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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 49214
    Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβο−

λής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρη−
ματικών ποσών από μετατροπή ποινών. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−

ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). 

2. Το Π.δ. 101/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύ−
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (Α΄ 168), 
όπως ισχύει.

3. Το Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομι−
κών» (Α΄ 178), όπως ισχύει.

4. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης 
Ιουλίου 2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση πε−
ριορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά 
κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόμων 4063/2012, 
4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015» (Α΄ 84) και ιδίως την 
παρ. 19 του άρθρου πρώτου αυτής.

5. Την παρ.4 του άρθρου πρώτου της από 14ης Ιουλίου 
2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 79).

6. Το γεγονός ότι διατηρούνται σε ισχύ οι περιορισμοί 
στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων 
και ως εκ τούτου παραμένει εξαιρετικά δυσχερής η 
καταβολή χρηματικών ποσών για την εκπλήρωση υπο−
χρεώσεων απέναντι στο δημόσιο και σε ιδιώτες.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:

Άρθρο 1

Αναστέλλεται από 21 Ιουλίου 2015 έως 31 Ιουλίου 2015 
η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης, 
ιδίως η διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, 
αποβολών (εξώσεων) και προσωπικών κρατήσεων. Για 
το ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλεται η υποχρέωση 
έκδοσης και κατάθεσης, εκ μέρους των δικηγόρων ή 
των διαδίκων, γραμματίων καταβολής, δικαστικών ενσή−
μων, εισφορών, ή άλλων, πάσης φύσης, παραβόλων και 
εξόδων σχετικά με την άσκηση και εκδίκαση ενδίκων 
βοηθημάτων και ενδίκων μέσων ενώπιον δικαστικών αρ−
χών ή την εκπροσώπηση από συνήγορο ενώπιον αυτών. 
Αναστέλλεται επίσης, για το ίδιο χρονικό διάστημα, η 
υποχρέωση καταβολής πάσης φύσης εγγυοδοσιών ή 
εφάπαξ ή σε δόσεις χρηματικών ποσών από μετατροπή 
στερητικής της ελευθερίας ποινής, εφόσον η σχετική 
υποχρέωση γεννήθηκε ή η συμπλήρωση της προθεσμίας 
εκπλήρωσής της ανέκυψε στο διάστημα της τραπεζικής 
αργίας ή και μετά τη λήξη της.

Άρθρο 2

Οι υπόχρεοι κατά νόμο, υποχρεούνται να καταβάλ−
λουν τα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 1 ενώπιον 
της αρμόδιας αρχής, εντός πέντε εργασίμων ημερών 
από τη λήξη του χρονικού διαστήματος της αναστολής.

Άρθρο 3

Η ισχύς της παρούσας απόφασης άρχεται από 21 Ιου−
λίου 2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Ιουλίου 2015

Οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
 ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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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.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
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