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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 22478/ΕΥΣ3439 (1)
  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 26774/ΕΥΣ3675/19.6.2007 

(ΦΕΚ 1002/Β/20.6.2007) κοινής υπουργικής απόφασης 
«Έγκριση της προκήρυξης των δράσεων προς τους 
δυνητικούς δικαιούχους των ενισχύσεων για τις Μι−
κρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις στο πλαίσιο των 
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 
Κ.Π.Σ. 2000−2006 και της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 
Interreg III σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3016/2002 
(ΦΕΚ 110 Α΄)».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 35 του ν. 3016/2002 «Εταιρική διακυβέρ−

νηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
110 /τ.Α/17.5.2002).

2. Το ν. 2860/2000 και ειδικότερα τα Άρθρα 1, 3 και 7 
(ΦΕΚ 251/τΑ/14.11.2000).

3. To ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α΄/3.12.2007.

4. Το π.δ. 63/2005 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργα−
να» (ΦΕΚ 98/Α/2005).

5. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με υπ’ αριθμ. 

1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των 
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ /40/
Β/16.1.2009). 

6. Το π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι−
κής Οικονομίας» (ΦΕΚ 165/τ. Α/14.7.2000).

7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 
11.7.2006 «Περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευ−
ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και 
την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999» 
όπως ισχύει.

8. Τα άρθρα 87, 88 και 89 της Συνθήκης περί ιδρύσεως 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περί κρατικών ενισχύ−
σεων.

9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ.70/2001 της Επιτροπής 
της 12ης Ιανουαρίου 2001 σχετικά με την εφαρμογή 
των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές 
ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και 
τον τροποποιητικό Κανονισμό του (ΕΚ) 364/2004, όπως 
ισχύει.

10. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1998/2006 της Επιτροπής 
της 15ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την εφαρμογή 
των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας.

11. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 6015/29.11.2007 από−
φαση της Επιτροπής για την έγκριση του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) (Κωδικός 
CCI2007GR6UN5001).

12. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 3850/
ΕΥΣ523 απόφαση (ΦΕΚ 333/Β/29.2.2008) για την Τροπο−
ποίηση (αναδιάρθρωση) της απόφασης σύστασης της 
Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων όπως ισχύει. 

13. Την Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών με αριθμό 15765/ΕΥΣ2058/5.4.2007 για διάθεση 
πιστώσεων από το Π.Δ.Ε, για την εφαρμογή των δρά−
σεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των δεκατριών 
(13) Π.Ε.Π. του Κ.Π.Σ. 2000−2006 και των των Προγραμ−
μάτων που εντάσσονται στην Κοινοτική Πρωτοβουλία 
INTERREG ΙΙΙ και ειδικότερα των ΠΚΠ «INTERREG ΙΙΙ A 
− PHARE CBC Ελλάδα − Βουλγαρία 2000−2006», «Πρό−
γραμμα Γειτνίασης Ελλάδα−Αλβανία», «Πρόγραμμα Γειτ−
νίασης Ελλάδα − Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία 
της Μακεδονίας», «Πρόγραμμα INTERREG ΙΙΙ A Ελλάδα 
− Κύπρος 2000−2006» και τον ορισμό των ποσών, ποσο−
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στών και ειδών των ενισχύσεων (ΦΕΚ 552/Β/18.4.2007), 
όπως ισχύει.

14. Την υπ’ αριθμ. 14871/E.Y.Σ 3047/20.4.2005 απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, 
Τουριστικής Ανάπτυξης, Εσωτερικών – Δημόσιας Διοίκη−
σης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 575/ΤΒ/28.4.2005) «Ρύθμιση 
θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή δράσεων κρα−
τικών ενισχύσεων ΜΜΕ στο πλαίσιο Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2000−
2006, σύμφωνα με το Άρθρο 35 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 
110 Α΄)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

15. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 26774/
ΕΥΣ3675/19.6.2007 (ΦΕΚ 1002/Β/20.6.2007) κοινής υπουρ−
γικής απόφασης «Έγκριση της προκήρυξης των δράσεων 
προς τους δυνητικούς δικαιούχους των ενισχύσεων για 
τις Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις στο πλαίσιο 
των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
του Κ.Π.Σ. 2000−2006 και της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 
Interreg III σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3016/2002 
(ΦΕΚ 110 Α΄)».

16. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού δημοσίων 
επενδύσεων, επιπλέον της δαπάνης που προκαλείται 
με την υπ’ αριθμ. 26774/ΕΥΣ3675/19.6.2007 (ΦΕΚ 1002/
Β/20.6.2007) κοινή υπουργική απόφαση, η οποία τροπο−
ποιείται με την παρούσα, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 26774/ΕΥΣ3675/19.6.2007 
(ΦΕΚ 1002/Β/20.6.2007) κοινής υπουργικής απόφασης 
«Έγκριση της προκήρυξης των δράσεων προς τους δυ−
νητικούς δικαιούχους των ενισχύσεων για τις Μικρές 
και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις στο πλαίσιο των Περι−
φερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Κ.Π.Σ. 
2000−2006 και της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg 
III σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 
Α΄)», όπως ακολουθεί:

Άρθρο μόνο

Το άρθρο 14 αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμε−
νο:

«Αιτήματα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου υποβάλλονται εγγράφως άπαξ από τους 
δικαιούχους της ενίσχυσης και γίνονται δεκτά υπό τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Αίτημα τροποποίησης του εγκεκριμένου φυσικού 
αντικειμένου όπως αυτό περιγράφεται στη σύμβαση 
δύναται να υποβληθεί εγγράφως από τους δικαιούχους 
της ενίσχυσης, στις περιπτώσεις εκείνες που δεν αφορά 
ουσιώδες μεταβολές στο εγκεκριμένο φυσικό αντικεί−
μενο. Ως επουσιώδεις αλλαγές θεωρούνται, ενδεικτικά, 
η αλλαγή εξοπλισμού πληροφορικής, η αλλαγή προμη−
θευτή χωρίς ουσιώδη μεταβολή των τεχνικών χαρακτη−
ριστικών τους, ή οι εσωτερικές μεταφορές κονδυλίων 
μεταξύ δαπανών που ανήκουν στην ίδια κατηγορία 
ενέργειας, κ.λπ.

2. Δύνανται επίσης να γίνουν αποδεκτές τροποποιή−
σεις σε ποσοστό έως 20% του εγκεκριμένου φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου μεταξύ διαφορετικών κατηγο−
ριών ενεργειών, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια 
τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης (π.χ 
συνέπεια στις συναλλαγές, δημιουργούμενες θέσεις 
απασχόλησης)

β) δεν επέρχεται κατάργηση κατηγορίας ενέργειας η 
οποία έχει προβλεφθεί στη σύμβαση του επενδυτή με 
τον Τελικό Δικαιούχο,

Σε αντίθετη περίπτωση και εφόσον δεν τηρούνται 
κάποια από τις ως άνω προϋποθέσεις α) ή β), η πρόταση 
επαναξιολογείται από τον Τελικό δικαιούχο και μόνο 
(χωρίς επαναξιολόγηση από τη Διατραπεζική Επιτρο−
πή) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7, παρ 
1, εδ i της υπ’ αριθμ. 14871/ΕΥΣ3047/20.4.2005 κοινής 
υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί με την 
υπ’ αριθμ. 35652/ΕΥΣ6814/8.9.2006 (ΦΕΚ 1290/Β/12.9.2006) 
και ισχύει και επιβεβαιώνεται η συνέχιση ή όχι της χρη−
ματοδότησης. 

3. Τροποποιήσεις σε ποσοστό άνω του 20% του εγκε−
κριμένου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μετα−
ξύ διαφορετικών κατηγοριών ενεργειών δεν γίνονται 
αποδεκτές.

