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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Ανάκληση άδειας λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύμα−
τος με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗ−
ΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.», θέση αυτού υπό εκκαθάριση.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
(Συνεδρίαση 7/18.1.2013, θέμα 3)
Αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 55Α του καταστατικού της Τράπεζας
της Ελλάδος,
β) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας
της Ελλάδος 6/8.1.2013 «Ανασύσταση Επιτροπής Μέτρων
Εξυγίανσης και ανάθεση αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ Β΄ 13),
γ) το Ν. 3601/2007 “Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτή−
των από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφα−
λαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων
παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις”
(ΦΕΚ Α΄ 178), όπως ισχύει, και ιδιαίτερα τις διατάξεις
των άρθρων 63Ε, 68 και 69 παρ. 3 αυτού,

δ) την υπ’ αριθμ. 21/2/4.11.2011 απόφαση της ΕΠΑΘ «Κα−
νονισμός Ειδικής Εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων»
(ΦΕΚ Β΄ 2498), όπως ισχύει,
ε) την υπ’ αριθμ. ΠΔ/ΤΕ 2579/19.4.2006 «Παροχή άδειας
λειτουργίας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας υπό την
επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Τ.Ε.»,
στ) την υπ’ αριθμ. 2124/Β95/18.1.2013 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, με την οποία συστήθηκε μετα−
βατικό πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΝΕΟ ΤΑΧΥ−
ΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε» και κατόπιν
της οποίας μεταβιβάστηκαν σε αυτό περιουσιακά στοι−
χεία του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΑ−
ΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» σύμφωνα
με το Παράρτημα 1 της ίδιας απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 74),
ζ) την από 18.1.2013 σχετική εισήγηση της Μονάδας
Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων της Τράπεζας της
Ελλάδος, επειδή:
Με τη σύσταση του μεταβατικού πιστωτικού ιδρύμα−
τος με την επωνυμία «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Τ.Ε.» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2124/Β95/18.1.2013 από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών συντρέχει, σύμφωνα
με την παράγραφο 4 του άρθρου 63Ε του Ν. 3601/2007
όπως ισχύει, λόγος ανάκλησης της άδειας λειτουργίας
του αρχικού πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία
«ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ», απο−
φασίζει:
1. Ανακαλείται η άδεια του πιστωτικού ιδρύματος με
την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΤΕ.» για την άσκηση των δραστηριοτήτων της παρ. 1
του άρθρου 11 του Ν. 3601/2007 και το εν λόγω πιστω−
τικό ίδρυμα τίθεται σε ειδική εκκαθάριση σύμφωνα με
το άρθρο 68 του ως άνω Νόμου.
2. Το ως άνω πιστωτικό ίδρυμα επιτρέπεται εφεξής να
διενεργεί μόνο τις πράξεις που υπηρετούν τον σκοπό
της εκκαθάρισης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013
Η Πρόεδρος
ΕΛΕΝΗ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ − ΛΟΥΡΗ
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(2)
Διορισμός εκκαθαριστή στο πιστωτικό ίδρυμα με την
επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Τ.Ε.».
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
(Συνεδρίαση 60/18.1.2013, θέμα 1)
Αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 55Α του καταστατικού της Τράπεζας
της Ελλάδος,
β) την πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 1/20.12.2012 (ΦΕΚ
Β΄ 3410), όπως ισχύει,
γ) το Ν. 3601/2007 «Ανάληψη και άσκηση δραστηρι−
οτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων
κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχει−
ρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 178), όπως ισχύει, και ιδιαίτερα το
άρθρο 68 αυτού,
δ) την υπ’ αριθμ. απόφαση της 21/2/4.11.2011 «Κανονισμός
ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Β΄
2498), όπως ισχύει,
ε) την υπ’ αριθμ. απόφαση της Επιτροπής Μέτρων
Εξυγίανσης 7/3/18.1.2013 «Ανάκληση άδειας του πιστω−
τικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε» και θέση αυτού σε εκ−
καθάριση,
στ) ότι με την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του
πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε» συντρέχει, σύμφωνα με
την περ. γ) της παρ. 1 του αρ. 68 του Ν. 3601/2007, λόγος
διορισμού ειδικού εκκαθαριστή, αποφασίζει:
Να διορίσει ειδικό εκκαθαριστή του ιδρύματος με
την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Τ.Ε, υπό ειδική εκκαθάριση» την Μαργαρίτα Μάλλη του
Δημητρίου, Α.Δ.Τ. Π 058325.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013
Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ
F
(3)
Καθορισμός της διαφοράς αξίας μεταξύ στοιχείων πα−
θητικού και στοιχείων ενεργητικού που μεταβιβάζο−
νται από το πιστωτικό ίδρυμα «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙ−
ΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ AT.Ε.» στο μεταβατικό πιστωτικό
ίδρυμα με την επωνυμία «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙ−
ΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.».
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
(Συνεδρίαση 7/18.1.2013, θέμα 1)
Αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 55Α του καταστατικού της Τράπεζας
της Ελλάδος,
β) την υπ’ αριθμ. πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της
Τράπεζας της Ελλάδος 6/8.1.2013 «Ανασύσταση Επιτρο−
πής Μέτρων Εξυγίανσης και ανάθεση αρμοδιοτήτων»
(ΦΕΚ Β΄ 13),

