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Εφαρμογή της απόφασης 1649 (2005) του Συμβουλίου
Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του Οργανι−
σμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) όπως κυρώθηκε με τον
α.ν. 585/1945 (Α΄ 242).
2.Το άρθρο 1 παρ. 1 του α.ν. 92/1967 «Περί εφαρμογής
αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων
Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων
του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύ−
σεως» (Α΄ 139).

3. 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).
4. Την από 6.2.2006 απόφαση του Υπουργού Εξωτερι−
κών Φ 3400.15/5/ΑΣ 181 περί δημοσιεύσεως της απόφα−
σης 1649 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργα−
νισμού Ηνωμένων Εθνών (Α΄ 24).
5. Το π.δ. 227/2006 «Εφαρμογή της απόφασης 1596
(2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνω−
μένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 229).
6. Το π.δ. 239/2006 «Εφαρμογή της απόφασης 1616
(2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνω−
μένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 252).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
8. Την υπ’ αριθμ. 208/2006 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 των άρθρων 2, 3, 6 και 7 του προεδρικού
διατάγματος 227/2006 επεκτείνονται, έως τις 31 Ιουλίου
2006, και στα ακόλουθα άτομα, όπως καθορίζονται από
την Επιτροπή που συστήθηκε βάσει της παραγράφου 8
της απόφασης 1533 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών:
(α) πολιτικούς και στρατιωτικούς ηγέτες αλλοδαπών
ενόπλων ομάδων που δρουν στη Λαϊκή Δημοκρατία του
Κονγκό, οι οποίοι παρεμποδίζουν τον αφοπλισμό και
τον εθελοντικό επαναπατρισμό ή επανεγκατάσταση
μαχητών που ανήκουν στις εν λόγω ομάδες,
(β) πολιτικούς και στρατιωτικούς ηγέτες Κογκολέζι−
κων πολιτοφυλακών που λαμβάνουν υποστήριξη από
το εξωτερικό της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και
ιδιαίτερα όσους δρουν στο Ituri, οι οποίοι παρεμποδί−
ζουν τη συμμετοχή των μαχητών τους στις διαδικασίες
αφοπλισμού, αποστράτευσης και επανένταξης.
Άρθρο 2
Tα μέτρα που επιβάλλονται από το άρθρο 1 του πα−
ρόντος προεδρικού διατάγματος καθώς και αυτά του
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άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 227/2006, δεν
εφαρμόζονται, στις περιπτώσεις όπου η Επιτροπή που
συστήθηκε βάσει της παραγράφου 8 της απόφασης
1533 (2004), επιτρέπει εκ των προτέρων και ανάλογα με
την περίπτωση, τη διέλευση ατόμων που επιστρέφουν
στο έδαφος του Κράτους της ιθαγένειάς τους, ή συμ−
μετέχουν σε προσπάθειες προσαγωγής στη δικαιοσύνη
όσων έχουν διαπράξει σοβαρές παραβιάσεις των αν−
θρωπίνων δικαιωμάτων ή του διεθνούς ανθρωπιστικού
δικαίου.
Άρθρο 3
Τα μέτρα των άρθρων 1 και 2 του παρόντος προε−
δρικού διατάγματος τίθενται σε ισχύ από την 15η Ια−
νουαρίου 2006.
Άρθρο 4
Σε περίπτωση που πολιτικοί και στρατιωτικοί ηγέτες
αλλοδαπών ενόπλων ομάδων που περιγράφονται στο
άρθρο 1 του παρόντος προεδρικού διατάγματος βρίσκο−
νται στο ελληνικό έδαφος, λαμβάνονται τα κατάλληλα
μέτρα, συμπεριλαμβανομένης, όπου είναι αναγκαίας,
της προσαγωγής τους στη δικαιοσύνη ή της διεθνούς
συνεργασίας και δικαστικής συνδρομής.
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.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥ.−Β. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

Μ.Γ. ΛΙΑΠΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Β. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ

Μ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

F
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2007

Τροποποίηση του π.δ. 122/2006 « Οργανισμός Διοικητι−
κών Υπηρεσιών της Ακαδημίας Αθηνών» (Α΄ 123).

