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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 33
14 Φεβρουαρίου 2006

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3438
Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγι−
κής−Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Άρθρο 1
Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής
Στο Υπουργείο Ανάπτυξης συνιστάται Συμβού−
λιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής (Σ.Ε.Ε.Σ.), το
οποίο αποτελεί όργανο υποβολής προτάσεων στην
Κυβέρνηση και ιδίως στον Υπουργό Ανάπτυξης για
θέματα που αφορούν στο μακροχρόνιο σχεδιασμό
της ενεργειακής πολιτικής της χώρας.
Άρθρο 2
Αρμοδιότητες του Σ.Ε.Ε.Σ.
1. Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της Ρυθ−
μιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), όπως αυτές ορί−
ζονται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, στην
αρμοδιότητα του Σ.Ε.Ε.Σ. ανήκουν, ιδίως:
α) Η υποβολή στον Υπουργό Ανάπτυξης, μέχρι την
31η Μαρτίου κάθε έτους, έκθεσης για το μακροχρό−
νιο ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας, σύμφωνα με
την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286
Α΄). Η έκθεση αυτή υποβάλλεται από τον Υπουργό
Ανάπτυξης στον Πρωθυπουργό και στον Πρόεδρο
της Βουλής, συζητείται σε ειδική συνεδρίαση της
Ολομέλειας της Βουλής, σύμφωνα με τον Κανονισμό
της και δημοσιεύεται σε ειδική έκδοση του Εθνικού
Τυπογραφείου.
β) Η συλλογή και η επεξεργασία στοιχείων σχετι−
κών με την παραγωγή, την προμήθεια, τη διάθεση,
την κατανάλωση κάθε μορφής ενέργειας, καθώς και
με τα ενεργειακά αποθέματα της χώρας, η αναζήτη−
ση των στοιχείων αυτών από τους οικείους ενεργει−
ακούς φορείς και η υποβολή σχετικών προτάσεων
στον Υπουργό Ανάπτυξης για τη βέλτιστη, γενικώς,
χρήση κάθε μορφής ενέργειας.

