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ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
(1)
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 227
Εφαρμογή της απόφασης 1596 (2005) του Συμβου−
λίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
(Ο.Η.Ε.).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Tο 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 περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων
του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύ−
σεως» (Α΄ 139).
3. Το άρθρο 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρ−
θρο μόνο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
(Α΄ 98).
4. Την από 7.6.2005 απόφαση του Υπουργού Εξω−
τερικών Φ:3400.15/28/ΑΣ 716 περί δημοσιεύσεως της
απόφασης 1596 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Α΄ 141).
5. Το προεδρικό διάταγμα 55/2005 «Περί εφαρμογής
της απόφασης 1493 (2003) τουΣυμβουλίου Ασφαλείας
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α’ 86).
6. Το προεδρικό διάταγμα 218/2005 «Εφαρμογή της
απόφασης 1552 (2004) τουΣυμβουλίου Ασφαλείας του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α’ 262).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.

8. Την υπ’ αριθμ. 134/2006 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:
Άρθρο 1
Τα μέτρα που επιβλήθηκαν με το άρθρο 2 του προε−
δρικού διατάγματος 55/2005 «Περί εφαρμογής της από−
φασης 1493 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ορ−
γανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α’86) και τα οποία
παρατάθηκαν μέχρι την 31η Ιουλίου 2005 με το άρθρο
Μόνο του προεδρικού διατάγματος 218/2005 «Εφαρμογή
της απόφασης 1552 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλεί−
ας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών» (Α’262), ισχύουν,
από την 18η Απριλίου 2005, ημερομηνία υιοθέτησης της
απόφασης 1596 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, για κάθε αποδέκτη στο
έδαφος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Η έννοια
«βοήθεια» που χρησιμοποιείται στο άρθρο 2 του προ−
εδρικού διατάγματος 55/2005 περιλαμβάνει τη χρημα−
τοδότηση και την οικονομική βοήθεια που σχετίζονται
με στρατιωτικές δραστηριότητες.
Άρθρο 2
Απαγορεύεται, κατά την περίοδο επιβολής των μέ−
τρων που περιγράφονται στο άρθρο 1 του παρόντος
προεδρικού διατάγματος, η είσοδος στο ελληνικό έδα−
φος ή η διέλευση από αυτό, όλων των προσώπων που
προσδιορίζονται από την Επιτροπή η οποία έχει συ−
σταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 8 της απόφασης
1533 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών, τα οποία παραβιάζουν τα μέτρα τα
οποία επιβάλλονται με το άρθρο 1 του παρόντος προ−
εδρικού διατάγματος, με την επιφύλαξη ότι η παρούσα
διάταξη δεν υποχρεώνει τις αρχές της Ελληνικής Δημο−
κρατίας να αρνηθούν την είσοδο στο ελληνικό έδαφος
σε έλληνες υπηκόους.
Άρθρο 3
Δεσμεύονται, από την 18η Απριλίου 2005, ημερομηνία
υιοθέτησης της απόφασης 1596 (2005) του Συμβουλίου
Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και κατά
την περίοδο επιβολής των μέτρων που περιγράφονται
στο άρθρο 1 του παρόντος προεδρικού διατάγματος,
κεφάλαια, άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία και οικο−

