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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθ. 2/5250/0025 (1)
Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κάλυψη 

ομολογιακού δανείου εκδόσεως της τράπεζας με την 
επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» συνο−
λικού ποσού 1.900.000.000 ευρώ. 

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) του άρθρου 2 του Ν. 3723/2008 (ΦΕΚ 250 Α΄)
(β) του Ν. 2322/95 (ΦΕΚ 143 Α΄)
(γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄)

(δ) του Π.Δ. 185/6−10−2009 «Ανασύσταση του Υπουρ−
γείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικο−
νομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης 
και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι−
τικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του 
Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία 
Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω−
τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης 
και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/Α/7−10−2009)

(ε) Το Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 21/Α/27−01−2015).

(στ) Την υπ’ αριθμ. Υ59/16−02−2015 (ΦΕΚ 256/Β/20−02−
2015) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδι−
οτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Δη−
μήτριο Μάρδα».

2. Την υπ’ αριθμ.. 54201/Β΄ 2884/26.11.2008 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ενίσχυση της 
Ρευστότητας της Οικονομίας για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής Κρίσης» 
(ΦΕΚ 2471 Β΄) και την τροποποιητική αυτής απόφαση 
Υπουργού Οικονομικών με αριθμ. 5209/Β.237/3−2−12.

3. Την υπ’ αριθμ. 2/5121/0025/26.1.2009 Απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός όρων 
των παρεχομένων κατά το άρθρο 2 του Ν. 3723/2008 
εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς πιστωτικά 
ιδρύματα» (ΦΕΚ 140 Β΄).

4. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων 
στα μέτρα που λήφθηκαν για τους χρηματοπιστωτικούς 
οργανισμούς στο πλαίσιο της τρέχουσας παγκόσμιας 
χρηματοπιστωτικής κρίσης (2008/C 270/02).

5. Το υπ’ αρ. 2139/2−12−2008 έγγραφο της Τράπεζας 
της Ελλάδος (Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Ιδρύ−
ματος και Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Δραστηρι−
οτήτων) σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήματος 
συμμετοχής των πιστωτικών ιδρυμάτων στις διατάξεις 
του Ν. 3723/2008 για την ενίσχυση τη ρευστότητας της 
οικονομίας.

6. Την υπ’ αριθμ. C(2015) 79 − SA.40030/14−01−2015 από−
φαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

7. Την υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0000060ΕΞ2015/14−01−2015 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Παράταση του 
Προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας σύμφωνα 
με το Ν. 3723/2008» (ΦΕΚ 41/Β/14−01−2015) για την παρά−
ταση του προγράμματος μέχρι 30/06/2015.
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8. Την υπ’ αριθμ. ΓΔΟΠ 0000077 ΕΞ 2015/Β.56/
15−01−2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την 
ανακατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του 
Ν. 3723/2008.

9. Το απόσπασμα πρακτικών της υπ’ αριθμ. 1428/
20−05−2011 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

10. Το από 20/01/2015 έγγραφο της Εθνικής Τράπεζας 
της Ελλάδος.

11. Την υπ’ αριθμ. 447/22−01−2015 εισήγηση της Τράπε−
ζας της Ελλάδος.

12. Την υπ’ αριθμ. 03/22−01−2015 απόφαση Διυπουργικής 
Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν. 2322/1995, αποφασίζει:

Ι. Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου προς 
τους ομολογιούχους ομολογιακού δανείου εκδόσεως 
της τράπεζας με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της 
Ελλάδος Α.Ε.» ονομαστικής αξίας 1.900.000.000 ευρώ και 
διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, σύμφωνα με τα κείμενα 
της εγγύησης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα που 
ακολουθούν:

(Α) Ελληνικό κείμενο: ΠΡΑΞΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η παρούσα Πράξη Εγγύησης υπογράφεται από το 

Ελληνικό Δημόσιο την κατωτέρω οριζόμενη Ημερομηνία 
Υπογραφής.

Οι Όροι της Εγγύησης, όπως αυτοί εκδόθηκαν και 
δημοσιεύτηκαν από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικο−
νομικών με την υπ’ αρ. 2/5121/0025/26−01−2009 απόφαση 
του, βάσει του άρθρου 2 του Ν. 3723/2008 (οι οποίοι, 
μεταξύ άλλων, προβλέπουν την άνευ αιρέσεως και ανέκ−
κλητη εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου της Οφειλής 
υπέρ των Δικαιούχων όπως ειδικότερα ορίζονται στους 
Όρους της Εγγύησης), θεωρείται ότι ενσωματώνονται 
και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρά−
ξης Εγγύησης.

