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Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της 61501/3398/30-12-2016 (ΦΕΚ
Β΄4330) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών
και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Προσδιορισμός της βάσης
υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων στον ΟΓΑ από 1.1.2017».

2

Αντικατάσταση τίτλων εκδόσεως EFSF.

3

Καθορισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων
προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του άρθρου
πρώτου του ν. 4350/2015 (Α΄161), όπως ισχύει.

4

Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο ν. 4178/2013
«Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄
174) και τροποποίηση της αριθμ. 2254/30-9-2013
απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία
ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του
ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄174)» (ΦΕΚ Β΄2184), όπως ισχύει.

5

Περιορισμός κυκλοφορίας των αιτούντων διεθνή
προστασία.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 25598/1452
(1)
Τροποποίηση της 61501/3398/30-12-2016 (ΦΕΚ
Β΄4330) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών
και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Προσδιορισμός της βάσης
υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων στον ΟΓΑ από 1.1.2017».
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 του ν. 4472/2017

Αρ. Φύλλου 1977

(Α΄ 74) «Συνταξιοδοτικές Διατάξεις Δημοσίου και Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων,
μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις,
μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής
2018-2021 και λοιπές διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 1, 11 και 12 του
ν.4387/2016 (Α΄85) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού
συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και
τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (Α,
98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα Κυβερνητικά Όργανα».
4. Τις διατάξεις του π. δ/τος 113/2014 (Α΄ 180) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (Α΄29)
«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, και την οργάνωση
της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και
λοιπές διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του π. δ/τος 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Την υπ' αριθμ. οικ. 54051/Δ9.14200 απόφαση του
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τροποποίηση
της υπ' αρ. οικ. 44549/Δ9.12193 από 8-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Αναστάσιο Πετρόπουλο» (Β΄ 3801).
8. Την υπ' αριθμ. ΥΠΟΙΚ. 0010218 ΕΞ 2016/14-11-2016
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου» (Β΄ 3696).
9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Το άρθρο 2 της 61501/3398/30-12-2016 (ΦΕΚ Β'4330)
υπουργικής απόφασης «Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων στον
ΟΓΑ από 1. 1.2017» αντικαθίσταται ως εξής:
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«Άρθρο 2
Βάση υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών
1. Για το έτος 2017, η βάση υπολογισμού των πάσης
φύσεως ασφαλιστικών εισφορών των υπόχρεων καταβολής εισφορών που υπάγονται στην παρούσα απόφαση
και στο άρθρο 40 του ν. 4387/2016, καθορίζεται με βάση
το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την ασκούμενη δραστηριότητα που δημιουργεί την υποχρέωση
υπαγωγής στην ασφάλιση. Ως καθαρό φορολογητέο
αποτέλεσμα κατά τα ανωτέρω νοείται το ποσό, όπως
αυτό διαμορφώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 έως 27 του ν.4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας
Εισοδήματος), όπως ισχύει κάθε φορά.
2. Από 1.1.2018 και για κάθε επόμενο έτος, στη βάση
υπολογισμού όπως περιγράφεται στην προαναφερόμενη παράγραφο, συμπεριλαμβάνονται οι καταβλητέες
ασφαλιστικές εισφορές.
3. Ειδικά για το 2018, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί του ποσού που αντιστοιχεί στο 85% της
βάσης προσδιορισμού των εισφορών, όπως αυτή περιγράφεται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος.
4. Μηνιαία βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως
ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το ποσό που προκύπτει από τη διαίρεση της βάσης υπολογισμού όπως
ανωτέρω περιγράφεται για κάθε έτος δια του δώδεκα.
5. Εάν η προσδιοριζόμενη κατά την παρ. 4 του παρόντος άρθρου βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως
ασφαλιστικών εισφορών είναι μικρότερη του ποσού
που αντιστοιχεί στο εβδομήντα τοις εκατό (70%) του
κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των
25 ετών, στο ύψος που διαμορφώνεται, σύμφωνα με το
άρθρο πρώτο, παρ. ΙΑ11 περ. 3 του ν. 4093/2012, όπως
εκάστοτε ισχύει, καθώς και στις περιπτώσεις ζημιών ή
μηδενικών κερδών, ως μηνιαία βάση υπολογισμού των
ασφαλιστικών εισφορών λαμβάνεται υπόψη το ύψος που