2542

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

νομικοί πόροι που βρίσκονταν στην ελληνική επικράτεια
από την 18η Απριλίου 2005, ημερομηνία υιοθέτησης της
απόφασης 1596 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και τα οποία ανήκουν ή
ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από πρόσωπα που προσ−
διορίζονται από την Επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί με
την παράγραφο 8 της απόφασης 1533 (2004) του Συμ−
βουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
και σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος προεδρικού
διατάγματος, ή τα οποία κατέχονται από φορείς που
ανήκουν ή ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από οποιαδή−
ποτε πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό τους ή
σύμφωνα με εντολές τους, όπως προσδιορίζονται από
την ανωτέρω Επιτροπή. Επίσης, απαγορεύεται όπως
τα εν λόγω κεφάλαια ή οποιαδήποτε χρηματοοικονομι−
κά στοιχεία και οικονομικοί πόροι τεθούν στη διάθεση
ή προς όφελος αυτών των προσώπων ή φορέων από
Έλληνες υπηκόους ή από οποιαδήποτε πρόσωπα στην
ελληνική επικράτεια.
Άρθρο 4
Τα μέτρα που περιγράφονται στο άρθρο 1 του παρό−
ντος προεδρικού διατάγματος δεν ισχύουν για:
1. Προμήθειες όπλων και συναφούς υλικού ή τεχνική
εκπαίδευση και βοήθεια πουπροορίζονται αποκλειστικά
για την υποστήριξη μονάδων του στρατού και τηςα−
στυνομίας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό ή για
χρήση από αυτές, με τηνπροϋπόθεση ότι οι ανοντέρω
μονάδες:
− έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία της ενοποίησης
τους, ή
− πραγματοποιούν επιχειρήσεις υπό τη διοίκηση, αντί−
στοιχα, του ενοποιημένου Γενικού Επιτελείου των Ενό−
πλων Δυνάμεων ή της Εθνικής Αστυνομίας της Λαϊκής
Δημοκρατίας του Κονγκό,
− ή βρίσκονται στη διαδικασία της ενοποίησης τους,
στην επικράτεια της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό,
εκτός των επαρχιών του Βορείου και Νοτίου Κίβου και
της περιφέρειας Ιτούρι,
2. Προμήθειες όπλων και συναφούς υλικού καθώς και
τεχνική εκπαίδευση καιβοήθεια που προορίζονται απο−
κλειστικά για την υποστήριξη της Αποστολής τουΟρ−
γανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του
Κονγκό (MONUC), ηοποία συστήθηκε με την παράγραφο
4 της απόφασης 1279 (1999) του ΣυμβουλίουΑσφαλείας
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ή για χρήση από
αυτή,
3. Προμήθειες μη φονικού στρατιωτικού εξοπλισμού
που προορίζονταιαποκλειστικά για ανθρωπιστική ή
προστατευτική χρήση, και συναφή τεχνική βοήθειακαι
εκπαίδευση, όπως αυτές θα γνωστοποιούνται εκ των
προτέρων στην Επιτροπή, ηοποία έχει συσταθεί με την
παράγραφο 8 της απόφασης 1533 (2004) του Συμβου−
λίουΑσφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και
σύμφωνα με την παράγραφο 8(ε)της απόφασης 1533
(2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Άρθρο 5
Κάθε εγκεκριμένη αποστολή όπλων και συναφούς υλι−
κού, που συνάδει με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στο
άρθρο 4, παρ.1 του παρόντος προεδρικού διατάγματος,
θα πραγματοποιείται μόνον σε εκείνα τα σημεία υπο−
δοχής που υποδεικνύει η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας

και Μετάβασης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό,
σε συντονισμό με την Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών
στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (MONUC), και τα
οποία έχουν γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων στην
Επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί με την παράγραφο 8
της απόφασης 1533 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Άρθρο 6
Τα μέτρα που επιβάλλονται με το άρθρο 2 του παρό−
ντος προεδρικού διατάγματος δεν εφαρμόζονται όταν
η Επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί συμφοινα με την
παράγραφο 8 της απόφασης 1533 (2004) του Συμβουλί−
ου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, κρίνει
εκ των προτέρων και ανάλογα με την περίπτωση, ότι
πρόκειται για μετακίνηση η οποία δικαιολογείται για
λόγους ανθρωπιστικής ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων
θρησκευτικών υποχρεώσεων, ή όταν η Επιτροπή κρίνει
ότι η εξαίρεση θα προωθούσε τους σκοπούς των απο−
φάσεοον του Συμβουλίου, δηλαδή την ειρήνη και την
εθνική συμφιλίωση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
και τη σταθερότητα στην περιοχή.
Άρθρο 7
Οι διατάξεις του άρθρου 3 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 εύλο−
γων επαγγελματικών αμοιβών και για 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
κεφαλαίοτν, άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων και
οικονομικών πόρων, κατόπιν γνωστοποίησης από τα
σχετικά Κράτη προς την Επιτροπή που έχει συστα−
θεί σύμφωνα με την παράγραφο 8 της απόφασης 1533
(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 τεσσάρων 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 8 της απόφασης 1533 (2004) του Συμβουλίου
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 απόφα−
σης υπό την προϋπόθεση ότι η δέσμευση ή η απόφαση
εξεδόθη πριν από την 18’1 Απριλίου 2005, ημερομηνία
υιοθέτησης της απόφασης 1596 (2005) του Συμβουλίου
Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, δεν είναι
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προς όφελος ενός προσώπου ή φορέα που έχει προσ−
διορισθεί από την Επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί με
την παράγραφο 8 της απόφασης 1533 /2004) του Συμ−
βουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
και σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος προεδρικού
διατάγματος, και έχει γνωστοποιηθεί από τα σχετικά
Κράτη στην Επιτροπή.
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 Ναυ−
τιλίας αναθέτουμε την εκτέλεση του παρόντος Δια−
τάγματος.

