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38. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την
οδηγία 2006/103/ΕK του Συμβουλίου, της 20ης Νο−
εμβρίου 2006, για την προσαρμογή ορισμένων
οδηγιών στον τομέα της πολιτικής μεταφορών,
λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της
Βουλγαρίας και της Ρουμανίας .......................................... 1
39. Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 2007/32/ΕΚ της Επιτρο−
πής της 1ης Ιουνίου 2007 (ΕΕL141/63 της 2.6.2007)
για την τροποποίηση του Παραρτήματος VI της
Οδηγίας 96/48/EΚ( ΕΕL 235 της 17.9.1996) του Συμ−
βουλίου σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του
διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος με−
γάλης ταχύτητας και του Παραρτήματος VI της
Οδηγίας 2001/16/ΕΚ (EEL 110/1 της 20.4.2001) του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του διευρω−
παϊκού συμβατικού σιδηροδρομικού συστήματος
και τροποποίηση του Παραρτήματος VI του άρ−
θρου 23 του Κεφ VIΙ και του Παραρτήματος VI
του άρθρου 24 του Κεφ VIΙΙ του π.δ/τος 159/2007
(Α΄ 200)..................................................................................................... 2

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
(1)
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 38
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδη−
γία 2006/103/ΕK του Συμβουλίου, της 20ης Νοεμβρίου
2006, για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον
τομέα της πολιτικής μεταφορών, λόγω της προσχώ−
ρησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της
Ρουμανίας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 4 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του
Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄/36/17.3.1983), όπως αντι−

καταστάθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (ΦΕΚ
Α΄/70/21.5.1984) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του
ν. 1775/1988 (ΦΕΚ Α΄/101/24.5.1988), το άρθρο 31 του
ν. 2076/1992 (ΦΕΚ Α΄/130/1.8.1992), το άρθρο 19 του
ν. 2367/1995 (ΦΕΚ Α΄/261/29.12.1995), το άρθρο 22 του
ν. 2789/2000 (ΦΕΚ Α΄/21/11.2.2000) και το άρθρο 48 του
ν. 3427/2005 (ΦΕΚ Α΄/312/27.12.2005) καθώς και του άρ−
θρου 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δι−
καίου» (ΦΕΚ Α΄/36/17.3.1983) όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α΄/101/31.7.1990),
β. του άρθρου δεύτερου του ν. 2077/1992 «Κύρωση της
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών
πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην
Τελική Πράξη» (ΦΕΚ Α΄/136/7.8.1992),
γ. του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που τέθηκε
σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
Α΄/98/22.4.2005),
2. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των
Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ
Α΄/57/21.3.2002),
3. Τις διατάξεις του π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουρ−
γείων» (ΦΕΚ Α΄/231/19.9.2007),
4. Την Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσε−
χικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της
Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας,
της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της
Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημο−
κρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας
και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών
των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΕΕ L 236, 23.9.2003, σ. 33), που κυρώθηκε με το
ν. 3236/2004 (ΦΕΚ Α΄/60/27.2.2004) και συγκεκριμένα το
άρθρο δεύτερο αυτού,
5. Τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο
(Ε.Ο.Χ.) που κυρώθηκε με το ν. 2155/1993 (ΦΕΚ Α΄/104/18.6.1993)
και συγκεκριμένα το άρθρο δεύτερο αυτού,
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος
αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού,
7. Την υπ’ αριθμ. 33/2008 γνωμοδότηση του Συμ−
βουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών
Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Σκοπός

υπό την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων του παρό−
ντος Παραρτήματος.»,

Σκοπός του Διατάγματος αυτού είναι η προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδη−
γίας 2006/103/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ης Νοεμβρίου
2006, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο φύλλο L363/20.12.2006 για
την προσαρμογή των οδηγιών 91/439/ΕΟΚ, 91/440/ΕΟΚ,
92/106/ΕΟΚ και 96/26/ΕΚ στον τομέα της πολιτικής με−
ταφορών, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας
της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.

