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χών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νο−
μοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών»).
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπ’
αριθμ. L 364 της 9.12.2004, σ. 0001 – 0011). ...............
1
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Α1β/8577/1983 Υγειονομι−
κής Διάταξης όπως έχει τροποποιηθεί με παρα−
γράφους και εδάφια για την ίδρυση και λειτουρ−
γία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
σε μετασκευασμένα μεταφορικά μέσα (αυτοκίνη−
το, τραίνο, αεροπλάνο κ.λπ.). ............................................... 2

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διορθώσεις Σφαλμάτων σε διαπιστώσεις αυτοδίκαι−
ας μετατροπής θέσεων ιατρών και οδοντιάτρων
του ΙΚΑ.................................................................................................... 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Z1−827
(1)
Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του
Κανονισμού (ΕΚ) 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου της 27.10.2004 σχετικά
με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που εί−
ναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την
προστασία των καταναλωτών («κανονισμός για τη συ−
νεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλω−
τών»). (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
υπ’ αριθμ. L 364 της 09/12/2004, σ. 0001 – 0011).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ −
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ − ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ −
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ − ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1, 2, 3 και 4 και του
άρθρου 2 παρ.1 περ. (η) του νόμου 1338/1983 «Εφαρμο−
γή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34/Α/17.3.1983), όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 1440/1984

