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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 48032 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 45881/2004 κοινής υπουρ-

γικής απόφασης περί καθορισμού της διαδικασίας 
είσπραξης προστίμων από παραβάσεις του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας και απόδοσής τους στους δι-
καιούχους Δήμους και Κοινότητες.

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

΄Εχοντας υπόψη:
1) Την υπ’ αριθμ. 45881/3.9.2004 κοινή απόφαση των 

Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέ-
ντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Μεταφορών και 
Επικοινωνιών και Δημόσιας Τάξης. 

2) Την ανάγκη τροποποίησης της ανωτέρω απόφασης 
ως προς το χρονικό περιθώριο εξόφλησης των οφειλών 
από πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ), 
με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της εξυπηρέτησης 
των πολιτών. 

3) Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 κοινή από-
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερι-
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά 
με την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
ΕΣ.Δ.Δ.&Α. 

4) Την υπ’ αριθμ. 14650/Δ10Ε85/17.3.2004 κοινή απόφα-
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών, σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στους Υφυπουργούς Οικονομίας & Οικονομικών

5) Την υπ’ αριθμ. 18674/4176/29.3.2004 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και 
Επικοινωνιών, σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών
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6) Την υπ’ αριθμ. 7004/3/39/15.3.2004 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Δημόσιας 
Τάξης Χρήστο Μαρκογιαννάκη»

7) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 45881/2004 απόφαση 
μας (Φ.Ε.Κ. 1479/Β/29.9.2004) κατά το μέρος που αφορά 
στην προθεσμία εμπρόθεσμης πληρωμής των προστί-
μων από παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 
(Κ.Ο.Κ), όπως αυτή αναφέρεται στο δεύτερο, τρίτο και 
πέμπτο εδάφιο της ενότητας 2. και στο πρώτο εδάφιο 
της ενότητας 5. και ορίζουμε ότι εμπρόθεσμη πληρωμή 
είναι αυτή που διενεργείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών 
από την ημερομηνία βεβαίωσης της παράβασης από τα 
όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας. 

Στην περίπτωση που η δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα 
συμπίπτει με επίσημη αργία ή Σάββατο και Κυριακή, η 
ημερομηνία λήξης της ανωτέρω προθεσμίας μεταφέ-
ρεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2005

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ ΑΔΑΜ ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ - 
  ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ
 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ  
 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

F
Αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΗΛ/9/17650 (2)
Καθορισμός ειδικών ορίων ηλικίας διορισμού προσω-

πικού του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 10 του 

ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/τ.Α΄/20.9.2002), όπως ισχύει, σύμ-
φωνα με τις οποίες «ειδικά όρια ηλικίας που απαιτούνται 
από τη φύση και τις ιδιαιτερότητες των καθηκόντων των 
προς πλήρωση θέσεων μπορεί να καθορίζονται με την 
οικεία προκήρυξη, μετά από γνώμη του οικείου φορέα 
και απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

2. Το έγγραφο του Υπουργείου Εμπορικής - Ναυτιλίας 
υπ’ αριθμ. 5117.01/03/2005/16.9.2005 σχετικά με τον καθο-
ρισμό ανωτάτου ορίου ηλικίας διορισμού προσωπικού 
του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε ως ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού, 
λόγω της ιδιάζουσας φύσης και των ιδιαιτεροτήτων των 
καθηκόντων του προσωπικού του κλάδου Λιμενεργατών 

του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. το τεσσαρακο-
στό (40o) έτος της ηλικίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2005

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 176586/Ε3/26586 (3)
Απαγόρευση εξαγωγής πολεμικού υλικού στη Λαϊκή 

Δημοκρατία του Κονγκό.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
1.1. Του ν. 936/1979 «περί τροποποιήσεως και συμπλη-

ρώσεως των περί Εξωτερικού Εμπορίου Διατάξεων» 
Άρθρα 1 & 8 (ΦΕΚ 144/Α/1979).

12. Του ν. 1558/1985 «περί Κυβερνήσεως και Κυβερνη-
τικών Οργάνων» (ΦΕΚ 137/Α/1985).

1.3. Του ν. 2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν 
όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχα-
νισμούς» Άρθρο 3 (ΦΕΚ 147/Α/1993).

1.4. Του π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εθνικής Οικονομίας» Αρθρο 36 (ΦΕΚ 165/Α/2000).