Για τους σκοπούς της παρούσας Πράξης Εγγύησης:
Ως «Πιστωτικό Ίδρυμα» νοείται η τράπεζα με την επω−

νυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» και έδρα στην 
Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86.

Ως «Οφειλή» νοείται κάθε υποχρέωση απορρέου−
σα από την κατά το Ν. 3156/2003 έκδοση, περί την 
23.01.2015, ομολογιακού δανείου συνολικής ονομαστικής 
αξίας 1.900.000.000 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις 
Προγράμματος (Programme) με ημερομηνία 09.04.2009 
και τους Τελικούς Όρους (Final Terms) ημερομηνίας περί 
την 21.01.2015, στους οποίους προβλέπονται, μεταξύ άλ−
λων τα εξής: (α) αριθμός και είδος ομολογιών: 19.000 
ανώνυμες ομολογίες, (β) ονομαστική αξία κάθε ομολο−
γίας: 100.000 ευρώ, (γ) επιτόκιο: κυμαινόμενο Euribor 1 
μήνα συν περιθώριο 6% ετησίως, (δ) ημερομηνία λήξης: 
περί την 23η Μαΐου 2015 και (ε) αρ. ISIN XS 1174473758.

Ως «Ημερομηνία Υπογραφής» νοείται η 22α Ιανουα−
ρίου 2015.

Η παρούσα Πράξη Εγγύησης υπογράφεται ως πρά−
ξη από τον Υπουργό Οικονομικών για λογαριασμό του 
Ελληνικού Δημοσίου.

(Β) Αγγλικό κείμενο: DEED OF GUARANTEE
THIS DEED OF GUARANTEE is executed on the 

Execution Date specified below by The Hellenic Republic.,
The Guarantee Terms as issued and published by the 

Minister of Economy and Finance by means of Decision 
No. 2/5121/0025/26−01−2009, under Article 2 of Law 
3723/2008 (which inter alia provide for the unconditional 
and irrevocable guarantee by The Hellenic Republic of the 

Debt Obligations in favour of the Beneficiaries as defined 
therein) shall be deemed to be incorporated in and form 
part of this Deed of Guarantee as if the same had been 
set out herein.

For the purposes of this Deed of Guarantee:
Credit Institution means NATIONAL BANK OF GREECE 

S.A. with registered office at 86 Eolou Street, Athens;
Debt Obligations means any obligation arising from an 

issue, under law 3156/2003, on or about 23.01.2015, of 
bonds of an aggregate amount of euro 1.900.000.000 
pursuant to the provisions of a programme established 
on 09−04−2009 and Final Terms dated on or about 21−
01−2015 including, inter alia the following: (a) number and 
form of bonds: 19,000 bearer bonds; (b) denomination: euro 
100,000; (c) interest rate: floating rate 1 month EURIBOR 
plus 6% per annum; (d) maturity date: on or about 23 May 
2015; (e) ISIN code XS 1174473758.

Execution Date means 22 January 2015
This Deed of Guarantee is executed as a deed by the 

Minister of Finance on behalf of The Hellenic Republic.
ΙΙ. Για την παρεχόμενη εγγύηση καταβάλλεται στο 

Ελληνικό Δημόσιο από το ανωτέρω πιστωτικό ίδρυμα 
προμήθεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 5209/
Β.237/03−02−2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
και το υπ’ αριθμ. 447/22−01−2015 έγγραφο της Τράπεζας 
της Ελλάδος, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 115 
μονάδες βάσης (ACT/ACT).

III. To κόστος που θα βαρύνει το Δημόσιο, σε περίπτω−
ση κατάπτωσης της εγγύησης, ενδέχεται να ανέλθει στο 
ποσό των 1.900.000.000 ευρώ πλέον των προβλεπόμε−
νων από τους όρους του οικείου ομολογιακού δανείου 
τόκων και πάσης φύσεως επιβαρύνσεων, το ακριβές 
ύψος των οποίων δεν μπορεί να υπολογιστεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ 

F
   Αριθμ. 2/4401/0025 (2)
Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κάλυ−

ψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως της τράπεζας 
με την επωνυμία «Eurobank Ergasias A.E.» συνολικού 
ποσού 588.200.000 ευρώ. 