«Συμμετοχή της Ελλάδας στο Κεφάλαιο, στα Αποθε−
ματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότη−
τας Άνθρακα και Χάλυβα και του οργανισμού ΕΥΡΑ−
ΤΟΜ (ΦΕΚ 70/τ.Α/21.5.1983) και το άρθρο 65 του νόμου
1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101/Α).
2. Τις διατάξεις του νόμου 2251/1994 «Προστασία των
Καταναλωτών» (ΦΕΚ 191/Α/1994) και ειδικότερα του άρ−
θρου 14 παρ.4 του ν. 2251/1994.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
που κυρώθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).
4. Το π.δ. 197/1997 (ΦΕΚ Α΄156) «Σύσταση Γενικής Γραμ−
ματείας Καταναλωτή και καθορισμός των αρμοδιοτήτων
της».
5. To π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α/1.2.1996) «Συγχώνευση
των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας
και Τεχνολογίας και Εμπορίου, στο Υπουργείο Ανά−
πτυξης», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ
85/Α/17.3.2004).
6. Το π.δ. 121/2004 (ΦΕΚ 84/Α/10.3.2004) «Περί διορισμού
Υπουργών και Υφυπουργών» όπως ισχύει.
7. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/4040/24.2.2006 (ΦΕΚ 249/
Β/27.2.2006) απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αναστάσιο Νεράντζη και Ιω−
άννη Παπαθανασίου».
8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 27.10.2004 σχετικά
με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι
αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προ−
στασία των καταναλωτών («κανονισμός για τη συνερ−
γασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών»)
(ΕΕ L364/9.12.2004 σελ.1).
9. Το πόρισμα της Ομάδας Εργασίας, η οποία συστήθη−
κε με την υπ’ αριθμ. Ζ1/685/25.5.2005 (ΦΕΚ 754/Β/6.6.2005)
υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τη Υπουρ−
γική απόφαση Ζ1/1609/12.12.2005 (ΦΕΚ 1822/Β/23.12.2005)
με σκοπό την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 2006/2004
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
27.10.2004 σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών
αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθε−
σίας για την προστασία των καταναλωτών («κανονισμός
για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των κα−
ταναλωτών»).
10. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρα−
τικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας είναι η λήψη όλων των απα−
ραίτητων συμπληρωματικών νομοθετικών, διοικητικών
και κανονιστικών μέτρων για την αποτελεσματική εφαρ−
μογή στην Ελλάδα του Κανονισμού (ΕΚ) 2006/2004 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των
εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της
νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών (ΕΕ
L 364 της 9.12.2004, σ. 1), που εφεξής θα αποκαλείται
«ο Κανονισμός».
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για την εφαρμογή των άρθρων 3 και 4 του Κανονισμού
νοούνται ως:
α) «Νομοθεσία για την προστασία των συμφερόντων
των καταναλωτών»: τα νομοθετήματα, που έχουν εκδο−
θεί για τη μεταφορά στην εσωτερική έννομο τάξη της
Κοινοτικής νομοθεσίας για την προστασία των συμφε−
ρόντων των καταναλωτών καθώς και ο κανονισμός που
απαριθμούνται στο παράρτημα της παρούσας,
β) «Αρμόδιες αρχές»: οι αναφερόμενες στο παράρτη−
μα δημόσιες αρχές, αρμόδιες για την κατά περίπτωση
εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των συμ−
φερόντων των καταναλωτών,
γ) «Ενιαίο Γραφείο Σύνδεσης»: η Διεύθυνση Πολιτικής
Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του
Υπουργείου Ανάπτυξης,
δ) «Αρμόδιοι υπάλληλοι»: οι εκάστοτε οριζόμενοι από
τις αρμόδιες αρχές υπάλληλοι.
ε) «Κανονισμός»: Ο Κανονισμός υπ’ αριθμ. 2006/2004
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
27ης Οκτωβρίου 2004 (ΕΕ L364/9.12.2004).
Άρθρο 3
Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των αρμόδιων αρχών
1. Στις νομοθετημένες αρμοδιότητες των αρμοδίων
αρχών προστίθενται και οι καθοριζόμενες στις παρα−
γράφους 3 και 6 του άρθρου 4 του Κανονισμού αρμοδι−
ότητες, οι οποίες ασκούνται σύμφωνα με τα προβλεπό−
μενα στις παραγράφους 4 και 5 του ιδίου άρθρου.
2. Οι αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με την παράγραφο 7
του άρθρου 4 του Κανονισμού, εξασφαλίζουν, εφόσον
απαιτείται, επαρκή δημοσιονομική πρόβλεψη ώστε να
διαθέτουν τους απαιτούμενους πόρους για την υλοποίη−
ση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την εφαρμογή
του Κανονισμού.
3. Οι αρμόδιες αρχές ορίζουν τους αρμόδιους υπάλ−
ληλους μεριμνώντας ώστε αυτοί να ανταποκρίνονται
στις προσδιοριζόμενες από το άρθρο 4, παράγραφος
7 του Κανονισμού, απαιτήσεις.
4. Οι αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν στη Διεύθυνση
Πολιτικής Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Κατα−
ναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης:
α) την ταυτότητα των αρμόδιων υπαλλήλων και
β) κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία και στοιχείο,
στα πλαίσια της εφαρμογής των άρθρων 5 και 21 του
Κανονισμού.
5. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους οι αρμόδιες
αρχές υποχρεούνται να αναλαμβάνουν όλες τις δραστη−
ριότητες εποπτείας της αγοράς και να λαμβάνουν όλα
τα αναγκαία μέτρα εφαρμογής της νομοθεσίας ώστε
να συνεργάζονται απρόσκοπτα με τις αρμόδιες αρχές
των άλλων κρατών – μελών και των τρίτων χωρών στα