1.5. Του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων 
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο 
Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57/Α/2002).

2.. Την υπ’ αριθμ. 126263/Ε3/6263/4.10.2ΟΟ1 απόφαση 
του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας «περί ρυθμίσεως 
διαδικασιών εξαγωγής-επανεξαγωγής-πώλησης-μετα-
πώλησης εμπορευμάτων» (ΦΕΚ 1359/Β/2001).

3. Την υπ’ αριθμ. 1596/2005 απόφαση του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

4. Τον υπ’ αριθμ. 889/2005 Κανονισμό του Συμβουλίου 
της (ΕΚ.) (L 152/1/2005 )

5. Την υπ’ αριθμ. 440/2005 κοινή θέση ΚΕΠΠΑ (L 152/
22/2005).

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσης 
απόφασης δεν δημιουργείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Απαγορεύεται η προμήθεια, πώληση (εξαγωγή-επα-
νεξαγωγή-διαμετακόμιση) οπλισμού και κάθε είδους 
συναφούς υλικού, συμπεριλαμβανομένων των όπλων και 
πυρομαχικών, στρατιωτικών οχημάτων και εξοπλισμού, 
παραστρατιωτικού εξοπλισμού καθώς και των ανταλ-
λακτικών αυτών:

α) από οποιονδήποτε από τη χώρα μας στη Λαϊκή 
Δημοκρατία του Κονγκό

β) από οπουδήποτε προς τη Λαϊκή Δημοκρατία του 
Κονγκό από Ελληνες υπηκόους και εταιρείες που έχουν 
συσταθεί και λειτουργούν βάσει της Ελληνικής νομοθε-
σίας ανεξαρτήτως του τόπου δραστηριοποίησής τους.

Οι παραπάνω απαγορεύσεις αφορούν και τη μεταφορά 
των προαναφερομένων υλικών με σκάφη ή αεροσκάφη 
που φέρουν την Ελληνική σημαία και ανεξάρτητα εάν 
τα υλικά αυτά προέρχονται ή όχι από τα εδάφη των 
Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2. Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση παροχή στη Λαϊκή 
Δημοκρατία του Κονγκό τεχνικής βοήθειας σχετικά 
με την προμήθεια, κατασκευή συντήρηση ή και χρήση 
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των υλικών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε 
οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Λαϊκή 
Δημοκρατία του Κονγκό ή προς χρήση στη Λαϊκή Δη-
μοκρατία του Κονγκό.

3. Των παραπάνω απαγορεύσεων εξαιρούνται:
α) Η προμήθεια, πώληση (εξαγωγή - επανεξαγωγή 

- διαμετακόμιση) οπλισμού και συναφούς υλικού και η 
παροχή τεχνικής βοήθειας που προορίζεται αποκλει-
στικά για την υποστήριξη ή τη χρήση από μονάδες του 
στρατού και της αστυνομίας της Λαϊκής Δημοκρατίας 
του Κονγκό , υπό τον όρο ότι οι μονάδες αυτές:

ι) Έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία ενσωμάτωσης 
τους ή

ιι) -επιχειρούν υπό την ηγεσία του ενοποιημένου Επιτε-
λείου των Ενόπλων Δυνάμεων η της Εθνικής Αστυνομίας 
της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό αντίστοιχα ή

ιιι) ευρίσκονται στη διαδικασία ενσωμάτωσης στο 
έδαφος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, εκτός 
των επαρχιών του Βορείου και Νοτίου Κιβού και της 
περιοχής του Ιτουρί.

β) Η προμήθεια, πώληση (εξαγωγή-επανεξαγωγή-δι-
αμετακόμιση) οπλισμού και συναφούς υλικού και η πα-
ροχή τεχνικής βοήθειας που προορίζεται αποκλειστικά 
για την υποστήριξη ή τη χρήση από την Αποστολή του 
Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρα-
τία του Κονγκό (MONUC).

γ) Η προμήθεια, πώληση (εξαγωγή-επανεξαγωγή-δια-
μετακόμιση) μή φονικού στρατιωτικού εξοπλισμού και n 
παροχή συναφούς προς το μή φονικό εξοπλισμό βοή-
θειας και εκπαίδευσης, υπό τον όρο ότι η συγκεκριμένη 
προμήθεια ή παροχή κοινοποιείται εκ των προτέρων 
στην Επιτροπή Κυρώσεων.