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) του άρθρου 2 του Ν. 3723/2008 (ΦΕΚ 250 Α΄)
(β) του Ν. 2322/95 (ΦΕΚ 143 Α΄)
(γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄)

(δ) του Π.Δ. 185/6−10−2009 «Ανασύσταση του Υπουρ−
γείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικο−
νομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης 
και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι−
τικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του 
Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία 
Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω−
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τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας −Θράκης 
και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/Α/7−10−2009)

(ε) Το Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 21/Α/27−01 −2015).

(στ) Την υπ’ αριθμ. Υ59/16−02−2015 (ΦΕΚ 256/Β/20−02−2015) 
απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μάρ−
δα».

2. Την υπ' αριθμ. 54201/Β΄2884/26.11.2008 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ενίσχυση της 
Ρευστότητας της Οικονομίας για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής Κρίσης» 
(ΦΕΚ 2471 Β΄) και την τροποποιητική αυτής απόφαση 
Υπουργού Οικονομικών με αριθμ. 5209/Β.237/3−2−12.

3. Την υπ’ αριθμ. 2/5121/0025/26.1.2009 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορι−
σμός όρων των παρεχομένων κατά το άρθρο 2 του 
Ν. 3723/2008 εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς 
πιστωτικά ιδρύματα» (ΦΕΚ 140 Β΄).

4. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων 
στα μέτρα που λήφθηκαν για τους χρηματοπιστωτικούς 
οργανισμούς στο πλαίσιο της τρέχουσας παγκόσμιας 
χρηματοπιστωτικής κρίσης (2008/C 270/02).

5. Το υπ’ αρ. 2139/2−12−2008 έγγραφο της Τράπεζας 
της Ελλάδος (Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Ιδρύ−
ματος και Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Δραστηρι−
οτήτων) σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήματος 
συμμετοχής των πιστωτικών ιδρυμάτων στις διατάξεις 
του Ν. 3723/2008 για την ενίσχυση τη ρευστότητας της 
οικονομίας.

6. Την υπ’ αριθμ. C(2015) 79 − SA.40030/14−01−2015 από−
φαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

7. Την υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0000060ΕΞ2015/14−01−2015 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Παράταση του 
Προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας σύμφωνα με 
το Ν. 3723/2008» (ΦΕΚ 41/Β/14−01−2015) για την παράταση 
του προγράμματος μέχρι 30/06/2015.

8. Την υπ’ αριθμ. ΓΔΟΠ 0000077 ΕΞ 2015/Β.56/
15−01−2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την 
ανακατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του 
Ν. 3723/2008.

9. Τα από 19/01/2015 πρακτικά του Διοικητικού Συμ−
βουλίου της Eurobank Ergasias.

10. Το υπ’ αριθμ. 106/19−01−2015 έγγραφο της Eurobank 
Ergasias.

11. Την υπ’ αριθμ. 446/20−01 −2015 εισήγηση της Τρά−
πεζας της Ελλάδος.

12. Την υπ’ αριθμ. 02/20−01−2015 απόφαση της Διυ−
πουργικής Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν. 2322/1995, 
αποφασίζει:

Ι. Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου 
προς τους ομολογιούχους ομολογιακού δανείου εκ−
δόσεως της τράπεζας με την επωνυμία «Eurobank 
Ergasias Α.Ε.» ονομαστικής αξίας 588.200.000 ευρώ 
και διάρκειας τριών (3) μηνών, σύμφωνα με τα κείμενα 
της εγγύησης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα που 
ακολουθούν:

(Α) Ελληνικό κείμενο:
ΠΡΑΞΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η παρούσα Πράξη Εγγύησης υπογράφεται από το 

Ελληνικό Δημόσιο την κατωτέρω οριζόμενη Ημερομηνία 
Υπογραφής.

Οι Όροι της Εγγύησης, όπως αυτοί εκδόθηκαν και 
δημοσιεύτηκαν από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικο−
νομικών με την υπ’ αρ. 2/5121/0025/26−01−2009 απόφαση 
του, βάσει του άρθρου 2 του Ν. 3723/2008 (οι οποίοι, 
μεταξύ άλλων, προβλέπουν την άνευ αιρέσεως και ανέκ−
κλητη εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου της Οφειλής 
υπέρ των Δικαιούχων όπως ειδικότερα ορίζονται στους 
Όρους της Εγγύησης), θεωρείται ότι ενσωματώνονται 
και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρά−
ξης Εγγύησης.

