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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 133

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

18 Ιουνίου 2007
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘM. 3579
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ−
ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δη−
μοκρατίας της Τουρκίας για την κατασκευή δεύτε−
ρης διασυνοριακής οδικής γέφυρας μεταξύ των δύο
χωρών, στην περιοχή της συνοριακής διόδου Κή−
ποι – Ipsala.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28
παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρ−
νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Δημοκρατίας της Τουρκίας για την κατασκευή δεύ−
τερης διασυνοριακής οδικής γέφυρας μεταξύ των δύο
χωρών, στην περιοχή της συνοριακής διόδου Κήποι −
Ipsala, που υπογράφηκε στην Κωνσταντινούπολη στις
10 Ιουνίου 2006, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο
στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική
έχει ως εξής:
ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΧΩΡΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΡΙΑΚΗΣ
ΔΙΟΔΟΥ ΚΗΠΩΝ −IPSALA
Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρ−
νηση της Δημοκρατίας της Τουρκίας, αποκαλούμενες
εφεξής ως τα «Συμβαλλόμενα Μέρη»,
Αναγνωρίζοντας τις υφιστάμενες σχέσεις φιλίας και
συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών και επιθυμώντας
την περαιτέρω προώθηση αυτών των σχέσεων, μέσω
της ανάπτυξης των υποδομών στον τομέα των μετα−
φορών που συνδέουν τις δύο χώρες, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διεθνείς αποφάσεις για τη βελτίωση των ευ−
ρωπαϊκών και περιφερειακών υποδομών μεταφορών και,