γ) Η συλλογή, η μελέτη και η αξιοποίηση στοιχείων
σχετικών με τα ενεργειακά συστήματα των κρατών
− μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και των χω−
ρών που συμμετέχουν στον Οργανισμό Οικονομικής
Συνεργασίας και Αναπτύξεως (Ο.Ο.Σ.Α.).
δ) Η παρακολούθηση των διεθνών τεχνολογικών και
οικονομικών εξελίξεων στον τομέα της ενέργειας και
η διατύπωση προτάσεων στον Υπουργό Ανάπτυξης
για την αξιοποίηση των σχετικών συμπερασμάτων.
ε) Η επεξεργασία θέσεων και προτάσεων για τη
χάραξη μακροχρόνιας ενεργειακής στρατηγικής, για
εφαρμόσιμες πολιτικές και για το μεσοπρόθεσμο και
μακροπρόθεσμο σχεδιασμό εθνικών προγραμμάτων
ενέργειας, καθώς και η υποβολή σχετικών εισηγήσε−
ων στον Υπουργό Ανάπτυξης.
στ) Η μελέτη θεμάτων σχετικών με το μακροχρόνιο
ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας που υποβάλλονται
σε αυτό, μετά από σχετικό ερώτημα του Πρωθυπουρ−
γού ή του Υπουργού Ανάπτυξης και η διατύπωση
γνώμης επί των θεμάτων αυτών.
ζ) Η μελέτη πολιτικών εξοικονόμησης και ορθολο−
γικής χρήσης ενέργειας και η διατύπωση σχετικών
εισηγήσεων.
η) Η σύνταξη προτάσεων για την κωδικοποίηση
και απλοποίηση της νομοθεσίας που αφορά σε ζη−
τήματα ενέργειας.
θ) Η ανάθεση μελετών σε τρίτους, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, για θέματα που εμπίπτουν στις
αρμοδιότητές του, μετά από έγκριση του Υπουργού
Ανάπτυξης.
ι) Κάθε μορφής συνεργασία με αντίστοιχα όργανα
άλλων κρατών και διεθνείς οργανισμούς που δρα−
στηριοποιούνται στους τομείς της ενέργειας.
2. Το Σ.Ε.Ε.Σ. και η προβλεπόμενη στο άρθρο 4 Ειδι−
κή Επιστημονική Γραμματεία συνεργάζονται, για την
εκπλήρωση των σκοπών τους, με τα αρμόδια Υπουρ−
γεία και τους οικείους ενεργειακούς ή άλλους φορείς
που έχουν την υποχρέωση να παρέχουν, όταν τους
ζητείται, κάθε αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία.
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Άρθρο 3
Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία του Σ.Ε.Ε.Σ.
1. Το Σ.Ε.Ε.Σ. αποτελείται από έντεκα (11) μέλη. Τα
έξι (6) από αυτά προέρχονται από ένα αντίστοιχα,
από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), τον Δι−
αχειριστή του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.), τη Δημόσια
Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (Δ.Ε.Η. Α.Ε.), τη Δημό−
σια Επιχείρηση Παροχής Αερίου Α.Ε. (Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε.)
μέχρι την ίδρυση και λειτουργία του Διαχειριστή
του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α.)
και ακολούθως από τα μέλη του Δ.Σ. του Δ.Ε.Σ.Φ.Α.,
το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.)
και το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών
Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) και τα υπόλοιπα, για τα οποία ισχύ−
ουν τα κωλύματα που ορίζονται στην παράγραφο 5,
επιλέγονται μεταξύ προσώπων τα οποία διακρίνονται
για την επιστημονική τους κατάρτιση ή την επαγγελ−
ματική τους ικανότητα και διαθέτουν εξειδικευμένη
εμπειρία σε θέματα ενέργειας.
2. Πρόεδρος του Σ.Ε.Ε.Σ. ορίζεται ένα από τα μέλη
του, με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά από
πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης. Τα λοιπά μέλη
του Σ.Ε.Ε.Σ. διορίζονται με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης. Με όμοια απόφαση ορίζονται, από τα
μέλη του Σ.Ε.Ε.Σ., ο Αντιπρόεδρος και ο Επιστημο−
νικός Γραμματέας του.
3. Η θητεία των μελών του Σ.Ε.Ε.Σ. είναι πενταετής
και μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά. Με την
επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5,
ο διορισμός των μελών του Σ.Ε.Ε.Σ. δεν ανακαλεί−
ται κατά τη διάρκεια της θητείας τους, εκτός εάν
συντρέξει στο πρόσωπό τους σπουδαίος λόγος. Αν,
κατά τη διάρκεια αυτής, κενωθεί, για οποιονδήποτε
λόγο, θέση μέλους του Σ.Ε.Ε.Σ., στη θέση αυτή διορί−
ζεται, για το υπόλοιπο της θητείας του, νέο μέλος.
4. Τα μέλη του Σ.Ε.Ε.Σ. εκπίπτουν αυτοδικαίως
από την ιδιότητά τους, αν εκδοθεί σε βάρος τους
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για αδίκημα
που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημο−
σίου υπαλλήλου ή αν συντρέξει λόγος αυτοδίκαιης
έκπτωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του
Υπαλληλικού Κώδικα (ν.δ. 2863/ 1999, ΦΕΚ 19 Α΄).
5. Ο Επιστημονικός Γραμματέας του Σ.Ε.Ε.Σ. είναι
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και απα−
γορεύεται, κατά τη διάρκεια της θητείας του, να είναι
εταίρος, μέτοχος, μέλος διοικητικού συμβουλίου, δι−
αχειριστής, υπάλληλος, τεχνικός ή άλλος σύμβουλος
ή μελετητής σε επιχείρηση που αναπτύσσει δραστη−
ριότητα σε τομείς ενέργειας ή να ασκεί οποιαδήποτε
δραστηριότητα στους ανωτέρω τομείς.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών και Ανάπτυξης, καθορίζεται, κατά
παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.
3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς
και από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, η μηνιαία