Για τους σκοπούς της παρούσας Πράξης Εγγύησης:
Ως «Πιστωτικό Ίδρυμα» νοείται η τράπεζα με την επω−

νυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.» και έδρα στην 
Αθήνα, οδός Όθωνος αρ. 8.

Ως «Οφειλή» νοείται κάθε υποχρέωση απορρέου−
σα από την κατά το Ν. 3156/2003 έκδοση, περί την 
20.01.2015, ομολογιακού δανείου συνολικής ονομαστι−
κής αξίας 588.200.000 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις 
Προγράμματος (Programme) με ημερομηνία 04.02.2009 
και τους Τελικούς Όρους (Final Terms) ημερομηνίας 
περί την 20.01.2015, στους οποίους προβλέπονται, με−
ταξύ άλλων τα εξής: (α) αριθμός και είδος ομολογιών: 
5.882 ανώνυμες ομολογίες, (β) ονομαστική αξία κάθε 
ομολογίας: 100.000 ευρώ, (γ) επιτόκιο: κυμαινόμενο 
Euribor 3 μηνών συν περιθώριο 5% ετησίως, (δ) ημε−
ρομηνία λήξης: περί την 20η Απριλίου 2015 και (ε) αρ. 
ISIN XS 1173831485.

Ως «Ημερομηνία Υπογραφής» νοείται η 20η Ιανουα−
ρίου 2015.

Η παρούσα Πράξη Εγγύησης υπογράφεται ως πρά−
ξη από τον Υπουργό Οικονομικών για λογαριασμό του 
Ελληνικού Δημοσίου.

(Β) Αγγλικό κείμενο:
DEED OF GUARANTEE
THIS DEED OF GUARANTEE is executed on the 

Execution Date specified below by The Hellenic Republic.
The Guarantee Terms as issued and published by the 

Minister of Economy and Finance by means of Decision 
No. 2/5121/0025/26−01−2009, under Article 2 of Law 
3723/2008 (which inter alia provide for the unconditional 
and irrevocable guarantee by The Hellenic Republic of the 
Debt Obligations in favour of the Beneficiaries as defined 
therein) shall be deemed to be incorporated in and form 
part of this Deed of Guarantee as if the same had been 
set out herein.

For the purposes of this Deed of Guarantee:
Credit Institution means EUROBANK ERGASIAS S.A. with 

registered office at 8 Othonos Street, Athens;
Debt Obligations means any obligation arising from 

an issue, under law 3156/2003, on or about 20.01.2015, 
of bonds of an aggregate amount of euro 588.200.000 
pursuant to the provisions of a programme established on 
04−02−2009 and Final Terms dated on or about 20−01−2015 
including, inter alia the following: (a) number and form of 
bonds: 5,882 bearer bonds; (b) denomination: euro 100,000; 
(c) interest rate: floating rate 3 months EURIBOR plus 5% 
per annum; (d) maturity date: on or about 20 April 2015; 
(e) ISIN code XS 1173831485.

Execution Date means 20 January 2015
This Deed of Guarantee is executed as a deed by the 

Minister of Finance on behalf of The Hellenic Republic.
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II. Για την παρεχόμενη εγγύηση καταβάλλεται στο 
Ελληνικό Δημόσιο από το ανωτέρω πιστωτικό ίδρυμα 
προμήθεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 5209/
Β.237/03−02−2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
και το υπ’ αριθμ. 446/20−01−2015 έγγραφο της Τράπεζας 
της Ελλάδος, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 115 
μονάδες βάσης (ACT/ACT).

III. To κόστος που θα βαρύνει το Δημόσιο, σε περίπτω−
ση κατάπτωσης της εγγύησης, ενδέχεται να ανέλθει στο 
ποσό των 588.200.000 ευρώ πλέον των προβλεπόμενων 
από τους όρους του οικείου ομολογιακού δανείου τόκων 
και πάσης φύσεως επιβαρύνσεων, το ακριβές ύψος των 
οποίων δεν μπορεί να υπολογιστεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ 

F
   Αριθ. 2/5637/0025 (3)
Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κάλυψη 

ομολογιακού δανείου εκδόσεως της τράπεζας με την 
επωνυμία «Eurobank Ergasias A.E.» συνολικού ποσού 
2.147.300.000 ευρώ. 

