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ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

22 Δεκεμβρίου 2006
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 253
Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 53/2004 “Προ−
σαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις δια−
τάξεις της οδηγίας 85/384/ΕΟΚ του Συμβουλίου
για την αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων πιστο−
ποιητικών και άλλων τίτλων στον τομέα της αρχι−
τεκτονικής και τη θέσπιση μέτρων για τη διευκό−
λυνση της πραγματικής άσκησης του δικαιώματος
εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών
όπως η οδηγία αυτή τροποποιήθηκε και συμπλη−
ρώθηκε” (ΦΕΚ Α΄ 43).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1338/ 1983 «Εφαρ−
μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως το άρθρο
αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρ−
θρου 6 του ν. 1440/ 1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας
στο Κεφάλαιο, στα Αποθεματικά και στις Προβλέψεις
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και
του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α΄ 70) και τελικώς τρο−
ποποιήθηκε με το άρθρο 48 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312)
και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1338/1983, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892 /1990
«Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 101).
2. Τις διατάξεις του ν. 3236/2004 «Κύρωση της συνθή−
κης προσχώρησης μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου,
του Βασιλείου της Δανίας, της Ομοσπονδιακής Δημο−
κρατίας της Γερμανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας,
του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατί−
ας, της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Με−
γάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου
των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Αυστρίας,
της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της
Φιλανδίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Ηνωμένου
Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλαν−
δίας (Κρατών−Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και της
Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονί−
ας, της Κυπριακής Δημοκρατίας κ.λπ.» (ΦΕΚ Α΄ 60) και
ειδικότερα το άρθρο δεύτερο του νόμου αυτού.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98) και ειδικότερα τις
διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙ.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού
5. Την υπ’ αριθμ. 329/2006 γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγματος είναι
η τροποποίηση του π.δ. 53/2004 «Προσαρμογή της
ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδη−
γίας 85/384/ΕΟΚ του Συμβουλίου “για την αμοιβαία
αναγνώριση των πτυχίων πιστοποιητικών και άλλων
τίτλων στον τομέα της αρχιτεκτονικής και τη θέσπιση
μέτρων για τη διευκόλυνση της πραγματικής άσκησης
του δικαιώματος εγκατάστασης και ελεύθερης πα−
ροχής υπηρεσιών’’ (ΕΕ L 223)», σε συμμόρφωση προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 85/384/ΕΟΚ, όπως αυτή
τροποποιήθηκε τελευταία με την κυρωθείσα με το ν.
3236/2004 (Α΄ 60) Συνθήκη περί προσχωρήσεως νέων
κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Άρθρο 2
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 περ. (β΄) του άρθρου
6 του π.δ. 53/2004 καταργείται.
Άρθρο 3
(άρθρο 11 και 11α της οδηγίας 85/384/ΕΟΚ, κυρωθείσα
με το ν. 3263/2004 Συνθήκη περί προσχωρήσεως νέων
κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση).
