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5. Την υπ’ αριθμ. 27304/17.3.2004 (Β΄ 517) κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθα−
νάσιο Γιαννόπουλο και Γεώργιο Κωνσταντόπουλο».
6. Την υπ’ αριθμ. 875/2004 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας του Νομού Ημαθίας
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του Δήμου.
8. Την υπ’ αριθμ. 230/2005 γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Κατάργηση

4

5

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Καταργείται το Δημοτικό Ίδρυμα με την επωνυμία «Β΄
Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Βέροιας» του Δήμου
Βέροιας του Νομού Ημαθίας, το οποίο συνεστήθη με
το π.δ. 154/1985 (Α΄ 56).
Άρθρο 2
Περιουσία

(1)
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Κατάργηση Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «Β΄
Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Βέροιας» του Δήμου
Βέροιας του Νομού Ημαθίας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 190 και 201 του Δημοτικού
και Κοινοτικού Κώδικα (π.δ. 410/1995, Α΄ 231).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 του Κώδικα
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.
63/2005 (Α΄ 98).
3. 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).
4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 (Β΄
527) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερι−
κών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

Η περιουσία του Ιδρύματος, που είναι το διώροφο
κτίσμα και ο αυλόγυρός του με εμβαδόν 1.700 τ.μ. στο
άλσος Παπάγου του Δήμου Βέροιας, περιέρχεται, μετά
την κατάργησή του στο Δήμο Βέροιας, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 201 του Δημοτικού και Κοινοτικού
Κώδικα (π.δ. 410/1995, Α΄ 231), όπως αυτός ισχύει. Κατά
τα λοιπά, ο Δήμος Βέροιας υπεισέρχεται αυτοδικαίως
σε τυχόν δικαιώματα ή υποχρεώσεις του καταργούμε−
νου ιδρύματος.
Στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του
παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2005
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Α. ΝΑΚΟΣ

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
(2)

(3)
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Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Λα−
κωνίας στους Δήμους Βοιών, Ασωπού, Μονεμβασί−
ας και Ζάρακα και σύσταση Διαδημοτικού Λιμενι−
κού Ταμείου, με την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό
Ταμείο Βοιών.

Κατάργηση του Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του ν.
2738/1999 (Α΄ 180), όπως η παρ. 1 αντικαταστάθηκε με
την παρ. 5 του άρθρ. 26 του ν.3013/2002 (Α΄ 102), η δε
παρ. 2 συμπληρώθηκε με την παρ. 12 του άρθρ. 11 του
ν. 2839/2000 (Α΄196)».
2. Τις ρυθμίσεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 Κοινή
Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτε−
ρικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημό−
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ Β΄ 527).
4. Τις γνωμοδοτήσεις υπ’ αριθμ. 76/18.4.2003 του Δη−
μοτικού Συμβουλίου Βοιών, υπ’ αριθμ. 182/10.10.2003 του
Δημοτικού Συμβουλίου Ασωπού, υπ’ αριθμ. 131/21.9.2003
του Δημοτικού Συμβουλίου Μονεμβασίας και υπ’ αριθμ.
129/26.9.2003 του Δημοτικού Συμβουλίου Ζάρακα.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού.
6. Την υπ’ αριθμ. Δ 229/11.8.2005 γνωμοδότηση του Συμ−
βουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, αποφασίζουμε:
Άρθρο Μόνο
1. Μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του Λιμενικού Τα−
μείου Ν. Λακωνίας που αφορούν τους Δήμους Βοιών,
Ασωπού, Μονεμβασίας και Ζάρακα στους Δήμους αυ−
τούς και συνιστάται νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου
με την επωνυμία “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Βοιών” και
έδρα την Νεάπολη, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με
τις διατάξεις του π.δ/τος 410/1995 (Α΄ 231) και ασκεί τις
αρμοδιότητες του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
28 του ν. 2738/1999, όπως ισχύει.
2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από το διορισμό των
μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Δημο−
τικού Λιμενικού Ταμείου Βοιών.
Στον Υφυπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση
του παρόντος.
Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2005
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Α. ΝΑΚΟΣ

