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(Πρξειr για την ισχ των οποων δεν απαιτεται δηµοσευση)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

∆ΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΜVΩΝΙΑ
τηr 25ηr Μαου 1999
µεταξ του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου, του Συµβουλου τηr Ευρωπαϊκr νωσηr και τηr Επιτροπr
των Ευρωπαϊκν Κοινοττων
σχετικ µε τιr εσωτερικr ρευνεr που πραγµατοποιονται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσα Καταπολµησηr τηr Απτηr (OLAF)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(2)

τι η ευθνη τηr Ευρωπαϊκr Υπηρεσαr Καταπολµησηr τηr Απτηr, πωr εγκαθιδρεται απ την
Επιτροπ, εκτενεται, πραν τηr προστασαr των
οικονοµικν συµφερντων, προκειµνου να συµπεριλβει το σνολο των δραστηριοττων που χουν
σχση µε την ανγκη διαφλαξηr των κοινοτικν
συµφερντων απ παρατυπεr οι οποεr µπορον να
επισρουν διοικητικ ποινικ δωξη·

(3)

τι θα πρπει να ενισχυθε η εµβλεια και η αποτελεσµατικτητα τηr καταπολµησηr τηr απτηr, αξιοποινταr την κτηθεσα περα στον τοµα των διοικητικν ερευνν·

(4)

τι, κατ συνπεια, θα πρπει λα τα θεσµικ
ργανα, τα ργανα και οι οργανισµο, στο πλασιο
τηr διοικητικr αυτονοµαr τουr, να αναθσουν στην
Υπηρεσα την αποστολ να πραγµατοποιε στουr
κλπουr τουr διοικητικr ρευνεr µε στχο τον εντοπισµ σοβαρν περιπτσεων που συνδονται µε την
σκηση επαγγελµατικν δραστηριοττων, και συνιστον, ενδεχοµνωr, παρλειψη των υποχρεσεων
των υπαλλλων και του λοιπο προσωπικο των
Ευρωπαϊκν Κοινοττων, πωr ορζονται στα ρθρα
11, 12, δετερο και τρτο εδφιο, 13, 14, 16 και 17,
πρτο εδφιο, του κανονισµο υπηρεσιακr κατστασηr των υπαλλλων των Ευρωπαϊκν Κοινοττων
και του καθεσττοr που εφαρµζεται στο λοιπ
προσωπικ των Κοινοττων αυτν (εφεξr: «κανονισµr υπηρεσιακr κατστασηr»), η οποα εναι
επιζµια για τα συµφροντα των Κοινοττων και
µπορε να επισρει πειθαρχικ , ενδεχοµνωr, ποινικ δωξη  βαρ προσωπικ πτασµα, πωr ορζει
το ρθρο 22 του κανονισµο υπηρεσιακr

παραπµπονταr στο ψφισµα του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου, τηr 7ηr Οκτωβρου 1998, σχετικ µε την ανεξαρτησα,
το ρλο και το καθεστr τηr υπηρεσαr για το συντονισµ
τηr καταπολµησηr τηr απτηr (UCLAF) (1),
Παραπµπονταr στα συµπερσµατα του Συµβουλου τηr
15ηr Μαρτου 1999, που υιοθετθηκαν µετ απ εµπεριστατωµνη συζτηση µε τουr εκπροσπουr του Ευρωπαϊκο
Κοινοβουλου και τηr Επιτροπr,
Λαµβνονταr υπ σηµεωση την απφαση 1999/352/ΕΚ,
ΕΚΑΧ, Ευρατµ τηr Επιτροπr, τηr 28ηr Απριλου 1999, για
την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Υπηρεσαr Καταπολµησηr τηr
Απτηr (2),
Εκτιµνταr:
(1)

(1)
(2)
(3)
(4)