Στο τέλος του Παραρτήματος Ι του άρθρου 13 του
π.δ. 53/2004, προστίθενται τα εξής:
(ΙΗ) Δημοκρατία της Τσεχίας:
− Διπλώματα χορηγηθέντα από τις σχολές του “České
vysoké učení technické” (Τσεχικού Πολυτεχνείου της
Πράγας):
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“Vysoká škola architektury a pozemního stavitelstvνí”
(Ανώτατη Σχολή Αρχιτεκτονικής και Οικοδομικής) (μέ−
χρι το 1951),
“Fakulta architektury a pozemního stavitelstvνí” (Σχολή
Αρχιτεκτονικής και Οικοδομικής) (από το 1951 έως το
1960),
“Fakulta stavební” (Σχολή Πολιτικών Μηχανικών) (από
το 1960) στους εξής τομείς: κατασκευή και δομή κτι−
ρίων, κατασκευή και αρχιτεκτονική, Αρχιτεκτονική
(συμπεριλαμβανομένης της χωροταξίας), αστικές κα−
τασκευές και κατασκευές για τη βιομηχανική και γε−
ωργική παραγωγή. Ή στο πλαίσιο του προγράμματος
σπουδών πολιτικού μηχανικού στο τομέα κατασκευή
κτιρίων και αρχιτεκτονική,
“Fakulta architektury” (Σχολή Αρχιτεκτονικής) (μετά το
1976) στους τομείς σπουδών: αρχιτεκτονική, χωροτα−
ξία, ή στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών: αρχι−
τεκτονικής και χωροταξίας στους τομείς: αρχιτεκτο−
νική, θεωρία αρχιτεκτονικής σύλληψης, χωροταξίας,
ιστορία αρχιτεκτονικής και αναστήλωσης ιστορικών
μνημείων, ή αρχιτεκτονική και κατασκευή κτιρίων
− Διπλώματα χορηγηθέντα από την “Vysoká škola
technická Dr. Edvarda Beneše” (μέχρι το 1951) στον
τομέα της αρχιτεκτονικής και κατασκευών,
− Διπλώματα χορηγηθέντα από την “Vysoká škola
stavitelstvνí v Brně” (από το 1951 έως το 1956) στον
τομέα της αρχιτεκτονικής και κατασκευών,
− Διπλώματα χορηγηθέντα από την “Vysoké učení
technické v Brně” την “Fakulta architektury” (Σχολή Αρχι−
τεκτονικής) (μετά το 1956) στον τομέα Αρχιτεκτονικής
και Χωροταξίας ή από την “Fakulta stavební” (Σχολή
Πολιτικών Μηχανικών) (μετά το 1956) στον τομέα των
κατασκευών,
− Διπλώματα χορηγηθέντα από την “Vysoká škola
bάňςká – Technická univerzita Ostrava”, (Σχολή Πολιτι−
κών Μηχανικών) (μετά το 1997) στον τομέα δομών και
αρχιτεκτονικής ή στον τομέα πολιτικών μηχανικών,
− Διπλώματα χορηγηθέντα από την “Technickά
univerzita v Liberci”, “Fakulta architektury” (Σχολή Αρχι−
τεκτονικής) (μετά το 1994) στο πλάισιο του προγράμ−
ματος σπουδών αρχιτεκτονικής και χωροταξίας στον
τομέα αρχιτεκτονικής,
− Διπλώματα χορηγηθέντα από την “Akademie vý
tvarných umeňί v Praze” στο πλαίσιο προγράμματος
καλών τεχνών στον τομέα αρχιτεκτονικής,
− Διπλώματα χορηγηθέντα από την “Vysoká škola
umělecko−průmyslovά v Praze” στο πρόγραμμα καλών
τεχνών στον τομέα σπουδών αρχιτεκτονικής,
− πιστοποιητικό άδειας που χορηγείται από το “Cěskα
komora architektů” χωρίς ειδίκευση τομέα ή στον τομέα
των οικοδομικών κατασκευών,
− Στην περίπτωση υπηκόων των κρατών μελών στους
οποίους τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι
στον τομέα της αρχιτεκτονικής χορηγήθηκαν, ή των
οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην Τσεχοσλο−
βακία πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993, τα εν λόγω
διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι τυπικών
προσόντων αναγνωρίζονται ως επαρκή για την άσκηση
του επαγγέλματος στον τομέα της αρχιτεκτονικής,
όταν οι αρχές της Τσεχικής Δημοκρατίας βεβαιώνουν
ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά τους την
ίδια νομική ισχύ με τα αντίστοιχα τσεχικά προσόντα

στον τομέα της αρχιτεκτονικής που αναφέρονται στο
άρθρο 11 της οδηγίας 85/384/ΕΟΚ, όσον αφορά την
πρόσβαση στις δραστηριότητες που αναφέρονται στο
άρθρο 1 και την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών,
με την επιφύλαξη της τήρησης του άρθρου 23 της
οδηγίας αυτής.
Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πι−
στοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο
οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών
μελών ασκούν στην επικράτεια της τσέχικης Δημο−
κρατίας, πραγματικά και νομίμως τις δραστηριότητες
στον τομέα της αρχιτεκτονικής για τρία συναπτά έτη
τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της
ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού.