Σε κάθε περίπτωση και προκειμένου ένα αίτημα τρο−
ποποίησης να γίνεται δεκτό, θα πρέπει να διασφαλί−
ζεται ότι: 

α) εξακολουθούν να εξυπηρετούνται οι αρχικοί στό−
χοι της επένδυσης και διατηρείται ο ολοκληρωμένος 
χαρακτήρας της

β) εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και προϋποθέ−
σεις του προγράμματος 

γ) δεν επέρχεται αύξηση του επιχορηγούμενου προ−
ϋπολογισμού 

Το αίτημα τροποποίησης υποβάλλεται, σύμφωνα με 
τυποποιημένο έγγραφο, από το δικαιούχο της ενίσχυ−
σης προς τον Τελικό Δικαιούχο, συνοδευόμενο από σχε−
τικές προσφορές, προτιμολόγια, prospectus, τα οποία θα 
αιτιολογούν το κόστος των νέων παρεμβάσεων.

Ο Τελικός Δικαιούχος εξετάζει το αίτημα στην ουσία 
του και αποφασίζει για την μερική ή ολική αποδοχή ή 
απόρριψή του εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από 
την υποβολή και παραλαβή του. Η απόφαση για την 
τροποποίηση ή μη της σύμβασης, κοινοποιείται από τον 
Τελικό Δικαιούχο στο δικαιούχο της ενίσχυσης.

Στην περίπτωση που ο Τελικός Δικαιούχος αποδε−
χτεί το αίτημα τροποποίησης ολικά ή μερικά, καλεί 
τον επενδυτή εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, για 
την υπογραφή των τροποποιήσεων της σύμβασης και 
κοινοποιεί τις τροποποιημένες συμβάσεις στην εκάστο−
τε αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης. Σε αντίθετη 
περίπτωση, ενημερώνει εγγράφως τον επενδυτή για τη 
μη αποδοχή του αιτήματός του.

4. Αίτημα παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης 
της επένδυσης για διάστημα μέχρι δύο (2) μήνες γί−
νεται αυτοδίκαια δεκτό, υπό την προϋπόθεση ότι το 
αίτημα υποβάλλεται από το δικαιούχο της ενίσχυσης 
στον Τελικό Δικαιούχο, εντός της προθεσμίας ολοκλή−
ρωσης της εγκεκριμένης επένδυσης και λαμβάνοντας 
υπόψη τον περιορισμό της παραγράφου 5 του παρόντος 
άρθρου. Στην περίπτωση αυτή, η πιθανή έγκριση του 
αιτήματος κοινοποιείται προς ενημέρωση από τον Τε−
λικό Δικαιούχο στην εκάστοτε αρμόδια Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης. 

5. Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επέν−
δυσης χορηγείται σε περιπτώσεις διακοπής ή καθυστέ−
ρησης των επενδυτικών εργασιών για λόγους ανωτέρας 
βίας και για όσο χρόνο τα γεγονότα που τη συνιστούν 
διαρκούν. Στην έννοια της ανωτέρας βίας συμπερι−
λαμβάνονται μόνο περιστατικά, τα οποία σαφώς και 
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αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και 
της ευθύνης των συμβαλλομένων. Καθένας των συμ−
βαλλομένων δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεών του από τη Σύμβαση, κατά το μέτρο 
και κατά το χρόνο που τα ως άνω γεγονότα ή περι−
στατικά παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους. Σχετικό 
αίτημα παράτασης υποβάλλεται εγγράφως από τον 
δικαιούχο της ενίσχυσης στον Τελικό Δικαιούχο άμε−
σα. Το αίτημα παράτασης εγκρίνεται με απόφαση του 
Τελικού Δικαιούχου. Το κάθε αίτημα παράτασης γίνεται 
αποδεκτό με την προϋπόθεση ότι η καταληκτική ημερο−
μηνία ολοκλήρωσης και αποπληρωμής της επένδυσης 
συμπεριλαμβανομένης και τυχόν αυτοδίκαιης παράτα−
σης δεν υπερβαίνει : 

 α) για τα Π.Κ.Π. Interreg IIΙ, την 30η Απριλίου 2009, 
 β) για όλα τα Π.Ε.Π., για συμβάσεις που υπογράφονται 

μέχρι τις 30.6.2008, την 30η Ιουνίου 2009,
γ) για όλα τα Π.Ε.Π., για συμβάσεις που υπογράφονται 

μετά την 1.7.2008, την 30η Σεπτεμβρίου 2009.
Η απόφαση για την τροποποίηση ή μη της σύμβασης 

κοινοποιείται από τον Τελικό Δικαιούχο στο δικαιούχο 
της ενίσχυσης και προς ενημέρωση στην εκάστοτε αρ−
μόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης.