ιδιαιτέρως, σύμφωνα με το Μνημόνιο Κατανόησης που
υπεγράφη στην Αθήνα στις 22.1.2004 από τους Υπουρ−
γούς Μεταφορών των δύο χωρών για την ανάπτυξη του
Ευρωπαϊκού Διαδρόμου Μεταφορών Θεσσαλονίκης −
Κωνσταντινούπολης,
Αποφασισμένοι να κατασκευάσουν, σε συνεργασία,
μία δεύτερη διασυνοριακή οδική γέφυρα μεταξύ των
δύο χωρών στην περιοχή της μεθοριακής διόδου Κή−
πων − Ipsala,
Συμφώνησαν τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1
Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να προχωρήσουν
στην κατασκευή δεύτερης διασυνοριακής οδικής γέ−
φυρας, ευρισκόμενης στο έδαφος των δύο χωρών, επί
του ποταμού Έβρου / Meric, μεταξύ των μεθοριακών
σημείων Κήπων, στην Ελληνική Δημοκρατία και Ipsala,
στη Δημοκρατία της Τουρκίας.
ΑΡΘΡΟ 2
Προς το σκοπό αυτό, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα
συστήσουν Μικτή Επιτροπή Σχεδιασμού και Παρακο−
λούθησης του Έργου, καλούμενη εφεξής «ΜΕΣΠΕ». Η
ΜΕΣΠΕ θα αποτελείται από τις αντιπροσωπείες των
Συμβαλλομένων Μερών. Κάθε αντιπροσωπεία θα περι−
λαμβάνει έξι (6) μέλη από κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος και
τους αναπληρωτές τους. Κάθε αντιπροσωπεία δύναται
επίσης να συνεπικουρείται από εθνικούς εμπειρογνώ−
μονες. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος ορίζει ένα μέλος της
αντιπροσωπείας ως αρχηγό της αντιπροσωπείας. Η αγ−
γλική γλώσσα θα είναι η χρησιμοποιούμενη γλώσσα για
όλους τους σκοπούς εντός της ΜΕΣΠΕ, καθώς και για
τη σύναψη των Πρωτοκόλλων που αναφέρονται στην
παρούσα Συμφωνία. Μετά την έναρξη ισχύος της πα−
ρούσης Συμφωνίας, η ΜΕΣΠΕ θα συγκληθεί για πρώτη
φορά σε ημερομηνία που θα συμφωνηθεί αμοιβαίως
από τα Συμβαλλόμενα Μέρη.
ΑΡΘΡΟ 3
3.1 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη εξουσιοδοτούν τη ΜΕΣΠΕ
να προβεί στον εντοπισμό, στην οργάνωση και στο
συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων, καθώς επίσης
και να αντιμετωπίσει όλα των ζητήματα, τα οποία δύ−
νανται να προκύψουν αναφορικά με την κατασκευή της
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δεύτερης διασυνοριακής οδικής γέφυρας, σύμφωνα με
τις προβλέψεις της παρούσας Συμφωνίας.
3.2 Η ΜΕΣΠΕ δύναται να συστήσει υπο−επιτροπές, συ−
ντιθέμενες από μέλη, αναπληρωματικά μέλη ή εμπειρο−
γνώμονες από κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος.
ΑΡΘΡΟ 4
Η δεύτερη διασυνοριακή οδική γέφυρα θα κατασκευ−
ασθεί σε στενή εγγύτητα προς την υφιστάμενη οδική
γέφυρα. Η ακριβής χωροθέτηση της δεύτερης διασυνο−
ριακής οδικής γέφυρας θα καθορισθεί σε ένα διμερές
Πρωτόκολλο, το οποίο θα καταρτισθεί από τη ΜΕΣΠΕ
και θα συναφθεί μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών.
Στο Πρωτόκολλο αυτό θα καθορισθεί επίσης η όρι−
ος γραμμή επί της γέφυρας, εφαρμόζοντας την όριο
γραμμή του Πρωτοκόλλου των συμπερασμάτων της
Επιτροπής διαχάραξης των Ελληνοτουρκικών Συνόρων,
το οποίο υπεγράφη την 3η Νοεμβρίου 1926 και ερείδεται
στη Συνθήκη Ειρήνης με την Τουρκία της Αωζάννης, που
υπεγράφη στις 24 Ιουλίου 1923. Στο ίδιο Πρωτόκολλο
θα επισυναφθούν και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο
τμήμα του:
α) Ένας χάρτης, ο οποίος θα προσδιορίζει την ακρι−
βή χωροθέτηση της δεύτερης διασυνοριακής οδικής
γέφυρας, και
β) Ένα σχεδιάγραμμα της δεύτερης διασυνοριακής
οδικής γέφυρας, το οποίο επίσης θα προσδιορίζει την
ακριβή θέση της ορίου γραμμής επ’ αυτής. Η ΜΕΣΠΕ,
μετά την αποπεράτωση της κατασκευής της γέφυρας,
θα προβεί στην επιτόπια χάραξη της ορίου γραμμής.
Συμφωνηθέντα πρακτικά που θα επιβεβαιώνουν την
οριοθέτηση, θα υπογραφούν από τους αρχηγούς των
αντιπροσωπειών στη ΜΕΣΠΕ.
ΑΡΘΡΟ 5
Η ΜΕΣΠΕ θα εγκρίνει τους όρους αναφοράς και τα
τεύχη δημοπράτησης για τις απαραίτητες μελέτες
(σκοπιμότητας, σχεδιασμού, περιβαλλοντολογικών
επιπτώσεων, χρηματοδοτικών μελετών κ.α.), καθώς και
για την υλοποίηση του Έργου, συμπεριλαμβανομένων
των βασικών τεχνικών του δεδομένων. Η μελέτη σχε−
διασμού θα περιλαμβάνει μία μελέτη σκοπιμότητας, η
οποία θα καθορίσει επίσης εάν η υφισταμένη οδική
γέφυρα πληροί τους σύγχρονους κανονισμούς ασφαλεί−
ας και δύναται να συνεχίσει να χρησιμοποιείται, ή εάν
είναι απαραίτητο η δεύτερη συνοριακή οδική γέφυρα
να εξυπηρετεί και τις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας.
Οι απαραίτητες μελέτες θα αντιμετωπίσουν το ζήτημα
της διασφάλισης ότι η κατασκευή της γέφυρας δεν
θα επηρεάσει τη ροή του ποταμού Έβρου / Meric καθ’
οιονδήποτε τρόπο και θα λάβει υπόψη την ανάγκη της
αποκατάστασης της κοίτης και των όχθων στην προ
της κατασκευής της γέφυρας κατάστασης τους. Τα
Συμβαλλόμενα Μέρη αναθέτουν στην ελληνική κρατι−
κή εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και στην Τουρκική
Αρχή Αυτοκινητοδρόμων το καθήκον της από κοινού
σύνταξης των προαναφερθέντων τευχών δημοπράτη−
σης, στη βάση ενός Μνημονίου Κατανόησης, το οποίο
θα συναφθεί μεταξύ των δύο αυτών νομικών προσώπων.
Η ΜΕΣΠΕ θα είναι επίσης αρμόδια για το συντονισμό
των αναγκαίων δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην
απρόσκοπτη ανάπτυξη των εργασιών.