(ΙΘ) στην Εσθονία:
− diplom arhitektuuri erialal, väljastatud Eesti
Kunstiakadeemia arhitektuuri teaduskonna poolt alates
1996 aastast (δίπλωμα σπουδών αρχιτεκτονικής, το
οποίο χορηγείται από τη Σχολή Αρχιτεκτονικής της
Εσθονικής Ακαδημίας Τεχνών μετά το 1996), väljastatud
Tallinna Kunstiülikooli poolt 1989−1995 aastal (χορηγη−
θέν από τη πανεπιστημιακή σχολή Καλών Τεχνών του
Ταλίν από το 1989−1995), väljastatud Eesti NSV Riikliku
Kunstiinstituudi poolt 1951−1988 (χορηγηθέν από το Κρα−
τικό Ινστιτούτο Καλών Τεχνών της Σ.Σ.Δ της Εσθονίας
από το 1951 − 1988),
− Στην περίπτωση υπηκόων των κρατών μελών στους
οποίους τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι
στον τομέα της αρχιτεκτονικής χορηγήθηκαν, ή των
οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην Σοβιετική
΄Ενωση πριν από τις 20 Αυγούστου 1991, τα εν λόγω
διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι τυπικών
προσόντων αναγνωρίζονται ως επαρκή για την άσκηση
του επαγγέλματος στον τομέα της αρχιτεκτονικής,
όταν οι αρχές της Εσθονίας βεβαιώνουν ότι τα προσό−
ντα αυτά έχουν στην επικράτειά τους την ίδια νομική
ισχύ με τα αντίστοιχα εσθονικά προσόντα στον τομέα
της αρχιτεκτονικής που αναφέρονται στο άρθρο 11 της
οδηγίας 85/384/ΕΟΚ, όσον αφορά την πρόσβαση στις
δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 και την
άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών, με την επιφύλαξη
της τήρησης του άρθρου 23 της οδηγίας αυτής.
Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστο−
ποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο
βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών
ασκούν στην επικράτεια της Εσθονίας, πραγματικά και
νομίμως τις δραστηριότητες στον τομέα της αρχιτε−
κτονικής για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την
πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης
του πιστοποιητικού.
(Κ) στην Κύπρο:
Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Αρχιτεκτόνων που
εκδίδεται από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελη−
τήριο Κύπρου (ETEK),
(ΚΑ) στη Λετονία:
− “Αrhitekta diploms” ko izsniegusi Latvijas Valsts
Universitātes Iňzenierceltniecības fakultātes Arhitektūras
nodαļa līdz 1958.gadam, Rīgas Politehniskā Institūta
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Celtniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa no 1958
gada līdz 1991.gadam, Rīgas Tehniskās Universitātes
Arhitektūras fakultāte kopš 1991. gada, un “Arhitekta
prakses sertifikāts”, ko izsniedz Latvijas Arhitektu
savienība
(“διπλώματα αρχιτέκτονα” χορηγούνται από το Τμήμα
Αρχιτεκτονικής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του
Λετονικού Κρατικού Πανεπιστημίου μέχρι το 1958, από
το Τμήμα Αρχιτεκτονικής της Σχολής Πολιτικών Μη−
χανικών του Πολυτεχνείου της Ρίγας 1958 – 1991, από
τη Σχολή Αρχιτεκτονικής του Τεχνικού Πανεπιστημίου
της Ρίγας από το 1991, και το πιστοποιητικό εγγραφής
στον Αρχιτεκτονικό Σύλλογο της Λετονίας),
− Στην περίπτωση υπηκόων των κρατών μελών
στους οποίους τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλ−
λοι τίτλοι στον τομέα της αρχιτεκτονικής χορηγήθη−
καν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην
Σοβιετική ΄Ενωση πριν από τις 21 Αυγούστου 1991, τα
εν λόγω διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι
τυπικών προσόντων αναγνωρίζονται ως επαρκή για
την άσκηση του επαγγέλματος στον τομέα της αρχι−
τεκτονικής, όταν οι αρχές της Λετονίας βεβαιώνουν
ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά τους την
ίδια νομική ισχύ με τα αντίστοιχα λετονικά προσόντα
στον τομέα της αρχιτεκτονικής που αναφέρονται στο
άρθρο 11 της οδηγίας 85/384/ΕΟΚ, όσον αφορά την
πρόσβαση στις δραστηριότητες που αναφέρονται στο
άρθρο 1 και την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών,
με την επιφύλαξη της τήρησης του άρθρου 23 της
οδηγίας αυτής.
Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστο−
ποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο
βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών
ασκούν στην επικράτεια της Λετονίας, πραγματικά και
νομίμως τις δραστηριότητες στον τομέα της αρχιτε−
κτονικής για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την
πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης
του πιστοποιητικού.
(ΚΒ) στη Λιθουανία:
− Διπλώματα μηχανικού αρχιτέκτονα χορηγούνται
από τα Kauno politechnikos institutas μέχρι το 1969
(inžinierius architektas/architektas),
− Διπλώματα αρχιτέκτονα/bachelor αρχιτεκτονικής/
master αρχιτεκτονικής χορηγούνται από τα Vilnius
inžinerinis statybos institutas έως το 1990, Vilniaus
technikos universitetas έως το 1996, Vilnius Gedimino
technikos universitetas από το 1996 (architektas/
architektûros bakalauras/architektûros magistras),
− Διπλώματα ειδικού ο οποίος έχει ολοκληρώ−
σει σπουδές αρχιτεκτονικής/bachelor αρχιτεκτονι−
κής/master αρχιτεκτονικής, τα οποία χορηγούνται
από το LTSR Valstybinis dailës institutas μέχρι το
1990, (architektûros kursas/architektûros bakalauras/
architektûros magistras),
− Διπλώματα bachelor αρχιτεκτονικής/master αρχιτε−
κτονικής που χορηγούνται από το Kauno technologijos
universitetas since 1997 architektûros bakalauras/
architektûros magistras),
συνοδευόμενα από το Πιστοποιητικό το οποίο εκδί−
δεται από την Επιτροπή Βεβαίωσης και με το οποίο
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απονέμεται το δικαίωμα άσκησης δραστηριοτήτων
στον τομέα της αρχιτεκτονικής (Πιστοποιημένος Αρ−
χιτέκτονας/Atestuotas architektas),
− Στην περίπτωση υπηκόων των κρατών μελών στους
οποίους τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι
στον τομέα της αρχιτεκτονικής χορηγήθηκαν, ή των
οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην Σοβιετική
΄Ενωση πριν από τις 11 Μαρτίου 1990, τα εν λόγω
διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι τυπικών
προσόντων αναγνωρίζονται ως επαρκή για την άσκη−
ση του επαγγέλματος στον τομέα της αρχιτεκτονι−
κής, όταν οι αρχές της Λιθουανίας βεβαιώνουν ότι τα
προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά τους την ίδια
νομική ισχύ με τα αντίστοιχα λιθουανικά προσόντα
στον τομέα της αρχιτεκτονικής που αναφέρονται στο
άρθρο 11 της οδηγίας 85/384/ΕΟΚ, όσον αφορά την
πρόσβαση στις δραστηριότητες που αναφέρονται στο
άρθρο 1 και την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών,
με την επιφύλαξη της τήρησης του άρθρου 23 της
οδηγίας αυτής.
Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστο−
ποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο
βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών
ασκούν στην επικράτεια της Λιθουανίας, πραγματι−
κά και νομίμως τις δραστηριότητες στον τομέα της
αρχιτεκτονικής για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον
κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας
έκδοσης του πιστοποιητικού.
