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Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων − Προσαρμογή 
στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1
Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης

1.α) Στην έδρα κάθε νομού της χώρας συνιστάται Το−
πικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης, επιπέδου Τμήματος. 
Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορεί να συνιστώνται στον 
ίδιο νομό και άλλα Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης. 
Με το ίδιο διάταγμα καθορίζεται η έδρα των συνιστώ−
μενων άλλων Τοπικών Κέντρων, η τοπική αρμοδιότητά 
τους, η οργάνωση και λειτουργία τους, καθώς και κάθε 
άλλο σχετικό θέμα. 

β) Τα Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης υπάγονται 
στη Διεύθυνση Γεωργικών Εφαρμογών του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που προβλέπεται 
στα άρθρα 1 και 6 του π.δ. 398/1990 (ΦΕΚ 159 Α΄), η 
οποία διασφαλίζει ιδίως την εφαρμογή της πολιτικής 
του Υπουργείου αυτού από τα Τοπικά Κέντρα Αγροτι−
κής Ανάπτυξης, παρέχει κατευθύνσεις και οδηγίες ιδίως 
μετά την εφαρμογή της νέας Κ.Α.Π., πάνω σε θέματα 
υλοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων του Γ΄ Κοινο−
τικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.) και εν συνεχεία της Δ΄ 
Προγραμματικής Περιόδου αρμοδιότητας του Υπουργεί−
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και υποδεικνύει 
την εφαρμογή μέτρων που κρίνονται αναγκαία για τη 
βελτίωση και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμε−
νων υπηρεσιών προς τους αγρότες.

γ) Στις Διευθύνσεις Γεωργικής Ανάπτυξης των Πε−
ριφερειών συνιστάται Τμήμα Εποπτείας των Τοπικών 
Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης, στην αρμοδιότητα του 
οποίου ανήκει ο συντονισμός, η εποπτεία, ο έλεγχος και 
η αξιολόγηση του έργου των Κέντρων αυτών, καθώς 
και η μέριμνα για τη στέγασή τους και τη συντήρηση 
των κτιριακών εγκαταστάσεών τους.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δη−
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων μπορεί να εξειδικεύονται οι πιο 
πάνω αρμοδιότητες.

Του Τμήματος Εποπτείας των Τοπικών Κέντρων Αγρο−
τικής Ανάπτυξης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ 
Γεωτεχνικών με ειδικότητα Γεωπόνου. Για τον έλεγχο και 
την αξιολόγηση του έργου των Τοπικών Κέντρων Αγρο−
τικής Ανάπτυξης, υποβάλλεται στον Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων κάθε έξι (6) μήνες έκθεση του 
Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. 

δ) Για τις ανάγκες των Τμημάτων της περίπτωσης γ΄της 
παραγράφου αυτής επιτρέπεται η μετάταξη και η από−
σπαση υπαλλήλων νομικών προσώπων εποπτείας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εφαρ−
μοζομένων ανάλογα των διατάξεων των παραγράφων 1 
και 2 του άρθρου 3 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄).

2. Σκοπός των Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης 
είναι η επιστημονική, επαγγελματική και τεχνολογική 
στήριξη των αγροτών, η πληροφόρησή τους ιδίως σε 
θέματα που αφορούν το είδος, την ποιότητα και την 
ποικιλία των αγροτικών προϊόντων που θα παράγουν, 
την τεχνολογία της παραγωγής και τη χρησιμοποίη−
σή της στην καθημερινή πρακτική, την κατάσταση της 
αγοράς και τις προοπτικές της, καθώς και η σύνδεση 
της αγροτικής έρευνας με την εφαρμογή των αποτε−
λεσμάτων της στην πράξη. 

3. Τα Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης είναι αρ−
μόδια για:

α) Την τεχνολογική και τεχνική βοήθεια των αγροτών 
αναφορικά με τις νέες τεχνικές καλλιέργειας, νέες καλ−
λιέργειες ή εκτροφές και νέες μεθόδους διαχείρισης 
των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. 

β) Την υποστήριξη των αγροτών στη διάθεση της πα−
ραγωγής με τη συνεχή πληροφόρηση για τη διεθνή και 
εγχώρια ζήτηση, καθώς και για τη δημιουργία ομαδικών ή 
μεμονωμένων αγορών και συστημάτων διαχείρισής τους.

γ) Τη συνεχή ενημέρωση των αγροτών για την εφαρ−
μοζόμενη αγροτική πολιτική, το νομικό πλαίσιο και τα 
αναπτυξιακά προγράμματα, καθώς και τη δυναμική 
εξέλιξης του αγροτικού τομέα σε εγχώριο και διεθνές 
επίπεδο.

δ) Την καθοδήγηση των αγροτών σε θέματα ποιότη−
τας, μεθόδων καλλιέργειας, κόστους παραγωγής και 
ανταγωνιστικότητας.
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ωτών κτηνιάτρων, η σύνταξη του μητρώου εγκεκριμέ−
νων κτηνιάτρων, οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής 
υπηρεσιών με σύμβαση έργου σε δημόσιους φορείς ή 
ιδιώτες, οι υποχρεώσεις, οι αρμοδιότητες και η εκπαί−
δευση των εγκεκριμένων κτηνιάτρων και η αξιολόγησή 
τους, η αμοιβή και η άδεια άσκησης της δραστηριότητας 
του εγκεκριμένου κτηνιάτρου. 

Άρθρο 11
Αγροτικά Μηχανήματα − Μεταφορά 

αγροτικών προϊόντων
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α΄), ως προς τον ορισμό του Αγρο−
τικού Μηχανήματος, αντικαθίσταται ως εξής:

«Μηχάνημα Αγροτικό: Το μηχανοκίνητο όχημα που 
προορίζεται κυρίως για την εκτέλεση γεωργικών εργα−
σιών (π.χ. αγρού, δάσους, κτηνοτροφικών, κηπευτικών, 
ανθοκομικών εκμεταλλεύσεων), τη μεταφορά προϊό−
ντων ή προσώπων της αγροτικής εκμετάλλευσης του 
ιδιοκτήτη του αγροτικού μηχανήματος ή τη μεταφορά 
εφοδίων ή εργαλείων είτε αυτοτελώς είτε με τη λει−
τουργία φερόμενων ή ελκόμενων μηχανημάτων, εργα−
λείων, ρυμουλκών. Ο όρος αυτός περιλαμβάνει:

α) τους γεωργικούς ελκυστήρες κάθε μορφής και
β) τις αυτοπροωθούμενες μηχανές εκτέλεσης γεωρ−

γικών εργασιών.
Στις άδειες κυκλοφορίας αναγράφονται υποχρεωτικά τα 

βάρη και οι διαστάσεις του αγροτικού μηχανήματος.»
2. Η περίπτωση β΄της παραγράφου 5 του άρθρου 21 

του ν. 3147/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και 
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
ορίζονται τα παράβολα για τις υπηρεσίες που προ−
σφέρουν οι Υπηρεσίες Απογραφής Γεωργικών Μηχα−
νημάτων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για την 
έκδοση της έκθεσης δοκιμής λειτουργικότητας, άδειας 
οδήγησης ή πτυχίου χειριστή αγροτικού μηχανήματος 
και άδειας κυκλοφορίας αγροτικού μηχανήματος, της 
άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη και ίδρυσης συνεργείου 
αγροτικών μηχανημάτων, καθώς και για την ηλεκτρο−
δότηση γεωργικών εγκαταστάσεων.»

3. Η περίπτωση κ΄της παραγράφου 3 του άρθρου 2 
του ν. 1959/1991, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 
10 του άρθρου 5 του ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46 Α΄), αντικα−
θίσταται ως εξής:

«κ) Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φορ−
τηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, μικτού βάρους 
μέχρι δώδεκα χιλιάδων χιλιογράμμων στους έχοντες 
μελισσοκομικές επιχειρήσεις, χωρίς την προϋπόθεση 
πραγματοποίησης των ακαθάριστων εσόδων, που προ−
βλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρ−
θρου 2 του ν. 1959/1991, όπως αυτές ισχύουν σήμερα.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων και Μεταφορών και Επικοινωνιών 
καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης 
των αδειών αυτών.» 

Άρθρο 12
Ρύθμιση θεμάτων Ελληνικού Οργανισμού

Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 
5α του ν. 1790/1988, που προστέθηκε με την παράγρα−

φο 10 του άρθρου 28 του ν. 3147/2003, αντικαθίσταται 
ως εξής:

«10. Η είσπραξη της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς 
υπέρ ΕΛ.Γ.Α. μπορεί να καθορίζεται για μεν τη φυτι−
κή παραγωγή με βάση την καλλιεργούμενη έκταση ή 
την παραγωγή, για δε τη ζωική παραγωγή με βάση το 
εκτρεφόμενο ζωικό κεφάλαιο.» 

2. To ύψος της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς που 
αναφέρεται στο άρθρο 1 της αριθμ. 243951/11.1.2005 από−
φασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 11 Β΄), ισχύει 
από 1ης Ιανουαρίου 2004. 

3. Κτηνοτρόφοι φυσικά πρόσωπα, ασφαλισμένοι ή 
ασφαλιζόμενοι στον ΕΛ.Γ.Α., που κατοικούν μόνιμα σε 
ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της Χώρας, ασχολού−
νται κυρίως με την κτηνοτροφία και διατηρούν για το 
σκοπό αυτόν πάσης φύσεως εγκαταστάσεις (ποιμνιο−
στάσια κ.λπ.) στις περιοχές αυτές, για όσο χρόνο αυτοί 
πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις, απαλλάσσονται από 
την καταβολή της εκάστοτε προβλεπόμενης ασφαλιστι−
κής εισφοράς τους υπέρ ΕΛ.Γ.Α., κατά ποσοστό είκοσι πέ−
ντε τοις εκατό (25%). Δεν θεωρείται αλλαγή της μόνιμης 
κατοικίας η ειθισμένη απομάκρυνση αυτών από τις ως 
άνω περιοχές λόγω χειμερινής ή θερινής περιόδου. Με 
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων καθορίζονται οι περιοχές της παραγράφου αυτής, 
ο ειθισμένος χρόνος απομάκρυνσης λόγω χειμερινής ή 
θερινής περιόδου, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για 
απόδειξη της συνδρομής των πιο πάνω προϋποθέσεων 
απαλλαγής, οι φορείς που χορηγούν τα δικαιολογητικά 
αυτά, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

4. Σε περίπτωση ύπαρξης υποχρέωσης καταβολής από 
τον ΕΛ.Γ.Α. αποζημίωσης στα πρόσωπα της παραγράφου 
3 για ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο αυτών, που καλύπτονται 
ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α., σύμφωνα με την εκάστοτε 
ισχύουσα νομοθεσία και τον Κανονισμό Ασφάλισης Ζωικού 
Κεφαλαίου του ΕΛ.Γ.Α., η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται 
από τον ΕΛ.Γ.Α. στα πιο πάνω πρόσωπα προσαυξημένη 
κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). 

Άρθρο 13
Τροποποίηση διατάξεων περί Οργανισμού Γεωργικής

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης
και Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.) «ΔΗΜΗΤΡΑ»

1. Μειώνεται από πενήντα τοις εκατό (50%) σε είκοσι 
πέντε τοις εκατό (25%) το ποσοστό της ίδιας συμμετο−
χής των αυτοαπασχολούμενων αγροτών σε προγράμ−
ματα κατάρτισης. 

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 
19 του ν. 2520/1997 (ΦΕΚ 173 Α΄), όπως αναριθμήθηκε σε 
παράγραφο 5 και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 
15 του άρθρου 23 του ν. 2945/2001, αντικαθίσταται και 
συμπληρώνεται ως εξής:

«Οι αποδοχές όσων υπαλλήλων αποσπώνται βαρύνουν 
την υπηρεσία από την οποία αποσπώνται και δεν μπορεί 
να είναι μικρότερες από τις αποδοχές και τα επιδόματα 
της θέσης από την οποία αποσπώνται.»