αντιστοιχεί στο 70 % του κατά τα ανωτέρω κατώτατου
βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.
6. Σε περίπτωση μη υποβολής εκ μέρους του υπόχρεου
φορολογικής δήλωσης, οι οφειλόμενες ασφαλιστικές
εισφορές υπολογίζονται προσωρινά επί της βάσης της
ανωτέρω παραγράφου, έως ότου καταστεί δυνατός ο
εντοπισμός του φορολογητέου εισοδήματος κατά την
έννοια των παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος.
7. Εάν η προσδιοριζόμενη κατά την παρ.4 του παρόντος άρθρου βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως
ασφαλιστικών εισφορών είναι μεγαλύτερη του ποσού
που αντιστοιχεί στο δεκαπλάσιο του κατώτατου βασικού
μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, ως μηνιαία
βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών λαμβάνεται το ύψος του δεκαπλάσιου του κατά τα ανωτέρω
προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.
8. Η μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών
εισφορών του/της συζύγου και των ενηλίκων τέκνων,
στην περίπτωση οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης, αποτελεί το πηλίκο της διαίρεσης του εισοδήματος
της εκμετάλλευσης - δραστηριότητας, προς τον αριθμό
των μελών, διαιρούμενο περαιτέρω δια του 12. Σε καμία
περίπτωση πάντως δεν δύναται η μηνιαία βάση υπολο-
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γισμού των ασφαλιστικών εισφορών εκάστου μέλους
να υπολείπεται του ποσού της παρ. 5 του παρόντος
άρθρου.
9. Στις περιπτώσεις που κάποιο από τα πρόσωπα του
άρθρου 1 της παρούσας, καταβάλλει ασφαλιστικές
εισφορές κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 38 του
ν. 4387/2016 ως μισθωτός, μηνιαία βάση υπολογισμού
των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το
άθροισμα του εισοδήματος από την παροχή των μισθωτών υπηρεσιών και του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος από τη δραστηριότητα του άρθρου 1, με την
επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθμίσεων του άρθρου 38
του ν. 4387/2016.
10. Στις περιπτώσεις πολλαπλής δραστηριότητας, η
κάθε μία εκ των οποίων δημιουργεί υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση σύμφωνα με τις γενικές, ειδικές ή
καταστατικές διατάξεις του ΟΓΑ, του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ
όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016,
μηνιαία βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το άθροισμα του καθαρού
φορολογητέου αποτελέσματος από έκαστη δραστηριότητα, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην παρ.
5 του παρόντος άρθρου.
11. Τα προβλεπόμενα από την παρ. 7 του παρόντος
εφαρμόζονται και σε περιπτώσεις πολλαπλής δραστηριότητας, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 10. Για
την εξεύρεση της βάσης υπολογισμού σε αυτή την περίπτωση, καταρχάς λαμβάνεται το σύνολο του καθαρού
φορολογητέου εισοδήματος από τη δραστηριότητα που
προκύπτει ότι αποτελεί τη βασική πηγή βιοπορισμού και
σε αυτό προστίθεται το εισόδημα των άλλων δραστηριοτήτων κατά φθίνουσα τάξη μεγέθους, ώστε η βάση
υπολογισμού όπως προκύπτει από την άθροιση των επιμέρους εισοδημάτων, να μην υπολείπεται της ελάχιστης
μηνιαίας βάσης υπολογισμού όπως καθορίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω, και να μην ξεπερνά το δεκαπλάσιο του
κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενου κατώτατου βασικού
μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.
12. Μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών
εισφορών των προσώπων της περ. δ του πρώτου άρθρου της παρούσας αποτελεί το ποσό που αντιστοιχεί
στο εβδομήντα τοις εκατό (70%) του κατά τα ανωτέρω
προβλεπομένου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω
των 25 ετών.
13. Για όσους προβαίνουν για πρώτη φορά από
1.1.2017 και εντεύθεν σε έναρξη εργασιών ή δραστηριοτήτων του άρθρου 1 της παρούσας, μηνιαία βάση
υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών τους
εισφορών για τους μήνες που μεσολαβούν από το μήνα
της έναρξης εργασιών έως το Δεκέμβριο του ίδιου έτους,
αποτελεί το ποσό που αντιστοιχεί στο 70 % του κατά
την παρ. 5 βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των
25 ετών.
14. Η βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών
κατά την έννοια της παρούσας απόφασης προκύπτει
από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος.
15. Τυχόν διαφορά που προκύπτει μετά τον υπολογισμό των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών βάσει του πραγματικού εισοδήματος του προηγούμενου
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φορολογικού έτους κατά την έννοια των παρ. 1, 2 και 3
του παρόντος αναζητείται και συμψηφίζεται, ισομερώς
κατανεμημένη, σε μηνιαία βάση, έως το μήνα Δεκέμβριο
εκάστου έτους».
Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ. 61501/3398/30-12-2016
(ΦΕΚ Β΄4330) κοινή υπουργική απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Ιουνίου 2017
Οι Υφυπουργοί

