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6. Κατά τη διάρκεια κάθε φάσης του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού, οι αναθέτουσες αρχές

γνωστοποιούν συνεχώς και αµέσως σε όλους τους προσφέροντες τις πληροφορίες εκείνες

τουλάχιστον που τους δίνουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν ανά πάσα στιγµή την αντίστοιχη

κατάταξή τους. Μπορούν επίσης να γνωστοποιούν και άλλες πληροφορίες σχετικά µε άλλες τιµές ή

αξίες που υποβάλλονται, υπό τον όρο ότι αυτό επισηµαίνεται στη συγγραφή υποχρεώσεων.

Μπορούν επίσης, ανά πάσα στιγµή, να ανακοινώνουν τον αριθµό των συµµετεχόντων σε κάθε

φάση του πλειστηριασµού. Ωστόσο, σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να γνωστοποιούν την

ταυτότητα των προσφερόντων κατά τη διεξαγωγή των διαφόρων φάσεων του ηλεκτρονικού

πλειστηριασµού.

7. Οι αναθέτουσες αρχές περατώνουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό σύµφωνα µε έναν ή

περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους :

α) επισηµαίνουν, στην πρόσκληση συµµετοχής στον πλειστηριασµό, την ηµεροµηνία και την

ώρα λήξεως της διαδικασίας που έχουν ήδη καθορισθεί,

β) όταν δεν λαµβάνουν πλέον νέες τιµές ή νέες αξίες που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις

σχετικά µε τις ελάχιστες διαφοροποιήσεις. Στην περίπτωση αυτή, οι αναθέτουσες αρχές

προσδιορίζουν στην πρόσκληση συµµετοχής στον πλειστηριασµό, την προθεσµία που θα

τηρήσουν µετά την παραλαβή της τελευταίας υποβολής προτού περατώσουν τον ηλεκτρονικό

πλειστηριασµό,

γ) όταν οι φάσεις του πλειστηριασµού, όπως καθορίζονται στην πρόσκληση συµµετοχής στον

πλειστηριασµό, έχουν όλες πραγµατοποιηθεί.

Όταν οι αναθέτουσες αρχές αποφασίζουν να περατώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό

σύµφωνα µε το σηµείο γ), ενδεχοµένως σε συνδυασµό µε το σηµείο β), η πρόσκληση συµµετοχής

στον πλειστηριασµό προσδιορίζει το χρονοδιάγραµµα κάθε φάσης του πλειστηριασµού.
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8. Μετά την περάτωση του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού, οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν τη

σύµβαση σύµφωνα µε το άρθρο 53, σε συνάρτηση µε τα αποτελέσµατα του ηλεκτρονικού

πλειστηριασµού.

Οι αναθέτουσες αρχές δεν µπορούν να χρησιµοποιούν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό

καταχρηστικά ή κατά τρόπο που να εµποδίζει, να περιορίζει ή να στρεβλώνει τον ανταγωνισµό ή

να τροποποιεί το αντικείµενο της σύµβασης, όπως αυτό έχει καθορισθεί στη δηµοσίευση της

προκήρυξης του διαγωνισµού και προσδιορισθεί στη συγγραφή υποχρεώσεων.

Άρθρο 55

Ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές

1. Εάν, για δεδοµένη σύµβαση, οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το

αντικείµενό της, η αναθέτουσα αρχή, πριν να απορρίψει τις προσφορές αυτές, ζητά γραπτώς τις

διευκρινίσεις για τη σύνθεση της προσφοράς τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιµες.

Οι διευκρινίσεις αυτές µπορούν να αφορούν ιδίως :

α) τον οικονοµικό χαρακτήρα της µεθόδου δοµικής κατασκευής, της µεθόδου κατασκευής των

προϊόντων ή της παροχής των υπηρεσιών,

β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις και/ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο

προσφέρων για την εκτέλεση του έργου, την προµήθεια των προϊόντων ή την παροχή των

υπηρεσιών,

γ) την πρωτοτυπία του έργου, των προµηθειών ή των υπηρεσιών, που προτείνει ο προσφέρων,
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δ) την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των συνθηκών εργασίας που

ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης της παροχής,

ε) την ενδεχόµενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα.

2. H αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σε συνεννόηση µε τον προσφέροντα, τη σύνθεση της προσφοράς

βάσει των παρασχεθέντων δικαιολογητικών.

3. Εφόσον η αναθέτουσα αρχή διαπιστώνει ότι µια προσφορά είναι ασυνήθιστα χαµηλή λόγω

χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά µπορεί να απορρίπτεται

αποκλειστικά για αυτόν τον λόγο µόνο µετά από διαβούλευση µε τον προσφέροντα, και εφόσον ο

προσφέρων δεν είναι σε θέση να αποδείξει, εντός επαρκούς προθεσµίας την οποία τάσσει η

αναθέτουσα αρχή, ότι η εν λόγω ενίσχυση χορηγήθηκε σε νόµιµα πλαίσια. Όταν η αναθέτουσα

αρχή απορρίπτει µια προσφορά υπό τις συνθήκες αυτές, ενηµερώνει την Επιτροπή σχετικά.

ΤΙΤΛΟΣ III

Κανόνες στον τοµέα των συµβάσεων παραχώρησης δηµοσίων έργων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Κανόνες που εφαρµόζονται στις συµβάσεις παραχώρησης δηµοσίων έργων

Άρθρο 56

Πεδίο εφαρµογής

Το παρόν κεφάλαιο εφαρµόζεται σε όλες τις συµβάσεις παραχώρησης δηµοσίων έργων που

συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές, όταν η αξία των συµβάσεων αυτών ισούται µε ή

υπερβαίνει το ποσό των 6.242.000 EUR.
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Η αξία αυτή υπολογίζεται σύµφωνα µε τους κανόνες που ισχύουν για τις συµβάσεις δηµοσίων

έργων που ορίζονται στο άρθρο 9.

Άρθρο 57

Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρµογής

Ο παρών τίτλος δεν εφαρµόζεται στις συµβάσεις παραχώρησης δηµοσίων έργων, οι οποίες :

α) ανατίθενται για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων στις περιπτώσεις των άρθρων 13, 14 και 15,

της παρούσας οδηγίας,

β) ανατίθενται από τις αναθέτουσες αρχές κατά την άσκηση µιας ή περισσοτέρων από τις

δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7της οδηγίας 2003/�/ΕΚ, όταν οι

παραχωρήσεις αυτές γίνονται για την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων.

Ωστόσο, η παρούσα οδηγία εξακολουθεί να εφαρµόζεται στις συµβάσεις παραχώρησης

δηµοσίων έργων οι οποίες ανατίθενται από αναθέτουσες αρχές οι οποίες ασκούν µια ή

περισσότερες από τις δραστηριότητες που ορίζονται στο άρθρο 6 της οδηγίας 2003/  /ΕΚ και

συνάπτονται για τις δραστηριότητες αυτές, ενόσω το οικείο κράτος µέλος επικαλείται τη

δυνατότητα που αναφέρεται στο άρθρο 71, δεύτερο εδάφιο της εν λόγω οδηγίας προκειµένου

να αναστείλει την εφαρµογή της.

Άρθρο 58

∆ηµοσίευση της προκήρυξης στις συµβάσεις παραχώρησης δηµοσίων έργων

1. Οι αναθέτουσες αρχές που επιθυµούν να προσφύγουν σε σύµβαση παραχώρησης δηµοσίων

έργων, γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή µε σχετική προκήρυξη.

2. Οι προκηρύξεις για τις συµβάσεις παραχώρησης δηµοσίων έργων περιλαµβάνουν τις

πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτηµα VII Γ και, ενδεχοµένως, κάθε άλλη πληροφορία

που κρίνεται αναγκαία από την αναθέτουσα αρχή, χρησιµοποιώντας τα τυποποιηµένα έντυπα που

εγκρίνει η Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 77, παράγραφος 2.
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3. Οι προκηρύξεις αυτές δηµοσιεύονται σύµφωνα µε το άρθρο 36, παράγραφοι 2 έως 8.

4. Το άρθρο 37 που αφορά τη δηµοσίευση των προκηρύξεων εφαρµόζεται επίσης και για τις

συµβάσεις παραχώρησης δηµοσίων έργων.

Άρθρο 59

Προθεσµίες

Στην περίπτωση που οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν στη διαδικασία παραχώρησης δηµοσίων

έργων, η προθεσµία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων για τη σύµβαση παραχώρησης δεν

µπορεί να είναι µικρότερη των 52 ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης, εκτός

από την περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 38, παράγραφος 5.

Εφαρµόζεται το άρθρο 38, παράγραφος 7.

Άρθρο 60

Υπεργολαβία

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί :
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α) είτε να επιβάλει στον ανάδοχο σύµβασης παραχώρησης δηµοσίων έργων να αναθέσει σε

τρίτους συµβάσεις που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 30% της συνολικής αξίας των

έργων που αποτελούν το αντικείµενο της σύµβασης παραχώρησης έργων, προβλέποντας

ταυτοχρόνως ότι οι υποψήφιοι θα έχουν το δικαίωµα να αυξήσουν το εν λόγω ποσοστό· το

ελάχιστο αυτό ποσοστό πρέπει να αναφέρεται στη σύµβαση παραχώρησης έργου,

β) είτε να καλεί τους υποψηφίους αναδόχους σύµβασης παραχώρησης να υποδείξουν οι ίδιοι,

στις προσφορές τους, το ποσοστό, εφόσον τούτο υπάρχει, της συνολικής αξίας του έργου το

οποίο αποτελεί αντικείµενο παραχώρησης και που προτίθενται να αναθέσουν σε τρίτους.

Άρθρο 61

Ανάθεση συµπληρωµατικών έργων στον ανάδοχο

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στις συµπληρωµατικές εργασίες που δεν περιλαµβάνονταν στο

αρχικά προβλεπόµενο σχέδιο της παραχώρησης ούτε στην αρχική σύµβαση και οι οποίες, λόγω

απρόβλεπτων περιστάσεων, κατέστησαν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου, όπως περιγράφεται

στην αρχική σύµβαση, το οποίο η αναθέτουσα αρχή έχει αναθέσει στον ανάδοχο, υπό την

προϋπόθεση ότι η ανάθεση γίνεται στον οικονοµικό φορέα που εκτελεί το έργο αυτό :

− όταν αυτές οι συµπληρωµατικές εργασίες δεν µπορούν, από τεχνική ή οικονοµική άποψη, να

διαχωρισθούν από την αρχική σύµβαση χωρίς να δηµιουργηθούν µείζονα προβλήµατα για τις

αναθέτουσες αρχές, ή

− όταν αυτές οι εργασίες, µολονότι µπορούν να διαχωρισθούν από την εκτέλεση της αρχικής

σύµβασης, είναι απόλυτα αναγκαίες για την ολοκλήρωσή της.

Ωστόσο, το σωρευτικό ποσό των συναπτοµένων συµβάσεων συµπληρωµατικών εργασιών δεν

πρέπει να υπερβαίνει το 50 % του ποσού του αρχικού έργου που αποτελεί το αντικείµενο της

παραχώρησης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Κανόνες που εφαρµόζονται στις συµβάσεις που συνάπτουν οι ανάδοχοι σύµβασης παραχώρησης

που είναι αναθέτουσες αρχές

Άρθρο 62

Εφαρµοστέοι κανόνες

Όταν ο ανάδοχος σύµβασης παραχώρησης είναι ο ίδιος αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια του

άρθρου 1, παράγραφος 9, υποχρεούται, για τα έργα τα οποία θα εκτελεσθούν από τρίτους, να τηρεί

τις διατάξεις που προβλέπει η παρούσα οδηγία όσον αφορά τη σύναψη των συµβάσεων δηµοσίων

έργων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Κανόνες που εφαρµόζονται στις συµβάσεις που συνάπτουν οι ανάδοχοι σύµβασης παραχώρησης

που δεν είναι αναθέτουσες αρχές

Άρθρο 63

Κανόνες δηµοσιότητας : κατώτατο όριο και εξαιρέσεις

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε οι ανάδοχοι σύµβασης παραχώρησης

δηµοσίων έργων που δεν είναι αναθέτουσες αρχές να εφαρµόζουν τους κανόνες δηµοσιότητας που

ορίζονται στο άρθρο 64 κατά τη σύναψη των συµβάσεων έργων µε τρίτους, όταν η αξία αυτών των

συµβάσεων ανέρχεται σε ποσό ίσο µε ή µεγαλύτερο των 6.242.000 EUR.

Ωστόσο, δεν απαιτείται δηµοσιότητα όταν µια σύµβαση έργων πληροί τις προϋποθέσεις εφαρµογής

των περιπτώσεων που απαριθµούνται στο άρθρο 31.

Η αξία των συµβάσεων υπολογίζεται σύµφωνα µε τους εφαρµοζόµενους για τις δηµόσιες

συµβάσεις έργων κανόνες που καθορίζονται στο άρθρο 9.
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2. ∆εν θεωρούνται τρίτοι οι επιχειρήσεις οι οποίες συνιστούν κοινοπραξία για να αναλάβουν τη

σύµβαση παραχώρησης ούτε οι επιχειρήσεις που συνδέονται µε τις επιχειρήσεις αυτές.

Ως «συνδεδεµένη επιχείρηση», νοείται κάθε επιχείρηση στην οποία ο ανάδοχος σύµβασης

παραχώρησης µπορεί να ασκεί, άµεσα ή έµµεσα, κυρίαρχη επιρροή, ή κάθε επιχείρηση η οποία

µπορεί να ασκεί κυρίαρχη επιρροή στον ανάδοχο σύµβασης παραχώρησης ή η οποία, όπως και ο

ανάδοχος σύµβασης παραχώρησης, υπόκειται στην κυρίαρχη επιρροή µιας άλλης επιχείρησης λόγω

ιδιοκτησίας, χρηµατοδοτικής συµµετοχής ή των κανόνων που τη διέπουν. Η κυρίαρχη επιρροή

τεκµαίρεται όταν µια επιχείρηση έναντι µιας άλλης επιχείρησης, άµεσα ή έµµεσα :

α) κατέχει το µεγαλύτερο µέρος του καταβεβληµένου κεφαλαίου της επιχείρησης, ή

β) διαθέτει την πλειονότητα των ψήφων οι οποίες αντιστοιχούν στους τίτλους που έχει εκδώσει

η επιχείρηση, ή

γ) µπορεί να διορίζει περισσότερα από τα µισά µέλη του οργάνου διοίκησης, διεύθυνσης ή

εποπτείας της επιχείρησης.

Ο εξαντλητικός κατάλογος των εν λόγω επιχειρήσεων επισυνάπτεται στην αίτηση υποψηφιότητας

για τη σύµβαση παραχώρησης. Ο κατάλογος αυτός ενηµερώνεται σε συνάρτηση µε τις

µεταγενέστερες µεταβολές που σηµειώνονται στους δεσµούς που υπάρχουν µεταξύ των

επιχειρήσεων.

Άρθρο 64

∆ηµοσίευση της προκήρυξης

1. Οι ανάδοχοι σύµβασης παραχώρησης δηµοσίων έργων που δεν είναι αναθέτουσες αρχές και

οι οποίοι επιθυµούν να συνάψουν σύµβαση έργων µε τρίτους, γνωστοποιούν την πρόθεσή τους

µέσω προκήρυξης.
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2. Οι προκηρύξεις περιλαµβάνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτηµα VII Γ και,

ενδεχοµένως, κάθε άλλο πληροφοριακό στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο από τον ανάδοχο

σύµβασης παραχώρησης δηµοσίων έργων, χρησιµοποιώντας τα τυποποιηµένα έντυπα που εγκρίνει

η Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 77, παράγραφος 2.

3. Η προκήρυξη δηµοσιεύεται σύµφωνα µε το άρθρο 36, παράγραφοι 2 έως 8.

4.  Το άρθρο 37 που αφορά την εκούσια δηµοσίευση των προκηρύξεων εφαρµόζεται επίσης.

Άρθρο 65

Προθεσµίες για την παραλαβή των αιτήσεων συµµετοχής και την παραλαβή των προσφορών

Στις συµβάσεις έργων που συνάπτονται από τους αναδόχους σύµβασης παραχώρησης δηµοσίων

έργων, οι οποίοι δεν είναι αναθέτουσες αρχές, οι ανάδοχοι παραχώρησης ορίζουν την προθεσµία

παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 37 ηµερών από

την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισµού, και την προθεσµία παραλαβής των

προσφορών, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 40 ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής

της προκήρυξης διαγωνισµού ή της πρόσκλησης για την υποβολή των προσφορών.

Εφαρµόζεται το άρθρο 38, παράγραφοι 5, 6 και 7.

ΤΙΤΛΟΣ IV

Κανόνες που εφαρµόζονται στους διαγωνισµούς µελετών στον τοµέα των υπηρεσιών

Άρθρο 66

Γενικές διατάξεις

1. Οι κανόνες σχετικά µε τη διοργάνωση ενός διαγωνισµού µελετών θεσπίζονται σύµφωνα µε

τα άρθρα 66 έως 74 και τίθενται στη διάθεση όλων όσων ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στο

διαγωνισµό µελετών.
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2. Το δικαίωµα συµµετοχής στους διαγωνισµούς µελετών δεν µπορεί να περιορίζεται :

α) στην επικράτεια ή σε τµήµα της επικράτειας ενός κράτους µέλους,

β) από το γεγονός ότι οι συµµετέχοντες θα πρέπει να είναι, δυνάµει της νοµοθεσίας του κράτους

µέλους στο οποίο διοργανώνεται ο διαγωνισµός µελετών, είτε φυσικά είτε νοµικά πρόσωπα.

Άρθρο 67

Πεδίο εφαρµογής

1. Οι διαγωνισµοί µελετών διοργανώνονται σύµφωνα µε τον παρόντα τίτλο :

α) από τις αναθέτουσες αρχές που είναι κεντρικές κυβερνητικές αρχές οι οποίες

περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα IV, µε βάση ένα κατώτατο όριο που ισούται µε ή

υπερβαίνει το ποσό των 162.000 EUR,

β) από τις αναθέτουσες αρχές, πλην εκείνων που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα IV, µε βάση

ένα κατώτατο όριο που ισούται µε ή υπερβαίνει το ποσό των 249.000 EUR,

γ) από όλες τις αναθέτουσες αρχές, µε βάση ένα κατώτατο όριο που ισούται µε ή υπερβαίνει το

ποσό των 249.000 EUR, όταν οι διαγωνισµοί µελετών αφορούν υπηρεσίες της κατηγορίας 8

του Παραρτήµατος ΙΙ Α, υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5 των οποίων οι θέσεις

στο CPV είναι ισοδύναµες µε τους αριθµούς αναφοράς CPC 7524, 7525 και 7526, και/ή

υπηρεσίες που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙΙ Β.

2. Ο παρών τίτλος εφαρµόζεται :

α) στους διαγωνισµούς µελετών που διοργανώνονται στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης

δηµόσιας σύµβασης υπηρεσιών,
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β) στους διαγωνισµούς µελετών µε βραβεία συµµετοχής και/ή καταβολή ποσών στους
συµµετέχοντες.

Στις περιπτώσεις του σηµείου α), ως «κατώτατο όριο» νοείται η εκτιµώµενη αξία εκτός ΦΠΑ της
δηµόσιας σύµβασης υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων των ενδεχόµενων βραβείων συµµετοχής
και/ή πληρωµής ποσών στους συµµετέχοντες.

Στις περιπτώσεις του σηµείου β), ως κατώτατο όριο νοείται το συνολικό ύψος των εν λόγω
βραβείων και ποσών, συµπεριλαµβανοµένης της εκτιµώµενης αξίας εκτός ΦΠΑ της δηµόσιας
σύµβασης υπηρεσιών που µπορεί να ανατεθεί αργότερα δυνάµει του άρθρου 31, παράγραφος 3,
εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν έχει αποκλείσει µια τέτοιου είδους ανάθεση στην προκήρυξη
διαγωνισµού µελετών.

Άρθρο 68
Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρµογής

Ο παρών τίτλος δεν εφαρµόζεται :

α) στους διαγωνισµούς µελετών στον τοµέα των υπηρεσιών κατά την έννοια της οδηγίας
2003/�/ΕΚ, που διοργανώνονται από αναθέτουσες αρχές οι οποίες ασκούν µια ή
περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7 της εν λόγω
οδηγίας, και έχουν σκοπό τη συνέχιση των δραστηριοτήτων αυτών ούτε στους διαγωνισµούς
µελετών που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής της εν λόγω οδηγίας

Ωστόσο, η παρούσα οδηγία εξακολουθεί να εφαρµόζεται στους διαγωνισµούς µελετών στον
τοµέα των υπηρεσιών, οι οποίοι κατακυρώνονται από αναθέτουσες αρχές οι οποίες ασκούν
µια ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που ορίζονται στο άρθρο 6 της οδηγίας
2003/�/ΕΚ, για τις δραστηριότητες αυτές, ενόσω το οικείο κράτος µέλος επικαλείται τη
δυνατότητα που αναφέρεται στο άρθρο 71, δεύτερο εδάφιο της ανωτέρω οδηγίας,
προκειµένου να αναστείλει την εφαρµογή της.

β) στους διαγωνισµούς µελετών που διοργανώνονται υπό τις ίδιες συνθήκες µε εκείνες που
προβλέπονται στα άρθρα 13, 14 και 15 της παρούσας οδηγίας για τις δηµόσιες συµβάσεις
υπηρεσιών.
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Άρθρο 69

Προκηρύξεις

1. Οι αναθέτουσες αρχές που επιθυµούν να διοργανώσουν ένα διαγωνισµό µελετών,

γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή µέσω προκήρυξης διαγωνισµού µελετών.

2. Οι αναθέτουσες αρχές που έχουν διοργανώσει ένα διαγωνισµό µελετών αποστέλλουν

προκήρυξη µε τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού σύµφωνα µε το άρθρο 36 και πρέπει να είναι σε

θέση να αποδεικνύουν την ηµεροµηνία αποστολής.

Εάν η γνωστοποίηση αυτή µπορεί να εµποδίσει την εφαρµογή των νόµων, να είναι αντίθετη προς

το δηµόσιο συµφέρον ή να βλάψει τα νόµιµα εµπορικά συµφέροντα δηµοσίων ή ιδιωτικών

επιχειρήσεων ή τον θεµιτό ανταγωνισµό µεταξύ των παρόχων υπηρεσιών, οι πληροφορίες σχετικά

µε την κατακύρωση του διαγωνισµού µελετών, είναι δυνατόν να µη δηµοσιεύονται.

3. Το άρθρο 37 που αφορά τη δηµοσίευση των προκηρύξεων διαγωνισµού εφαρµόζεται και για

τους διαγωνισµούς µελετών.

Άρθρο 70

Σύνταξη και λεπτοµέρειες δηµοσίευσης των προκηρύξεων για τους διαγωνισµούς µελετών

1. Οι προκηρύξεις του άρθρου 69 περιλαµβάνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο

Παράρτηµα VII ∆, χρησιµοποιώντας τα τυποποιηµένα έντυπα που εγκρίνει η Επιτροπή σύµφωνα

µε τη διαδικασία του άρθρου 77, παράγραφος 2.

2. Οι προκηρύξεις αυτές δηµοσιεύονται σύµφωνα µε το άρθρο 36, παράγραφοι 2 έως 8.
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Άρθρο 71

Μέσα επικοινωνίας

1. Το άρθρο 42, παράγραφοι 1, 2 και 4 εφαρµόζεται για όλες τις επικοινωνίες σχετικά µε τους

διαγωνισµούς µελετών.

2. Οι κοινοποιήσεις, οι ανταλλαγές και η αποθήκευση πληροφοριών πραγµατοποιούνται κατά

τρόπο που να εξασφαλίζει ότι δεν θίγεται η ακεραιότητα και η εµπιστευτικότητα του συνόλου των

πληροφοριών που διαβιβάζονται από τους συµµετέχοντες σε διαγωνισµούς µελετών και ότι η

κριτική επιτροπή λαµβάνει γνώση του περιεχοµένου των µελετών και σχεδίων µόνο µετά την

εκπνοή της προθεσµίας που προβλέπεται για την υποβολή τους.

3.  Εφαρµόζονται οι ακόλουθοι κανόνες για τα συστήµατα ηλεκτρονικής παραλαβής των

µελετών και σχεδίων :

α) οι πληροφορίες σχετικά µε τις αναγκαίες προδιαγραφές για την παρουσίαση των µελετών και

σχεδίων µε ηλεκτρονικό τρόπο, καθώς και για την κρυπτογράφηση, πρέπει να τίθενται στη

διάθεση των ενδιαφεροµένων µερών. Επί πλέον, τα συστήµατα ηλεκτρονικής παραλαβής των

µελετών και σχεδίων πρέπει να συνάδουν µε τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος Χ,

β) τα κράτη µέλη µπορούν να καθιερώνουν ή να διατηρούν µηχανισµούς εκούσιας πιστοποίησης

µε σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου της υπηρεσίας πιστοποίησης που παρέχεται για αυτά τα

συστήµατα.

Άρθρο 72

Επιλογή των ανταγωνιζοµένων

Οσάκις οι διαγωνισµοί µελετών συγκεντρώνουν περιορισµένο αριθµό συµµετεχόντων, οι

αναθέτουσες αρχές θεσπίζουν σαφή και αµερόληπτα κριτήρια επιλογής. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο

αριθµός των υποψηφίων που καλούνται να συµµετάσχουν στους διαγωνισµούς µελετών πρέπει να

λαµβάνει υπόψη την ανάγκη εξασφάλισης πραγµατικού ανταγωνισµού.
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Άρθρο 73

Σύνθεση της κριτικής επιτροπής

Η κριτική επιτροπή απαρτίζεται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα ανεξάρτητα από τους

συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µελετών. Όταν απαιτείται από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό

να διαθέτουν ένα συγκεκριµένο επαγγελµατικό προσόν, το ένα τρίτο των µελών της κριτικής

επιτροπής τουλάχιστον πρέπει να διαθέτει το προσόν αυτό ή άλλο ισοδύναµο προσόν.

Άρθρο 74

Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής

1. Η κριτική επιτροπή είναι αδέσµευτη κατά τη λήψη αποφάσεως ή κατά την έκφραση γνώµης.

2. Εξετάζει τις µελέτες και τα σχέδια που υποβάλλουν οι υποψήφιοι µε τρόπο ανώνυµο και

βασιζόµενη αποκλειστικά στα κριτήρια που επισηµαίνονται στην προκήρυξη του διαγωνισµού

µελετών.

3. Καταχωρίζει, σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα µέλη της, τις επιλογές στις οποίες

προβαίνει ανάλογα µε τα υπέρ και τα κατά κάθε µελέτες καθώς και τις παρατηρήσεις της και κάθε

σηµείο που πρέπει να αποσαφηνισθεί.

4. Η ανωνυµία πρέπει να τηρείται µέχρι τη γνωµοδότηση ή τη λήψη απόφασης από την κριτική

επιτροπή.

5. Οι υποψήφιοι µπορούν να καλούνται, ενδεχοµένως, να απαντήσουν στις ερωτήσεις τις οποίες

έχει καταχωρίσει στο πρακτικό της η κριτική επιτροπή, προς διευκρίνιση οιουδήποτε στοιχείου της

µελέτης.

6. Συντάσσονται πλήρη πρακτικά του διαλόγου µεταξύ των µελών της κριτικής επιτροπής και

των υποψηφίων.
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TITΛΟΣ V

Στατιστικές υποχρεώσεις, εκτελεστικές αρµοδιότητες και τελικές διατάξεις

Άρθρο 75

Στατιστικές υποχρεώσεις

Προκειµένου να καθίσταται δυνατή η εκτίµηση των αποτελεσµάτων της εφαρµογής της παρούσας

οδηγίας, τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, το αργότερο µέχρι τις 31 Οκτωβρίου κάθε

έτους, χωριστή στατιστική κατάσταση, καταρτισµένη σύµφωνα µε το άρθρο 76, σχετικά µε τις

δηµόσιες συµβάσεις έργων, τις συµβάσεις δηµόσιων προµηθειών και δηµόσιων υπηρεσιών που

έχουν συνάψει οι αναθέτουσες αρχές κατά το προηγούµενο έτος.

Άρθρο 76

Περιεχόµενο στατιστικής κατάστασης

1. Για κάθε αναθέτουσα αρχή που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα IV, η στατιστική κατάσταση

προσδιορίζει τουλάχιστον :

α) τον αριθµό και την αξία των καλυπτόµενων από την παρούσα οδηγία συµβάσεων που

συνήφθησαν,

β) τον αριθµό και τη συνολική αξία των συµβάσεων που συνήφθησαν δυνάµει των

παρεκκλίσεων από τη συµφωνία

Στο µέτρο του δυνατού, τα στοιχεία που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο, σηµείο α), κατανέµονται

ανάλογα µε :

α) τις διαδικασίες σύναψης των συµβάσεων που χρησιµοποιήθηκαν,
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β) και, για καθεµία από τις διαδικασίες αυτές, τα έργα που περιέχονται στο Παράρτηµα I, καθώς

και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που περιέχονται στο Παράρτηµα II και προσδιορίζονται

ανά κατηγορία της ονοµατολογίας CPV,

γ) την ιθαγένεια του οικονοµικού φορέα στον οποίον ανατέθηκε η σύµβαση.

Στην περίπτωση που οι συµβάσεις συνήφθησαν µέσω διαδικασίας µε διαπραγµάτευση, τα στοιχεία

που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, σηµείο α), κατανέµονται επιπλέον ανάλογα µε τις οριζόµενες

στα άρθρα 30 και 31 περιστάσεις και διευκρινίζουν τον αριθµό και την αξία των συµβάσεων που

ανατέθηκαν ανά κράτος µέλος και τρίτη χώρα προέλευσης των αναδόχων.

2. Για κάθε κατηγορία αναθετουσών αρχών, πλην εκείνων που περιλαµβάνονται στο

Παράρτηµα IV, η στατιστική κατάσταση προσδιορίζει τουλάχιστον :

α) τον αριθµό και την αξία των δηµόσιων συµβάσεων που συνήφθησαν, κατανεµηµένων

σύµφωνα µε την παράγραφο 1, δεύτερο εδάφιο,

β) τη συνολική αξία των συµβάσεων που συνήφθησαν δυνάµει των παρεκκλίσεων από τη

συµφωνία.

3. Η στατιστική κατάσταση προσδιορίζει κάθε άλλη πληροφορία που απαιτείται βάσει της

συµφωνίας.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο προσδιορίζονται σύµφωνα µε την διαδικασία

που αναφέρεται στο άρθρο 77, παράγραφος 2.
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Άρθρο 77

Συµβουλευτική επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη Συµβουλευτική Επιτροπή ∆ηµοσίων Συµβάσεων, η οποία

συστάθηκε µε το άρθρο 1 της απόφασης 71/306/ΕΟΚ 1, εφεξής αποκαλούµενη «η επιτροπή».

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 7 της

απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της απόφασης αυτής.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

Άρθρο 78

Αναθεώρηση των κατωτάτων ορίων

1. Η Επιτροπή επανεξετάζει τα οριζόµενα στο άρθρο 7 κατώτατα όρια, ανά διετία από την

έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας και τα αναθεωρεί, εάν χρειασθεί, σύµφωνα µε τη διαδικασία

του άρθρου 77, παράγραφος 2.

Ο υπολογισµός της αξίας αυτών των κατώτατων ορίων βασίζεται στη µέση ηµερήσια τιµή του

ευρώ, εκφραζόµενη σε ΕΤ∆, κατά την εικοσιτετράµηνη χρονική περίοδο η οποία λήγει την

τελευταία ηµέρα του Αυγούστου που προηγείται της αναθεώρησης µε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου. Η

κατ� αυτόν τον τρόπο αναθεωρηµένη αξία των κατώτατων ορίων, εάν χρειασθεί, στρογγυλοποιείται

προς τα κάτω κατά προσέγγιση χιλιάδας ευρώ σε σχέση µε το ποσό που προκύπτει από τον

υπολογισµό αυτό προκειµένου να εξασφαλίζεται η τήρηση των ισχυόντων κατώτατων ορίων που

προβλέπονται στη συµφωνία, εκφραζοµένων σε ΕΤ∆.

2. Με την ευκαιρία της αναθεώρησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή

ευθυγραµµίζει, σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 77, παράγραφος 2 :

                                                
1 EE L 185 της 16.8.1971, σ. 15. Απόφαση η οποία τροποποιήθηκε µε την απόφαση

77/63/ΕΟΚ (ΕΕ L 13 της 15.1.1977, σ. 15).
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α) τα κατώτατα όρια που προβλέπονται στο άρθρο 8, πρώτο εδάφιο, στοιχείο α), στο άρθρο 56

63, και στο άρθρο 63, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, µε το αναθεωρηµένο κατώτατο όριο που

εφαρµόζεται στις δηµόσιες συµβάσεις έργων,

β) τα κατώτατα όρια που προβλέπονται στο άρθρο 8, πρώτο εδάφιο, στοιχείο β), και στο

άρθρο 67, παράγραφος 1, σηµείο α) µε το αναθεωρηµένο κατώτατο όριο που εφαρµόζεται

στις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών που συνάπτουν οι αναθέτουσες αρχές, οι οποίες

αναφέρονται στο Παράρτηµα IV,

γ) το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 67, παράγραφος 1, σηµεία β) και γ), µε το

αναθεωρηµένο κατώτατο όριο που εφαρµόζεται στις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών που

συνάπτουν οι αναθέτουσες αρχές, οι οποίες δεν αναφέρονται στο Παράρτηµα IV.

3. Η αντίστοιχη αξία των κατώτατων ορίων που ορίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 στα

εθνικά νοµίσµατα των κρατών µελών, τα οποία δεν συµµετέχουν στη Νοµισµατική Ένωση,

αναθεωρείται, κατ� αρχήν, ανά διετία, αρχής γενοµένης από 1ης Ιανουαρίου 2004. Ο υπολογισµός

αυτής της αντίστοιχης αξίας βασίζεται στη µέση ηµερήσια τιµή των νοµισµάτων αυτών,

εκφραζόµενη σε ευρώ, κατά την εικοσιτετράµηνη χρονική περίοδο η οποία λήγει την τελευταία

ηµέρα του Αυγούστου που προηγείται της αναθεώρησης µε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου.

4. Τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 αναθεωρηµένα κατώτατα όρια και η αντίστοιχη αξία

τους στα εθνικά νοµίσµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 3, δηµοσιεύονται από την Επιτροπή

στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην αρχή του µηνός Νοεµβρίου που

ακολουθεί την αναθεώρησή τους.
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Άρθρο 79

Τροποποιήσεις

Η Επιτροπή µπορεί να τροποποιεί, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 77,

παράγραφος 2 :

α) τις τεχνικές λεπτοµέρειες των µεθόδων υπολογισµού που αναφέρονται στο άρθρο 78,

παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο και παράγραφος 3,

β) τις τεχνικές λεπτοµέρειες της κατάρτισης, διαβίβασης, παραλαβής, µετάφρασης, συλλογής

και διανοµής των προκηρύξεων που αναφέρονται στα άρθρα 35, 58, 64 και 69, καθώς και των

στατιστικών εκθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 35, παράγραφος4, τέταρτο εδάφιο

καθώς και στα άρθρα 75 και 76,

γ) τον τρόπο ειδικής παραποµπής σε ιδιαίτερες κλάσεις της ονοµατολογίας CPV στις

προκηρύξεις, και γνωστοποιήσεις,

δ) τους καταλόγους των οργανισµών και των κατηγοριών οργανισµών δηµοσίου δικαίου που

καλύπτει το Παράρτηµα ΙΙΙ, οσάκις, βάσει των κοινοποιήσεων των κρατών µελών, οι

κατάλογοι αυτοί αποδεικνύονται αναγκαίοι,

ε) τους καταλόγους των κεντρικών κυβερνητικών αρχών που καλύπτει το Παράρτηµα IV,

ανάλογα µε τις τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για να δοθεί συνέχεια στη συµφωνία,

στ) τους αριθµούς αναφοράς στην ονοµατολογία που προβλέπεται στο Παράρτηµα Ι, εφόσον το

γεγονός αυτό δεν µεταβάλλει το υλικό πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας και τον τρόπο

παραποµπής σε ιδιαίτερες κλάσεις αυτής της ονοµατολογίας στις προκηρύξεις,
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ζ) τους αριθµούς αναφοράς στην ονοµατολογία που προβλέπεται στο Παράρτηµα ΙΙ, εφόσον το

γεγονός αυτό δεν µεταβάλλει το υλικό πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, και τον τρόπο

παραποµπής σε ιδιαίτερες διατάξεις αυτής της ονοµατολογίας στις προκηρύξεις, εντός των

κατηγοριών των υπηρεσιών που απαριθµούνται στο εν λόγω Παράρτηµα,

η) τις λεπτοµέρειες διαβίβασης και δηµοσίευσης στοιχείων που προβλέπονται στο

Παράρτηµα VIII, για λόγους που άπτονται της τεχνικής προόδου ή για λόγους διοικητικής

φύσεως,

θ) τις λεπτοµέρειες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των συστηµάτων ηλεκτρονικής παραλαβής

που προβλέπονται στα σηµεία α), στ) και ζ) του Παραρτήµατος Χ.

Άρθρο 80

Εφαρµογή

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που

είναι αναγκαίες για να συµµορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο στις �..� *.

Πληροφορούν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή

συνοδεύονται από παρόµοια αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς

αυτής καθορίζεται από τα κράτη µέλη.