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) του άρθρου 2 του Ν. 3723/2008 (ΦΕΚ 250 Α΄)
(β) του Ν. 2322/95 (ΦΕΚ 143 Α΄)
(γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄)

(δ) του Π.Δ. 185/6−10−2009 «Ανασύσταση του Υπουρ−
γείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικο−
νομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης 
και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι−
τικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του 
Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία 
Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω−
τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας −Θράκης 
και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/Α/7−10−2009)

(ε) Το Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 21/Α/2015).

(στ) Την υπ’ αριθμ. Υ59/16−02−2015 (ΦΕΚ 256/Β/20−02−
2015) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδι−
οτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δη−
μητρίου Μάρδα».

2. Την υπ’ αριθμ. 54201/Β΄2884/26.11.2008 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ενίσχυση της 
Ρευστότητας της Οικονομίας για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής Κρίσης» 
(ΦΕΚ 2471 Β΄) και την τροποποιητική αυτής απόφαση 
Υπουργού Οικονομικών με αριθμ. 5209/Β.237/3−2−12.

3. Την υπ’ αριθμ. 2/5121/0025/26.1.2009 Απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορι−

σμός όρων των παρεχομένων κατά το άρθρο 2 του 
Ν. 3723/2008 εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς 
πιστωτικά ιδρύματα» (ΦΕΚ 140 Β΄).

4. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων 
στα μέτρα που λήφθηκαν για τους χρηματοπιστωτικούς 
οργανισμούς στο πλαίσιο της τρέχουσας παγκόσμιας 
χρηματοπιστωτικής κρίσης (2008/C 270/02).

5. Το υπ’ αρ. 2139/2−12−2008 έγγραφο της Τράπεζας της 
Ελλάδος (Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Ιδρύματος και 
Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων) σχετικά 
με τη διαδικασία υποβολής αιτήματος συμμετοχής των 
πιστωτικών ιδρυμάτων στις διατάξεις του Ν. 3723/2008 για 
την ενίσχυση τη ρευστότητας της οικονομίας.

6. Την υπ’ αριθμ. C(2015) 79 − SA.40030/14−01−2015 από−
φαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

7. Την υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0000060ΕΞ2015/14−01−2015 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Παράταση του 
Προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας σύμφωνα με 
το Ν. 3723/2008» (ΦΕΚ 41/Β/14−01−2015) για την παράταση 
του προγράμματος μέχρι 3 0/06/2015.

8. Την υπ’ αριθμ. ΓΔΟΠ 0000077 ΕΞ 2015/Β.56/
15−01−2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την 
ανακατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του 
Ν. 3723/2008.

9. Το από 22/01/2015 πρακτικό του Διοικητικού Συμ−
βουλίου της Eurobank Ergasias.

10. Το υπ’ αριθμ 107/19−01−2015 έγγραφο της Eurobank 
Ergasias.

11. Την υπ’ αριθμ. 3489/23 −01 −2015 εισήγηση της Τρά−
πεζας της Ελλάδος.

12. Την υπ’ αριθμ. 4/23−01−2015 απόφαση Διυπουργικής 
Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν. 2322/1995, αποφασίζει:

Ι. Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου προς 
τους ομολογιούχους ομολογιακού δανείου εκδόσεως 
της τράπεζας με την επωνυμία «Eurobank Ergasias Α.Ε.» 
ονομαστικής αξίας 2.147.300.000 ευρώ και διάρκειας 
τριών (3) μηνών, σύμφωνα με τα κείμενα της εγγύησης 
στην ελληνική και αγγλική γλώσσα που ακολουθούν:

(Α) Ελληνικό κείμενο:
ΠΡΑΞΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η παρούσα Πράξη Εγγύησης υπογράφεται από το 

Ελληνικό Δημόσιο την κατωτέρω οριζόμενη Ημερομηνία 
Υπογραφής.