τι ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου και του Συµβουλου (3) και ο
κανονισµr (Ευρατµ) αριθ. 1074/1999 (4) του
Συµβουλου σχετικ µε τιr εσωτερικr ρευνεr που
πραγµατοποιονται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσα
Καταπολµησηr τηr Απτηr, προβλπουν τι η
Υπηρεσα κινε και διεξγει διοικητικr ρευνεr
εντr των θεσµικν οργνων και οργανισµν που
χουν ιδρυθε µε τιr συνθκεr ΕΚ  Ευρατµ  δυνµει αυτν·
ΕΕ C
Βλπε
Βλπε
Βλπε

328 τηr 26.10.1998, σ. 95.
σελδα 20 τηr παροσαr Επσηµηr Εφηµερδαr.
σελδα 1 τηr παροσαr Επσηµηr Εφηµερδαr.
σελδα 8 τηr παροσαr Επσηµηr Εφηµερδαr.
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 τον εντοπισµ των σοβαρν περιπτσεων που
συνδονται µε την σκηση επαγγελµατικν δραστηριοττων, και συνιστον, ενδεχοµνωr, παρλειψη
των υποχρεσεων των υπαλλλων και του λοιπο
προσωπικο των Κοινοττων, η οποα µπορε να
επισρει πειθαρχικ , ενδεχοµνωr, ποινικ δωξη, 
παρλειψη των αναλγων υποχρεσεων των µελν,
των διευθυντικν στελεχν  των µελν του προσωπικο που δεν υπκεινται στον κανονισµ υπηρεσιακr κατστασηr.

κατστασηr,  παρλειψη των αναλγων υποχρεσεων των µελν, διευθυντικν στελεχν  µελν του
προσωπικο των θεσµικν οργνων, οργνων και
οργανισµν των Κοινοττων που δεν υπκεινται
στον κανονισµ υπηρεσιακr κατστασηr·
(5)

(6)

(7)

τι οι ρευνεr αυτr θα πρπει να πραγµατοποιονται, τηρουµνων πλρωr των οικεων διατξεων των
συνθηκν για την δρυση των Ευρωπαϊκν Κοινοττων, και ιδωr του πρωτολλλου περ προνοµων
και ασυλιν, των σχετικν µε την εφαρµογ τουr
κειµνων, καθr και του κανονισµο υπηρεσιακr
κατστασηr·

Οι ρευνεr αυτr πραγµατοποιονται τηρουµνων
πλρωr των οικεων διατξεων των συνθηκν για την
δρυση των Ευρωπαϊκν Κοινοττων, και ιδωr του
πρωτοκλλου περ προνοµων και ασυλιν, των σχετικν µε την εφαρµογ τουr κειµνων καθr και του
κανονισµο υπηρεσιακr κατστασηr.

τι οι ρευνεr αυτr θα πρπει να πραγµατοποιονται
υπ ισοδναµουr ρουr σε λα τα θεσµικ ργανα,
ργανα  οργανισµοr των Κοινοττων, χωρr η
ανθεση του καθκοντοr αυτο στην Υπηρεσα να
θγει τιr κατ’ ιδαν αρµοδιτητεr των θεσµικν
οργνων, οργνων  οργανισµν και να µεινει καθ’
οιονδποτε τρπο την ννοµη προστασα των ενδιαφεροµνων προσπων·
τι, εν αναµον τηr τροποποησηr του κανονισµο
υπηρεσιακr κατστασηr, θα πρπει να καθορισθον
οι λεπτοµρειεr εφαρµογr βσει των οποων τα
µλη των θεσµικν οργνων, και οργνων, τα διευθυντικ στελχη των οργανισµν καθr και οι
υπλληλοι και το λοιπ προσωπικ των θεσµικν
οργνων, οργνων και οργανισµν, θα συνεργζονται για την καλ διεξαγωγ των εσωτερικν
ερευνν,