Άρθρο 3
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας
προς την οδηγία 91/440/ΕΟΚ

Άρθρο 2
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας σχετικά με
τις άδειες οδήγησης (οδηγία 91/439/ΕΟΚ)
1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του Παραρτήματος Ι
του π.δ. 19/1995 «Προσαρμογή της νομοθεσίας προς την
οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου
1991, για την άδεια οδήγησης» (ΦΕΚ Α΄ 15), όπως τροπο−
ποιήθηκε με την παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 75629/8895/2001
κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας
και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ
Β’ 1674), αντικαθίσταται ως εξής:
«— το διακριτικό σήμα του εκδίδοντος την άδεια κρά−
τους μέλους, έχει ως εξής:
Βέλγιο
B
Βουλγαρία
BG
Τσεχική Δημοκρατία CZ
Δανία
DK
Γερμανία
D
Εσθονία
EST
Ελλάδα
GR
Ισπανία
E
Γαλλία
F
Ιρλανδία
IRL
Ιταλία
I
Κύπρος
CY
Λετονία
LV
Λιθουανία
LT
Λουξεμβούργο
L
Ουγγαρία
H
Μάλτα
M
Κάτω Χώρες
NL
Αυστρία
A
Πολωνία
PL
Πορτογαλία
P
Ρουμανία
RO
Σλοβενία
SLO
Σλοβακία
SK
Φινλανδία
FIN
Σουηδία
S
Ηνωμένο Βασίλειο
UK»
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του Παραρτήματος Ι
του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α΄ 15), αντικαθίσταται ως εξής:
«Εάν ένα κράτος μέλος επιθυμεί να διατυπώσει τα
στοιχεία αυτά σε εθνική γλώσσα, μη συμπεριλαμβα−
νομένη μεταξύ των ακολούθων γλωσσών: βουλγαρική,
ισπανική, τσεχική, δανική, γερμανική, εσθονική, ελλη−
νική, αγγλική, γαλλική, ιταλική, λετονική, λιθουανική,
ουγγρική, μαλτέζικη, ολλανδική, πολωνική, πορτογα−
λική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβενική, φινλανδική ή
σουηδική, συντάσσει δίγλωσση άδεια οδήγησης, στην
οποία χρησιμοποιείται μία από τις ανωτέρω γλώσσες,

Το Παράρτημα Ι στο Άρθρο 49 «Παραρτήματα» του π.δ.
υπ’ αριθμ. 41 (ΦΕΚ 60/Α΄/7.3.2005) περί «Εναρμόνισης της
ελληνικής νομοθεσίας με τις Οδηγίες 91/440/ΕΟΚ και
95/18/ΕΚ όπως τροποποιήθηκαν με τις Οδηγίες 2001/12/
ΕΚ και 2001/13/ΕΚ, αντιστοίχως, και της Οδηγίας 2001/14/
ΕΚ για την ανάπτυξη των Κοινοτικών σιδηροδρόμων, τις
άδειες σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, την κατανομή
της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών και
τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής
και την πιστοποίηση ασφάλειας, και κατάργηση των
π.δ/των 324/1996, 76/1998 και 180/1998», αντικαθίσταται
ως εξής:
«BELGIE/BELGIQUE
Antwerpen/Anvers
Gent/Gand
Zeebrugge/Zeebruges
БЪЛГАРИЯ
Варна
Бургас
Русе
Лом
Видин
ČESKÁ REPUBLIKA
DANMARK
Ålborg
Århus
Esbjerg
Fredericia
København
Nyborg
Odense
DEUTSCHLAND
Brake
Bremen/Bremerhaven
Brunsbüttel
Cuxhaven
Emden
Hamburg
Kiel
Lübeck
Nordenham
Puttgarden
Rostock
Sassnitz
Wilhelmshaven
Wismar
EESTI
Muuga sadam
Paljassaare sadam
Vanasadam
Paldiski põhjasadam
Paldiski lõunasadam
Kopli põhjasadam
Kopli lõunasadam
Bekkeri sadam
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Kunda sadam