ΑΡΘΡΟ 6
Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναθέτουν στην ελληνική
κρατική εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» το καθήκον
δημοπράτησης των απαραίτητων μελετών που προ−
βλέπονται στο άρθρο 5 της παρούσης Συμφωνίας, με
βάση ένα διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό και σύμφωνα
με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τουρκικές
εταιρείες θα έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στον προ−
αναφερθέντα διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό. Ο διεθνής
μειοδοτικός διαγωνισμός θα εγκριθεί από τη ΜΕΣΠΕ
μετά τη σύναψη του διμερούς Πρωτοκόλλου που προ−
βλέπεται στο Άρθρο 4 της παρούσης Συμφωνίας. Το
συμβόλαιο ανάθεσης των μελετών θα περιλαμβάνει μία
ρήτρα αναθεώρησης, χωρίς επιπρόσθετο κόστος, σε
περίπτωση που η ΜΕΣΠΕ το αποφασίσει. Οι μελέτες θα
εγκριθούν από την ελληνική κρατική εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ
ΟΔΟΣ Α.Ε.», καθώς και από την Τουρκική Αρχή Αυτοκι−
νητοδρόμων. Επιπλέον, αυτές οι μελέτες θα υποβληθούν
στη ΜΕΣΠΕ προς έγκριση. Σε περίπτωση μη έγκρισης,
οι μελέτες θα υπόκεινται σε αναθεώρηση − σύμφωνα
με την προαναφερθείσα ρήτρα αναθεώρησης −και σε
περαιτέρω έγκριση από τη ΜΕΣΠΕ.
ΑΡΘΡΟ 7
7.1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναθέτουν στην ελληνική
κρατική εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και στην Τουρκι−
κή Αρχή Αυτοκινητοδρόμων το καθήκον της διαχείρισης
του Έργου, το οποίο περιλαμβάνει:
− μία χωριστή δημοπράτηση, η οποία θα οργανωθεί
αντιστοίχως από κάθε Πλευρά − σύμφωνα με τις απα−
ραίτητες μελέτες οι οποίες θα εγκριθούν βάσει της
διαδικασίας του Άρθρου 6 της παρούσης Συμφωνίας
− για την κατασκευή κάθε τμήματος του Έργου, το οποίο
αντιστοιχεί σε κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος σύμφωνα με
τα διμερές Πρωτόκολλο που προβλέπεται στο άρθρο 4
της παρούσας Συμφωνίας,
− τα καθήκοντα της χρηματοδότησης, παρακολούθη−
σης, διοίκησης, επίβλεψης και προσωρινής αποδοχής
κάθε τμήματος του Έργου, το οποίο αντιστοιχεί σε κάθε
Συμβαλλόμενο Μέρος, σύμφωνα με το διμερές Πρωτό−
κολλο που προβλέπεται στο άρθρο 4 της παρούσας
Συμφωνίας.
Έκαστο των προαναφερθέντων τμημάτων του Έργου
θα εκτελεσθεί με εφαρμογή της αντίστοιχης νομοθε−
σίας κάθε Συμβαλλομένου Μέρους. Αντιπρόσωποι της
ελληνικής κρατικής εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και
της Τουρκικής Αρχής Αυτοκινητοδρόμων μπορούν επί−
σης να παρακολουθήσουν τη σύνοδο της ΜΕΣΠΕ ως
εθνικοί εμπειρογνώμονες.
7.2 Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος δεσμεύεται να αναλά−
βει τη μελέτη σχεδιασμού και την κατασκευή της οδού
πρόσβασης στην νέα γέφυρα, επί του εδάφους του.
ΑΡΘΡΟ 8
Με βάση τις σχετικές αποφάσεις της ΜΕΣΠΕ:
α) Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα παραδώσει το εργο−
τάξιο του Έργου ελεύθερο οποιωνδήποτε υφισταμένων
εγκαταστάσεων και θα διευκολύνει την πρόσβαση στο
εργοτάξιο, με δικά του έξοδα.
β) Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα παραδώσει το ερ−
γοτάξιο του Έργου την ορισθείσα από το κατασκευα−
στικό συμβόλαιο ημέρα, με σκοπό να αποφευχθούν οι
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καθυστερήσεις στην κατασκευή της οδικής γέφυρας
και των οδών πρόσβασης σ’ αυτή,
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Η ΜΕΣΠΕ είναι αρμόδια για την τήρηση όλων των
κανόνων και διαδικασιών που αναφέρονται στην τελική
έγκριση των αναγκαίων σταδίων εργασίας και στο τελι−
κό αποτέλεσμα. Στο πλαίσιο αυτό, η οριστική παραλαβή
του Έργου θα λάβει χώρα με ένα διμερές Πρωτόκολλο,
το οποίο θα καταρτισθεί από τη ΜΕΣΠΕ και θα συναφθεί
μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών.

τροπή θα συνέρχεται σε ολομέλεια δύο (2) φορές κατ’
έτος, καθώς και εκτάκτως, όποτε απαιτηθεί για την
ολοκλήρωση του Έργου. Οι σύνοδοι θα πραγματοποι−
ούνται εκ περιτροπής σε κάθε χώρα και σε τόπους που
θα προσδιορισθούν με βάση συμφωνία μεταξύ των αρ−
χηγών των αντιπροσωπειών στη ΜΕΣΠΕ, εκτός αν αυτοί
λάβουν διαφορετική απόφαση. Στο τέλος κάθε συνόδου,
συμφωνημένα πρακτικά θα υπογράφονται από τους
αρχηγούς των αντιπροσωπειών. Κάθε Συμβαλλόμενο
Μέρος θα καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής
των μελών του στη ΜΕΣΠΕ.