Μετ απ συνεννηση για τη δηµιουργα, προr το σκοπ
αυτ, κοινο καθεσττοr,
Καλνταr τα λοιπ θεσµικ ργανα και οργανισµοr να
προσχωρσουν στην παροσα συµφωνα,
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Οι ρευνεr πραγµατοποιονται επσηr σµφωνα µε τουr
ρουr και τιr λεπτοµρειεr που προβλπονται απ τουr
κανονισµοr τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr και τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr Ατοµικr Ενργειαr.
2. Να θεσπσουν το εν λγω καθεστr και να το καταστσουν µεσα εφαρµοστο εκδδονταr εσωτερικ απφαση
σµφωνα µε το προσαρτµενο στην παροσα συµφωνα
υπδειγµα καθr και να µην αποκλνουν απ το υπδειγµα αυτ παρ µνο εφσον αυτ καθσταται τεχνικ
αναγκαο λγω των οικεων ιδιαιτρων απαιτσεων.
3. Να αναγνωρσουν την ανγκη διαββασηr στην Υπηρεσα, για γνωµοδτηση, κθε ατησηr για ρση τηr ετεροδικαr των υπαλλλων  του λοιπο προσωπικο που
αφορ ενδεχµενεr περιπτσειr απτηr  δωροδοκαr 
κθε λλη παρνοµη δραστηριτητα. Σε περπτωση που
η ρση τηr ασυλαr αφορ να απ τα µλη τουr ενηµερνεται σχετικ η Υπηρεσα.
4. Να γνωστοποισουν στην Υπηρεσα τιr διατξειr που
θσπισαν για την εφαρµογ τηr παροσαr συµφωναr.
Η παροσα συµφωνα µπορε να τροποποιηθε µνο µετ
απ τη ρητ συγκατθεση των θεσµικν οργνων που την
υπογρφουν.

ΣΥΜVΩΝΟΥΝ:

1. Να θεσπσουν κοιν καθεστr το οποο θα περιλαµβνει τα εκτελεστικ µτρα που εναι απαρατητα για τη
διευκλυνση τηr καλr διεξαγωγr των ερευνν που διεξγονται στουr κλπουr τουr απ την Υπηρεσα. Οι
ρευνεr αυτr χουν ωr στχο:
 την καταπολµηση τηr απτηr, τηr δωροδοκαr και
οποιασδποτε λληr παρνοµηr δραστηριτηταr
επιζµιαr για τα οικονοµικ συµφροντα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων,

Τα λλα θεσµικ ργανα, καθr και τα ργανα και οι
οργανισµο που χουν ιδρυθε µε τιr συνθκεr ΕΚ και
Ευρατµ  δυνµει αυτν, καλονται να προσχωρσουν
στην παροσα συµφωνα, µε δλωση που θα απευθνεται
απ κοινο, στουr Προδρουr των υπογραφντων θεσµικν
οργνων.
Η παροσα συµφωνα αρχζει να ισχει απ την 1η Ιουνου
1999.

Βρυξλλεr, 25 Μαου 1999.
Για το Ευρωπαϊκ
Κοινοβολιο

Για το Συµβολιο
τηr Ευρωπαϊκr νωσηr

Για την Επιτροπ
των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

Ο Πρεδροr

Ο Πρεδροr

Ο Πρεδροr

J. M. GIL-ROBLES

H. EICHEL

J. SANTER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΑΠΟVΑΣΗΣ»

ΑΠΟVΑΣΗ [ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ, ΟΡΓΑΝΟΥ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ]
τηr
σχετικ µε τουr ρουr και τιr λεπτοµρειεr των εσωτερικν ερευνν στον τοµα τηr καταπολµησηr τηr απτηr,
τηr δωροδοκαr και κθε λληr παρνοµηr δραστηριτηταr επιζµιαr για τα συµφροντα των Κοινοττων

ΘΕΣΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ, ΟΡΓΑΝΟ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
χονταr υπψη: [νοµικ βση]
Εκτιµνταr:
(1)

τι ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου και του Συµβουλου τηr 25ηr
Μαου 1999 (1) καθr και ο κανονισµr (Ευρατµ) αριθ. 1074/1999 του Συµβουλου τηr 25ηr Μαου
1999 (2), σχετικ µε τιr ρευνεr που πραγµατοποιονται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσα Καταπολµησηr τηr
Απτηr, προβλπουν τι η Υπηρεσα κινε και διεξγει διοικητικr ρευνεr εντr των θεσµικν οργνων,
οργνων και οργανισµν, που χουν ιδρυθε µε τιr συνθκεr ΕΚ  Ευρατµ  δυνµει αυτν,