Οι παραπάνω προμήθεις, πωλήσεις (εξαγωγές-επανε-
ξαγωγές-διαμετακομίσεις) γίνονται μόνο σε τόπους πα-
ραλαβής, που καθορίζονται από την κυβέρνηση Εθνικής 
Ενότητας και Μετάβασης,σε συντονισμό με τη MONUC, 
κοινοποιούνται εκ των προτέρων στην Επιτροπή Κυ-
ρώσεων.

Απαραίτητη δε προϋπόθεση για την πραγματοποίη-
ση αυτών όσο και της παροχής τεχνικής βοήθειας και 
εκπαίδευσης είναι ο εφοδιασμός των ενδιαφερομένων 
με σχετική εγκριτική άδεια του Υπουργείου Οικονομίας 
και Οικονομικών.

4. Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται σύμφωνα 
με το άρθρο 8 του ν. 936/1979.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. Ισχύει από την ημερομηνία της υπο-
γραφής της.

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2005

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
Αριθμ. Δ 1527/42/B0018 (4)
Τροποποίηση της Δ567/21/18.4.1996 απόφασης Υπουρ-

γού Οικονομικών «περί καθορισμού Ελληνικών αδει-
ών και πινακίδων κυκλοφορίας προσωρινού τύπου» 
(ΦΕΚ 524/Β/3.7.1996).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 139 του ν. 2960/2001 περί 

Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ΦΕΚ Α΄265)

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄ 98).

3. Τις προτάσεις της Επιτροπής που συστήθηκε με 
την υπ’ αριθμ. 1112026/989/0006/5.10.1994 απόφαση της 
Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Το γεγονός, ότι η συχνή αντικατάσταση των 
αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας προσωρινού τύπου 
στα οχήματα, που παραμένουν επί πολλά συνεχή 
έτη στη χώρα μας με το καθεστώς της προσωρινής 
εισαγωγής, προκαλεί δυσλειτουργία στις αρμόδιες 
για τη χόρήγησή τους τελωνειακές αρχές με απο-
τέλεσμα την καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση των 
συναλλασσόμενων.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση 
του Κρατικού Προϋπολογισμού.

6. Την υπ’ αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ85/17.3.2004 κοινή από-
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο-
νομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 
Β΄ 519), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 

1. Η παράγραφος 4 και η παράγραφος 5 του άρ-
θρου 3 της υπ’ αριθμ. Δ567/21/18.4.1996 απόφασης του 
Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 524), με την οποία 
καθορίστηκαν ο τύπος και η διαδικασία χορήγησης 
Ελληνικών αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας προ-
σωρινού τύπου, τροποποιούνται ως εξής:

«4. Στην εσωτερική σελίδα του δεύτερου φύλλου 
της άδειας αναγράφονται στοιχεία σχετικά με την 
ασφάλιση του οχήματος, η οποία δεν δύναται να εί-
ναι μικρότερη της προθεσμίας ισχύος της άδειας και 
γίνεται πράξη καταβολής των αναλογούντων τελών 
κυκλοφορίας ως εξής:

Δ. Στοιχεία ασφάλισης του οχήματος
Ασφαλιστική εταιρεία __________________________
INSURANCE COMPANY
Ημερομηνία λήξης της ασφάλισης ______________________

____
EXP. DATE OF INSURANCE
Καταβλήθηκαν τέλη κυκλοφορίας
από _____ μέχρι _____ ___________________________
MOTOR VEHICLE TAXES FROM
UNTIL (τίθεται σφραγίδα και υπογραφή υπαλλή-

λου).
5. Η ανωτέρω πράξη επαναλαμβάνεται στη σελί-

δα αυτή και στην εξωτερική σελίδα του δευτέρου 
φύλλου της άδειας, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί 
για καταχωρήσεις στοιχείων σε περιπτώσεις παρά-
τασης της διάρκειας κυκλοφορίας του οχήματος και 
αναγράφεται η νέα ημερομηνία ισχύος της άδειας, 
ύστερα από την χορηγούμενη από την αρμόδια τε-
λωνειακή αρχή παράταση, ως εξής:

Ε. Στοιχεία ασφάλισης του οχήματος & παράταση 
ισχύος της άδειας.