ή ανά συνεδρίαση αποζημίωση του Προέδρου, του
Αντιπροέδρου και των μελών του Σ.Ε.Ε.Σ.. Με όμοια
απόφαση καθορίζονται, κατά παρέκκλιση από κάθε
γενική ή ειδική διάταξη, οι μηνιαίες αποδοχές του
Επιστημονικού Γραμματέα του Σ.Ε.Ε.Σ..
Άρθρο 4
Ειδική Επιστημονική Γραμματεία
1. Συνιστάται Ειδική Επιστημονική Γραμματεία για
την υποστήριξη της λειτουργίας και την εκπλήρω−
ση της αποστολής του. Στην Ειδική Επιστημονική
Γραμματεία, της οποίας προΐσταται ο Επιστημονικός
Γραμματέας του Σ.Ε.Ε.Σ., συνιστώνται δέκα (10) θέσεις
ειδικών επιστημόνων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου και πέντε (5) θέσεις τακτι−
κού προσωπικού, εκ των οποίων δύο κατηγορίας ΠΕ,
δύο κατηγορίας ΔΕ και μία κατηγορίας ΥΕ. Το ειδικό
επιστημονικό προσωπικό και το τακτικό προσωπικό
προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις εν προκειμένω
εφαρμοζόμενες αναλόγως διατάξεις των παραγρά−
φων 1 και 2 του άρθρου 5 του ν. 3094/2003 (ΦΕΚ 10
Α΄), κατόπιν επιλογής τους από επιτροπή η οποία
αποτελείται από τρία (3) μέλη του Σ.Ε.Ε.Σ., που ορί−
ζονται από τον Πρόεδρό του. Οι πίνακες και τα στοι−
χεία επιλογής υποβάλλονται στο Α.Σ.Ε.Π. για έλεγχο
νομιμότητας. Οι αποδοχές των ειδικών επιστημόνων
καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οι−
κονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.
2. Στην Ειδική Επιστημονική Γραμματεία μπορεί να
αποσπώνται έως πέντε (5) υπάλληλοι, μόνιμοι ή με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό−
νου, του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτο−
διοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των νομι−
κών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στον
ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται
από τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ
101 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 6
του άρθρου 4 του ν. 1943/ 1991 (ΦΕΚ 50 Α΄).
Άρθρο 5
Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας
Το Σ.Ε.Ε.Σ. και η Ειδική Επιστημονική Γραμματεία
λειτουργούν σύμφωνα με Εσωτερικό Κανονισμό Λει−
τουργίας που καταρτίζεται από το Σ.Ε.Ε.Σ. και εγκρί−
νεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με
τον Κανονισμό αυτόν ρυθμίζονται τα θέματα οργάνω−
σης και λειτουργίας του Σ.Ε.Ε.Σ. και της Ειδικής Επι−
στημονικής Γραμματείας, η μεταξύ τους συνεργασία
και η συνεργασία με άλλους φορείς, ο τρόπος έκδο−
σης των γνωμοδοτήσεων και λήψης των αποφάσεων
του Σ.Ε.Ε.Σ. και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Άρθρο 6
Προϋπολογισμός του Σ.Ε.Ε.Σ.
Οι δαπάνες λειτουργίας του Σ.Ε.Ε.Σ. και της Ειδι−
κής Επιστημονικής Γραμματείας καλύπτονται από
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τους πόρους που προέρχονται από τα έσοδα του
«Ειδικού Λογαριασμού Πετρελαιοειδών», ο οποίος
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 19 του
ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α΄) και δεν βαρύνουν τον Τα−
κτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η
στέγαση του Σ.Ε.Ε.Σ. και της Ειδικής Επιστημονικής
Γραμματείας γίνεται με μέριμνα της αρμόδιας υπη−
ρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, και οι σχετικές
δαπάνες βαρύνουν τους πόρους του ανωτέρω Ειδι−
κού Λογαριασμού.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Άρθρο 7
1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 2773/1999
(ΦΕΚ 286 Α΄) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Η Ρ.Α.Ε. έχει την ικανότητα να παρίσταται αυτοτε−
λώς σε κάθε είδους δίκες που έχουν ως αντικείμενο
πράξεις ή παραλείψεις της ή έννομες σχέσεις που
την αφορούν.»
2. Στο άρθρο 4 του ν. 2773/1999 προστίθενται πα−
ράγραφοι 15 και 16, ως εξής:
«15. Στη Ρ.Α.Ε. συνιστάται μία (1) θέση ειδικού συμ−
βούλου που είναι αρμόδιος για θέματα σχετικά με
την ίδρυση και λειτουργία της Ενεργειακής Κοινό−
τητας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η θέση αυτή
πληρούται από πρόσωπο που διακρίνεται για την
επιστημονική του κατάρτιση και ικανότητα και δια−
θέτει εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα ενέργειας.
Ο ειδικός σύμβουλος διορίζεται με τριετή θητεία με
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη
της Ρ.Α.Ε., κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται
σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες με πανελλήνια κυ−
κλοφορία. Οι διατάξεις των παραγράφων 5 έως και 10
ισχύουν κατ’ αναλογία και για τον ειδικό σύμβουλο.
Οι αποδοχές του ειδικού συμβούλου ορίζονται ίσες
με τις εκάστοτε προβλεπόμενες αποδοχές αντιπρο−
έδρου της Ρ.Α.Ε., κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη
γενική ή ειδική διάταξη. Η σχετική δαπάνη βαρύνει
τον προϋπολογισμό της Ρ.Α.Ε..
16. Τα μέλη της Ρ.Α.Ε. δεν επιτρέπεται, για τρία (3)
έτη μετά τη λήξη της θητείας τους, με οποιονδήποτε
τρόπο, να είναι εταίροι, μέτοχοι, μέλη διοικητικού
συμβουλίου, τεχνικοί ή άλλοι σύμβουλοι ή να απα−
σχολούνται, με ή χωρίς αμοιβή, με έμμισθη εντολή
ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση, σε εταιρεία ή επι−
χείρηση των οποίων οι δραστηριότητες υπάγονται,
άμεσα ή έμμεσα, στον έλεγχο και την εποπτεία της
Ρ.Α.Ε.. Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις του προ−
ηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται, με απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, πρόστιμο ίσο με το δεκαπλά−
σιο των συνολικών αποδοχών που έλαβε το μέλος
της Ρ.Α.Ε. κατά τη διάρκεια της θητείας του.»
3. Για την αγορά ή μίσθωση ακινήτου προς στέγα−
ση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), εφαρ−