Μ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 2738/
1999 (Α΄ 180), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστήθηκε
με την παρ. 5 του άρθρου 26 του ν.3013/2002 (Α΄ 102).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
3. Τις διατάξεις του β.δ. 31.3.1941 (ΦΕΚ 97Α΄) «Περί συγχω−
νεύσεως των Λιμενικών Ταμείων Σαλαμίνος και Αμπελακί−
ων εις εν υπό το όνομα Λιμενικόν Ταμείον Σαλαμίνος».
4. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2004 (ΦΕΚ 57 Α΄) «Μετα−
φορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας
στους Δήμους Αμπελακίων και Σαλαμίνας και σύσταση
διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, με την επωνυμία Δη−
μοτικό Λιμενικό Ταμείο Σαλαμίνας».
5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/24.3.2004 (ΦΕΚ
527/Β/24.3.2004) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης».
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού.
7. Την υπ’ αριθμ. 234/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλί−
ου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εμπορι−
κής Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημό−
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, αποφασίζουμε:
Άρθρο Μόνο
Καταργείται το Λιμενικό Ταμείο Σαλαμίνας, οι αρ−
μοδιότητες του οποίου μεταφέρθηκαν στο Δημοτικό
Λιμενικό Ταμείο Σαλαμίνας με το π.δ. 73/2004 (Α΄ 57).
Στον Υφυπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση
του παρόντος.
Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2005
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Α. ΝΑΚΟΣ

Μ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

F
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Εφαρμογή της απόφασης 1483 (2003) του Συμβουλίου
Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του Ο.Η.Ε.
όπως κυρώθηκε με τον α.ν. 585/1945 (Α΄ 242).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
2. Το άρθρο 1, παρ. 1 και 4 του α.ν. 92/1967 (Α΄ 139)
«περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλεί−
ας των Ηνωμένων Εθνών και εγκρίσεως και εφαρμογής
συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής
Συνελεύσεως», όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο
39 του ν. 2145/1993 (Α΄ 88).
3. Το άρθρο 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο
μόνο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα.» (Α΄98)
4. Την υπ’ αριθμ. Φ. 3210Α/31/ΑΣ 758 από 2.7.2003 από−
φαση του Υπουργού Εξωτερικώνπερί δημοσιεύσεως της
αποφάσεως 1483 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του
Ο.Η.Ε. (Α΄ 186)
5. Το άρθρο 1, παρ. 1 έως 4 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή
του Κοινοτικού Δικαίου.» (Α΄33)
6. Το άρθρο 15, παρ. 1 του Κανονισμού υπ’ αριθμ. 1210/
2003 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 7ης
Ιουλίου 2003, «σχετικά με ορισμένους ειδικούς περιο−
ρισμούς στις οικονομικές και χρηματοδοτικές σχέσεις
με το Ιράκ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθμ. 2465/96».
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
8. Την υπ’ αριθμ. 183/2005 γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών
Εξωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυ−
νας, Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Πολιτισμού, Μεταφορών
και Επικοινωνιών, Δημοσίας Τάξης και Εμπορικής Ναυ−
τιλίας, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
(Άρθρο 3 Κανονισμού 1210/2003)
1. Λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε να διευκο−
λυνθεί η ασφαλής επιστροφή στα ιδρύματα του Ιράκ,
της πολιτιστικής κληρονομιάς του Ιράκ και άλλων αντι−
κειμένων αρχαιολογικής, ιστορικής, πολιτιστικής, σπάνι−
ας επιστημονικής και θρησκευτικής σημασίας που έχουν
αφαιρεθεί παράνομα από το Εθνικό Μουσείο του Ιράκ,
την Εθνική Βιβλιοθήκη και άλλες τοποθεσίες στο Ιράκ
από την υιοθέτηση της απόφασης 661 (1990) της 6ης
Αυγούστου 1990 και τα οποία υποπίπτουν στην αντίληψη
των αρμόδιων ελληνικών αρχών.
2. Ως προς την απαγόρευση εισαγωγής, εξαγωγής και
εμπορίας των ανωτέρω αντικειμένων καθώς και αντικει−
μένων για τα οποία υπάρχει εύλογη υποψία ότι έχουν
αφαιρεθεί παράνομα, εφαρμογής τυγχάνει το άρθρο 2
της Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομι−
κών υπ’ αριθμ. 205648/Ε3/5648/5.11.2003 (ΦΕΚ Β΄ 1799).
Άρθρο 2
α