(2)

τι η ευθνη τηr Ευρωπαϊκr Υπηρεσαr Καταπολµησηr τηr Απτηr, πωr εγκαθιδρεται απ την
Επιτροπ, εκτενεται πραν τηr προστασαr των οικονοµικν συµφερντων, προκειµνου να συµπεριλβει
το σνολο των δραστηριοττων που χουν σχση µε την ανγκη διαφλαξηr των κοινοτικν συµφερντων
απ παρατυπεr οι οποεr µπορον να επισρουν διοικητικ  ποινικ δωξη·

(3)

τι θα πρπει να ενισχυθε η εµβλεια και η αποτελεσµατικτητα τηr καταπολµησηr τηr απτηr,
αξιοποινταr την κτηθεσα περα στον τοµα των διοικητικν ερευνν·

(4)

τι, κατ συνπεια, θα πρπει λα τα θεσµικ ργανα, τα ργανα και οι οργανισµο, στο πλασιο τηr
διοικητικr αυτονοµαr τουr, να αναθσουν στην Υπηρεσα την αποστολ να πραγµατοποιε στουr
κλπουr τουr διοικητικr ρευνεr µε στχο τον εντοπισµ σοβαρν περιπτσεων που συνδονται µε την
σκηση επαγγελµατικν δραστηριοττων, και συνιστον, ενδεχοµνωr, παρλειψη των υποχρεσεων των
υπαλλλων και του λοιπο προσωπικο των Ευρωπαϊκν Κοινοττων, πωr ορζονται στα ρθρα 11, 12,
δετερο και τρτο εδφιο, 13, 14, 16 και 17, πρτο εδφιο, του κανονισµο υπηρεσιακr κατστασηr των
υπαλλλων των Ευρωπαϊκν Κοινοττων και του καθεσττοr που εφαρµζεται στο λοιπ προσωπικ των
Κοινοττων αυτν (εφεξr: «κανονισµr υπηρεσιακr κατστασηr»), η οποα εναι επιζµια για τα
συµφροντα των Κοινοττων, και µπορε να επισρει πειθαρχικ , ενδεχοµνωr, ποινικ δωξη,  βαρ
προσωπικ πτασµα, πωr ορζει το ρθρο 22 του κανονισµο υπηρεσιακr κατστασηr,  παρλειψη των
αναλγων υποχρεσεων των µελν, διευθυντικν στελεχν  µελν του προσωπικο των θεσµικν
οργνων, των οργνων και οργανισµν των Κοινοττων που δεν υπκεινται στον κανονισµ υπηρεσιακr
κατστασηr·

(5)

τι οι ρευνεr αυτr πρπει να πραγµατοποιονται τηρουµνων πλρωr των οικεων διατξεων των
συνθηκν για την δρυση των Ευρωπαϊκν Κοινοττων, και ιδωr του πρωτοκλλου περ προνοµων και
ασυλιν, των σχετικν µε την εφαρµογ τουr κειµνων, καθr και του κανονισµο υπηρεσιακr κατστασηr·

(6)

τι οι ρευνεr αυτr πρπει να πραγµατοποιονται υπ ισοδυνµουr ρουr σε λα τα θεσµικ ργανα,
ργανα  οργανισµοr των Κοινοττων, χωρr η ανθεση του καθκοντοr αυτο στην Υπηρεσα να θγει
τιr κατ’ ιδαν αρµοδιτητεr των θεσµικν οργνων, οργνων  οργανισµν και να µεινει καθ’ οιονδποτε τρπο την ννοµη προστασα των ενδιαφεροµνων προσπων·

(7)

