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ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
(1)
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 172
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1637 (2005) απόφασης του
Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών (Ο.Η.Ε.).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του Ο.Η.Ε.
όπως κυρώθηκε με τον α.ν. 585/1945 (Α΄ 242).
2. Το άρθρο 1 παρ. 1 του α.ν. 92/1967 «Περί εφαρμογής
αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων
Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων
του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύ−
σεως» (Α΄ 139).
3. Το άρθρο 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρ−
θρο μόνο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθε−

σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
(Α΄ 98).
4. Την από 30.11.2005 απόφαση του Υπουργού Εξω−
τερικών Φ.3210Α/45/ΑΣ 1498 «Εφαρμογή της απόφασης
1637 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών» (Α΄ 300).
5. Το π.δ. 250/2005 «Εφαρμογή της απόφασης 1483
(2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε.» (Α΄ 299).
6. Το π.δ. 109/2006 «Εφαρμογή της απόφασης 1546
(2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε.» (Α΄ 109).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
8. Την υπ’ αριθμ. 82/2006 γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών
Εξωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Δικαιοσύνης, αποφασίζουμε:
΄Αρθρο Μόνο
Παρατείνεται, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2006, η ισχύς
του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 250/2005,
«Εφαρμογή της απόφασης 1483 (2003) του Συμβουλίου
Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)»
(Α΄ 299), το οποίο είχε παραμείνει σε ισχύ, βάσει του
άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 109/2006, «Εφαρ−
μογή της απόφασης 1546 (2004) του Συμβουλίου Ασφα−
λείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄
109).
Στην Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση
του παρόντος Διατάγματος και στην ως άνω Υπουργό,
όπως και στους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης αναθέτουμε την εκτέλεση
του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 28 Αυγούστου 2006
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

KAΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
(2)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 173
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1636 (2005) απόφασης του
Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών (Ο.Η.Ε.).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του Οργανι−
σμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) όπως κυρώθηκε με τον
α.ν. 585/1945 (Α΄ 242).
2.Το άρθρο 1 παρ. 1 του α.ν. 92/1967 «Περί εφαρμογής
αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων
Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων
του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύ−
σεως» (Α΄ 139).
3. Το άρθρο 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο
μόνο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
4. Την υπ’ αριθμ. Φ.3150/11/ΑΣ 1453/21.11.2005 απόφα−
ση του Υπουργού Εξωτερικών περί δημοσιεύσεως της
απόφασης 1636 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Α΄ 292).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
6. Την υπ’ αριθ. 148/2006 γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών
Εξωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Δικαιοσύνης
και Δημόσιας Τάξης, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Απαγορεύεται η είσοδος στο ελληνικό έδαφος ή η
διέλευση από αυτό, όλων των ατόμων που προσδιορί−
ζονται από την Επιτροπή η οποία έχει συσταθεί σύμ−
φωνα με την παράγραφο 1 της απόφασης 1595 (2005)
του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών ή από την Κυβέρνηση του Λιβάνου, ως ύποπτα
για ανάμειξη στο σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση, την
οργάνωση ή τη διάπραξη της τρομοκρατικής ενέργειας
που αποτελεί η δολοφονία του πρώην Πρωθυπουργού
του Λιβάνου Ραφίκ Χαρίρι, μετά από γνωστοποίηση του
προσδιορισμού αυτού στην Επιτροπή του Συμβουλίου
Ασφαλείας η οποία συστήθηκε σύμφωνα με την υπο−
παράγραφο 3 (β) της απόφασης 1636 (2005) του Συμβου−
λίου Ασφαλείας, και συμφωνία της Επιτροπής αυτής, με
την επιφύλαξη ότι η παρούσα διάταξη δεν υποχρεώνει
τις αρχές της Ελληνικής Δημοκρατίας να αρνηθούν την
είσοδο στο ελληνικό έδαφος σε έλληνες υπηκόους.
2. Σε περίπτωση που άτομα τα οποία περιγράφονται
στην ανωτέρω παράγραφο βρεθούν στο ελληνικό έδα−
φος, αυτά, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία,
θα είναι διαθέσιμα για συνέντευξη από την Επιτροπή
η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1
της απόφασης 1595 (2005), αν αυτό ζητηθεί από την
Επιτροπή.
Άρθρο 2
1. Δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια, χρηματοοικονομι−
κά στοιχεία και οικονομικοί πόροι που βρίσκονται στο
ελληνικό έδαφος και τα οποία ανήκουν ή ελέγχονται,
άμεσα ή έμμεσα, από τα άτομα που περιγράφονται στο
ανωτέρω άρθρο 1, παρ. 1, ή τα οποία κατέχονται από

