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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ανάκληση άδειας λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύ−
ματος με την επωνυμία «ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙ−
ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε», θέση αυτού σε ειδική εκ−
καθάριση και διορισμός ειδικού εκκαθαριστή. .....
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Ανάκληση άδειας λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύμα−
τος με την επωνυμία «ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑ−
ΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε», θέση αυτού σε ειδική εκκαθάριση και
διορισμός ειδικού εκκαθαριστή.
(Συνεδρίαση 34/18.3.2012, Θέμα 2ο)
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας
της Ελλάδος,
β) την ΠΔ/ΤΕ 336/29.2.1984 σχετικά με τη σύσταση
επιτροπών στην Τράπεζα της Ελλάδος για την άσκηση
αρμοδιοτήτων της (ΦΕΚ Α΄ 28), όπως ισχύει (τελευταία
τροποποιητική αυτής η ΠΔ/ΤΕ 2653/29.2.2012 «Σύσταση
Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης − Τροποποίηση διατάξεων
της ΠΔ/ΤΕ 336/29.2.1984, όπως ισχύει» − ΦΕΚ Β΄ 503),
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 μετά την τροποποίηση του
με τον Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ Α΄ 40), και ιδιαίτερα τα άρθρα
8 και 68 αυτού,

δ) την απόφαση της 21/2/4.11.2011 «Κανονισμός ειδικής
εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Β΄ 2498),
ε) την 544/5/27.7.1994 απόφαση της Επιτροπής Νομι−
σματικών και Πιστωτικών Θεμάτων «Άδεια λειτουργίας
πιστωτικού ιδρύματος στον πιστωτικό συνεταιρισμό
«Αχαϊκή Πίστη Συν. Π.Ε.» με την επωνυμία «ΑΧΑΪΚΗ ΠΙ−
ΣΤΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ. Π.Ε»», (ΦΕΚ Α΄ 148)
όπως ισχύει,
στ) την από 18.3.2012 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης
Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της
Ελλάδος, η οποία κοινοποιήθηκε στην Μονάδα εξυγί−
ανσης πιστωτικών ιδρυμάτων, επειδή:
i) το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΑΧΑΪΚΗ ΣΥ−
ΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ. Π.Ε» αδυνατεί να αυξήσει
τα κεφάλαιά του, δεδομένου ότι προς εκπλήρωση των
υποχρεώσεών του εκ του άρθρου 27 του Ν. 3601/2007 θα
έπρεπε να έχει ίδια κεφάλαια σε ύψος οκτώ εκατομμυρί−
ων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (€ 8.064.000), λαμ−
βανομένης υπόψη της ανεπάρκειας των προβλέψεων για
επισφαλείς απαιτήσεις, ενόψει όμως 1) των ανυπέρβλητων
προβλημάτων εξαιτίας των υψηλών ποσοστών μη εξυπη−
ρετούμενων δανείων και 2) της επί μακρόν αδυναμίας εκ
μέρους του πιστωτικού ιδρύματος να αναλάβει πρωτο−
βουλίες που θα αποκαθιστούσαν την βιωσιμότητα αυτού,
προκύπτει αδυναμία αύξησης των ιδίων κεφαλαίων του
ώστε να αρθεί η παρούσα ανεπάρκειά τους. Συνεπώς, συ−
ντρέχει αιτία εφαρμογής της περίπτωσης iν του στοιχείου
α της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 3601/2007,
ii) εξαιτίας της ως άνω ανεπάρκειας των ιδίων κεφα−
λαίων του αλλά και λόγω αφενός της έλλειψης επαρ−
κούς ενεχύρου η οποία καθιστά ανέφικτη την οποια−
δήποτε έκτακτη παροχή ρευστότητας και αφετέρου
της οφειλόμενης στις συνθήκες της αγοράς έλλειψης
ρευστότητας, το πιστωτικό ίδρυμα αυτό δεν είναι σε
θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ιδίως ένα−
ντι των καταθετών του, οπότε συντρέχει επίσης αιτία
εφαρμογής του στοιχείου γ της παραγράφου 1 του
άρθρου 8 του Ν. 3601/2007, αποφασίζει:
1. Ανακαλείται, η άδεια που είχε παρασχεθεί με την
544/5/27.7.1994 απόφαση της Επιτροπής Νομισματικών
και Πιστωτικών Θεμάτων, όπως ισχύει, για την ίδρυ−
ση και λειτουργία του πιστωτικού ιδρύματος με την
επωνυμία «ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ. Π.Ε»
και τίθεται αυτό σε ειδική εκκαθάριση σύμφωνα με το
άρθρο 68 του Ν. 3601/2007.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