Αθήνα, 23 Μαΐου 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. Γα στοιχεία του ατομικού υπηρεσιακού φακέλλου
του Γεωργίου Σαββαΐδη του Βασιλείου, υπαλλήλου του
Διπλωματικού Κλάδου του Υπουργείου Εξωτερικών με
βαθμό Πρέσβεως, από τα οποία προκύπτει ότι, πρόκει−
ται να συμπληρώσει, την 26.9.2007, τριάκοντα πέντε έτη
πραγματικής και συνταξίμου, κατά τις κείμενες διατάξεις,
δημοσίας υπηρεσίας και ότι. γεννηθείς το έτος 1945, συ−
μπληρώνει το 65° έτος της ηλικίας του, το έτος 2010.
3. Την ύπαρξη ιδιαιτέρων υπηρεσιακών αναγκών.
Μετά από πρόταση της Υπουργού Εξωτερικών, απο−
φασίζουμε:
Λόγω ιδιαιτέρων υπηρεσιακών αναγκών, παρατείνουμε
το χρόνο παραμονής στην Υπηρεσία του Γεωργίου Σαβ−
βαΐδη του Βασιλείου, υπαλλήλου του Διπλωματικού Κλά−
δου του Υπουργείου Εξωτερικών με βαθμό Πρέσβεως,
για δύο έτη, από τη συμπλήρωση τριακονταπενταετούς
υπηρεσίας, ήτοι από 26.9.2007 έως 26.9.2009.
Στην Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση
και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

F
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Παράταση χρόνου παραμονής στην Υπηρεσία, μετά τη
συμπλήρωση 35ετούς δημοσίας υπηρεσίας υπαλλή−
λου του Διπλωματικού Κλάδου με πρεσβευτικό βαθ−
μό, λόγω ιδαιτέρων υπηρεσιακών αναγκών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 84 του Οργανισμού του
Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος κυρώθηκε με τη διά−
ταξη του άρθρου πρώτου του ν. 2594/1998, Κύρωση ως
Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου
Εξωτερικών» (ΦΕΚ 62/τ.Α΄/24.3.1998).

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 3027/
2002 «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων,
ανωτάτης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 152).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που
κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(Α΄ 98)
3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/6139/23.3.2004 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης» (Β΄ 527), όπως τροποποιήθηκε με την
υπ’ αριθμ. 17398/13.9.2005 όμοια απόφαση (Β΄ 1284).
4. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών.«Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1432), όπως
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ/179/9.2.2006
όμοια απόφαση (Β΄ 204).
5. Την υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 απόφαση του
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουρ−
γών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά−
των» (Β΄ 608).
6. Την πρόταση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών
(συνεδρίαση 26.9.2006).
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7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
8. Την υπ’ αριθμ. 33/2007 γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου της Επικρατείας με πρόταση των Υφυπουργών
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση
Η περίπτωση ζ του άρθρου 15 του π.δ. 122/2006 « Οργα−
νισμός Διοικητικών Υπηρεσιών της Ακαδημίας Αθηνών»
(Α΄ 123), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«ζ. Των Τμημάτων: α) Διοικητικής Μέριμνας και β)
Γραμματειακής Υποστήριξης προΐστανται υπάλληλοι
με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού και εάν δεν
υπάρχουν, υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Διοικητικού−Λο−
γιστικού ή του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος
διατάγματος.
Αθήνα, 29 Μαΐου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΣΤ. ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

