), 2/18872/0025/19.04.2006 (ΦΕΚ Β΄ 579/2006), 
2/23894/0025/28.06.2006 (ΦΕΚ Β΄ 1058/2006), 2/27281/0025/ 
08.08.2006 (ΦΕΚ Β΄ 1303/2006), 2/56146/0025/29.09.2006 
(ΦΕΚ Β΄ 1541/2006), 2/56179/0025/07.11.2006 (ΦΕΚ Β΄ 
1697/2006), 2/75172/0025/ 26.01.2007 (ΦΕΚ Β΄ 131/2007), 
2/18875/0025/19.04.2006 (ΦΕΚ Β΄ 579/2006), 2/20087/0025/ 
30.06.2010 (ΦΕΚ 974/2010), 2/3203/0025/28.03.2011 
(ΦΕΚ Β΄ 820/2011), 2/35562/0025/24.08.2011 (ΦΕΚ Β΄ 
1899/2011), 2/73490/0025/14.12.2011 (ΦΕΚ Β΄ 3116 /2011), 
2/14709/0025/14.04.2009 (ΦΕΚ Β΄ 747/2009) υπουργικών 
αποφάσεων, στο µέρος (1) της µε αριθ. 2/54310/0025/ 
13.09.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1858/2007) απόφασης του Υπουργού 
Οικονοµίας και Οικονοµικών, στα µέρη (Α) και (Γ) της 
µε αριθ. 2/5636/0025/13.07.2009 (ΦΕΚ Β΄ 1400/2009) από−
φασης του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών 
και στο µέρος Α) της µε αριθ. 2/64312/0025/12.09.2011 
(ΦΕΚ Β΄ 2029/2011) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουρ−
γού Οικονοµικών ή και στις σχετικές τροποποιήσεις 
αυτών, όπως αιτηθούν την αναστολή καταβολής των 
χρεολυσίων των οφειλόµενων δόσεων της περιόδου από 
31.12.2013 έως και 31.12.2014. Τα χρεολύσια των δόσεων 
των οποίων η καταβολή αναστέλλεται, κατά τα ανω−
τέρω, προσαυξάνουν αντίστοιχα και αποπληρώνονται 
µαζί µε τις αµέσως επόµενες δόσεις του δανείου µετά 
τη λήξη της περιόδου αναστολής, χωρίς επιµήκυνση 
της συνολικής διάρκειας του δανείου. Συγκεκριµένα, το 
χρεολύσιο της δόσης 31.12.2013 προσαυξάνει και απο−
πληρώνεται µε τη δόση της 30.06.2015, το χρεολύσιο 
της δόσης 30.06.2014 προσαυξάνει και αποπληρώνεται 
µε τη δόση της 31.12.2015 και το χρεολύσιο της δόσης 
31.12.2014 προσαυξάνει και αποπληρώνεται µε τη δόση 
της 30.06.2016. Όσον αφορά στην κατάπτωση της εγγύ−
ησης του Ε.∆., έκαστη εκ των ανωτέρω δόσεων, όπως 
αυτή προσαυξάνεται µε το αντίστοιχο χρεολύσιο της 
δόσης που αναστέλλεται, λογίζεται ως µία δόση.

Οι συµβατικοί τόκοι των δόσεων που αναστέλλονται 
καταβάλλονται από τους δανειολήπτες κατά το µέρος 
που τους βαρύνει, ενώ οι επιπλέον τόκοι που θα προ−
κύψουν λόγω της ως άνω αναστολής βαρύνουν εξολο−
κλήρου τους δανειολήπτες. Όλοι οι ανωτέρω τόκοι δεν 
καλύπτονται µε την εγγύηση του Ε.∆.

Β. Παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις και στους 
επαγγελµατίες, των οποίων τα δάνεια έχουν υπαχθεί 

στις διατάξεις της µε αριθ. 2/49741/0025/29.12.2011 (ΦΕΚ 
Β΄ 3042/2011) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονοµικών, όπως αιτηθούν την αναστολή καταβολής 
των χρεολυσίων των οφειλόµενων δόσεων της περιόδου 
από 31.12.2013 έως και 31.12.2014. Το χρεολύσιο της δόσης 
31.12.2013 προσαυξάνει και αποπληρώνεται µε τη δόση 
της 30.06.2015, ενώ τα χρεολύσια των δόσεων 30.06.2014 
και 31.12.2014 προσαυξάνουν και αποπληρώνονται µε τη 
δόση της 31.12.2015, χωρίς επιµήκυνση της συνολικής 
διάρκειας του δανείου. Όσον αφορά στην κατάπτωση 
της εγγύησης του Ε.∆., η δόση της 30.06.2015, όπως αυτή 
προσαυξάνεται µε το αντίστοιχο χρεολύσιο της δόσης 
που αναστέλλεται, λογίζεται ως µία δόση.