6. Η πραγματοποίηση πράξεων μεταβίβασης μετο−
χών ή εταιρικών μεριδίων δικαιούχου της ενίσχυσης για 
ποσοστό ίσο ή μικρότερο του 49%, σε σχέση με την 
μετοχική σύνθεση που αναφέρεται στη σύμβαση μεταξύ 
του Φορέα της επένδυσης και του Τελικού Δικαιούχου 
είναι ελεύθερη, ενώ για ποσοστό μεγαλύτερο αυτού ο 
δικαιούχος της ενίσχυσης ενημερώνει υποχρεωτικά την 
τράπεζα, πριν προβεί σε αυτές, προκειμένου ο Τελικός 
Δικαιούχος να εξετάσει και να επιβεβαιώσει ότι τα κρι−
τήρια του εδαφίου (iv) της παραγράφου α του άρθρου 3 
της παρούσας συνεχίζουν να πληρούνται. Ειδικότερα:

Είτε η μεταβολή πρόκειται να συντελεστεί πριν από 
την ολοκλήρωση της επένδυσης είτε μετά την ολοκλή−
ρωση της επένδυσης και πριν την έκδοση της βεβαί−
ωσης ολοκλήρωσης από την τράπεζα, ο φορέας της 
επένδυσης υποβάλλει αίτηση στο υποκατάστημα της 
τράπεζας που έχει υποβληθεί η επενδυτική πρόταση, η 
οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τα στοιχεία αυτών που μεταβιβάζουν τις μετοχές 
ή τα εταιρικά μερίδια,

β) τα στοιχεία αυτών που αποδέχονται τη μεταβίβαση 
των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων,

γ) υπεύθυνες δηλώσεις για την πρόθεση σύναψης της 
σχετικής δικαιοπραξίας. 

Σε κάθε περίπτωση ο Τελικός Δικαιούχος οφείλει να 
προχωρήσει σε εκ νέου αξιολόγηση της επενδυτικής 
πρότασης σε ότι αφορά το κριτήριο 1 «επιχειρηματική 
ικανότητα και συνέπεια στις συναλλαγές του δυνητικού 
τελικού αποδέκτη της ενίσχυσης» του άρθρου 11, και να 
ελέγξει τη διατήρηση της ιδιότητας της επιχείρησης ως 
μικρής ή πολύ μικρής κατά σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο Παράρτημα Δ της παρούσας. 

Σε περίπτωση μη τήρησης της παραπάνω διαδικασίας 
από την πλευρά του φορέα της επένδυσης αναφορικά 
με την εκ των προτέρων ενημέρωση, η τράπεζα λαμβά−
νει απόφαση για επιστροφή ή μείωση της εγκριθείσας 
δημόσιας επιχορήγησης σε ποσοστό 10%.

Η ως άνω διαδικασία της εκ των προτέρων ενημέρω−
σης δεν ακολουθείται στις περιπτώσεις μεταβιβάσεων 
λόγω κληρονομικής διαδοχής. Στην περίπτωση αυτή 

ενημερώνεται το αρμόδιο υποκατάστημα και ελέγχε−
ται η διατήρηση της ιδιότητας μίας επιχείρησης ως 
μικρής ή πολύ μικρής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Παράρτημα Δ της παρούσας, αφού πραγματοποιηθεί 
η μεταβίβαση.

Επίσης, οι ρυθμίσεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή όταν 
πρόκειται για επιχειρήσεις – Φορείς της Επένδυσης – 
που εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, από 
της εισαγωγής των τίτλων τους και για όσο διάστημα 
είναι εισηγμένες.