2. Ειδικός εκκαθαριστής του ιδρύματος με την επωνυ−
μία «ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ. Π.Ε» διο−
ρίζεται ο Ιωάννης Γιαννίκος του Αδάμ ΑΔΤ ΑΙ 053212, η
δε αμοιβή του, η οποία δεν αποτελεί μισθό, καθορίζεται
σε τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€ 4.000.) μηνιαίως.
3. Το ως άνω ίδρυμα επιτρέπεται εφεξής να διενεργεί
μόνο τις πράξεις που υπηρετούν τον σκοπό της εκκα−
θαρίσεως. Ειδικώς απαγορεύεται η άσκηση όλων των
δραστηριοτήτων της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του
Ν. 3601/2007.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Μαρτίου 2012
Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ
Ö
(2)
Ανάκληση άδειας λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύμα−
τος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕ−
ΣΒΟΥ − ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε», θέση αυτού σε ειδική εκ−
καθάριση και διορισμός ειδικού εκκαθαριστή.
(Συνεδρίαση 34/18.3.2012, Θέμα 1ο)
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας
της Ελλάδος,
β) την ΠΔ/ΤΕ 336/29.2.1984 σχετικά με τη σύσταση
επιτροπών στην Τράπεζα της Ελλάδος για την άσκηση
αρμοδιοτήτων της (ΦΕΚ Α΄ 28), όπως ισχύει (τελευταία
τροποποιητική αυτής η ΠΔ/ΤΕ 2653/29.2.2012 «Σύστα−
ση Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης − Τροποποίηση δι−
ατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 336/29.2.1984, όπως ισχύει» − ΦΕΚ
Β΄503),
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 μετά την τροποποίησή του
με τον Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ Α΄ 40), και ιδιαίτερα τα άρθρα
8 και 68 αυτού,
δ) την απόφαση της 21/2/4.11.2011 «Κανονισμός ειδικής
εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Β΄ 2498),
ε) την 30/7/2.4.1999 απόφαση της Επιτροπής Τρα−
πεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων «Άδεια λειτουργίας
πιστωτικού ιδρύματος στον «Αστικό Πιστωτικό Συνε−
ταιρισμό Λέσβου − Λήμνου Συν. Π.Ε.» με την επωνυμία
«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ − ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ.
Π.Ε»» (ΦΕΚ Α΄ 86),
στ) την από 18.3.2012 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης
Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της
Ελλάδος, η οποία κοινοποιήθηκε στην Μονάδα εξυγί−
ανσης πιστωτικών ιδρυμάτων, επειδή
i) το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙ−
ΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ − ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ. Π.Ε» αδυνα−
τεί να αυξήσει τα κεφάλαιά του, δεδομένου ότι προς
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του εκ του άρθρου 27
του Ν. 3601/2007 θα έπρεπε να έχει ίδια κεφάλαια σε
ύψος εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων δεκαοκτώ χι−
λιάδων ευρώ (€ 9.618.000), λαμβανομένης υπόψη της
ανεπάρκειας των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτή−

σεις, ενόψει όμως 1) των ανυπέρβλητων προβλημάτων
εξαιτίας των υψηλών ποσοστών μη εξυπηρετούμενων
δανείων και 2) της επί μακρόν αδυναμίας εκ μέρους του
πιστωτικού ιδρύματος να αναλάβει πρωτοβουλίες που
θα αποκαθιστούσαν την βιωσιμότητα αυτού, προκύπτει
αδυναμία αύξησης των ιδίων κεφαλαίων του ώστε να
αρθεί η παρούσα ανεπάρκειά τους. Συνεπώς, συντρέχει
αιτία εφαρμογής της περίπτωσης iν του στοιχείου α της
παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 3601/2007,
ii) εξαιτίας της ως άνω ανεπάρκειας των ιδίων κεφα−
λαίων του αλλά και λόγω αφενός της έλλειψης επαρ−
κούς ενεχύρου η οποία καθιστά ανέφικτη την οποια−
δήποτε έκτακτη παροχή ρευστότητας και αφετέρου
της οφειλόμενης στις συνθήκες της αγοράς έλλειψης
ρευστότητας, το πιστωτικό ίδρυμα αυτό δεν είναι σε
θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ιδίως ένα−
ντι των καταθετών του, οπότε συντρέχει επίσης αιτία
εφαρμογής του στοιχείου γ της παραγράφου 1 του
άρθρου 8 του Ν. 3601/2007, αποφασίζει:
1. Ανακαλείται, η άδεια που είχε παρασχεθεί με την
30/7/2.4.1999 απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και
Πιστωτικών Θεμάτων για την ίδρυση και λειτουργία του
πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία « ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙ−
ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ − ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ. Π.Ε» και τίθεται
αυτό σε ειδική εκκαθάριση σύμφωνα με το άρθρο 68
του Ν. 3601/2007.
2. Ειδικός εκκαθαριστής του ιδρύματος με την επω−
νυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ − ΛΗΜΝΟΥ
ΣΥΝ. Π.Ε» διορίζεται ο Μιχαήλ Ανδριώτης του Βασιλείου
ΑΔΤ Ι 773482, η δε αμοιβή του, η οποία δεν αποτελεί
μισθό, καθορίζεται σε τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€ 4.000.)
μηνιαίως.
3. Το ως άνω ίδρυμα επιτρέπεται εφεξής να διενεργεί
μόνο τις πράξεις που υπηρετούν τον σκοπό της εκκα−
θαρίσεως. Ειδικώς απαγορεύεται η άσκηση όλων των
δραστηριοτήτων της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του
Ν. 3601/2007.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Μαρτίου 2012
Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ
F
(3)
Ανάκληση άδειας λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύμα−
τος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑ−
ΜΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε», θέση αυτού σε ειδική εκκαθάριση και
διορισμός ειδικού εκκαθαριστή.
(Συνεδρίαση 34/18.3.2012, Θέμα 3ο)
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας
της Ελλάδος,
β) την ΠΔ/ΤΕ 336/29.2.1984 σχετικά με τη σύσταση
επιτροπών στην Τράπεζα της Ελλάδος για την άσκηση
αρμοδιοτήτων της (ΦΕΚ Α΄ 28), όπως ισχύει (τελευταία
τροποποιητική αυτής η ΠΔ/ΤΕ 2653/29.2.2012 «Σύστα−
ση Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης − Τροποποίηση δι−
ατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 336/29.2.1984, όπως ισχύει» − ΦΕΚ
Β΄503),