Klaipèda

ΕΛΛΑΣ
Αλεξανδρούπολη
Ελευσίνα
Πάτρα
Πειραιάς
Θεσσαλονίκη
Βόλος

LUXEMBOURG

ESPAÑA
Algeciras
Almería
Barcelona
Bilbao
Cartagena−Escombreras
Gijón
Huelva
Tarragona
Valencia
Vigo
FRANCE
Bayonne
Bordeaux
Boulogne
Calais
Cherbourg
Dunkerque
Fos−Marseille
La Rochelle
Le Havre
Nantes
Port−la−Nouvelle
Rouen
Sète
St Nazaire
IRELAND
Cork
Dublin
ITALIA
Ancona
Bari
Brindisi
C. Vecchia
Genova
Gioia Tauro
La Spezia
Livorno
Napoli
Piombino
Ravenna
Salerno
Savona
Taranto
Trieste
Venezia
ΚΥΠΡΟΣ
LATVIJA
Rīga
Ventspils
Liepāja
LIETUVA

MAGYARORSZÁG
MALTA
NEDERLAND
Amsterdam Zeehaven
Delfzijl/Eemshaven
Vlissingen
Rotterdam Zeehaven
Terneuzen
ÖSTERREICH
POLSKA
Szczecin
Świnoujście
Gdańsk
Gdynia
PORTUGAL
Leixões
Lisboa
Setúbal
Sines
ROMÂNIA
Constanța
Mangalia
Midia
Tulcea
Galați
Brăila
Medgidia
Oltenița
Giurgiu
Zimnicea
Calafat
Turnu Severin
Orșova
SLOVENIJA
Koper
SLOVENSKO
SUOMI/FINLAND
Hamina
Hanko
Helsinki
Kemi
Kokkola
Kotka
Oulu
Pori
Rauma
Tornio
Turku
SVERIGE
Göteborg−Varberg
Helsingborg
Luleå
Malmö
Norrköping
Oxelösund
Stockholm
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Trelleborg−Ystad
Umeå

Φινλανδία:

UNITED KINGDOM
Όλοι οι λιμένες με σιδηροδρομική σύνδεση»

Σουηδία:
S
Ηνωμένο Βασί− UK
λειο:

Άρθρο 4
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας
προς την οδηγία 92/106/ΕΟΚ
Στο άρθρο 6 του π.δ. 431/1995 (ΦΕΚ Α΄/245/24.11.1995)
«Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι−
ατάξεις της οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων 92/106/ΕΟΚ της 7ης Δεκεμβρίου 1992 «Θέ−
σπιση Κοινών Κανόνων για ορισμένες συνδυασμένες
εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των Κρατών Μελών»
(ΕΕL 368/17.12.1992), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Παρατίθεται κατωτέρω ο κατάλογος των κρατών
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αντίστοιχη, για
κάθε κράτος, ορολογία των τελών κυκλοφορίας ως
ακολούθως:
Βέλγιο:

Β

Βουλγαρία:
Τσεχική Δημο−
κρατία:
Δανία:
Γερμανία:
Εσθονία:
Ελλάδα:
Ισπανία:

BG
CZ

Γαλλία:

F

DK
D
EST
GR
Ε

Ιρλανδία:
Ιταλία:

IRL
I

Κύπρος:
Λετονία:
Λιθουανία:

CY
LV
LT

Λουξεμβούργο: L
Ουγγαρία:
H
Μάλτα:
M
Κάτω Χώρες:
Αυστρία:
Πολωνία:
Πορτογαλία:
Ρουμανία:
Σλοβενία:
Σλοβακία:

− taxe de circulation sur les véhicules
automobiles
− verkeersbelasting op de autovoertui−
gen
данък върху превозните средства
silniční daň
vægtafgift af motorksretejer m.v.
Kraftfahrzeugsteuer
raskeveokimaks
Τέλη κυκλοφορίας
α) impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica,
β) impuesto sobre actividades económi−
cas (μόνον όσον αφορά στο ποσό των
τελών που επιβάλλονται για τα αυτο−
κίνητα οχήματα)
α) taxe spéciale sur certains véhicules
routiers
β) taxe différentielle sur les véhicules à
moteur
vehicle excise duty
α) tassa automobilistica
β) addizionale del 5 % sulla tassa auto−
mobilistica
τέλη κυκλοφορίας οχημάτων
transportlīdzekļa ikgadējā nodeva
α) Transporto priemonių savininkų ar
valdytojų naudotojo mokestis
β) Mokestis už Lietuvoje įregistruotas krovinines transporto priemones
taxe sur les véhicules automoteurs
gépjárműadó

liċenzja tat−triq — παράβολο άδειας
οδήγησης
NL motorrijtuigenbelasting
A
Kraftfahrzeugsteuer
PL podatek od środków transportowych
P
α) imposto de camionagem
β) imposto de circulação
RO Taxa asupra mijloacelor de transport
SLO letno povračilo za uporabo javnih cest
za motorna in priklopna vozila
SK cestná daň

FIN

varsinainen ajoneuvoverd — egentlig
fordonsskatt
Fordonsskatt
α) vehicle excise duty
β) motor vehicles licence.»

Άρθρο 5
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας
προς την οδηγία 96/26/ΕΚ
Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του π.δ/τος 346/2001
(ΦΕΚ Α΄/233/11.10.2001) «Προσαρμογή της Ελληνικής νο−
μοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 96/26 ΕΚ
και 98/76 ΕΚ του Συμβουλίου, «Περί προσβάσεως στο
επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και
επιβατών και αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων,
πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που διευκολύνουν
την πραγμάτωση του δικαιώματος εγκαταστάσεως των
μεταφορέων αυτών στον τομέα των εσωτερικών και
διεθνών μεταφορών», αντικαθίσταται, ως εξής:
«Επιτρέπεται η ελεύθερη εγκατάσταση στην ελλη−
νική επικράτεια φυσικών προσώπων ή εταιρειών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών του Ευρωπαϊκού Οι−
κονομικού Χώρου και της Ελβετίας, που ασκούν δραστη−
ριότητα σχετική με οδικές μεταφορές εμπορευμάτων
ή επιβατών, εφ’ όσον πληρούν τις προϋποθέσεις του
άρθρου 3 του παρόντος.
Όπου στο παρόν προεδρικό διάταγμα γίνεται αναφο−
ρά σε κράτος μέλος νοείται ως αναφορά σε κάποιο από
τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπα−
ϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και στην Ελβετία. Τα
διακριτικά σήματα για κάθε κράτος εμφανίζονται στο
παράρτημα ΙV της παρούσας απόφασης.»
Μετά το παράρτημα IΙΙ του άρθρου 16 του π.δ/τος
346/2001, προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα ΙV:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
Διακριτικά σήματα κρατών
Βέλγιο
Βουλγαρία
Τσεχική Δημοκρατία
Δανία
Γερμανία
Εσθονία
Ελλάδα
Ισπανία
Γαλλία
Ιρλανδία
Ιταλία
Κύπρος
Λετονία
Λιθουανία
Λουξεμβούργο
Ουγγαρία
Μάλτα
Κάτω Χώρες
Αυστρία
Πολωνία
Πορτογαλία
Ρουμανία
Σλοβενία
Σλοβακία
Φινλανδία

B
BG
CZ
DK
D
EST
GR
E
F
IRL
I
CY
LV
LT
L
H
M
NL
A
PL
P
RO
SLO
SK
FIN
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Σουηδία
Ηνωμένο Βασίλειο
Ισλανδία
Λιχτενστάιν
Νορβηγία
Ελβετία