Εργασίας,
Κοινωνικής Aσφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Οικονομικών

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ
I

Αριθμ. 675
Αντικατάσταση τίτλων εκδόσεως EFSF.

(2)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16 Α/1994), όπως
ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 71, 74, 125 και 177 του
ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 178 Α/1990), όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 151 A/1998), όπως τροποποιήθηκε με
τον ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113 Α/2011).
5. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
2/60752/0004/9.9.2010 «Εξουσιοδότηση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) ως
εντολοδόχου του Ελληνικού Δημοσίου» (ΦΕΚ 1538
Β/2010).
6. Την αρ. 2162/29-12-2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα - δαπάνες σύναψης,
έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων
δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.» (ΦΕΚ 3690 Β/2014),
όπως ισχύει.
7. Την αρ. 1090/8-07-2014 απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών «Κίνηση Τραπεζικών Λογαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος από τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.» (ΦΕΚ 1865 Β/2014),
όπως ισχύει.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4223/2013 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 287 Α/2013).
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9. Την με αρ. πρωτ. 2/37700/0023Α/10-05-2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Απόφαση εμφάνισης
εσόδου ύψους €25 δισεκ., δανείου από το EFSF, για την
κεφαλαιοποίηση των Ελληνικών τραπεζών μέσω του
Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας,
εξαιτίας των απωλειών που υπέστησαν από τις ανταλλαγές ομολόγων μέσω της διαδικασίας PSI» (ΦΕΚ 1646
Β/2012).
10. Την με αρ. πρωτ. 2/694/0023Α/18-02-2013 απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομικών «Απόφαση εμφάνισης
εσόδου ύψους € 16 δισεκ., δανείου από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, για την κεφαλαιοποίηση των Ελληνικών τραπεζών μέσω του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας»
(ΦΕΚ 335 Β/2013).
11. Την από 25.05.2016 Δήλωση του Συμβουλίου των
Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης (Eurogroup).
12. Το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 213 Α/2009).
13. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α/2009).
14. Το π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών» (ΦΕΚ 178 Α/2014).
15. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 A /2015).
16. Την αρ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168
Β/2015).
17. Την Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), της Ελληνικής Δημοκρατίας,
του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της από 14.03.2012
Π.Ν.Π (Α΄ 55), που κυρώθηκε με το ν. 4060/2012 (Α΄ 65)
και τροποποιήθηκε (α) με την από 12-12-2012 Π.Ν.Π (Α΄
240) που κυρώθηκε με το ν. 4110/2013 (Α΄ 18), (β) με
την από 17-12-2014 Π.Ν.Π (Α΄ 262) που κυρώθηκε με
το ν. 4316/2014 (Α΄ 270), (γ) με την από 27-02-2015 τρίτη τροποποίηση και συμπληρώθηκε με τις συμβάσεις
«Liability Management Exercise Agreement» και «Bond
Exchange Agreement» την 16-3-2017.
18. Την αρ. πρωτ. 578/4-5-2017 απόφαση του Αν.
Υπουργού Οικονομικών «Ανταλλαγή τίτλων εκδόσεως
EFSF» (ΦΕΚ 1930 Β/2017).
19. Το έγγραφο του EFSF "Supplemental Confirmation
Notice" με ημερομηνία 01-06-2017, αποφασίζουμε:
1. Την καταγραφή στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2017, με ημερομηνία 31/05/2017, του
ποσού των € 3.828.000.000,00 (τριών δισεκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι οκτώ εκατομμυρίων ευρώ), που
αποτελεί το προϊόν του δανείου σταθερού επιτοκίου,
λήξης 19/04/2056, που συνήψε το Ελληνικό Δημόσιο
στο πλαίσιο της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
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Σταθερότητας (ΤΧΣ) και της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως
συμπληρώθηκε με τις συμβάσεις «Liability Management
Exercise Agreement» και «Bond Exchange Agreement»
την 16-3-2017. Σκοπός του ανωτέρω δανείου είναι η αντικατάσταση υφιστάμενου δανείου σταθερού επιτοκίου
από το Ε.Τ.Χ.Σ. με ισόποσο δάνειο σταθερού επιτοκίου,
λόγω της επιστροφής αντίστοιχων τίτλων από την Εθνική
Τράπεζα, την Τράπεζα Πειραιώς, την Alpha Bank και τη
Eurobank προς το Ε.Τ.Χ.Σ.
Με βάση την παρούσα απόφαση το ποσό των
€ 3.828.000.000,00 θα εμφανισθεί στα πιστωτικά έσοδα
του κρατικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους
2017 με ΚΑΕ 5162 «Έσοδα από τη σύναψη δανείων μηχανισμού στήριξης».
2. Τη μείωση του δημοσίου χρέους κατά το ποσό των
€ 3.828.000.000,00 (τριών δισεκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι οκτώ εκατομμυρίων ευρώ) με ημερομηνία
31.05.2017, μέσω της προεξόφλησης του παρακάτω
δανείου της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του
Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
και της Τράπεζας της Ελλάδος, ως εξής:
Έναρξη