Στην περίπτωση δε, που η αλλαγή της μετοχικής ή 
εταιρικής σύνθεσης και η πραγματοποίηση πράξεων 
μεταβίβασης μετοχών ή εταιρικών μεριδίων του Φορέα 
της Επένδυσης καθιστά την ενισχυόμενη Μικρή ή Πολύ 
Μικρή Επιχείρηση μη επιλέξιμη ή μη θετικά αξιολογη−
μένη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο α) 
του Άρθρου 3 της παρούσας, τότε με απόφαση του 
Τελικού Δικαιούχου, ορίζεται η επιστροφή του συνόλου 
της καταβληθείσας δημόσιας επιχορήγησης.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Μαΐου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 Γ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

F
(2)

    Στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις τρι−
μηνιαίες και τις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστά−
σεις.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
(Αριθμ. απόφ. 4/507/28.4.2009)

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την περίπτωση (α) της παραγράφου 5 του άρθρου 

6 του ν. 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την 
πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κι−
νητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση 
σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 
91/30.4.2007).

2. Την περίπτωση (ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 
78 του ν. 1969/1991 «Εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλα−
κίου, αμοιβαία κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού και 
εξυγιάνσεις της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 167/30.10.1991).

3. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα» (ΦΕΚ Α΄ 98/2005), αποφασίζει ομόφωνα:

Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρμογής

Για τους σκοπούς της απόφασης ως οικονομικές κα−
ταστάσεις νοούνται αυτές που καλύπτουν το πρώτο 
τρίμηνο, το πρώτο εξάμηνο και το τρίτο τρίμηνο κάθε 
οικονομικής χρήσης και καταρτίζονται σύμφωνα με 
τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ/ΔΠΧΑ)όπως αυτά 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα 
με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊ−
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002, που δημοσιεύτηκε στην 
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επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L 243) 
και τους Κανονισμούς που εκδίδονται από την Επιτροπή 
(Commission), κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 3 και 6 
του Κανονισμού αυτού.

Άρθρο 2

Στοιχεία και Πληροφορίες

1. Τα στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις 
τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις καθώς και από τις 
εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις των άρθρων 6 και 5, 
αντίστοιχα, του ν. 3556/2007, τα οποία δημοσιεύει ο εκδό−
της σύμφωνα με το άρθρο 21 του ίδιου νόμου, προκειμένου 
να παρέχεται στο επενδυτικό κοινό γενική ενημέρωση για 
την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα αυτού 
και των ελεγχόμενων από αυτόν επιχειρήσεων, ορίζονται 
στα συνημμένα Παραρτήματα Α έως Ε.

2. Τα δημοσιευόμενα στοιχεία παρατίθενται με τρόπο 
που να τα καθιστά ευκρινή και ευανάγνωστα.

3. Οι εκδότες μπορούν να παρεκκλίνουν από το περιε−
χόμενο των υποδειγμάτων 1, 2 και 3 του Παραρτήματος 
Β, εφόσον η παρέκκλιση είναι σκόπιμη ή αναγκαία προκει−
μένου ο αναγνώστης να μορφώσει ακριβέστερη και πλη−
ρέστερη άποψη για την οικονομική τους κατάσταση.

Άρθρο 3
Χρόνος δημοσιοποίησης των στοιχείων και

πληροφοριών

1. Τα στοιχεία και πληροφορίες του άρθρου 2 δημο−
σιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 3556/2007 
ταυτόχρονα με τη δημοσιοποίηση κατά περίπτωση των 
τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων ή της εξαμηνι−
αίας οικονομικής έκθεσης.

2. Οι εκδότες υποβάλλουν εγγράφως και ηλεκτρονικά 
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ταυτόχρονα με τη δη−
μοσιοποίησή τους, τα στοιχεία και τις πληροφορίες του 
άρθρου 2 της παρούσας, αναφέροντας τις εφημερίδες 
στις οποίες αυτά δημοσιεύθηκαν.