373

μόζονται, αναλογικά, οι διατάξεις του τελευταίου
εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν.
703/1977 (ΦΕΚ 278 Α΄) και, επιπλέον, οι διατάξεις των
άρθρων 26 έως 36, 66 και 68 του π.δ. 715/1979 (ΦΕΚ
212 Α΄) και της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του
ν. 1041/1980 (ΦΕΚ 75 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από
την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του ν. 2753/1999
(ΦΕΚ 249 Α΄).
4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρ−
θρου 7 του ν. 2773/1999, όπου στις κείμενες διατά−
ξεις προβλέπεται η έκδοση ατομικών πράξεων για
θέματα του προσωπικού της Γραμματείας της Ρ.Α.Ε.,
οι πράξεις αυτές εκδίδονται από τον Πρόεδρο της
Ρ.Α.Ε.. Η παρούσα διάταξη ισχύει αναδρομικά από
την 1.1.2002.
5. Στο άρθρο 8 του ν. 703/1977, όπως ισχύει, προ−
στίθεται παράγραφος 20 ως εξής:
«20. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Αντα−
γωνισμού δεν επιτρέπεται, για τρία (3) έτη μετά τη
λήξη της θητείας τους με οποιονδήποτε τρόπο, να
παρέχουν υπηρεσία με έμμισθη εντολή ή με οποια−
δήποτε έννομη σχέση, σε εταιρεία ή επιχείρηση επί
υποθέσεων των οποίων η Επιτροπή Ανταγωνισμού
εξέδωσε κατά τη διάρκεια της θητείας τους, οποια−
δήποτε απόφαση ή πράξη, καθώς και να αναλαμβά−
νουν γενικώς την υπεράσπιση υποθέσεων ενώπιον
της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Σε όσους παραβαίνουν
τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλε−
ται, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, πρόστιμο
ίσο με το δεκαπλάσιο των συνολικών αποδοχών που
έλαβε το μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού κατά
τη διάρκεια της θητείας του.»
Άρθρο 8
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μπορεί να
καθορίζονται και να μεταφέρονται στον Τακτικό Προ−
ϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και
Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) κονδύλια του Ειδικού Λογαρια−
σμού Πετρελαιοειδών, για την κάλυψη λειτουργικών
δαπανών Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων που
διέπονται από τις διατάξεις του ν. 1514/1985 (ΦΕΚ
13 Α΄).
Άρθρο 9
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του ν. 2919/2001
(ΦΕΚ 128 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παράγρα−
φο 1 του άρθρου 23 του ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249 Α΄),
αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«3. Από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγμα−
τος που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρ−
θρου αυτού, το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου
με την επωνυμία «Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου
(Ι.Ε.Λ.)» θα αποτελέσει ερευνητικό ινστιτούτο του
Κ.Ε.Τ.Ε.Π.».
2. Η εταιρεία με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Έρευ−
νας και Τεχνολογίας – Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε.» μπορεί να επιχο−
ρηγείται, για την εκπλήρωση των σκοπών της, από
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τους φορείς του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύ−
σεων των Υπουργείων Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδεί−
ας και Θρησκευμάτων, καθώς και από προγράμματα
που συγχρηματοδοτούνται ή χρηματοδοτούνται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, από άλλα διεθνή προγράμμα−
τα, από τον Τακτικό Προϋπολογισμό των Υπουργείων
Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
από χορηγίες και από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. Οι
επιχορηγήσεις από φορείς του Προγράμματος Δη−
μοσίων Επενδύσεων θεωρούνται δημόσιες δαπάνες,
κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του
ν.δ. 2957/1954 (ΦΕΚ 186 Α΄) και της παραγράφου 1 του
άρθρου 18 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α΄), και βαρύνουν
τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων.
3. Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την
επωνυμία «Κέντρο Εφαρμογών των Τεχνολογιών
Επικοινωνίας και Πληροφορίας (Κ.Ε.Τ.Ε.Π.)», που συ−
στάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν.
2919/2001, μετονομάζεται σε «Αθηνά − Ερευνητικό
Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφο−
ρίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης», με διακριτικό
τίτλο «Αθηνά», και στην αγγλική γλώσσα «Αthena
− Research and Innovation Center in Information,
Communication and Knowledge Technologies».
4. Στον πρώτο στίχο του άρθρου 29 του ν. 3419/2005
(ΦΕΚ 297 Α΄), η φράση «Η υποπαράγραφος Γ» αντι−
καθίσταται από τη φράση «Το πρώτο εδάφιο της
υποπαραγράφου Γ».
5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 του ν. 2741/1999
(ΦΕΚ 199 Α΄) προστίθεται νέα περίπτωση στ΄, ως εξής:
«στ΄. Το κτίριο (θερμοκοιτίδα), που κατασκευάστηκε
με επιχορήγηση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας
και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη
δημιουργία του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης
σε ακίνητο κυριότητας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), περιέρχεται,
αυτοδικαίως, στην αποκλειστική κυριότητα και νομή
του Ε.Κ.Ε.Τ.Α..»
Άρθρο 10
1. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρ−
θρου 3 του ν. 3066/2002 (ΦΕΚ 252 Α΄), μετά τη φράση
«χρηματοδοτικών ιδρυμάτων», προστίθεται η φράση
«ή εταιρειών Επιχειρηματικών Συμμετοχών».
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του ν. 3066/2002
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η Εταιρεία μπορεί, μετά από απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυ−
ξης, να διαχειρίζεται και να υλοποιεί προγράμματα
που χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολο−
γισμό ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, κοι−
νοτικά και διακρατικά προγράμματα, προγράμματα
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ή άλλα παρεμφερή
προγράμματα ή χρηματοδοτικά μέσα, όπως επιδότη−
ση επιτοκίων, επιδότηση προμηθειών, άτοκα δάνεια.
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι, η διαδι−
κασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια υλοποίησης

των ανωτέρω προγραμμάτων και χρηματοδοτικών
μέσων.»
3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 3066/2002,
η φράση «μέχρι 30 εργαζομένους» αντικαθίσταται
από τη φράση «μέχρι 49 εργαζομένους».
Άρθρο 11
1. Μετά την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 5 του
άρθρου 1 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α΄) προστίθεται
περίπτωση δ΄, οι δε περιπτώσεις δ΄, ε΄ στ΄, ζ΄, η΄, θ΄, ι΄
και ια΄ αναριθμούνται, αντίστοιχα, σε περιπτώσεις
ε΄, στ΄, ζ΄, η΄, θ΄, ι΄, ια΄ και ιβ΄, ως εξής:
«δ) Εκπονεί και εγκρίνει προγράμματα υποχρεωτι−
κής κατάρτισης του προσωπικού των επιχειρήσεων
τροφίμων, αρμοδιότητας του Ε.Φ.Ε.Τ. κατά τις δια−
τάξεις της υπ’ αριθ. Β3−32/26.3.2003 κοινής υπουρ−
γικής απόφασης (ΦΕΚ 386 Β΄), τηρεί, προς τούτο,
ειδικό μητρώο εκπαιδευτών του προσωπικού αυτού
και χορηγεί βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης
των προγραμμάτων αυτών, μετά από αξιολόγηση
των εκπαιδευομένων, που γίνεται από τριμελή επι−
τροπή υπαλλήλων του Ε.Φ.Ε.Τ., οι οποίοι ορίζονται με
απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του. Οι όροι,
οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υλοποίησης των
ανωτέρω προγραμμάτων καθορίζονται με απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης. Με όμοια απόφαση, μετά
από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ.,
ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και
κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εγγραφής των εκπαι−
δευτών στο ανωτέρω μητρώο.»
2. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του
ν. 2741/1999, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Στις ανωτέρω επιτροπές και ομάδες εργασίας, για
την παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας ή έργου, κα−
ταβάλλεται, ανά συνεδρίαση, αποζημίωση σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις.»
3. To τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του
άρθρου 4 του ν. 2741/1999, όπως ισχύει, αντικαθί−
σταται ως εξής:
«Μέχρι την κάλυψη μιας τουλάχιστον από τις θέ−
σεις των δικηγόρων και πάντως όχι πέραν της 31ης
Δεκεμβρίου 2007, ο Ε.Φ.Ε.Τ. μπορεί, με αιτιολογη−
μένη απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου, να
αναθέτει σε δικηγόρους τη διεκπεραίωση των υπο−
θέσεών του και την παροχή νομικών συμβουλών. Η
αμοιβή των δικηγόρων αυτών καθορίζεται σύμφωνα
με τις διατάξεις του «Κώδικα περί Δικηγόρων» (ν.δ.
3026/1954, ΦΕΚ 235 Α΄).»
4. Στο άρθρο 5 του ν. 2741/1999, προστίθεται νέα
παράγραφος 1 και αναριθμούνται οι παράγραφοι 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 και 16 σε παρα−
γράφους 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 και
17, ως εξής:
«1. Στην κεντρική υπηρεσία και στις περιφερειακές
διευθύνσεις του Ε.Φ.Ε.Τ. συνιστώνται Κλιμάκια Ελέγ−
χου Τροφίμων, τα οποία αποτελούνται από υπαλ−
λήλους του Ε.Φ.Ε.Τ., του Γενικού Χημείου του Κρά−
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τους (Γ.Χ.Κ.), των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων πρώτου
και δεύτερου βαθμού ή άλλων αρμόδιων δημόσιων
αρχών και υπηρεσιών. Στα Κλιμάκια Ελέγχου παρέ−
χεται γραμματειακή υποστήριξη από υπαλλήλους
του Ε.Φ.Ε.Τ.. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Φ.Ε.Τ.
τηρείται Μητρώο Ελεγκτών, από το οποίο επιλέγο−
νται τα μέλη των Κλιμακίων Ελέγχου. Στο Μητρώο
αυτό εγγράφονται υπάλληλοι των ανωτέρω φορέων
και γίνεται ενημέρωση αυτού κάθε δύο έτη. Με την
επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και
