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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 11702/06
(1)
Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων
υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/2005 των υπη−
κόων τρίτων χωρών που φοιτούν ή έχουν αποφοιτή−
σει από δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ − ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 3 του ν. 3386/2005
«Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων
χωρών στην Ελληνική Επικράτεια » (ΦΕΚ 212 Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε−
σίας 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» (ΦΕΚ 98 Α΄).
3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών,
Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης, για ανάθεση αρμο−
διοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης
και Αποκέντρωσης Αθανάσιο Νάκο (ΦΕΚ 527/Β΄).
4. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Είναι δυνατή η υπαγωγή στις ρυθμίσεις του ν.
3386/2005: α) των ενήλικων υπηκόων τρίτων χωρών,
οι οποίοι φοιτούν σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα
δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έχουν
συμπληρώσει διετή φοίτηση σε δημόσια εκπαιδευτι−
κά ιδρύματα οποιασδήποτε βαθμίδας, β) των ενήλικων
υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει
τριετή φοίτηση σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα δευ−
τεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από τα οποία
έχουν αποφοιτήσει και διαμένουν έκτοτε στην Ελλάδα
και γ) των ανήλικων τέκνων υπηκόων τρίτων χωρών που
φοιτούν σε οποιαδήποτε βαθμίδα και οι γονείς τους
διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.
2. Η άδεια διαμονής για τους υπαγόμενους στην περί−
πτωση (α) της προηγουμένης παραγράφου είναι ετήσια
και ανανεώνεται για ισόχρονο κάθε φορά χρονικό διά−
στημα μέχρι την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών προ−
σαυξημένου μέχρι το ήμισυ. Περαιτέρω ανανέωση αυτής
γίνεται για έναν από τους λόγους του ν. 3386/2005.
Για τη χορήγηση άδειας διαμονής, σύμφωνα με τα
ανωτέρω, υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:
α) Αίτηση εις διπλούν, που συνοδεύεται από τρεις
φωτογραφίες.
β) Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου
ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου (όλων των σελίδων),
χωρίς να απαιτείται εθνική θεώρηση εισόδου.
γ) Πιστοποιητικό υγείας από Ελληνικό κρατικό νοση−
λευτικό ίδρυμα που θα βεβαιώνει ότι δεν πάσχει από
νόσημα, το οποίο, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και
την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.), μπορεί να
αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
δ) Παράβολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 3386/2005.
ε) Βεβαίωση του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος
δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, από την
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Παρακολούθησης του Ε.Π. της ΚτΠ και ειδικά το τμήμα
που αναφέρεται στο Μ 3.3.
33. Την υπ’ αριθμ. 11164/29.7.2005 Απόφαση πρόσκλη−
σης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προ−
τάσεων στην πράξη με τίτλο «Επεξεργασία εικόνων,
ήχου και γλώσσας» και την υπ’ αριθμ. 11550/4.8.2005
τροποποίησή της.
34. Την απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο «Επε−
ξεργασία εικόνων, ήχου και γλώσσας» στο Ε.Π. ΚτΠ με
α.π. ΕΥΔ ΕΠΚτΠ 152.003/ΚτΠ1920/Β/18.5.05.
35. Την υπ’ αριθμ. ΕΥΔ ΕΠΚτΠ 152115/ΚτΠ 3960/
ΔΦ54/2.5.2006 απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιότητας
ανάθεσης ενεργειών Εθνικής Τεχνικής Βοήθειας – Στή−
ριξης στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας»,
αποφασίζουμε:
1. Συστήνουμε επιτροπή/ές παρακολούθησης και πα−
ραλαβής των έργων του Συμβούλου Τεχνικής Υποστή−
ριξης α) του Επιχειρησιακού προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙ−
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΝ) 2006−2008 υλοποίησης των μέτρων
3.3, 4.1 – 4.5 και 8.3 β) στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων Περιφέρειας, «Κοινοπραξίες Έρευνας
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτε−
ραιότητας» και γ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΚτΠ)». Η Επιτροπή απο−
τελείται από τρία (3) μέλη.