Άρθρο 4

Τελικές διατάξεις

1. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη λήψη της. 
3. Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής κα−

ταργείται η υπ’ αριθμό 6/448/11.10.2007 απόφαση του 
∆ιοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

(ΦΕΚ Β΄ 2092/29.10.2007).  
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑ−
ΛΑΙΩΝ

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα):
Είναι αυτά που περιλαμβάνονται στον πίνακα 1.3 του 

Υποδείγματος 1.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιη−

μένα και μη ενοποιημένα):
Είναι αυτά που περιλαμβάνονται στον πίνακα 2.4 του 

Υποδείγματος 2.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες
(Παρατίθενται διακριτά σε ενοποιημένη και μη ενο−

ποιημένη βάση)

(α) Σε περίπτωση που ο τύπος της έκθεσης επισκό−
πησης είναι με θέματα έμφασης ή εξαίρεσης, παρα−
τίθενται συνοπτικά τα εν λόγω θέματα, καθώς και η 
συνολική επίπτωση των εξαιρέσεων στα ίδια κεφάλαια 
και τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα 
μειοψηφίας. Σε περίπτωση δε, που ο νόμιμος ελεγκτής 
εκφέρει αρνητική γνώμη ή αρνείται να εκφέρει γνώμη, 
παρατίθεται ο λόγος της άρνησης.

(β) Σε περίπτωση μεταβολών όπως, αλλαγή λογι−
στικών πολιτικών, εκτιμήσεων, διόρθωση λογιστικού 
λάθους, αναταξινομήσεις κονδυλίων των οικονομικών 
καταστάσεων, αναφέρεται το είδος των μεταβολών 
και οι σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων, όπου 
γνωστοποιούνται οι μεταβολές αυτές , σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα από τις αντίστοιχες διατάξεις των 
ΔΛΠ/ΔΠΧΑ. Σε περίπτωση που οι παραπάνω μεταβο−
λές επηρεάζουν τις ήδη δημοσιοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις, τότε αναφέρονται οι αλλαγές στον κύ−
κλο εργασιών, στα αποτελέσματα μετά από φόρους και 
δικαιώματα μειοψηφίας, στα συγκεντρωτικά συνολικά 
έσοδα μετά από φόρους, καθώς και στα ίδια κεφάλαια 
των ιδιοκτητών της μητρικής, για τη συγκρίσιμη ενδιά−
μεση περίοδο και την προηγούμενη ετήσια οικονομική 
χρήση.

(γ) (αα) Σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων όπως 
ίδρυση, εξαγορά, πώληση, συγχώνευση άλλης εται−
ρίας ή κλάδου, απόσχιση κλάδου και αναδιάρθρωση 
παρατίθενται οι βασικές πληροφορίες για το γεγονός, 
συμπεριλαμβανομένης και της ημερομηνίας πραγματο−
ποίησής του. Επιπλέον, στην περίπτωση που τα εν λόγω 
γεγονότα επέφεραν μεταβολή συνολικά σε ποσοστό 
άνω του 25%, στον κύκλο εργασιών, ή/και στα αποτε−
λέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, 
ή/και στα ίδια κεφάλαια των ιδιοκτητών της μητρικής, 
αναφέρεται η επίπτωση στα παραπάνω μεγέθη (ποσό 
και ποσοστό).

(ββ) Σε περίπτωση διακοπής εκμετάλλευσης παρατί−
θενται οι βασικές πληροφορίες για το γεγονός.

(γγ) Οι σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων 
όπου γνωστοποιούνται οι περιπτώσεις (γ) (αα) και (γ) 
(ββ).

(δ) Σε περίπτωση αλλαγής της χρονικής περιόδου 
της οικονομικής χρήσης της εταιρείας, αναφέρεται το 
γεγονός και οι λόγοι της αλλαγής, με επισήμανση στη 
μη συγκρισιμότητα των οικονομικών στοιχείων της τρέ−
χουσας περιόδου σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 
της προηγούμενης χρήσης. Επιπλέον, για λόγους συ−
γκρισιμότητας, παρατίθενται κατ’ ελάχιστο τα βασικά 
μεγέθη (κύκλος εργασιών, αποτελέσματα μετά από 

φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ίδια κεφάλαια των 
ιδιοκτητών της μητρικής) της τρέχουσας περιόδου με 
τα αντίστοιχα στοιχεία της συγκρίσιμης προηγούμενης 
χρονικής περιόδου. 

