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ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
(1)
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 259
Σύσταση Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότη−
τας και Τμήματος Διευκόλυνσης Ατόμων με Ανα−
πηρίες (Α.ΜΕ.Α.) στην Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.) του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
(ΥΠ.Ε.Π.Θ.).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 6 και 12 παρ. 10 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ

44 Α΄) «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους,
μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις».
β) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ
107 Α΄) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέ−
ρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση
και άλλες διατάξεις».
γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθη−
κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄/
22.4.2005).
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.4.2004 απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δη−
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμο−
διοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 527 Β΄).
3. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14−10−2005 απόφαση
του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432 Β΄).
4. Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος Προ−
εδρικού Διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του Κρατικού Προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας
ανέρχεται για το έτος 2005 στο ποσό των 65.000 ΕΥΡΩ
που θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 5115 του Ε.Φ.19−110 του
προϋπολογισμού του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Για το έτος 2006 και σε
ετήσια βάση η δαπάνη ανέρχεται σε 21.700 ΕΥΡΩ και
θα καλυφθεί με ανάλογη πρόβλεψη πιστώσεων στους
ΚΑΕ 0227 και ομάδας 0800 του Ε Φ.19−110 του προϋπο−
λογισμού του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
5. Την υπ’ αριθμ. 206/2.8.2005 γνωμοδότηση του Σ.τ.Ε.
μετά από πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δη−
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και
Οικονομικών και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σύσταση Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας
1. Συνιστάται στην Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.) του Υπουρ−
γείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.)
Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας, η οποία υπά−
γεται στην υφιστάμενη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής και
Οικονομικής Υποστήριξης, η οποία προβλέπεται στο π.δ.
339/1990 (Α΄135). Η συνιστώμενη Διεύθυνση είναι αρμόδια
για τη μέτρηση της αποδοτικότητας και αποτελεσμα−
τικότητας, την εκτίμηση των αποτελεσμάτων και τη
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διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για την ποιοτική
βελτίωση της λειτουργίας του Υπουργείου και των υπη−
ρεσιών που υπάγονται σ’ αυτό. Επίσης είναι αρμόδια για
το συντονισμό των Τμημάτων που υπάγονται σ΄ αυτή,
σε σχέση με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
2. Η ανωτέρω Διεύθυνση συγκροτείται από τα παρα−
κάτω Τμήματα:
α) Τμήμα Α΄: Ερευνών και Μετρήσεων Αποδοτικότητας,
στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται τα θέματα
που αφορούν:
− στην εφαρμογή συστημάτων και μεθόδων μέτρησης
αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των μονάδων
της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και των υπηρεσιών που υπάγονται
σ’ αυτό (Ανεξάρτητες – Αποκεντρωμένες – Γενικές Γραμ−
ματείες), σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και
Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
− στη διεξαγωγή ερευνών αποδοτικότητας των ανω−
τέρω υπηρεσιών,
− στον προσδιορισμό, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση
Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, δεικτών
μέτρησης αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας και
ποιότητας και στην προώθηση της κοινής υπουργικής
απόφασης, του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3230/2004 με την
οποία εξειδικεύονται περαιτέρω οι γενικοί και ορίζονται
ειδικοί δείκτες,
− στην εφαρμογή πολιτικών για τη συγκριτική επίδοση
των υπηρεσιών της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και των υπηρεσιών
που υπάγονται σ’ αυτό, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση
Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
− στη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη
βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότη−
τας της λειτουργίας της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και των υπη−
ρεσιών που υπάγονται σ’ αυτό, ώστε να ανταποκρίνονται
πληρέστερα στις ανάγκες των πολιτών,
− στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμο−
γής των πιο πάνω προτάσεων,
− στην εισήγηση των αναγκαίων μέτρων για την κα−
θιέρωση συστημάτων διοίκησης ολικής ποιότητας και
διαδικασιών αυτοαξιολόγησης (κοινό πλαίσιο αξιολόγη−
σης, διαδικασίες πιστοποίησης βάσει ΙSO),
− στη σύνταξη εκθέσεων αποτελεσμάτων για τις επί
μέρους αξιολογήσεις,
− στη σύνταξη ετήσιας έκθεσης απολογισμού των απο−
τελεσμάτων λειτουργίας της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και των
υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτό, η οποία υποβάλλεται
στον Υπουργό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και συγχρόνως διαβιβά−
ζεται στη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας
του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης.
β) Τμήμα Β΄: Τεκμηρίωσης και Βελτιωμένων Πρακτικών,
στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται τα θέματα
που αφορούν:
− στη συλλογή στοιχείων και δεδομένων που ανα−
φέρονται στην αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα
και ποιότητα των μονάδων της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και
των υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτό. (Ανεξάρτητες
– Αποκεντρωμένες – Γενικές Γραμματείες),