Λήξη

Κεφάλαιο

Επιτόκιο

4/5/2017

4/5/2047 3.828.000.000,00 € 1,761%

Η ανωτέρω προεξόφληση προέκυψε ως αποτέλεσμα της επιστροφής προς το Ε.Τ.Χ.Σ. ομολόγων σταθερού επιτοκίου έκδοσής του, ονομαστικής αξίας
€3.828.000.000,00, ενώ για τους δεδουλευμένους τόκους
ποσού 4.986.573,05 που αφορούν το χρονικό διάστημα
από 04/05/2017 έως 31/05/2017 ισχύει η αναβολή καταβολή τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στις συμβάσεις
με το Ε.Τ.Χ.Σ..
Για την αποτύπωση της ανωτέρω πράξης στα έξοδα
του κρατικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους
2017 το ποσό των € 3.828.000.000,00, το οποίο αποτελεί
την ονομαστική αξία του χρέους που μειώνεται, θα βαρύνει τις πιστώσεις του φορέα 23/200 του προϋπολογισμού
του οικονομικού έτους 2017 με ΚΑΕ 6269 «Προεξόφληση
δανείων εξωτερικού».
Το σχετικό συμψηφιστικό χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο όνομα της Τράπεζας της Ελλάδος με βάση την
παρούσα απόφαση.
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για
το οικονομικό έτος 2017, καθώς και για επόμενα οικονομικά έτη, η οποία θα καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις
εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Μαΐου 2017
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Τεύχος Β’ 1977/07.06.2017