S
UK
IS
FL
N
CH

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Το παρόν προεδρικό διάταγμα ισχύει από 1.1.2007.
Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέ−
τουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Δι−
ατάγματος.
Αθήνα, 14 Απριλίου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

F
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 39
Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατά−
ξεις της Οδηγίας 2007/32/ΕΚ της Επιτροπής της 1ης
Ιουνίου 2007 (ΕΕL141/63 της 2.6.2007) για την τροπο−
ποίηση του Παραρτήματος VI της Οδηγίας 96/48/EΚ
(ΕΕL 235 της 17.9.1996) του Συμβουλίου σχετικά με τη
διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδρο−
μικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας και του Πα−
ραρτήματος VI της Οδηγίας 2001/16/ΕΚ (EEL 110/1 της
20.4.2001) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του διευ−
ρωπαϊκού συμβατικού σιδηροδρομικού συστήματος
και τροποποίηση του Παραρτήματος VI του άρθρου
23 του Κεφ VIΙ και του Παραρτήματος VI του άρθρου
24 του Κεφ VIΙΙ του π.δ/τος 159/2007 (Α΄200)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 (Α΄34), όπως αυτό
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄101),
και του άρθρου 4 του ν.1338/1983, όπως αυτό αντικατα−
στάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 1440/1984 (Α΄70) και
τροποποιήθηκε τελικά από το άρθρο 48 του ν. 3427/2005
(Α΄312)
β) του άρθρου δευτέρου του ν. 2077/1992 «Κύρωση της
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών
πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην
Τελική πράξη» (Α΄136)
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικο−
ποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98)
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2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 159/2007
(Α΄200) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/50/ΕΚ (EEL 220/40 της
21.6.2004) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου
2004 για την τροποποίηση της Οδηγίας 96/48/EΚ( ΕΕL
235 της 17.9.1996) του Συμβουλίου σχετικά με τη διαλει−
τουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστή−
ματος μεγάλης ταχύτητας και της Οδηγίας 2001/16/ΕΚ
(EEL 110/1 της 20.4.2001) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαλειτουργικότητα
του διευρωπαϊκού συμβατικού σιδηροδρομικού συστή−
ματος»
3. Το π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ 232/Α/2007) «Διορισμός
Υπουργών και Υφυπουργών.
4. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ.19/19955/8.10.2007 (ΦΕΚ1982/
9.10.2007) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού
Ανάπτυξης περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυ−
πουργούς Ανάπτυξης Σταύρο καλαφάτη και Γεώργιο
Βλάχο.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού.
6. Την υπ’ αριθμ. 10/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου
της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Οι−
κονομίας και Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
καθώς και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,
αποφασίζουμε
Άρθρο 1
Σκοπός
Με το παρόν εναρμονίζεται η Ελληνική Νομοθεσία
προς τις διατάξεις της οδηγίας 2007/32/ΕΚ της Επιτρο−
πής της 1ης Ιουνίου 2007 (ΕΕL141/63 της 2.6.2007) για την
τροποποίηση του Παραρτήματος VI της Οδηγίας 96/48/
EΚ( ΕΕL 235 της 17.9.1996) του Συμβουλίου σχετικά με τη
διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού
συστήματος μεγάλης ταχύτητας και του Παραρτήματος
VI της Οδηγίας 2001/16/ΕΚ (EEL 110/1 της 20.4.2001) του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά
με τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού συμβατικού
σιδηροδρομικού συστήματος»
Άρθρο 2