Ασφαλιστική εταιρεία __________________________
INSURANCE COMPANY
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Ημερομηνία λήξης της ασφάλισης __________________________
EXP. DATE OF INSURANCE
Καταβλήθηκαν τέλη κυκλοφορίας
από _____ μέχρι _____ ___________________________
MOTOR VEHICLE TAXES FROM UNTIL
Παράταση ισχύος μέχρι ________________
EXTENSION OF VALIDITY UNTIL _____________________________
 (τίθεται σφραγίδα και υπογραφή υπαλλήλου) »
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 

Δ.567/21/18.4.1996 απόφασης Υπουργού Οικονομικών 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Οι άδειες κυκλοφορίας προσωρινού τύπου χορη-
γούνται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, έπειτα 
από σχετική αίτηση των νομιμοποιούμενων προσώπων 
και μετά την καταβολή χρηματικού ποσού εξήντα πέντε 
(65) ΕΥΡΩ, που αντιπροσωπεύει το διοικητικό κόστος 
χορήγησης αυτών. Το ποσό αυτό αποδίδεται στον 
κρατικό προϋπολογισμό.»

3. Το άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. Δ567/21/18.4.1996 από-
φασης Υπουργού Οικονομικών, αναριθμείται σε άρθρο 
8 και προστίθεται νέο άρθρο 7 ως εξής:

«Άρθρο 7

1. Στις περιπτώσεις, που σύμφωνα με τις ισχύουσες 
περί προσωρινής εισαγωγής – χρησιμοποίησης δια-
τάξεις τα οχήματα κυκλοφορούν για μεγάλο χρονι-
κό διάστημα στη χώρα μας με το καθεστώς αυτό, οι 
αριθμοί του κλάσματος αναγράφονται πάνω σε ειδικά 
αυτοκόλλητα σήματα, τα οποία επικολλούνται στις 
πινακίδες κυκλοφορίας ανάλογα με τη χορηγούμενη 
από τις τελωνειακές αρχές παράταση της διάρκειας 
κυκλοφορίας και η ισχύς της άδειας κυκλοφορίας πα-
ρατείνεται με σχετική πράξη της αρμόδιας τελωνει-
ακής αρχής.

2. Για την κατασκευή των ειδικών σημάτων χρησι-
μοποιείται διαφανές μαλακό film PVC ή POLYESTER 
πάχους 0,1 mm. Τα σήματα που θα κατασκευασθούν 
θα φέρουν μαχαιρωτές εγκοπές ώστε να μην μπορεί 
να αποκολληθούν χωρίς να καταστραφούν. Στη μία 
όψη θα φέρουν ειδική κόλλα η οποία 20΄ μετά την 
επικόλληση δεν είναι δυνατόν να αποκολληθεί ούτε 
με τη χρησιμοποίηση θερμότητας. Η αντοχή τους σε 
θερμοκρασία πρέπει να είναι μέχρι 80οC για μέχρι 
24 συνεχείς ώρες ή και 125οC για μέχρι μία ώρα. 
Επίσης, πρέπει να αντέχουν σε ψύχος τουλάχιστον 
μέχρι -30οC και να μην αλλοιώνονται τουλάχιστον 
για 12 μήνες. 

Οι διαστάσεις των αριθμών του κλάσματος επί των 
εκτυπωμένων σημάτων είναι αυτές που αναφέρονται 
στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 της παρούσας από-
φασης και εκτυπωμένα επαναλαμβάνεται η φράση 
«Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών». Το χρώμα 
των αριθμών είναι πράσινο ανοικτό.

Η κατασκευή των σημάτων γίνεται από την Υπη-
ρεσία Εκτύπωσης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου 
(ΥΕΕΑΔ) και παραλαμβάνονται από ειδικό υπόλογο 
υπάλληλο της ΔΙΠΕΑΚ με πρωτόκολλα παραλαβής, ο 
οποίος φροντίζει για την διακίνηση αυτών προς τις 
άλλες αρμόδιες τελωνειακές αρχές.»

Άρθρο 2

1. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2005

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΔΑΜ ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ

F

Αριθμ. 297365 (5)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 295530/5.10.2004 απόφασης 

των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα 
για την εφαρμογή του κοινοτικού καθεστώτος ενίσχυ-
σης στην παραγωγή ελαιολάδου» (Β 1511).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 992/1979 «Περί 

οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμο-
γήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας 
Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών 
και οργανωτικών θεμάτων» (Α 280).

β) Των παραγρ. 1,2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 1338/1983 
«Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α 34), όπως τροπο-
ποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της 
Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέ-
ψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και 
του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α 70), και του 
άρθρου 3 του αυτού ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό 
και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α 101).