των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.), όπως οι
αρμοδιότητες αυτές ορίζονται από τις διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας, τα Κλιμάκια Ελέγχου εί−
ναι αρμόδια να ασκούν έλεγχο στις κάθε μορφής
επιχειρήσεις τροφίμων που υπάγονται στην αρμο−
διότητα του Ε.Φ.Ε.Τ. κατά τις διατάξεις της υπ’ αριθ.
Β3−32/26.3.2003 κοινής υπουργικής απόφασης. Με
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζονται η
σύνθεση και η συγκρότηση των Κλιμακίων Ελέγχου,
η εγγραφή, η ανανέωση, η διαγραφή και η κατάρτιση
των μελών των Κλιμακίων, ο τρόπος της λειτουργί−
ας και ο συντονισμός της δράσης τους, ο χρόνος
απασχόλησης των μελών των Κλιμακίων Ελέγχου, η
διαδικασία ελέγχου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτο−
μέρεια και ειδικότερο θέμα. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυ−
ξης, καθορίζεται η αμοιβή των μελών των Κλιμακίων
Ελέγχου και των υπαλλήλων που παρέχουν σε αυτά
γραμματειακή υποστήριξη.»
5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου
5 του ν. 2741/1999, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως
εξής:
«Σε όποιον παράγει, επεξεργάζεται, παρασκευάζει,
μεταποιεί, συσκευάζει, αποθηκεύει, συντηρεί, διαθέ−
τει, διακινεί, επισημαίνει ή διαφημίζει τρόφιμα που
προορίζονται για κατανάλωση, κατά παράβαση των
προδιαγραφών, των προτύπων και των κανόνων της
κείμενης νομοθεσίας ή των πράξεων που εκδίδονται
κατ’ εξουσιοδότηση νόμου, επιβάλλεται, με απόφα−
ση του Υπουργού Ανάπτυξης, πέραν των ποινικών ή
διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από άλλες
διατάξεις, πρόστιμο από είκοσι χιλιάδες (20.000) μέ−
χρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, ανάλογα με τη
συχνότητα και τη βαρύτητα της σχετικής παράβασης,
καθώς και τις επιπτώσεις που αυτή επάγεται στη δη−
μόσια υγεία και στα συμφέροντα των καταναλωτών.
Για το παραδεκτό της συζήτησης των προσφυγών
που ασκούνται κατά των αποφάσεων με τις οποίες
επιβάλλονται πρόστιμα σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου αυτού, απαιτείται η προκαταβολή ποσού
ίσου με το είκοσι τοις εκατό (20%) του επιβαλλό−
μενου προστίμου, το οποίο ποσοστό, σε κάθε περί−
πτωση, δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των πενήντα
χιλιάδων (50.000) ευρώ.»
6. Η παράγραφος 15 του άρθρου 5 του ν. 2741/1999
αντικαθίσταται ως εξής:
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«15. Τα ποσά των προστίμων που προβλέπονται στο
άρθρο αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζονται με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών
και Ανάπτυξης. Με όμοια απόφαση, καθορίζεται το
μέρος των προστίμων που διατίθεται, μέσω ειδικού
κωδικού που εγγράφεται στον προϋπολογισμό του
Ε.Φ.Ε.Τ., για την αμοιβή των μελών των Κλιμακίων
Ελέγχου του Ε.Φ.Ε.Τ..»
7. Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί−
ου αορίστου χρόνου, που προέρχεται από Ν.Π.Δ.Δ.,
Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός
οριοθετείται με το άρθρο 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28
Α΄), ή από ανώνυμες εταιρείες των οποίων το πενή−
ντα ένα τοις εκατό (51%), τουλάχιστον, των μετοχών
κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο και το οποίο υπηρε−
τεί στον Ε.Φ.Ε.Τ. με απόσπαση, μέχρι την 31.12.2005,
μπορεί να μεταταγεί στον Ε.Φ.Ε.Τ. μετά από αίτησή
του, που υποβάλλεται εντός προθεσμίας δύο (2) μη−
νών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Η
μετάταξη του ανωτέρω προσωπικού, που ενεργείται
σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων δεύτερου,
τρίτου και τέταρτου της παραγράφου 6 του άρθρου
4 του ν. 2741/1999, όπως αντικαταστάθηκε από την
παράγραφο 16 του άρθρου 37 του ν. 3066/2002 (ΦΕΚ
252 Α΄), μπορεί να γίνει και σε συνιστώμενες για το
σκοπό αυτόν προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχες με
την ειδικότητά του, οι οποίες καταργούνται αυτοδι−
καίως με την αποχώρηση, για οποιονδήποτε λόγο,
του προσωπικού που τις κατέχει. Για τυχόν επιπλέον
τακτικές αποδοχές του προσωπικού αυτού εφαρμό−
ζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου
20 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α΄).
Άρθρο 12
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργεί−
ται η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του ν. 2773/1999. Η
θέση του Παρέδρου του Ν.Σ.Κ., η οποία προβλέπεται
στην παράγραφο που καταργείται με το προηγούμε−
νο εδάφιο, μεταφέρεται στις αντίστοιχες οργανικές
θέσεις των λειτουργών του Ν.Σ.Κ. κατά τα προβλε−
πόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 27 του ν.
3086/2002 (ΦΕΚ 324 Α΄).
Άρθρο 13
Στους διαγωνισμούς, που διενεργούνται από τα κα−
ταστήματα κράτησης και τα ιδρύματα αγωγής όλης
της Χώρας, τις Διοικητικές Υγειονομικές Περιφέρειες
(Δ.Υ.ΠΕ.), τα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.Κ.Α. (Εθνικό Σύ−
στημα Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ−
ης), καθώς και τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας,
όπως αυτές ορίσθηκαν με την αριθμ. Π3/Φ.ΝΟΜ/ΓΠ
45162/3.5.2005 απόφαση του Υπουργού Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 604/5.5.2005), τις Μο−
νάδες του Στρατού, τα Ν.Π.Δ.Δ., τα ιδρύματά τους και
τα ιδρύματα των Ο.Τ.Α. για την κάλυψη των αναγκών
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τους σε πετρελαιοειδή, καθώς και ελαιόλαδα, οπω−
ροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά και ιχθείς (νωπά και
κατεψυγμένα), οι διαδικασίες για την κανονικότητα
της τιμής και την έκδοση δελτίου πιστοποίησης τιμών
διενεργούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Εμπορίου
των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 40−42 (1) του π.δ. 173/1990 (ΦΕΚ
62 Α΄) και του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α΄).
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης μπορούν να καθορίζονται και να υπάγο−
νται στις ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου
και
− άλλες κατηγορίες τροφίμων, όπως ρύζια, ζυμαρι−
κά, όσπρια, ζάχαρη, άλευρα, σπορέλαια, μαργαρίνες,
τυριά και λοιπά γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά, προϊ−
όντα αλλαντοποιίας, διατηρημένα προϊόντα τομάτας,
κομπόστες, μέλι, μαρμελάδες, άρτος και αρτοσκευ−
άσματα, προϊόντα ζαχαροπλαστικής,
− ποτά, όπως μη αλκοολούχα ποτά, ροφήματα τεΐου
και καφέ και
− είδη παντοπωλείου, όπως είδη ατομικής φρο−
ντίδας αναλώσιμα, είδη καθαρισμού − συντήρησης
νοικοκυριού, προϊόντα χαρτιού (χαρτί υγείας, χαρτί
κουζίνας).
Άρθρο 14
Στην πρώτη περίοδο του δεύτερου εδαφίου της
παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν. 1428/1984 (ΦΕΚ
43 Α΄), όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε με την
παράγραφο 1 του άρθρου 17 του ν. 3335/2005 (ΦΕΚ
95 Α΄), μετά τη φράση «καθώς και για τις εγκαταστά−
σεις έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.)»,
προστίθεται η φράση «και τις εγκαταστάσεις κάθε
μορφής Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών
(Β.Ε.ΠΕ.) που προβλέπονται στο ν. 2545/1997 (ΦΕΚ
254 Α΄)»