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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 μετά την τροποποίηση του
με τον Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ Α΄ 40), και ιδιαίτερα τα άρθρα
8 και 68 αυτού,
δ) την απόφαση της 21/2/4.11.2011 «Κανονισμός ειδικής
εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Β΄ 2498),
ε) την απόφαση 535/6/2.11.1993 της Επιτροπής Νομι−
σματικών και Πιστωτικών Θεμάτων «Άδεια λειτουργίας
πιστωτικού ιδρύματος στην “ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε”» (ΦΕΚ Α΄ 198),
στ) την από 18.3.2012 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης
Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της
Ελλάδος, η οποία κοινοποιήθηκε στην Μονάδα εξυγί−
ανσης πιστωτικών ιδρυμάτων, επειδή:
i) το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙ−
ΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε» αδυνατεί να αυξήσει
τα κεφάλαια του, δεδομένου ότι προς εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του εκ του άρθρου 27 του Ν. 3601/2007 θα
έπρεπε να έχει ίδια κεφάλαια σε ύψος ενός εκατομμυρίου
εκατόν οκτώ χιλιάδων ευρώ (€ 1.108.000), λαμβανομένης
υπόψη της ανεπάρκειας των προβλέψεων για επισφαλείς
απαιτήσεις, ενόψει όμως 1) των ανυπέρβλητων προβλημά−
των εξαιτίας των υψηλών ποσοστών μη εξυπηρετούμενων
δανείων και 2) της επί μακρόν αδυναμίας εκ μέρους του
πιστωτικού ιδρύματος να αναλάβει πρωτοβουλίες που
θα αποκαθιστούσαν την βιωσιμότητα αυτού, προκύπτει
αδυναμία αύξησης των ιδίων κεφαλαίων του ώστε να
αρθεί η παρούσα ανεπάρκεια τους. Συνεπώς, συντρέχει
αιτία εφαρμογής της περίπτωσης iν του στοιχείου α της
παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 3601/2007,

14085

ii) εξαιτίας της ως άνω ανεπάρκειας των ιδίων κεφα−
λαίων του αλλά και λόγω αφενός της έλλειψης επαρ−
κούς ενεχύρου η οποία καθιστά ανέφικτη την οποια−
δήποτε έκτακτη παροχή ρευστότητας και αφετέρου
της οφειλόμενης στις συνθήκες της αγοράς έλλειψης
ρευστότητας, το πιστωτικό ίδρυμα αυτό δεν είναι σε
θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ιδίως ένα−
ντι των καταθετών του, οπότε συντρέχει επίσης αιτία
εφαρμογής του στοιχείου γ της παραγράφου 1 του
άρθρου 8 του Ν. 3601/2007, αποφασίζει:
1. Ανακαλείται, η άδεια που είχε παρασχεθεί με την
535/6/2.11.1993 απόφαση της Επιτροπής Νομισματικών
και Πιστωτικών Θεμάτων για την ίδρυση και λειτουργία
του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙ−
ΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε» και τίθεται αυτό
σε ειδική εκκαθάριση σύμφωνα με το άρθρο 68 του
Ν. 3601/2007.
2. Ειδικός εκκαθαριστής του ιδρύματος με την επωνυμία
«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε» διορίζεται
ο Δημήτριος Πετράκογλου του Γεωργίου ΑΔΤ Ν 056590,
η δε αμοιβή του, η οποία δεν αποτελεί μισθό, καθορίζεται
σε τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€ 4.000.) μηνιαίως.
3. Το ως άνω ίδρυμα επιτρέπεται εφεξής να διενεργεί
μόνο τις πράξεις που υπηρετούν τον σκοπό της εκκα−
θαρίσεως. Ειδικώς απαγορεύεται η άσκηση όλων των
δραστηριοτήτων της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του
Ν. 3601/2007.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Μαρτίου 2012
Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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