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

δ) Των άρθρων 13 έως 29 του ν. 2637/1998 «Σύσταση 
Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού 
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανα-
τολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και 
Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και 
θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και «Εταιρεί-
ας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης» Α.Ε. και άλλες διατάξεις» 
(Α 200), όπως αυτά τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν 
με το άρθρο 4 του ν. 2732/1999 «Διεπαγγελματικές οργανώ-
σεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Γεωργίας» (Α 154), με το άρθρο 24 του ν. 2945/2001 «Εθνικό 
σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και 
άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Γεωργίας» (Α 223), με το άρθρο 29 του ν. 3147/2003 «Ρύθμι-
ση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατα-
σταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες 
διατάξεις» (Α 135) και με την παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 
3170/2003 «Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς 
και άλλες διατάξεις» (Α 191).

 ε) Της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 3147/2003 «Ρύθμιση 
θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατα-
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σταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες 
διατάξεις» (Α 135).

2. Την υπ’ αριθμ. Υ1/10.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της 
σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β 513).

3. Τον Καν. (ΕΟΚ) 136/66 του Συμβουλίου «περί δημι-
ουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των 
λιπαρών ουσιών» (Ειδ.Έκδ. 03, Τ. 02), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

4. Τον Καν. (ΕΟΚ) 2261/84 του Συμβουλίου «για τον καθο-
ρισμό των γενικών κανόνων σχετικά με τη χορήγηση ενί-
σχυσης στην παραγωγή ελαιολάδου και στις οργανώσεις 
παραγωγών» (Ε.Ε. L 208), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τον Καν. (ΕΟΚ) 2262/84 του Συμβουλίου «για τη λήψη 
ειδικών μέτρων στον τομέα ελαιολάδου» (Ε.Ε. L 208), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τον Καν. (ΕΚ) 2366/98 της Επιτροπής «για τις λεπτομέ-
ρειες εφαρμογής του καθεστώτος ενίσχυσης στην παρα-
γωγή ελαιολάδου για τις περιόδους εμπορίας 1998/99 έως 
2000/01» (Ε.Ε. L 293), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Την υπ’ αριθμ. 42100/29.6.2005 γνώμη του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

8. Την από 19.7.2005 εισήγηση της Δ/νσης Π.Α.Π. Δεν-
δροκηπευτικής.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Η υπ’ αριθμ. 295530/5.10.2004 απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οι-
κονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων (Β 1511) τροποποιείται ως ακολούθως:

α) Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγρ. 12 του 
άρθρου 8 καταργούνται.

β) Στο τέλος του τρίτου εδαφίου του άρθρου 18 δια-
γράφεται η τελεία (.), τίθεται κόμμα (,) και προστίθεται η 
ακόλουθη φράση: «εκτός από το δεύτερο και τρίτο εδάφιο 
της παραγράφου 1 του άρθρου 9 αυτής, όπως προστέθη-
καν με την παράγραφο 6 της υπ’ αριθμ. 282689/19.12.2003 
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Γεωργίας (Β 1988)».

2. Η υπ’ αριθμ. 243216/9.2.2005 απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οι-
κονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 295530/5.10.2004 
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί-
κησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματι-
κά μέτρα για την εφαρμογή του κοινοτικού καθεστώτος 
ενίσχυσης στην παραγωγή ελαιολάδου» (Β 1511)» (Β 201) 
καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2005

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΥΑΓ. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

Αριθμ. 60018 (6)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 36205/8.1.2004 κοινής υπουρ-

γικής απόφασης (ΦΕΚ 55/Β/2004) «Παροχή οικονο-
μικών ενισχύσεων για την εγκατάσταση πιλοτικών 
– επιδεικτικών αγρών στους κλάδους των ενεργεια-
κών φυτών, των κτηνοτροφικών φυτών, των αρωμα-
τικών-φαρμακευτικών φυτών και αμπέλου στην Πε-
ριφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» (Μέτρο 
1.9 Βασικές υπηρεσίες για την αγροτική οικονομία 
ΠΕΠ-ΑΜΘ 2000-2006).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 Περί οργανώ-

σεως των Διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρμογή της 
Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδος εις τας Ευρωπα-
ϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και 
οργανωτικών θεμάτων (ΦΕΚ 280Α/21.12.1979).