Αίρονται, από την 22 Μαΐου 2003, ημερομηνία υιοθέτη−
σης της απόφασης 1483 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας
του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, οι απαγορεύσεις
που αφορούν στο εμπόριο με το Ιράκ και την παροχή
χρηματοοικονομικών πόρων στο Ιράκ οι οποίες είχαν
επιβληθεί με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος
300/1990 «περί εφαρμογής της απόφασης 661 (1990) του
Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε.» (Α΄ 126), εκτός εκείνων
της διάταξης του άρθρου 1, παρ. 1, στοιχ. γ΄ και του άρ−
θρου 1, παρ. 3, στο μέτρο που απαγορεύουν την πώληση
ή προμήθεια όπλων και οποιουδήποτε άλλου συναφούς
υλικού, με την εξαίρεση εκείνων τα οποία είναι απαραί−
τητα στην Αρχή, όπως αυτή περιγράφεται στην παρά−
γραφο 13 του προοιμίου της απόφασης 1483 (2003) του
Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού των Ηνωμένων
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Εθνών, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της
Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’
αριθμ. 205648/Ε3/5648/5.11.2003 (ΦΕΚ Β΄ 1799).
Άρθρο 3
Αίρονται, από την 22α Μαΐου 2003, ημερομηνία υιο−
θέτησης της απόφασης 1483 (2003) του Συμβουλίου
Ασφαλείας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, οι
απαγορεύσεις που αφορούν στο εμπόριο με το Ιράκ και
την παροχή χρηματοοικονομικών πόρων στο Ιράκ που
είχαν επιβληθεί με το προεδρικό διάταγμα 372/1990
«περί εφαρμογής των αποφάσεων 666 (1990) και 670
(1990) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε.» (Α΄ 146).
Άρθρο 4
Αίρονται, από την 22α Μαΐου 2003, ημερομηνία υιο−
θέτησης της απόφασης 1483 (2003) του Συμβουλίου
Ασφαλείας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, οι
διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 212/1993 «περί
εφαρμογής της αποφάσεως 778 (1992) του Συμβουλίου
Ασφαλείας του Ο.Η.Ε.» (Α΄ 90), 75/1999 «περί εφαρμογής
των αποφάσεων 986 (1995) και 1153 (1998) του Συμβουλί−
ου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε» (Α΄ 91) καθώς και οι διατάξεις
του προεδρικού διατάγματος 358/2001 «περί εφαρμογής
των αποφάσεων 1175 (1998), 1210 (1998), 1242 (1999), 1266
(1999), 1280 (1999) και 1281 (1999) του Συμβουλίου Ασφα−
λείας του Ο.Η.Ε» (Α΄ 244).
Άρθρο 5
(Άρθρο 2 Κανονισμού 1210/2003)
Από την 22α Μαΐου 2003, ημερομηνία υιοθέτησης της
απόφασης 1483 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όλα τα έσοδα από τις
εξαγωγικές πωλήσεις πετρελαίου, προϊόντων πετρελαί−
ου και φυσικού αερίου από το Ιράκ προς το Ελληνικό
έδαφος, κατατίθενται, υπό τους όρους που ορίζονται
στην ανωτέρω απόφαση και ιδίως στις παραγράφους 20
και 21 αυτής, στο Ταμείο Ανάπτυξης του Ιράκ, όπως αυτό
περιγράφεται στην παράγραφο 12 της απόφασης 1483
(2003), έως ότου σχηματισθεί δεόντως μια διεθνώς ανα−
γνωρισμένη, αντιπροσωπευτική κυβέρνηση του Ιράκ.
Άρθρο 6
(Άρθρο 10, 18, παρ.3 Κανονισμού 1210/2003)
Έως την 31η Δεκεμβρίου 2007, και από την 22α Μαΐου
2003, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1483 (2003)
του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού των Ηνωμέ−
νων Εθνών, πετρέλαιο, προϊόντα πετρελαίου και φυσικό
αέριο που προέρχονται από το Ιράκ, μέχρις ότου η
κυριότητα περιέλθει στον αρχικό αγοραστή, είναι απαλ−
λαγμένα από νομικές διαδικασίες εναντίον τους και δεν
υπόκεινται σε καμιάς μορφής κατάσχεση, συντηρητική
κατάσχεση ή αναγκαστική εκτέλεση. Τα έσοδα και οι
υποχρεώσεις που θα προκύψουν από την πώληση πε−
τρελαίου, προϊόντων πετρελαίου και φυσικού αερίου
καθώς και το Ταμείο Ανάπτυξης του Ιράκ απολαμβάνουν
προνόμια και ασυλίες όμοια με αυτά που απολαμβάνουν
τα Ηνωμένα Έθνη, με την εξαίρεση ότι τα προαναφερ−
θέντα προνόμια και ασυλίες δεν ισχύουν αναφορικά με
οποιαδήποτε νομική διαδικασία κατά την οποία είναι
αναγκαία η προσφυγή στα έσοδα ή στις υποχρεώσεις
αυτές προκειμένου να ικανοποιηθεί οφειλή για ζημίες
που καταλογίζονται σχετικά με οικολογικό ατύχημα,
συμπεριλαμβανομένης της διαρροής πετρελαίου, που
τυχόν θα συμβεί μετά την 22α Μαίου 2003, ημερομηνία
υιοθέτησης της απόφασης 1483 (2003) του Συμβουλίου
Ασφαλείας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
Άρθρο 7
(Άρθρα 4, 6, 10 Κανονισμού 1210/2003)