Οι Όροι της Εγγύησης, όπως αυτοί εκδόθηκαν και δη−
μοσιεύτηκαν από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομι−
κών με την υπ’ αρ. 2/5121/0025/26−01−2009 απόφαση του, 
βάσει του άρθρου 2 του Ν. 3723/2008 (οι οποίοι, μεταξύ 
άλλων, προβλέπουν την άνευ αιρέσεως και ανέκκλητη 
εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου της Οφειλής υπέρ των 
Δικαιούχων όπως ειδικότερα ορίζονται στους Όρους της 
Εγγύησης), θεωρείται ότι ενσωματώνονται και αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πράξης Εγγύησης.

Για τους σκοπούς της παρούσας Πράξης Εγγύησης:
Ως «Πιστωτικό Ίδρυμα» νοείται η τράπεζα με την επω−

νυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.» και έδρα στην 
Αθήνα, οδός Όθωνος αρ. 8.

Ως «Οφειλή» νοείται κάθε υποχρέωση απορρέου−
σα από την κατά το Ν. 3156/2003 έκδοση, περί την 
23.01.2015, ομολογιακού δανείου συνολικής ονομαστι−
κής αξίας 2.147.300.000 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις 
Προγράμματος (Programme) με ημερομηνία 04.02.2009 
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και τους Τελικούς Όρους (Final Terms) ημερομηνίας 
περί την 22.01.2015, στους οποίους προβλέπονται, με−
ταξύ άλλων τα εξής: (α) αριθμός και είδος ομολογιών: 
21.473 ανώνυμες ομολογίες, (β) ονομαστική αξία κάθε 
ομολογίας: 100.000 ευρώ, (γ) επιτόκιο: κυμαινόμενο 
euribor 3μήνων πλέον περιθωρίου 5,00% ετησίως, (δ) 
ημερομηνία λήξης: περί την 23 Απριλίου 2015 και (ε) 
αρ. ISIN XS 1176591433

Ως «Ημερομηνία Υπογραφής» νοείται η 23 Ιανουαρίου 
2015.

Η παρούσα Πράξη Εγγύησης υπογράφεται ως πρά−
ξη από τον Υπουργό Οικονομικών για λογαριασμό του 
Ελληνικού Δημοσίου.

(Β) Αγγλικό κείμενο:
DEED OF GUARANTEE
THIS DEED OF GUARANTEE is executed on the 

Execution Date specified below by The Hellenic Republic.
The Guarantee Terms as issued and published by the 

Minister of Economy and Finance by means of Decision 
No. 2/5121/0025/26−01−2009, under Article 2 of Law 
3723/2008 (which inter alia provide for the unconditional 
and irrevocable guarantee by The Hellenic Republic of the 
Debt Obligations in favour of the Beneficiaries as defined 
therein) shall be deemed to be incorporated in and form 
part of this Deed of Guarantee as if the same had been 
set out herein.

For the purposes of this Deed of Guarantee:
Credit Institution means EUROBANK ERGASIAS S.A. with 

registered office at 8 Othonos Street, Athens;
Debt Obligations means any obligation arising from an 

issue, under law 3156/2003, on or about 23.01.2015, of 
bonds of an aggregate amount of euro 2.147.300.000 
pursuant to the provisions of a programme established 
on 04−02−2009 and Final Terms dated on or about 22−
01−2015 including, inter alia the following: (a) number and 
form of bonds:21,473 bearer bonds; (b) denomination: euro 
100,000; (c) interest rate: floating rate 3 month EURIBOR 
plus 5.00% per annum; (d) maturity date: on or about 23 
April 2015; (e) ISIN code XS 1176591433; and

Execution Date means 23 January 2015
This Deed of Guarantee is executed as a deed by the 

Minister of Finance on behalf of The Hellenic Republic.
ΙΙ. Για την παρεχόμενη εγγύηση καταβάλλεται στο 

Ελληνικό Δημόσιο από το ανωτέρω πιστωτικό ίδρυμα 
προμήθεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 5209/
Β.237/03−02−2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
και το υπ’ αριθμ. /23−01−2015 έγγραφο της Τράπεζας 
της Ελλάδος, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 115 
μονάδες βάσης (ACT/ACT).

III. To κόστος που θα βαρύνει το Δημόσιο, σε περίπτω−
ση κατάπτωσης της εγγύησης, ενδέχεται να ανέλθει στο 
ποσό των 2.147.300.000 ευρώ πλέον των προβλεπόμενων 
από τους όρους του οικείου ομολογιακού δανείου τόκων 
και πάσης φύσεως επιβαρύνσεων, το ακριβές ύψος των 
οποίων δεν μπορεί να υπολογιστεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ 

   Αριθμ. ΠΟΛ 1053 (4)
Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 

(ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών 
στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως 
ισχύει. 