(ε) Σε περίπτωση που οι οικονομικές καταστάσεις του 
εκδότη περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις που καταρτίζουν άλλες εταιρίες, αναφέ−
ρονται οι επωνυμίες των εταιρειών αυτών, η χώρα της 
έδρας τους, το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό 
κεφάλαιο του εκδότη και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους 
στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

(στ) Η σημείωση των οικονομικών καταστάσεων στην 
οποία γίνεται αναφορά των ανέλεγκτων φορολογικά 
χρήσεων.

(ζ) (αα) Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία δια−
φορές, οι αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων 
που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση 
στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας 
και του ομίλου.

(ββ) Το ποσό της σωρευτικής πρόβλεψης που έχει 
διενεργηθεί, για κάθε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις, 
εφόσον είναι σημαντική:

− υποθέσεις που αναφέρονται στην περίπτωση (ζ) 
(αα)

− ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
− λοιπές προβλέψεις.
(η) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο 

τέλος της τρέχουσας περιόδου και της αντίστοιχης 
περιόδου της προηγούμενης χρήσης.

(θ) Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) 
σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης κα−
θώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων 
της εταιρίας και του ομίλου στη λήξη της τρέχουσας 
περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους 
με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο 
∆ΛΠ 24, με διακριτή παράθεση των συνολικών αμοιβών 
διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης, των 
συναλλαγών τους, καθώς και των απαιτήσεων και υπο−
χρεώσεων τους.

(ι) Σε περίπτωση που στην τρέχουσα περίοδο ο εκ−
δότης παύει να καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις, αναφέρεται το γεγονός και η αιτία που 
το προκάλεσε.

(ια) Τα ποσά και η φύση των λοιπών συνολικών εσόδων 
μετά από φόρους.

(ιβ) Ο αριθμός και η αξία κτήσης του συνόλου των 
μετοχών της μητρικής που κατέχονται είτε από την ίδια 
είτε από θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις, στη 
λήξη της τρέχουσας περιόδου.

(ιγ) Κάθε άλλη ουσιώδης για τους επενδυτές πληρο−
φορία ως προς τη χρηματοοικονομική κατάσταση και 
την πορεία των δραστηριοτήτων της μητρικής και του 
ομίλου, από την έναρξη της τρέχουσας οικονομικής 
χρήσης μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών 
καταστάσεων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες που παρατίθε−
νται στην περίπτωση κατάρτισης και ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων

(α) H σημείωση των οικονομικών καταστάσεων όπου 
γνωστοποιούνται παρακάτω:

(αα) Η επωνυμία και η χώρα της καταστατικής έδρας 
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για κάθε μια από τις εταιρείες ή κοινοπραξίες που πε−
ριλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές κατα−
στάσεις, καθώς και το ποσοστό με το οποίο η μητρική 
εταιρεία συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, στο μετοχικό 
τους κεφάλαιο. 

(ββ) Η μέθοδος ενσωμάτωσης που εφαρμόστηκε, για 
κάθε εταιρεία ή κοινοπραξία που περιλαμβάνεται στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

(β) Η επωνυμία των εταιρειών ή κοινοπραξιών που:
(αα) ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις για πρώτη φορά στην τρέχουσα περίοδο, 
ενώ δεν είχαν ενσωματωθεί είτε στην αμέσως προ−
ηγούμενη περίοδο είτε στην αντίστοιχη περίοδο της 
προηγούμενης χρήσης, με σύντομη επεξήγηση του λό−
γου έναρξης της ενσωμάτωσής τους.

(ββ) δεν ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες οικονομι−
κές καταστάσεις στην τρέχουσα περίοδο, ενώ είχαν εν−
σωματωθεί είτε στην αμέσως προηγούμενη περίοδο είτε 
στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, με 
σύντομη επεξήγηση του λόγου μη ενσωμάτωσής τους.