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α’).
2. Την υπ’αριθμ. 241/2005 γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου Αλιείας.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού.
4. Την υπ’αριθμ. 274/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλί−
ου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζουμε:

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2006

Στη θαλάσσια περιοχή Καλύμνου−Κω, η οποία περι−
κλείεται από τη νοητή γραμμή που ενώνει τις περιοχές:
Ακρωτήριο Άγιος Γεώργιος Νήσου Καλύμνου − Κόλπος
Λιμνιώνα Νήσου Κω − Περιοχή Τιγκάκι Νήσου Κω − Ακρω−
τήριο Ρούσσα Νήσου Ψερίμου:
1. Απαγορεύεται η Αλιεία:
α) Με το αλιευτικό εργαλείο τράτα βυθού.
β) Με το αλιευτικό εργαλείο γρι−γρί ημέρας.
γ) Με τα αλιευτικά εργαλεία: τράτα (βιντζότρατα)
κατά το μήνα Οκτώβριο και σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, κουλούρα, δίχτυα απλάδια, παραγάδια περισ−
σότερα το)ν 1000 αγκιστριών και με αγκίστρια μήκους
μικρότερου των 2 cm και πλάτους 0.9 cm.
δ) Με όλα τα αλιευτικά εργαλεία κατά το χρονικό
διάστημα από 15 Απριλίου έως 30 Μαίου κάθε έτους.
ε) Της γαρίδας ανεξαρτήτως είδους από 1 Απριλίου
έως 31 Μαΐου κάθε έτους.
2.α) Η αλιεία με δίχτυα μανωμένα διενεργείται με
άνοιγμα ματιού μεγαλύτερο των 48 χιλιοστών μετρού−
μενο κατά τη διαγώνιο, εκτός από την περίοδο από 1
έως 30 Ιουνίου κάθε έτους, όπου το άνοιγμα ματιού
πρέπει να είναι μεγαλύτερο των 56 χιλιοστών.
β) Η άσκηση της ερασιτεχνικής αλιείας διενεργείται
μόνο το Σαββατοκύριακο με αγκιστρωτά εργαλεία και
μέχρι 5 κιλά αλιευμάτων ανά σκάφος.
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Απαγόρευση αλιείας στην θαλάσσια περιοχή
Καλύμνου − Κω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του εδαφίου ιβ της παραγρ. 1 του άρθρου 10 του
ν.δ. 420/1970 «Αλιευτικός Κώδιξ» (ΦΕΚ 27 Α’), όπως αυτό
αντικαταστάθηκε με την παραγρ. 2 του άρθρου 3 του
ν. 1740/1987 «Αξιοποίηση και προστασία κοραλλιογενών
σχηματισμών, ιχθυοτρόφων υδάτων, υδατοκαλλιεργειών
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 221 Α’) και τροποποιήθηκε με
την παραγρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2040/1992 «Ρύθμιση
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νο−
μικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 70 Α’).

Άρθρο 1

Άρθρο 2
Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη στις
διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέ−
ματα που διέπονται από το παρόν καταργείται.
Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος
διατάγματος.
Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2006
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

2544

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~
ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ

*01002292410060004*

ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÏÕ 34 * ÁÈÇÍÁ 104 32 * ÔÇË. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster@et.gr