γ) το Ν. 3601/2007 “Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτή−
των από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφα−
λαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων
παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις”
(ΦΕΚ Α΄ 178), όπως ισχύει, και ιδιαίτερα τις διατάξεις
των άρθρων 63Β, 63Δ, 63Ε και 69 παρ. 3 αυτού,
δ) το Ν. 4051/2012 «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περι−
εχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής
του Μνημονίου Συνεννόησης του Ν. 4046/2012», όπως
ισχύει, και ιδιαίτερα τις διατάξεις του άρθρου 9, παρά−
γραφος 15 αυτού,
ε) την υπ’ αριθμ. 2124/Β95/18.1.2013 απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομικών, με την οποία συστήθηκε μεταβατικό
πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» και κατόπιν της οποίας
μεταβιβάστηκαν σε αυτό περιουσιακά στοιχεία του πι−
στωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» σύμφωνα με το Παράρ−
τημα 1 της ίδιας απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 74),
η) την από 18.1.2013 σχετική εισήγηση της Μονάδας
Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων της Τράπεζας της
Ελλάδος, επειδή:
i) σύμφωνα με την υπό στοιχείο η) ανωτέρω εισήγη−
ση της Μονάδας Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων,
η αξία των μεταβιβασθέντων περιουσιακών στοιχείων
αποτιμήθηκε προσωρινώς από την Τράπεζα της Ελλά−
δος με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία. Η οριστική απο−
τίμηση πρόκειται να πραγματοποιηθεί μετά την υπο−
βολή σχετικής έκθεσης αποτίμησης κατά την παρ. 4
του άρθρου 63Δ του N. 3601/2007. Συνεπώς, για την
κατά τα ανωτέρω προσωρινή αποτίμηση, η αξία των
μεταβιβασθέντων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού
του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟ−
ΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» προσδιορίζεται
σύμφωνα με την αξία αυτών όπως εμφανίζεται στα
λογιστικά βιβλία του εν λόγω πιστωτικού ιδρύματος
την 31.10.2012, λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες κυ−
ρίως προσαρμογές:
α) τον σχηματισμό επιπλέον προβλέψεων ποσού πε−
ντακοσίων ογδόντα εννέα εκατομμυρίων τριακοσίων
σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€ 589.345.000), για
την προσαρμογή της αξίας του δανειακού χαρτοφυ−
λακίου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Τράπεζας της
Ελλάδος,
β) την απομείωση της αξίας της συμμετοχής της «ΤΑ−
ΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» στην εται−
ρεία «Hellenic Post Credit Α.Ε.Π.Π.» κατά ποσοστό 100%,
γ) την απομείωση των λοιπών στοιχείων παθητικού
κατά ποσό τριάντα τριών εκατομμυρίων τριακοσίων
ογδόντα εννέα χιλιάδων ευρώ (€ 33.389.000), το οποίο
αφορά την αξία της σωρευμένης ζημιάς όπως είχε δι−
αμορφωθεί κατά την ημερομηνία λύσης της σύμβασης
ανταλλαγής επιτοκίων (SWAP) μεταξύ της εταιρείας
ειδικού σκοπού «Byzantium II Finance Pic» με αντισυμ−
βαλλόμενο το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Royal
Bank of Scotland pic», και την αξία της πρόβλεψης για
την κάλυψη κεφαλαιακών αναγκών θυγατρικής εταιρεί−
ας, η οποία έχει ήδη κεφαλαιοποιηθεί.
ii) κατόπιν των ανωτέρω, η αξία των στοιχείων ενεργη−
τικού του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΑ−
ΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» τα οποία
μεταβιβάστηκαν, βάσει της υπ’ αριθμ. 2124/Β95/18.1.2013
υπουργικής απόφασης, στο μεταβατικό πιστωτικό ίδρυ−
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μα με την επωνυμία «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ», αποτιμάται προσωρινώς σε ποσό δέκα
δισεκατομμυρίων οκτακοσίων επτά εκατομμυρίων επτα−
κοσίων δεκατριών χιλιάδων ευρώ (€ 10.807.713.000), η δε
αξία των μεταβιβαζόμενων στοιχείων παθητικού αποτι−
μάται προσωρινώς σε ποσό δεκατεσσάρων δισεκατομ−
μυρίων εννιακοσίων τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων
εξήντα χιλιάδων ευρώ (€ 14.903.960.000) και επομένως
προκύπτει ότι η αξία του μεταβιβαζόμενου παθητικού
υπερβαίνει την αξία του μεταβιβαζόμενου ενεργητικού
κατά ποσό τεσσάρων δισεκατομμυρίων ενενήντα έξι
εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων ευρώ
(€ 4.096.247.000),
iii) βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 15 του Ν. 4051/2012,
όπως ισχύει, μέχρι την 31.12.2013 το Ταμείο Χρηματοπι−
στωτικής Σταθερότητας θα καταβάλλει το ποσό που
θα κατέβαλλε το ΤΕΚΕ κατά την παράγραφο 13 του
άρθρου 63Δ και την παράγραφο 7 του άρθρου 63Ε του
Ν. 3601/2007, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το Τα−
μείο αποκτά την αξίωση και το προνόμιο του ΤΕΚΕ κατά
την παράγραφο 4 του άρθρου 13Α του Ν. 3746/2009,
όπως ισχύει, κατά του αρχικού πιστωτικού ιδρύματος με
την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Τ.Ε.» και κατά του μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος,
ως προς το τελευταίο πάντως υπό την αίρεση της λύ−
σης του, αποφασίζει:
Να καθορίσει τη διαφορά, μεταξύ της σύμφωνα με τα
ανωτέρω προσωρινώς αποτιμηθείσας αξίας των μετα−
βιβαζόμενων στο μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα με την
επωνυμία «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Τ.Ε.» στοιχείων παθητικού του πιστωτικού ιδρύματος
με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ−
ΔΟΣ Α.Τ.Ε.» και της προσωρινώς αποτιμηθείσας αξίας
των ομοίως μεταβιβαζόμενων στοιχείων ενεργητικού,
στο ποσό των τεσσάρων δισεκατομμυρίων ενενήντα
έξι εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων
ευρώ (€ 4.096.247.000). Το ποσό της διαφοράς αξίας
των προς μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων θα κατα−
βληθεί από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότη−
τας στο μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία
«ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.»
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 63Ε παρ. 7 του
Ν. 3601/2007, όπως ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