(ΚΓ) στην Ουγγαρία:
− Δίπλωμα “okleveles épitészmérnök” (δίπλωμα αρ−
χιτεκτονικής, maître és sciense en architecture) χορη−
γούνται από τα πανεπιστήμια,
− Δίπλωμα “okleveles épίτész tervező˝ művész” (δί−
πλωμα master αρχιτεκτονικής και πολιτικού μηχανικού)
που χορηγείται από πανεπιστήμια,
(ΚΔ) στη Μάλτα:
Perit: Lawrja ta’ Perit που χορηγείται από το Universita`
ta” Malta, και το οποίο παρέχει το δικαίωμα εγγραφής
ως Perit,
(ΚΕ) στην Πολωνία:
τα διπλώματα που χορηγούνται από τις σχολές αρ−
χιτεκτονικής:
− του Πολυτεχνείου της Βαρσοβίας, Σχολή Αρχι−
τεκτονικής στη Βαρσοβία (Politechnika Warszawska,
Wydział Architektury)· ο επαγγελματικός τίτλος του αρ−
χιτέκτονα: inżynier architekt, magister nauk technicznych,
inżynier architekt, inżyniera magistra architektury, magistra
inżyniera architektury, magistra inżyniera architekta,
magister inżynier architek
(από το 1945 μέχρι το 1948, τίτλος: inżynier architekt,
magister nauk technicznych· από το 1951 μέχρι το
1956, τίτλος: inżynier architekt· από το 1954 μέχρι το
1957, 2ο στάδιο, τίτλος: inżyniera magistra architektury·
από το 1957 μέχρι το 1959, τίτλος: inżyniera magistra
architektury· από το 1959 μέχρι το 1964: magistra
inżyniera architektury· από το 1964 μέχρι το 1982, τίτ−
λος: magistra inżyniera architekta· από το 1983 μέχρι
το 1990, τίτλος: magister inzynier architekt, από το 1991,
τίτλος: magistra inżyniera architekta),
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− του Πολυτεχνείου της Κρακοβίας, Σχολή Αρχι−
τεκτονικής στη Κρακοβία (Politechnika Krakowska,
Wydział Architektury) ο επαγγελματικός τίτλος του
αρχιτέκτονα: magister inzynier architekt
(από το 1945 μέχρι το 1953 Πανεπιστήμιο Ορυχεί−
ων και Μεταλλουργίας, Πολυτεχνική Σχολή Αρχιτε−
κτονικής –Akademia Górniczo−Hutnicza, Politechniczny
Wydział Architektury),
− του Πολυτεχνείου του Wrocław, Σχολή Αρχιτεκτο−
νικής στο Wrocław (Politechnika Wrocławska, Wydział
Architektury)·
ο επαγγελματικός τίτλος του αρχιτέκτονα: inżynier
architekt, magister nauk technicznych, magister inżynier
architektury, magister inżynier architekt
(από το 1949 μέχρι το 1964, τίτλος: inżynier architekt,
magister nauk technicznych˙ από το 1956 μέχρι το 1964,
τίτλος: magister inżynier architektury· από το 1964, τίτ−
λος:magister inżynier architekt),
− του Πολυτεχνείου της Σιλεσίας, Σχολή Αρχιτε−
κτονικής στο Gliwice (Politechnika Śląska, Wydział
Architektury)· ο επαγγελματικός τίτλος του αρχιτέ−
κτονα: inżynier architekt; magister inżynier architek
(από το 1945 μέχρι το 1955, Σχολή Μηχανικής και
Κατασκευών – Wydział Inżynieryjno−Budowlany, τίτλος:
inżynierarchitekt· από το 1961 μέχρι το 1969, Σχολή
Βιομηχανικών Κατασκευών και Γενικής Μηχανικής
– Wydział Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego,
τίτλος: magister inżynier architekt
(από το 1969 μέχρι το 1976, Σχολή Πολιτικών Μη−
χανικών και Αρχιτεκτονικής – Wydział Budownictwa i
Architektury,τίτλος: magister inżynier architekt· από το
1977,Σχολή Αρχιτεκτονικής – Wydział Architektury, τίτ−
λος:magister inżynier architekt και από το 1995, τίτλος:
inżynier architekt),
− του Πολυτεχνείου του Poznań, Σχολή Αρχιτεκτο−
νικής στο Poznań (Politechnika Poznańska, Wydział
Architektury)· ο επαγγελματικός τίτλος του αρχιτέ−
κτονα: inżynier architektury·inżynier architekt· magister
inżynier architekt
(από το 1945 μέχρι το 1955, Σχολή Μηχανικής, Τμήμα
Αρχιτεκτονικής
– Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury τίτλος:
inżynier architektury από το 1978, τίτλος:magister inżynier
architekt και από το 1999, τίτλος: inżynier architekt),
− του Πολυτεχνείου του Gdańsk, Σχολή Αρχιτε−
κτονικής στο Gdańsk (Politechnika Gdańska, Wydział
Architektury)· ο επαγγελματικός τίτλος του αρχιτέ−
κτονα: magister inżynier architekt
(από το 1945 μέχρι το 1969 Σχολή Αρχιτεκτονικής
–Wydział Architektury, από το 1969 μέχρι το 1971 Σχολή
Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτονικής – Wydział
Budownictwa i Architektury, από το 1971 μέχρι το 1981
Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας – Instytut
Architektury i Urbanistyki, από το 1981 Σχολή Αρχιτε−
κτονικής −Wydział Architektury),
− του Πολυτεχνείου του Białystok, Σχολή Αρχιτεκτο−
νικής το Białystok (Politechnika Białostocka, Wydział
Architektury)·ο επαγγελματικός τίτλος του αρχιτέκτο−
να: magister inżynier architekt

(από το 1975 μέχρι το 1989 Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής
–Instytut Architektury),
− του Πολυτεχνείου του Łódz΄, Σχολή Πολιτικών Μηχα−
νικών, Αρχιτεκτονικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής
στο Łódz΄(Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa,
Architektury Inżynierii Środowiska)· ο επαγγελματικός
τίτλος του αρχιτέκτονα: inżynier architekt, magister
inżynier architekt
(από το 1973 μέχρι το 1993 Σχολή Πολιτικών Μη−
χανικών και Αρχιτεκτονικής – Wydział Budownictwa
i Architektury και από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανι−
κών, Αρχιτεκτονικής και Περιβαλλοντικής Μηχανι−
κής – Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii
Środowiska· τίτλος: από το 1973 μέχρι το 1978, τίτλος:
inżynier architekt, από το 1978, τίτλος: magister inżynier
architekt),
− του Πολυτεχνείου του Szczecin, Σχολή Πολιτικών
Mηχανικών Αρχιτεκτονικής στο Szczecin (Politechnika
Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury)· ο
επαγγελματικός τίτλος του αρχιτέκτονα: inżynier
architekt, magister inżynier architekt (από το 1948 μέχρι
το 1954, Ανώτατη Σχολή Μηχανικής, Τμήμα Αρχιτεκτο−
νικής – Wyższa Szkoła Inżynierska,Wydział Architektury,
τίτλος: inżynier architekt, από το 1970, τίτλος: magister
inżynier architekt και από το 1998, τίτλος: inżynier
architekt),
Όλα τα ανωτέρω διπλώματα πρέπει να συνοδεύονται
από το πιστοποιητικό μέλους το οποίο εκδίδεται από
το οικείο Περιφερειακό Αρχιτεκτονικό Επιμελητήριο
της Πολωνίας, το οποίο παρέχει το δικαίωμα άσκησης
δραστηριοτήτων αρχιτέκτονα στην Πολωνία,
(ΚΣΤ) στη Σλοβενία:
− “univerzitetni diplomirani inżenir arhitekture / univerzitetna
diplomirana inżenirka arhitekture” (πανεπιστημιακό δί−
πλωμα αρχιτεκτονικής), το οποίο χορηγείται από τη
σχολή αρχιτεκτονικής, και το οποίο συνοδεύεται από
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής στον τομέα της αρ−
χιτεκτονικής αναγνωρισμένης από το νόμο, το οποίο
απονέμει το δικαίωμα άσκησης δραστηριοτήτων στον
τομέα της αρχιτεκτονικής,
− πανεπιστημιακό δίπλωμα που χορηγείται από
πολυτεχνικές σχολές που απονέμουν τον τίτλο
του “univerzitetni diplomirani inżenir (univ.dipl.inž) /
univerzitetna diplomirana inženirka” και το οποίο συνο−
δεύεται από πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής στον
τομέα της αρχιτεκτονικής αναγνωρισμένης από το
νόμο, το οποίο απονέμει το δικαίωμα άσκησης δρα−
στηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής,
− Στην περίπτωση υπηκόων των κρατών μελών στους
οποίους τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι
στον τομέα της αρχιτεκτονικής χορηγήθηκαν, ή των
οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην Γιουγκοσλα−
βία πριν από τις 25 Ιουνίου 1991, τα εν λόγω διπλώ−
ματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι τυπικών προσό−
ντων αναγνωρίζονται ως επαρκή για την άσκηση του
επαγγέλματος στον τομέα της αρχιτεκτονικής, όταν
οι αρχές της Σλοβενίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα
αυτά έχουν στην επικράτειά τους την ίδια νομική ισχύ
με τα αντίστοιχα σλοβενικά προσόντα στον τομέα της
αρχιτεκτονικής που αναφέρονται στο άρθρο 11 της
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οδηγίας 85/384/ΕΟΚ, όσον αφορά την πρόσβαση στις
δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 και την
άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών, με την επιφύλαξη
της τήρησης του άρθρου 23 της οδηγίας αυτής.
Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστο−
ποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο
βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών
ασκούν στην επικράτεια της Σλοβενίας, πραγματι−
κά και νομίμως τις δραστηριότητες στον τομέα της
αρχιτεκτονικής για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον
κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας
έκδοσης του πιστοποιητικού.
(KZ) στη Σλοβακία:
− δίπλωμα στον τομέα σπουδών “αρχιτεκτονική και
οικοδομική”(“architektúra pozemné stavitel’stvo”) που
εχορηγείτο από το Σλοβακικό Πολυτεχνείο (Slovenskά
vysokά škola technickά) της Bratislava το 1950 – 1952
(τίτλος: Ing.),
− δίπλωμα στον τομέα σπουδών “αρχιτεκτονική”
(“architektúra”) που εχορηγείτο από τη Σχολή Αρχι−
τεκτονικής και Οικοδομικής του Σλοβακικού Πολυτε−
χνείου (Fakulta architektúry a pozemného stavitel’stva,
Slovenskά vysokά škola technickά)της Bratislava το 1952
– 1960 (τίτλος: Ing. arch.),
− δίπλωμα στον τομέα σπουδών “οικοδομική”
(“pozemné stavitel’stvo”)που εχορηγείτο από τη Σχολή
Αρχιτεκτονικής και Οικοδομικής του Σλοβακικού Πολυ−
τεχνείου (Fakulta architektúry a pozemného stavitel’stva,
Slovenskά vysokά škola technickά) της Bratislava το
1952 – 1960 (τίτλος: Ing.),
− δίπλωμα στον τομέα σπουδών “αρχιτεκτονική”
“architektúra”)που εχορηγείτο από τη Σχολή Πολιτικών
Μηχανικών του Σλοβακικού Πολυτεχνείου (Stavebnά
fakulta, Slovenskά vysokά škola technickά) της Bratislava
το 1961 – 1976 τίτλος:Ing. arch.),
− δίπλωμα στον τομέα σπουδών “οικοδομική”
(“pozemné stavby”) που εχορηγείτο από τη Σχολή
Πολιτικών Μηχανικών (Stavebnα fakulta, Slovenskά
vysokά škola technickά) της Bratislava το 1961 – 1976
(τίτλος: Ing.),
− δίπλωμα στον τομέα σπουδών “αρχιτεκτονική”
(“architektúra”)που εχορηγείτο από τη Σχολή Αρχι−
τεκτονικής του Σλοβακικού Πολυτεχνείου (Fakulta
architektúry, Slovenskά vysokά škola technickά) της
Bratislava από το 1977 (τίτλος: Ing. arch.),
− δίπλωμα στον τομέα σπουδών “πολεοδομία”
(“urbanizmus”)που εχορηγείτο από τη Σχολή Αρχι−
τεκτονικής του Σλοβακικού Πολυτεχνείου Fakulta
architektúry, Slovenskά vysokά škola technickά) της
Bratislava από το 1977 (τίτλος: Ing. arch.),
− δίπλωμα στον τομέα σπουδών “οικοδομική”
(“pozemné stavby”) που εχορηγείτο από τη Σχολή
Πολιτικών Μηχανικών του Σλοβακικού Πολυτεχνείου
(Stavebnά fakulta, Slovenskά technickά univerzita) της
Bratislava το 1977− 1997 (τίτλος:Ing.),
− δίπλωμα στον τομέα σπουδών “αρχιτεκτονική
και οικοδομική”(“architektúra a pozemné stavby”) που
χορηγείται από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του
Σλοβακικού Πολυτεχνείου(Stavebnά fakulta, Slovenskά
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technickά univerzita) της Bratislava από το 1998 (τίτ−
λος: Ing.),
− δίπλωμα στον τομέα σπουδών “οικοδομική – ειδικό−
τητα: αρχιτεκτονική” (“pozemné stavby – špecializαcia:
architektúra”)που εχορηγείτο από τη Σχολή Πολιτικών
Μηχανικών του Σλοβακικού Πολυτεχνείου (Stavebnά
fakulta, Slovenskά technickά univerzita) της Bratislava
το 2000 – 2001 (τίτλος:
Ing.),
− δίπλωμα στον τομέα σπουδών “οικοδομική και
αρχιτεκτονική”(“pozemné stavby a architektúra”) που
χορηγείται από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του
Σλοβακικού Πολυτεχνείου(Stavebnά fakulta – Slovenskά
technickά univerzita) της Bratislava από το 2001 (τίτ−
λος: Ing.),
− δίπλωμα στον τομέα σπουδών “αρχιτεκτονική”
(“architektúra”)που χορηγείται από την Ακαδημία Κα−
λών Τεχνών και Σχεδιασμού (Vysokά škola vý tvarných
umení) της Bratislava από το 1969 (τίτλος: Akad. arch.