Αριθμ. 19
(3)
Καθορισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών
σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του
άρθρου πρώτου του ν. 4350/2015 (Α΄161), όπως
ισχύει.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 4 του άρθρου πρώτου του άρθρου 1 του ν. 4350/2015 (Α΄ 161) , όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του ν. 4350/2015
(Α΄161), αντικαταστάθηκε δυνάμει του άρθρου 3 του
ν. 4350/2015 (Α΄161) και ισχύει.
2. Την παράγραφο 12 του άρθρου πρώτου του άρθρου
4 του ν. 4350/2015 (Α΄161).
3. Την παράγραφο 5.α του άρθρου πρώτου της από
18.07.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84),
όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 1 της υπ'
αριθ. πρωτ. Γ.Δ.Ο.Π.0001133ΕΞ2015/Χ.Π.2524/17.08.2015
απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 1721), αντικαταστάθηκε με την περίπτωση (β) της παραγράφου
1 της υπ' αριθ. πρωτ. Γ.Δ.Ο.Π.0001258ΕΞ2015/Χ.Π.
2672/25.09.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών
(Β' 2100) και τροποποιήθηκε με την περίπτωση (2) της υπ'
αριθ. πρωτ. Γ.Δ.Ο.Π.0000379ΕΞ2016/Χ.Π.585/11.03.2016
απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 684).
4. Την υπ' αριθ. πρωτ. 2/47604/0004/15.7.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών: «Ορισμός μελών Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και ρύθμιση σχετικών με τη λειτουργία της θεμάτων» (ΑΔΑ: ΩΙΩΚΗ-ΣΧΠ),
όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 2/50723/0004/3.8.2015
(ΑΔΑ: Ψ6ΕΝΗ-8P7), 2/51692/0004/11.8.2015 (ΑΔΑ:
ΨΛΨΨΗ-ΠΙΒ), 2/53276/0004/24.8.2015 (ΑΔΑ: 78ΞΙΗΤ9Φ), 2/72914/0004/18.11.2015 (ΑΔΑ: ΩΔΕ7Η-ΤΗΟ),
2/25260/0004/9.5.2016 (ΑΔΑ: ΩΠ8ΠΗ-ΑΞΠ) και 2/53585/
0004/29.6.2016 (ΑΔΑ: 7ΘΨΟΗ-ΦΝΤ) και ισχύει.
5. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης (ια) της παραγράφου 11 του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση (θ) της παραγράφου 1 της υπ'
αριθ. πρωτ. Γ.Δ.Ο.Π0001258ΕΞ2015/Χ.Π.2672/25.09.2015
απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.
6. Την αριθμ. 15/16.12.2016 απόφαση της Επιτροπής
Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών «Καθορισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά
ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου του ν. 4350/2015 (Α΄161),
όπως ισχύει» ( Β΄4203).
7. Την αριθμ. 16/5.4.2017 απόφαση της Επιτροπής
Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών «Τροποποίηση της
αριθ. 15/16.12.2016 απόφασης «Καθορισμός μηνιαίου
ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά
ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου του ν. 4350/2015(Α΄161),
όπως ισχύει» ( Β΄1489).
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8. Την αναγκαιότητα επανακαθορισμού του μηνιαίου ορίου αποδοχής και εκτέλεσης εντολών μεταφοράς
κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών,
σύμφωνα με τα μηνιαία στατιστικά στοιχεία από τον Ιανουάριο του 2017 για κάθε ένα εξ’ αυτών.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005: «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
10. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α) Τον ορισμό του μεγίστου ορίου του καθαρού ποσού
των μεταφερόμενων προς το εξωτερικό εμβασμάτων
(εξερχόμενα εμβάσματα προς το εξωτερικό μείον εισερχόμενα εμβάσματα από το εξωτερικό) για τα ιδρύματα
πληρωμών της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου της
από 18.07.2015 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 84) στο ποσό των τριάντα
εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων ευρώ (€ 30.100.000) από
την 1η Ιουνίου 2017.
Β) Την ανακατανομή του ως άνω ποσού ανά ίδρυμα
πληρωμών βάσει των υποβαλλόμενων αναφορών των
Ιδρυμάτων Πληρωμών στην Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, όπου αναφέρονται τα μηνιαία ποσά
καθώς και ο συνολικός αριθμός εμβασμάτων προς το
εξωτερικό, αρχής γενομένης από την 1η Ιουνίου 2017,
ως εξής:
Ι. Ιδρύματα πληρωμών που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης
και λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος και υπόκεινται στην εποπτεία αυτής:
Ίδρυμα Πληρωμών

Μηνιαίο ποσό
εξερχόμενων
εμβασμάτων (σε ευρώ)
από 1/6/2017

ACCESS PAYMENT SERVICES 200.000
ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΕ
ΑΡΓΩ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΙΔΡΥΜΑ 3.900.000
ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.
ΙΝΤΕΛ ΕΞΠΡΕΣ ΙΔΡΥΜΑ
ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.

4.500.000

INTERNATIONAL EXPRESS
REMITTANCE ΙΔΡΥΜΑ
ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε

1.000.000

ΚΜΤ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε. 2.500.000
NBL MONEY TRANSFER
ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.