Οι συµβατικοί τόκοι των δόσεων που αναστέλλονται 
καταβάλλονται από τους δανειολήπτες κατά το µέρος 
που τους βαρύνει, ενώ οι επιπλέον τόκοι που θα προ−
κύψουν λόγω της ως άνω αναστολής βαρύνουν εξολο−
κλήρου τους δανειολήπτες. Όλοι οι ανωτέρω τόκοι δεν 
καλύπτονται µε την εγγύηση του Ε.∆.

Γ. Παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις και τους 
επαγγελµατίες, των οποίων τα δάνεια έχουν υπαχθεί 
στις διατάξεις των µε αριθ. 2/90986/0025/29.12.2011 (ΦΕΚ 
Β΄ 3042/2011), 2/39254/0025/12.09.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2217/2011), 
2/20592/0025/06.07.2011 (ΦΕΚ Β΄ 1596/2011) υπουργικές 
αποφάσεις και στην παράγραφο ιι) του µέρους (Α) 
της µε αριθ. 2/22475/0025/25.04.2012 (ΦΕΚ Β΄ 1346/2012) 
απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, όπως αιτηθούν 
την αναστολή καταβολής των χρεολυσίων των οφει−
λόµενων δόσεων της περιόδου από 31.12.2013 έως και 
30.06.2014. Τα χρεολύσια των δόσεων των οποίων η 
καταβολή αναστέλλεται, κατά τα ανωτέρω, προσαυξά−
νουν και αποπληρώνονται µαζί µε την τελευταία δόση 
του δανείου, ήτοι την 31.12.2014, χωρίς επιµήκυνση της 
συνολικής διάρκειας του δανείου.

Οι συµβατικοί τόκοι των δόσεων που αναστέλλονται 
καταβάλλονται από τους δανειολήπτες κατά το µέρος 
που τους βαρύνει, ενώ οι επιπλέον τόκοι που θα προ−
κύψουν λόγω της ως άνω αναστολής βαρύνουν εξολο−
κλήρου τους δανειολήπτες. Όλοι οι ανωτέρω τόκοι δεν 
καλύπτονται µε την εγγύηση του Ε.∆.

∆. Παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις και τους 
επαγγελµατίες, των οποίων τα δάνεια έχουν υπαχθεί 
στις διατάξεις των µε αριθ. 2/22213/0025/19.04.2006 (ΦΕΚ 
Β΄ 579/2006) και 2/4242/0025/01.03.2006 (ΦΕΚ Β΄ 300/2006) 
αποφάσεων του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµι−
κών, στο µέρος (Β) της µε αριθ. 2/5636/0025/13.07.2009 
(ΦΕΚ Β΄ 1400/2009) απόφασης του Υφυπουργού Οικο−
νοµίας και Οικονοµικών και στο µέρος Β) της µε αριθ. 
2/64312/0025/12.09.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2029/2011) απόφασης του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών, όπως αιτηθούν την 
υπαγωγή των εγγυηµένων οφειλών τους στις ανωτέρω 
Α, Β ή Γ περιπτώσεις της παρούσας, ανάλογα: i) µε την 
ηµεροµηνία εκταµίευσης του δανείου και ii) την τελευ−
ταία τροποποιητική απόφαση που αυτές έχουν υπαχθεί.

Ε. Βασικές προϋποθέσεις για την ένταξη των επιχειρή−
σεων και επαγγελµατιών στις διατάξεις της παρούσας 
είναι:

1. να έχουν, προηγουµένως, εξοφλήσει όλες τις τυ−
χόν ληξιπρόθεσµες οφειλές τους, πριν την έναρξη της 
περιόδου αναστολής, καθώς και την τυχόν οφειλόµενη 
προµήθεια ασφαλείας,

2. να βρίσκονται σε λειτουργία (προσκόµιση του τε−
λευταίου υποβληθέντος εντύπου Ε3 και της τελευταίας 
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υποβληθείσας περιοδικής δήλωσης Φ.Π. Α. ή του τελευ−
ταίου υποβληθέντος εντύπου Ε1 για όσους δεν έχουν 
υποχρέωση υποβολής εντύπου Ε3),

3. να µην έχουν υπαχθεί, αλλά ούτε και να έχουν υπο−
βάλλει αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του Πτωχευτι−
κού Κώδικα του Ν. 3588/2007, όπως ισχύει (προσκόµιση 
σχετικού πιστοποιητικού από το οικείο Πρωτοδικείο) και

4. η αναστολή να οδηγεί σε αύξηση της καθαρής πα−
ρούσας αξίας του δανείου (µε την έννοια ότι η καθαρή 
παρούσα αξία των αναµενόµενων ταµειακών ροών µετά 
την αναστολή είναι µεγαλύτερη σε σχέση µε την καθα−
ρή παρούσα αξία των αντίστοιχων ταµειακών ροών σε 
περίπτωση εκκαθάρισης).