τι εν αναµον τηr τροποποησηr του κανονισµο υπηρεσιακr κατστασηr, θα πρπει να καθοριστον οι
πρακτικο τρποι εφαρµογr βσει των οποων τα µλη των θεσµικν οργνων και των οργνων και τα
διευθυντικ στελχη των οργανισµν καθr και οι υπλληλοι και το λοιπ προσωπικ των θεσµικν
οργνων, οργνων και οργανισµν, θα συνεργζονται για την καλ διεξαγωγ των εσωτερικν ερευνν,

(1) ΕΕ L 136 τηr 31.5.1999, σ. 1.
(2) ΕΕ L 136 τηr 31.5.1999, σ. 8.
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ρθρο 1
Υποχρωση συνεργασαr µε την Υπηρεσα
Ο Γενικr Γραµµαταr, οι υπηρεσεr καθr και κθε διευθυντικ στλεχοr, υπλληλοr  µλοr του λοιπο
προσωπικο του [θεσµικο οργνου, οργνου  οργανισµο], οφελουν να συνεργζονται πλρωr µε τουr
υπαλλλουr τηr Υπηρεσαr και να τουr παρχουν κθε αναγκαα για τιr ρευνεr βοθεια. Προr το σκοπ αυτ,
παρχουν στουr υπαλλλουr τηr Υπηρεσαr λεr τιr χρσιµεr πληροφορεr και εξηγσειr.
Με την επιφλαξη των οικεων διατξεων των συνθηκν για την δρυση των Ευρωπαϊκν Κοινοττων, και ιδωr
του πρωτοκλλου περ προνοµων και ασυλιν, καθr και των σχετικν µε την εφαρµογ τουr κειµνων, τα µλη
συνεργζονται πλρωr µε την Υπηρεσα.
ρθρο 2
Υποχρωση ενηµρωσηr
Κθε υπλληλοr  µλοr του λοιπο προσωπικο του [θεσµικο οργνου, οργνου  οργανισµο] που λαµβνει
γνση στοιχεων βσει των οποων εικζεται η παρξη ενδεχοµνων περιπτσεων απτηr, δωροδοκαr  κθε
λληr παρνοµηr δραστηριτηταr επιζµιαr για τα συµφροντα των Κοινοττων  σοβαρν περιστατικν που
συνδονται µε την σκηση επαγγελµατικν δραστηριοττων, και συνιστον, ενδεχοµνωr, παρλειψη των υποχρεσεων των υπαλλλων και του λοιπο προσωπικο των Κοινοττων, η οποα µπορε να επισρει πειθαρχικ ,
ενδεχοµνωr, ποινικ δωξη,  παρλειψη των αναλγων υποχρεσεων των µελν, των διευθυντικν στελεχν 
των µελν του προσωπικο τα οποα δεν υπκεινται στον κανονισµ υπηρεσιακr κατστασηr, ενηµερνει
αµελλητ τον προϊστµενο τηr υπηρεσαr του  τον Γενικ ∆ιευθυντ του , εφσον το κρνει σκπιµο, τον
Γενικ Γραµµατα  απευθεαr την Υπηρεσα.
Ο Γενικr Γραµµαταr, οι Γενικο ∆ιευθυντr και οι προϊστµενοι υπηρεσιν  τα διευθνοντα στελχη του
[θεσµικο οργνου, οργνου  οργανισµο] διαβιβζουν αµελλητ στην Υπηρεσα λα τα στοιχεα που χουν
περιλθει ειr γνση τουr και βσει των οποων εικζεται η παρξη των παρατυπιν που αναφρονται στο πρτο
εδφιο.
Τα διευθυντικ στελχη, οι υπλληλοι και το λοιπ προσωπικ του [θεσµικο οργνου, οργνου  οργανισµο]
δεν πρπει, σε καµα περπτωση να υφστανται δικη  διακριτικ ειr βροr τουr µεταχεριση εξαιταr γνωστοποησηr πωr αναφρεται στο πρτο και το δετερο εδφιο.