− στην παρακολούθηση της εξέλιξης, επεξεργασίας και
αξιοποίησης των ανωτέρω στοιχείων, καθώς και στην
προώθηση της ενημέρωσης με κάθε πρόσφορο μέσο,
− στη συνεργασία με άλλα κέντρα τεκμηρίωσης, απο−
δοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσι−
ών,
− στον εντοπισμό των καλύτερων πρακτικών σε θέμα−
τα αρμοδιότητας του ΥΠ.Ε.Π.Θ. σε συνεργασία με τη Δι−
εύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
− στη συμμετοχή σε διαδικασίες βράβευσης σε συνερ−
γασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας
του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης.
3. Στη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας προ−
ΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικός της Κ.Υ.
του ΥΠΕΠΘ.
Στο Τμήμα Α΄ προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1
Διοικητικός και στο Τμήμα Β΄ προΐσταται υπάλληλος
του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ1 Διοικητικός της
Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ.
Άρθρο 2
Σύσταση Τμήματος Διευκόλυνσης
Ατόμων με Αναπηρίες (Α.ΜΕ.Α.)
1. Συνιστάται στην Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Τμήμα ΣΤ΄ Δι−
ευκόλυνσης Ατόμων με Αναπηρίες (Α.ΜΕ.Α.), το οποίο
υπάγεται στη Διεύθυνση Εφαρμογής Εκπαιδευτικών
Σχεδίων της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού,
που προβλέπεται στο π.δ. 339/1990 (Α΄135).
2. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος υπάγονται τα θέ−
ματα που αφορούν:
− στη σύνταξη μελετών, τη δημοπράτηση έργων, την
παρακολούθηση και την εκτέλεσή τους, σύμφωνα με
τους κανόνες και τις προδιαγραφές που απαιτούν τα
έργα για τα Α.ΜΕ.Α. σε συνεργασία με τις τεχνικές
υπηρεσίες της Διεύθυνσης που εντάσσεται,
− στην προώθηση και παρακολούθηση των κάθε είδους
ενεργειών για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας
και όλων των απαραίτητων διευκολύνσεων (κεκλιμένων
επιπέδων (ραμπών), κατάλληλων ανελκυστήρων, ειδικών
χώρων υγιεινής, σήμανση, κ.λ.π.) των ατόμων με αναπη−
ρίες (Α.ΜΕ.Α.) στους χώρους λειτουργίας της Κ.Υ. του
ΥΠ.Ε.Π.Θ., των ανεξάρτητων, των αποκεντρωμένων υπη−
ρεσιών και των Γενικών Γραμματειών του ΥΠ.Ε.Π.Θ.,
− στο συντονισμό και την εποπτεία των αναφερο−
μένων περιπτώσεων του άρθρου 12 της παρ. 10 του ν.
3230/2002 (ΦΕΚ 44 Α΄) ως προς τα εκτελεστέα έργα και
μέτρα για τα Α.ΜΕ.Α., από τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου
Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) αρμοδιότητας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.,
− στη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων που θα
βελτιώσουν την ποιότητα των συνθηκών διοικητικής
εξυπηρέτησης των Α.ΜΕ.Α. (χρήση νέων τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών –κατά προτεραιότητα
εξυπηρέτηση− εφαρμογή της υπηρεσίας μιας στάσης
(one step service) κ.λπ.).
3. Στο Τμήμα προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ2
Τεχνικός της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ.
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Στην Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος
διατάγματος.
Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2005
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

KAPΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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Τροποποίηση του π.δ/τος 258/1987, «Διευκόλυνση της
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από δικηγόρους σε
συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 77/249/ΕΟΚ της 22ας Μαρ−
τίου 1977», (Α΄125).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 4 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοι−
νοτικού δικαίου» (Α΄ 34), όπως αντικαταστάθηκε με τις
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 1440/1984,
«Περί συμμετοχής της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα απο−
θεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
΄Ανθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδια−
σμού ΕΥΡΑΤΟΜ», (Α΄ 70) και τροποποιήθηκαν με τις
διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2789/2000, «Προσαρμογή
του Ελληνικού δικαίου προς την οδηγία αριθμ.98/26/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
19.5.1998 σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού
στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανο−
νισμού χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις»,
(Α΄ 21) και
β) του άρθρου 3 του ν. 1338/1983, όπως αντικατα−
στάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990, «Για τον εκ−
συγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»,
(Α΄101).
2. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98
Α΄/22.4.2005).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
4. Την 167/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επι−
κρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών και Δικαιοσύνης, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος εί−
ναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την
οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
77/249/ΕΟΚ της 22ας Μαρτίου 1977, «περί διευκολύνσεως
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της πραγματικής ασκήσεως της ελεύθερης παροχής
υπηρεσιών από δικηγόρους» (L 78/26.3.1977, σελίδα 17),
όπως τελικά τροποποιήθηκε: α) με το παράρτημα ΧΙ,
κεφάλαιο Δ΄, «Αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματι−
κών τίτλων», περίπτωση ΙΙ, «Νομικά επαγγέλματα», της
πράξης για την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση
της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της
Φιλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας (ΦΕΚ Α΄ 230/
1994, σελίδα 4345), β) με το παράρτημα ΙΙΙ, «Αμοιβαία
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων», τμήμα
Α΄, περίπτωση Β΄, «Νομικά επαγγέλματα», της συμφωνίας
για την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών−Μελών της
αφ’ ενός και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας αφ’ ετέ−
ρου (ΦΕΚ Α΄ 78/2001, σελίδα 1514), γ) με το παράρτημα
ΙΙ, κεφάλαιο 2, υποκεφάλαιο Γ΄, «Αμοιβαία αναγνώρι−
ση των επαγγελματικών τίτλων», περίπτωση ΙΙ, «Νομι−
κά επαγγέλματα», των πράξεων για την προσχώρηση
στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της
Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρα−
τίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας
της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της
Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολω−
νίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Σλοβακικής
Δημοκρατίας (ΦΕΚ Α΄ 60/2004, σελίδα 1405).
Άρθρο 2
Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του Π.Δ/τος 258/1987
(Α΄ 125), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Δικηγόρος, κατά την προηγούμενη παράγραφο,
νοείται κάθε πρόσωπο που δικαιούται να ασκεί τις επαγ−
γελματικές του δραστηριότητες στη χώρα προελεύσε−
ώς του με έναν από τους πιο κάτω επαγγελματικούς
τίτλους:
Αυστρία: Rechtsanwalt
Βέλγιο: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt
Γαλλία: Avocat
Γερμανία:Rechtsanwalt
Δανία: Advokat
Ελβετία:Avocat/Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fórsprecher,
Fórsprech/Avvocato»
Εσθονία: Vandeadvokaat
Ηνωμένο Βασίλειο: Advocate/Barrister/Solicitor
Ιρλανδία: Barrister/Solicitor
Ισπανία: Abogado/Advocat/Avogado/Abocatu
Ιταλία: Avvocato
Κάτω Χώρες: Advocaat
Κύπρος: Δικηγόρος
Λετονία: Zvērināts advokāts
Λιθουανία: Advokatas
Λουξεμβούργο: Avocat
Μάλτα:Avukat/Prokuratur Legali
Ουγγαρία: Ügyvéd
Πολωνία: Adwokat/Radca prawny
Πορτογαλία:Advogado
Σλοβακία: Advokát/Komerčný právnik
Σλοβενία: Odvetnik/Odvetnica
Σουηδία: Advokat
Τσεχική Δημοκρατία: Advokát
Φιλανδία: Asianajaja/Advokat
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
΄Αρθρο 3

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στov Υπoυργό Δικαιoσύvης αvαθέτoυμε τη δημoσίευση
και εκτέλεση τoυ παρόvτoς διατάγματoς.
Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2005
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

KAPΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

F
(3)
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 261
Τροποποίηση του π.δ/τος 152/2000, «Διευκόλυνση της
μόνιμης άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος
στην Ελλάδα από δικηγόρους που απέκτησαν τον
επαγγελματικό τους τίτλο σε άλλο Κράτος−Μέλος
της Ε.Ε. (οδηγία 98/5/ΕΚ)», (Α΄130).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:

έχει ήδη αποκτήσει τα επαγγελματικά προσόντα σε
άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, σύμφωνα
με την οδηγία 98/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, «για την διευκόλυνση της μόνιμης
άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος σε Κράτος
Μέλος διάφορο εκείνου στο οποίο αποκτήθηκε ο επαγ−
γελματικός τίτλος», (L 77/14.3.1998, σελίδα 36), όπως τε−
λικά τροποποιήθηκε: α) με το παράρτημα ΙΙΙ, «Αμοιβαία
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων», τμήμα
Α΄, περίπτωση Β΄, «Νομικά επαγγέλματα», της συμφωνίας
για την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών − Μελών της
αφ’ ενός και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας αφ’ ετέ−
ρου (ΦΕΚ Α΄ 78/2001,σελίδα 1514), β) με το παράρτημα
ΙΙ, κεφάλαιο 2, υποκεφάλαιο Γ΄, «Αμοιβαία αναγνώρι−
ση των επαγγελματικών τίτλων», περίπτωση ΙΙ, «Νομι−
κά επαγγέλματα», των πράξεων για την προσχώρηση
στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της
Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρα−
τίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας
της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της
Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολω−
νίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Σλοβακικής
Δημοκρατίας (ΦΕΚ Α΄ 60/2004, σελίδα 1405).
΄Αρθρο 2

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 4 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοι−
νοτικού δικαίου» (Α΄ 34), όπως αντικαταστάθηκε με τις
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 1440/1984, «περί
συμμετοχής της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθε−
ματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
΄Ανθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδια−
σμού ΕΥΡΑΤΟΜ», (Α΄ 70) και τροποποιήθηκαν με τις
διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2789/2000, «Προσαρμογή
του Ελληνικού δικαίου προς την οδηγία αριθμ. 98/26/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 19−5−1998 σχετικά με το αμετάκλητο του διακανο−
νισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα
διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες
διατάξεις», (Α΄ 21) και
β) του άρθρου 3 του ν. 1338/1983, όπως αντικαταστά−
θηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρο−
νισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», (Α΄ 101).
2. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98
Α΄/22.4.2005).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
4. Την υπ’ αριθμ. 168/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλί−
ου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης, αποφα−
σίζουμε:
΄Αρθρο 1
Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι
η διευκόλυνση της μόνιμης άσκησης του επαγγέλμα−
τος του δικηγόρου στην Ελλάδα με την ιδιότητα του
ελεύθερου επαγγελματία ή του έμμισθου και ο οποίος

Η περίπτωση α΄ του άρθρου 2 του π.δ/τος 152/2000
(Α΄ 130), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«α) «Δικηγόρος», κάθε φυσικό πρόσωπο, υπήκοος ενός
Κράτους Μέλους Ε.Ε., που ασκεί τις επαγγελματικές του
δραστηριότητες με έναν από τους πιο κάτω επαγγελ−
ματικούς τίτλους:
Αυστρία: Rechtsanwalt
Βέλγιο: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt
Γαλλία: Avocat
Γερμανία:Rechtsanwalt
Δανία: Advokat
Ελβετία: Avocat/Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fórsprecher,
Fórsprech/Avvocato»
Εσθονία: Vandeadvokaat
Ηνωμένο Βασίλειο: Advocate/Barrister/Solicitor
Ιρλανδία: Barrister/Solicitor
Ισπανία: Abogado/Advocat/Avogado/Abocatu
Ιταλία: Avvocato
Κάτω Χώρες: Advocaat
Κύπρος: Δικηγόρος
Λετονία: Zvērināts advokāts
Λιθουανία: Advokatas
Λουξεμβούργο: Avocat
Μάλτα:Avukat/Prokuratur Legali
Ουγγαρία: Ügyvéd
Πολωνία: Adwokat/Radca prawny
Πορτογαλία:Advogado
Σλοβακία: Advokát/Komerčný právnik
Σλοβενία: Odvetnik/Odvetnica
Σουηδία: Advokat
Τσεχική Δημοκρατία: Advokát
Φιλανδία: Asianajaja/Advokat