φορείς που ανήκουν ή ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα,
από τα άτομα αυτά ή από πρόσωπα που ενεργούν για
λογαριασμό τους ή σύμφωνα με εντολές τους. Επίσης,
απαγορεύεται να τίθενται, από Έλληνες υπηκόους ή από
οποιαδήποτε πρόσωπα στο ελληνικό έδαφος, κεφάλαια,
οποιαδήποτε χρηματοοικονομικά στοιχεία ή οικονομικοί
πόροι στη διάθεση ή προς όφελος των ατόμων που ανα−
φέρονται στο άρθρο 1, παρ. 1 του παρόντος ή των φορέ−
ων που περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο.
2. Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές συνεργάζονται πλή−
ρως, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, σε όλες
τις διεθνείς έρευνες που αφορούν τα περιουσιακά στοι−
χεία ή τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές των ατόμων,
φορέων ή προσώπων που ενεργούν εκ μέρους τους,
και που περιγράφονται στο ανωτέρω άρθρο 2, παρ.1,
συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης πληροφοριών χρη−
ματοοικονομικού χαρακτήρα.
Άρθρο 3
Τα μέτρα που επιβάλλονται με το ανωτέρω άρθρο 1,
παρ. 1, δεν εφαρμόζονται όταν η Επιτροπή του Συμβου−
λίου Ασφαλείας, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με
την υποπαράγραφο 3 (β) της απόφασης 1636 (2005) του
Συμβουλίου Ασφαλείας, κρίνει, ανάλογα με την περίπτω−
ση, ότι πρόκειται για μετακίνηση η οποία δικαιολογείται
για λόγους ανθρωπιστικής ανάγκης, συμπεριλαμβανο−
μένων θρησκευτικών υποχρεώσεων, ή όταν η ανωτέρω
Επιτροπή κρίνει ότι η εξαίρεση θα προωθούσε με άλλο
τρόπο τους σκοπούς της απόφασης 1636 (2005) του
Συμβουλίου Ασφαλείας.
Άρθρο 4
Οι διατάξεις του ανωτέρω άρθρου 2, παρ.1, δεν εφαρ−
μόζονται σε κεφάλαια, άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία
και οικονομικούς πόρους όταν η Επιτροπή του Συμβου−
λίου Ασφαλείας, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με την
υποπαράγραφο 3(β) της απόφασης 1636 (2005) του Συμ−
βουλίου Ασφαλείας κρίνει, ανάλογα με την περίπτωση,
ότι οι εξαιρέσεις αυτές είναι αναγκαίες για βασικά έξοδα,
συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών για τρόφιμα, ενοί−
κια ή υποθήκες, φάρμακα και ιατρική περίθαλψη, φόρους,
ασφάλιστρα και δαπάνες κοινής ωφέλειας ή αποκλειστι−
κά για την πληρωμή εύλογων επαγγελματικών αμοιβών
και την αποζημίωση για πραγματοποιηθέντα έξοδα που
σχετίζονται με την παροχή νομικών υπηρεσιών, ή αμοι−
βές ή χρεώσεις για υπηρεσίες συνήθους διατήρησης ή
φύλαξης των δεσμευμένων κεφαλαίων ή άλλων χρημα−
τοοικονομικών στοιχείων ή οικονομικών πόρων.
Στην Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση
του παρόντος Διατάγματος και στην ως άνω Υπουργό,
όπως και στους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομι−
κών, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε την
εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
Αθήνα, 28 Αυγούστου 2006
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

