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ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
(1)
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 140
Εφαρμογή της απόφασης 1591 (2005) του Συμβουλί−
ου 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. 10.5.2005 απόφαση του Υπουργού
Εξωτερικών Φ:3401/28/ΑΣ 587 περί δημοσιεύσεως της
απόφασης 1591 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Α΄ 116).
5. Το προεδρικό διάταγμα 219/2005 «Eφαρμογή της
απόφασης 1556 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄262).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
7. Την υπ’ αριθμ. 10/2006 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:
1. Απαγορεύεται η είσοδος στο ελληνικό έδαφος ή η
διέλευση από αυτό, όλων των προσώπων που προσ−
διορίζονται από την Επιτροπή η οποία έχει συσταθεί
σύμφωνα με την υποπαράγραφο 3(α) της απόφασης
1591 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών, με την επιφύλαξη ότι η παρούσα δι−
άταξη δεν υποχρεώνει τις αρχές της Ελληνικής Δημο−
κρατίας να αρνηθούν την είσοδο στο ελληνικό έδαφος
σε έλληνες υπηκόους.
2. Τα πρόσωπα τα οποία αναφέρονται στην ανωτέρω
παράγραφο είναι, σύμφωνα με την υποπαράγραφο 3(γ)
της απόφασης 1591 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας
του Ο.Η.Ε., εκείνα τα οποία εμποδίζουν την ειρηνευτική
διαδικασία, αποτελούν απειλή για τη σταθερότητα στο
Νταρφούρ και την περιοχή, διαπράττουν παραβιάσεις
του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου ή του δικαίου των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή άλλες αγριότητες, παραβι−
άζουν τα μέτρα που επιβλήθηκαν με τα άρθρα 1 και 2
του προεδρικού διατάγματος 219/2005 « Εφαρμογή της
απόφασης 1556 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών « (A΄262) και με το άρθρο
6 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, ή τα οποία
είναι υπεύθυνα για επιθετικές στρατιωτικές υπερπτή−
σεις όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 6 της
απόφασης 1591 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Άρθρο 2
Δεσμεύονται κεφάλαια, άλλα χρηματοοικονομικά στοι−
χεία και οικονομικοί πόροι που βρίσκονταν στην ελληνι−
κή επικράτεια κατά την 29η Μαρτίου 2005, ημερομηνία
υιοθέτησης της απόφασης 1591 (2005) του Συμβουλίου
Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ή οποι−
αδήποτε στιγμή μεταγενέστερα, τα οποία ανήκουν ή
ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από τα πρόσωπα που προσ−
διορίζονται βάσει του άρθρου 1 του παρόντος προεδρι−
κού διατάγματος από την Επιτροπή που έχει συσταθεί
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σύμφωνα με την υποπαράγραφο 3 (α) της απόφασης
1591 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών, ή τα οποία κατέχονται από φορείς
που ανήκουν ή ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από τέτοια
πρόσωπα ή από πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό
τους ή σύμφωνα με εντολές τους. Επίσης, απαγορεύ−
εται όπως τα εν λόγω κεφάλαια ή οποιαδήποτε χρη−
ματοοικονομικά στοιχεία και οικονομικοί πόροι τεθούν,
αμέσως ή εμμέσως, στη διάθεση ή προς όφελος αυτών
των προσώπων ή φορέων από Έλληνες υπηκόους ή από
οποιαδήποτε πρόσωπα στην ελληνική επικράτεια.
Άρθρο 3
Τα μέτρα που επιβάλλονται με τα άρθρα 1 και 2 του
παρόντος προεδρικού διατάγματος άρχονται 30 ημέρες
από την 29η Μαρτίου 2005, ημερομηνία υιοθέτησης της
απόφασης 1591 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Άρθρο 4
Τα μέτρα που επιβάλλονται με το άρθρο 1 του παρό−
ντος προεδρικού διατάγματος δεν εφαρμόζονται όταν
η Επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με την
υποπαράγραφο 3 (α) της απόφασης 1591 (2005) του Συμ−
βουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών,
κρίνει, ανάλογα με την περίπτωση, ότι πρόκειται για
μετακίνηση η οποία δικαιολογείται για λόγους ανθρω−
πιστικής ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων θρησκευτικών
υποχρεώσεων ή όταν η Επιτροπή κρίνει ότι η εξαίρεση
θα προωθούσε τους σκοπούς των αποφάσεων του Συμ−
βουλίου, για τη δημιουργία ειρήνης και σταθερότητας
στο Σουδάν και την περιοχή.
Άρθρο 5
Οι διατάξεις του άρθρου 2 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 για την πληρωμή εύ−
λογων επαγγελματικών αμοιβών και την αποζημίωση
για πραγματοποιηθέντα έξοδα που σχετίζονται με την
παροχή νομικών υπηρεσιών, ή αμοιβές ή χρεώσεις, σύμ−
φωνα με την εκάστοτε εθνική νομοθεσία, για υπηρεσί−
ες συνήθους διατήρησης ή φύλαξης των δεσμευμένων
κεφαλαίων, άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων και
οικονομικών πόρων, κατόπιν γνωστοποίησης από τα
σχετικά Κράτη προς την Επιτροπή που έχει συσταθεί
σύμφωνα με την υποπαράγραφο 3 (α) της υπ’ αριθμ. 1591
(2005) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ορ−
γανισμού Ηνωμένων Εθνών, της πρόθεσης να επιτραπεί,
όπου αυτό αρμόζει, η πρόσβαση σε αυτά τα κεφάλαια,
άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία και οικονομικούς πό−
ρους και, εφ’ όσον δεν υπάρξει αρνητική απόφαση της
Επιτροπής, 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 υπο−
παράγραφο 3 (α) της απόφασης 1591 (2005) του Συμ−
βουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
και έχει εγκριθεί από την Επιτροπή, ή