Ö

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ:3467/37/ΑΣ 789
(4)
Εφαρμογή της απόφασης 1753 (2007) του Συμβουλίου
Ασφαλείας ΟΗΕ περί Λιβερίας.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τη διάταξη του άρθρου 1 του α.ν. 92 της 3/10.8.67 «Περί
εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής
συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής
Συνελεύσεως».
Προβαίνουμε στη δημοσίευση της απόφασης 1753
(2007) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών
η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των
Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον α.ν. 585/1945,
υποχρεωτική για τα κράτη μέλη του Οργανισμού και
παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση
προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής.
Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης
στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση.
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Resolution 1753 (2007)
Adopted by the Security Council at its 5668th meeting, on
27 April 2007
The Security Council,
Recalling its previous resolutions and statements by its
President on the
situation in Liberia and West Africa,
Applauding the Government of Liberia’s continuing
cooperation with the
Kimberley Process Certification Scheme and noting
Liberia’s progress towards
putting in place the necessary internal controls and other
requirements in order to
satisfy the minimum requirements of the Kimberley
Process,
Taking note of the letter of the Government of Liberia
to the Sanctions
Committee, with a detailed description of the proposed
Certificate of Origin regime,
dated 4 April 2007,
Welcoming the interim report of the United Nations Panel
of Experts dated
4 April 2007 and looking forward to the submission by
6 June 2007 of the United
Nations Panel of Experts final report as requested in
paragraph 4 (d) of resolution
1731 (2006),
Having reviewed the measures imposed and conditions
set out by paragraphs 6
through 9 of resolution 1521 (2003) and concluding that
sufficient progress has been
made towards meeting those conditions,
Determining that the situation in Liberia continues to
constitute a threat to
international peace and security in the region,
Acting under Chapter VII of the Charter of the United
Nations,
1. Decides to terminate the measures on diamonds
imposed by paragraph 6
of resolution 1521 (2003) and renewed by paragraph 1 of
resolution 1731 (2006);
2. Encourages the Kimberley Process to report in ninety
(90) days to the
Council, through the Committee established pursuant to
resolution 1521 (2003), on
Liberia’s application to the Kimberley Process and calls
on the Government of
Liberia to carry out the recommendations of the expert
mission identified for the
period following admission to the Kimberley Process
Certification Scheme;
3. Decides to review the termination of the measures
in paragraph 6 of
resolution 1521 (2003) after consideration of the report
of the United Nations Panel
of Experts as requested in paragraph 4 (d) of resolution
1731 (2006) and of the
report of the Kimberley Process encouraged in paragraph
two (2), with a particular
focus on the compliance of Liberia with the Kimberley
Process Certification
Scheme;
4. Decides to remain actively seized of the matter.