Β. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
(3)
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 174
Καθορισμός Επαγγελματικών Δικαιωμάτων πτυχιούχων
των Τμημάτων: α) Διεθνούς Εμπορίου, β) Διοίκησης
και Διαχείρισης Έργων, γ) Εφαρμογών Ξένων Γλωσ−
σών στη Διοίκηση και το Εμπόριο, δ) Χρηματοοικο−
νομικών Εφαρμογών, ε) Χρηματοοικονομικής και Ελε−
γκτικής, στ) Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής,
ζ) Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, η) Διακίνη−
σης και Τυποποίησης Προϊόντων της Σχολής Διοί−
κησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευ−
τικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του εδαφίου γ΄ της παρ. 2 του άρθρου
25 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173), του εδαφίου γ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 14 και της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 1404/1983
«Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» (Α΄ 173).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2916/2001 (Α΄ 114).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ 63/2005 (Α΄ 98).
4. Τις διατάξεις των εδαφίων α, β και θ της παρ. 2 του
άρθρου 15 του ν. 2817/2000 (Α΄ 78 ) καθώς και τη διάταξη
του εδαφίου β της παραγράφου 49 του άρθρου 13 του
ν. 3149/2003 (Α΄ 141).
5. Τις διατάξεις του υπ’ αριθμ. 127/2003 Προεδρικού
Διατάγματος «Συγκρότηση, Οργάνωση, Λειτουργία, Δι−
οικητική Υποστήριξη και έδρα του Εθνικού Συμβουλίου
Παιδείας» (Α΄ 114).
6. Την υπ’ αριθμ. Φ908/20857α/H/28.2.2005 υπουργική
απόφαση «Ορισμός μελών της Ολομέλειας του επιμέ−
ρους Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
του Ε.ΣΥ.Π.».
7. Τις υπ’ αριθμ. 20513/Ε5/24.2.2006 (Β΄ 287), 20514/
Ε5/24.2.2006 (Β΄ 297), 36677/Ε5/10.4.2006 (Β΄ 520) και
43255/Ε5/3.5.2006 (Β΄ 629) υπουργικές αποφάσεις «Κα−
θορισμός του Περιεχομένου Σπουδών των Τμημάτων:
α) Διεθνούς Εμπορίου, β) Διοίκησης και Διαχείρισης
Έργων, γ) Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση
και το Εμπόριο, δ) Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών,
ε) Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής, στ) Χρηματοοι−
κονομικής και Ασφαλιστικής, ζ) Διοίκησης Συστημάτων
Εφοδιασμού, η) Διακίνησης και Τυποποίησης Προϊόντων
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)».
8. Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/37876/26.4.2004 (Β΄ 608) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ορισμός αρμοδιοτήτων
Υφυπουργού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων».
9. Το άρθρο 7 της παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ
1264/14.10.2005 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθο−
ρισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών» (Β΄ 1432), όπως ισχύει.
10. Την 3/16.3.2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ανώ−
τατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

2131

12. Την υπ’ αριθμ. 189/2006 γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Οικο−
νομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
΄Αρθρο 1
Επαγγελματικά Δικαιώματα των Πτυχιούχων
του Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου
1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου των
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (T.E.I.) με βάση
τις εξειδικευμένες τεχνολογικές και θεωρητικές γνώσεις
τους, δύνανται να απασχολούνται ως στελέχη επιχει−
ρήσεων και οργανισμών, σε όλο το φάσμα δραστηρι−
οτήτων που έχουν σχέση με το διεθνές εμπόριο στον
ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Οι εν λόγω πτυχιούχοι είτε
αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες
μπορούν να απασχολούνται σε έρευνες και μελέτες
σε θέματα εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου. Στα
πλαίσια της άσκησης του επαγγέλματός τους, οι παρα−
πάνω αναφερόμενοι πτυχιούχοι μπορούν να ασκήσουν
τις παρακάτω επαγγελματικές δραστηριότητες:
α. Οργάνωση − διοίκηση εισαγωγικού και εξαγωγικού
εμπορίου συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης εξα−
γωγικών πιστώσεων.
β. Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, σχεδιασμός και
υλοποίηση προγραμμάτων δράσης επιχειρήσεων και
οργανισμών σε θέματα Διεθνούς Εμπορίου.
γ. Ανάλυση θεμάτων διεθνούς χρηματοοικονομικής
διοίκησης.
δ. Διενέργεια εμπορικών πράξεων, όπως αυτές ορίζο−
νται από το Ελληνικό Δίκαιο, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, το
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και από τις διεθνείς συνθήκες
και συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των τελωνειακών
και τραπεζικών εργασιών ενδοκοινοτικού και εξωτερικού
εμπορίου.
ε. Κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων διεθνούς
μάρκετινγκ και άλλων προωθητικών ενεργειών, συμπε−
ριλαμβανομένης της οργάνωσης και διοίκησης διεθνών
κλαδικών εκθέσεων.
2. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος μπορούν να
απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
3. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να διορίζονται
στο δημόσιο και να εξελίσσονται στις βαθμίδες ιεραρ−
χίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
4. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, με την απόκτηση του
πτυχίου τους, ασκούν το επάγγελμα, στο πλαίσιο των
παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων.
Άρθρο 2
Επαγγελματικά Δικαιώματα των πτυχιούχων
του Τμήματος Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων
1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης και Διαχεί−
ρισης Έργων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμά−
των (Τ.Ε.Ι.), με βάση τις εξειδικευμένες τεχνολογικές και
θεωρητικές γνώσεις τους, δύνανται να απασχολούνται
ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών με το αντι−
κείμενο της Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων και Λει−
τουργιών από πλευράς καθορισμού και επίτευξης στό−
χων, προγραμματισμού και ελέγχου χρόνου και πόρων,
διαχείρισης κόστους, διαχείρισης ανθρώπινων πόρων,
υλικών και περιβαλλοντικών πόρων στον ιδιωτικό και
δημόσιο τομέα. Οι εν λόγω πτυχιούχοι, είτε αυτοδύναμα

2132

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, μπορούν να
απασχολούνται σε έρευνες και μελέτες, σε θέματα διοί−
κησης και διαχείρισης έργων. Στα πλαίσια της άσκησης
του επαγγέλματός τους, οι παραπάνω αναφερόμενοι
πτυχιούχοι μπορούν να ασκήσουν τις παρακάτω επαγ−
γελματικές δραστηριότητες:
α. Εκπόνηση μελετών προγραμματισμού και διαχεί−
ρισης έργων.
β. Λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση (από−
κτηση, διάθεση και κατανομή) των πόρων που χρησι−
μοποιούνται στη διάρκεια ενός έργου (κεφαλαίων, αν−
θρώπινου δυναμικού, εξοπλισμού, υλικών κ.ά.).
γ. Ανάπτυξη και υλοποίηση μηχανισμών και διαδικα−
σιών παρακολούθησης και ελέγχου της πορείας έργων
και προγραμμάτων (ελέγχου κόστους, ελέγχου χρονο−
διαγράμματος, ελέγχου ποιότητας κ.ά.).
δ. Διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων παρακο−
λούθησης έργων και προγραμμάτων.
ε. Εφαρμογή μεθόδων διοίκησης ολικής ποιότητας σε
έργα και προγράμματα.
στ. Ανάλυση προβλημάτων χρηματοδότησης έργων.
2. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος μπορούν να
απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
3. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να διορίζονται
στο δημόσιο και να εξελίσσονται στις βαθμίδες ιεραρ−
χίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
4. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, με την απόκτηση του
πτυχίου τους, ασκούν το επάγγελμα, στο πλαίσιο των
παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων.
Άρθρο 3
Επαγγελματικά Δικαιώματα των πτυχιούχων
του Τμήματος Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών
στη Διοίκηση και το Εμπόριο
1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εφαρμογών Ξένων
Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο των Τεχνο−
λογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) με βάση τις
εξειδικευμένες τεχνολογικές και θεωρητικές γνώσεις
τους, δύνανται να απασχολούνται, είτε ως στελέχη επι−
χειρήσεων και οργανισμών είτε αυτοδύναμα, σε θέσεις
εργασίας που απαιτούν εντατική χρήση εξειδικευμένης
γνώσης ξένων γλωσσών σε θέματα διοίκησης επιχειρή−
σεων και εμπορίου στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Στα
πλαίσια της άσκησης του επαγγέλματός τους, οι παρα−
πάνω αναφερόμενοι πτυχιούχοι μπορούν να ασκήσουν
τις παρακάτω επαγγελματικές δραστηριότητες:
α. Να συμμετέχουν στην οργάνωση και διοίκηση επι−
χειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται
διεθνώς στα πλαίσια οποιασδήποτε επιχειρηματικής ή
υπηρεσιακής επικοινωνίας.
β. Να παρέχουν υπηρεσίες μετάφρασης και διερμη−
νείας στους τομείς διοίκησης και εμπορίου και για τις
γλώσσες που έχουν εκπαιδευτεί.
2. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος μπορούν να
απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
3. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να διορίζονται
στο δημόσιο και να εξελίσσονται στις βαθμίδες ιεραρ−
χίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
4. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, με την απόκτηση του
πτυχίου τους, ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των
παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Άρθρο 4
Επαγγελματικά Δικαιώματα των πτυχιούχων
του Τμήματος Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών
1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Χρηματοοικονομικών
Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμά−
των (Τ.Ε.Ι.), με βάση τις εξειδικευμένες τεχνολογικές και
θεωρητικές γνώσεις τους, δύνανται να απασχολούνται
ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, σε όλο το
φάσμα δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με τη χρημα−
τοοικονομική διοίκηση και ανάπτυξη χρηματοοικονομι−
κών προϊόντων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Οι εν
λόγω πτυχιούχοι, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία
με άλλους επιστήμονες, μπορούν να απασχολούνται σε
έρευνες και μελέτες σε θέματα χρηματοοικονομικής.
Στα πλαίσια της άσκησης του επαγγέλματός τους, οι
παραπάνω αναφερόμενοι πτυχιούχοι μπορούν να ασκή−
σουν τις παρακάτω επαγγελματικές δραστηριότητες:
α. Εκπόνηση χρηματοδοτικών αναλύσεων όπως:
αα. Κατάρτιση προϋπολογισμών
ββ. Παρακολούθηση ταμειακών ροών
γγ. Διαχείριση επενδυτικών προγραμμάτων
δδ. Χρηματοοικονομική παρακολούθηση κ.ά.
β. Σχεδιασμός και ανάπτυξη χρηματοοικονομικών υπη−
ρεσιών και προϊόντων.
γ. Εκπόνηση μελετών αποτίμησης της αξίας εισηγ−
μένων στο χρηματιστήριο επιχειρήσεων.
2. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος δύνανται
να ασκούν το επάγγελμα του λογιστή − φοροτεχνικού,
σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
3. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχο−
λούνται σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, σύμ−
φωνα με την κείμενη νομοθεσία.
4. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να διορίζονται
στο δημόσιο και να εξελίσσονται στις βαθμίδες ιεραρ−
χίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
5. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, με την απόκτηση του
πτυχίου τους, ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των
παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων.
Άρθρο 5
Επαγγελματικά Δικαιώματα των πτυχιούχων
του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής
1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Χρηματοοικονομικής
και Ελεγκτικής των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυ−
μάτων (Τ.Ε.Ι.), με βάση τις εξειδικευμένες τεχνολογικές
και θεωρητικές γνώσεις τους, δύνανται να απασχο−
λούνται ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών σε
όλο το φάσμα δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με τη
λογιστική − ελεγκτική και χρηματοοικονομική διοίκηση
στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Οι εν λόγω πτυ−
χιούχοι, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους
επιστήμονες, μπορούν να απασχολούνται σε έρευνες και
μελέτες σε θέματα χρηματοοικονομικής. Στα πλαίσια
της άσκησης του επαγγέλματός τους, οι παραπάνω
αναφερόμενοι πτυχιούχοι μπορούν να ασκήσουν τις
παρακάτω επαγγελματικές δραστηριότητες:
α. Εκπόνηση χρηματοοικονομικών μελετών και παροχή
χρηματοοικονομικών συμβουλών.
β. Σύνταξη και ανάλυση ισολογισμών και λοιπών οι−
κονομικών και χρηματοοικονομικών, καταστάσεων και
αναφορών.
γ. Διενέργεια οικονομικών και διαχειριστικών ελέγχων
σε επιχειρήσεις και οργανισμούς ως οικονομικοί ελε−
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γκτές − λογιστές, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα
νομοθεσία.
2. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος δύνανται
να ασκούν το επάγγελμα του λογιστή − φοροτεχνικού,
σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
3. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχο−