2. Τα μέλη της επιτροπής ορίζονται με απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας.
3. Η Επιτροπή υποχρεούται να προβεί στην παρα−
κολούθηση και παραλαβή των έργων σύμφωνα με τα
αναγραφόμενα στην ισχύουσα σύμβαση.
4. Στα μέλη των επιτροπών θα καταβάλλεται αμοιβή
σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην αντίστοιχη ΥΑ.
5. Η αμοιβή των μελών, τα έξοδα μετακίνησης και
διαμονής των αξιολογητών για τα επιχειρησιακά προ−
γράμματα ΕΠΑΝ και ΠΕΠ θα βαρύνουν τις πιστώσεις
του έργου 2003ΣΕ01330010 ΣΑΕ 013/3 ενώ του επι−
χειρησιακού προγράμματος ΚτΠ το έργο με κωδικό
2005ΣΕ01330025 ΣΑΕ 013/3. Τα απαιτούμενα δικαιολο−
γητικά πληρωμής είναι τα προβλεπόμενα από τις διατά−
ξεις του ΠΔ 4/2002 και την με α.π.60630/ΕΥΣ 5671/16.9.03
εγκύκλιο του ΥΠΟΟ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

β. Των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν.
1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34) όπως
τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1440/1984
(Α΄70), της παραγράφου 1 ζ του άρθρου 2 του ν. 1338/1983
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 1880/1990 (Α΄
39) και του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 όπως αυτό αντικα−
ταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν. 1892/90 (Α΄101).
γ. Του άρθρου δεύτερου του ν. 2077/1992 (Α΄136)
«Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση
και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που
περιλαμβάνονται στην Τελική πράξη».
δ. Την υπ’ αριθμ. 13736/1985(304/Β/20.5.1985) κοινή υπουρ−
γική απόφαση «Προσαρμογή της νομοθεσίας στις διατάξεις
της 72/306/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων της 2 Αυγούστου 1972, περί προσεγγίσεως των
νομοθεσιών των Κρατών μελών των αναφερομένων στα
μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών μολυ−
νόντων αερίων που προέρχονται από πετρελαιοκινητήρες
προοριζόμενους για την προώθηση των οχημάτων.
ε. Την υπ’ αριθμ. 17884/1368/97(Β.934) κοινή υπουργική
απόφαση Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς
την οδηγία 97/20/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων της 18 Απριλίου 1997 «για την προσαρμο−
γή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 72/306 ΕΟΚ του
Συμβουλίου περι προσεγγίσεως των νομοθεσιών των
κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμ−
βάνονται κατά της εκπομπής ρύπων από τους πετρε−
λαιοκινητήρες των οχημάτων».
2. Την ανάγκη συμμόρφωσης της Ελληνικής νομοθε−
σίας με τις διατάξεις της οδηγίας 2005/21/ΕΚ της Επι−
τροπής της 7 Μαρτίου 2005 για την προσαρμογή στην
τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 72/306/ΕΟΚ του Συμβου−
λίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών
μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται
κατά της εκπομπής ρύπων από τους πετρελαιοκινητή−
ρες των οχημάτων.
3. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2006

1. Ο κατάλογος των παραρτημάτων μεταξύ των άρ−
θρων και του παραρτήματος 1 της υπ’ αριθμ. 13736/1985
κοινής υπουργικής απόφασης όπως ισχύει αντικαθίστα−
ται ως εξής:
«ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ»
Παράρτημα I: Ορισμοί, αίτηση έγκρισης τύπου ΕΚ,
χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ, σύμβολο
της διορθωμένης τιμής του συντελεστή
απορρόφησης, διατάξεις και δοκιμές,
τροποποιήσεις του τύπου, συμμόρφω−
ση παραγωγής
Προσάρτημα 1: Πληροφοριακό έγγραφο
Προσάρτημα 2: Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου
Παράρτημα II: Παράδειγμα του συμβόλου της διορ−
θωμένης τιμής του συντελεστή απορ−
ρόφησης
Παράρτημα III: Δοκιμή σε σταθεροποιημένους ρυθμούς
λειτουργίας επί της καμπύλης πλήρους
φορτίου
Παράρτημα IV: Δοκιμή σε ελεύθερη επιτάχυνση
Παράρτημα V: Οριακές τιμές που εφαρμόζονται κατά
τη διάρκεια των δοκιμών σε σταθερο−
ποιημένους ρυθμούς λειτουργίας

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

F
Αριθμ. 16702/1285
(3)
Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2005/21/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Μαρτί−
ου 2005 για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της
Οδηγίας 72/306/ΕΟΚ του Συμβουλίου για προσέγγιση
των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα
που πρέπει να λαμβάνονται κατά της εκπομπής ρύπων
από τους πετρελαιοκινητήρες των οχημάτων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ − ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 2 του άρθρου 84 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε
με το ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλο−
φορίας» (Α΄ 57).
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Παράρτημα VI: Χαρακτηριστικά των αδιαφανόμε−
τρων
Παράρτημα VII: Εγκατάσταση και χρησιμοποίηση του
αδιαφανόμετρου»
2. Το παράρτημα Ι της υπ’ αριθμ. 13736/85(304/
Β/20.5.1985) κοινής υπουργικής απόφασης όπως ισχύει
τροποποιείται ως εξής:
2.1 Στο τμήμα 5.2.2.1, το «Παράρτημα VI» αντικαθίσταται
από το «Παράρτημα V».
2.2 Στο τμήμα 5.3.2, το «Παράρτημα VI» αντικαθίσταται
από το «Παράρτημα V».
2.3 Στο τμήμα 5.4, το «Παράρτημα VII» αντικαθίσταται
από το «Παράρτημα VI».
2.4 Στο τμήμα 7.2.1.2, το «Παράρτημα VI» αντικαθίστα−
ται από το «Παράρτημα V».
3. Το παράρτημα ΙΙΙ της υπ’ αριθμ. 13736/85(304/
Β/20.5.1985) κοινής υπουργικής απόφασης όπως ισχύει
τροποποιείται ως εξής:
3.1 Το τμήμα 3.2. αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο:
«3.2. Καύσιμο.
Θα πρέπει να χρησιμοποιείται το καύσιμο αναφοράς
που καθορίζεται στο παράρτημα IV της οδηγίας 88/77/
ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε τελευταία, και το οποίο είναι
κατάλληλο όσον αφορά τις οριακές τιμές εκπομπών για
τις οποίες δοκιμάζεται το όχημα ή η μηχανή προκειμέ−
νου να λάβει έγκριση τύπου.»
3.2. Στο τμήμα 3.4, το «Παράρτημα VII» αντικαθίσταται
από το «Παράρτημα VI» και το «Παράρτημα VIII» αντικα−
θίσταται από το «Παράρτημα VII».
3.3. Στο τμήμα 4.2, το «Παράρτημα VI» αντικαθίσταται
από το «Παράρτημα V».
4. Το παράρτημα V διαγράφεται.
5. Το παράρτημα VI γίνεται παράρτημα V.
6. Το παράρτημα VIΙ της κ.υ.α. 13736/85(304/Β/20−5−85)
όπως ισχύει τροποποιείται ως εξής:
6.1 Το παράρτημα VII γίνεται παράρτημα VI.
6.2. Το τμήμα 3.3. αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο:
«3.3. Φωτεινή πηγή»
Η φωτεινή πηγή πρέπει να αποτελείται από ένα λα−
μπτήρα πυρακτώσεως του οποίου η θερμοκρασία χρώ−
ματος κυμαίνεται από 2 800 έως 3 250 K ή μια δίοδο εκ−
πομπής πράσινου φωτός (LED) με κορυφή φάσματος σε
μήκος κύματος μεταξύ 550 και 570 nm. Η φωτεινή πηγή
προστατεύεται από την επικάθιση αιθάλης με μέσα που
δεν επηρεάζουν το μήκος της οπτικής διαδρομής πέραν
των προδιαγραφών του κατασκευαστή.»