(γγ) δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση με παρα−
πομπή στη σημείωση των οικονομικών καταστάσεων, 
όπου γίνεται λεπτομερής αναφορά του λόγου μη ενο−
ποίησης.

(γ) Σε περίπτωση μεταβολής της μεθόδου ενσωμάτω−
σης κάποιας εταιρείας ή κοινοπραξίας από χρήση σε 
χρήση ή από περίοδο σε περίοδο αναφέρεται η επωνυμία 
και επεξήγηση του λόγου μεταβολής της μεθόδου.

(δ) Σε περίπτωση έναρξης ή παύσης ενσωμάτωσης 
στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ή μεταβολής 
της μεθόδου ενσωμάτωσης εταιρειών ή κοινοπραξιών, 
που επέφεραν μεταβολή συνολικά σε ποσοστό άνω του 
25% στον κύκλο εργασιών, ή/και στα αποτελέσματα μετά 
από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ή/και στα ίδια 
κεφάλαια των ιδιοκτητών της μητρικής, αναφέρεται η 
επίπτωση στα παραπάνω μεγέθη (ποσό και ποσοστό).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

Επεξηγηματικές σημειώσεις των προαναφερόμενων 
στοιχείων και πληροφοριών

(α) Οι ημερομηνίες παρατίθενται ως εξής: ημέρα 
(αριθμητικά), μήνας (ολογράφως), έτος (αριθμητικά). Ως 
«ημερομηνία έναρξης περιόδου» ορίζεται η ημερομηνία 
έναρξης της τρέχουσας οικονομικής χρήσης.

(β) Το όνομα του νόμιμου ελεγκτή, η επωνυμία της 
ελεγκτικής εταιρείας καθώς και ο τύπος της έκθεσης 
επισκόπησης παρατίθενται στα στοιχεία και πληροφο−
ρίες των περιόδων, των οποίων οι οικονομικές κατα−
στάσεις ελέγχονται από νόμιμο ελεγκτή.

Ο «τύπος» της έκθεσης επισκόπησης των νόμιμων ελε−
γκτών προσδιορίζεται βάσει των διατάξεων της απόφα−
σης της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγ−
χων (ΕΛΤΕ) αριθμ. ΕΛΤΕ 483 (ΦΕΚ B/1589/22.10.2004).

Κατά περίπτωση χρησιμοποιούνται οι παρακάτω 
όροι:

− Με σύμφωνη γνώμη
− Με σύμφωνη γνώμη − θέματα έμφασης
− Γνώμη με εξαιρέσεις
− Άρνηση γνώμης
− Αρνητική γνώμη
(γ) Μόνο για τα στοιχεία των ενοποιημένων οικονομι−

κών καταστάσεων. Τα εν λόγω πεδία συμπληρώνονται 
υποχρεωτικά.

(δ) Σε περίπτωση ενοποιημένων μεγεθών, αφορούν 
κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή μετά από φόρους και δικαι−
ώματα μειοψηφίας. Τα ποσά παρατίθενται σε Ευρώ με 
τέσσερα (4) δεκαδικά ψηφία.

(ε) Συμπεριλαμβάνονται τα ∆ικαιώματα Μειοψηφίας.
(στ) Τα κονδύλια των υποδειγμάτων με μηδενικό υπό−

λοιπο δύναται να παραλείπονται. 
(ζ) Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διακοπείσες δρα−

στηριότητες, οι στήλες «Διακοπείσες δραστηριότητες» 
και «Σύνολο» παραλείπονται. Σε περίπτωση διακοπεισών 
δραστηριοτήτων μόνο κατά την προηγούμενη χρήση, 
τότε στα υποδείγματα δεν εμφανίζονται οι σχετικές 
στήλες για την τρέχουσα χρήση.

(η) Στα «Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους» 
περιλαμβάνονται στοιχεία εσόδων και εξόδων που ανα−
γνωρίζονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Ο Πρόεδρος

ΑΛΕΞΙΟΣ Α. ΠΙΛΑΒΙΟΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 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/CDμ ρφή

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. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 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.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• 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.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* 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 τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02009432005090016*
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