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 29η Μαρτίου 2005, ημερομηνία υιοθέτησης της
απόφασης 1591 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, δεν είναι προς όφελος
ενός προσώπου ή φορέα που έχει οριστεί από την Επι−
τροπή η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με την υποπα−
ράγραφο 3(α) της απόφασης 1591 (2005) του Συμβουλίου
Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και έχει
γνωστοποιηθεί από τα σχετικά Κράτη στην Επιτροπή.
Άρθρο 6
Τα μέτρα που επιβλήθηκαν με τα άρθρα 1 και 2 του
προεδρικού διατάγματος 219/2005 «Εφαρμογή της από−
φασης 1556 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ορ−
γανισμού Ηνωμένων Εθνών» (Α΄ 262):
1. Ισχύουν επίσης, από την 29η Μαρτίου 2005, ημερο−
μηνία υιοθέτησης της απόφασης 1591 (2005) του Συμβου−
λίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, για
όλα τα μέρη στη Συμφωνία Κατάπαυσης Πυρός της Ν’
τζαμένα και για οποιαδήποτε άλλα εμπόλεμα μέρη στις
πολιτείες του Βορείου Νταρφούρ, του Νοτίου Νταρφούρ
και του Δυτικού Νταρφούρ.
2. Δεν ισχύουν για τις προμήθειες και τη σχετική τε−
χνική εκπαίδευση και βοήθεια που απαριθμούνται στο
άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος 219/2005 « Εφαρ−
μογή της απόφασης 1556 (2004) του Συμβουλίου Ασφα−
λείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών « (Α΄ 262).
3. Δεν ισχύουν για τη βοήθεια και τις προμήθειες που
παρέχονται για την υποστήριξη της εφαρμογής της
Συνολικής Ειρηνευτικής Συμφωνίας για το Σουδάν.
4. Δεν ισχύουν για τις κινήσεις στρατιωτικού εξοπλι−
σμού και εφοδίων εντός της περιοχής του Νταρφούρ,
οι οποίες έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων από την
Επιτροπή η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με την υπο−
παράγραφο 3 (α) της απόφασης 1591 (2005) του Συμ−
βουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών,
μετά από αίτημα της Κυβέρνησης του Σουδάν.
Στην Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση
του παρόντος Διατάγματος και στην ως άνω Υπουργό,
όπως και στους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών,
Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και
Επικοινωνιών, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας
αναθέτουμε την εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΑΓΓ. − Β. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

Μ. Γ. ΛΙΑΠΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Β. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ

Μ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
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Άρθρο 2

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 141
Κατάργηση Προεδρικών Διαταγμάτων και απαγόρευ−
ση της συνέχισης της χρήσης του τίτλου «Επιμε−
λητήριο».