Το Παράρτημα VI του άρθρου 23 του Κεφ VIΙ και το
Παράρτημα VI του άρθρου 24 του Κεφ. VIΙ του π.δ/τος
159/2007 (Α΄200) αντικαθίστανται ως εξής:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο έλεγχος «CE» είναι η διαδικασία με την οποία κοι−
νοποιημένος οργανισμός ελέγχει και πιστοποιεί ότι το
υποσύστημα είναι σύμφωνο:
− προς τις διατάξεις της παρόντος διατάγματος,
− προς άλλες κανονιστικές διατάξεις οι οποίες εφαρ−
μόζονται σύμφωνα με τη συνθήκη, και μπορεί να τεθεί
σε λειτουργία.
2. ΣΤΑΔΙΑ
Ο έλεγχος του υποσυστήματος περιλαμβάνει τα ακό−
λουθα στάδια:
− γενικό σχεδιασμό,
− κατασκευή του υποσυστήματος, στην οποία συμπε−
ριλαμβάνεται, ιδίως, η εκτέλεση των έργων πολιτικού
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μηχανικού, η συναρμολόγηση των στοιχείων, η ρύθμιση
του συνόλου,
− δοκιμές του περατωμένου υποσυστήματος.
Για το στάδιο σχεδιασμού (συμπεριλαμβανομένων των
δοκιμών τύπου) και για το στάδιο παραγωγής, ο κύριος
ανάδοχος (ή ο κατασκευαστής) ή ο εγκατεστημένος
στην Κοινότητα αντιπρόσωπός του δύναται να υποβάλει
αίτηση για αξιολόγηση, ως πρώτο στάδιο.
Στην περίπτωση αυτή (αυτές), η (οι) αξιολόγηση(−εις)
έχει(−ουν) ως αποτέλεσμα την έκδοση ενδιάμεσης(−ων)
βεβαίωσης(−εων) ελέγχου από τον κοινοποιημένο ορ−
γανισμό που έχει επιλέξει ο κύριος ανάδοχος ή ο κα−
τασκευαστής. Ο κύριος ανάδοχος (ή ο κατασκευαστής)
συντάσσει «δήλωση CE ενδιάμεσης συμμόρφωσης υπο−
συστήματος» για την (τις) αντίστοιχη(−ες) φάση(−εις).
3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
Ο κοινοποιημένος οργανισμός, ο οποίος είναι αρμό−
διος για τον έλεγχο «CE», συντάσσει το πιστοποιητικό
ελέγχου που προορίζεται για τον αναθέτοντα φορέα
ή τον εγκατεστημένο στην Κοινότητα αντιπρόσωπό
του, ο οποίος, με τη σειρά του, συντάσσει τη δήλωση
«CE» ελέγχου, η οποία προορίζεται για την Αρχή του
άρθρου 15 του π.δ/τος 160/2007 (οδηγία 2004/49/ΕΚ)
όπου είναι εγκατεστημένο ή/και τίθεται σε λειτουργία
το υποσύστημα.
Ο αρμόδιος για τον έλεγχο «CE» κοινοποιημένος ορ−
γανισμός αξιολογεί το σχεδιασμό και την παραγωγή
του υποσυστήματος.
Ο κοινοποιημένος οργανισμός λαμβάνει υπόψη «Ενδι−
άμεσες Βεβαιώσεις Ελέγχου» (Ε.Β.Ε) και για να εκδώσει
πιστοποιητικό «CE» ελέγχου:
− ελέγχει ότι το υποσύστημα:
− καλύπτεται από τις σχετικές Ε.Β.Ε σχεδιασμού και
παραγωγής που χορηγήθηκαν στον κύριο ανάδοχο (ή
τον κατασκευαστή) τις οποίες ενδεχομένως είχε ζη−
τήσει από τον κοινοποιημένο οργανισμό για αυτά τα
δύο στάδια, ή
− αντιστοιχεί, όπως παράγεται, σε όλα τα ζητήματα
τα οποία καλύπτει η Ε.Β.Ε σχεδιασμού που χορηγήθηκε
στον κύριο ανάδοχο (ή τον κατασκευαστή), την οποία
ενδεχομένως ζήτησε από τον κοινοποιημένο οργανισμό
μόνον για το στάδιο σχεδιασμού,
− ελέγχει ότι καλύπτουν ορθώς την απαίτηση της ΤΠΔ
και αξιολογεί τα στοιχεία σχεδιασμού και παραγωγής
τα οποία δεν καλύπτονται από την (τις) Ε.Β.Ε για το
σχεδιασμό ή/και την παραγωγή που χορηγήθηκαν στον
κύριο ανάδοχο (ή τον κατασκευαστή).
4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ
Ο τεχνικός φάκελος, ο οποίος συνοδεύει τη δήλωση
ελέγχου, πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:
− όσον αφορά την υποδομή: σχέδια των τεχνικών έρ−
γων, πρακτικά παραλαβής των έργων εκσκαφής και
οπλισμού, εκθέσεις δοκιμών και ελέγχου των κατασκευ−
ών από σκυρόδεμα κ.λπ.,
− όσον αφορά τα λοιπά υποσυστήματα: γενικά και
αναλυτικά σχέδια εκτέλεσης των εργασιών, σχέδια
ηλεκτρικών και υδραυλικών διαγραμμάτων, διαγράμ−
ματα ελέγχου κυκλωμάτων, περιγραφή των συστημά−
των πληροφορικής και των αυτοματισμών, εγχειρίδια
λειτουργίας και συντήρησης κ.λπ.,
− κατάλογο των στοιχείων διαλειτουργικότητας που
αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος διατάγματος
τα οποία είναι ενσωματωμένα στο υποσύστημα,