β. Του άρθρου 1 παρ. 1, 2, 3, του ν. 1338/1983 «Εφαρμο-
γή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34/Α/17.3.1983), όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 του 
ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας επενδύσεων, στο Κεφάλαιο 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος 
του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70/Α/21.5.1984) και του 
άρθρου 65 του ν. 1892/1990 (Α101).

2. Το άρθρο 29 του ν. 1558/1985 (Α 137) «Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά Όργανα» όπως προστέθηκε με το άρθρο 
27 του ν. 2081/1992 (Α 154) και όπως αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 1 παρ. 2 α του ν. 2469/1997 (Α 38).

3. Τους Κανονισμούς:
α. Καν. (ΕΚ) 1257/99 του Συμβουλίου (L 160) για τη 

στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και εγγυήσεων (ΕΓ-
ΤΠΕ) και την τροποποίηση και κατάργηση ορισμένων 
κανονισμών.

β. Καν. (ΕΚ) 1260/1999 του Συμβουλίου (L 161) «Περί 
γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταμεία».

γ. Καν. (ΕΚ) 445/2002 της Επιτροπής για τη θέσπιση 
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν.1257/99 του 
Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 
από το ΕΓΤΠΕ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Καν. (ΕΚ) 2603/1999 της Επιτροπής (L 316) για τη 
θέσπιση μεταβατικών κανόνων όσον αφορά τη στήριξη 
της αγροτικής ανάπτυξης που προβλέπεται από τον 
Καν.1257/1999 του Συμβουλίου.

ε. Καν. (ΕΚ) 1159/2000 της Επιτροπής (L 130) για τις 
δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει 
να αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις παρεμ-
βάσεις των διαρθρωτικών ταμείων.

στ. Καν. (ΕΚ) 1685/2000 της Επιτροπής (L 193) για τη 
θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 
1260/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά την επιλεξιμό-
τητα των δαπανών των ενεργειών που συγχρηματοδο-
τούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία.

4. Των Κοινοτικών κατευθυντηρίων γραμμών για τις 
κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της Γεωργίας (2000/
C28/02).

5. Τις διατάξεις 
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α. Του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αγροτική 
Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» 
(Ε.Π.Α.Α.-Α.Υ. 2000-2006), όπως έχει εγκριθεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την απόφαση αριθμ. Ε(2001) 
845/6.4.2001 και ιδίως τους Άξονες Προτεραιότητας 1 
και 7.

β. Του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 
(ΠΕΠ) της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης όπως 
έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδίως 
το Μέτρο 1.9 του Άξονα προτεραιότητας 1 που αφορά 
βασικές υπηρεσίες για την αγροτική οικονομία.

γ. Της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. 305875/
8404/19.11.2002, «Καθεστώτα ενισχύσεων του Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης 2000-2006, για τα ολοκληρωμένα 
προγράμματα ανάπτυξης του αγροτικού χώρου».

δ. Την κοινή υπουργική απόφαση 36205/8.1.2004 «Πα-
ροχή οικονομικών ενισχύσεων για την εγκατάσταση 
πιλοτικών – επιδεικτικών αγρών στους κλάδους των 
ενεργειακών φυτών, των κτηνοτροφικών φυτών, των 
αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών και αμπέλου στην 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης».

6. Ότι η γεωργία για να αυξήσει την ανταγωνιστι-
κότητά της, θα πρέπει να συνεχίσει να βελτιώνει τις 
διαρθρώσεις της και παράλληλα να προσαρμόζεται 
στις νέες πραγματικότητες και αλλαγές που αφορούν 
την εξέλιξη των αγορών, τη ζήτηση και τις προτιμή-
σεις των καταναλωτών, την επόμενη διεύρυνση, την 
προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση του 
φυσικού χώρου.