1.000.000

UNISTREAM GREECE Α.Ε. ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

1.700.000

WORLDBRIGDE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε

3.000.000

ΣΥΝΟΛΟ

17.800.000

II. Ιδρύματα πληρωμών αδειοδοτημένα από αρμόδια
αρχή άλλου κράτους της Ε.Ε. που παρέχουν μέσω αντιπροσώπων τους ή μέσω ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. υπηρεσίες εμβασμάτων στην Ελλάδα:
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Επωνυμία ιδρύματος πληρωμών Καθαρό μηνιαίο
και χώρα έδρας
ποσό εξερχόμενων
εμβασμάτων (σε ευρώ)
από 1/6/2017
MONEYGRAM INTERNATIONAL 9.000.000
LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο
WESTERN UNION PAYMENT 680.000
SERVICES IRELAND LIMITED,
Ιρλανδία (μέσω της ΕΛ.ΤΑ Α.Ε.)
XPRESS MONEY SERVICES 1.100.000
LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο
LCC TRANS - SENDING LIMITED, 700.000
Ηνωμένο Βασίλειο
SIGUE GLOBAL SERVICES 100.000
LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο
GCC (UK) LIMITED, Ηνωμένο 100.000
Βασίλειο
AFTAB CURRENCY EXCHANGE 400.000
LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο
BRAC SAAJAN EXCHANGE 20.000
LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο
EASY PAY AD, Βουλγαρία

200.000

ΣΥΝΟΛΟ

12.300.000

Τα ανωτέρω μηνιαία όρια ανά ίδρυμα πληρωμών υπολογίζονται επί του ποσού που προκύπτει από το σύνολο
των εμβασμάτων προς το εξωτερικό που εκτελέσθηκαν
ανά μήνα μείον τα ποσά εμβασμάτων από το εξωτερικό
που τυχόν πληρώθηκαν από το ίδρυμα πληρωμών κατά
τον ίδιο μήνα σε δικαιούχους στην Ελλάδα.
Τα ανωτέρω ιδρύματα πληρωμών υποχρεούνται να
ενημερώνουν την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών σε μηνιαία βάση και πάντως το αργότερο
έως τη δέκατη μέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα
αναφοράς : α) για τον συνολικό αριθμό και τα συγκεντρωτικά ποσά των εξερχόμενων εντολών μεταφοράς
κεφαλαίων προς το εξωτερικό που εκτελέστηκαν κατά
τον προηγούμενο μήνα και β) για τον συνολικό αριθμό
και τα συγκεντρωτικά ποσά των εισερχόμενων εντολών
από το εξωτερικό που τυχόν πληρώθηκαν σε δικαιούχους στην Ελλάδα κατά την ίδια περίοδο.
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται οι
υπ' αριθ. 15/2016 (Β΄ 4203) και 16/2017 (Β΄ 1489) αποφάσεις της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Μαΐου 2017
Η Πρόεδρος
ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
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Αριθμ. οικ. 27002
(4)
Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο
ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 174) και τροποποίηση της αριθμ.
2254/30-9-2013 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των
απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό
Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄174)» (ΦΕΚ
Β΄2184), όπως ισχύει.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98).
2. Το υπ' αρίθμ. 70/22-9-2015 π.δ/γμα «Ανασύσταση
των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄/114).
3. Την υπ' αρίθμ. Υ2/22-9-2015 απόφαση «Σύσταση
Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(ΦΕΚ Β΄/2076).
4. Το υπ' αρίθμ. 125/5-11-2016 π.δ/γμα «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(ΦΕΚ Α΄/210).
5. Το π.δ/γμα 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ
Α΄/167).
6. Το π.δ/γμα 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄/178).
7. Τις διατάξεις του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της
Αυθαίρετης Δόμησης -Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/174), όπως ισχύει και ειδικότερα
την παρ. 8 του άρθρου 10 και το άρθρο 28, όπως ισχύει
μετά τη συμπλήρωσή του με την παρ. 17 του άρθρου 10
του ν. 4315/2014 (ΦΕΚ Α΄/269).
8. Την υπ' αρίθμ. 60069/2014 απόφαση «Παράταση
προθεσμίας υπαγωγής στο ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/174) και τροποποίηση της
αριθμ. 2254/30-8-2013 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
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«Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων
δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του
ν. 4178/2013» (ΦΕΚ Β΄/3534) «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/174)» (ΦΕΚ Β΄/2184), όπως ισχύει»
(ΦΕΚ Β΄/3534).
9. Την υπ' αρίθμ. 4570/1-2-2016 απόφαση «Παράταση
προθεσμίας υπαγωγής στο ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/174) και τροποποίηση της
αριθμ. 2254/30-8-2013 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
«Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων
δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του
Νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 174/Α΄).» (ΦΕΚ Β΄/2184), όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β΄/201).
10. Την υπ' αρίθμ. οικ. 47926/5-10-2016 απόφαση
«Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο ν. 4178/2013
«Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/174) και
τροποποίηση της αριθμ. 2254/30-9-2013 απόφασης
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή
στο άρθρο 24 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 174/Α΄)» (ΦΕΚ Β΄/2184), όπως ισχύει»
(ΦΕΚ Β΄3232).
11. Την υπ' αρίθμ. οικ. 6155/3-2-2017 απόφαση «Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό
Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/174) και τροποποίηση της αριθμ. 2254/30-9-2013 απόφασης Αναπληρωτή
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24
του Νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης
Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 174/Α΄)» (ΦΕΚ Β΄/2184), όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β΄/364).
12. Την υπ' αρίθμ. οικ. 21779/3-5-2017 απόφαση Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό
Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄174) και τροποποίηση της αριθμ. 2254/30-9-2013 απόφασης Αναπληρωτή
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24
του Νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης
Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄174)» (ΦΕΚ Β΄2184), όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β΄/1544).
13. Την αριθμ. 2254/30-8-2013 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο
24 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης
Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174/Α΄)» (ΦΕΚ Β΄/2184), όπως ισχύει μετά
την τροποποίησή της με την αριθμ. 22268/29-4-2014
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απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Τροποποίηση της αριθμ.
2254/30.8.2013 (Β΄2184)....» (ΦΕΚ Β΄/1289).
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4178/2013
«Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄/174), για τις
κατηγορίες 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 9 του ν. 4178/2013
παρατείνεται για σαράντα πέντε (45) ημέρες από την
λήξη της προβλεπόμενης στο άρθρο 28 του ν. 4178/2013
προθεσμίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δηλαδή
λήγει την 23-7-2017 με την πάροδο συνολικά σαράντα
επτά (47) μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του ν. 4178/2013.
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Ιουνίου 2017
Οι Υπουργοί
Οικονομικών

Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
I

Αριθμ. οικ. 10464
(5)
Περιορισμός κυκλοφορίας των αιτούντων
διεθνή προστασία.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 41, 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),
όπως ισχύουν.
2. Του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις».
3. Της παρ. 3 του άρθρου 1 σε συνδυασμό με το στοιχείο δ (γγ) της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4375/2016
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(Α΄51) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου,
Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη
χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση) (L 180/29.6.2013), διατάξεις για
την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύουν.
4. Του π.δ. 104/2012 (Α΄ 172) «Οργάνωση και λειτουργία
Υπηρεσίας Ασύλου στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη», όπως τροποποιήθηκε από το
π.δ. 133/2013 (Α΄ 198) και το ν. 4375/2016 (Α΄ 51) και ισχύει.
5. Της με αριθμ. πρωτ. οικ. 2380/1.2.2017 (ΦΕΚ Β'393)
απόφαση της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου «Διάρκεια ισχύος δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία».
6. Της με αριθμ. πρωτ. οικ. 14159/14.9.2016 (ΦΕΚ
Β'3165) απόφαση της Διευθύντριας της Υπηρεσίας
Ασύλου «Διάρκεια ισχύος δελτίων αιτούντων διεθνή
προστασία».
7. Της με αριθμ. πρωτ. οικ.8097/25.5.2016 (ΦΕΚ Β'1542)
απόφαση της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου «Διάρκεια ισχύος δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία»
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Στα δελτία αιτούντων διεθνή προστασία, τα οποία
χορηγούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Λέσβου,
Ρόδου, Σάμου, Κω, Λέρου και Χίου και αφορούν αιτούντες οι οποίοι εισήλθαν στην ελληνική επικράτεια μετά
τις 20 Μαρτίου 2016 επιβάλλεται περιορισμός κυκλοφορίας των αιτούντων στα νησιά Λέσβο, Ρόδο, Σάμο,
Κω, Λέρο και Χίο αντίστοιχα. Ο ως άνω περιορισμός δεν
επιβάλλεται ή αίρεται όταν παραπεμφθεί η εξέταση της
υπόθεσης σε περιφερειακή υπηρεσία της Υπηρεσίας
Ασύλου της ηπειρωτικής Ελλάδας.
2. Με την παρούσα απόφαση καταργείται κάθε γενική
ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που αποτελούν
αντικείμενό της.
3. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Μαΐου 2017
Η Διευθύντρια
ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

20000

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 1977/07.06.2017

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02019770706170008*