− αντίγραφα των δηλώσεων «CE» συμμόρφωσης ή κα−
ταλληλότητας χρήσης, τα οποία πρέπει να συνοδεύουν
τα εν λόγω κατασκευαστικά στοιχεία, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος διατάγματος
(άρθρο 13 των οδηγιών 96/48/ΕΚ και 2001/16/ΕΚ), τα
οποία να συνοδεύονται, εάν συντρέχει λόγος, από τα
αντίστοιχα στοιχεία υπολογισμού και από αντίγραφο
των πρακτικών των δοκιμών και εξετάσεων που έχουν
διεξαχθεί από τους κοινοποιημένους οργανισμούς βάσει
των κοινών τεχνικών προδιαγραφών,
− τυχόν, ενδιάμεση(−ες) βεβαίωση(−εις) ελέγχου (Ε.Β.Ε)
και, στην περίπτωση αυτή, την (τις) δήλωση(−εις) ενδιά−
μεσης συμμόρφωσης υποσυστήματος που συνοδεύει(−
ουν) το πιστοποιητικό «CE» ελέγχου, συμπεριλαμβανομέ−
νου του αποτελέσματος του ελέγχου της εγκυρότητας
από τον κοινοποιημένο οργανισμό,
− πιστοποιητικό από τον κοινοποιημένο οργανισμό ο
οποίος είναι επιφορτισμένος με τον έλεγχο «CE», συνο−
δευόμενο από τα αντίστοιχα στοιχεία υπολογισμού και
θεωρημένο από τον οργανισμό αυτόν, με το οποίο βε−
βαιώνεται ότι το έργο είναι σύμφωνο προς τις διατάξεις
του παρόντος διατάγματος και να αναφέρει, εάν συ−
ντρέχει λόγος, τις επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν κατά
τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών και δεν έχουν
αρθεί. Το πιστοποιητικό πρέπει επίσης να συνοδεύεται
από τις εκθέσεις επίσκεψης και λογιστικού ελέγχου, τις
οποίες έχει συντάξει ο κοινοποιημένος οργανισμός στο
πλαίσιο της αποστολής του, όπως διευκρινίζεται στα
σημεία 5.3 και 5.4. του παρόντος.
5. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ
5.1. Σκοπός της επιτήρησης «CE» είναι να εξασφαλιστεί
ότι, κατά τη διάρκεια της κατασκευής του υποσυστή−
ματος, τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από
τον τεχνικό φάκελο.
5.2. Ο κοινοποιημένος οργανισμός που είναι επιφορ−
τισμένος με τον έλεγχο της εκτέλεσης πρέπει να έχει
συνεχώς πρόσβαση στα εργοτάξια, στα εργαστήρια
κατασκευής, στους χώρους αποθήκευσης και, εάν συ−
ντρέχει λόγος προκατασκευής, στις εγκαταστάσεις δο−
κιμών και, εν γένει, σε όλους τους χώρους που μπορεί
να κρίνει αναγκαίους για την εκτέλεση της αποστο−
λής του. Ο αναθέτων φορέας ή ο αντιπρόσωπός του
στην Κοινότητα οφείλει να παραδίδει ή να φροντίζει
να παραδίδονται στον κοινοποιημένο οργανισμό όλα
τα αναγκαία για το σκοπό αυτό έγγραφα, και ιδίως τα
σχέδια εφαρμογής και η τεχνική τεκμηρίωση σχετικά
με το υποσύστημα.
5.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός που είναι υπεύθυνος
για τον έλεγχο εφαρμογής πραγματοποιεί, σε τακτά δι−
αστήματα, ελέγχους (audits), προκειμένου να βεβαιωθεί