Η ισχύς του παρόντος προεδρικού διατάγματος αρ−
χίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.
Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε την δημοσί−
ευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 6 παρ. 3 του ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του
θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατά−
ξεων του ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγ−
γελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και
λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (154 Α΄),
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 παρ. 3 του ν.
3419/2005 (297 Α΄), ως και την παράγραφο 4 του άρθρου
6 του ν. 2081/1992.
2. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 « Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όρ−
γανα» (98 Α΄).
3. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/4040724.2.2006 Απόφαση
του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αναστά−
σιο Νεράντζη και Ιωάννη Παπαθανασίου» (249 Β΄).
4. Τα έγγραφα μας με αριθ. Κ1−2857/20.12.2005 και Κ1−
302/2.2.2006 για υποβολή στοιχείων που αφορούν την
λειτουργία των ανωτέρω σωματείων.
5. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την εφαρμογή των
διατάξεων του παρόντος.
6. Την υπ’ αριθμ. 167/2006 γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου της Επικρατείας.
Με πρόταση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, αποφασί−
ζουμε:
Άρθρο 1
1. Απαγορεύεται η συνέχιση της χρήσης της λέξης
Επιμελητήριο» στα κατωτέρω σωματεία, διότι δεν εφαρ−
μόζουν τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 6
του ν. 2081/1992 :
α) ΕΛΛΗΝΟ−ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ,
β) ΕΛΛΗΝΟ−ΡΟΥΜΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ−
ΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ,
γ) ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛ−
ΛΑΔΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΝΩΝ,
δ) ΕΛΛΗΝΟ−ΙΡΑΚΙΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ και
ε) ΕΛΛΗΝΟ−ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΗ ΕΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2. Το π.δ. 232/1993 «Χρησιμοποίηση του όρου Επι−
μελητήριο» στον ΕΛΛΗΝΟ−ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ»
(94 Α), το π.δ. 7/1994 «Χρησιμοποίηση του όρου «Επι−
μελητήριο» στο ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ» (3 Α΄), το π.δ. 179/1996 «Χρη−
σιμοποίηση του όρου «Επιμελητήριο» στο ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΙΛΙΠ−
ΠΙΝΩΝ» (136 Α), το Π.Δ. 306/1997 « Χρήση του όρου
«Επιμελητήριο» στην ΕΛΛΗΝΟ−ΙΡΑΚΙΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» (215 Α΄), το π.δ. 289/2001 «Χρήση
του όρου «Επιμελητήριο» από την ΕΛΛΗΝΟ−ΑΥΣΤΡΑ−
ΛΙΑΝΗ ΕΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» (199 Α΄),
καταργούνται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F

(3)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 142
Τροποποίηση του π. δ/τος 159/2000 «Σύσταση Ειδικής
Υπηρεσίας Δημοσίων Εργων για την μελέτη και κα−
τασκευή Ειδικών Συγκοινωνιακών Έργων του Λεκα−
νοπεδίου Αττικής (ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ)» (Α΄ 139/12.6.2000).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 679/1977
(Α΄ 245), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με
την παρ. 1 αρ. 23 ν. 1418/1984 (Α΄ 23).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο μόνο του π. δ/τος 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 679/1977 (ΦΕΚ
245/Α΄) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις
παραγράφους 2− και −3−του−άρθρου 5 του ν. 2229/1994
(ΦΕΚ 138/Α΄), σύμφωνα με τις οποίες θα καλυφθεί η
προκαλούμενη από το διάταγμα δαπάνη.
4. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ/οικ/256/13.2.2006 έγ−
γραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Ειδικών
Συγκοινωνιακών Έργων του Λεκανοπεδίου Αττικής της
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
5. Την υπ’ αριθμ. 153/2006 γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουρ−
γού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Η διάρκεια λειτουργίας της «Ειδικής Υπηρεσίας Δη−
μοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την μελέτη και κατασκευή
Ειδικών Συγκοινωνιακών Έργων του Λεκανοπεδίου Ατ−
τικής (ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ)» όπως αυτή ορίστηκε με το Π.Δ/μα
159/2000 (Α΄ 139/12.6.2000) παρατείνεται για μια διετία,
ήτοι μέχρι 12.6.2008.
Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημο−
σίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση
του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

1648

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

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

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

ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2
ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1

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
A~
Á
Á´
Â’
B~
Â´
Ã´
Ä´
Ä~

Ðåñßïäïò
ÅôÞóéï
3ìçíéáßï
Ìçíéáßï
ÅôÞóéï
3ìçíéáßï
Ìçíéáßï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
3ìçíéáßï

ÅURO
150
40
15
300
80
30
50
220
60

Ôåý÷ïò
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí
Í.Ð.Ä.Ä.
ÐáñÜñôçìá
ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí
Á.Å. & Å.Ð.Å

Ðåñßïäïò
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
Åâäïìáäéáßï
Ìçíéáßï

ÅURO
50
50
50
100
5
200
5
100

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò ìåìïíùìÝíùí Ö.Å.Ê óå ìïñöÞ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêÞ ìïñöÞ 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
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´)

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

• 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 Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìÞ ðñïóáõîÜíåôáé ðÝñáí ôïõ ðïóïý
ôçò åôÞóéáò óõíäñïìÞò Ýôïõò 2006, êáôÜ 40 euro áíÜ Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíÜ ôåý÷ïò.
* 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.
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

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