1. Δεσμεύονται, από την 22α Μαΐου 2003, ημερομηνία
υιοθέτησης της απόφασης 1483 (2003) του Συμβουλίου
Ασφαλείας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, κε−
φάλαια ή άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοι−
χεία ή οικονομικοί πόροι της προηγούμενης Κυβέρνησης
του Ιράκ ή των κρατικών φορέων, των εταιρειών ή των
υπηρεσιών της που βρίσκονταν εκτός του Ιράκ την 22α
Μαίου 2003, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1483
(2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού των
Ηνωμένων Εθνών καθώς και κεφάλαια ή άλλα χρηματο−
οικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικοί πόροι που
είχαν απομακρυνθεί από το Ιράκ ή αποκτήθηκαν από τον
Saddam Hussein ή άλλους ανώτερους αξιωματούχους
του προηγούμενου ιρακινού καθεστώτος και τα μέλη της
άμεσης οικογένειάς τους, συμπεριλαμβανομένων νομικών
προσώπων που ανήκουν ή ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα
από αυτούς ή από πρόσωπα που ενεργούν για λογα−
ριασμό ή με εντολές τους, όπως καθορίζονται από την
Επιτροπή Κυρώσεων που έχει συσταθεί με την απόφαση
661 (1990) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού
των Ηνωμένων Εθνών και απαριθμούνται στο Παράρτημα
IV του Κανονισμού 1210/2003. Αυτά τα κεφάλαια, χρημα−
τοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οικονομικοί πόροι
μεταφέρονται στο Ταμείο Ανάπτυξης του Ιράκ εκτός
εάν τα κεφάλαια αυτά ή τα άλλα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία ή οι οικονομικοί πόροι αποτελούν
αντικείμενο προηγούμενης δικαστικής, διοικητικής ή δι−
αιτητικής δέσμευσης ή απόφασης. Οι απαιτήσεις που θα
προβληθούν από ιδιώτες ή μη κυβερνητικά νομικά πρόσω−
πα στα μεταφερθέντα κεφάλαια ή άλλα χρηματοοικονο−
μικά περιουσιακά στοιχεία, μπορούν να προβληθούν στη
διεθνώς αναγνωρισμένη, αντιπροσωπευτική κυβέρνηση
του Ιράκ, εκτός εάν αντιμετωπισθούν με άλλο τρόπο.
2. Τα κεφάλαια ή άλλα χρηματοοικονομικά περιουσι−
ακά στοιχεία ή οικονομικοί πόροι της ανωτέρω παρα−
γράφου απολαμβάνουν των ίδιων προνομίων, ασυλιών
και προστασίας με αυτά τα οποία ορίζονται στο άρθρο
6 του παρόντος προεδρικού διατάγματος.
Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση
του παρόντος διατάγματος και στον ως άνω Υπουργό
όπως και στους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομι−
κών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Πολιτι−
σμού, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Δημοσίας Τάξης
και Εμπορικής Ναυτιλίας, αναθέτουμε την εκτέλεση του
παρόντος διατάγματος.