μέχρι το 1990· Mgr. το 1990 –1992· Mgrarch. το 1992
– 1996· Mgr. art. από το 1997),
− δίπλωμα στον τομέα σπουδών “οικοδομική”
(“pozemné stavitel’stvo”) που εχορηγείτο από τη Σχο−
λή Πολιτικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου (Stavebnά
fakulta,Technickά univerzita) (Stavebnά fakulta,Technickά
univerzita) του Košice το1981− 1991 (τίτλος: Ing.).
Όλα τα διπλώματα συνοδεύονται από:
− πιστοποιητικό αδείας που εκδίδεται από το Σλο−
βακικό Αρχιτεκτονικό Επιμελητήριο (Slovenskά komora
architektov) της Bratislava χωρίς ειδίκευση τομέα ή
στον τομέα “οικοδομική” (“pozemné stavby”) ή “χωρο−
ταξία” (“územné plάnovanie”),
− πιστοποιητικό αδείας που εκδίδεται από το Σλο−
βακικό Επιμελητήριο Πολιτικών Μηχανικών (Slovenskά
komora stavebných inžinierov) της Bratislava στον το−
μέα της οικοδομικής(“pozemné stavby”)»,
− Στην περίπτωση υπηκόων των κρατών μελών στους
οποίους τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι
στον τομέα της αρχιτεκτονικής χορηγήθηκαν, ή των
οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην Τσεχοσλοβα−
κία πριν από τις 1 Ιανουαρίου 1993, τα εν λόγω διπλώ−
ματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι τυπικών προσό−
ντων αναγνωρίζονται ως επαρκή για την άσκηση του
επαγγέλματος στον τομέα της αρχιτεκτονικής, όταν
οι αρχές της Σλοβακίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα
αυτά έχουν στην επικράτειά τους την ίδια νομική ισχύ
με τα αντίστοιχα σλοβακικά προσόντα στον τομέα της
αρχιτεκτονικής που αναφέρονται στο άρθρο 11 της
οδηγίας 85/384/ΕΟΚ, όσον αφορά την πρόσβαση στις
δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 και την
άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών, με την επιφύλαξη
της τήρησης του άρθρου 23 της οδηγίας αυτής.
Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστο−
ποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο
βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών
ασκούν στην επικράτεια της Σλοβακίας, πραγματι−
κά και νομίμως τις δραστηριότητες στον τομέα της
αρχιτεκτονικής για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον
κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας
έκδοσης του πιστοποιητικού.
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Άρθρο 4

1. Η ισχύς του άρθρου 2 του παρόντος αρχίζει από
την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του π.δ. 53/2004,
ήτοι από τις 11.2.2004.
2. Η ισχύς του άρθρου 3 του παρόντος αρχίζει από
1.5.2004, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δη−
μοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέ−
λεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2006
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ανωτέρω Συνθήκης προσχωρήσεως, που κυρώθηκε
με τον ν. 3236/2004 και στο άρθρο τρίτο του αυτού
νόμου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ
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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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