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
΄Αρθρο 3
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στov Υπoυργό Δικαιoσύvης αvαθέτoυμε τη δημoσίευση
και εκτέλεση τoυ παρόvτoς διατάγματoς.
Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2005
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

KAPΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

F
(4)
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 262
Παράταση της προθεσμίας της παραγράφου 6 του άρ−
θρου 10 του Νομοθετικού Διατάγματος 3082/1954
«περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξε−
ων τινών περί συμβολαιογράφων» (Α΄ 257).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν. 1609/1986
(Κ Α΄ 86).
2. 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. 62/2005 (Α΄ 98).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού.
4. Την υπ’ αριθμ. 324/2005 γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου της Επικρατείας.
Με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης αποφασίζουμε:
΄Αρθρο μόνο
1. Η προθεσμία της παραγράφου 6 του άρθρου 10
του Νομοθετικού Διατάγματος 3082/1954, που έχει πα−
ραταθεί με το Προεδρικό Διάταγμα 343/2003 (Α΄ 314)
μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2005 παρατείνεται για ένα (1)
ακόμη έτος από τη λήξη της, δηλαδή μέχρι 31 Δεκεμ−
βρίου 2006.
2. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από 1
Ιανουαρίου 2006.
Στov Υπoυργό Δικαιoσύvης αvαθέτoυμε τη δημoσίευση
και εκτέλεση τoυ παρόvτoς διατάγματoς.
Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2005
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

KAPΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

F
(5)
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 263
Τροποποίηση του π.δ/τος 376/1997 «Κανονισμός Λει−
τουργίας του Αρείου Πάγου» (Α΄ 246), όπως ισχύει.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 1756/1988 «Κώ−
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δικας Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης Δικα−
στικών Λειτουργών» (Α΄ 35) όπως το άρθρο αυτό αντι−
καταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 2172/1993 (207 Α΄)
ακολούθως δε τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα
άρθρα 2 και 6 παρ.2 του ν. 2298/1995 (62 Α΄), το άρθρο
16 του ν. 2331/1995 (173 Α΄) και το άρθρο 3 παρ.6 του ν.
2479/1997 (67 Α΄).
2) Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
3) Το γεγονός ότι το παρόν διάταγμα δεν προκαλεί
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
4) Την υπ’ αριθμ. 35/2005 απόφαση της Διοικητικής
Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.
5) Την γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατεί−
ας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης με
αριθμό 312/2005, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
«Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Αρείου Πάγου (π.δ.
376/1997, Α΄ 246, όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 91/2000,
Α΄ 74), τροποποιείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 35/2005
γνωμοδότηση της Διοικητικής Ολομέλειας του Αρείου
Πάγου ως εξής:»
«1. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως
εξής: «Στον Άρειο Πάγο λειτουργούν έξι πολιτικά Τμή−
ματα (Α1, Α2, B1, B2, Γ και Δ) και δύο ποινικά Τμήματα
(Ε΄ και ΣΤ΄)».
2. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αρμοδιότητα Τμημάτων
1. Στα Α1 και Α2 πολιτικά Τμήματα υπάγονται α) αιτή−
σεις αναίρεσης επί υποθέσεων ενοχικού και εμπορικού
δικαίου, πλην εκείνων που ανήκουν στην αρμοδιότητα
άλλου πολιτικού Τμήματος, β) αιτήσεις αναίρεσης κατ’
αποφάσεων που έχουν εκδοθεί επί υποθέσεων ανα−
γκαστικής εκτέλεσης κατά τον Κ.Πολ.Δ., τον Κώδικα
Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) και το ν.δ. της 17
Ιουλίου/13 Αυγούστου 1923 «περί ειδικών διατάξεων επί
ανωνύμων εταιρειών», καθώς και επί υποθέσεων ανακο−
πής κατά διαταγών πληρωμής, γ) αιτήσεις αναίρεσης επί
υποθέσεων οικογενειακού δικαίου εν γένει, δ) αιτήσεις
αναίρεσης που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλου
πολιτικού Τμήματος. Στο Α1 πολιτικό Τμήμα υπάγονται
και οι διοικητικές υποθέσεις που ανήκουν στην αρμοδι−
ότητα του Αρείου Πάγου, πλην εκείνων για τις οποίες
αρμόδια είναι η Ολομέλεια. Στην περίπτωση αυτή, αν
στο ΑΙ πολιτικό Τμήμα υπηρετούν περισσότεροι Αντι−
πρόεδροι, προεδρεύει ο αρχαιότερος.
2. Στα Β1 και Β2 πολιτικά Τμήματα υπάγονται αιτήσεις
αναίρεσης κατά αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατά
την ειδική διαδικασία α) των εργατικών διαφορών (άρ−
θρο 664 έως 676 Κ.Πολ.Δικ.) και β) των διαφορών από
αμοιβές για την παροχή εργασίας (άρθρο 678 έως 681
Κ.Πολ.Δ.)
3. Στο Γ πολιτικό Τμήμα υπάγονται αιτήσεις αναίρεσης
επί υποθέσεων εμπραγμάτου και κληρονομικού δικαίου
καθώς και οι υποθέσεις που έχουν παραπεμφθεί σε αυτό
με απόφαση του Δ΄ Τμήματος (ύστερα από αναίρεση).
4. Στο Δ΄ πολιτικό Τμήμα υπάγονται οι αιτήσεις αναί−
ρεσης κατά αποφάσεων α) επί πάσης φύσεως μισθωτι−
κών διαφορών (άρθρο 647 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ. και ειδικών νό−
μων), β) επί υποθέσεων αποζημίωσης από αυτοκινητικά
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ατυχήματα και από τη σύμβαση ασφάλισης της αστικής
ευθύνης από αυτοκίνητα εν γένει, γ) επί υποθέσεων
ακύρωσης αποφάσεων γενικών συνελεύσεων σωμα−
τείων και συνεταιρισμών, δ) επί υποθέσεων εκούσιας
δικαιοδοσίας, πλην των πτωχευτικών, ε) επί υποθέσεων
αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και στ) επί υποθέσεων
διαιρεμένης οριζοντίως ή καθέτως ιδιοκτησίας (άρθρο
17 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.). Στο Δ Τμήμα υπάγονται και οι υπο−
θέσεις που έχουν παραπεμφθεί σε αυτό ύστερα από
αναίρεση.
Αιτήσεις αναψηλάφησης κατά αποφάσεων του Αρείου
Πάγου (άρθρο 538 Κ.Πολ.Δ.) δικάζονται από το Τμήμα
που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση.
Η εισαγωγή υπόθεσης σε μη αρμόδιο, κατά τις άνω
διατάξεις, πολιτικό Τμήμα δεν συνεπάγεται απαράδεκτο
ή ακυρότητα.
5. Μεταξύ των δύο ποινικών Τμημάτων οι υποθέσεις
διακρίνονται και υπάγονται σε αυτά κατά τους ειδι−
κούς ορισμούς του άρθρου 23 παρ. 3 εδ. β’ του Κώδικα
Οργανισμού των Δικαστηρίων (κυρ. ν. 1756/1988), όπως
ισχύει μετά το άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 2298/1995 και το
άρθρο 16 του ν. 2331/1995».
3) Η παρ. 2 του άρθρου 4 όπως τροποποιήθηκε με
την 33/1999 απόφαση που κυρώθηκε με το π.δ. 91/2000
αντικαθίσταται ως εξής:
2. «Από τον Σεπτέμβριο έως τον Μάϊο κάθε δικαστικού
έτους:
Το Α1 πολιτικό Τμήμα συνεδριάζει την πρώτη εργάσιμη
Δευτέρα του δεύτερου 15νθημέρου του Σεπτεμβρίου και
την πρώτη και τρίτη εργάσιμη Δευτέρα κάθε μηνός.
To A2 πολιτικό Τμήμα συνεδριάζει τη δεύτερη εργά−
σιμη Δευτέρα του δεύτερου 15ημέρου του Σεπτεμβρίου
και τη δεύτερη και τέταρτη εργάσιμη Δευτέρα κάθε
μηνός.
To B1 πολιτικό Τμήμα συνεδριάζει την πρώτη εργάσιμη
Τρίτη του δεύτερου 15νθημέρου του Σεπτεμβρίου και
την πρώτη και τρίτη εργάσιμη Τρίτη κάθε μηνός.
To B2 πολιτικό Τμήμα συνεδριάζει τη δεύτερη εργάσι−
μη Τρίτη του δεύτερου 15νθημέρου του Σεπτεμβρίου και
τη δεύτερη και τέταρτη εργάσιμη Τρίτη κάθε μηνός.
Το Γ΄ πολιτικό Τμήμα συνεδριάζει την πρώτη εργάσιμη
Τετάρτη του δεύτερου 15νθημέρου του Σεπτεμβρίου και
την πρώτη και τρίτη εργάσιμη Τετάρτη κάθε μηνός.
Το Δ΄ πολιτικό Τμήμα συνεδριάζει την πρώτη εργάσιμη
Παρασκευή του δεύτερου 15νθημέρου του Σεπτεμβρίου
και την πρώτη και τρίτη εργάσιμη Παρασκευή κάθε
μηνός.