λούνται σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, σύμ−
φωνα με την κείμενη νομοθεσία.
4. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να διορίζονται
στο δημόσιο και να εξελίσσονται στις βαθμίδες ιεραρ−
χίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
5. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, με την απόκτηση του
πτυχίου τους, ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των
παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων.
Άρθρο 6
Επαγγελματικά Δικαιώματα των πτυχιούχων
του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής
1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Χρηματοοικονομικής
και Ασφαλιστικής των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), με βάση τις εξειδικευμένες τεχνολο−
γικές και θεωρητικές γνώσεις τους, δύνανται να απα−
σχολούνται ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών
σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με
τη λογιστική και χρηματοοικονομική διοίκηση και την
ανάπτυξη − διαχείριση ασφαλιστικών προϊόντων στον
ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Οι εν λόγω πτυχιούχοι,
είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επι−
στήμονες, μπορούν να απασχολούνται σε έρευνες και
μελέτες σε θέματα χρηματοοικονομικής. Στα πλαίσια
της άσκησης του επαγγέλματός τους, οι παραπάνω
αναφερόμενοι πτυχιούχοι μπορούν να ασκήσουν τις
παρακάτω επαγγελματικές δραστηριότητες:
α. Εκπόνηση χρηματοοικονομικών μελετών και παροχή
χρηματοοικονομικών συμβουλών.
β. Σύνταξη και ανάλυση ισολογισμών και λοιπών οι−
κονομικών και χρηματοοικονομικών καταστάσεων και
αναφορών.
γ. Ασφαλιστικοί σύμβουλοι, πράκτορες ασφαλίσεων
και εσωτερικοί ελεγκτές σε τμήματα επενδύσεων και
εσωτερικού ελέγχου ασφαλιστικών επιχειρήσεων και
οργανισμών.
2. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος δύνανται
να ασκούν το επάγγελμα του λογιστή −φοροτεχνικού,
σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
3. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχο−
λούνται σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, σύμ−
φωνα με την κείμενη νομοθεσία.
4. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να διορίζονται
στο δημόσιο και να εξελίσσονται στις βαθμίδες ιεραρ−
χίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
5. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, με την απόκτηση του
πτυχίου τους, ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των
παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων.
Άρθρο 7
Επαγγελματικά Δικαιώματα των πτυχιούχων
του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού
1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων
Εφοδιασμού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμά−
των (Τ.Ε.Ι.), με βάση τις εξειδικευμένες τεχνολογικές και
θεωρητικές γνώσεις τους, δύνανται να απασχολούνται
ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών σε όλο το
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φάσμα δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την οργά−
νωση και διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας στον
ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Οι εν λόγω πτυχιούχοι, είτε
αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες,
μπορούν να απασχολούνται σε έρευνες και μελέτες σε
θέματα εφοδιαστικής. Στα πλαίσια της άσκησης του
επαγγέλματός τους, οι παραπάνω αναφερόμενοι πτυ−
χιούχοι μπορούν να ασκήσουν τις παρακάτω επαγγελ−
ματικές δραστηριότητες:
α. Οργάνωση και διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας
όπως αποθηκών, δικτύων διανομής, διακίνησης παραγ−
γελιών, προμηθειών και προϊόντων.
β. Εκπόνηση μελετών προγραμματισμού για την τυ−
ποποίηση προϊόντων, διασφάλιση ποιότητας, διαχείριση
αποθεμάτων, προστασία περιβάλλοντος και γενικότερα
βελτιστοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας.
γ. Ανάπτυξη και υλοποίηση μηχανισμών και διαδικα−
σιών παρακολούθησης και ελέγχου ροής υλικών και
προϊόντων.
δ. Διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων προγραμ−
ματισμού, παρακολούθησης και ελέγχου δραστηριοτή−
των της εφοδιαστικής αλυσίδας.
2. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος μπορούν να
απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
3. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να διορίζονται
στο δημόσιο και να εξελίσσονται στις βαθμίδες ιεραρ−
χίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
4. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, με την απόκτηση του
πτυχίου τους, ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των
παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων.
Άρθρο 8
Επαγγελματικά Δικαιώματα των πτυχιούχων του
Τμήματος Διακίνησης και Τυποποίησης Προϊόντων
1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διακίνησης και Τυπο−
ποίησης Προϊόντων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), με βάση τις εξειδικευμένες τεχνολο−
γικές και θεωρητικές γνώσεις τους, δύνανται να απα−
σχολούνται ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών
σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με
την τυποποίηση προϊόντων και διαχείριση της εφοδια−
στικής αλυσίδας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Οι εν
λόγω πτυχιούχοι, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία
με άλλους επιστήμονες, μπορούν να απασχολούνται σε
έρευνες και μελέτες σε θέματα τυποποίησης προϊόντων
και εφοδιαστικής. Στα πλαίσια της άσκησης του επαγ−
γέλματός τους, οι παραπάνω αναφερόμενοι πτυχιούχοι
μπορούν να ασκήσουν τις παρακάτω επαγγελματικές
δραστηριότητες:
α. Οργάνωση και διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας
όπως αποθηκών, δικτύων διανομής, διακίνησης παραγ−
γελιών, προμηθειών και προϊόντων.
β. Εκπόνηση μελετών προγραμματισμού για την τυ−
ποποίηση προϊόντων, διασφάλιση ποιότητας, διαχείριση
αποθεμάτων, προστασία περιβάλλοντος και γενικότερα
βελτιστοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας.
γ. Ανάπτυξη και υλοποίηση μηχανισμών και διαδικα−
σιών παρακολούθησης και ελέγχου ροής υλικών και
προϊόντων.
δ. Διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων προγραμ−
ματισμού, παρακολούθησης και ελέγχου δραστηριοτή−
των της εφοδιαστικής αλυσίδας.
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2. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος μπορούν να
απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
3. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να διορίζονται
στο δημόσιο και να εξελίσσονται στις βαθμίδες ιεραρ−
χίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
4. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, με την απόκτηση του
πτυχίου τους, ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των
παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων.

1. Η ισχύς του Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του
παρόντος διατάγματος.

γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
δ. Της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/6139/24.3.2004 απόφασης
του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εσωτερικών, Δημό−
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιο−
τήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Δι−
οίκησης και Αποκέντρωσης» (Β΄ 527).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος
αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού.
3. Την υπ’ αριθμ. 181/2006 γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουρ−
γού Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας
και Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2006

Άρθρο 1

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1. Το άρθρο 99Ατου π.δ. 174/1983 (Α΄ 68), όπως προ−
στέθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 του π.δ. 259/2004 (Α΄ 254),
καταργείται.
2. Η περίπτωση (γ) της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ.
305/1992 (Α΄ 152) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Έχουν παραπεμφθεί σε ποινική δίκη με βούλευμα
και η σχετική πειθαρχική τους υπόθεση εκκρεμεί».
3. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 53/1989 (Α΄ 26)
προστίθεται περίπτωση (ε) ως εξής:
«ε. Γονείς τριών τέκνων και τέκνα τους».

Άρθρο 9

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
(4)
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 175
Ρύθμιση θεμάτων Πυροσβεστικής Ακαδημίας
και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 11 παρ. 1 περιπτώσεις (δ), (στ) και (η) του
ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης»
(Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από την
παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ 49).
β. Του άρθρου 28 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση
Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρ−
χηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 41).

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος.
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημο−
σίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 29 Αυγούστου 2006
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ

ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ
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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

*01001840509060008*

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