πλαίσια της οριζόμενης από τα κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ του
Κανονισμού αμοιβαίας συνδρομής.
Άρθρο 4
Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις της Διεύθυνσης
Πολιτικής Καταναλωτή
Η Διεύθυνση Πολιτικής Καταναλωτή, υπό την ιδιότητα
της ως Ενιαίου Γραφείου Σύνδεσης:
− συντονίζει την ενημέρωση του κοινού για την εφαρ−
μογή του Κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των δι−
καιωμάτων και των αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί
στις αρμόδιες αρχές από αυτόν,
− παρέχει στην Επιτροπή τις πληροφορίες και στοι−
χεία που συλλέγει δυνάμει του άρθρου 3, παράγραφος
4, του παρόντος,
− λαμβάνει όλα τα απαραίτητα συντονιστικά μέτρα
ώστε οι αρμόδιες αρχές να εκπληρώνουν αποτελεσματι−
κά τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το άρθρο
3, παράγραφος 5, της παρούσας,
− αναλαμβάνει όλες τις αναγκαίες δράσεις ώστε να
συνεργάζεται απρόσκοπτα με την Ευρωπαϊκή Επιτρο−
πή και τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών – μελών
στα πλαίσια των οριζόμενων, από το κεφάλαιο IV του
Κανονισμού, κοινοτικών δραστηριοτήτων.
Άρθρο 5
Αγωγές παραλείψεως
Ο Κανονισμός δε θίγει την εφαρμογή του άρθρου
10 του ν. 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α΄) όπως αυτό τροποποι−
ήθηκε από το π.δ. 301/2002 (ΦΕΚ 267 Α΄), με τα οποία
επήλθε η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 98/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19.5.1998 περί των
αγωγών παραλείψεως στον τομέα της προστασίας των
συμφερόντων των καταναλωτών.
Άρθρο 6
Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Στο βαθμό που οι αρμόδιες αρχές επεξεργάζονται
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θεωρούνται ως υπεύ−
θυνοι επεξεργασίας κατά την έννοια του ν. 2472/1997
(ΦΕΚ 50/Α/10.4.1997) για την προστασία του ατόμου από
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με
τον οποίο εναρμονίσθηκε η ελληνική νομοθεσία προς
την Οδηγία 95/46/ΕΚ και οφείλουν να τηρούν τις δια−
τάξεις του νόμου αυτού.
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Ιουλίου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ−ΠΕΤΡΑΛΙΑ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
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Άρθρα 5, 6 και 7 του Προεδρικού Διατάγματος
100/2000 (ΦΕΚ 98 Α’ /17.3.2000).

Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 3ης Οκτω−
βρίου 1989, για τον συντονισμό ορισμένων νομο−
θετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων
των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλε−
οπτικών δραστηριοτήτων : Άρθρα 10 έως 21 (ΕΕ L
298, 17.10.1989, σ. 23). Οδηγία η οποία τροποποιή−
θηκε τελευταία με την οδηγία 97/36/ΕΚ του Ευρω−
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 202,
30.7.1997, σ. 60).

Προεδρικό Διάταγμα 339/1996
(ΦΕΚ 225
Α’/11.9.1996) περί οργανωμένων ταξιδιών.

Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ1–983/1991 (ΦΕΚ 172
Β’/21.3.1991) για την Καταναλωτική Πίστη, όπως
τροποποιήθηκε από την Κοινή Υπουργική Από−
φαση αριθ. Φ1−5353/14−12−1994 (ΦΕΚ 947 Β΄/
21.12.1994) για την Καταναλωτική Πίστη, και την
Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1−178/13.2.2001 (ΦΕΚ
255/Β΄/9.3.2001) για συναλλαγές που γίνονται με
κάρτες.

Οδηγία 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας Δε−
κεμβρίου 1986, για την προσέγγιση των νομοθετι−
κών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των
κρατών μελών που διέπουν την καταναλωτική πί−
στη (ΕΕ L 42, 12.2.1987, σ. 48).Οδηγία η οποία τρο−
ποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 98/7/EΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ
L 101, 1.4.1998, σ. 17).

Οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιου−
νίου 1990, για τα οργανωμένα ταξίδια και τις ορ−
γανωμένες διακοπές και περιηγήσεις (ΕΕ L 158,
23.6.1990, σ. 59).

Άρθρο 3 του ν. 2251/1994 Προστασία των κατα−
ναλωτών (ΦΕΚ 191 Α΄/ 16.11.1994).

Άρθρο 9 του ν. 2251/1994 Προστασία των
καταναλωτών (ΦΕΚ 191 Α΄/ 16.11.1994).

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Οδηγία 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 20ης Δε−
κεμβρίου 1985, για την προστασία των καταναλω−
τών κατά τη σύναψη συμβάσεων εκτός εμπορικού
καταστήματος (ΕΕ L 372, 31.12.1985, σ. 31).

Οδηγία 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Σε−
πτεμβρίου 1984, για την προσέγγιση των νομοθε−
τικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των
κρατών μελών σχετικά με την παραπλανητική δι−
αφήμιση (ΕΕ L 250, 19.9.1984, σ. 17). Οδηγία η οποία
τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 97/55/EΚ
(ΕΕ L 290, 23.10.1997 σ. 18).

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Άρθρο 4 του ν. 2251/1994 Προστασία των κατα−
ναλωτών (ΦΕΚ 191 Α΄/ 16.11.1994).