Άρθρο 15
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορί−
ζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.
Άρθρο 15
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορί−
ζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του
ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2006
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ν. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του
Κράτους.
Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2006
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

378

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê.
ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227
ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63
ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327

(2310) 423 956
(210) 413 5228
(2610) 638 109
(2610) 638 110
(26510) 87215
(25310) 22 858

ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï
ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1

ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï
ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13

(2410) 597449
(26610) 89 122
(26610) 89 105
(2810) 300 781
(22510) 46 654
(22510) 47 533

ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2
ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1

ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ
Óå Ýíôõðç ìïñöÞ:
• Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìÝ÷ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 0,20 euro ãéá êÜèå åðéðëÝïí ïêôáóÝëéäï Þ ìÝñïò áõôïý.
• Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíÜ óåëßäá.
Óå ìïñöÞ CD:
Ôåý÷ïò
A~
Á
Á´
Â’
B~
Â´
Ã´
Ä´
Ä~

Ðåñßïäïò
ÅôÞóéï
3ìçíéáßï
Ìçíéáßï
ÅôÞóéï
3ìçíéáßï
Ìçíéáßï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
3ìçíéáßï

ÅURO
150
40
15
300
80
30
50
220
60

Ôåý÷ïò
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí
Í.Ð.Ä.Ä.
ÐáñÜñôçìá
ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí
Á.Å. & Å.Ð.Å

Ðåñßïäïò
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
Åâäïìáäéáßï
Ìçíéáßï

ÅURO
50
50
50
100
5
200
5
100

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò ìåìïíùìÝíùí Ö.Å.Ê óå ìïñöÞ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêÞ ìïñöÞ êáé ìÝ÷ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 1 euro áíÜ 50
óåëßäåò.
• Ç ôéìÞ ðþëçóçò óå ìïñöÞ cd-rom äçìïóéåõìÜôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý÷ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíÜ Ýôïò.

ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. : ôçëåöùíéêÜ : 210 - 4071010, fax : 210 - 4071010 internet : http://www.et.gr.

ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê.
Óå Ýíôõðç ìïñöÞ
Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.)
Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êôë.)
Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí)
Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.)
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.)
Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.)
ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èÝóåùí ÄÅÐ êôë.)
Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.)
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.)
Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å.
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.)
Ðñþôï (A´), Äåýôåñï (Â´) êáé ÔÝôáñôï (Ä´)

Áðü ôï Internet

225 6
320 6
65 6
320 6
160 6
65 6
33 6
65 6
10 6
2.250 6
225 6
_

190 6
225 6
ÄÙÑÅÁÍ
160 6
95 6
ÄÙÑÅÁÍ
ÄÙÑÅÁÍ
33 6
ÄÙÑÅÁÍ
645 6
95 6
450 6

• Ôï ôåý÷ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöÞ) èá áðïóôÝëëåôáé óå óõíäñïìçôÝò ìå ôçí åðéâÜñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñÜ ôá÷õäñïìéêÜ Ýîïäá.
• Ãéá ôçí ðáñï÷Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêÞò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìÝíùí åôþí êáé óõãêåêñéìÝíá óôá ôåý÷ç Á´, Â´, Ä´, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí &
ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìÞ ðñïóáõîÜíåôáé ðÝñáí ôïõ ðïóïý
ôçò åôÞóéáò óõíäñïìÞò Ýôïõò 2006, êáôÜ 40 euro áíÜ Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíÜ ôåý÷ïò.
* Ïé óõíäñïìÝò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìÞò êáôáâÜëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðÝñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ
ðïóïý ôçò óõíäñïìÞò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñÝðåé íá áðïóôÝëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí
áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ.
* Ç ðëçñùìÞ ôïõ õðÝñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé÷åß óå óõíäñïìÝò, åéóðñÜôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ.
* Ïé óõíäñïìçôÝò ôïõ åîùôåñéêïý Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá ëÞøçò ôùí äçìïóéåõìÜôùí ìÝóù internet, ìå ôçí êáôáâïëÞ ôùí áíôßóôïé÷ùí ðïóþí óõíäñïìÞò êáé ÔÁÐÅÔ .
* Ïé Íïìáñ÷éáêÝò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé÷åéñÞóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ÷ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìÞò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðÝñ
ôïõ ÔÁÐÅÔ.
* Ç óõíäñïìÞ éó÷ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñÜöïíôáé óõíäñïìçôÝò ãéá ìéêñüôåñï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá.
* Ç åããñáöÞ Þ áíáíÝùóç ôçò óõíäñïìÞò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êÜèå Ýôïõò.
* Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá÷õäñïìéêÝò åðéôáãÝò êáé ÷ñçìáôéêÜ ãñáììÜôéá äåí ãßíïíôáé äåêôÜ.
Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.: 210 527 9000
Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210)8220885 - 8222924
ÄùñåÜí äéÜèåóç ôåý÷ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêÜ áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá
ÄùñåÜí áíÜãíùóç äçìïóéåõìÜôùí ôåý÷ïõò Á´ áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ

Ïé õðçñåóßåò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíÜ áðü 08.00~ Ýùò 13.00~
ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ

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