(5)
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 251
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1572 (2004) απόφασης του
Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών (Ο.Η.Ε.).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του Οργανι−
σμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) όπως κυρώθηκε με τον
α.ν. 585/1945 (Α΄ 242).
2. Το άρθρο 1 παρ. 1 του α.ν. 92/1967 «περί εφαρμογής
αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων
Εθνών και εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του
Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως»
(Α΄ 139).
3. Το άρθρο 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο
μόνο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
4. Την υπ’ αριθμ. Φ 3402/1/ΑΣ 6 από 3.1.2005 απόφα−
ση του Υπουργού Εξωτερικών περί δημοσιεύσεως της
απόφασης 1572 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Α΄ 7).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
6. Την υπ’ αριθ. 159/2005 γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουρ−
γών Εξωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής
Άμυνας, Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Επι−
κοινωνιών, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Απαγορεύεται, από την 15η Νοεμβρίου 2004, ημερο−
μηνία υιοθέτησης της υπ’ αριθμ. 1572 (2004) απόφασης
του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών και για μια περίοδο δεκατριών μηνών, η άμεση ή
έμμεση πώληση στην Ακτή του Ελεφαντοστού ή ο εφο−
διασμός ή η μεταφορά στην Ακτή του Ελεφαντοστού
από έλληνες υπηκόους ή από το ελληνικό έδαφος ή με
τη χρήση πλοίων που φέρουν την ελληνική σημαία ή με
τη χρήση αεροσκαφών εγγεγραμμένων στην Ελλάδα,
όπλων ή κάθε σχετικού υλικού, ιδιαίτερα στρατιωτικών
αεροσκαφών και εξοπλισμού, ανεξαρτήτως εάν αυτά
προέρχονται ή όχι από το ελληνικό έδαφος, καθώς και
η παροχή κάθε βοήθειας, συμβουλής ή εκπαίδευσης που
σχετίζεται με στρατιωτικές δραστηριότητες.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Άρθρο 2

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2005
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Π. ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Σ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Μ. ΛΙΑΠΗΣ

Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Μ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Εξαιρούνται από την εφαρμογή των μέτρων τα οποία
επιβάλλονται με το άρθρο 1 του παρόντος προεδρικού
διατάγματος:
α) προμήθειες και τεχνική βοήθεια που προορίζονται
αποκλειστικά για την υποστήριξη της Αποστολής των
Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή του Ελεφαντοστού (UNOCI),
η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 της
απόφασης 1528 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και των Γαλλικών δυνά−
μεων που την υποστηρίζουν ή για χρήση από αυτές.
β) προμήθειες μη θανατηφόρου στρατιωτικού εξοπλι−
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σμού που προορίζονται αποκλειστικά για ανθρωπιστική
ή προστατευτική χρήση, και σχετική τεχνική βοήθεια και
εκπαίδευση, όπως εγκρίνονται εκ των προτέρων από
την Επιτροπή που έχει συσταθεί σύμφωνα με την πα−
ράγραφο 14 της απόφασης 1572 (2004) του Συμβουλίου
Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
γ) προμήθειες προστατευτικού ιματισμού, συμπερι−
λαμβανομένων αλεξίσφαιρων γιλέκων και στρατιωτικών
κρανών, τα οποία εξάγονται προσωρινά στην Ακτή του
Ελεφαντοστού από το προσωπικό του Οργανισμού των
Ηνωμένων Εθνών, τους εκπροσώπους των μέσων μαζι−
κής ενημέρωσης, τα άτομα που εργάζονται για ανθρωπι−
στικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς και το συνδεδεμένο
προσωπικό, για προσωπική τους χρήση και μόνο.
δ) προμήθειες που εξάγονται προσωρινά στην Ακτή
του Ελεφαντοστού, στις δυνάμεις ενός Κράτους που
αναλαμβάνει δράση, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο,
αποκλειστικά και άμεσα για τη διευκόλυνση της εκκέ−
νωσης των υπηκόων του και εκείνων για τους οποίους
έχει προξενική ευθύνη στην Ακτή του Ελεφαντοστού,
όπως γνωστοποιείται εκ των προτέρων στην Επιτροπή
που έχει συσταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 14 της
απόφασης 1572 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
ε) προμήθειες όπλων και σχετικού υλικού και τεχνική
εκπαίδευση και βοήθεια που προορίζονται αποκλειστικά
για υποστήριξη ή για χρήση κατά τη διαδικασία ανασυ−
γκρότησης των δυνάμεων άμυνας και ασφάλειας βάσει
της παραγράφου 3, υποπαράγραφος στ΄, της Συμφωνίας
Linas−Marcoussis, όπως εγκρίνονται εκ των προτέρων
από την Επιτροπή που έχει συσταθεί σύμφωνα με την
παράγραφο 14 της απόφασης 1572 (2004) του Συμβου−
λίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Άρθρο 3
Απαγορεύεται, από την 15η Δεκεμβρίου 2004 και για
μια περίοδο δώδεκα μηνών, η είσοδος στο ελληνικό
έδαφος ή η διέλευση από αυτό, όλων των προσώπων
που προσδιορίζονται από την Επιτροπή, η οποία έχει
συσταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 14 της απόφασης
1572 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών, τα οποία αποτελούν απειλή για τη
διαδικασία ειρήνευσης και εθνικής συμφιλίωσης στην
Ακτή του Ελεφαντοστού, ιδίως εκείνων που εμποδί−
ζουν την εφαρμογή των Συμφωνιών Linas−Marcoussis και
Accra III, κάθε άλλου προσώπου που κρίνεται υπεύθυνο
για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στην Ακτή του
Ελεφαντοστού με βάση σχετικές πληροφορίες, κάθε
άλλου προσώπου που προκαλεί δημόσια μίσος και βία,
και κάθε άλλου προσώπου που κρίνει η Επιτροπή ότι
παραβιάζει τα μέτρα που επιβάλλονται με το άρθρο 1
του παρόντος προεδρικού διατάγματος, με την επιφύ−
λαξη ότι η παρούσα διάταξη δεν υποχρεώνει τις αρχές
της Ελληνικής Δημοκρατίας να αρνηθούν την είσοδο
στο ελληνικό έδαφος σε έλληνες υπηκόους.
Άρθρο 4
Τα μέτρα που επιβάλλονται με το άρθρο 3 του παρό−
ντος προεδρικού διατάγματος δεν εφαρμόζονται όταν
η Επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με την πα−
ράγραφο 14 της απόφασης 1572 (2004) του Συμβουλίου
Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, κρίνει ότι
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πρόκειται για μετακίνηση η οποία δικαιολογείται για
λόγους ανθρωπιστικής ανάγκης, συμπεριλαμβανομέ−
νης της θρησκευτικής υποχρέωσης ή όταν η Επιτροπή
κρίνει ότι η χορήγηση εξαίρεσης θα προωθούσε τους
σκοπούς των αποφάσεων του Συμβουλίου, για ειρήνη
και εθνική συμφιλίωση στην Ακτή του Ελεφαντοστού
και για σταθερότητα στην περιοχή.
Άρθρο 5
Δεσμεύονται, από την 15η Δεκεμβρίου 2004 και για
μια περίοδο δώδεκα μηνών, κεφάλαια, άλλα χρηματο−
οικονομικά στοιχεία και οικονομικοί πόροι που βρίσκο−
νταν στην ελληνική επικράτεια κατά την 15η Νοεμβρίου
2004, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1572 (2004)
του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών ή οποιαδήποτε στιγμή μεταγενέστερα, τα οποία
ανήκουν ή ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από τα πρόσωπα
που προσδιορίζονται βάσει του άρθρου 3 του παρόντος
προεδρικού διατάγματος από την Επιτροπή που έχει
συσταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 14 της απόφασης
1572 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών, ή τα οποία κατέχονται από φορείς
που ανήκουν ή ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από οποια−
δήποτε πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό τους ή
σύμφωνα με εντολές τους, όπως προσδιορίζονται από
την Επιτροπή. Επίσης, δεν τίθενται στη διάθεση ή προς
όφελος αυτών των προσώπων ή φορέων από Έλληνες
υπηκόους ή από οποιαδήποτε πρόσωπα στην ελληνική
επικράτεια, οποιαδήποτε κεφάλαια, χρηματοοικονομικά
στοιχεία και οικονομικοί πόροι.
Άρθρο 6
Οι διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος προεδρικού
διατάγματος δεν εφαρμόζονται σε κεφάλαια, άλλα χρη−
ματοοικονομικά στοιχεία και οικονομικούς πόρους που
τα σχετικά Κράτη έχουν κρίνει ότι:
α) είναι αναγκαία για βασικά έξοδα, συμπεριλαμβανο−
μένων των πληρωμών για τρόφιμα, ενοίκια ή υποθήκες,
φάρμακα και ιατρική περίθαλψη, φόρους, ασφάλιστρα
και δαπάνες κοινής ωφέλειας ή αποκλειστικά για την
πληρωμή εύλογων επαγγελματικών αμοιβών και την
αποζημίωση για πραγματοποιηθέντα έξοδα που σχετί−
ζονται με την παροχή νομικών υπηρεσιών, ή αμοιβές ή
χρεώσεις, σύμφωνα με την εκάστοτε εθνική νομοθεσία,
για υπηρεσίες συνήθους διατήρησης ή φύλαξης των
δεσμευμένων κεφαλαίων, άλλων χρηματοοικονομικών
στοιχείων και οικονομικών πόρων, κατόπιν γνωστοποίη−
σης από τα σχετικά Κράτη προς την Επιτροπή που έχει
συσταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 14 της απόφασης
1572 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών, της πρόθεσης να επιτραπεί, όπου
αυτό αρμόζει, η πρόσβαση σε αυτά τα κεφάλαια, άλλα
χρηματοοικονομικά στοιχεία και οικονομικούς πόρους
και, εφ’ όσον δεν υπάρξει αρνητική απόφαση της Επι−
τροπής, εντός δύο εργασίμων ημερών από αυτήν τη
γνωστοποίηση.
β) είναι αναγκαία για έκτακτα έξοδα, εφ’ όσον κάτι
τέτοιο έχει γνωστοποιηθεί από τα σχετικά Κράτη στην
Επιτροπή η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με την πα−
ράγραφο 14 της απόφασης 1572 (2004) του Συμβουλίου
Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και έχει
εγκριθεί από την Επιτροπή, ή
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γ) είναι αντικείμενα δικαστικής, διοικητικής ή διαιτητι−
κής δέσμευσης ή απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, τα
εν λόγω κεφάλαια, άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία
και οικονομικοί πόροι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
την ικανοποίηση αυτής της δέσμευσης ή απόφασης υπό
την προϋπόθεση ότι η δέσμευση ή η απόφαση εξεδόθη
πριν από την 15η Νοεμβρίου 2004, ημερομηνία υιοθέτη−
σης της υπ’ αριθμ. 1572 (2004) απόφασης του Συμβουλίου
Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, δεν είναι
προς όφελος ενός προσώπου από τα αναφερόμενα στο
άρθρο 5 του παρόντος προεδρικού διατάγματος ή ενός
ατόμου ή φορέα που έχει οριστεί από την Επιτροπή η
οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 14
της υπ’ αριθμ. 1572 (2004) απόφασης του Συμβουλίου
Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και έχει
γνωστοποιηθεί από τα σχετικά Κράτη στην Επιτροπή.
Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση
του παρόντος Διατάγματος και στον ως άνω Υπουργό,
όπως και στους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών,

Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Μεταφορών
και Επικοινωνιών, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυ−
τιλίας αναθέτουμε την εκτέλεση του παρόντος Δια−
τάγματος.
Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2005
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Π. ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Σ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

Μ. ΛΙΑΠΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

Μ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
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ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ
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(210) 413 5228
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ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1
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ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2
ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1

(2410) 597449
(26610) 89 122
(26610) 89 105
(2810) 300 781
(22510) 46 654
(22510) 47 533

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
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Á.Å. & Å.Ð.Å
Ìçíéáßï
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Ä~
3ìçíéáßï
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• 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.

ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê.
Óå Ýíôõðç ìïñöÞ

Áðü ôï Internet

225 6
320 6
65 6
320 6
160 6
65 6
33 6
65 6
10 6
2.250 6
225 6
_

190 6
225 6
ÄÙÑÅÁÍ
160 6
95 6
ÄÙÑÅÁÍ
ÄÙÑÅÁÍ
33 6
ÄÙÑÅÁÍ
645 6
95 6
450 6

Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.)
Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êôë.)
Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí)
Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.)
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.)
Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.)
ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èÝóåùí ÄÅÐ êôë.)
Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.)
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.)
Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å.
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.)
Ðñþôï (A´), Äåýôåñï (Â´) êáé ÔÝôáñôï (Ä´)

• Ôï ôåý÷ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöÞ) èá áðïóôÝëëåôáé óå óõíäñïìçôÝò ìå ôçí åðéâÜñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñÜ ôá÷õäñïìéêÜ Ýîïäá.
• Ãéá ôçí ðáñï÷Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêÞò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìÝíùí åôþí êáé óõãêåêñéìÝíá óôá ôåý÷ç Á´, Â´, Ä´, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí & ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò êáé Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí, ç ôéìÞ ðñïóáõîÜíåôáé 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.
* 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 åßóðñáîçò (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 ðïóþí óõíäñïìÞò êáé ÔÁÐÅÔ .
* Ïé Íïìáñ÷éáêÝò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé÷åéñÞóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ÷ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìÞò 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~
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