2688

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Απόφαση 1753 (2007)
η οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας
στην 5668η συνεδρίασή του, στις 27 Απριλίου 2007
Το Συμβούλιο Ασφαλείας,
Υπενθυμίζοντας τις προηγούμενες αποφάσεις του και
τις δηλώσεις του Προέδρου του σχετικά με την κατά−
σταση στη Λιβερία και τη Δυτική Αφρική,
Επικροτώντας τη συνεχιζόμενη συνεργασία της Κυ−
βέρνησης της Λιβερίας με το Πρόγραμμα Πιστοποίησης
της Διαδικασίας του Κίμπερλι και σημειώνοντας την
πρόοδο της Λιβερίας προς την κατεύθυνση της θέσπι−
σης των απαραίτητων εσωτερικών ελέγχων και λοιπών
απαιτήσεων, προκειμένου να ικανοποιήσει τις ελάχιστες
απαιτήσεις της Διαδικασίας του Κίμπερλι,
Λαμβάνοντας υπόψη την επιστολή της Κυβέρνησης
της Λιβερίας προς την Επιτροπή Κυρώσεων, με μια λε−
πτομερή περιγραφή του προτεινόμενου καθεστώτος
Πιστοποιητικού Προέλευσης, της 4ης Απριλίου 2007,
Χαιρετίζοντας την ενδιάμεση έκθεση του Σώματος
Εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών με ημερομηνία
4 Απριλίου 2007, και προσβλέποντας στην υποβολή, μέχρι
την 6η Ιουνίου 2007, της τελικής έκθεσης του Σώματος
Εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών, όπως ζητήθηκε
με την παράγραφο 4 (δ) της απόφασης 1731 (2006),
Έχοντας επανεξετάσει τα μέτρα που επιβλήθηκαν και
τις προϋποθέσεις που τέθηκαν στις παραγράφους 6 έως
9 της απόφασης 1521 (2003) και καταλήγοντας στο συμπέ−
ρασμα ότι έχει σημειωθεί επαρκής πρόοδος προς την κα−
τεύθυνση της ικανοποίησης των προϋποθέσεων αυτών,
Κρίνοντας ότι η κατάσταση στη Λιβερία συνεχίζει να
αποτελεί απειλή για τη διεθνή ειρήνη και την ασφάλεια
στην περιοχή,
Ενεργώντας σύμφωνα με το Κεφάλαιο VII του Κατα−
στατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,
1. Αποφασίζει να άρει τα μέτρα σχετικά με τα διαμά−
ντια, τα οποία επιβλήθηκαν με την παράγραφο 6 της
απόφασης 1521 (2003) και ανανεώθηκαν με την παρά−
γραφο 1 της απόφασης 1731 (2006).
2. Παροτρύνει τη Διαδικασία του Κίμπερλι να υποβάλει
έκθεση προς το Συμβούλιο εντός ενενήντα (90) ημερών,
μέσω της Επιτροπής που συστήθηκε βάσει της από−
φασης 1521 (2003), σχετικά με την αίτηση της Λιβερίας
για την ένταξή της στη Διαδικασία του Κίμπερλι, και
καλεί την Κυβέρνηση της Λιβερίας να υλοποιήσει τις

συστάσεις της αποστολής εμπειρογνωμόνων, οι οποίες
έγιναν για την περίοδο μετά την ένταξη στο Πρόγραμμα
Πιστοποίησης της Διαδικασίας του Κίμπερλι.
3. Αποφασίζει να επανεξετάσει την άρση των μέτρων
της παραγράφου 6 της απόφασης 1521 (2003), μετά
από την εξέταση της έκθεσης του Σώματος Εμπειρο−
γνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών, όπως ζητείται με την
παράγραφο 4 (δ) της απόφασης 1731 (2006), και της
έκθεσης της Διαδικασίας του Κίμπερλι, στην υποβολή
της οποίας παροτρύνει η παράγραφος δύο (2) της πα−
ρούσας απόφασης, με ιδιαίτερη εστίαση στη συμμόρ−
φωση της Λιβερίας προς το Πρόγραμμα Πιστοποίησης
της Διαδικασίας του Κίμπερλι.
4. Αποφασίζει να συνεχίσει να ασχολείται ενεργά με
το θέμα.
Αθήνα, 29 Μαΐου 2007
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

F

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(5)
Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ της «Συμφωνίας για
την προώθηση και αμοιβαία προστασία των επεν−
δύσεων μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της
Βοσνίας και Ερζεγοβίνης».
Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι, η Συμ−
φωνία για την προώθηση και αμοιβαία προστασία των
επενδύσεων μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και
της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης που υπογράφηκε στο Σε−
ράγεβο στις 13 Δεκεμβρίου 2000 και κυρώθηκε από
τη χώρα μας με τον υπ’ αριθμ. 3012/2002 νόμο, που
δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 101 Φύλλο Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, τεύχος Α΄, της 1ης Μαΐου 2002, θα τεθεί
σε ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 1 αυτής,
στις 14 Ιουνίου 2007.
Αθήνα, 15 Μαΐου 2007
Με εντολή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος της Ε.Ν.Υ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΠΑΤΡΩΝΑΣ
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