7. Ότι οι ενέργειες αυτές μπορούν να ενθαρρυνθούν με 
την καθιέρωση καθεστώτος ενίσχυσης, που να καλύπτει 
το κόστος συν ένα λογικό οικονομικό κίνητρο για τους 
παραγωγούς, που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα του 
μέτρου «1.9 Βασικές υπηρεσίες για την αγροτική οικο-
νομία», για την εγκατάσταση  πιλοτικών επιδεικτικών 
αγρών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας –Θρά-

κης , με σκοπό τη συλλογή και αξιολόγηση τεχνικών και 
οικονομικών στοιχείων, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 
36205/8.1.2004 κοινή υπουργική απόφαση ως εξής:

α) Στο άρθρο 8 μετά το πρώτο εδάφιο «...των παγίων 
και μεταβλητών δαπανών» προστίθεται νέο εδάφιο ως 
κατωτέρω:

«Τα ποσά που αναφέρονται στις στήλες «Σύνολο 
δαπάνης εποχιακής εργασίας» και «Σύνολο δαπάνης 
εφοδίων» του Παραρτήματος ΙΙ είναι ενδεικτικές χωρίς 
αυτό να μεταβάλλει το «Σύνολο δαπανών παραγωγής» 
της επόμενης στήλης του ίδιου ως άνω Παραρτήματος 
ΙΙ για κάθε είδος καλλιέργειας του πιλοτικού προγράμ-
ματος.

β) Στο ίδιο άρθρο, στοιχείο α), η φράση «και χημικών 
αναλύσεων» διαγράφεται.

γ) Το Παράρτημα ΙΙ, αντικαθίσταται από το Παράρτημα 
ΙΙ της παρούσης.

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 36205/8.1.2004 
κοινή υπουργική απόφαση.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2005

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΔΕΙΚΤΕΣ)
Εγκατάστασης Πιλοτικών – Επιδεικτικών αγρών

Καλλιεργούμενο είδος

Σύνολο
Δαπάνης 
εποχιακής 
εργασίας

€/στρ./έτος

(Ανθρώπων & 
Μηχανημάτων)

(Ενδεικτική)

Σύνολο
Δαπάνης εφοδίων

€/στρ./έτος
(σπόροι πολ/κο 

υλικό +λιπάσματα+
+καύσιμα+φάρμακα 

κλπ)
(Ενδεικτική)

Σύνολο 
δαπανών 

παραγωγής 
€/στρ

Κίνητρο
€/στρ.

Σύνολο 
οικονομικής 
ενίσχυσης 

€/στρ

(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5)=(3)+(4)
Αρωματικά Φαρμακευτικά Φυτά   
Βαλεριάνα (Valeriana off cinalis) 96 72 168 150 318

Γλυκύριζα (Glycyrriza glabra) 96 53 149 150 299

Δακτυλίτιδα (Digitalis lonata) 96 72 168 150 318

Δενδρολίβανο(Rosmatinus officinalis) 96 63 159 150 309

Εχινάτσεα (Echinachea angustifolia) 96 72 168 150 318

Θυμάρι (Thymus Vulgaris) 96 53 149 150 299

Κορίανδρος (coriander sativum) 27 183 210 150 360

Μελισσόχορτο (Melissa officinalis) 96 63 159 150 309

Σπαθόχορτο (Hypericum perforatum) 96 78 174 150 324

Φασκόμηλο (Salvia officinalis) 96 32 128 150 278

Χαμομήλι (Matricaria recutica) 27 213 240 150 390

Ενεργειακά Φυτά

Ελαιοκράμβη (Brassica colza) 27 103 130 150 280

Κενάφ (Hibiscus canabinus) 27 108 135 150 285

Λινάρι (Linum SP) 27 100 127 150 277

Μίσχανθος (Mischanthus sinensis) 56 124 180 150 330

Ρετσινολαδιά (Ricinus communis) 27 158 185 150 335

Σόργο (Sorghum vanfibrees) 27 100 127 150 277

Κτηνοτροφικά Φυτά

Κουκιά (Vicia faba) 27 30 57 120 177

Ρεβύθια (Cicer arietinum) 27 40 67 120 187

Πέρκο (Brassica napus) 27 29 56 120 176

Μπιζέλι (Pisum sativum) 27 36 63 120 183

Βίκος (Vicia sativa) 27 34 61 120 181

Άμπελος

Υπερπρωίμιση  επιτραπ. σταφυλιών -
3.000 ( για όλη 
τη διάρκεια του 
προγράμματος)

- 3000

Υπεροψίμιση επιτραπ. σταφυλιών -
3.000 (για όλη 

τη διάρκεια του 
προγράμματος) 

- 3000
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ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ
Óå Ýíôõðç ìïñöÞ:
• Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìÝ÷ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 0,20 euro ãéá êÜèå åðéðëÝïí ïêôáóÝëéäï Þ ìÝñïò áõôïý.
• Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíÜ óåëßäá.
Óå ìïñöÞ CD:

Ôåý÷ïò Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý÷ïò Ðåñßïäïò ÅURO
A~ ÅôÞóéï 150 Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí ÅôÞóéï 50
Á 3ìçíéáßï 40 Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï 50
Á´ Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50
Â’ ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100
B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5
Â´ Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200
Ã ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5
Ä´ ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100
Ä~ 3ìçíéáßï 60

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò ìåìïíùìÝíùí Ö.Å.Ê åéäéêïý åíäéáöÝñïíôïò óå ìïñöÞ cd-rom êáé ìÝ÷ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ
1 euro áíÜ 50 óåëßäåò.

