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   Θέση σε κυκλοφορία νέων αναμνηστικών κερμάτων κυ−

κλοφορίας 2 € με αφορμή τον εορτασμό της 50ης 
επετείου από την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης 
(1957−2007) για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και καθορισμός των κυρίων γνωρισμάτων τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του άρθρου 106 παρ. 2 της Συνθήκης 

για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
2. Τα από 17.10.2006 Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου, με τα οποία εγκρίθηκε η έκδοση ενός 
αναμνηστικού κέρματος κυκλοφορίας 2−ευρώ με κοινό 
σχέδιο για όλα τα κράτη της ευρωζώνης στην εθνική 
όψη του νομίσματος με σκοπό τον εορτασμό της 50ης 
Επετείου από την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης 
(Ευρωπαϊκό Δελτίο−Οικονομικής και Νομισματικής πο−
λιτικής αρ.8/10, ΕU 10−2006) 

3. Τις διατάξεις του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) 
υπ’ αριθμ. 975/1998 της 3ης Μαΐου 1998 «για την ονομα−
στική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων 
σε ευρώ που πρόκειται να κυκλοφορήσουν (ΕΕ L 139 

της 11.5.1998, σελ. 6), όπως έχει τροποποιηθεί με τον 
Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 423/1999 της 
22.2.1999 (ΕΕ L 52 της 27.2.1999, σελ. 2)

4. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3 και παρ. 1 του 
άρθρου 4 του ν. 2948/2001 «Κυκλοφορία τραπεζογραμ−
ματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις 
για την εισαγωγή του ευρώ» (ΦΕΚ Α΄ 242)

5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου δεύτερου του 
ν.δ. 488/1974 «Περί κυρώσεως της μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος υπογραφεί−
σης την 21η Ιουνίου 1973 Συμβάσεως δι’ ής ρυθμίζονται 
τα της κοπής μεταλλικών κερμάτων του Δημοσίου και 
άλλων τινών διατάξεων.» (ΦΕΚ Α΄ 203)

6.Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

7. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονο−
μίας και Οικονομικών «Καθορισμός των αρμοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 
Β’ 1432), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/
ΔΙΟΕ/179/2006 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 204).

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος 
π.δ/τος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο−
γισμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, 
έτους 2007, φορέας 23−200, ΚΑΕ 3326, το ύψος της 
οποίας θα ανέλθει στο ποσό των 840.000 € περίπου.

9. Την υπ’αριθμ. 357/29.12.2006 γνωμοδότηση του Συμ−
βουλίου Επικρατείας μετά από πρόταση του Υφυπουρ−
γού Οικονομίας & Οικονομικών, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1

1. Τίθενται σε κυκλοφορία νέα αναμνηστικά μεταλλικά 
κέρματα κυκλοφορίας των 2 € με αφορμή τον εορτασμό της 
50ης επετείου από την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης 
(25.3.1957), με την οποία ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση.

2. Τα κέρματα αυτά τυπώνονται εφάπαξ σε ποσότητα 
4.000.000 τεμαχίων με την παράσταση της εθνικής όψης, 
διαφορετική από τα κυκλοφορούντα ελληνικά κέρματα 
της αξίας αυτής, αλλά με κοινό σχέδιο για όλα τα κράτη−
μέλη . Η παράσταση επί της κοινής όψης είναι ίδια με τα 
κυκλοφορούντα ελληνικά κέρματα της αξίας αυτής με 
έτος κοπής το 2007 (νέος ευρωπαϊκός χάρτης) 

3. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κερμάτων είναι 
αυτά των κυκλοφορούντων κερμάτων των 2 €, όπως 
έχουν καθορισθεί στις διατάξεις του Κανονισμού του 
Συμβουλίου (ΕΚ) υπ’αριθμ. 975/1998 της 3ης Μαΐου 1998 
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   Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 

365/2002 (Α΄ 307) «Μέτρα προστασίας κατά της ει−
σαγωγής από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα στη 
Χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος μέλος της Κοι−
νότητας οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα 
φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο 
εσωτερικό της…» όπως ισχύει, σε εκτέλεση του άρ−
θρου 59 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’αριθμ. 882/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις
α) Του άρθρου 4 του ν. 2147/1952 (Α΄ 155) «Περί προλή−

ψεως και καταστολής των ασθενειών και εχθρών των 
φυτών και περί οργανώσεως της Φυτοπαθολογικής 
Υπηρεσίας». 

β) Του άρθρου 1 παρ.1, 2 και 3 του ν.1338/1993 «Εφαρ−
μογή του Κοινοτικού δικαίου» (Α΄ 34) όπως η παρ.1 έχει 
τροποποιηθεί με την 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 
Κοινότητος, Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού 
Εφοδιασμού EURATOM» (A΄ 70) και του άρθρου 3 του 
ν. 1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του 
ν. 1892/1990 (Α΄101). 

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα όπως η νομο−
θεσία αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το 
π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Την υπ’ αριθμ. Υ −132/11.10.2004 (B΄ 1533) κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέ−
ξανδρο Κοντό».

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος 
διατάγματος δεν προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του 
Κρατικού προϋπολογισμού.

4. Την υπ’ αριθμ. 332/2006 γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1

Στο π.δ. 365/2002 (Α΄ 307) προστίθεται νέο άρθρο 22α 
που έχει ως εξής:

«Άρθρο 22α
(άρθρο 27α της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ όπως

 προστέθηκε με το άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθμ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

Συμβουλίου.)

Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος και 
με την επιφύλαξη του άρθρου 19 αυτού, ισχύουν κατά 
περίπτωση, τα άρθρα 41 έως 46 του κανονισμού (ΕΚ) 
υπ’αριθμ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004 (ΕΕ L 165 της 
30.4.2004, σ.1, Διορθωτικό L191/1 της 28.5.2004), «για τη 
διενέργεια επισήμων ελέγχων σε συμμόρφωση προς 
τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς 
τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των 
ζώων.»

Άρθρο 2

Το άρθρο 25 του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 25

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Προ−
στασίας Φυτικής Παραγωγής, μπορούν να καθορίζονται 
και να τροποποιούνται λεπτομερειακά θέματα, ειδικά 
και τεχνικά και να τροποποιούνται τα Παραρτήματα 
του παρόντος διατάγματος σύμφωνα με τις οδηγίες 
του Συμβουλίου και της Επιτροπής της Ε.Ε.»

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Το παρόν διάταγμα ισχύει από τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός από το άρθρο 
1 που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2006.

Στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
αναθέτουμε τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. 

  Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007
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