Άρθρο 9 του ν. 2251/1994 Προστασία των κατα−
ναλωτών (ΦΕΚ 191 Α΄/ 16.11.1994).

Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1−404/ 14.06.2001
(ΦΕΚ 827 Β΄ / 28.06.2001) για την αναγραφή των
τιμών των προϊόντων που προσφέρονται στους
καταναλωτές.

Άρθρο 5 του ν. 2251/1994 Προστασία των κατα−
ναλωτών (ΦΕΚ 191 Α΄/ 16.11.1994) και ν. 3043/2002
(ΦΕΚ 192 Α΄/21.8.2002) σχετικά με την ευθύνη του
πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και έλλει−
ψη συνομολογημένων ιδιοτήτων.

Οδηγία 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 1997, για την προ−
στασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσε−
ως συμβάσεις (ΕΕ L 144, 4.6.1997, σ. 19). Οδηγία η
οποία τροποποιήθηκε με την οδηγία 2002/65/ΕΚ
(ΕΕ L 271, 9.10.2002, σ. 16).

Οδηγία 97/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 1997, για την
τροποποίηση της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ σχετικά με
την παραπλανητική διαφήμιση προκειμένου να συ−
μπεριληφθεί η συγκριτική διαφήμιση.

Οδηγία 98/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, περί
της προστασίας των καταναλωτών όσον αφορά
την αναγραφή των τιμών των προϊόντων που προ−
σφέρονται στους καταναλωτές (ΕΕ L 80, 18.3.1998
σ. 27).

Οδηγία 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά
με ορισμένες πτυχές της πώλησης και των εγγυ−
ήσεων καταναλωτικών αγαθών (ΕΕ L 171, 7.7.1999,
σ. 12).

7.

8.

9.

10.

11.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΔΙΕΥ−
ΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Προεδρικό Διάταγμα 182/1999 (ΦΕΚ 171 Α’/25.8.1999)
σχετικά με τη χρονομεριστική μίσθωση, όπως
αυτό έχει τροποποιηθεί από το Π.Δ. 293/2001
(ΦΕΚ 205 Α’/17.9.2001).

Οδηγία 94/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 1994, περί της
προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες
πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την από−
κτηση δικαιώματος χρήσης ακινήτων υπό καθεστώς
χρονομεριστικής μίσθωσης (ΕΕ L 280, 29.10.1994,
σ. 83).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

6.

Άρθρο 2 του ν. 2251/1994 Προστασία των κατα−
ναλωτών (ΦΕΚ 191 Α΄/ 16.11.1994).

Οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Απριλί−
ου 1993, σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των
συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές (ΕΕ
L 95, 21.4.1993, σ. 29). Οδηγία η οποία τροποποιή−
θηκε με την απόφαση 2002/995/ΕΚ της Επιτροπής
(ΕΕ L 353, 30.12.2002, σ. 1).
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρου−
αρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης επιβατών αεροπορικών μεταφορών και πα−
ροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης ή ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρη−
σης της πτήσης (ΕΕ L 46, 17.2.2004, σ.1).

14.

15.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Άρθρο 4α του ν. 2251/1994 Προστασία των κατα−
ναλωτών (ΦΕΚ 191 Α΄/ 16.11.1994).

Οδηγία 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2002,
σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματο−
οικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές.

13.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Κοινή
Υπουργική
Απόφαση
ΔΥΓ3(α)/83657/30.12.2005 (ΦΕΚ 59 Β΄/ 24.01.2006)
για την παραγωγή και κυκλοφορία φαρμάκων που
προορίζονται για ανθρώπινη χρήση.

Οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί
κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζο−
νται για ανθρώπινη χρήση: Άρθρα 86 έως 100 (ΕΕ
L 311, 28.11.2001, σ. 67). Οδηγία η οποία τροποποι−
ήθηκε τελευταία με την οδηγία 2004/27/ΕΚ (ΕΕ L
136, 30.4.2004, σ. 34).

12.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Προεδρικό Διάταγμα 131/2003 για το Ηλεκτρονι−
κό Εμπόριο (ΦΕΚ 116 A’ / 16.05.2003).

Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί−
ου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για
ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοι−
νωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού
εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («Οδηγία για το
ηλεκτρονικό εμπόριο») (ΕΕ L 178, 17.7.2000, σ. 1).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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Αριθμ. 87539
(2)
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Α1β/8577/1983 Υγειονομικής
Διάταξης όπως έχει τροποποιηθεί με παραγράφους
και εδάφια για την ίδρυση και λειτουργία καταστη−
μάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε μετασκευα−
σμένα μεταφορικά μέσα (αυτοκίνητο, τραίνο, αερο−
πλάνο κ.λπ.).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον α.ν. 2520/1940 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/5.9.1940) Περί Υγει−
ονομικών Διατάξεων και ιδίως το άρθρο 2.
2. Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/8.6.2006, τ.Α΄,
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
3. Τις διατάξεις του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/τ.Α΄) «Κυβέρ−
νηση και κυβερνητικά όργανα» όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του π.δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/2000/τ.Α΄)
«Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».
5. Το νόμο 3370/2005 (ΦΕΚ. 176/11.7.2005, τ.Α΄,) «Οργά−
νωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας
και λοιπές διατάξεις».
6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ.Δ. Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ
526/τ.Β΄/24.9.1983 ) «Περί υγειονομικού ελέγχου και
αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων
επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και
των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας
των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή και
ποτών.
7. Την ανάγκη καθορισμού υγειονομικών όρων και προ−
ϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία καταστημά−
των υγειονομικού ενδιαφέροντος σε μετασκευασμένα
μεταφορικά μέσα μόνιμα σταθμευμένα.
8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. Α1β/8577/1983 Υγειο−
νομική Διάταξη ως ακολούθως.
1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 7 της
υπ’ αριθμ.Α1β/8577/1983 Υ.Δ. προστίθενται τα παρακάτω
εδάφια: «Ειδικά για την ίδρυση και λειτουργία καταστη−
μάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε μετασκευασμένα
μεταφορικά μέσα (αυτοκίνητα, αεροπλάνα, τραίνα, κ.λπ.)
μόνιμα σταθμευμένα ή σταθερής τροχιάς, απαιτείται
άδεια του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.), ύστερα από σχετική γνωμοδότηση της Υγειο−
νομικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρ−
θρου 6 της υπ’ αριθμ. Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/τ.Β΄/1983)
Υγειονομικής Διάταξης.
Μαζί με την αίτηση προς την αρμόδια αδειοδοτούσα
αρχή υποβάλλονται και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Α. Για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειο−
νομικού ενδιαφέροντος σε μετασκευασμένα μεταφορικά
μέσα, ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στον οικείο Ο.Τ.Α.
τα προβλεπόμενα από το άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. Υ.Δ.
Α1β/8577/1983 δικαιολογητικά με την επιφύλαξη των
παρακάτω.
Β. Για την καταλληλότητα του μετασκευασμένου
μεταφορικού μέσου θα προσκομίζεται βεβαίωση της
αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Μεταφορών και
Επικοινωνιών (ΟΣΕ, ΗΛΠΑΠ κ.λπ.) στην αδειοδοτούσα