Το Ε΄ Τμήμα (ποινικό) συνεδριάζει την πρώτη εργάσιμη
Παρασκευή του δεύτερου 15νθημέρου του Σεπτεμβρίου
και την πρώτη, δεύτερη και τρίτη εργάσιμη Παρασκευή
κάθε μηνός. Το μήνα Δεκέμβριο το Τμήμα αυτό συ−
νεδριάζει μόνο την πρώτη και τη δεύτερη εργάσιμη
Παρασκευή.
Το ΣΤ΄ Τμήμα (ποινικό) συνεδριάζει την πρώτη εργά−
σιμη Τρίτη του δεύτερου 15νθημέρου του Σεπτεμβρίου
και την πρώτη, δεύτερη και τρίτη εργάσιμη Τρίτη κάθε
μηνός. Το μήνα Δεκέμβριο το Τμήμα αυτό συνεδριάζει
μόνο την πρώτη και τη δεύτερη εργάσιμη Τρίτη».
4) Η παρ. 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στα πολιτικά Τμήματα προσδιορίζονται κατά δικά−
σιμο έως έξι το πολύ υποθέσεις για κάθε υπηρετούντα
Αρεοπαγίτη. Στα ΑΙ και Α2 πολιτικά Τμήματα οι υποθέ−
σεις αναγκαστικής εκτέλεσης και οικογενειακού δικαίου
προσδιορίζονται πάντοτε κατά προτίμηση».
5) Τα εδάφια της πρώτης παραγράφου του άρθρου
8 που προστέθηκαν με την 33/1999 απόφαση της Διοι−
κητικής Ολομέλειας και κυρώθηκαν με το π.δ. 91/2000,
αντικαθίστανται ως εξής: «Οι διατάξεις του δεύτερου
εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 4 ισχύουν από
το προσεχές δικαστικό έτος (16 Σεπτεμβρίου 2006 και
εφεξής). Μέχρι τη λήξη του τρέχοντος δικαστικού έτους
(Μάϊος 2006) το Α2 πολιτικό Τμήμα συνεδριάζει την δεύ−
τερη και τέταρτη εργάσιμη Τετάρτη κάθε μηνός. Οι υπο−
θέσεις που έχουν προσδιορισθεί ή θα προσδιορισθούν
μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Ζ΄ πολιτικό
Τμήμα, εκδικάζονται από το Α2 πολιτικό Τμήμα».
Άρθρο 2
1. Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε ισχύ από τη δημο−
σίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργεί−
ται κάθε διάταξη Κανονισμού Λειτουργίας του Αρείου
Πάγου που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή
ανάγεται σε θέματα ρυθμιζόμενα από αυτόν.
Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευ−
ση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2005
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ
ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÏÕ 34 * ÁÈÇÍÁ 104 32 * FAX 210 52 21 004
ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: http: www.et.gr – e-mail: webmaster @ et.gr

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.
ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227
ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63
ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327

(2310) 423 956
(210) 413 5228
(2610) 638 109
(2610) 638 110
(26510) 87215
(25310) 22 858

ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï
ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1

ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï
ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13
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
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.

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~

ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ

