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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/10381/0022 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 

απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης των μελών 
της Ειδικής Επιτροπής Διενέργειας Διεθνούς Ανοι−
κτού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για 
την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη Πληροφορια−
κού Συστήματος Καταγραφής και Χαρακτηρισμού 
Ραδιοτηλεοπτικών Εκπομπών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του π.δ. 258/1993 (ΦΕΚ 112/Α/30.6.1993) 

«Περί Οργανισμού της Γενικής Γραμματείας Τύπου και 

Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρ−
νησης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 4 του ν. 3242/2004 
(ΦΕΚ 102/Α/24.5.2004) «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και 
λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία 
και τους ΟΤΑ».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3166/2003 
(ΦΕΚ 178/Α/2.7.2003) «Οργάνωση και λειτουργία των 
Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας του Υπουργείου Τύ−
που και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και ρυθμίσεις για 
τον ευρύτερο τομέα των μέσων ενημέρωσης».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 
297/Α/23.12.2003).

5. 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) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα Κυβερνητικά Όργανα» και το γεγονός ότι, από τις 
διατάξεις της απόφασης αυτής, προκαλείται συνολική 
δαπάνη ύψους 1.800,00 Ευρώ που θα αντιμετωπισθεί από 
τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 0515 του Προϋπο−
λογισμού του πρώην Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε., νυν 
Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Γενικής Γραμμα−
τείας Ενημέρωσης οικονομικού έτους 2006.

6. Τη διάταξη του άρθρου 40 του ν. 849/1978, όπως 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993.

7. Την υπ’ αριθμ. 19869/Ζ/6.10.2005 (ΦΕΚ1384/Β/6.10.2005) 
απόφαση «Σύσταση−Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής 
Διενέργειας Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την 
επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Ανά−
πτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Καταγραφής και 
Χαρακτηρισμού Ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών»

8. Την υπ’ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφαση Κα−
θορισμού αποζημίωσης των μελών της Ειδικής Επιτρο−
πής Διενέργειας Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για 
την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου 
«Ανάπτυξη πληροφοριακού Συστήματος Καταγραφής 
και Χαρακτηρισμού Ραδιοτηλεοπτικών Εκπομπών».

9. Το υπ’ αριθμ. 778/11.1.2006 Υπηρ. Σημείωμα της Προ−
έδρου της Επιτροπής.

10. Την υπ’ αριθμ. 286Η/19.1.2006 Υπηρεσιακό Σημείωμα 
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

11. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 301/1976 (ΦΕΚ 91/
Α.20.4.1976) «Περί της εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσε−
ως δημοσιευομένης ύλης και ρυθμίσεως θεμάτων αναφε−
ρομένων εις την έκδοσιν και κυκλοφορίαν ταύτης».
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12. Την υπ’ αριθμ. 2/80345/0004/8.11.1999 κοινή απόφαση 
«Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής» σύμφωνα με το άρθ. 
7 παρ. 1.του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ2040/Β/1999).

13. Την υπ’ αριθμ. Υ 94/26.5.2004 (ΦΕΚ 153/Γ/2004) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επι−
κρατείας «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επικοινωνίας 
και Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης», αποφασίζουμε :

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 
απόφαση καθορισμού αποζημίωσης των μελών της Ει−
δικής Επιτροπής Διενέργειας Διεθνούς Ανοικτού Δια−
γωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίη−
ση του έργου «Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος 
Καταγραφής και Χαρακτηρισμού Ραδιοτηλεοπτικών 
Εκπομπών» ως προς τον χρόνο και ορίζουμε ότι για 
την ολοκλήρωση του έργου της Επιτροπής, απαιτείται 
πέραν του τριμήνου, πρόσθετο διάστημα δύο μηνών και 
συγκεκριμένα από 1/1/2006 έως 28/2/2006.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 2/65595/0022/ 
14.12.2005 απόφαση Καθορισμού αποζημίωσης, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. γ΄ του ν. 3205/2003 
ήτοι κατά μήνα ως ακολούθως: Πρόεδρος: 150 Ευρώ Τρία 
Μέλη: 150 Ευρώ έκαστο Καθηγήτρια: 300 Ευρώ

Η ανωτέρω αποζημίωση καταβάλλεται στο ακέραιο με 
την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις τουλάχιστον 
συνεδριάσεις το μήνα άλλως θα περικόπτεται αναλόγως.

Κατόπιν των ανωτέρω η πρόσθετη προκαλούμενη δα−
πάνη θα ανέλθει στο ύψος των 1.800,00 Ευρώ, και δύνα−
ται να αντιμετωπισθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις 
του ΚΑΕ 0515 «Αποζημίωση Μελών Συλλογικών Οργά−
νων» του Προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας 
Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, 
οικονομικού έτους 2006.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Απριλίου 2006
Οι Γενικοί Γραμματείς

 Δημοσιονομικής Πολιτικής
 Υπ. Οικον. και Οικονομικών Επικοινωνίας
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ ΜΑΡΓ. ΠΑΠΑΔΑ−ΧΕΙΜΩΝΑ

F
Αριθμ. 117798 (2)
Καταχώρηση της δραστικής ουσίας Tolyfluanid στο παράρ−

τημα Ι του προεδρικού διατάγματος 115/1997 «Έγκριση, 
διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του 
Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α΄ 104), σε συμ−
μόρφωση προς την Οδηγία 2006/6/ΕΚ της Επιτροπής 
της 17ης Ιανουαρίου 2006.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Το άρθρο 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή 

του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34) όπως τροποποιήθηκε 
από το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και το άρθρο 
65 του ν. 1892/90 (Α΄ 101).

2) Το άρθρο 14, περιπτ. κστ΄ του ν. 721/1977 (Α΄ 298), 
όπως προστέθηκε με το άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 2732/1999 
(Α΄ 154).

3) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για τη 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» όπως αυτή 
κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.  63/2005 
(Α΄ 98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρού−
σας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού.

4) Το π.δ. 115/1997 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και 
έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφω−
ση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου (Α΄ 104/97), 
όπως έχει συμπληρωθεί».

5) Την οδηγία 2006/6/ΕΚ της Επιτροπής της 17ης Ιανου−
αρίου 2006 (Ε.Ε. Αρ. L 12/21 της 7.1.2006) για την καταχώ−
ριση της δραστικής ουσίας Tolyfluanid στο παράρτημα Ι 
της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την 
διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά.

6) Την υπ’ αριθμ. Υ 132/11.10.2004 (Β΄ 1533/14.10.2004) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρ−
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό», αποφασίζουμε :

Άρθρο 1
Σκοπός (άρθρο 1 της Οδηγίας 2006/6/ΕΚ)

Με την παρούσα απόφαση ο πίνακας του παραρτήματος 
Ι του π.δ. 115/1997 τροποποιείται ώστε να καταχωρηθεί η 
δραστική ουσία: Tolyfluanid σύμφωνα με το άρθρο 3 της 
παρούσας, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2006/6/ΕΚ 
της Επιτροπής (Ε.Ε. Αριθ. L 12/21 της 17.1.2006).

Άρθρο 2
(άρθρο 3 της Οδηγίας 2006/6/ΕΚ)

1. Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής (Τμήμα 
Γεωργικών Φαρμάκων) του Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων, εφόσον βρίσκει εφαρμογή, τρο−
ποποιεί ή ανακαλεί τις υφιστάμενες εγκρίσεις για κάθε 
φυτοπροστατευτικό προϊόν που περιέχει τήν δραστική 
ουσία Tolyfluanid έως τις 31 Μαρτίου 2007. Έως την ημε−
ρομηνία αυτή επαληθεύει, ιδίως, ότι πληρούνται οι όροι 
του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης σχετικά με την 
ουσία Tolyfluanid, με εξαίρεση όσα προσδιορίζονται στο 
μέρος Β της καταχώρησης αυτής της δραστικής ουσίας, 
και ότι ο κάτοχος της έγκρισης κυκλοφορίας διαθέτει ή 
έχει πρόσβαση σε φάκελο που ικανοποιεί τις απαιτήσεις 
του Παραρτήματος II του π.δ. 115/1997 (Α΄ 104) σύμφωνα 
με τους όρους του άρθρου 13.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγαφο 1, για κάθε 
εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν που περιέχει 
Tolyfluanid είτε ως μόνη δραστική ουσία είτε μαζί με άλ−
λες δραστικές ουσίες που έχουν περιληφθεί στο σύνολο 
τους στο Παράρτημα Ι του π.δ. 115/1997 (Α΄104) έως τις 30 
Σεπτεμβρίου 2006 το αργότερο, η Διεύθυνση Προστασί−
ας Φυτικής Παραγωγής (Τμήμα Γεωργικών Φαρμάκων) 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
εφόσον βρίσκει εφαρμογή, προβαίνει στην αξιολόγηση 
σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στο 
παράρτημα VI του π.δ. 115/1997, βάσει ενός φακέλου 
που πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήματος III του 
π.δ. 115/1997 και λαμβάνοντας υπόψη το μέρος Β του 
Παραρτήματος της παρούσας απόφασης σχετικά με την 
Tolyfluanid. Με βάση την αξιολόγηση αυτή καθορίζεται 
εάν το προϊόν πληροί τους όρους του άρθρου 4, παρά−
γραφος 1, εδάφια (β), (γ), (δ) και (ε) του π.δ. 115/1997.

Ύστερα από την αξιολόγηση αυτή η Αρμόδια Αρχή:
α) σε περίπτωση που ένα προϊόν περιέχει Tolyfluanid 

ως τη μόνη δραστική ουσία, εφόσον είναι αναγκαίο, 
τροποποιεί ή ανακαλεί την έγκριση έως τις 30 Σεπτεμ−
βρίου 2010 το αργότερο ή

β) σε περίπτωση που ένα προϊόν περιέχει Tolyfluanid 
μαζί με άλλες δραστικές ουσίες, κατά περίπτωση, τρο−
ποποιεί ή ανακαλεί την έγκριση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 
2010 ή έως την ημερομηνία που έχει οριστεί για μια 
τέτοια τροποποίηση ή ανάκληση στην αντίστοιχη κα−
νονιστική πράξη ή κανονιστικές πράξεις με τις οποίες 
καταχωρίστηκε η σχετική ουσία ή ουσίες στο Παράρτη−
μα Ι του π.δ. 115/1997 (Α΄ 104), εφόσον η τελευταία είναι 
η μεταγενέστερη.
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Άρθρο 4
(άρθρο 2 της Οδηγίας 2006/6/ΕΚ)

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από 
την 1η Απριλίου 2007. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Απριλίου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

F
Αριθμ. 117799 (3)
Καταχώρηση των δραστικών ουσιών Forchlorfenuron και 

Indoxacarb στο παράρτημα Ι του προεδρικού διατάγ−
ματος υπ’ αριθμ. 115/1997 «Έγκριση, διάθεση στην αγο−
ρά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλί−
ου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α΄ 104), σε συμμόρφω−
ση προς την Οδηγία 2006/10/ΕΚ της Επιτροπής της 
27ης Ιανουαρίου 2006.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη :
1) Το άρθρο 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή 

του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34) όπως τροποποιήθηκε 
από το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και το άρθρο 
65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101).

2) Το άρθρο 14, περιπτ. κστ΄ του ν. 721/1977 (Α΄ 298), 
όπως προστέθηκε με το άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 2732/1999 
(Α΄ 154).

3) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για τη 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» όπως αυτή 
κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(Α΄98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρού−
σας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού.

4) Το π.δ. 115/1997 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και 
έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφω−
ση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου (Α΄ 104/97), 
όπως έχει συμπληρωθεί».

5) Την οδηγία 2006/10/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης 
Ιανουαρίου 2006 (Ε.Ε. Αρ. L 25/24 της 27.1.2006) για την 
καταχώριση των δραστικών ουσιών Forchlorfenuron και 
Indoxacarb στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου σχετικά με την διάθεση φυτοπροστα−
τευτικών προϊόντων στην αγορά.

6) Τη υπ’ αριθμ. Υ 132/11.10.2004 (Β΄ 1533/14.10.2004) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρ−
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό», αποφασίζουμε :

Άρθρο 1
Σκοπός

(άρθρο 1 της Οδηγίας 2006/10/ΕΚ)

Με την παρούσα απόφαση ο πίνακας του παραρτήμα−
τος Ι του π.δ. 115/1997 τροποποιείται ώστε να καταχωρη−
θούν οι δραστικές ουσίες: Forchlorfenuron και Indoxacarb 
σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας, σε συμμόρφωση 
προς την Οδηγία 2006/10/ΕΚ της Επιτροπής (Ε.Ε. Αριθ. 
L 25/24 της 27.1.2006).

Άρθρο 2
(άρθρο 3 της Οδηγίας 2006/10/ΕΚ)

1. Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής (Τμή−
μα Γεωργικών Φαρμάκων) του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, εφόσον βρίσκει εφαρμογή, 
τροποποιεί ή ανακαλεί τις υφιστάμενες εγκρίσεις για 
κάθε φυτοπροστατευτικό προϊόν που περιέχει τις δρα−
στικές ουσίες Forchlorfenuron και Indoxacarb έως τις 30 
Σεπτεμβρίου 2006. Έως την ημερομηνία αυτή επαληθεύ−
ει, ιδίως, ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 3 της πα−
ρούσας απόφασης σχετικά με τις ουσίες Forchlorfenuron 
και Indoxacarb, με εξαίρεση όσα προσδιορίζονται στο 
μέρος Β της καταχώρησης αυτών των δραστικών ου−
σιών, και ότι ο κάτοχος της έγκρισης κυκλοφορίας δι−
αθέτει ή έχει πρόσβαση σε φάκελο που ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις του Παραρτήματος II του π.δ. 115/1997 (Α΄104) 
σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 13.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγαφο 1, για κάθε 
εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν που περιέχει 
Forchlorfenuron ή Indoxacarb είτε ως μόνη δραστική ουσία 
είτε μαζί με άλλες δραστικές ουσίες που έχουν περιληφθεί 
στο σύνολο τους στο Παράρτημα Ι του π.δ. 115/1997 (Α΄ 
104) έως τις 31 Μαρτίου 2006 το αργότερο, η Διεύθυνση 
Προστασίας Φυτικής Παραγωγής (Τμήμα Γεωργικών Φαρ−
μάκων) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων, εφόσον βρίσκει εφαρμογή, προβαίνει στην αξιολόγη−
ση σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στο 
παράρτημα VI του π.δ. 115/1997, βάσει ενός φακέλου που 
πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήματος III του π.δ. 115/1997 
και λαμβάνοντας υπόψη το μέρος Β του Παραρτήματος 
της παρούσας απόφασης σχετικά με τις Forchlorfenuron 
και Indoxacarb αντίστοιχα. Με βάση την αξιολόγηση αυτή 
καθορίζεται εάν το προϊόν πληροί τους όρους του άρθρου 
4, παράγραφος 1, εδάφια (β), (γ), (δ) και (ε) του π.δ. 115/97.

Ύστερα από την αξιολόγηση αυτή η Αρμόδια Αρχή:
α) σε περίπτωση που ένα προϊόν περιέχει Forchlorfenuron 

ή Indoxacarb ως τη μόνη δραστική ουσία, εφόσον είναι 
αναγκαίο, τροποποιεί ή ανακαλεί την έγκριση έως τις 30 
Σεπτεμβρίου 2007 το αργότερο ή

β) σε περίπτωση που ένα προϊόν περιέχει Forchlorfenuron 
ή Indoxacarb μαζί με άλλες δραστικές ουσίες, κατά πε−
ρίπτωση, τροποποιεί ή ανακαλεί την έγκριση έως τις 
30 Σεπτεμβρίου 2007 ή έως την ημερομηνία που έχει 
οριστεί για μια τέτοια τροποποίηση ή ανάκληση στην 
αντίστοιχη κανονιστική πράξη ή κανονιστικές πράξεις 
με τις οποίες καταχωρίστηκε η σχετική ουσία ή ουσί−
ες στο Παράρτημα Ι του π.δ. 115/97 (Α΄ 104), εφόσον η 
τελευταία είναι η μεταγενέστερη.
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Άρθρο 4
(άρθρο 2 της Οδηγίας 2006/1 Ο/ΕΚ)

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από την 1η Οκτωβρίου 2007.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Απριλίου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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