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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 6046 (1)
Καθιέρωση υπερωριακής νυκτερινών Κυριακών και εξαι−

ρεσίμων ημερών εργασίας, των φυλάκων του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μι−

σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. μονίμων στελεχών των 
Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής 
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος 
και άλλες συναφείς διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

3. Την ανάγκη εργασίας προς συμπλήρωση της εβδο−
μαδιαίας υποχρεωτικής κατά τις νυκτερινές, Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες των φυλάκων του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων (4.800,00) Ευρώ 
περίπου, σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού του 
οικονομικού έτους 2006, η οποία θα αντιμετωπισθεί 
από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον ΚΑΕ 0512 του 
Ειδικού Φορέα 07−110, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε για τέσσερις (4) φύλακες του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης, εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδι−
αίας υποχρεωτικής κατά τις νυκτερινές, Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες μέχρι εκατόν ενενήντα δύο (192) 
ώρες για τον καθένα και για το έτος 2006.

Αριθμός βεβαίωσης Υ.Δ.Ε. στο ΥΠΕΣΔΔΑ 954/3.2.2006.
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Η απόφαση αυτή, που ισχύει ένα (1) μήνα πριν τη 
δημοσίευσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/2629 (2)
Ορισμός γραμματέως της Επιτροπής του άρθρου 14 

παρ.1 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α/24.5.2004) για την 
Αναθεώρηση Διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης 
των Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων 
και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/

Α/24.5.2004) «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουρ−
γία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους 
Ο.Τ.Α.»,

β) του άρθρου 41 του ν. 1756/1988 (ΦΕΚ 35/Α/26.2.1988) 
«Κώδικας Οργανισμού δικαστηρίων και κατάσταση δικα−
στικών λειτουργών»,

γ) του άρθρου 37 του π.δ. 282/1996 (ΦΕΚ 199/Α/27.8.96) 
«Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους»,

δ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

ε) των άρθρων 13−15 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/9.3.1999) 
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις»,

ζ) του π.δ. 320/1988 (ΦΕΚ 149/Α/5.7.1988) «Οργανισμός 
των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρ−
νησης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μετα−
γενέστερα,

η) του π.δ. 373/1995 (ΦΕΚ 201/Α/1995) «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερι−
κών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων 
του»,

θ) του π.δ. 400/1995 (ΦΕΚ 226/Α/1995) «Σύσταση Γενι−
κής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης στο Υπουργείο 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της»,

ι) του άρθρου 24 παρ.1 του ν. 3200/2003 (ΦΕΚ 281/
Α/9.12.2003) «Τροποποιήσεις του ν. 1388/1983 «Ίδρυση 
Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης» ίδρυση Εθνικής 
Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ38/17602/12.8.2004 (ΦΕΚ 1292/
Β΄/23.8.2005) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, περί 
συγκρότησης της Επιτροπής του άρθρου 14 παρ. 1 ν. 
3242/2004 για την αναθεώρηση των διατάξεων του Κώ−
δικα Κατάστασης των Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. όπως αυτή τροπο−
ποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

3. Το γεγονός ότι την 31.12.2005 αποχώρησε αυτοδικαί−
ως από την υπηρεσία η Μπαϊζάνου Ασημίνα υπάλληλος 

με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης 
της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε ως γραμματέα της Επιτροπής του άρθρου 
14 παρ.1 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α/24.5.2004) για την 
Αναθεώρηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης των 
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και υπαλ−
λήλων Ν.Π.Δ.Δ την Σιαμαντά Λαμπρινή υπάλληλο με 
βαθμό Α΄ του κλάδου ΓΙΕ Διοικητικής Οργάνωσης της 
Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δη−
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σε αντικατάσταση 
της Μπαϊζάνου Ασημίνας, υπαλλήλου με βαθμό Α΄ του 
κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης της Γενικής Γραμμα−
τείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης που αποχώρησε αυτοδικαίως από 
την υπηρεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
F

Αριθ. ΙΕ/4487/466 (3)
Καθορισμός δικαιολογητικών και στοιχείων αιτήσεως 

γιά την υπαγωγή αλλοδαπών και ημεδαπών εται−
ρειών στις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως τροπο−
ποιήθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
α. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας γιά την Κυ−

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε 
γιά το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

β. Το π.δ. 81/21.3.2002 (ΦΕΚ 57/Α/21.3.2002) «Συγχώνευση 
των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 
στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».