ότι τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος
και των σχετικών οδηγιών. Με την ευκαιρία αυτή, χο−
ρηγεί έκθεση ελέγχου (audit) στα πρόσωπα που έχουν
αναλάβει την εφαρμογή. Μπορεί να απαιτεί να παρίστα−
ται στο εργοτάξιο σε ορισμένες φάσεις του έργου.
5.4. Επιπροσθέτως, ο κοινοποιημένος οργανισμός
μπορεί να πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις
στο εργοτάξιο ή στα εργαστήρια κατασκευής. Με την
ευκαιρία των επισκέψεων αυτών, ο κοινοποιημένος
οργανισμός μπορεί να διενεργεί πλήρεις ή μερικούς
ελέγχους(audits). Χορηγεί έκθεση επίβλεψης και, εν−
δεχομένως, έκθεση ελέγχου στα πρόσωπα που έχουν
αναλάβει την εφαρμογή.
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6. ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Ο πλήρης φάκελος που αναφέρεται στην παράγραφο
4 του παρόντος κατατίθεται στον αναθέτοντα φορέα
ή τον εγκατεστημένο στην Κοινότητα αντιπρόσωπό
του προς υποστήριξη του πιστοποιητικού ελέγχου το
οποίο εκδίδει ο κοινοποιημένος οργανισμός που είναι
επιφορτισμένος με τον έλεγχο του υποσυστήματος σε
κατάσταση λειτουργίας. Ο φάκελος επισυνάπτεται στη
δήλωση «CE» ελέγχου την οποία υποβάλλει ο αναθέτων
φορέας στην Αρχή που προβλέπεται στο άρθρο 15 του
π.δ/τος 160/2007.
Ο αναθέτων φορέας διατηρεί αντίγραφο του φακέ−
λου καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του υποσυστήματος. Ο
φάκελος ανακοινώνεται στα άλλα κράτη μέλη, εφόσον
το ζητήσουν.
7. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός δημοσιεύει τακτικά
τις σχετικές πληροφορίες όσον αφορά:
− τις αιτήσεις ελέγχου «CE» που παρέλαβε,
− τις ενδιάμεσες βεβαιώσεις ελέγχου (ΕΒΕ) που εκδό−
θηκαν ή απορρίφθηκαν,
− τα πιστοποιητικά ελέγχου που εκδόθηκαν ή απορ−
ρίφθηκαν.
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8. ΓΛΩΣΣΑ
Οι φάκελοι και η αλληλογραφία σχετικά με τις διαδικα−
σίες ελέγχου «CE» συντάσσονται στην Ελληνική γλώσ−
σα.»
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την ημερομηνία της
δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέ−
τουμε τη δημοσίευση του παρόντος, στον Υπουργό
Μεταφορών και Επικοινωνιών και στον Υπουργό Ανά−
πτυξης αναθέτουμε την εκτέλεση του παρόντος δια−
τάγματος.
Αθήνα, 14 Απριλίου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Σ. ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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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

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

• 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

*01000682104080008*

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