(4)
Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο μεταβατικό πιστω−
τικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.».

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013

Η Πρόεδρος
ΕΛΕΝΗ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ − ΛΟΥΡΗ

Η Πρόεδρος
ΕΛΕΝΗ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ − ΛΟΥΡΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
(Συνεδρίαση 7/18.1.2013, θέμα 2)
Αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 55Α του καταστατικού της Τράπεζας
της Ελλάδος,
β) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας
της Ελλάδος 6/8.1.2013 «Ανασύσταση Επιτροπής Μέτρων
Εξυγίανσης και ανάθεση αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ Β΄ 13),
γ) το Ν. 3601/2007 “Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτή−
των από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφα−
λαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων
παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις”
(ΦΕΚ Α΄ 178), όπως ισχύει, και ιδιαίτερα τις διατάξεις των
άρθρων 5, 63Β, 63Δ, 63Ε και 69 παρ. 3 αυτού,
δ) την ΠΔ/ΤΕ 2526/8.12.2003 «Κωδικοποίηση και συ−
μπλήρωση των διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 1379/24.10.1988,
όπως ισχύει, σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις
παροχής άδειας για ίδρυση πιστωτικού ιδρύματος στην
Ελλάδα» (ΦΕΚ Α΄ 301), όπως ισχύει,
ε) την υπ’ αριθμ. 2124/Β95/18.1.2013 απόφαση Υπουργού
Οικονομικών με την οποία συστήθηκε το μεταβατικό
πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ.» (ΦΕΚ Β΄ 74),
στ) το από 18.1.2013 εισηγητικό σημείωμα της Μονάδας
Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων της Τράπεζας της
Ελλάδος, αναφορικά με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας
στο ως άνω μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα, αποφασίζει:
1. Παρέχεται από την 18.1.2013 άδεια λειτουργίας στην
Ελλάδα στο μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα, κατά την
έννοια του άρθρου 63Ε του Ν. 3601/2007, όπως ισχύει,
υπό την επωνυμία «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΝΕΟ ΤΑΧΥ−
ΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ».
2. Το μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα υπό την επωνυμία
«ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ.»
δύναται να ασκεί όλες τις δραστηριότητες του άρθρου
11 παρ. 1 του Ν. 3601/2007, όπως ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30
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