Επισηµαίνεται ότι απαραίτητος όρος για την υπαγωγή 
στις διατάξεις της παρούσας είναι η αναστολή να πραγµα−
τοποιείται επί ίσοις όροις τόσο για το εγγυηµένο, όσο και 
για το µη εγγυηµένο τµήµα των αναστελλόµενων δόσεων 
και κατ’ αναλογία µε τα εφαρµοζόµενα για τα µη εγγυηµέ−
να από το ∆ηµόσιο δάνεια. Σε κάθε περίπτωση και ιδίως 
ελλείψει µη εγγυηµένου τµήµατος, η υπαγωγή στις εν 
λόγω διατάξεις πραγµατοποιείται κατόπιν αξιολόγησης εκ 
µέρους του οικείου πιστωτικού ιδρύµατος, κατ’ ελάχιστον 
των οικονοµικών καταστάσεων και των καταστάσεων τα−
µειακών ροών της αιτούσας επιχείρησης, σύµφωνα µε 
την εφαρµοζόµενη, στην τραπεζική του πρακτική µέθοδο, 
αναφορικά µε µη εγγυηµένα από το Ελληνικό ∆ηµόσιο 
δάνεια, η οποία έχει εγκριθεί από την αρµόδια εποπτική 
αρχή δυνάµει του εκάστοτε ισχύοντος νοµικού πλαισίου 
για την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων.

ΣΤ. Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων, µαζί µε τα απαι−
τούµενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται στα πιστωτικά 
ιδρύµατα, µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αυ−
τών την 31.07.2014. Τα πιστωτικά ιδρύµατα ελέγχουν 
εάν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την 
υπαγωγή στις διατάξεις της παρούσας και εγκρίνουν 
ή απορρίπτουν τις αιτήσεις των ενδιαφεροµένων σύµ−
φωνα µε τα ανωτέρω.

Καταληκτική ηµεροµηνία υπογραφής των σχετικών 
συµβάσεων ορίζεται η 30.11.2014.

Ζ. Τα πιστωτικά ιδρύµατα υποχρεούνται να υποβάλ−
λουν µέχρι την 31.12.2014 στο Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους − ∆.25−Τµήµα ∆, σε κεντρικό επίπεδο και σε 
ηλεκτρονική µορφή, κατάσταση µε τις επιχειρήσεις και 
τους επαγγελµατίες, που έχουν υπογράψει τη σχετική 
σύµβαση ένταξης των οφειλών τους στις διατάξεις της 
παρούσας, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα 
ακόλουθα στοιχεία:

1. Κωδικός Τράπεζας
2. Υποκατάστηµα Τράπεζας
3. Αριθµός δανειακού λογαριασµού
4. Επώνυµο δανειολήπτη/Επωνυµία επιχείρησης
5. Όνοµα δανειολήπτη
6. Α.Φ.Μ. δανειολήπτη
7. ∆.Ο.Υ. Κωδικός
8. ∆.Ο.Υ. Όνοµα
9. Αρχική Υπουργική Απόφαση
10. Ηµεροµηνία αρχικής Υπουργικής Απόφασης
11. Τροποποιητική Υπουργική Απόφαση
12. Ηµεροµηνία τροποποιητικής Υπουργικής Απόφασης
13. Αριθµός αρχικής σύµβασης
14. Ηµεροµηνία αρχικής σύµβασης
15. Αριθµός τελευταίας τροποποιητικής σύµβασης
16. Ηµεροµηνία τελευταίας τροποποιητικής σύµβασης
17. Είδος δανείου (χρεολυτικό, τοκοχρεολυτικό)
18. Αρχικό ποσό ρυθµιζόµενων οφειλών
19. Αρχικό ποσό εγκριθέντος δανείου
20. Ηµεροµηνία εκταµίευσης/ρύθµισης
21. Υπόλοιπο δανείου πριν την έναρξη της περιόδου 

αναστολής
22. Ποσό χρεολυσίου/χρεολυσίων που αναστέλλεται/

αναστέλλονται
23. ∆ιάρκεια του δανείου
24. Ηµεροµηνία λήξης δανείου
25. Αιτιολόγηση υπαγωγής (σύµφωνα µε την αξιολόγη−

ση που αναφέρεται στην παράγραφο Ε της παρούσας).
Σε περίπτωση καταγγελίας της δανειακής σύµβασης, 

οι δανειολήπτες υποχρεούνται, εντός τριµήνου από την 
κοινοποίηση σε αυτούς του γεγονότος της καταγγελίας, 
να γνωστοποιήσουν εγγράφως στο Ελληνικό ∆ηµόσιο 
τυχόν ενστάσεις που µπορούν να προβάλλουν κατά της 
δανείστριας τράπεζας, προσκοµίζοντας απαραιτήτως 
τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν τα δια−
λαµβανόµενα στις ως άνω αναφερόµενες υπουργικές 
αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Μαΐου 2014
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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.∆. 5 € − -

Υ.Ο.∆.∆. 50 € − − ∆.∆.Σ. 200 € − 20 €

∆΄ 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.∆.∆. 65 €

Τεύχος Έντυπη µορφή

∆΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.∆. 10 €

Τεύχος Έντυπη µορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

∆.∆.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 ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.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)
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