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροτα−
ξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί να εξαιρούνται από την 
κατεδάφιση, χωρίς την επιβολή προστίμου, αυθαίρετα 
κτίσματα των εκπαιδευτικών μονάδων (Κέντρα «ΔΗΜΗ−
ΤΡΑ»), Πρακτικά Γεωργικά Σχολεία, Τεχνικά Επαγγελμα−
τικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.), κυριότητας του Υπουργείου 
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δδ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚ−
ΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ «ΔΗΜΗ−
ΤΡΑ»:

Προέδρου και λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβου−
λίου, καθώς και του Διευθύνοντος Συμβούλου και των 
Γενικών Διευθυντών.

εε) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕ−
ΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π.):

Προέδρου και λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβου−
λίου, καθώς και του Διευθύνοντος Συμβούλου και του 
Γενικού Διευθυντή.

στστ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙ−
ΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ, ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥ−
ΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.):

Προέδρου, Αντιπροέδρων, Γενικού Διευθυντή και λοι−
πών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ζζ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
«ΟΑΣΙΣ»:

Προέδρου και λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβου−
λίου.

β) Τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τα μο−
νομελή όργανα διοίκησης των νομικών προσώπων της 
περίπτωσης α΄, που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του 
νόμου αυτού, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά 
τους μέχρι τη λήξη της θητείας τους.

37. Η παράγραφος 2 του άρθρου 53 του ν. 2637/1998 
(ΦΕΚ 200 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 
33 του άρθρου 24 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223 Α΄), αντι−
καθίσταται ως ακολούθως:

«2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές και εκλέ−
γεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εται−
ρείας για θητεία από ένα μέχρι δύο έτη.»

38. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 
του ν. 1845/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση του Ε.Σ. την 
εξειδίκευση της ερευνητικής πολιτικής των εθνικών Ιν−
στιτούτων Αγροτικής Έρευνας, σύμφωνα με τη γενικό−
τερη πολιτική της αγροτικής έρευνας του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και είναι υπεύθυνο 
για την υλοποίηση κυρίως της εφαρμοσμένης αγροτικής 
έρευνας.»

39. Τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τα 
μονομελή όργανα διοίκησης των νομικών προσώπων 
εποπτείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, των οποίων λήγει η θητεία, εξακολουθούν 
να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την αντικατάστα−
σή τους και δικαιούνται μέχρι τότε να λαμβάνουν τις 
αποδοχές ή τις αποζημιώσεις που προβλέπονται για 
την άσκηση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 21
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταρ−
γούνται:

α) Η παράγραφος 5 του άρθρου 9 και το άρθρο 14 
του ν.1845/1989, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν 
με την παράγραφο 9 του άρθρου 26 του ν. 2945/2001 
και την παράγραφο 9 του άρθρου 32 του ν. 2040/1992, 
αντίστοιχα.

β) Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 
41 του ν. 2637/1998.

γ) Η παράγραφος 12 του άρθρου 13 του ν. 3147/2003.
δ) Η με αριθμό 264757/19.9.2003 απόφαση των Υπουρ−

γών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω−
σης και Γεωργίας «Αναδιάρθρωση των Περιφερειακών 
Μονάδων – Κανονισμός Οργανωτικής Διάρθρωσης και 
Λειτουργίας του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. (Ν.Π.Ι.Δ.)» (ΦΕΚ 1378 Β΄).

ε) Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθε−
τη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται 
με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Άρθρο 22

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται 
οι διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4 και της παρ. 1 του 
άρθρου 23 του ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308 Α΄ ).

2. Το π.δ. 8/13.7.1993 (ΦΕΚ 795 Δ΄) και οι λοιπές δια−
τάξεις που ρυθμίζουν θέματα έκδοσης και εκτέλεσης 
οικοδομικών αδειών εξακολουθούν να ισχύουν. 

Άρθρο 23
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευ−
σή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορί−
ζεται διαφορετικά στις επί μέρους αυτού διατάξεις.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 
νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
  ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

 Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

 ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΕΥΑΓΓ. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΑΝ. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 Μ.−Γ. ΛΙΑΠΗΣ Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΕΜΜ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2005

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ




