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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
2 Σεπτεμβρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
1

Πρακτικό Διόρθωσης της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας περί Συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός,
και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, που υπεγράφη στις Βρυξέλλες, στις 20 Νοεμβρίου 1995.

2

Θέση σε ισχύ του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και
της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδονησίας
για συνεργασία στον τομέα του τουρισμού.

3

Θέση σε ισχύ της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της
Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας της Δημοκρατίας της Αρμενίας για τη συνεργασία στον τομέα της γεωργίας

4

Θέση σε ισχύ του Πρωτοκόλλου μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Μαυροβουνίου για την εφαρμογή
της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου σχετικά με την επανεισδοχή ατόμων που διαμένουν
χωρίς άδεια.

5

Θέση σε ισχύ της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας και
την αποφυγή της φοροδιαφυγής αναφορικά με
φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου και του συνημμένου σε αυτή Πρωτοκόλλου.

Αρ. Φύλλου 164

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Αριθμ. 0546/Μ.4629-7434/47255
(1)
Πρακτικό Διόρθωσης της Ευρωμεσογειακής
Συμφωνίας περί Συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών
τους, αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, που υπεγράφη στις Βρυξέλλες, στις 20
Νοεμβρίου 1995.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την Ευρωμεσογειακή Συμφωνία περί Συνδέσεως
μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών
μελών τους, αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ,
αφετέρου, η οποία υπεγράφη στις Βρυξέλλες, στις 20
Νοεμβρίου 1995 και κυρώθηκε με τον ν. 2490/1997
(Α’ 81).
2. Το Πρακτικό Διόρθωσης της ως άνω Συμφωνίας,
από 26 Μαρτίου 2021, μετά του συνημμένου Διορθωτικού της ελληνικής γλωσσικής εκδοχής αυτής, το οποίο
συνέταξε η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχοντας διαπιστώσει σφάλμα σε αυτή
(“Παράρτημα”),
Ανακοινώνει:
Ότι το περιεχόμενο του Πρακτικού Διόρθωσης της
Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του
Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στις
Βρυξέλλες, στις 20 Νοεμβρίου 1995, μετά του συνημμένου σε αυτό Διορθωτικού της ελληνικής γλωσσικής
εκδοχής της Συμφωνίας, σε πρωτότυπο στην ελληνική
γλώσσα, έχει ως εξής:
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Η ανακοίνωση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Αυγούστου 2022
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
Ι

Αριθμ. Φ. 0544/M.6031/ΑΣ 47191
(2)
Θέση σε ισχύ του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της
Ινδονησίας για συνεργασία στον τομέα του τουρισμού.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της
Ινδονησίας, που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 15 Μαΐου
2007 και κυρώθηκε με τον ν. 3751/2009 (Α’ 39), τέθηκε
σε ισχύ την 11η Απριλίου 2022, σύμφωνα με το άρθρο
10 αυτού.

Αριθμ. Φ. 0544/M.6734/ΑΣ 47194
(3)
Θέση σε ισχύ της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της
Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας της Δημοκρατίας της Αρμενίας για τη συνεργασία στον τομέα της γεωργίας
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι η Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας της Δημοκρατίας της Αρμενίας για συνεργασία στον τομέα της γεωργίας, που υπογράφηκε στο
Ερεβάν, στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 και κυρώθηκε με τον
ν. 4883/2022 (Α’ 9), τέθηκε σε ισχύ την 7η Φεβρουαρίου
2022, σύμφωνα με το άρθρο 8 αυτής.

Αθήνα, 24 Αυγούστου 2022

Αθήνα, 24 Αυγούστου 2022

Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου

Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου

ΖΗΝΟΒΙΑ ΣΤΑΥΡΙΔΗ

ΖΗΝΟΒΙΑ ΣΤΑΥΡΙΔΗ
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Αριθμ. Φ. 0544/M.7216/ΑΣ 47196
(4)
Θέση σε ισχύ του Πρωτοκόλλου μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Μαυροβουνίου για την εφαρμογή
της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου
σχετικά με την επανεισδοχή ατόμων που διαμένουν χωρίς άδεια.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι το Πρωτόκολλο μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Μαυροβουνίου για την
εφαρμογή της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου σχετικά
με την επανεισδοχή ατόμων που διαμένουν χωρίς άδεια,
που υπογράφηκε στην Ποντγκόριτσα, στις 7 Μαρτίου
2019 και κυρώθηκε με τον ν. 4862/2021 (Α’ 231), τέθηκε
σε ισχύ την 1η Μαΐου 2022, σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 11 αυτού.

5413

Αριθμ. Φ. 0544/M.7258/ΑΣ 47199
(5)
Θέση σε ισχύ της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας
και την αποφυγή της φοροδιαφυγής αναφορικά
με φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου και του
συνημμένου σε αυτή Πρωτοκόλλου.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι η Σύμβαση
μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας
της Σιγκαπούρης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας και την αποφυγή της φοροδιαφυγής αναφορικά με
φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου και το συνημμένο
στη Σύμβαση Πρωτόκολλο, που υπογράφηκαν στη Σιγκαπούρη, στις 30 Μαΐου 2019 και κυρώθηκαν με τον
ν. 4879/2022 (Α’ 4), τέθηκαν σε ισχύ την 14η Μαρτίου
2022, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 29
της Σύμβασης.

Αθήνα, 24 Αυγούστου 2022

Αθήνα, 24 Αυγούστου 2022

Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου

Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου

ΖΗΝΟΒΙΑ ΣΤΑΥΡΙΔΗ

ΖΗΝΟΒΙΑ ΣΤΑΥΡΙΔΗ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*01001640209220008*