αρχή η οποία ισχύει και στην περίπτωση μετακίνησης
του μέσου σε άλλο Ο.Τ.Α. Οι παράγραφοι 13 του άρθρου
37, 14 του άρθρου 38 και 18 του άρθρου 39 της υπ’ αριθμ.
Υ.Δ. Α1β/8577/1983 εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις
των μετασκευασμένων μεταφορικών μέσων.
Γ. Για τον χώρο στάθμευσης των μετασκευασμένων
μεταφορικών μέσων έγκριση της αρμόδιας αρχής ανα−
φορικά με τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης σε εφαρμογή
των εκάστοτε κείμενων Διατάξεων.
Δ. Η εξυπηρέτηση του προσωπικού και του κοινού
θα γίνεται σε κοινόχρηστα αποχωρητήρια εάν αυτά
υπάρχουν ή σε άλλα που έχουν κατασκευαστεί από
τον υπόχρεο, σύμφωνα με το άρθρο 25 της υπ’ αριθμ.
Α1β/8577/1983 Υ.Δ.
Ε. Για την ύδρευση, την διαχείριση λυμάτων, απορ−
ριμμάτων και την αντιμετώπιση οχλήσεων (οσμών, θο−
ρύβου κ.λπ. ) θα εφαρμόζονται οι διατάξεις όπως αυτές
εκάστοτε ισχύουν:
− Από τις διατάξεις της Υγειονομικής αυτής Διάταξης
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.
− Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει δεκαπέντε (15)
μέρες από την δημοσίευση της, κάθε δε προηγούμενη
σχετική απόφαση καταργείται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Ιουλίου 2006
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(3)
1. Διαπίστωση 073/194 ΦΕΚ228/Β΄/21.2.2005 παρ. 2.1 του
σκεπτικού, που αναφέρεται στον παθολόγο Μαρτιάδη
Κωνσταντίνο του Βασιλείου και 1 της διαπίστωσης απαλεί−
φονται, δεδομένου ότι έχουν περιληφθεί στη διαπίστωση
073/190 ΦΕΚ 1946/Β΄/29.12.2004, παρ. 2.3.7 του σκεπτικού και
9 της διαπίστωσης. Ο αριθμός των θέσεων ιατρών, που
μετατρέπεται με την υπ’ αριθμ. 073/194/2005 διαπίστωση
ανέρχεται σε είκοσι πέντε (25).
2. Διαπίστωση 073/243 ΦΕΚ 678/Β΄/31.5.2006 παρ.2.9
του σκεπτικού, που αναφέρεται στη γιατρό χωρίς ει−
δικότητα Σιδηροπούλου Ελένη του Ιωάννη και 9 της
διαπίστωσης απαλείφονται, δεδομένου ότι έχουν πε−
ριληφθεί στην ίδια διαπίστωση παρ.2.4 του σκεπτικού
και 4 της διαπίστωσης. Ο αριθμός των θέσεων ιατρών,
που μετατρέπονται με την υπ’ αριθμ. 073/243/2006 δι−
απίστωση ανέρχεται σε δέκα οκτώ (18).
3. Διαπίστωση 073/226 ΦΕΚ 340/Β΄/21.3.2006 παρ.2.2
του σκεπτικού, που αναφέρεται στον καρδιολόγο Μπα−
κιρτζή Ζήση του Δημητρίου απαλείφεται, δεδομένου
ότι έχει περιληφθεί στην υπ’ αριθμ. 073/243/ ΦΕΚ 678/
Β΄/31.5.2006 διαπίστωση παρ. 2.10 του σκεπτικού και 10
της διαπίστωσης. Ο αριθμός των θέσεων ιατρών, που
μετατρέπεται με την υπ’ αριθμ. 073/226/2006 διαπίστω−
ση ανέρχεται σε είκοσι έξι (26).
4. Διαπίστωση 073/217 ΦΕΚ 1757/Β΄/14.12.2005 παρ. 2.5
του σκεπτικού και 5 της διαπίστωσης απαλείφονται,
λόγω του ότι ο αποχωρήσας ορθοπεδικός Μιχαλόπου−
λος Παναγιώτης του Μιχαήλ κατείχε συνιστώμενη θέση
(ΦΕΚ 186/τ.ΝΠΔΔ/27.7.2000). Ο αριθμός των θέσεων ια−
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τρών, που μετατρέπεται με την υπ’ αριθμ. 073/217/2005
διαπίστωση ανέρχεται σε εννέα (9).
5. Διαπίστωση 073/233 ΦΕΚ 464/Β΄/13.4.2006 παρ.2.4
του σκεπτικού και 4 της διαπίστωσης απαλείφονται,
λόγω του ότι η αποχωρήσασα ιατρός χωρίς ειδικότητα
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Μυρτσιώτη Παναγιώτα του Κων/νου κατείχε συνιστώ−
μενη θέση (ΦΕΚ 186/τ.ΝΠΔΔ/27.7.2000). Ο αριθμός των
θέσεων ιατρών, που μετατρέπεται με την υπ’ αριθμ.
073/233/2006 διαπίστωση ανέρχεται σε επτά (7).
(Από το ΙΚΑ)
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

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
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ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÏÕ 34 * ÁÈÇÍÁ 104 32 * ÔÇË. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
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