Τα µλη που λαµβνουν γνση των γεγοντων που αναφρονται στο πρτο εδφιο ενηµερνουν τον Πρεδρο
του [θεσµικο οργνου, οργνου  οργανισµο] , εφσον κρνουν σκπιµο, απευθεαr την Υπηρεσα.
ρθρο 3
Συνδροµ του γραφεου ασφαλεαr
Μετ απ ατηµα του διευθυντ τηr Υπηρεσαr, το γραφεο ασφλειαr του [θεσµικο οργνου, οργνου 
οργανισµο], παρχει υλικ συνδροµ στουr υπαλλλουr τηr Υπηρεσαr κατ την εκτλεση των ερευνν.
ρθρο 4
Ενηµρωση του ενδιαφεροµνου
Στην περπτωση που αποκαλπτεται το ενδεχµενο προσωπικr εµπλοκr µλουr, διευθυντικο στελχουr,
υπαλλλου  µλουr του λοιπο προσωπικο, ο ενδιαφερµενοr πρπει να ενηµερνεται ταχωr, εφσον απ την
ενηµρωση αυτ δεν υπρχει κνδυνοr να θιγε η ρευνα. ∆εν µπορον σε καµα περπτωση να εξαχθον κατ τη
λξη τηr ρευναr συµπερσµατα που θα αφορον ονοµαστικ µλοr, διευθυντικ στλεχοr, υπλληλο  µλοr του
λοιπο προσωπικο του [θεσµικο οργνου, οργνου  οργανισµο] χωρr να χει δοθε στον ενδιαφερµενο η
δυναττητα να εκφρασθε σχετικ µε λα τα πραγµατικ περιστατικ που τον αφορον.
Στιr περιπτσειr που εναι αναγκαα για τουr σκοποr τηr ρευναr η αυστηρ τρηση του απορρτου, και
απατεται η προσφυγ σε µσα ρευναr που εµππτουν στην αρµοδιτητα εθνικr δικαστικr αρχr, η υποχρωση
να δοθε στο µλοr, το διευθυντικ στλεχοr, τον υπλληλο  το µλοr του λοιπο προσωπικο του [θεσµικο
οργνου, οργνου  οργανισµο], η δυναττητα να εκφρασθε, µπορε να αναβληθε σε συµφωνα µε τον Πρεδρο
 το Γενικ Γραµµατα, αντιστοχωr.
ρθρο 5
Ενηµρωση σχετικ µε τη θση τηr ρευναr στο αρχεο χωρr να δοθε συνχεια
Εν, κατ τη λξη εσωτερικr ρευναr, δεν προκψει επιβαρυντικ στοιχεο για το εγκαλοµενο µλοr, διευθυντικ στλεχοr, υπλληλο  µλοr του λοιπο προσωπικο του [θεσµικο οργνου, οργνου  οργανισµο], η
εσωτερικ ρευνα που τον αφορ τθεται στο αρχεο χωρr να δοθε συνχεια µε απφαση του διευθυντ τηr
Υπηρεσαr ο οποοr ενηµερνει σχετικ γραπτr τον ενδιαφερµενο.

31. 5. 1999

31. 5. 1999

EL

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων
ρθρο 6
ρση ασυλαr

Κθε ατηση εθνικr αστυνοµικr  δικαστικr αρχr που αφορ την ρση τηr ετεροδικαr διευθυντικο
στελχουr, υπαλλλου  µλουr του προσωπικο του [θεσµικο οργνου, οργνου  οργανισµο], σχετικ µε
ενδεχµενεr περιπτσειr απτηr, δωροδοκαr  κθε λληr παρνοµηr δραστηριτηταr, διαβιβζεται για γνωµοδτηση στο διευθυντ τηr Υπηρεσαr. Εφσον η ατηση ρσηr τηr ασυλαr αφορ µλοr του [θεσµικο οργνου,
οργνου  οργανισµο], ενηµερνεται η Υπηρεσα.
ρθρο 7
ναρξη εφαρµογr
Η παροσα απφαση παργει αποτελσµατα απ την 1η Ιουνου 1999.

Για το [θεσµικ ργανο, ργανο  οργανισµ]
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