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò óå ìïñöÞ cd-rom äçìïóéåõìÜôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý÷ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíÜ Ýôïò.

ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. :    ôçëåöùíéêÜ : 210 - 4071010,    fax : 210 - 4071010     internet : http://www.et.gr.

ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÏÕ 34 * ÁÈÇÍÁ 104 32 * FAX 210 52 21 004
ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: http: www.et.gr  –  e-mail: webmaster @ et.gr

* Ïé óõíäñïìÝò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìÞò êáôáâÜëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531
êáé ôï ðïóü õðÝñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ ðïóïý ôçò óõíäñïìÞò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñá-
îçò (äéðëüôõðï) èá ðñÝðåé íá áðïóôÝëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ.

* Ç ðëçñùìÞ ôïõ õðÝñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé÷åß óå óõíäñïìÝò, åéóðñÜôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ.
* Ïé óõíäñïìçôÝò ôïõ åîùôåñéêïý Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá ëÞøçò ôùí äçìïóéåõìÜôùí ìÝóù internet, ìå ôçí êáôáâïëÞ ôùí áíôßóôïé÷ùí ðï-

óþí óõíäñïìÞò êáé ÔÁÐÅÔ .
* Ïé Íïìáñ÷éáêÝò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé÷åéñÞóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ÷ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñï-

ìÞò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðÝñ ôïõ ÔÁÐÅÔ.
* Ç óõíäñïìÞ éó÷ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñÜöïíôáé óõíäñïìçôÝò ãéá ìéêñüôåñï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá.
* Ç åããñáöÞ Þ áíáíÝùóç ôçò óõíäñïìÞò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êÜèå Ýôïõò.
* Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá÷õäñïìéêÝò åðéôáãÝò êáé ÷ñçìáôéêÜ ãñáììÜôéá äåí ãßíïíôáé äåêôÜ.

Ïé õðçñåóßåò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíÜ áðü 08.00~ Ýùò 13.00~

ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ

ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê.
Óå Ýíôõðç ìïñöÞ Áðü ôï Internet

Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) 225 6 190 6
Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êôë.) 320 6 225 6
Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) 320 6 160 6
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) 160 6 95 6
Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èÝóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ
Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) 65 6 33 6
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ
Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å. 2.250 6 645 6
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) 225 6 95 6
Ðñþôï (A´), Äåýôåñï (Â´) êáé ÔÝôáñôï (Ä´) _ 450 6

• Ôï ôåý÷ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöÞ) èá áðïóôÝëëåôáé óå óõíäñïìçôÝò ìå ôçí åðéâÜñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñÜ ôá÷õ-
äñïìéêÜ Ýîïäá.

• Ãéá ôçí ðáñï÷Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêÞò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìÝíùí åôþí êáé óõãêåêñéìÝíá óôá ôåý÷ç Á´, Â´, Ä´, Áíáðôõ-
îéáêþí ÐñÜîåùí & ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò êáé Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí, ç ôéìÞ ðñï-
óáõîÜíåôáé ðÝñáí ôïõ ðïóïý ôçò åôÞóéáò óõíäñïìÞò Ýôïõò 2005, êáôÜ 25 euro áíÜ Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíÜ ôåý÷ïò, ãéá äå ôï ôåý-
÷ïò Á.Å. & Å.Ð.Å., êáôÜ 30 euro.

ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) 423 956
ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) 413 5228
ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) 638 109

(2610) 638 110
ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510)  87215
ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) 22 858

ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) 597449
ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) 89 122

(26610) 89 105
ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) 300 781
ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) 46 654

(22510) 47 533

Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.:  210 527 9000
Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210)8220885 - 8222924

ÄùñåÜí äéÜèåóç ôåý÷ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêÜ áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá
ÄùñåÜí áíÜãíùóç äçìïóéåõìÜôùí ôåý÷ïõò Á´ áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê.