7. Το παράρτημα VIΙI της υπ’ αριθμ. 13736/85(304/
Β/20.5.1985) κοινής υπουργικής απόφασης όπως ισχύει
τροποποιείται ως εξής:
7.1. Το παράρτημα VΙΙΙ γίνεται παράρτημα VΙΙ.
7.2 Στα σημεία 2.1.6, 2.17 και 2.2.3, το «Παράρτημα VII»
αντικαθίσταται από το «Παράρτημα VI».
Άρθρο 2
Από τη δημοσίευση της παρούσης, οι αρμόδιες υπη−
ρεσίες δεν χορηγούν έγκριση τύπου Ε.Κ. και αρνούνται
τη χορήγηση εθνικής έγκρισης τύπου για ένα νέο όχημα
για λόγους σχετικής με την εκπομπή ρύπων από πετρε−
λαιοκινητήρες εφόσον δεν πληροί τις διατάξεις της υπ’
αριθμ. 13736/1985 (Β 304) κοινής υπουργικής απόφασης
ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ως τροποποιείται
με την παρούσα απόφαση.
Εγκρίσεις που είχαν χορηγηθεί δυνάμει της υπ’
αριθμ. 13736/1985 κοινής υπουργικής απόφασης δεν
ακυρώνονται, ούτε αποκλείεται τυχόν επέκτασή τους.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Άρθρο 3
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Ιουνίου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΜΙΧΑΛΗΣ Κ. ΛΙΑΠΗΣ

F
Αριθμ. Οικ. 38036/1060
(4)
Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή δράσης
κρατικών ενισχύσεων στον τομέα των Ευρυζωνικών
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, στο πλαίσιο των Μέτρων
4.2/4.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία
της Πληροφορίας» του Κ.Π.Σ. 2000−2006, σύμφωνα με
το άρθρο 35 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α΄).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Το ν. 2860/2000 και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3, 7 και
24 (ΦΕΚ 251/τΑ/14.11.2000).
3. Το άρθρο 35 του ν. 3016/2002 «Εταιρική διακυβέρνη−
ση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (Α 110).
4. Το π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι−
κής Οικονομίας» (ΦΕΚ 165/τ. Α/14.7.2000).
5. Το π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνι−
κής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικο−
νομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57/Α/21.3.2002).
6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/1999 του Συμβουλίου της
21.6.1999 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ)
1447/2001 του Συμβουλίου της 28.6.2001, τον Κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 1105/2003 του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου
2003, τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 173/2005 του Συμβουλίου
της 24ης Ιανουαρίου 2005 και ισχύει.
7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000 της Επιτροπής της
30.5.2000.
8. Τον Κανονισμό 1685/2000 της Επιτροπής της
28.7.2000 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1145/2003 της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2003
και τον Κανονισμό 448/2004 της Επιτροπής της 10ης
Μαρτίου 2004 και ισχύει.
9. Την υπ’ αριθμ. 10071 της 23.3.2001 κοινή απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
«Σύσταση Ανώνυμης Εταιρίας Κοινωνία της Πληροφο−
ρίας Α.Ε.» (ΦΕΚ Β−324/27.3.2001).
10. Την υπ’ αριθμ. 4764 της 10.10.2001 κοινή απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
«Υπηρεσιακός Οργανισμός και Γενικός Κανονισμός
Προσωπικού της Ανώνυμης Εταιρίας «Κοινωνία της
Πληροφορίας Α.Ε.» (ΦΕΚ Β−1340/15.10.2001).
11. Την υπ’ αριθμ. Ε (2000) 3405/28.11.2000 απόφαση της
Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται το Κ.Π.Σ. 2000−2006