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών διατάξεων

εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

                                                
* 21 µήνες µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 81

Κατάργηση

Η οδηγία 92/50/ΕΟΚ, εξαιρέσει του άρθρου 41, και οι οδηγίες 93/36/ΕΟΚ και 93/37/ΕΟΚ

καταργούνται από την ηµεροµηνία που προβλέπεται στο άρθρο 80, µε την επιφύλαξη των

υποχρεώσεων των κρατών µελών όσον αφορά τις προθεσµίες µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και

εφαρµογής που περιέχονται στο Παράρτηµα ΧΙ.

Οι παραποµπές στις καταργούµενες οδηγίες θεωρούνται ότι γίνονται στην παρούσα οδηγία και

διαβάζονται σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοιχίας που περιέχεται στο Παράρτηµα ΧΙΙ.

Άρθρο 82

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 83

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στις �����,στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ



11029/3/02 REV 3 ZAC/thm,xl 1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι DG C II EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ
ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ β) 1

NACE 2 Kωδικός
CPV

Tίτλος ΣΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Τµήµα Οµάδα Τάξη Περιγραφή Σηµειώσεις
45 Κατασκευές Το τµήµα αυτό περιλαµβάνει :

νέες κατασκευές, αποκατάσταση
και συνήθεις επισκευές

45000000

45.1 Προετοιµασία
εργοταξίου

45100000

45.11 Κατεδάφιση κτιρίων
και εκτέλεση
χωµατουργικών
εργασιών

Η τάξη αυτή περιλαµβάνει :
- αποξήλωση ή κατεδάφιση κτιρίων
και άλλων κατασκευών
- εκκαθάριση εργοταξίων
- χωµατουργικά έργα : εκσκαφές,
επιχωµατώσεις, επιπέδωση και
ισοπέδωση εργοταξίων, εκσκαφή
τάφρων, αφαίρεση βράχων,
ανατινάξεις κτλ.
- προπαρασκευή εργοταξίων
ορυχείων :
αφαίρεση υπερφορτίσεων και
λοιπές εργασίες διαµόρφωσης και
προετοιµασίας γηπέδων και χώρων
εκµετάλλευσης ορυχείων
Η τάξη αυτή περιλαµβάνει επίσης :
- αποστράγγιση εργοταξίων
- αποστράγγιση αγροτικών ή
δασικών εκτάσεων

45110000

                                                
1 Σε περίπτωση διισταµένων ερµηνειών µεταξύ CPV και NACE, εφαρµόζεται η

ονοµατολογία NACE.
2 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συµβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 1990, για τη

στατιστική ονοµατολογία των οικονοµικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα (ΕΕ L 293 της 24.10.1990, σ. 1). Κανονισµός ο οποίος τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 761/93 της Επιτροπής (ΕΕ L 83 της 3.4.1993, σ. 1).
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45.12 ∆οκιµαστικές
γεωτρήσεις

Η τάξη αυτή περιλαµβάνει :
- δοκιµαστικές διατρήσεις και γεωτρήσεις
καθώς και πυρηνοληψία για
κατασκευαστικούς, γεωφυσικούς,
γεωλογικούς ή συναφείς σκοπούς
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει :
- γεώτρηση φρεατίων άντλησης πετρελαίου
ή φυσικού αερίου, βλέπε 11.20
- γεώτρηση φρεατίων ύδατος, βλέπε 45.25
- διάνοιξη φρεατίων, βλέπε 45.25
- αναζήτηση κοιτασµάτων πετρελαίου και
φυσικού αερίου, γεωφυσική, γεωλογική και
σεισµική έρευνα, βλέπε 74.20

45120000

45.2 Κατασκευή πλήρων
κτιρίων και τεχνικών
έργων ή µερών τους·
έργα πολιτικού
µηχανικού

45200000

45.21 Κατασκευή κτιρίων και
τεχνικών έργων
πολιτικού µηχανικού

Η τάξη αυτή περιλαµβάνει :
κατασκευή κάθε τύπου κτιρίων
κατασκευή τεχνικών έργων πολιτικού
µηχανικού :
γεφυρών (περιλαµβανοµένων και των
γεφυρών για υπερυψωµένους
αυτοκινητόδροµους), κοιλαδογεφυρών,
σηράγγων και υπογείων διαβάσεων
αγωγών και γραµµών επικοινωνιών και
παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος για µεγάλες
αποστάσεις
αγωγών και γραµµών επικοινωνιών και
παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος για αστικά
κέντρα· βοηθητικών αστικών έργων
συναρµολόγηση και ανέγερση
προκατασκευασµένων κατασκευών στο
εργοτάξιο

45210000
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Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει :
υπηρεσίες συναφείς µε την άντληση
πετρελαίου και φυσικού αερίου, βλέπε
11.20
ανέγερση πλήρων προκατασκευασµένων
κατασκευών από τµήµατα ιδίας
κατασκευής που δεν είναι από
σκυρόδεµα, βλέπε τµήµατα 20, 26 και 28
κατασκευαστικά έργα (εκτός από κτίρια)
σταδίων, κολυµβητηρίων,
γυµναστηρίων, γηπέδων τένις, γηπέδων
γκολφ και λοιπών αθλητικών
εγκαταστάσεων, βλέπε 45.23,
εγκαταστάσεις παροχών σε κτίρια, βλέπε
45.3
αποπεράτωση κτιρίων, βλέπε 45.4
δραστηριότητες αρχιτέκτονος και
πολιτικού µηχανικού, βλέπε 74.20
διαχείριση κατασκευαστικών έργων,
βλέπε 74.20

45.22 Κατασκευή
στεγών και
δοµικών
σκελετών κτιρίων

Η τάξη αυτή περιλαµβάνει :
κατασκευή στεγών
τοποθέτηση επικαλύψεων στεγών
στεγάνωση

45220000

45.23 Κατασκευή
αυτοκινητοδρό-
µων, οδών,
αεροδροµίων και
αθλητικών
εγκαταστάσεων

Η τάξη αυτή περιλαµβάνει :
κατασκευή αυτοκινητοδρόµων, οδών
αστικού και υπεραστικού δικτύου,
άλλων αµαξιτών οδών και πεζοδρόµων
κατασκευή σιδηροδροµικών έργων
κατασκευή διαδρόµων αεροδροµίων
κατασκευαστικά έργα (εκτός από κτίρια)
σταδίων, κολυµβητηρίων,
γυµναστηρίων, γηπέδων τένις, γηπέδων
γκολφ και λοιπών αθλητικών
εγκαταστάσεων
διαγράµµιση οδικών επιφανειών και
χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει :
προκαταρκτικά χωµατουργικά έργα,
βλέπε 45.11

45230000

45.24 Κατασκευή
υδραυλικών και
λιµενικών έργων

Η τάξη αυτή περιλαµβάνει :
κατασκευή :
υδάτινων οδών, λιµενικών και ποτάµιων
έργων, λιµένων σκαφών αναψυχής
(µαρίνες), κλεισιάδων κτλ.
φραγµάτων και αναχωµάτων
βυθοκορήσεις
υποβρύχια έργα

45240000
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45.25 Εκτέλεση λοιπών
κατασκευαστικών
εργασιών ειδικής
φύσης

Η τάξη αυτή περιλαµβάνει :
κατασκευαστικές δραστηριότητες που
εξειδικεύονται σε τοµέα κοινό σε
διάφορα είδη κατασκευών και απαιτούν
ειδικευµένο προσωπικό ή εξοπλισµό :
κατασκευή θεµελιώσεων,
περιλαµβανοµένης και της έµπηξης
πασσάλων
γεώτρηση και κατασκευή φρεατίων
ύδατος, εκσκαφή φρεάτων
ανέγερση µη ιδιοκατασκευασµένων
χαλύβδινων στοιχείων
κάµψη χάλυβα
οπτοπλινθοδοµή και λιθοδοµή
ανέγερση και αποξήλωση ικριωµάτων
και εξεδρών εργασίας,
περιλαµβανοµένης της εκµίσθωσης
ικριωµάτων και εξεδρών εργασίας
ανέγερση καπνοδόχων και βιοµηχανικών
κλιβάνων
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει :
εκµίσθωση ικριωµάτων χωρίς την
ανέγερση και την αποξήλωσή τους,
βλέπε 71.32

45250000
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45.3 Εγκαταστάσεις
παροχών σε
κτίρια

45300000

45.31 Καλωδιώσεις
και
ηλεκτρολογικές
εγκαταστάσεις

Η τάξη αυτή περιλαµβάνει :
εγκατάσταση σε κτίρια και άλλες
κατασκευές :
ηλεκτρικών καλωδιώσεων και
εξαρτηµάτων
συστηµάτων τηλεπικοινωνίας
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
θέρµανσης
οικιακών κεραιών και σηµατοληπτών
συστηµάτων συναγερµού πυρκαγιάς
συστηµάτων αντιδιαρρηκτικού
συναγερµού
ανελκυστήρων και κυλιοµένων
κλιµάκων
αλεξικέραυνων κτλ.

45310000

45.32 Μονώσεις Η τάξη αυτή περιλαµβάνει :
εργασίες θερµοµόνωσης,
ηχοµόνωσης ή µόνωσης κατά των
δονήσεων σε κτίρια ή άλλα
κατασκευαστικά έργα
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει :
στεγανοποίηση, βλέπε 45.22

45320000

45.33 Υδραυλικές
εγκαταστάσεις

Η τάξη αυτή περιλαµβάνει :
εγκατάσταση σε κτίρια και άλλες
κατασκευές :
υδραυλικού εξοπλισµού και ειδών
υγιεινής
εγκαταστάσεων φυσικού αερίου
εξοπλισµού και αγωγών θέρµανσης,
εξαερισµού, ψύξης ή κλιµατισµού
και
συστηµάτων καταιονισµού
(σπρίνκλερ)
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει :
εγκατάσταση και επισκευή
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
θέρµανσης, βλέπε 45.31

45330000

45.34 Λοιπές
εγκαταστάσεις
παροχών σε
κτίρια

Η τάξη αυτή περιλαµβάνει :
εγκατάσταση συστηµάτων φωτισµού
και σηµατοδότησης οδών,
σιδηροδρόµων, αεροδροµίων και
λιµένων
εγκατάσταση σε κτίρια ή άλλες
κατασκευές εξαρτηµάτων και
µόνιµων προσαρτηµάτων που δεν
κατατάσσονται αλλού

45340000
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45.4 Αποπεράτωση
κτιρίων

45400000

45.41 Επιχρίσεις
κονιαµάτων

Η τάξη αυτή περιλαµβάνει :
επίχριση σε κτίρια ή άλλες κατασκευές
εσωτερικών και εξωτερικών
γυψοκονιαµάτων ή
γυψοµαρµαροκονιαµάτων (στόκου),
περιλαµβανοµένων και των λεπτών
πήχεων που χρησιµοποιούνται ως βάση
για το κονίαµα

45410000

45.42 Λεπτοξυλουργικές
εργασίες

Η τάξη αυτή περιλαµβάνει :
τοποθέτηση µη ιδιοκατασκευασµένων
θυρών, παραθύρων, πλαισίων για θύρες
και παράθυρα, εξοπλισµένων κουζινών,
κλιµακοστασίων, εξοπλισµού
καταστηµάτων και συναφών ειδών, από
ξύλο ή άλλα υλικά
εσωτερικά τελειώµατα όπως οροφές,
ξύλινες επενδύσεις τοίχων, κινητά
χωρίσµατα κτλ.
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει :
διάστρωση παρκέτων και άλλων
ξύλινων επενδύσεων δαπέδων, βλέπε
45.43

45420000

45.43 Επενδύσεις
δαπέδων και
τοίχων

Η τάξη αυτή περιλαµβάνει :
διάστρωση, πλακόστρωση, ανάρτηση ή
τοποθέτηση σε κτίρια και άλλες
κατασκευές :
επενδύσεις τοίχων ή τοποθέτηση
κεραµικών, τσιµεντένιων ή
λιθολαξευτών πλακιδίων τοίχου ή
δαπέδου
παρκέτων και άλλων ξύλινων
επενδύσεων δαπέδων
ταπήτων και επενδύσεων δαπέδων από
λινοτάπητες, περιλαµβανοµένων αυτών
από ελαστικό ή πλαστικές ύλες
επενδύσεων δαπέδων ή τοίχων από
µωσαϊκό, µάρµαρο, γρανίτη ή
σχιστόλιθο
χάρτινων ταπετσαριών τοίχου

45430000

45.44 Χρωµατισµοί και
τοποθέτηση
υαλοπινάκων

Η τάξη αυτή περιλαµβάνει :
εσωτερικούς και εξωτερικούς
χρωµατισµούς κτιρίων
χρωµατισµούς έργων πολιτικού
µηχανικού
τοποθέτηση υαλοπινάκων, καθρεπτών
κτλ.
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει :
τοποθέτηση παραθύρων, βλέπε 45.42

45440000
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45.45 Λοιπές εργασίες
αποπεράτωσης
κτιρίων

Η τάξη αυτή περιλαµβάνει :
εγκατάσταση ιδιωτικών
κολυµβητηρίων
ατµοκαθαρισµό, καθαρισµό µε
αµµορριπή και συναφείς
δραστηριότητες για τις εξωτερικές
επιφάνειες κτιρίων
λοιπές εργασίες αποπεράτωσης
κτιρίων και τελειωµάτων π.δ.κ.α.
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει :
εσωτερικό καθαρισµό κτιρίων και
λοιπών κατασκευών, βλέπε 74.70

45450000

45.5 Εκµίσθωση
εξοπλισµού
κατασκευών ή
κατεδαφίσεων, µαζί
µε το χειριστή

45500000

45.50 Εκµίσθωση
εξοπλισµού
κατασκευών ή
κατεδαφίσεων, µαζί
µε το χειριστή

Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει :
εκµίσθωση µηχανηµάτων και
εξοπλισµού κατασκευών και
κατεδαφίσεων χωρίς χειριστή,
βλέπε 71.32

_________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ δ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Α 1
Κατηγορίες Ονοµασία των

υπηρεσιών
Αριθµοί

αναφοράς CPC2
Αριθµοί αναφοράς CPV

1 Υπηρεσίες συντήρησης
και επισκευών

6112, 6122, 633,
886

De 50100000 à 50982000
(sauf 50310000 à 50324200 et
50116510-9, 50190000-3, 50229000-6,
50243000-0)

2 Υπηρεσίες χερσαίων
µεταφορών 3,
συµπεριλαµβανοµένων
των υπηρεσιών
θωρακισµένων
οχηµάτων και των
υπηρεσιών ταχείας
αποστολής εγγράφων ή
µικροδεµάτων,
εξαιρούµενης της
µεταφοράς
ταχυδροµείου
αλληλογραφίας

De 60112000-6 à 60129300-1
(sauf 60121000 à 60121600,
60122200-1, 60122230-0), et
de 64120000-3 à 64121200-2

3 Υπηρεσίες εναέριων
µεταφορών : µεταφορά
επιβατών και
εµπορευµάτων,
εξαιρούµενης της
µεταφοράς
ταχυδροµείου

De 62100000-3 à 62300000-5
(sauf 62121000-6, 62221000-7)

4 Χερσαία 4 και
αεροπορική µεταφορά
ταχυδροµείου

60122200-1, 60122230-0
62121000-6, 62221000-7

5 Τηλεπικοινωνιακές
υπηρεσίες

De 64200000-8 à 64228200-2,
72318000-7, et
de 72530000-9 à 72532000-3

                                                
1 Σε περίπτωση διϊσταµένων ερµηνειών µεταξύ CPV και CPC, εφαρµόζεται η ονοµατολογία

CPC.
2 Ονοµατολογία CPC (προσωρινή µορφή), που χρησιµοποιήθηκε για τον καθορισµό του πεδίου

εφαρµογής της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ.
3 Με εξαίρεση τις υπηρεσίες σιδηροδροµικών µεταφορών που καλύπτονται από την

κατηγορία 18.
4 Με εξαίρεση τις υπηρεσίες σιδηροδροµικών µεταφορών που καλύπτονται από την

κατηγορία 18.
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6 Χρηµατοοικονοµικές
υπηρεσίες :
α) υπηρεσίες ασφαλίσεων

β) τραπεζικές και
επενδυτικές υπηρεσίες1

ex 81, 812, 814 De 66100000-1 à 66430000-3 et
De 67110000-1 à 67262000-11

7 Υπηρεσίες πληροφορικής και
συναφείς υπηρεσίες

84 De 50300000-8 à 50324200-4,
De 72100000-6 à 72591000-4
(sauf 72318000-7 et de 72530000-9 à
72532000-3)

8 Υπηρεσίες έρευνας και
ανάπτυξης2

85 De 73000000-2 à 73300000-5
(sauf 73200000-4, 73210000-7, 7322000-0)

9 Υπηρεσίες λογιστικής,
λογιστικού ελέγχου και
τήρησης λογιστικών βιβλίων

862 De 74121000-3 à 74121250-0

10 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς
και δηµοσκοπήσεων

864 De 74130000-9 à 74133000-0, et
74423100-1, 74423110-4

11 Υπηρεσίες παροχής
συµβουλών σε θέµατα
διαχείρισης 3 και συναφείς
υπηρεσίες

865, 866 De 73200000-4 à 73220000-0,
De 74140000-2 à 74150000-5
(sauf 74142200-8), et
74420000-9, 74421000-6,
74423000-0, 74423200-2 ,
74423210-5, 74871000-5,
93620000-0

12 Υπηρεσίες αρχιτέκτονα,
υπηρεσίες µηχανικού και
ολοκληρωµένες υπηρεσίες
µηχανικού· υπηρεσίες
πολεοδοµικού σχεδιασµού και
αρχιτεκτονικής τοπίου·
συναφείς υπηρεσίες παροχής
επιστηµονικών και τεχνικών
συµβουλών· υπηρεσίες
τεχνικών δοκιµών και
αναλύσεων

867 De 74200000-1 à 74276400-8, et
De 74310000-5 à 74323100-0, et 74874000-6

                                                
1 Με εξαίρεση τις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες που αφορούν την έκδοση, την αγορά, την

πώληση και τη µεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων καθώς και τις
υπηρεσίες που παρέχουν οι κεντρικές τράπεζες.
Εξαιρούνται επίσης οι υπηρεσίες που συνίστανται στην απόκτηση ή τη µίσθωση, µε
οιουσδήποτε χρηµατοδοτικούς όρους, οικοπέδων, υφισταµένων κτισµάτων ή άλλων ακινήτων ή
που αφορούν σύσταση δικαιωµάτων επ�αυτών· ωστόσο, οι χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες που
παρέχονται παράλληλα, προηγουµένως ή κατόπιν της σύµβασης αγοράς ή µίσθωσης, υπό
οιαδήποτε µορφή, εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας.

2 Με εξαίρεση τις συµβάσεις υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης, εκτός εκείνων τα αποτελέσµατα
των οποίων ανήκουν αποκλειστικά στην αναθέτουσα αρχή για ιδία χρήση κατά την άσκηση της
δραστηριότητάς της, εφόσον η παροχή της υπηρεσίας αµείβεται εξ ολοκλήρου από την
αναθέτουσα αρχή.

3 Με εξαίρεση τις υπηρεσίες διαιτησίας και συµβιβασµού.
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13 ∆ιαφηµιστικές υπηρεσίες 871 De 74400000-3 à 74422000-3
(sauf 74420000-9 et 74421000-6)

14 Υπηρεσίες καθαρισµού
κτιρίων και υπηρεσίες
διαχείρισης ακινήτων

874, 82201à 82206 De 70300000-4 à 70340000-6, et
De 74710000-9 à 74760000-4

15 Υπηρεσίες εκδόσεων και
εκτυπώσεων έναντι αµοιβής
ή βάσει σύµβασης

88442 De 78000000-7 à 78400000-1

16 Υπηρεσίες αποκοµιδής
απορριµµάτων: υπηρεσίες
αποχέτευσης και συναφείς
υπηρεσίες

94 De 90100000-8 à 90320000-6, et
50190000-3 , 50229000-6,
50243000-0

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II B

Κατηγορίες Ονοµασία υπηρεσιών Αριθµοί αναφοράς
CPC

Αριθµοί αναφοράς CPV

17 Υπηρεσίες ξενοδοχείων και
εστιατορίων

64 De 55000000-0 à 55524000-9, et
De 93400000-2 à 93411000-2

18 Υπηρεσίες σιδηροδροµικών
µεταφορών

711 60111000-9, et
de 60121000-2 à 60121600-8

19 Υπηρεσίες υδάτινων
µεταφορών

72 De 61000000-5 à 61530000-9, et
De 63370000-3 à 63372000-7

20 Βοηθητικές και επικουρικές
υπηρεσίες µεταφορών

74 62400000-6, 62440000-8,
62441000-5, 62450000-1,
De 63000000-9 à 63600000-5
(sauf 63370000-3, 63371000-0,
63372000-7), et
74322000-2, 93610000-7

21 Νοµικές Υπηρεσίες 861 De 74110000-3 à 74114000-1
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22 Υπηρεσίες τοποθέτησης και
προµήθειας προσωπικού 1

872 De 74500000-4 à 74540000-6
(sauf 74511000-4), et
de 95000000-2 à 95140000-5

23 Υπηρεσίες ερευνών και
ασφαλείας, εξαιρουµένων των
υπηρεσιών θωρακισµένων
οχηµάτων

873 (sauf 87304) De 74600000-5 à 74620000-1

24 Υπηρεσίες εκπαίδευσης και
επαγγελµατικής κατάρτισης

92 De 80100000-5 à 80430000-7

25 Κοινωνικές και υγειονοµικές
υπηρεσίες

93 74511000-4, et
de 85000000-9 à 85323000-9
(sauf 85321000-5 et 85322000-2)

26 Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και
αθλητικές υπηρεσίες 2

96 De 74875000-3 à 74875200-5, et
De 92000000-1 à 92622000-7
(sauf 92230000-2)

27 Λοιπές υπηρεσίες 1 2

_________________

                                                
1 Με εξαίρεση τις συµβάσεις εργασίας.
2 Με εξαίρεση τις συµβάσεις αγοράς, ανάπτυξης, παραγωγής ή συµπαραγωγής υλικού

προγραµµάτων από ραδιοτηλεοπτικούς οργανισµούς και τις συµβάσεις χρόνου µετάδοσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ

ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9, ∆ΕΥΤΕΡΟ Ε∆ΑΦΙΟ

Ι. ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ

Οργανισµοί

A

- Agence fédérale pour l�Accueil des demandeurs d�Asile � Federaal Agentschap voor

Opvang van Asielzoekers

- Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire � Federaal Agentschap

voor de Veiligheid van de Voedselketen

- Agence fédérale de Contrôle nucléaire � Federaal Agentschap voor nucleaire

Controle

- Agence wallonne à l�Exportation

- Agence wallonne des Télécommunications

- Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées

- Aquafin

- Arbeitsambt der Deutschsprachigen Gemeinschaft

- Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces � Algemeen

Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën

Astrid
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B

- Banque nationale de Belgique � Nationale Bank van België

- Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft

- Berlaymont 2000

- Bibliothèque royale Albert Ier � Koninklijke Bilbliotheek Albert I

- Bruxelles-Propreté - Agence régionale pour la Propreté � Net�Brussel �

Gewestelijke Agentschap voor Netheid

- Bureau d'Intervention et de Restitution belge � Belgisch Interventie � en

Restitutiebureau

- Bureau fédéral du Plan � Federaal Planbureau

C

- Caisse auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage � Hulpkas voor

Werkloosheidsuitkeringen

- Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité � Hulpkas voor Ziekte � en

Invaliditeitsverzekeringen

- Caisse de Secours et de Prévoyance en Faveur des Marins � Hulp � en Voorzorgskas

voor Zeevarenden

- Caisse de Soins de Santé de la Société Nationale des Chemins de Fer Belges � Kas

der geneeskundige Verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische

Spoorwegen

- Caisse nationale des Calamités � Nationale Kas voor Rampenschade

- Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des

Travailleurs occupés dans les Entreprises de Batellerie � Bijzondere Verrekenkas

voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders der Ondernemingen voor

Binnenscheepvaart.
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- Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des

Travailleurs occupés dans les Entreprises de Chargement, Déchargement et

Manutention de Marchandises dans les Ports, Débarcadères, Entrepôts et Stations

(συνήθως αναφερόµενη ως "Caisse spéciale de Compensation pour Allocations

familiales des Régions maritimes") � Bijzondere Verrekenkas voor

Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders gebezigd door Ladings � en

Lossingsondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen,

Stapelplaatsen en Stations (συνήθως αναφερόµενη ως «Bijzondere Compensatiekas

voor Kindertoeslagen van de Zeevaartgewesten»)

- Centre d'Etude de l'Energie nucléaire � Studiecentrum voor Kernenergie

- Centre de recherches agronomiques de Gembloux

- Centre hospitalier de Mons

- Centre hospitalier de Tournai

- Centre hospitalier universitaire de Liège

- Centre informatique pour la Région de Bruxelles-Capitale � Centrum voor

Informatica voor het Brusselse Gewest

- Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme � Centrum voor

Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding

- Centre régional d'Aide aux Communes

- Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën

- Centrum voor landbouwkundig Onderzoek te Gent

- Comité de Contrôle de l�Electricité et du Gaz � Controlecomité voor Elekticiteit en

Gas

- Comité national de l�Energie � Nationaal Comité voor de Energie

- Commissariat général aux Relations internationales

- Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de lichamelijke Ontwikkeling, de

Sport en de Openluchtrecreatie

- Commissariat général pour les Relations internationales de la Communauté française

de Belgique
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- Conseil central de l'Economie � Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

- Conseil économique et social de la Région wallonne

- Conseil national du Travail � Nationale Arbeidsraad

- Conseil supérieur de la Justice � Hoge Raad voor de Justitie

- Conseil supérieur des Indépendants et des petites et moyennes Entreprises � Hoge

Raad voor Zelfstandigen en de kleine en middelgrote Ondernemingen

- Conseil supérieur des Classes moyennes

- Coopération technique belge � Belgische technische Coöperatie

D

- Dienstelle der Deutschprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung

- Dienst voor de Scheepvaart

- Dienst voor Infrastructuurwerken van het gesubsidieerd Onderwijs

- Domus Flandria

E

- Entreprise publique des Technologies nouvelles de l�Information et de la

Communication de la Communauté française

- Export Vlaanderen
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F

- Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven

- Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector

- Fonds bijzondere Jeugdbijstand

- Fonds communautaire de Garantie des Bâtiments scolaires

- Fonds culurele Infrastructuur

- Fonds de Participation

- Fonds de Vieillissement - Zilverfonds

- Fonds d'Aide médicale urgente � Fonds voor dringende geneeskundige Hulp

- Fonds de Construction d'Institutions hospitalières et médico-sociales de la

Communauté française

- Fonds de Pension pour les Pensions de Retraite du Personnel statutaire de Belgacom

� Pensioenfonds voor de Rustpensioenen van het statutair Personeel van Belgacom

- Fonds des Accidents du Travail � Fonds voor Arbeidsongevallen

- Fonds des Maladies professionnelles � Fonds voor Beroepsziekten

- Fonds d'Indemnisation des Travailleurs licenciés en Cas de Fermeture d'Entreprises �

Fonds tot Vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen

Werknemers

- Fonds du Logement des Familles nombreuses de la Région de Bruxelles-Capitale �

Woningfonds van de grote Gezinnen van het Brusselse hoofdstedelijk Gewest

- Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie

- Fonds Film in Vlaanderen

- Fonds national de Garantie des Bâtiments scolaires � Nationaal Warborgfonds voor

Schoolgebouwen
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- Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillers � Nationaal

Waarborgfonds inzake Kolenmijnenschade

- Fonds piscicole de Wallonie

- Fonds pour le Financement des Prêts à des Etats étrangers � Fonds voor Financiering

van de Leningen aan Vreemde Staten

- Fonds pour la Rémunération des Mousses � Fonds voor Scheepsjongens

- Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales � Brussels

gewestelijk Herfinancieringsfonds van de gemeentelijke Thesaurieën

- Fonds voor flankerend economisch Beleid

- Fonds wallon d'Avances pour la Réparation des Dommages provoqués par des

Pompages et des Prises d'Eau souterraine

G

- Garantiefonds der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Schulbauten

- Grindfonds

H

- Herplaatsingfonds

- Het Gemeenschapsonderwijs

- Hulpfonds tot financieel Herstel van de Gemeenten
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I

- Institut belge de Normalisation � Belgisch Instituut voor Normalisatie

- Institut belge des Services postaux et des Télécommunications � Belgisch Instituut

voor Postdiensten en Telecommunicatie

- Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle

- Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement � Brussels Instituut voor

Milieubeheer

- Institut d'Aéronomie spatiale � Instituut voor Ruimte - aëronomie

- Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et

moyennes Entreprises

- Institut des Comptes nationaux � Instituut voor de nationale Rekeningen

- Institut d'Expertise vétérinaire � Instituut voor veterinaire Keuring

- Institut du Patrimoine wallon

- Institut für Aus-und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren

Unternehmen

- Institut géographique nationale � Nationaal geografisch Instituut

- Institution pour le Développement de la Gazéification souterraine � Instelling voor

de Ontwikkeling van -ondergrondse Vergassing-

- Institution royale de Messine � Koninklijke Gesticht van Mesen

- Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté flamande �

Universitaire instellingen van publiek recht afangende van de Vlaamse Gemeenschap

(Πανεπιστηµιακά ιδρύµατα δηµοσίου δικαίου υπαγόµενα στη Φλαµανδική

Κοινότητα)

- Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté française �

Universitaire instellingen van publiek recht afhangende van de Franse Gemeenschap

(Πανεπιστηµιακά ιδρύµατα δηµόσιου δικαίου υπαγόµενα στη Γαλλόφωνη

Κοινότητα)

- Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité � Rijksinstituut voor Ziekte � en

Invaliditeitsverzekering
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- Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants �

Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

- Institut national des Industries extractives � Nationaal Instituut voor de

Extractiebedrijven

- Institut national de Recherche sur les Conditions de Travail � Nationaal

Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstandigheden

- Institut national des Invalides de Guerre, anciens Combattants et Victimes de Guerre

� Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers

- Institut national des Radioéléments � Nationaal Instituut voor Radio-Elementen

- Institut national pour la Criminalistique et la Criminologie � Nationaal Instituut voor

Criminalistiek en Criminologie

- Institut pour l'Amélioration des Conditions de Travail � Instituut voor Verbetering

van de Arbeidsvoorwaarden

- Institut royal belge des Sciences naturelles � Koninklijk Belgisch Instituut voor

Natuurwetenschappen

- Institut royal du Patrimoine culturel � Koninklijk Instituut voor het

Kunstpatrimonium

- Institut royal météorologique de Belgique � Koninklijk meteorologisch Instituut van

België

- Institut scientifique de Service public en Région wallonne

- Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur � Wetenschappelijk Instituut

Volksgezondheid � Louis Pasteur

- Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in

Vlaanderen

- Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer

- Instituut voor het archeologisch Patrimonium

- Investeringsdienst voor de Vlaamse autonome Hogescholen

- Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant
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J

- Jardin botanique national de Belgique � Nationale Plantentuin van België

K

- Kind en Gezin

- Koninklijk Museum voor schone Kunsten te Antwerpen

L

- Loterie nationale � Nationale Loterij

M

- Mémorial national du Fort de Breendonk � Nationaal Gedenkteken van het Fort van

Breendonk

- Musée royal de l'Afrique centrale � Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

- Musées royaux d'Art et d'Histoire � Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

- Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique � Koninklijke Musea voor schone

Kunsten van België

O

- Observatoire royal de Belgique � Koninklijke Sterrenwacht van België

- Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense � Centrale

Dienst voor sociale en culturele Actie van het Ministerie van Defensie

- Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l�Emploi

- Office de Contrôle des Assurances � Controledienst voor de Verzekeringen
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- Office de Contrôle des Mutualités et des Unions nationales de Mutualités �

Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen

- Office de la Naissance et de l'Enfance

- Office de Promotion du Tourisme

- Office de Sécurité sociale d'Outre-Mer � Dienst voor de overzeese sociale Zekerheid

- Office for foreign Investors in Wallonie

- Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés � Rijksdienst voor

Kinderbijslag voor Werknemers

- Office national de l'Emploi � Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

- Office national de Sécurité sociale � Rijksdienst voor sociale Zekerheid

- Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales �

Rijksdienst voor sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke

Overheidsdiensten

- Office national des Pensions � Rijksdienst voor Pensioenen

- Office national des Vacances annuelles � Rijksdienst voor jaarlijkse Vakantie

- Office national du Ducroire � Nationale Delcrederedienst

- Office régional bruxellois de l'Emploi � Brusselse gewestelijke Dienst voor

Arbeidsbemiddeling

- Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture

- Office régional pour le Financement des Investissements communaux

- Office wallon de la Formation professionnelle et de l�Emploi

- Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Geel

- Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Rekem

- Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest

- Orchestre national de Belgique � Nationaal Orkest van België

- Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles � Nationale

Instelling voor radioactief Afval en Splijtstoffen
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P

- Palais des Beaux-Arts � Paleis voor schone Kunsten

- Participatiemaatschappij Vlaanderen

- Pool des Marins de la Marine marchande � Pool van de Zeelieden der Koopvaardij

R

- Radio et Télévision belge de la Communauté française

- Régie des Bâtiments � Regie der Gebouwen

- Reproductiefonds voor de Vlaamse Musea

S

- Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale �

Brusselse hoofdstedelijk Dienst voor Brandweer en dringende medische Hulp

- Société belge d�Investissement pour les pays en développement � Belgische

Investeringsmaatschappij voor Ontwinkkelingslanden

- Société d�Assainissement et de Rénovation des Sites industriels dans l�Ouest du

Brabant wallon

- Société de Garantie régionale

- Sociaal economische Raad voor Vlaanderen

- Société du Logement de la Région bruxelloise et sociétés agréées � Brusselse

Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen

- Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement

- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires bruxellois
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- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Brabant wallon

- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Hainaut

- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Namur

- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Liège

- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Luxembourg

- Société publique de Gestion de l�Eau

- Société wallonne du Logement et sociétés agréées

- Sofibail

- Sofibru

- Sofico

T

- Théâtre national

- Théâtre royal de la Monnaie � De Koninklijke Muntschouwburg

- Toerisme Vlaanderen

- Tunnel Liefkenshoek

U

- Universitair Ziekenhuis Gent

V

- Vlaams Commissariaat voor de Media

- Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

- Vlaams Egalisatie Rente Fonds
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- Vlaamse Hogescholenraad

- Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen

- Vlaamse Instelling voor technologisch Onderzoek

- Vlaamse interuniversitaire Raad

- Vlaamse Landmaatschappij

- Vlaamse Milieuholding

- Vlaamse Milieumaatschappij

- Vlaamse Onderwijsraad

- Vlaamse Opera

- Vlaamse Radio - en Televisieomroep

- Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteit � en Gasmarkt

- Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde

- Vlaams Fonds voor de Lastendelging

- Vlaams Fonds voor de Letteren

- Vlaams Fonds voor de sociale Integratie van Personen met een Handicap

- Vlaams Informatiecentrum over Land - en Tuinbouw

- Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden

- Vlaams Instituut voor de Bevordering van het wetenschappelijk- en technologisch

Onderzoek in de Industrie

- Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie

- Vlaams Instituut voor het Zelfstandig ondernemen

- Vlaams Landbouwinvesteringsfonds

- Vlaams Promotiecentrum voor Agro - en Visserijmarketing

- Vlaams Zorgfonds

- Vlaams Woningsfonds voor de grote Gezinnen



11029/3/02 REV 3 ZAC/thm,xl 14
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII DG C II EL

II - ΣΤΗ ∆ΑΝΙΑ

Οργανισµοί

Danmarks Radio

Det landsdækkende TV2

Danmarks Nationalbank

Sund og Bælt Holding A/S

A/S Storebælt

A/S Øresund

Øresundskonsortiet

Ørestadsselskabet I/S

Byfornyelsesselskabet København

Hovedstadsområdets Sygehusfællesskab

Statens og Kommunernes Indkøbsservice

Post Danmark

Arbejdsmarkedets Tillægspension

Arbejdsmarkedets Feriefond

Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Naviair

Κατηγορίες

- De Almene Boligorganisationer (οργανισµοί εργατικής κατοικίας),

- Lokale kirkelige myndigheder (τοπικές εκκλησιαστικές διοικήσεις),

- Andre forvaltningssubjekter (άλλες διοικητικές οντότητες).
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III - ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

1. Κατηγορίες

Οι φορείς, ιδρύµατα και οργανισµοί δηµοσίου δικαίου που έχουν συσταθεί από το κράτος ή

τα οµόσπονδα κρατίδια (Länder) ή τις τοπικές αρχές, ιδίως στους ακόλουθους τοµείς:

1.1. Φορείς

− Wissenschaftliche Hochschulen und verfasste Studentenschaften (επιστηµονικές ανώτατες

σχολές και αναγνωρισµένες φοιτητικές οργανώσεις),

− berufsständige Vereinigungen (Rechtsanwalts-, Notar-, Steuerberater-, Wirtschaftsprüfer-,

Architekten-, Ärzte- und Apothekerkammern) [επαγγελµατικές ενώσεις (σύλλογοι

δικηγόρων, συµβολαιογράφων, φοροτεχνικών, ελεγκτών, αρχιτεκτόνων, ιατρών και

φαρµακοποιών)],

− Wirtschaftsvereinigungen (Landwirtschafts-, Handwerks-, Industrie- und

Handelskammern, Handwerksinnungen, Handwerkerschaften) [ενώσεις οικονοµικού

χαρακτήρα (γεωργικά επιµελητήρια, επαγγελµατικά επιµελητήρια, εµπορικά και

βιοµηχανικά επιµελητήρια, βιοτεχνικές επαγγελµατικές ενώσεις, βιοτεχνικοί

συνεταιρισµοί)],

− Sozialversicherungen (Krankenkassen, Unfall- und Rentenversicherungsträger)

[κοινωνικές ασφαλίσεις (ταµεία υγείας, ασφαλιστικοί φορείς ατυχηµάτων, ταµεία

συντάξεων)],

− kassenärztliche Vereinigungen (ενώσεις ιατρών ασφαλιστικών ταµείων),

− Genossenschaften und Verbände (συνεταιρισµοί και σύνδεσµοι).
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1.2. Ιδρύµατα και οργανισµοί

Τα νοµκά πρόσωπα µε µη βιοµηχανικό ή εµπορικό χαρακτήρα, που υπόκεινται σε κρατικό

έλεγχο και ασκούν δραστηριότητες, προς το γενικό συµφέρον, ιδίως στους ακόλουθους

τοµείς :

− Rechtsfähige Bundesanstalten (οµοσπονδιακά ιδρύµατα µε νοµική προσωπικότητα),

− Versorgungsanstalten und Studentenwerke (ταµεία προνοίας, κέντρα φοιτητικής και

σχολικής µέριµνας),

− Kultur-, Wohlfahrts- und Hilfsstiftungen (ιδρύµατα πολιτιστικά, αρωγής και

αλληλεγγύης).

2. Νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου

Οι οντότητες µε µη βιοµηχανικό ή εµπορικό χαρακτήρα, που υπόκεινται σε κρατικό έλεγχο

και ασκούν δραστηριότητες προς το γενικό συµφέρον, συµπεριλαµβανοµένων των

Kommunale Versorgungsunternehmen (δηµοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων), ιδίως στους

ακόλουθους τοµείς :

− Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Kurmittelbetriebe, medizinische

Forschungseinrichtungen, Untersuchungs- und Tierkörperbeseitigungsanstalten)

[υγειονοµικοί φορείς (νοσοκοµεία, θεραπευτικά κέντρα, κέντρα ιατρικής έρευνας, κέντρα

κτηνιατρικού ελέγχου)],

− Kultur (öffentliche Bühnen, Orchester, Museen, Bibliotheken, Archive, zoologische und

botanische Gärten) [πολιτιστικό τοµέα (κρατικές σκηνές, ορχήστρες, µουσεία,

βιβλιοθήκες, αρχεία, ζωολογικοί και βοτανικοί κήποι)],
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− Soziales (Kindergärten, Kindertagesheime, Erholungseinrichtungen, Kinder- und

Jugendheime, Freizeiteinrichtungen, Gemeinschafts- und Bürgerhäuser, Frauenhaeuser,

Altersheime, Obdachlosenunterkünfte) [κοινωνικό τοµέα (νηπιαγωγεία, παιδικοί σταθµοί,

αναρρωτήρια, άσυλα παιδιών και νεολαίας, κέντρα αναψυχής, δηµοτικές και κοινοτικές

κατοικίες, οίκοι γυναικών, γηροκοµεία, καταλύµατα αστέγων)],

− Sport (Schwimmbäder, Sportanlagen und -einrichtungen) [αθλητικό τοµέα (κολυµβητήρια,

αθλητικές εγκαταστάσεις)],

− Sicherheit (Feuerwehren, Rettungsdienste) [ασφάλεια (πυροσβεστική υπηρεσία, πρώτες

βοήθειες)],

− Bildung (Umschulungs-, Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen, Volkshochschulen)

[εκπαίδευση (κέντρα µετεκπαίδευσης, κατάρτισης, επιµόφωσης, εξειδίκευσης, λαϊκά

πανεπιστήµια)],

− Wissenschaft, Forschung und Entwicklung (Großforschungseinrichtungen,

wissenschaftliche Gesellschaften und Vereine, Wissenschaftsförderung) [επιστήµη, έρευνα

και ανάπτυξη (ερευνητικά κέντρα, επιστηµονικές εταιρείες και ενώσεις, κέντρα

προαγωγής της επιστήµης)],

− Entsorgung (Straßenreinigung, Abfall- und Abwasserbeseitigung) [καθαριότητα

(υπηρεσίες οδοκαθαριστών, απορριµµάτων και αποχετεύσεων),

− Bauwesen und Wohnungswirtschaft (Stadtplanung, Stadtentwicklung,

Wohnungsunternehmen, soweit im Allgemeininteresse tätig, Wohnraumvermittlung)

[οικοδοµή και κατοικία (σχέδιο πόλεων, πολεοδοµία, στεγαστικές επιχειρήσεις εφόσον

ενεργούν προς το κοινό συµφέρον, γραφεία εξεύρεσης κατοικίας)],

− Wirtschaft (Wirtschaftsförderungsgesellschaften) [οικονοµία (εταιρίες προώθησης της

οικονοµίας)],

− Friedhofs- und Bestattungswesen (υπηρεσίες νεκροταφείων και ταφής),

− Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern (Finanzierung, technische Zusammenarbeit,

Entwicklungshilfe, Ausbildung) [συνεργασία µε τις αναπτυσσόµενες χώρες

(χρηµατοδότηση, τεχνική συνεργασία, αναπτυξιακή βοήθεια, κατάρτιση)].
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IV. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Κατηγορίες

α) Οι δηµόσιες επιχειρήσεις και δηµόσιοι φορείς

β) Τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο Κράτος ή επιχορηγούνται

τακτικά, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά το 50%

τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισµού των ή των οποίων το εταιρικό κεφάλαιο

ανήκει κατά 51% τουλάχιστον στο Κράτος

γ) Τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν σε νοµικά πρόσωπα δηµόσιου

δικαίου, σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης οποιασδήποτε βαθµίδας,

συµπεριλαµβανοµένης της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος

(ΚΕ∆ΚΕ), σε τοπικές ενώσεις δήµων και κοινοτήτων, καθώς και σε δηµόσιες

επιχειρήσεις και δηµόσιους φορείς, και σε υπό το στοιχείο (β) νοµικά πρόσωπα, ή

επιχορηγούνται τακτικά από αυτά, κατά το 50% τουλάχιστον του ετήσιου

προϋπολογισµού των, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις ή µε το καταστατικό τους, ή

τα προαναφερόµενα νοµικά πρόσωπα που κατέχουν τουλάχιστον το 51% του

εταιρικού κεφαλαίου αυτών των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου.

V. ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορίες

− Οργανισµοί και φορείς δηµοσίου δικαίου που διέπονται από το νόµο "Ley de Contratos

de las Administraciones Públicas", πλην εκείνων που αποτελούν µέρος της

Administración General del Estado (γενικής διοίκησης του Κράτους).

− Οργανισµοί και φορείς δηµοσίου δικαίου που διέπονται από το νόµο "Ley de Contratos

de las Administraciones Públicas", πλην εκείνων που αποτελούν µέρος της

Administración de las Comunidades Autónomas (διοίκησης των "αυτόνοµων

κοινοτήτων").

− Οργανισµοί και φορείς δηµοσίου δικαίου που διέπονται από το νόµο "Ley de Contratos

de las Administraciones Públicas ", πλην εκείνων που αποτελούν µέρος των

Corporaciones Locales (φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης).

− Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social (διαχειριστικοί

φορείς και κοινές υπηρεσίες των Κοινωνικών Ασφαλίσεων).



11029/3/02 REV 3 ZAC/thm,xl 19
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII DG C II EL

VI. ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Οργανισµοί

� Collège de France

� Conservatoire national des arts et métiers

� Observatoire de Paris

� Institut national d�histoire de l�art (INHA)

� Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

� Institut national de la recherche agronomique (INRA)

� Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)

� Institut de recherche pour le développement (IRD)

� Agence nationale pour l'emploi (ANPE)

� Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)

� Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS)

� Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)

� Compagnies et établissements consulaires : chambres de commerce et d�industrie (CCI),

chambres des métiers et chambres d�agriculture (εµποροβιοµηχανικά, επαγγελµατικά και

γεωργικά επιµελητήρια)

� Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC)

Κατηγορίες

1. Εθνικά δηµόσια ιδρύµατα:

� Agences de l�eau (φορείς υδάτων)

� Écoles d�architecture (αρχιτεκτονικές σχολές)

� Universités (πανεπιστήµια)

� Instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM, παιδαγωγικές ακαδηµίες)
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2. ∆ηµόσια ιδρύµατα διοικητικού χαρακτήρα σε περιφερειακό, νοµαρχιακό ή τοπικό επίπεδο

� collèges (γυµνάσια/λύκεια)

� lycées (πλήρη γυµνάσια /λύκεια)

� établissements publics hospitaliers (δηµόσια νοσοκοµεία)

� offices publics d'habitations à loyer modéré (OPHLM, οργανισµοί λαϊκής κατοικίας)

3. Ενώσεις φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης

� δηµόσιοι φορείς διαδηµοτικής συνεργασίας

� διανοµαρχιακοί και διαπεριφερειακοί φορείς

VII. ΣΤΗΝ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ

Οργανισµοί

Enterprise Ireland [Μάρκετινγκ, τεχνολογία και ανάπτυξη επιχειρήσεων]

Forfás [Πολιτική και συµβουλές για επιχειρήσεις, εµπόριο, τεχνολογία και
καινοτοµία]

Industrial Development Authority

Enterprise Ireland

FÁS [Κατάρτιση για τη βιοµηχανία και την απασχόληση]

Health and Safety Authority

Bord Fáilte Éireann [Τουριστική ανάπτυξη]

CERT [Κατάρτιση σε τουριστικά επαγγέλµατα]
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Irish Sports Council

National Roads Authority

Údarás na Gaeltachta [Αρχή για τις ιρλανδόφωνες περιοχές]

Teagasc [Γεωργική έρευνα, κατάρτιση και ανάπτυξη]

An Bord Bia [Προαγωγή της βιοµηχανίας τροφίµων]

An Bord Glas [Προαγωγή της βιοµηχανίας κηπευτικών]

Irish Horseracing Authority

Bord na gCon [Υποστήριξη και ανάπτυξη κυνοδροµιών]

Marine Institute

Bord Iascaigh Mhara [Ανάπτυξη αλιείας]

Equality Authority

Legal Aid Board

Κατηγορίες

Regional Health Boards (Περιφερειακά νοσοκοµειακά κέντρα)

Hospitals and similar institutions of a public character (Νοσοκοµεία και παρόµοια

ιδρύµατα δηµόσιου χαρακτήρα)

Vocational Education Committees (Επιτροπές τεχνικής-επαγγελµατικής

εκπαίδευσης)

Colleges and educational institutions of a public character (Κολλέγια και

εκπαιδευτικά ιδρύµατα δηµόσιου χαρακτήρα)

Central and Regional Fisheries Boards (Κεντρικά και περιφερειακά συµβούλια

αλιείας)

Regional Tourism Organisations (Περιφερειακοί οργανισµοί τουρισµού)

National Regulatory and Appeals bodies (Εθνικοί οργανισµοί ρυθµίσεων και

προσφυγών, π.χ. στους τοµείς των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας, του χωροταξικού

σχεδιασµού, κλπ. ...)
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Οργανισµοί που έχουν συσταθεί για την εκτέλεση συγκεκριµένων καθηκόντων ή την

ικανοποίηση διάφορων αναγκών δηµόσιων τοµέων, [π.χ. Healthcare Materials

Management Board, Health Sector Employers Agency, Local Government Computer

Services Board, Environmental Protection Agency, National Safety Council, Institute

of Public Administration, Economic and Social Research Institute, National

Standards Authority κλπ.] (Οργανισµοί που έχουν συσταθεί για να εκτελούν ειδικά

καθήκοντα ή να πληρούν τις ανάγκες δηµόσιων τοµέων, Local Government

Computer Services Board, Environmental Proteaction Agency, National Safety

Council, Institute of Public Administration, Economic and Social Research Institute,

National Standards Authority etc.)

Άλλοι δηµόσιοι φορείς που εµπίπτουν στον ορισµό του «οργανισµού δηµόσιου

δικαίου» κατά την έννοια του άρθρου 1, παράγραφος 7 της παρούσας οδηγίας. (Οι

άλλοι δηµόσιοι οργανισµοί που αντιστοιχούν στον ορισµό του οργανισµού δηµοσίου

δικαίου που αναφέρεται στο άρθρο 1, παράγραφος 7 της παρούσας οδηγίας).

VIII. ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Οργανισµοί

Società �Stretto di Messina�

Ente autonomo mostra d�oltremare e del lavoro italiano nel mondo

Ente nazionale per l�aviazione civile � ENAC

Ente nazionale per l�assistenza al volo - ENAV



11029/3/02 REV 3 ZAC/thm,xl 23
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII DG C II EL

Κατηγορίες

− Enti portuali e aeroportuali (λιµενικές και αερολιµενικές αρχές),
− Consorzi per le opere idrauliche (όµιλοι επιχειρήσεων για υδραυλικά έργα),
− Università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le

università (κρατικά πανεπιστήµια, κρατικά πανεπιστηµιακά ινστιτούτα, όµιλοι
επιχειρήσεων για τις εργασίες χωροθέτησης των πανεπιστηµίων),

− Instituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (δηµόσια φιλανθρωπικά ιδρύµατα)
− Ιstituti superiori scientifici e culturali, gli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o

vulcanologici (ανώτατα επιστηµονικά και πολιτιστικά ινστιτούτα, αστεροσκοπεία, κέντρα
αστροφυσικής, γεωφυσικής ή ηφαιστειολογίας),

− Enti di ricerca e sperimentazione (ερευνητικοί οργανισµοί),
− Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza (φορείς που
διαχειρίζονται υποχρεωτικά συστήµατα κοινωνικής πρόνοιας),

− Consorzi di bonifica (όµιλοι επιχειρήσεων εγγείων βελτιώσεων),
− Enti di sviluppo o di irrigazione (οργανισµοί ανάπτυξης ή ύδρευσης),
− Consorzi per le aree industriali (όµιλοι επιχειρήσεων για τις βιοµηχανικές ζώνες),
− Comunità montane (ενώσεις τοπικών αρχών ορεινών περιοχών),
− Enti preposti a servizi di pubblico interesse (οργανισµοί κοινής ωφελείας),
− Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero

(δηµόσιοι οργανισµοί των οποίων οι δραστηριότητες αφορούν τα θεάµατα, τα σπορ, τον
τουρισµό και τον ψυχαγωγία),

− Enti culturali e di promozione artistica (πολιτιστικοί οργανισµοί και οργανισµοί
προαγωγής των τεχνών).
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IX. ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Κατηγορίες

− Établissements publics de l'État placés sous la surveillance d'un membre du gouvernement
(δηµόσια ιδρύµατα του κράτους που εποπτεύονται από µέλος της κυβέρνησης).

− Établissements publics placés sous la surveillance des communes (δηµόσια ιδρύµατα που
εποπτεύονται από δήµους και κοινότητες).

Syndicats de communes créés en vertu de la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de
communes (ενώσεις δήµων και κοινοτήτων που συστάθηκαν δυνάµει του νόµου της 23ης
Φεβρουαρίου 2001 περί syndicats de communes).

X. ΣΤΙΣ ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Οργανισµοί

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Υπουργείο Εσωτερικών και
Σχέσεων του Βασιλείου)

Nederlands Instituut voor Brandweer en rampenbestrijding (NIBRA) (Netherlands Institute

for Firemen and Combatting calamities)

� Nederlands Bureau Brandweer Examens (NBBE) (Netherlands Burerau for Exams of

Firemen)

� Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (LSOP) (National Institute for

Selection and Education of Policemen)

� 25 afzonderlijke politieregio�s (25 individual police regions)

� Stichting ICTU (ICTU Foundation)
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Ministerie van Economische Zaken (Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας)

− Stichting Syntens (Syntens)

� Van Swinden Laboratorium B.V. (NMi van Swinden Laboratory )

� Nederlands Meetinstituut B.V. (Nmi Institute for Metrology and Technology)

� Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR)

� (Netherlands Agency for Aerospace Programmes)

� Stichting Toerisme Recreatie Nederland (TRN) (Netherlands Board of Tourism)

� Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) (Cooperative Body of the

provincial governments of the Northern Netherlands)

� Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) (Gelderland Development Company)

� Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij (OOM) (OOM International Business

Development)

� LIOF (Limburg Investment Development Company LIOF)

� Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) (NOM Investment Development)

� Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) (Noord Brabant Development Agency

� Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (Independent Post and

Telecommunication Authority)

Ministerie van Financiën (Υπουργείο Οικονοµικών)

- De Nederlandse Bank N.V. (Κεντρική Τράπεζα των Κάτω Χωρών)

- Autoriteit Financiële Markten (Εποπτική αρχή των χρηµαταγορών των Κάτω
Χωρών)

- Pensioen- & Verzekeringskamer (Εποπτική αρχή συντάξεων και ασφαλειών των
Κάτω Χωρών)
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Ministerie van Justitie (Υπουργείο ∆ικαιοσύνης)

- Stichting Reclassering Nederland (SRN)

- Stichting VEDIVO

- Voogdij- en gezinsvoogdij instellingen (Ιδρύµατα κηδεµονίας και αντιλήψεως)

- Stichting Halt Nederland (SHN)

- Particuliere Internaten (Ιδιωτικά οικοτροφεία)

- Particuliere Jeugdinrichtingen (Αναµορφωτήριο ανηλίκων)

- Schadefonds Geweldsmisdrijven

Centraal orgaan Opvang Asielzoekers

- Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)

- Landelijke organisaties slachtofferhulp (Εθνικές οργανώσεις αρωγής θυµάτων)

College Bescherming Persoongegevens

- Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR)

 - Raden voor de Rechtsbijstand

- Stichting Rechtsbijstand Asiel

- Stichtingen Rechtsbijstand

- Landelijk Bureau Racisme bestrijding (LBR)

- Clara Wichman Instituut

- Tolkencentra (Κέντρα διερµηνείας)
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Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Υπουργείο Γεωργίας, ∆ιαχείρισης της
Φύσης και Αλιείας)

- Bureau Beheer Landbouwgronden

- Faunafonds

- Staatsbosbeheer

- Stichting Voorlichtingsbureau voor de Voeding

- Universiteit Wageningen

- Stichting DLO

- (Hoofd) productschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισµού και

Επιστηµών)

A. Γενική περιγραφή

- τα δηµόσια ή χρηµατοδοτούµενα από το δηµόσιο ταµείο ειδικά πρωτοβάθµια

σχολεία, κατά την έννοια του νόµου Wet op het primair onderwijs

- τα δηµόσια ή χρηµατοδοτούµενα από το δηµόσιο ταµείο σχολεία ειδικής

εκπαίδευσης, συνεχιζόµενης ειδικής εκπαίδευσης, και τα ιδρύµατα ειδικής

εκπαίδευσης και συνεχιζόµενης ειδικής εκπαίδευσης, κατά την έννοια του νόµου

Wet op de expertisecentra

- τα δηµόσια ή χρηµατοδοτούµενα από το δηµόσιο ταµείο ειδικά σχολεία ή ιδρύµατα

συνεχιζόµενης εκπαίδευσης, κατά την έννοια του νόµου Wet op het Voortgezet

Onderwijs

- τα δηµόσια ή χρηµατοδοτούµενα από το δηµόσιο ταµείο ειδικά ιδρύµατα, κατά την

έννοια του νόµου Wet Educatie en Beroepsonderwijs

- τα δηµόσια ή χρηµατοδοτούµενα από το δηµόσιο ταµείο ειδικά σχολεία, κατά την

έννοια του νόµου Experimentenwet Onderwijs
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- τα χρηµατοδοτούµενα πανεπιστήµια και ΑΕΙ, το Open Universiteit, και τα
πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία, περί των οποίων ο νόµος Wet op het hoger onderwijs
en wetenschappelijk onderzoek, καθώς και τα ιδρύµατα διεθνούς παιδείας, εφόσον
χρηµατοδοτούνται κατά περισσότερο από 50% από το κράτος Wetenschappelijk
Onderzoek

- υπηρεσίες πλαισίωσης σχολείων κατά την έννοια του νόµου Wet op het primair
onderwijs ή του νόµου Wet op de expertisecentra

- τα εθνικά παιδαγωγικά κέντρα, κατά την έννοια του νόµου Wet subsidiëring
landelijke onderwijsondersteunende activiteiten

- τα ραδιοτηλεοπτικά σωµατεία, κατά την έννοια του νόµου Mediawet

- τα κληροδοτήµατα ("fondsen") κατά την έννοια του νόµου Wet op het Specifiek
Cultuurbeleid

- τα εθνικά όργανα επαγγελµατικής εκπαίδευσης

- τα ιδρύµατα ("stichtingen") κατά την έννοια του νόµου Wet Verzelfstandiging
Rijksmuseale Diensten

- τα λοιπά µουσεία, που χρηµατοδοτούνται κατά περισσότερο από 50% από το ΥΠΠΕ

- οι λοιπές οργανώσεις και φορείς στον τοµέα της παιδείας, του πολιτισµού και των
επιστηµών, που χρηµατοδοτούνται κατά περισσότερο από 50% από το ΥΠΠΕ

B. Ονοµαστική απαρίθµηση

- Informatie Beheer Groep

- Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs

- Stichting Uitvoering Kinderopvangregelingen/Kintent

- Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

- Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen

- Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs
(Nuffic)

- Stichting Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut
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- Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

- Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek

- College van Beroep voor het hoger Onderwijs

- Vereniging van openbare bibliotheken NBLC

- Koninklijke Bibliotheek

- Stichting Muziek Centrum van de Omroep

- Stichting Ether Reclame

- Stichting Radio Nederland Wereldomroep

- Nederlandse Programma Stichting

- Nederlandse Omroep Stichting

- Commissariaat voor de Media

- Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties

- Stichting Lezen

- Dienst Omroepbijdragen

- Centrum voor innovatie en opleidingen

- Bedrijfsfonds voor de Pers

- Centrum voor innovatie van opleidingen

- Instituut voor Toetsontwikkeling (Cito)

- Instituut voor Leerplanontwikkeling

- Landelijk Dienstverlenend Centrum voor Studie- en Beroepskeuzevoorlichting-

- Max Goote Kenniscentrum voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie

- Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs

- BVE-Raad

- Colo, Vereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven

- Stichting kwaliteitscentrum examinering beroepsonderwijs



11029/3/02 REV 3 ZAC/thm,xl 30
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII DG C II EL

- Vereniging Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs

- Combo,Stichting Combinatie Onderwijsorganisatie

- Stichting Financiering Struktureel Vakbondsverlof Onderwijs

- Stichting Samenwerkende Centrales in het COPWO

- Stichting SoFoKles

- Europees Platform

- Stichting mobiliteitsfonds HBO

- Nederlands Audiovisueel Archiefcentrum

- Stichting minderheden Televisie Nederland

- Stichting omroep allochtonen

- Stichting multiculturele Activiteiten Utrecht

- School der Poëzie

- Nederlands Perscentrum

- Nederlands Letterkundig Museum en documentatiecentrum

- Bibliotheek voor varenden

- Christelijke bibliotheek voor blinden en slechtzienden

- Federatie van Nederlandse Blindenbibliotheken

- Nederlandse luister- en braillebibliotheek

- Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang

- Bibliotheek Le Sage Ten Broek

- Doe Maar Dicht Maar

- ElHizjra

- Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten

- Fund for Central and East European Bookprojects

- Jongeren Onderwijs Media
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Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και
Απασχόλησης)

- Sociale Verzekeringsbank
- Arbeidsvoorzieningsorganisatie

- Stichting Silicose Oud Mijnwerkers

- Stichting Pensioen- & Verzekeringskamer

- Sociaal Economische Raad (SER)

- Raad voor Werk en Inkomen (RWI)

- Centrale organisatie voor werk en inkomen

- Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Υπουργείο Συγκοινωνιών και ∆ιαχείρισης Υδάτων)

- RDW Voertuig informatie en toelating

- Luchtverkeersbeveiligingsorganisatie (LVB)

- Nederlandse Loodsencorporatie (NLC)

- Regionale Loodsencorporatie (RLC)

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (Υπουργείο Οικισµού,
Χωροταξίας και Περιβάλλοντος)

- Kadaster

- Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting

- Stichting Bureau Architectenregister
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Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και
Αθλητισµού)

- Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië (COAR)

- College ter beoordeling van de Geneesmiddelen (CBG)

- Commissies voor gebiedsaanwijzing

- College sanering Ziekenhuisvoorzieningen

- Zorgonderzoek Nederland (ZON)

- Keuringsinstellingen Wet medische hulpmiddelen:

N.V. KEMA/Stichting TNO Certification

College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen (CBZ)

- College voor Zorgverzekeringen (CVZ)

- Nationaal Comité 4 en 5 mei

- Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)

- College Tarieven Gezondheidszorg (CTG)

- Stichting Uitvoering Omslagregeling Wet op de Toegang Ziektekostenverzekering
(SUO)

- Stichting tot bevordering van de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (SVM)

- Stichting Facilitair Bureau Gemachtigden Bouw VWS

- Stichting Sanquin Bloedvoorziening

- College van Toezicht op de Zorgverzekeringen organen (προβλεπόµενο στο Νόµο
BIG, άρθρο 14 § 2c)

- Ziekenfondsen (Ταµεία Υγείας)

- Nederlandse Transplantatiestichting (NTS)

- Regionale Indicatieorganen (RIO's) (Περιφερειακοί φορείς αξιολόγησης
αναγκών).ΧΙ.ΕΝ.
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ΧΙ. ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ

Όλοι οι οργανισµοί µη βιοµηχανικού ή εµπορικού χαρακτήρα που υπόκεινται στο

δηµοσιονοµικό έλεγχο του Rechnungshof (Ελεγκτικού Συνεδρίου).

ΧΙΙ. ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Κατηγορίες

− Institutos públicos sem carácter comercial ou industrial (δηµόσιοι φορείς χωρίς εµπορικό ή

βιοµηχανικό χαρακτήρα),

− Serviços públicos personalizados (δηµόσιες υπηρεσίες µε νοµική προσωπικότητα)

− Fundações públicas (δηµόσια ιδρύµατα),

− Estabelecimentos públicos de ensino, investigação científica e saúde (δηµόσια ιδρύµατα

εκπαίδευσης, επιστηµονικής έρευνας και υγείας).

ΧΙΙΙ. ΣΤΗ ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

Οι δηµόσιοι ή ελεγχόµενοι από το δηµόσιο οργανισµοί ή επιχειρήσεις που δεν είναι

βιοµηχανικού ή εµπορικού χαρακτήρα.

XIV. ΣΤΗ ΣΟΥΗ∆ΙΑ

Όλοι οι µη εµπορικοί οργανισµοί των οποίων οι δηµόσιες συµβάσεις υπόκεινται στον έλεγχο

της εθνικής υπηρεσίας δηµοσίων συµβάσεων.
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XV. ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Οργανισµοί

- Design Council,

- Health and Safety Executive,

- National Research Development Corporation,

- Public Health Laboratory Service Board,

- Advisory, Conciliation and Arbitration Service,

- Commission for the New Towns,

- National Blood Authority,

- National Rivers Authority,

- Scottish Enterprise,

- Scottish Homes,

- Welsh Development Agency.

Κατηγορίες

- Maintained schools (επιχορηγούµενα σχολεία),

- Universities and Colleges financed for the most part by other contracting authorities,
(πανεπιστήµια και κολέγια χρηµατοδοτούµενα κατά το πλείστον από άλλες
αναθέτουσες αρχές),

- National Museums and Galleries, (εθνικά µουσεία και πινακοθήκες),

- Research Councils, (συµβούλια επιστηµονικής έρευνας),

- Fire Authorities, (πυροσβεστικές αρχές),

- National Health Service Strategic Health Authorities, (στρατηγικές αρχές υγείας του
National Health Service),

- Police Authorities, (αστυνοµικές αρχές),

- New Town Development Corporations (φορείς ανάπτυξης νέων οικισµών),

- Urban Development Corporations (πολεοδοµικοί φορείς).

_________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 1

ΒΕΛΓΙΟ

- l'Etat - de Staat - το Κράτος

- les communautés - de gemeenschappen - οι γλωσσικές κοινότητες

- les commissions communautaires - de gemeenschapscommissies - οι κοινοτικές επιτροπές

- les régions - de gewesten - οι περιφέρειες

- les provinces - de provincies - οι επαρχίες

- les communes - de gemeenten - οι δήµοι

- les centres publics d'aide sociale - de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn

- τα ∆ηµόσια Κέντρα Κοινωνικής
Αρωγής

- les fabriques d'églises et les
organismes chargés de la gestion
du temporel des autres cultes
reconnus

- de kerkfabrieken en de
instellingen die belast zijn met het
beheer van de temporalïen van de
erkende erediensten

- τα ενοριακά συµβούλια των
εκκλησιών και οι φορείς οι
επιφορτισµένοι µε τη διαχείριση
των κοσµικών αγαθών των άλλων
αναγνωρισµένων θρησκευµάτων

- les sociétés de développement
régional

- de gewestelijke
ontwikkelingsmaatschappijen

- οι εταιρίες περιφερειακής
ανάπτυξης

- les polders et wateringues - de polders en wateringen - οι αποστραγγιστικοί οργανισµοί

- les comités de remembrement des
biens ruraux

- de ruilverkavelingscomités - οι επιτροπές αναδασµού
γεωργικών γαιών

- les zones de police - de politiezones - οι αστυνοµικές ζώνες

- les associations formées par
plusieurs des pouvoirs
adjudicateurs ci-dessus.

- de verenigingen gevormd door
een of meerdere aanbestedende
overheden hierboven.

- οι ενώσεις δύο ή περισσότερων
από τους παραπάνω αναθέτοντες
φορείς

                                                
1 Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως «κεντρικές κυβερνητικές αρχές» νοούνται

οι αρχές µνηµονεύονται ενδεικτικά στο παρόν Παράρτηµα και, στο µέτρο δε που έχουν
επέλθει διορθώσειςή τροποποιήσεις ή τροπολογίες σε εθνικό επίπεδο, οι οντότητες που
τις έχουν διαδεχθεί.
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∆ΑΝΙΑ

1. Folketinget - Κοινοβούλιο Rigsrevisionen - Εθνικό Ελεγκτικό Συνέδριο

2. Statsministeriet - Προεδρία Κυβερνήσεως

3. Udenrigsministeriet - Υπουργείο Εξωτερικών

4. Beskæftigelsesministeriet - Υπουργείο

Απασχόλησης

5 διοικήσεις και οργανισµοί

5. Domstolsstyrelsen - ∆ιοίκηση ∆ικαστηρίων

6. Finansministeriet - Υπουργείο Οικονοµικών 5 styrelserog institutioner - 5 διοικήσεις και

οργανισµοί

7. Forsvarsministeriet - Υπουργείο Άµυνας Adskillige institutioner � ∆ιάφοροι οργανισµοί

8. Indenrigs- og Sundhedsministeriet - Υπουργείο

Εσωτερικών και Υγείας

Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens

Serum Institut - ∆ιάφορες διοικήσεις και οργανισµοί,

µεταξύ άλλων το Statens Serum Institut

9. Justitsministeriet - Υπουργείο ∆ικαιοσύνης Rigspolitichefen, 2 direktorater samt et antal styrelser -

Εθνικό Αρχηγείο Αστυνοµίας, 2 Γενικές ∆ιευθύνσεις

και διάφορα τµήµατα

10. Kirkeministeriet - Υπουργείο Εκκλησιαστικών 10 stiftsøvrigheder - 10 επισκοπικές αρχές

11. Kulturministeriet - Υπουργείο Πολιτισµού Departement samt et antal statsinstitutioner - Ένα

τµήµα και µερικοί κρατικοί οργανισµοί

12. Miljøministeriet - Υπουργείο Περιβάλλοντος 6 styrelser - 6 διοικήσεις (τµήµατα)
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13 .Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og

Integration - Υπουργείο Προσφύγων, Μεταναστών

και Ενσωµάτωσης

1 styrelse - 1 διoίκηση (τµήµα)

14. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri -

Υπουργείο Τροφίµων, Γεωργίας και Αλιείας

9 direktorater og institutioner � 9 γενικές διευθύνσεις

και οργανισµοί

15. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og herunder

Udvikling - Υπουργείο Επιστηµών, Τεχνολογίας και

Καινοτοµίας

Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter

Risø og Statens uddannelsesbygninger - ∆ιάφοροι

φορείς και οργανισµοί, µεταξύ άλλων το Εθνικό

Εργαστήριο του Risoe και τα Εθνικά Ιδρύµατα

Έρευνας και Κατάρτισης

16. Skatteministeriet - Υπουργείο ∆ηµοσίου

Θησαυρού

1 styrelse og institutioner - 1 τµήµα και διάφοροι

οργανισµοί

17. Socialministeriet - Υπουργείο Κοινωνικών

Υποθέσεων

3 styreler og institutioner - 3 τµήµατα και µερικοί

οργανισµοί

18. Trafikministeriet - Υπουργείο Μεταφορών 12 τµήµατα και οργανισµοί, µεταξύ των οποίων το

Øresundsbrokonsortiet

19. Undervisningsministeriet - Υπουργείο Παιδείας 3 τµήµατα, 4 εκπαιδευτικά ιδρύµατα και 5 άλλοι

φορείς

20. Økonomi- og Erhvervsministeriet - Υπουργείο

Εθνικής Οικονοµίας και Επιχειρήσεων

Adskillige styrelser og institutioner � ∆ιάφορα

τµήµατα και οργανισµοί
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ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Auswärtiges Amt Οµοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών

Bundesministerium des Innern (nur zivile Güter) Οµοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών (µόνον αγαθά

µη στρατιωτικής χρήσης)

Bundesministerium der Justiz Οµοσπονδιακό Υπουργείο ∆ικαιοσύνης

Bundesministerium der Finanzen Οµοσπονδιακό Υπουργείο Οικονοµικών

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Οµοσπονδιακό Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας και

Τεχνολογίας

Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung

und Landwirtschaft

Οµοσπονδιακό Υπουργείο Προστασίας του

Καταναλωτή, Τροφίµων και Γεωργίας

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung Οµοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων

Bundesministerium der Verteidigung (keine

militärischen Güter)

Οµοσπονδιακό Υπουργείο Άµυνας (όχι αγαθά

στρατιωτικής χρήσης)

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und

Jugend

Οµοσπονδιακό Υπουργείο Οικογενειακών

Υποθέσεων, Ηλικιωµένων, Γυναικών και Νέας Γενιάς

Bundesministerium für Gesundheit Οµοσπονδιακό Υπουργείο Υγείας

Bundesministerium für Verkehr, Bau- und

Wohnungswesen

Οµοσπονδιακό Υπουργείο Μεταφορών, Οικοδοµών

και Στέγης

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und

Reaktorsicherheit

Οµοσπονδιακό Υπουργείο Περιβάλλοντος,

Προστασίας της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας

Bundesministerium für Bildung und Forschung Οµοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας

Bundesministerium für wirtschaftliche

Zusammenarbeit und Entwicklung

Οµοσπονδιακό Υπουργείο Οικονοµικής Συνεργασίας

και Ανάπτυξης
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ΕΛΛΑΣ

1. Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης

2. Υπουργείο Εξωτερικών

3. Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών

4. Υπουργείο Ανάπτυξης

5. Υπουργείο ∆ικαιοσύνης

6. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων

7. Υπουργείο Πολιτισµού

8. Υπουργείο Υγείας � Πρόνοιας

9. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων

10. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

11. Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών

12. Υπουργείο Γεωργίας

13. Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας

14. Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης

15. Υπουργείο Αιγαίου

16. Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης

17. Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς
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18. Γενική Γραµµατεία Ισότητας

19. Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων

20. Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού

21. Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας

22. Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας

23. Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού

24. Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων

25. Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος

26. Εθνικός Οργανισµός Κοινωνικής Φροντίδας

27. Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας

28. Εθνικό Τυπογραφείο

29. Γενικό Χηµείο του Κράτους

30. Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας

31. Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

32. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

33. ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης

34. Πανεπιστήµιο Αιγαίου

35. Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

36. Πανεπιστήµιο Πατρών
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37. Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

38. Πολυτεχνείο Κρήτης

39. Σιβιτανίδειος ∆ηµόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελµάτων

40. Αιγινήτειο Νοσοκοµείο

41. Αρεταίειο Νοσοκοµείο

42. Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης

43. Οργανισµός ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Υλικού Α.Ε.

44. Οργανισµός Γεωργικών Ασφαλίσεων

45. Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων

46. Γενικό Επιτελείο Στρατού 1

47. Γενικό Επιτελείο Ναυτικού 2

48. Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας 3

49. Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας

50. Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων

                                                
1 Μη πολεµικό υλικό περί του οποίου το Παράρτηµα V
2 Μη πολεµικό υλικό περί του οποίου το Παράρτηµα V
3 Μη πολεµικό υλικό περί του οποίου το Παράρτηµα V
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ΙΣΠΑΝΙΑ

Presidencia del Gobierno (Προεδρία της Κυβερνήσεως)

Ministerio de Asuntos Exteriores (Υπουργείο Εξωτερικών)

Ministerio de Justicia (Υπουργείο ∆ικαιοσύνης)

Ministerio de Defensa (Υπουργείο Αµύνης)

Ministerio de Hacienda (Υπουργείο Οικονοµικών)

Ministerio de Interior (Υπουργείο Εσωτερικών)

Ministerio de Fomento (Υπουργείο Χωροταξικής Ανάπτυξης)

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού)

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και ∆ιατροφής)

Ministerio de la Presidencia (Υπουργείο Προεδρίας)

Ministerio de Administraciones Públicas (Υπουργείο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης)

Ministerio de Sanidad y Consumo (Υπουργείο Υγείας και Κατανάλωσης)

Ministerio de Economía (Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας)

Ministerio de Medio Ambiente (Υπουργείο Περιβάλλοντος)

Ministerio de Ciencia y Tecnología (Υπουργείο Επιστηµών και Τεχνολογίας)
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ΓΑΛΛΙΑ

1. Υπουργεία

− Services du Premier ministre (Υπηρεσίες Πρωθυπουργού)

− Ministère des affaires étrangères (Υπουργείο Εξωτερικών)

− Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité (Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων, Εργασίας

και Αλληλεγγύης)

− Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales (Υπουργείο

Γεωργίας, ∆ιατροφής, Αλιείας και Υπαίθρου)

− Ministère de la culture et de la communication (Υπουργείο Πολιτισµού και Επικοινωνίας)

− Ministère de la défense (Υπουργείο Αµύνης) 1

− Ministère de l'écologie et du développement durable (Υπουργείο Οικολογίας και Αειφόρου

Ανάπτυξης)

− Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών και

Βιοµηχανίας)

− Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer (Υπουργείο

Εξοπλισµού, Μεταφορών. Οικισµού, Τουρισµού και Θαλασσών)

− Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire

(Υπουργείο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Μεταρρύθµισης του Κράτους και Χωροταξίας)

− Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales (Υπουργείο Εσωτερικών,

Εσωτερικής Ασφάλειας και Τοπικών Ελευθεριών)

− Ministère de la justice (Υπουργείο ∆ικαιοσύνης)

− Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche (Υπουργείο Νέας Γενιάς, Παιδείας και

Έρευνας)

− Ministère de l�outre-mer (Υπουργείο Υπερπόντιων Περιοχών)

− Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées (Υπουργείο Υγείας, Οικογένειας

και Αναπήρων)

− Ministère des sports (Υπουργείο Αθλητισµού)

2. Εθνικά δηµόσια ιδρύµατα

− Académie de France à Rome

− Académie de marine

− Académie des sciences d'outre-mer

− Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

− Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT)

                                                
1 Μη πολεµικό υλικό.
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− Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)

− Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM)

− Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA)

− Bibliothèque nationale de France

− Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

− Bibliothèque publique d'information

− Caisse des dépôts et consignations

− Caisse nationale des autoroutes (CNA)

− Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)

− Centre des monuments nationaux (CMN)

− Caisse de garantie du logement locatif social

− Casa de Velasquez

− Centre d'enseignement zootechnique

− Centre d'études du milieu et de pédagogie appliquée du ministère de l'agriculture

− Centre d'études supérieures de sécurité sociale

− Centres de formation professionnelle agricole

− Centre national d'art et de culture Georges Pompidou

− Centre national de la cinématographie

− Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée

− Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et

des forêts (CEMAGREF)

− Centre national des lettres

− Centre national de documentation pédagogique

− Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS)

− Centre hospitalier des Quinze-Vingts

− Centre national de promotion rurale de Marmilhat

− Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS)

− Centres régionaux des �uvres universitaires (CROUS)

− Centres régionaux de la propriété forestière

− Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants

− Commission des opérations de bourse

− Conseil supérieur de la pêche
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− Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

− Conservatoire national supérieur de musique de Paris

− Conservatoire national supérieur de musique de Lyon

− Conservatoire national supérieur d'art dramatique

− École centrale � Lyon

− École centrale des arts et manufactures

− Ecole du Louvre

− École française d'archéologie d'Athènes

− École française d'Extrême-Orient

− École française de Rome

− École des hautes études en sciences sociales

− École nationale d'administration

− École nationale de l'aviation civile (ENAC)

− École nationale des Chartes

− École nationale d'équitation

− École nationale du génie rural des eaux et des forêts (ENGREF)

− Écoles nationales d'ingénieurs

− École nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires

− Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles

− Ecole nationale du génie de l�eau et de l�environnement de Strasbourg

− École nationale de la magistrature

− Écoles nationales de la marine marchande

− École nationale de la santé publique (ENSP)

− École nationale de ski et d'alpinisme

− École nationale supérieure agronomique � Montpellier

− École nationale supérieure agronomique � Rennes

− École nationale supérieure des arts décoratifs

− École nationale supérieure des arts et industries � Strasbourg

− École nationale supérieure des arts et industries textiles � Roubaix

− Écoles nationales supérieures d'arts et métiers

− École nationale supérieure des beaux-arts

− École nationale supérieure des bibliothécaires
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− École nationale supérieure de céramique industrielle

− École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA)

− École nationale supérieure des industries agricoles alimentaires

− École nationale supérieure du paysage

− Écoles nationales vétérinaires

− École nationale de voile

− Écoles normales nationales d'apprentissage

− Écoles normales supérieures

− École polytechnique

− École technique professionnelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze)

− École de sylviculture - Crogny (Aube)

− École de viticulture et d'oenologie de la Tour-Blanche (Gironde)

− École de viticulture - Avize (Marne)

− Hôpital national de Saint-Maurice

− Établissement national des invalides de la marine (ENIM)

− Établissement national de bienfaisance Koenigswarter

− Établissement de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels (EMOC)

− Établissement public du musée et du domaine national de Versailles

− Fondation Carnegie

− Fondation Singer-Polignac

− Fonds d�action et de soutien pour l�intégration et la lutte contre les discriminations

− Institut de l'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux (IEMVPT)

− Institut français d'archéologie orientale du Caire

− Institut français de l�environnement

− Institut géographique national

− Institut industriel du Nord

− Institut national agronomique de Paris-Grignon

− Institut national des appellations d'origine (INAO)

− Institut national d'astronomie et de géophysique (INAG)

− Institut national de la consommation (INC)

− Institut national d'éducation populaire (INEP)

− Institut national d'études démographiques (INED)
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− Institut national des jeunes aveugles � Paris

− Institut national des jeunes sourds � Bordeaux

− Institut national des jeunes sourds � Chambéry

− Institut national des jeunes sourds � Metz

− Institut national des jeunes sourds � Paris

− Institut national du patrimoine

− Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N2.P3)

− Institut national de la propriété industrielle

− Institut national de recherches archéologiques préventives

− Institut national de recherche pédagogique (INRP)

− Institut national des sports et de l�éducation physique

− Instituts nationaux polytechniques

− Instituts nationaux des sciences appliquées

− Institut national supérieur de chimie industrielle de Rouen

− Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)

− Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS)

− Instituts régionaux d'administration

− Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique de Saint-Ouen

− Musée Auguste-Rodin

− Musée de l'armée

− Musée Gustave-Moreau

− Musée du Louvre

− Musée du quai Branly

− Musée national de la marine

− Musée national J.-J.-Henner

− Musée national de la Légion d'honneur

− Muséum national d'histoire naturelle

− Office de coopération et d'accueil universitaire

− Office français de protection des réfugiés et apatrides

− Office national de la chasse et de la faune sauvage

− Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP)

− Office des migrations internationales (OMI)
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− Office universitaire et culturel français pour l'Algérie

− Palais de la découverte

− Parcs nationaux

− Syndicat des transports parisiens d�Ile-de-France

− Thermes nationaux - Aix-les-Bains

3. Άλλος εθνικός δηµόσιος οργανισµός

− Union des groupements d'achats publics (UGAP)
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ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ

President�s Establishment (Προεδρία της ∆ηµοκρατίας)

Houses of the Oireachtas and European Parliament (Κοινοβούλιο και Ευρωκοινοβούλιο)

Department of the Taoiseach (Γραφείο Πρωθυπουργού)

Central Statistics Office (Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία)

Department of Finance (Υπουργείο Οικονοµικών)

Office of the Comptroller and Auditor General (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους)

Office of the Revenue Commissioners (Υπηρεσία ∆ηµόσιων Εσόδων)

Office of Public Works (Υπηρεσία ∆ηµόσιων Έργων)

State Laboratory (Χηµείο του Κράτους)

Office of the Attorney General (Γενικό Επιτροπάτο ∆ικαιοσύνης)

Office of the Director of Public Prosecutions(Γενική Εισαγγελία)

Valuation Office (Υπηρεσία Αποτιµήσεων)

Civil Service Commission (Επιτροπάτο ∆ηµοσιοϋπαλληλικού Σώµατος)

Office of the Ombudsman (∆ιαµεσολαβητής)

Chief State Solicitor�s Office (Υπηρεσία Νοµικού Συµβούλου του Κράτους)

Department of Justice, Equality and Law Reform (Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, Ισότητας και Μεταρρύθµισης του

∆ικαίου)

Courts Service (Υπηρεσία ∆ικαστηρίων)

Prisons Service (Υπηρεσία Φυλακών)

Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests (Επιτροπάτο ∆ωρεών και Κληροδοτηµάτων)

Department of the Environment and Local Government (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Τοπικής

Αυτοδιοίκησης)

Department of Education and Science (Υπουργείο Παιδείας και Επιστηµών)

Department of Communications, Marine and Natural Resources (Υπουργείο Συγκοινωνιών, Θαλάσσιων και Φυσικών

Πόρων)
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Department of Agriculture and Food (Υπουργείο Γεωργίας και Τροφίµων)

Department of Transport (Υπουργείο Μεταφορών)

Department of Health and Children (Υπουργείο Υγείας και Παιδιών)

Department of Enterprise, Trade and Employment (Υπουργείο Επιχειρήσεων, Εµπορίου και Απασχόλησης)

Department of Arts, Sports and Tourism (Υπουργείο Τεχνών, Αθλητισµού και Τουρισµού)

Department of Defence (Υπουργείο Αµύνης)

Department of Foreign Affairs (Υπουργείο Εξωτερικών)

Department of Social and Family Affairs (Υπουργείο Κοινωνικών και Οικογενειακών Υποθέσεων)

Department of Community, Rural and Gaeltacht Affairs (Υπουργείο Κοινοτικών Υποθέσεων, Υπαίθρου και

Ιρλανδόφωνων Περιοχών)

Arts Council (Συµβούλιο Τεχνών)

National Gallery (Εθνική Πινακοθήκη)
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ΙΤΑΛΙΑ

1. Αγοράστριες οντότητες

1. Presidenza del Consiglio dei Ministri Προεδρία Υπουργικού Συµβουλίου

2. Ministero degli Affari Esteri Υπουργείο Εξωτερικών

3. Ministero dell�Interno Υπουργείο Εσωτερικών

4. Ministero della Giustizia Υπουργείο ∆ικαιοσύνης

5. Ministero della Difesa Υπουργείο Άµυνας1

6. Ministero dell�Economia e delle Finanze Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών

7. Ministero delle Attività Produttive Υπουργείο Παραγωγικών ∆ραστηριοτήτων

8. Ministero delle Comunicazioni Υπουργείο Επικοινωνιών

9. Ministero delle Politiche agricole e forestali Υπουργείο Γεωργικής και ∆ασικής Πολιτικής

10. Ministero dell�Ambiente e tutela del Territorio Υπουργείο Περιβάλλοντος και Χωροταξικής

Μέριµνας

11. Ministero delle Infrastrutture e Transporti Υπουργείο Υποδοµής και Μεταφορών

12. Ministero del Lavoro e delle politiche sociali Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικών Πολιτικών

13. Ministero della Salute Υπουργείο Υγείας

14. Ministero dell�Istruzione, Università e Ricerca Παιδείας, πανεπιστηµίων και Επιστηµονικής Έρευνας

15. Ministero per i Beni e le attività culturali Υπουργείο Πολιτιστικών Αγαθών και

∆ραστηριοτήτων

2. Άλλος εθνικός δηµόσιος οργανισµός :

CONSIP SPA ( Πάροχος ∆ηµόσιων Πληροφορικών
Υπηρεσιών) 2

CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici)

                                                
1 Μη πολεµικό υλικό.
2 Ο εν λόγω εθνικός δηµόσιος οργανισµός ενεργεί ως δηµόσιος φορέας προµηθειών για όλα τα Υπουργεία

και κατόπιν αιτήµατος, για άλλες δηµόσιες οντότητες, βάσει συµβάσεως ή συµφωνίας - πλαίσιο.
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ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

1. Ministère de l�Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural: Administration des services

techniques de l�agriculture. (Υπουργείο Γεωργίας, Αµπελουργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου:

∆ιοίκηση Τεχνικών Υπηρεσιών Γεωργίας)

2. Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur, de la Coopération et de la Défense: Armée.

(Υπουργείο Εξωτερικών, Εξωτερικού Εµπορίου, Συνεργασίας και Άµυνας : Στρατός)

3. Ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports: Lycées d�enseignement

secondaire et d�enseignement secondaire technique. (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Επαγγελµατικής

Κατάρτισης και Αθλητισµού : γενικά και τεχνικά λύκεια)

4. Ministère de l�Environnement: Administration de l�environnement. (Υπουργείο Περιβάλλοντος : ∆ιοίκηση

Περιβάλλοντος)

5. Ministère d�Etat, département des Communications: Entreprise des P et T (Postes seulement). (Υπουργείο

Επικρατείας, τµήµα Επικοινωνιών: Επιχείρηση ΤΤΤ (µόνο τα ταχυδροµεία))

6. Ministère de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse: Maisons de retraite de l�Etat, Homes

d�enfants. (Υπουργείο Οικογένειας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Νέας Γενιάς : Κρατικά Γηροκοµεία

και Ιδρύµατα Παιδιών)

7. Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative: Centre informatique de l�Etat, Service

central des imprimés et des fournitures de bureau de l�Etat. (Υπουργείο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και

Μεταρρύθµισης του Κρατικού Μηχανισµού : Κέντρο Μηχανοργάνωσης του Κράτους, Κεντρική

Υπηρεσία Εντύπων και Αναλωσίµων Γραφείου του Κράτους)

8. Ministère de la Justice: Etablissements pénitentiaires. (Υπουργείο ∆ικαιοσύνης : Σωφρονιστικά

Καταστήµατα)

9. Ministère de l�Intérieur: Police grand-ducale, Service national de la protection civile. (Υπουργείο

Εσωτερικών : Εθνική Αστυνοµία, Εθνική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας)

10. Ministère des Travaux publics: Administration des bâtiments publics; Administration des ponts et

chaussées. (Υπουργείο ∆ηµόσιων Έργων : ∆ιοίκηση ∆ηµόσιων Κτιρίων, ∆ιοίκηση Οδοποιίας και

Γεφυροποιίας)
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ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Ministerie van Algemene Zaken (Υπουργείο Γενικών Υποθέσεων)

- Bestuursdepartement (Τµήµα πολιτικής και προσωπικού)

- Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (Γνωµοδοτικό
Συµβούλιο Κυβερνητικής Πολιτικής)

- Rijksvoorlichtingsdienst: (Εθνική Υπηρεσία Ενηµέρωσης)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Υπουργείο Εσωτερικών)

- Bestuursdepartement (Τµήµα πολιτικής και προσωπικού)

- Agentschap Informatievoorziening Overheidspersoneel (IVOP) (Οργανισµός
Πληροφοριών Κρατικού Προσωπικού)

- Centrale Archiefselectiedienst (CAS) (Κεντρική Υπηρεσία Επιλογής Αρχείων)

- Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) (Γενική Υπηρεσία
Πληροφοριών και Ασφάλειας)

- Beheerorganisatie GBA (Οργανισµός Στοιχείων Προσωπικού και Ταξιδιωτικών
Εγγράφων)

- Organisatie Informatie- en communicatietechnologie OOV (ITO) (Οργανισµός
Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών)

- Korps Landelijke Politiediensten (Σώµα Εθνικών Αστυνοµικών Υπηρεσιών)

Ministerie van Buitenlandse Zaken (Υπουργείο Εξωτερικών)

- Directoraat Generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken (DGRC) (Γενική ∆ιεύθυνση
Περιφερειακής Πολιτικής και Προξενικών Υποθέσεων)

- Directoraat Generaal Politieke Zaken (DGPZ) (Γενική ∆ιεύθυνση Πολιτικών
Υποθέσεων)

- Directoraat Generaal Internationale Samenwerking (DGIS) (Γενική ∆ιεύθυνση
∆ιεθνούς Συνεργασίας)
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- Directoraat Generaal Europese Samenwerking (DGES) (Γενική ∆ιεύθυνση
Ευρωπαϊκής Συνεργασίας)

- Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI) (Κέντρο
Προώθησης Εισαγωγών από Αναπτυσσόµενες Χώρες)

- Centrale diensten ressorterend onder P/PlvS (υποστηρικτικές υπηρεσίες υπαγόµενες
στο Γενικό Γραµµατέα ή στον Αναπληρωτή Γενικό Γραµµατέα)

- Buitenlandse Posten (ieder afzonderlijk) (κάθε µία διπλωµατική αποστολή στο
εξωτερικό)

Ministerie van Defensie (Υπουργείο Άµυνας)

- Bestuursdepartement (Τµήµα πολιτικής και προσωπικού)

- Staf Defensie Interservice Commando (DICO) (∆ιυπηρεσιακό Αρχηγείο
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών)

- Defensie Telematica Organisatie (DTO) (Οργανισµός Τηλεµατικής Εθνικής Άµυνας)

- Centrale directie van de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen (Κεντρική
∆ιεύθυνση Υποδοµής ΥΕθΑ)

- De afzonderlijke regionale directies van de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen
(Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Υποδοµής ΥΕθΑ)

- Directie Materieel Koninklijke Marine (∆ιεύθυνση Υλικού Βασιλικού Ναυτικού)

- Directie Materieel Koninklijke Landmacht (∆ιεύθυνση Υλικού Βασιλικού Στρατού)

- Directie Materieel Koninklijke Luchtmacht (∆ιεύθυνση Υλικού Βασιλικής
Αεροπορίας)

- Landelijk Bevoorradingsbedrijf Koninklijke Landmacht (LBBKL) (Εθνικός
Οργανισµός Εφοδιασµού Βασιλικού Στρατού)

- Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) (Οργανισµός Αγωγών ΥΕθΑ)

- Logistiek Centrum Koninklijke Luchtmacht (Κέντρο Επιµελητείας Βασιλικής
Αεροπορίας)

- Koninklijke Marine, Marinebedrijf (Φορέας Συντήρησης Βασιλικού Ναυτικού)
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Ministerie van Economische Zaken (Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας)

- Bestuursdepartement (Τµήµα πολιτικής και προσωπικού)

- Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία)

- Centraal Planbureau (CPB) (Κεντρικό Γραφείο Σχεδιασµού)

- Bureau voor de Industriële Eigendom (BIE) (Γραφείο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας)

- Senter (Senter)

- Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) (Κρατική Εποπτεία Ορυχείων)

- Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) (Ολλανδική Αρχή Ανταγωνισµού)

- Economische Voorlichtingsdienst (EVD) (Οργανισµός Προωθήσεως Εξαγωγών)

- Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu BV (Novem) (Ολλανδική Επιχείρηση Ενέργειας
και Περιβάλλοντος)

- Agentschap Telecom (Αυτόνοµος Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών)

Ministerie van Financiën (Υπουργείο Οικονοµικών)

- Bestuursdepartement (Τµήµα πολιτικής και προσωπικού)

- Belastingdienst Automatiseringscentrum (Κέντρο Μηχανοργάνωσης Φόρων)

- Belastingdienst (∆ιοίκηση Φόρων και Τελωνείων):

- de afzonderlijke Directies der Rijksbelastingen (οι επί µέρους ∆ιευθύνσεις της ∆ιοίκησης
Φόρων και Τελωνείων ανά τη χώρα)

- Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (incl. Economische Controle dienst (ECD))
(Υπηρεσία Φορολογικών Πληροφοριών και Ερευνών (συµπεριλ. της Υπηρεσίας Οικονοµικού
Ελέγχου))

- Belastingdienst Opleidingen (Κέντρο Κατάρτισης της ∆ιοίκησης Φόρων και Τελωνείων)

- Dienst der Domeinen (Υπηρεσία Κρατικής Περιουσίας)

Ministerie van Justitie (Υπουργείο ∆ικαιοσύνης)

- Bestuursdepartement (Τµήµα πολιτικής και προσωπικού)

- Dienst Justitiële Inrichtingen (Υπηρεσία Σωφρονιστικών Καταστηµάτων)

- Raad voor de Kinderbescherming (Συµβούλιο Προστασίας Ανηλίκων)
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- Centraal Justitie Incasso Bureau (Κεντρική Υπηρεσία Είσπραξης Χρηµατικών Ποινών)

- Openbaar Ministerie (Γενική Εισαγγελία)

- Immigratie en Naturalisatiedienst (Υπηρεσία Μετανάστευσης και Πολιτογράφησης)

- Nederlands Forensisch Instituut (Ολλανδικό Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο)

- Raad voor de Rechtspraak (Συµβούλιο Νοµολογίας)

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Υπουργείο Γεωργίας, ∆ιαχείρισης της Φύσης και Αλιείας)

- Bestuursdepartement (Τµήµα πολιτικής και προσωπικού)

- Agentschap Landelijke Service bij Regelingen (LASER) (Εθνική Αυτόνοµη Υπηρεσία Εφαρµογής
Κανονισµών)

- Agentschap Plantenziekte kundige Dienst (PD) (Αυτόνοµη Υπηρεσία Φυτοπροστασίας (Agency))

- Algemene Inspectiedienst (AID) (Γενική Υπηρεσία Επιθεωρήσεων)

- De afzonderlijke Regionale Beleidsdirecties (Οι επί µέρους Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Πολιτικής)

- Agentschap Bureau Heffingen (Αυτόνοµο Γραφείο Παρακρατηµάτων)

- Dienst Landelijk Gebied (DLG) (Υπηρεσία Αειφόρου Αναπτύξεως της Υπαίθρου)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισµού και Επιστηµών)

- Bestuursdepartement (Τµήµα πολιτικής και προσωπικού)

- Inspectie van het Onderwijs (Επιθεώρηση Παιδείας)

- Inspectie Cultuurbezit (Επιθεώρηση Πολιτιστικής Κληρονοµιάς)

- Centrale Financiën Instellingen (Κεντρικός Οργανισµός Χρηµατοδότησης Ιδρυµάτων)

- Nationaal archief (Εθνικά Αρχεία)

- Rijksdienst voor de archeologie (Κρατική Επιθεώρηση Αρχαιολογίας)

- Rijksarchiefinspectie (Επιθεώρηση Γενικών Αρχείων του Κράτους)

- Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (Συµβουλευτικό Συµβούλιο Επιστηµονικής και
Τεχνολογικής Πολιτικής)

- Onderwijsraad (Συµβούλιο Παιδείας)
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- Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (Ολλανδικό Εθνικό Ίδρυµα Πολεµικής Τεκµηρίωσης)

- Instituut Collectie Nederland (Ολλανδικό Ίδρυµα Πολιτιστικής Κληρονοµιάς)

- Raad voor Cultuur (Συµβούλιο Πολιτισµού)

- Rijksdienst voor de Monumentenzorg (Εθνική Υπηρεσία Φροντίδας Μνηµείων)

- Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek ((Εθνική Υπηρεσία Αρχαιολογικής Κληρονοµιάς)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης)

- Bestuursdepartement (Τµήµα πολιτικής και προσωπικού)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Υπουργείο Συγκοινωνιών, ∆ηµόσιων Έργων και ∆ιαχείρισης Υδάτων)

- Bestuursdepartement (Τµήµα πολιτικής και προσωπικού)

- Directoraat-Generaal Luchtvaart (Γενική ∆ιεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας)

- Directoraat-Generaal Goederenvervoer (Γενική ∆ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών)

- Directoraat-Generaal Personenvervoer (Γενική ∆ιεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών)

- Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat (Γενική ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιων Έργων και ∆ιαχείρισης Υδάτων)

- Hoofdkantoor Directoraat-Generaal Rijks Waterstaat (Κεντρικό Γραφείο Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιων
Έργων και ∆ιαχείρισης Υδάτων)

- De afzonderlijke regionale directies van Rijkswaterstaat (οι επί µέρους περιφερειακές διευθύνσεις της
Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιων Έργων και ∆ιαχείρισης Υδάτων)

- De afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat (οι επί µέρους εξειδικευµένες υπηρεσίες της
Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιων Έργων και ∆ιαχείρισης Υδάτων)

- Directoraat-Generaal Water (Γενική ∆ιεύθυνση Υδάτων)

- Inspecteur-Generaal , Inspectie Verkeer en Waterstaat (Γενικός Επιθεωρητής, Επιθεώρηση Συγκοινωνιών
και ∆ιαχείρισης Υδάτων)

- Divisie Luchtvaart van de Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat (Τµήµα Πολιτικής
Αεροπορίας του Γενικού Επιθεωρητή, Επιθεώρηση Συγκοινωνιών και ∆ιαχείρισης Υδάτων)
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- Divisie Vervoer van de Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat (Τµήµα Μεταφορών του
Γενικού Επιθεωρητή, Επιθεώρηση Συγκοινωνιών και ∆ιαχείρισης Υδάτων)

- Divisie Scheepvaart van de Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat (Τµήµα Ναυτιλίας του
Γενικού Επιθεωρητή, Επιθεώρηση Συγκοινωνιών και ∆ιαχείρισης Υδάτων)

- Centrale Diensten (Κεντρικές Υπηρεσίες)

- Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) (Βασιλικό Ολλανδικό Μετεωρολογικό
Ινστιτούτο)

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Υπουργείο Οικισµού, Χωροταξίας και

∆ιαχείρισης του Περιβάλλοντος)

- Bestuursdepartement (Τµήµα πολιτικής και προσωπικού)

- Directoraat-Generaal Wonen (Γενική ∆ιεύθυνση Οικισµού)

- Directoraat-Generaal Ruimte (Γενική ∆ιεύθυνση Χωροταξίας)

- Directoraat General Milieubeheer (Γενική ∆ιεύθυνση Προστασίας του Περιβάλλοντος)

- Rijksgebouwendienst (Οργανισµός Κρατικών Κτιρίων)

- VROM inspectie (Επιθεώρηση)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Υπουργείο ∆ηµόσιας Υγείας, Πρόνοιας και Αθλητισµού)

- Bestuursdepartement (Τµήµα πολιτικής και προσωπικού)

- Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken (Επιθεώρηση Προστασίας της
Υγείας, Εµπορευµάτων και Κτηνιατρικών Θεµάτων)

- Inspectie Gezondheidszorg (Επιθεώρηση Μέριµνας για την Υγεία)

- Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming (Επιθεώρηση Προστασίας και Αντιλήψεως των
Νέων)

- Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) (Εθνικό Ίδρυµα ∆ηµόσιας Υγείας και
Περιβάλλοντος)
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- Sociaal en Cultureel Planbureau (Γραφείο Κοινωνικοπολιτιστικού Σχεδιασµού)

- Agentschap t.b.v. het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (Οργανισµός
Αξιολόγησης Φαρµάκων)

Tweede Kamer der Staten-Generaal (Κάτω Βουλή)
Eerste Kamer der Staten-Generaal (Άνω Βουλή)
Raad van State (Συµβούλιο της Επικρατείας)
Algemene Rekenkamer (Ελεγκτικό Συνέδριοt)
Nationale Ombudsman (Εθνικός ∆ιαµεσολαβητής)
Kanselarij der Nederlandse Orden (Καγκελαρία Ολλανδικών Ταγµάτων)
Kabinet der Koningin (Ιδιαίτερο Γραφείο της Βασίλισσας)
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ΑΥΣΤΡΙΑ

1. Bundeskanzleramt Οµοσπονδιακή Καγκελαρία

2. Bundesministerium für auswärtige
Angelegenheiten

Οµοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών

3. Bundesministerium für Bildung,
Wissenschaft und Kultur

Οµοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας,
Επιστηµών και Πολιτισµού

4. Bundesministerium für Finanzen Οµοσπονδιακό Υπουργείο Οικονοµικών

5. Bundesministerium für Inneres Οµοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών

6. Bundesministerium für Justiz Οµοσπονδιακό Υπουργείο ∆ικαιοσύνης
7. Bundesministerium für Landesverteidigung Οµοσπονδιακό Υπουργείο Εθνικής Άµυνας
8. Bundesministerium für Land- und
Forstwirtschaft, Umweltschutz und
Wasserwirtschaft

Οµοσπονδιακό Υπουργείο Γεωργίας,
∆ασοκοµίας, Προστασίας Περιβάλλοντος και
∆ιαχείρισης Υδάτων

9. Bundesministerium für öffentliche
Leistung und Sport

Οµοσπονδιακό Υπουργείο ∆ηµόσιων
Λειτουργηµάτων και Αθλητισµού

10. Bundesministerium für soziale Sicherheit
und Generationen

Οµοσπονδιακό Υπουργείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και Γενεών

11. Bundesministerium für Verkehr,
Innovation und Technologie

Οµοσπονδιακό Υπουργείο Συγκοινωνιών,
Καινοτοµίας και Τεχνολογίας

12. Bundesministerium für Wirtschaft und
Arbeit

Οµοσπονδιακό Υπουργείο Εθνικής
Οικονοµίας και Εργασίας

13. Bundesamt für Eich- und
Vermessungswesen

Οµοσπονδιακό Γραφείο Μέτρων και Σταθµών
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14. Österreichische Forschungs- und

Prüfzentrum Arsenal Gesellschaft m.b.H

Αυστριακό Κέντρο Ερευνών και ∆οκιµών

Arsenal GmbH

15. Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge Οµοσπονδιακός Φορέας Ελέγχου Οχηµάτων

16. Bundesbeschaffung GmbH Οµοσπονδιακή Εταιρία Προµηθειών GmbH

17. Bundesrechenzentrum GmbH Οµοσπονδιακό Κέντρο Μηχανοργάνωσης

GmbH
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ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

- Presidência do Conselho de Ministros ; Προεδρία Κυβερνήσεως

- Ministério das Finanças ; Υπουργείο Οικονοµικών

- Ministério da Defesa Nacional ;1 Υπουργείο Εθνικής Άµυνας

- Ministério dos Negócios Estrangeiros e

das Comunidades Portuguesas ;
Υπουργείο Εξωτερικών και Αποδήµων

- Ministério da Administração Interna ; Υπουργείο Εσωτερικών

- Ministério da Justiça ; Υπουργείο ∆ικαιοσύνης

- Ministério da Economia ; Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας

- Ministério da Agricultura,

Desenvolvimento Rural e Pescas;

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης

και Αλιείας

- Ministério da Educação; Υπουργείο Παιδείας

- Ministério da Ciência e do Ensino

Superior;

Υπουργείο Επιστηµών και Ανώτατης

Παιδείας

- Ministério da Cultura; Υπουργείο Πολιτισµού

- Ministério da Saúde; Υπουργείο Υγείας

- Ministério da Segurança Social e do

Trabalho;

Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και

Απασχόλησης

- Ministério das Obras Públicas,

Transportes e Habitação;

Υπουργείο ∆ηµόσιων Έργων, Συγκοινωνιών

και Οικισµού

- Ministério das Cidades, Ordenamento

do Território e Ambiente.

Υπουργείο Πόλεων, Χωροταξίας και

Περιβάλλοντος

                                                
1 Μη στρατιωτικό υλικό αναφερόµενο στο Παράρτηµα V.
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ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

OIKEUSKANSLERINVIRASTO �

JUSTITIEKANSLERSÄMBETET

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟΥ

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ

�

HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIET

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Kuluttajavirasto � Konsumentverket Οργανισµός Καταναλωτών

Kilpailuvirasto � Konkurrensverket Αρχή Ανταγωνισµού

Kuluttajavalituslautakunta �

Konsumentklagonämnden

Συµβούλιο Παραπόνων Καταναλωτών

Patentti- ja rekisterihallitus �

Patent- och registerstyrelsen

Γραφείο ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας και

Σηµάτων

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ �

KOMMUNIKATIONSMINISTERIET

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Viestintävirasto � Kommunikationsverket Επιτροπή Εποπτείας Τηλεπικοινωνιών

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ �

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ

∆ΑΣΟΚΟΜΙΑΣ

Elintarvikevirasto � Livsmedelsverket Οργανισµός Τροφίµων

Maanmittauslaitos � Lantmäteriverket Εθνική Γεωδαιτική Υπηρεσία

OIKEUSMINISTERIÖ �

JUSTITIEMINISTERIET

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Tietosuojavaltuutetun toimisto �

 Dataombudsmannens byrå

Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας ∆εδοµένων
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Tuomioistuimet � domstolar ∆ικαστήρια

 Korkein oikeus � Högsta domstolen Ανώτατο ∆ικαστήριο

 Korkein hallinto-oikeus � Högsta

förvaltningsdomstolen

Ανώτατο ∆ιοικητικό ∆ικαστήριο

 Hovioikeudet � hovrätter Εφετεία

 Käräjäoikeudet � tingsrätter Πρωτοδικεία

Hallinto-oikeudet �förvaltningsdomstolar ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια

 Markkinaoikeus - Marknadsdomstolen Εµποροδικείο

 Työtuomioistuin � Arbetsdomstolen Εργοδικείο

 Vakuutusoikeus � Försäkringsdomstolen Ασφαλειοδικείο

Vankeinhoitolaitos � Fångvårdsväsendet ∆ιεύθυνση Σωφρονισµού

OPETUSMINISTERIÖ �

UNDERVISNINGSMINISTERIET

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

Opetushallitus � Utbildningsstyrelsen Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας

Valtion elokuvatarkastamo � Statens

filmgranskningsbyrå

Κρατικό Γραφείο Χαρακτηρισµού

Κινηµατογραφικών Ταινιών

PUOLUSTUSMINISTERIÖ �

FÖRSVARSMINISTERIET

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ

Puolustusvoimat1� Försvarsmakten Ένοπλες ∆υνάµεις

SISÄASIAINMINISTERIÖ �

 INRIKESMINISTERIET

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Väestörekisterikeskus �

Befolkningsregistercentralen

Κέντρο Μητρώων Πληθυσµού

Keskusrikospoliisi �

Centralkriminalpolisen

Κεντρική Αστυνοµία ∆ιώξεως Εγκλήµατος

Liikkuva poliisi � Rörliga polisen Κεντρική Αστυνοµία Τροχαίας Κινήσεως

                                                
1 Μη πολεµικό υλικό.
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Rajavartiolaitos7 �

Gränsbevakningsväsendet

Συνοριακή Φρουρά

SOSIAALI- JA

TERVEYSMINISTERIÖ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Työttömyysturvalautakunta �

Arbetslöshetsnämnden

Γραφείο Προσφυγών Ανεργίας

Tarkastuslautakunta �

Prövningsnämnden

∆ευτεροβάθµιο ∆ικαστήριο

Lääkelaitos � Läkemedelsverket Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus �

Rättsskyddscentralen för hälsovården

Εθνική Ιατροδικαστική Αρχή

Tapaturmavirasto � Olycksfallsverket Γραφείο Αποζηµίωσης Ατυχηµάτων

Säteilyturvakeskus � Strålsäkerhetscentralen Αρχή Προστασίας από Ακτινοβολίες

TYÖMINISTERIÖ �

ARBETSMINISTERIET

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Valtakunnansovittelijain toimisto �

Riksförlikningsmännens byrå

Εθνικό Γραφείο Συνδιαλλαγής

Valtion turvapaikanhakijoiden

vastaanottokeskukset � Statliga förläggningar

för asylsökande

Κρατικές εγκαταστάσεις υποδοχής αιτούντων

άσυλο

Työneuvosto � Arbetsrådet i Finland Φινλανδικό Συµβούλιο Εργασίας

ULKOASIAINMINISTERIÖ �

UTRIKESMINISTERIET

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

VALTIOVARAINMINISTERIÖ �

FINANSMINISTERIET

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Valtiontalouden tarkastusvirasto �

Statens revisionsverk

Ελεγκτικό Συνέδριο

Valtiokonttori �

Statskontoret

∆ηµόσιο Ταµείο

                                                
7 Μη πολεµικό υλικό
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Valtion työmarkkinalaitos � Statens

arbetsmarknadsverk

Κρατικό Εργοδοτικό Γραφείο

Verohallinto � Skatteförvaltningen Υπηρεσία ∆ηµόσιων Εσόδων

Tullilaitos � Tullverket Τελωνεία

Valtion vakuusrahasto �

Statsgarantifonden

Κρατικό Ταµείο Εγγύησης

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ �

MILJÖMINISTERIET

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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ΣΟΥΗ∆ΙΑ
A

Akademien för de fria konsterna Βασιλική Ακαδηµία Καλών Τεχνών
Alkoholinspektionen Επιθεώρηση Οινοπνεύµατος
Alkoholsortimentsnämnden Συµβούλιο Οινοπνευµατωδών Προϊόντων

Allmänna pensionsfonden Γενικό Ταµείο Συντάξεων
Allmänna reklamationsnämnd Γενικό Συµβούλιο Παραπόνων Καταναλωτών
Ambassader Πρεσβείες

Arbetsdomstolen Εργοδικείο
Arbetsgivarverk, statens Κρατικός Φορέας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων
Arbetslivsfonden Ταµεία Ζωής Εργαζοµένων

Arbetslivsinstitutet Ίδρυµα Ζωής Εργαζοµένων
Arbetsmarknadsstyrelsen Συµβούλιο Αγοράς Εργασίας
Arbetsmiljöfonden Ταµείο Περιβάλλοντος Εργασίας

Arbetsmiljöinstitutet Ίδρυµα Περιβάλλοντος Εργασίας
Arbetsmiljönämnd, statens Συµβούλιο Περιβάλλοντος Εργασίας ∆ηµοσίων

Υπαλλήλων

Arbetsmiljöverket Αρχή Περιβάλλοντος Εργασίας
Arkitekturmuseet Μουσείο Αρχιτεκτονικής
Arrendenämnder (12) Περιφερειακά ∆ικαστήρια Μισθωτικών ∆ιαφορών (12)

B
 Banverket Εθνικοί Σιδηρόδροµοι
Barnombudsmannen Γραφείο ∆ιαµεσολαβητή Παιδιών

Beredning för utvärdering av
medicinsk metodik, statens

Συµβούλιο Αξιολόγησης Τεχνολογίας Μέριµνας για την
Υγεία (κρατικό)

Besvärsnämnden för rättshjälp Επιτροπή Προσφυγών Νοµικής Αρωγής
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