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 

14 του Ν. 4174/2013, όπως προστέθηκαν με την παρά−
γραφο 5 του άρθρου 42 του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 
Α΄/31.12.2013).

2. Την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄/31.1.2014), όπως 
τροποποιήθηκε από τις αποφάσεις του Γενικού Γραμ−
ματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1072/7.3.2014 (ΦΕΚ 691 
Β΄/19.3.2014), ΠΟΛ. 1149/16.5.2014 (ΦΕΚ 1299 Β΄/22.5.2014), 
ΠΟΛ. 1176/14.7.2014 (ΦΕΚ 1909 Β΄/15.7.2014), ΠΟΛ. 
1201/4.9.2014 (ΦΕΚ 2533 Β΄/23.9.2014), ΠΟΛ. 1207/18.9.2014 
(ΦΕΚ 2604 Β΄/30.9.2014) και ΠΟΛ. 1017/15.1.2015 (ΦΕΚ 222 
Β΄/17.2.2015).

3. Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου για τη διευ−
κόλυνση των φορολογούμενων ως προς την εκπλήρωση 
της υποχρέωσης υποβολής καταστάσεων φορολογικών 
στοιχείων του ημερολογιακού έτους 2014, δεδομένων των 
πρακτικών προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την 
πρώτη εφαρμογή της υποχρέωσης αυτής, του όγκου εργα−
σίας που απαιτεί η υποχρέωση αυτή σε συνδυασμό με τις 
λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις και του γεγονότος ότι 
η υποχρέωση αυτή δε συνδέεται με την καταβολή φόρου. 

4. Ότι, από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Με την παρούσα τροποποιούμε την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. 
ΠΟΛ. 1022/ 7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσε−
ων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληρο−
φοριών», όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της από 
τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσό−
δων ΠΟΛ. 1072/7.3.2014 (ΦΕΚ 691 Β΄), ΠΟΛ. 1149/16.5.2014 
(ΦΕΚ 1299 Β΄), ΠΟΛ. 1176/14.7.2014 (ΦΕΚ 1909 Β΄), ΠΟΛ. 
1201/4.9.2014 (ΦΕΚ 2533 Β΄), ΠΟΛ. 1207/18.9.2014 (ΦΕΚ 2604 
Β΄) και ΠΟΛ. 1017/15.1.2015 (ΦΕΚ 222 Β΄), ως ακολούθως:

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 
4 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ειδικά για το ημερολογιακό έτος 2014, οι καταστά−
σεις όλων των ανωτέρω περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ και δ΄ 
υποβάλλονται μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2015».

2. Στο άρθρο 6 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Δεν απαιτείται η διόρθωση των ως άνω αποκλίσεων, 

εφόσον η συνολική αξία των αποκλίσεων ανά αντισυμ−
βαλλόμενο δεν ξεπερνά τα δέκα (10) ευρώ».

3. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 6 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Ειδικά για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υπο−
βληθέντα στοιχεία προμηθευτών για το ημερολογιακό 
έτος 2014, υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση μέχρι 
το τέλος Νοεμβρίου 2015».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2015

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ 
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     Αριθμ. απόφ. 7/2015 (5)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης εργαζομένων 

της ΔΕΥΑ Κορίνθου, έτους 2015.

   ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ − ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

   Έχοντας υπόψη τα εξής:
1. Τον Ο.Ε.Υ της Δ.Ε.Υ.Α Κορίνθου (ΦΕΚ 653/29−10−1985 τ.Β).
2. Την 15/329/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δή−

μου Κορινθίων περί ορισμού του Νέου Διοικητικού Συμ−
βουλίου της Δ.Ε. Υ.Α.Κ και συγκρότησής του σε σώμα.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226 τ.Α΄/27−10−2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 1 του Ν. 4071/2012 
(ΦΕΚ 85 τ.Α΄/11−04−2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 176 παρ. 1 του Ν. 4261/
05−05−2014 (ΦΕΚ 107 τ.Α΄/05−05−2014).

6. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Γ1 της παραγρά−
φου Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α).

7. Την προβλεπόμενη δαπάνη στον προϋπολογισμό της 
Δ.Ε.Υ.Α. Κορίνθου για το έτος 2015 για υπερωριακή και 
λοιπή απασχόληση η οποία βαρύνει τους: Κ.Α. 60.00.0002 
(Αμοιβές Υπερωριακής Απασχόλησης) και Κ.Α. 60.03.0000 
(Εργοδοτικές Εισφορές), ποσού 171.000 €.

8. Τις διαπιστωτικές πράξεις κατάταξης του προσω−
πικού σύμφωνα με το Ν. 4024/2011 και την εγκύκλιο του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης ΔΙΔΑΔ−ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605/12−12−2012.

9. Την αναγκαιότητα καθιέρωσης υπερωριακής απα−
σχόλησης των υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., προκειμένου 

να αντιμετωπίζονται έκτακτες, εποχιακές ή επείγου−
σες, απρόβλεπτες υπηρεσιακές ανάγκες και να εξυπη−
ρετούνται άμεσα και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
περιστατικά αποκατάστασης βλαβών στα δίκτυα και 
στις εγκαταστάσεις , στα πλαίσια της προστασίας και 
διασφάλισης της δημόσιας υγείας και περιουσίας των 
πολιτών. Το δίκτυο ύδρευσης − αποχέτευσης και ο Βιο−
λογικός Καθαρισμός λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια 
του 24ώρου, όλες τις ημέρες του χρόνου, αποφασίζει 
ομόφωνα:

Εγκρίνει την καθιέρωση ημερήσιας υπερωριακής απα−
σχόλησης προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α. Κορίνθου: απογευ−
ματινής, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου μέχρι την 
22η ώρα.

Ο αριθμός των ωρών που θα μπορεί να απασχοληθεί 
υπερωριακά ο κάθε εργαζόμενος θα είναι ο ανώτερος 
που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 176 του 
Ν. 4261/2014, δηλαδή εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά εργα−
ζόμενο για το πρώτο εξάμηνο του 2015 και εκατόν είκοσι 
(120) ώρες ανά εργαζόμενο για το δεύτερο εξάμηνο του 
2015 για απογευματινή υπερωριακή εργασία.

Υπερωρίες θα μπορεί να λάβει όλο το εργατοτεχνικό 
προσωπικό που ασχολείται με την κατασκευή, επί−
βλεψη και συντήρηση έργων ύδρευσης−αποχέτευσης 
και βιολογικού καθαρισμού (βιολογικός καθαρισμός, 
μηχανήματα αντλιοστασίων ύδρευσης − αποχέτευσης, 
διυλιστηρίων και γεωτρήσεων, δεξαμενές ύδρευσης και 
δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης), για την αντιμετώ−
πιση έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών 
για το χρονικό διάστημα από 01/01/2015 έως 31/12/2015 
ως ακολούθως:

Τομέας Τεχνικής Διαχείρισης

Ειδικότητες Αριθμός Εργαζομένων Απογευματινή Εργασία ερ−
γάσιμων ημερών (ώρες) Α΄ 
εξάμηνο 2015

Απογευματινή Εργασία εργά−
σιμων ημερών (ώρες) Β΄ εξά−
μηνο 2015

Π.Ε. Μηχανικοί 4 480 480
Π.Ε. Γεωλόγοι 1 120 120
Τ.Ε. Μηχανικοί 1 120 120
Δ.Ε. Υδραυλικοί 4 480 480
Δ.Ε. Χειριστές 2 240 240
Δ.Ε. Οδηγοί 1 120 120
Δ.Ε. Ηλεκτρολόγοι 1 120 120
Υ.Ε. Εργάτες − Φύλακες 10 1200 1200
Σύνολα 24 2880 2880
Τα παραπάνω αναφερόμενα όρια αριθμού εργαζομένων και ωρών απασχόλησης είναι τα ανώτερα δυνατά 

και δύναται να πραγματοποιηθούν ανά εξάμηνο μόνο εφόσον το επιβάλλουν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Κορίνθου. 
Ο υπερωρίες κάθε μήνα θα πιστοποιούνται με κατάσταση του Προϊστάμενου της κάθε υπηρεσίας και θα εγκρί−

νονται από το Γενικό Διευθυντή της Επιχείρησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Κόρινθος, 16 Ιανουαρίου 2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ  



 

 

 



 

 

 
4810 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02003761803150008*

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