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΡΘΡΟ 12

10.1 Για την εφαρμογή της παρούσης Συμφωνίας και
προς το σκοπό της διασφάλισης πρόσβασης στο ερ−
γοτάξιο κατά τη διάρκεια των σταδίων της υλοποίησης
της μελέτης σχεδιασμού, του προγραμματισμού, της
εφαρμογής και του ελέγχου, κ.α., κάθε Συμβαλλόμενο
Μέρος θα παραδώσει στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος
κατάλογο των προσώπων που εξουσιοδοτούνται να
έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο έδαφος του άλλου
Συμβαλλομένου Μέρους.
10.2 Τα μέλη της ΜΕΣΠΕ και οι συμμετέχοντες στις
υπο−επιτροπές, οι οποίες ενδεχομένως θα συσταθούν
από αυτήν, θα συμπεριληφθούν επίσης στους ανωτέρω
αναφερομένους καταλόγους.
10.3 Οι διευθετήσεις για την πρόσβαση των προαναφε−
ρομένων προσώπων θα κανονίζονται, κατά περίπτωση,
με τον τοπικό αντιπρόσωπο της «ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε.»
στο ελληνικό εργοτάξιο και με τον τοπικό αντιπρόσωπο
της Τουρκικής Αρχής Αυτοκινητοδρόμων στο τουρκικό
εργοτάξιο.
10.4 Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος, σύμφωνα με τη νο−
μοθεσία του που διέπει την είσοδο και την παραμο−
νή αλλοδαπών και χωρίς παραβίαση οποιωνδήποτε
σχετικών προβλέψεων του Κοινοτικού Κεκτημένου, θα
παραχωρούν κατά το συντομότερο δυνατόν στα προ−
αναφερθέντα πρόσωπα το δικαίωμα πρόσβασης στο
έδαφος τους.

Μετά την ολοκλήρωση του Έργου και την απόδοση
του σε κυκλοφορία» κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα ανα−
λάβει την κυριότητα και τη συντήρηση του μέρους της
γέφυρας που του αντιστοιχεί, όπως αυτό προσδιορίζε−
ται από την επιτόπια χάραξη, σύμφωνα με το άρθρο 4
της παρούσας Συμφωνίας.

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΘΡΟ 11
Μετά από διαβουλεύσεις και κοινή απόφαση των αρ−
χηγών των αντιπροσωπειών στη ΜΕΣΠΕ, αυτή η Επι−

ΑΡΘΡΟ 13
Οποιαδήποτε διαφορά αφορά στην ερμηνεία ή στην
εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας θα διευθετείται
από τη ΜΕΣΠΕ. Εάν η ΜΕΣΠΕ δεν είναι σε θέση να
επιλύσει τη διαφορά, αυτή θα διευθετείται μέσω δια−
πραγματεύσεων μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών.
ΑΡΘΡΟ 14
Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ την ημερομη−
νία λήψης της δεύτερης διακοίνωσης, με την οποία τα
Συμβαλλόμενα Μέρη γνωστοποιούν το ένα στο άλλο
την ολοκλήρωση των σχετικών εσωτερικών τους δια−
δικασιών, που αφορούν στη θέση της σε ισχύ.
Έγινε στην Κωνσταντινούπολη την 10η Ιουνίου 2006,
σε δύο πρωτότυπα στην Αγγλική γλώσσα, ένα για κάθε
Συμβαλλόμενο Μέρος.
Για την Κυβέρνηση της
Για την Κυβέρνηση της
Ελληνικής Δημοκρατίας Δημοκρατίας της Τουρκίας
Ο Υπουργός Εξωτερικών
Η Υπουργός
και Αντιπρόεδρος
Εξωτερικών
της Κυβέρνησης
ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΒDULLAH GUL
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
Άρθρο δεύτερο

Τα Πρωτόκολλα που καταρτίζονται από τη Μικτή Επιτροπή του άρθρου 2 της Συμφωνίας εγκρίνονται με κοινή
πράξη των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών.
Άρθρο τρίτο
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμ−
φωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 14 αυτής.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως
νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 14 Ιουνίου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ −

KAI ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΘΡΑΚΗΣ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

Μ. − Γ. ΛΙΑΠΗΣ

Γ. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 18 Ιουνίου 2007
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

Β΄

300 €

Γ΄

50 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

40 €

15 €

80 €
−

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*01001331806070012*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