γ. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 
1432/ Β/14.10.2005).

δ. Τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 «περί εγκαταστάσεως 
εν Ελλάδι Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών », 
(ΦΕΚ 132 Α/1967) όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3427/2005 
κεφάλαιο ΣΤ΄ (ΦΕΚ 312Α΄/27.12.2005), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Οι ενδιαφερόμενες να υπαχθούν στις διατάξεις του 
α.ν. 89/1967, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3427/2005 
(κεφάλαιο ΣΤ) αλλοδαπές επιχειρήσεις ή εξομοιούμε−
νες με αυτές Ελληνικές, υποχρεούνται να καταθέσουν 
στην Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών, τα παρακάτω δικαιολο−
γητικά:

Α. ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ:
1. Αίτηση, στην οποία ενδεικτικώς θα αναφέρεται, η 

πλήρης επωνυμία, η έδρα και η ιθαγένεια της εταιρεί−
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ας, ο τύπος με τον οποίο λειτουργεί, η σύνθεση του 
Διοικητικού της Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα 
που την δεσμεύουν δια της υπογραφής τους. Επίσης 
η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας στην αλλοδαπή, 
οι συγκεκριμένες υπηρεσίες που θα παρέχει από την 
Ελλάδα, τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου της, τα 
άτομα που θα απασχολήσει και οι ειδικότητές τους και 
τέλος οι συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις, κατά την 
έννοια του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, στις οποίες 
παρέχονται οι σχετικές υπηρεσίες.

2. Κυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού της εται−
ρείας, με τις σχετικές τροποποιήσεις (εφόσον υπάρ−
χουν).

3. Πρόσφατο Πιστοποιητικό (εντός διμήνου) από το 
οικείο Επιμελητήριο ή άλλη Δημόσια Αρχή, που θα βε−
βαιώνει τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία της εταιρεί−
ας τη σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου και τα 
πρόσωπα που δεσμεύουν την εταιρεία με την υπογραφή 
τους.

Σε περίπτωση που η σύνθεση του Δ.Σ. και η δέσμευ−
ση της εταιρείας, δεν προκύπτουν από τα παραπάνω 
δικαιολογητικά, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση των 
Αξιωματούχων της εταιρείας (incumbency certificate).

4. Ενοποιημένο Ισολογισμό και Αποτελέσματα Χρήσης 
των 2 τελευταίων ετών του Ομίλου ή της Μητρικής.

5. Μελέτη τεκμηρίωσης (βάσει του υποδείγματος της 
Υπηρεσίας) του προτεινομένου περιθωρίου κέρδους της 
εταιρείας στην Ελλάδα από τις παρεχόμενες υπηρεσίες 
της προς τον Όμιλο ή τα Κεντρικά της.

6. Αναλυτική περιγραφή των παρεχομένων υπηρεσιών, 
καθώς και τα στοιχεία της λήπτριας ή των ληπτριών 
των υπηρεσιών εταιρεία/ες.

7. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας 
γιά την υπαγωγή της στις διατάξεις του κεφαλαίου ΣΤ 
του ν. 3427/2005 και το διορισμό νομίμου εκπροσώ−
που.

8. Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο προς τον νόμιμο 
εκπρόσωπό της στην Ελλάδα.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά − πλην των 1, 5, και 6 
πρέπει να είναι επικυρωμένα από Δημόσια Αρχή και 
να φέρουν την ειδική Επισημείωση της Σύμβασης της 
Χάγης (Apostille).

Ειδικά για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουρ−
γούσαν στην Ελλάδα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2005 με 
το καθεστώς του α.ν. 89/1967 και επιθυμούν την υπαγω−
γή τους στο νέο καθεστώς, δεν απαιτείται το υπ’ αριθμ. 
(4) δικαιολογητικό.

Β΄ ΗΜΕΔΑΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
1. Αίτηση, στην οποία ενδεικτικώς θα αναφέρεται, η 

πλήρης επωνυμία και η έδρα της εταιρείας, ο τύπος με 
τον οποίο λειτουργεί, η σύνθεση του Διοικητικού της 
Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα που την δεσμεύουν 
δια της υπογραφής τους. Επίσης το αντικείμενο εργασι−
ών της, οι συγκεκριμένες υπηρεσίες που θα παρέχει στις 
συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις, κατά την έννοια του 
άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, το προτεινόμενο ποσοστό 
περιθωρίου κέρδους βάσει της μελέτης τεκμηρίωσης, τα 
στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου της, τα άτομα που 
θα απασχολήσει και οι ειδικότητές τους.

2. Κυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού της εται−
ρείας, με τις σχετικές τροποποιήσεις (εφ’ όσον υπάρ−

χουν), από το οποίο να προκύπτει ότι το αντικείμενο 
της περιορίζεται αποκλειστικά στις αναφερόμενες στο 
άρθρο 27 παράγραφος 1 του ν. 3427/2005 δραστηριό−
τητες.

3. Πρόσφατη Βεβαίωση του οικείας Νομαρχίας ότι η 
εταιρεία είναι εγγεγραμμένη σ’ αυτή και η άδεια της 
εξακολουθεί να ισχύει (για Α.Ε.) ή βεβαίωση του οικείου 
Πρωτοδικείου (για Ε.Π.Ε.)

4. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας 
ή της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων της γιά την 
υπαγωγή της στις διατάξεις του κεφαλαίου ΣΤ του ν. 
3427/2005.

5. Το Φύλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. 
και Ε.Π.Ε.), στο οποίο δημοσιεύθηκε η σύνθεση του Δ.Σ 
της εταιρείας (για Α.Ε.) ή η περίληψη με τα στοιχεία 
της ΕΠΕ.

6. Ενοποιημένο Ισολογισμό και Αποτελέσματα Χρή−
σης των 2 τελευταίων ετών του Ομίλου ή της μητρικής 
Εταιρείας.

7. Μελέτη τεκμηρίωσης (βάσει του υποδείγματος της 
Υπηρεσίας) του περιθωρίου κέρδους της εταιρείας από 
τις παρεχόμενες υπηρεσίες της προς τον Όμιλο.

8. Αναλυτική περιγραφή των παρεχομένων υπηρεσιών, 
καθώς και τα στοιχεία της λήπτριας ή των ληπτριών 
των υπηρεσιών εταιρεία/ες.

Άρθρο 2

Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δα−
πάνη του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

F
Αριθ. ΙΕ/4488/467 (4)
Εξειδίκευση των κριτηρίων για τον καθορισμό του περιθω−

ρίου κέρδους των επιχειρήσεων του α.ν. 89/1967, όπως 
τροποποιήθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
α. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας γιά την Κυ−

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα », που κυρώθηκε 
γιά το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

β. Το π.δ. 81/21.3.2002 ( ΦΕΚ 57/Α/21.3.2002) «Συγχώνευ−
ση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 
στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».

γ. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 
1432/ Β/14.10.2005).

δ. Τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 «περί εγκαταστάσεως 
εν Ελλάδι Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών», 
(ΦΕΚ 132 Α/1967) όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3427/2005 
κεφάλαιο ΣΤ΄ (ΦΕΚ 312 Α΄/27.12.2005), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Ημεδαπές και αλλοδαπές εταιρείες που επιθυμούν 
να υπαχθούν στις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως τρο−
ποποιήθηκε με το ν. 3427/2005, πρέπει γιά όλες τις 
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παρεχόμενες υπηρεσίες τους, ήτοι συμβουλευτικές, 
κεντρικής λογιστικής υποστήριξης, ελέγχου ποιότητας 
παραγωγής προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών, 
κατάρτισης μελετών, σχεδίων και συμβάσεων, διαφή−
μισης και μάρκετινγκ, επεξεργασίας στοιχείων λήψης 
και παροχής πληροφοριών και έρευνας και ανάπτυξης, 
να αναζητούν αντιπροσωπευτικό δείγμα σύγκρισης, που 
θα αποτελείται από τουλάχιστον 5 ομοειδείς και μη 
συνδεδεμένες με την αιτούσα εταιρείες και οι οποίες 
θα πρέπει:

α) Να διαθέτουν δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία 
για τις τρεις τελευταίες χρήσεις και να είναι όλες κερ−
δοφόρες.

β) Να παρέχουν υπηρεσίες σε τρίτους (εκτός Ομίλου), 
και να έχουν την έδρα τους σε κράτη − μέλη της Ευρω−
παϊκής Ένωσης ή/και του ΟΟΣΑ.

γ) Να παρέχουν παρεμφερείς υπηρεσίες με την αι−
τούσα

2. Το δείγμα σύγκρισης θα αναζητείται σε τράπεζες 
πληροφοριών οικονομικών στοιχείων, βάσει των παρε−
χόμενων υπηρεσιών, ανάμεσα σε Ελληνικές εταιρείες, 
εταιρείες άλλων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή/και του ΟΟΣΑ, που έχουν δημοσιευμένα οικονομικό 
στοιχεία για τις τρεις τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις 
ή τις αμέσως προηγούμενες. Ακόμη, θα πρέπει να πα−
ρέχεται αιτιολόγηση των κριτηρίων επιλογής του εκά−
στοτε δείγματος σύγκρισης. Ενδεικτικά, τέτοια κριτήρια 
μπορεί να είναι ο κλάδος δραστηριότητας του ομίλου, 
η γεωγραφική περιοχή που παρέχει τις υπηρεσίες τις 
η αιτούσα, το μέγεθος της κλπ.

3. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να εξευρεθεί αντι−
προσωπευτικό δείγμα σύγκρισης για τις παρεχόμενες 
από την αιτούσα υπηρεσίες, το δείγμα θα συμπληρώνε−
ται με οικονομικά στοιχεία εταιρειών που εντάσσονται 
σε παρεμφερή με την αιτούσα κλάδο και ασχολούνται 
κατά κύριο λόγο με παρεμφερή με την αιτούσα δρα−
στηριότητα.

4. Για τον προσδιορισμό του εφαρμοστέου ποσοστού 
κέρδους θα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος τριετίας 
των ποσοστών κερδών επί των εσόδων των εταιριών 
του δείγματος. Εν συνέχεια, βάσει του μέσου όρου πο−
σοστών κέρδους κάθε εταιρείας του δείγματος και του 
αριθμού εταιρειών που περιλαμβάνονται σε αυτό, θα 
προσδιορίζεται για το δείγμα αυτό, σύμφωνα με την 
Στατιστική θεωρία, η τιμή του πρώτου τεταρτημορίου 
(25%), της διαμέσου (50%) και του τρίτου τεταρτημορίου 
(75%) και θα γίνεται η αναγωγή των αντίστοιχων τιμών 
σε ποσοστά κέρδους επί των εξόδων.

5. Αν η αιτούσα παρέχει περισσότερες της μίας υπηρε−
σίες θα αναζητείται δείγμα σύγκρισης για τα επί μέρους 
είδη υπηρεσιών και θα εξευρίσκεται ο σταθμισμένος 
μέσος όρος των τιμών των τριών τεταρτημορίων όλων 
των δειγμάτων, βάσει του συνολικού κόστους μισθοδο−
σίας που αντιστοιχεί σε κάθε είδος υπηρεσίας.

6. Το εφαρμοζόμενο ποσοστό κέρδους σε κάθε υπαγό−
μενη στον παραπάνω νόμο εταιρεία θα επανεξετάζεται 
ανά πενταετία, ή νωρίτερα, εφόσον διαφοροποιούνται 
σημαντικά οι συνθήκες αγοράς. Το αργότερο με την 
λήξη κάθε πενταετίας, που θα συμπληρώνεται με αφε−
τηρία την ημερομηνία έκδοσης της υπουργικής απόφα−
σης υπαγωγής, υποχρεούται η αιτούσα να υποβάλλει 
επικαιροποιημένα συγκριτικά στοιχεία.

7. Οι υπηρεσίες σε άλλες εταιρείες του ομίλου θα 
παρέχονται, από τις αιτούμενες την υπαγωγή στον α.ν. 
89/1967, βάσει μεταξύ τους σύμβασης, στην οποία θα 
γίνεται ακριβής περιγραφή των υπηρεσιών.

Άρθρο 2

Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δα−
πάνη του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

F
Αριθ. Β3−22 (5)

Ορισμός μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:
δ) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98 Α΄).

2) Τις διατάξεις του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75/1986) «Σχέ−
σεις Κράτους − Πολίτη» όπως ισχύει.

3) Τις διατάξεις του ν. 703/1977 (ΦΕΚ Α΄ 278/1977) «Περί 
Ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας 
του ελεύθερου ανταγωνισμού» όπως ισχύει.

4) Τις διατάξεις του π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας − Ενέργειας και 
Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» 
(ΦΕΚ 19/Α/1.2.1996), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά 
την έκδοση του π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α/17.3.2004).

5) Τις διατάξεις του π.δ. 121/2004 (ΦΕΚ 84/Α/10.3.2004) 
«Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

6) Την υπ’ αριθμ. 34/28.12.2005 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου, με την οποία επιλέγεται και διορίζεται στη 
θέση του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού ο 
Σπυρίδων Ζησιμόπουλος του Κωνσταντίνου (ΦΕΚ 6/Α/ 
19.1.2006), αποφασίζουμε:

Διορίζουμε με τριετή θητεία, τους κατωτέρω για να 
συγκροτήσουν την Επιτροπή Ανταγωνισμού, που έχει 
ορισθεί με το άρθρο 1, παρ. 9 και 19 του ν. 2837/2000:

1) Χαράλαμπο Χρυσανθάκη, αναπληρωτή του Προέ−
δρου, καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μέλη:
2) Βασίλειο − Σπυρίδωνα Χριστιανό, Επίκουρο Καθηγη−

τή Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής 
Πανεπιστημίου Αθηνών, με αναπληρώτρια την Δέσποι−
να Κλαβανίδου, αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νομικής 
Α.Π.Θ.

3) Γεωργία Μπεχρή−Κεχαγιόγλου, Επίκουρη Καθηγή−
τρια Εμπορικού Δικαίου Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης, με αναπληρωτή τον Αθανάσιο 
Στεφόπουλο, Δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω.

4) Απόστολο Ρεφενέ, καθηγητή χρηματοοικονομικής 
Μηχανικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με 
αναπληρωτή τον Ευθύμιο Πουρναράκη, Καθηγητή Οι−
κονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

5) Δημήτριο Γιαννέλη, αναπληρωτή Καθηγητή Οικονο−
μικών Πανεπιστημίου Πειραιά, με αναπληρωτή τον Χρή−
στο Κωνσταντάτο, Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα 
Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
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6) Ελίζα Αλεξανδρίδου, καθηγήτρια Σχολής Νομικών 
και Οικονομικών Επιστημών Αριστοτελείου Πανεπιστη−
μίου Θεσσαλονίκης, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Σω−
τηρόπουλο, Επίκουρο Καθηγητή της Νομικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών.

7) Αριστομένη Κομισόπουλο, Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ., με 
αναπληρωτή τον Νικόλαο Γεράσιμο, ε.τ. Νομικό Σύμβου−
λο του Κράτους, ε.τ.

8) Χρήστο Ιωάννου, Οικονομολόγο Επιστημονικό Συ−
νεργάτη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., με αναπληρωτή τον Σωτήριο Πα−
παμιχαήλ, Δικηγόρο σε θέματα Εμπορικού Δικαίου και 
Δικαίου Επιχειρήσεων.

9) Φαίδωνα Στράτο, Οικονομολόγο, επιχειρηματία, 
εκπρόσωπο Σ.Ε.Β., με αναπληρωτή τον Ιωάννη Δραπα−
νιώτη, Γενικό Διευθυντή Σ.Ε.Β.

10) Αριστέα Σινανιώτη, αναπληρώτρια καθηγήτρια 
Εμπορικού Δικαίου Πανεπιστημίου Πειραιά, με αναπλη−
ρωτή τον Αντώνιο Βάγια, δικηγόρο, εκπρόσωπο Ο.Κ.Ε.

11) Γαρυφαλιά Αθανασίου, Επίκουρη καθηγήτρια στη 
Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, με αναπληρω−
τή τον Βασίλη Πατσουράτη, αναπληρωτή καθηγητή Οι−
κονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, εκπρόσωποι ΕΣΕΕ.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΟΥΦΑΣ

F
Αριθ. 32159 (6)
Τροποποίηση Προγράμματος Απόκτησης Εργασιακής 

Εμπειρίας, επιδότησης επιχειρήσεων για δημιουρ−
γία Νέων Θέσεων Εργασίας και επιχορήγησης Νέων 
Ελεύθερων Επαγγελματιών στο πλαίσιο των Ολοκλη−
ρωμένων Παρεμβάσεων των Περιφερειακών Επιχει−
ρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98 Α΄).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α/16.6.1989).

3. Τις διατάξεις του ν.δ. 212/1969 «Περί Οργανώσεως 
και Διοικήσεως του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργα−
τικού Δυναμικού» (ΦΕΚ 112/Α/1969), όπως αναμορφώθηκε 
με τις διατάξεις του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του 
ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α/6.11.2001).

4. Την υπ’ αριθμ. 32189/14.10.2004 απόφαση του Υπουρ−
γού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με θέμα: 
«Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας, επιδό−
τησης επιχειρήσεων για την δημιουργία Νέων Θέσεων 
Εργασίας και επιχορήγησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελ−
ματιών στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Παρεμβάσε−
ων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
(Π.Ε.Π.)».

5. Την υπ’ αριθμ. 3210/60/22.11.2005 απόφαση του 
Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, που μας υποβλήθηκε με το υπ’ αριθμ. 
Β138013/25.11.2005 έγγραφό του.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
υπουργικής απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βά−
ρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ως 
εκ τούτου δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 22 του ν. 2362/1995, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 32189/14.10.2004 απόφασή 
μας ως προς το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου Β1.1. 
αυτής: «Δύνανται να υπαχθούν στο πρόγραμμα μέχρι 
πέντε (5) μέλη Συνεταιρισμών», ως εξής:

«Δύνανται να υπαχθούν στο πρόγραμμα μέλη Συνε−
ταιρισμών», προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση 
των Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων και να αυξηθεί η 
αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων Επιχορήγησης 
Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθ. 256494 (7)
Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του άρθρου 69 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου, και 
του άρθρου 48 του κανονισμού (ΕΚ) 795/2004 της 
Επιτροπής στον τομέα του ελαιολάδου και των επι−
τραπέζιων ελιών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη: 
Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 «Περί οργα−

νώσεως των διοικητικών υπηρεσιών για την Εφαρμογή 
της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδος εις τας Ευ−
ρωπαϊκάς Κοινότητας και ρύθμισης συναφών θεσμικών 
και οργανωτικών θεμάτων» (Α΄ 280).

2. Του άρθρου 1, παρ. 1, 2 και 3, του ν. 1338/1983 «Εφαρ−
μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως η παράγρα−
φος 1 τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 6, παρ. 1 
του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, 
στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού 
Εφοδιασμού EURATOM» (Α΄ 70), του άρθρου 65 του Ν. 
1892/1990 (Α΄ 101).

3. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (Α΄ 98).

4. Το άρθρο 28 του νόμου 2520/1997 (Α΄ 173), όπως 
ισχύει.

5. Του ν. 2632/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού Ελέγχου 
Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).

6. Την υπ’ αριθμ. 50637/29.8.2000 κοινή απόφαση των 
Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
και Γεωργίας περί «Έγκρισης κανονισμού οργανωτικής 
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διάρθρωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Οργα−
νισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 
(ΟΠΕΚΕΠΕ−ΝΠΙΔ)» όπως ισχύει (Β΄ 1104).

7. Την υπ’ αριθμ. 394555/23.10.2000 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης και Γεωργίας, «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτή−
των του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 
της χώρας (Β΄ 1324).

8. Την υπ’ αριθμ. 292464/27.7.2005 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Συμπληρωματικά διοικητικά 
μέτρα εφαρμογής και υπολογισμού του αριθμού και της 
αξίας των δικαιωμάτων στους δικαιούχους της ενιαίας 
ενίσχυσης σε εφαρμογή των Κανονισμών (Ε.Κ.) 1782/2003 
του Συμβουλίου και 795/2004 της Επιτροπής» (Β΄ 1122).

9. Τους Κανονισμούς (Ε.Κ.):
α) 1257/1999 του Συμβουλίου, «για τη στήριξη της αγρο−

τικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και για την 
τροποποίηση και κατάργηση ορισμένων κανονισμών» 
(L 160),

β) 1290/2005 του Συμβουλίου, «για τη χρηματοδότηση 
της κοινής γεωργικής πολιτικής» (L 209),

γ) 1782/2003 του Συμβουλίου (L 270) «περί θέσπισης 
κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα 
πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και θέσπισης 
ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και 
τροποποίησης των κανονισμών (Ε.Ο.Κ.) αριθ. 2019/1993, 
(Ε.Κ.) αριθ. 1452/2001, (Ε.Κ.) αριθ. 1453/2001, (Ε.Κ.) αριθ. 
1454/2001, (Ε.Κ.) αριθ. 1868/1994, (Ε.Κ.) αριθ. 1251/1999, 
(Ε.Κ.) αριθ. 1254/1999, (Ε.Κ.) αριθ. 1673/2000, (Ε.Κ.) αριθ. 
2358/1971, και (Ε.Κ.) αριθ. 2529/2001», όπως ισχύει και 
ειδικότερα το άρθρο 69 αυτού, 

δ) 795/2004 της Επιτροπής (L 141) «περί θέσπισης λε−
πτομερών κανόνων εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης που προβλέπεται στον Καν. (Ε.Κ.) υπ’ αριθμ. 
1782/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανό−
νων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της 
κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμέ−
νων καθεστώτων στήριξης», όπως ισχύει και ειδικότερα 
το άρθρο 48 αυτού.

11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσης 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται τα αναγκαία 
συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του άρθρου 69 του 
κανονισμού (Ε.Κ.) υπ’ αριθμ. 1782/2003 του Συμβουλί−
ου και του άρθρου 48 του κανονισμού (Ε.Κ.) υπ’ αριθμ. 
795/2004 της Επιτροπής όπως αυτοί ισχύουν.

Ειδικότερα η κατανομή του παρακρατήματος 4% στον 
τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, έχει 
ως σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των ελαιοκομι−
κών προϊόντων και την προστασία και τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος.

Άρθρο 2
Τρόπος χορήγησης

του ποιοτικού παρακρατήματος

Το ποσό, που προκύπτει από το ποσοστό παρακρά−
τησης του τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων 

ελιών, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 16 της αριθ. 
292464/27.7.2005 (Β΄ 1122) κοινής υπουργικής απόφασης, 
θα χορηγείται, στους δικαιούχους του άρθρου 3 της 
παρούσης, ως στρεμματική ενίσχυση σε ετήσια βάση σε 
ορισμένους τύπους γεωργίας και ιδίως πιστοποιημένες 
καλλιέργειες. Ως πιστοποιημένες καλλιέργειες νοούνται 
οι βιολογικές καλλιέργειες ελιάς, οι ελαιοκαλλιέργειες 
ολοκληρωμένης διαχείρισης και οι καλλιέργειες ελιάς 
σε οριοθετημένες περιοχές Προστατευόμενης Ονομασί−
ας Προέλευσης (ΠΟΠ) ή Προστατευόμενης Γεωγραφικής 
Ένδειξης (ΠΓΕ) τα προϊόντα των οποίων προορίζονται 
για παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ ή ΠΓΕ. Η εν λόγω πρό−
σθετη ενίσχυση θα καταβάλλεται, με σκοπό τη βελτί−
ωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, την 
προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος.

Άρθρο 3
Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης είναι οι γεωργοί 
σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 2, του κανονι−
σμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 795/2004 της Επιτροπής.

Άρθρο 4
Επιλέξιμες δράσεις για χρηματοδότηση

Επιλέξιμες για χρηματοδότηση δράσεις είναι οι τύποι 
γεωργίας που αφορούν πιστοποιημένες καλλιέργειες 
όπως:

Α) βιολογικές καλλιέργειες ελιάς,
Β) καλλιέργειες ελιάς ολοκληρωμένης διαχείρισης,
Γ) καλλιέργειες ελιάς σε περιοχές που έχουν χαρα−

κτηρισθεί ως Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης 
(ΠΟΠ) ή Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), 
με σκοπό την παραγωγή ελαιοκομικών προϊόντων (ελαι−
ολάδου ή/και επιτραπέζιων ελιών) ΠΟΠ ή ΠΓΕ.

Άρθρο 5
Ύψος ενίσχυσης

Το συνολικό ετήσιο ποσό που μπορεί να διατεθεί για 
την ενίσχυση των δράσεων του άρθρου 4 ανέρχεται 
σε 22,2 εκατ. ευρώ, ενώ η ανά στρέμμα ενίσχυση θα 
ανέλθει μέχρι 65 €.

Το ακριβές ύψος της στρεμματικής ενίσχυσης θα κα−
θορισθεί με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων, μετά την υποβολή και αξιολόγηση 
των αιτήσεων.

Άρθρο 6
Υποβολή αίτησης

Οι δικαιούχοι γεωργοί, προκειμένου να τύχουν της 
προβλεπόμενης χορήγησης της πρόσθετης ενίσχυσης 
δηλώνουν, την πρόθεση συμμετοχής τους στην εν λόγω 
ενίσχυση, στην αρμόδια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Δι−
εύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας πα−
ρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των διαδικασιών 
που προβλέπονται για τους ειδικούς τύπους γεωργί−
ας/πιστοποιημένες καλλιέργειες και χορηγεί μετά από 
προσκόμιση και έλεγχο των σχετικών πιστοποιητικών 
σχετικό έγγραφο με το οποίο βεβαιώνεται ότι εφαρμό−
στηκε ο συγκεκριμένος τύπος καλλιέργειας.

Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι γεωργοί αιτούνται την 
πρόσθετη ενίσχυση στο πλαίσιο υποβολής της ενιαίας 
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ενίσχυσης, συνυποβάλλοντας φάκελο με τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά.

Κάθε δικαιούχος υποβάλλει μια αίτηση κατ’ έτος.

Άρθρο 7
Υποχρεώσεις − δεσμεύσεις δικαιούχων

Οι δικαιούχοι γεωργοί, προκειμένου να τύχουν της 
πρόσθετης ενίσχυσης, υποχρεούνται να:

1. Δέχονται και διευκολύνουν όλους τους προβλεπό−
μενους ελέγχους από τα αρμόδια εντεταλμένα εθνικά 
και κοινοτικά όργανα.

2. Προσκομίζουν οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοι−
χείο ή πληροφορία τους ζητηθεί εντός της προβλεπό−
μενης προθεσμίας.

Άρθρο 8

Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων με αποφάσεις του να καθορίζει τις τεχνικές 
και άλλες λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας.

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει για αιτήσεις που υποβάλ−
λονται από την περίοδο εμπορίας 2005−2006.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(8)

Στην υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ/Β΄/1064/27.7.2005 και 
συγκεκριμένα στο άρθρο 2, παράγραφος 1 και μετά το 
τέλος της υποπαραγράφου α, προστίθεται το ακόλουθο 
κείμενο επί το ορθόν:

«β. Τα χαρακτηριστικά της προτεινόμενης με την τε−
χνική προσφορά λύσης βαθμολογούνται ως ακολού−
θως: 

(1) Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της λύσης, από 
15% μέχρι 35%».

(Από το Υπ. Περιβ/ντος, Χωρ/ξίας και Δημ. Έργων)
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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

ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ 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 Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý÷ïò Ðåñßïäïò ÅURO
A~ ÅôÞóéï 150 Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí ÅôÞóéï 50
Á 3ìçíéáßï 40 Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï 50
Á´ Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50
Â’ ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100
B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5
Â´ Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200
Ã´ ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5
Ä´ ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100
Ä~ 3ìçíéáßï 60

• 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.

* 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.

Ïé õðçñåóßåò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíÜ áðü 08.00~ Ýùò 13.00~

Óå Ýíôõðç ìïñöÞ Áðü ôï Internet

Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) 225 6 1906
Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êôë.) 320 6 2256
Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) 320 6 1606
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) 160 6 956
Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èÝóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ
Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) 65 6 336
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ
Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å. 2.250 6 6456
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) 225 6 956
Ðñþôï (A´), Äåýôåñï (Â´) êáé ÔÝôáñôï (Ä´) _ 4506

• 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.

ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) 423 956
ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) 413 5228
ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) 638 109

(2610) 638 110
ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510)  87215
ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) 22 858

ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) 597449
ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) 89 122

(26610) 89 105
ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) 300 781
ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) 46 654

(22510) 47 533

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

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê.

ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê.
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