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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΕΞ20016225ΕΑΠ2012
(1)
Έγκριση συμμετοχής της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πι−
ερίας στη διαδικασία πληρωμής των αποδοχών, συ−
ντάξεων και βοηθημάτων των υπαλλήλων, συνταξιού−
χων και βοηθηματούχων, αντίστοιχα του Δημοσίου
των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ασφαλιστικών Ταμείων μέσω
Τραπεζών.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 1 του Ν. 2303/95 «Πληρωμή αποδοχών
δημοσίων υπαλλήλων μέσω του Τραπεζικού συστήματος
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 80/Α΄/5−5−95) σε συνδυασμό

με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2837/00 (ΦΕΚ
178/Α΄/3−8−00).
2. Του άρθρου 19 του Ν. 2592/98 «Αναπροσαρμογή
συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου, ρύθ−
μιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 57/Α΄/18−3−98).
3. Του άρθρου 28 παρ. 3 του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσί−
ου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/27−11−95).
4. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/05)
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα».
5. Του Ν. 3862/2010 (ΦΕΚ 113/Α΄/13−7−2001) «Προσαρμο−
γή της Ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες 2007/64/ΕΚ,
2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πλη−
ρωμών στην Εσωτερική αγορά κ.λπ.».
6. Της αριθμ. 2/54497/004/26−7−2011 απόφασης του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν «Με
εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραμμα−
τέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους
Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της
Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών»
(ΦΕΚ 2183/Β΄/24−07−2012)
7. Της αριθμ. 2/37345/0004/4−6−2010 (ΦΕΚ 784/Β΄) κοινής
υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικ/κών, «Απο−
γραφή προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.
α΄ και β΄ βαθμού και σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής».
8. Της αριθμ. 2020401/2513/0022/26−3−97 (ΦΕΚ 241/
Β΄/28−3−97) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Περί
καθορισμού των Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων
που συμμετέχουν στο νέο σύστημα πληρωμής των απο−
δοχών των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών»
όπως ισχύει.
9. Το αριθμ. 6549/02−07−2012 έγγραφο της ΔΙΑΤΡΑΠΕ−
ΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. με θέμα «Ένταξη της Συνεται−
ριστικής Τράπεζας Πιερίας (κωδ.094) στην Υπηρεσία
DIASPAY».
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Εγκρίνουμε τη συμμετοχή της Συνεταιριστικής Τρά−
πεζας Πιερίας (κωδ.094) στη διαδικασία πληρωμής των
αποδοχών, των υπαλλήλων του Δημοσίου και των Νο−
μικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, καθώς και των Συ−
ντάξεων και Βοηθημάτων του Δημοσίου και των Ασφα−
λιστικών Ταμείων μέσω Τραπεζών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012
Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Η Γενική Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
F
Aριθμ. Φ.12/93262/Β3
(2)
Ενίσχυση βιβλιοθηκών Α.Ε.Ι. – μακροχρόνιος δανεισμός
διδακτικών συγγραμμάτων και λοιπές διατάξεις κο−
στολόγησης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 2 και 3 του άρθρου 37 του ν. 4009/2011
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου−
δών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων» (Α΄ 195),
β) του άρθρου 21 του ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική
διαχείριση και ευθύνη» (Α΄ 141),
γ) του ν. 2362/1995 «Κώδικας Δημοσίου Λογιστικού»
(Α΄ 247),
δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005
−Α΄ 98),
ε) του π.δ. 147/1976 «Περί του Οργανισμού της Κεντρι−
κής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων» (Α΄ 56),
στ) του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141),
ζ) του π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141),
η) του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (Α΄ 194),
θ) της αριθμ. Φ.12/97315/Β3/2011 κοινής υπουργικής
απόφασης «Ρύθμιση θεμάτων διανομής και κοστολό−
γησης διδακτικών βιβλίων, ηλεκτρονικών σημειώσεων
και ενίσχυσης βιβλιοθηκών» (Β΄ 1915),
ι) της αριθμ. Υ48/2−7−2012 απόφασης «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105).
2. Τις αριθμ. 18214/ΙΒ/20−2−2012 και 18215/ΙΒ/20−2−2012
αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης της Διεύθυνσης Οι−
κονομικών Υποθέσεων του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο−
γισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύψους ενός εκατομμυρίου
πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.500.000 ευρώ) για το
τρέχον οικονομικό έτος που θα καλυφθεί από τις εγ−
γεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του ανω−
τέρω Υπουργείου (ΚΑΕ 1123 και Ειδικοί Φορείς 19240
και 19250). Για τα επόμενα οικονομικά έτη η δαπάνη θα

καλυφθεί από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στους
αντίστοιχους προϋπολογισμούς του Υπουργείου Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ενίσχυση Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Οι βιβλιοθήκες των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά−
των (Α.Ε.Ι.) προμηθεύονται έντυπα ή ηλεκτρονικά διδα−
κτικά συγγράμματα, όπως ορίζονται στην παράγραφο
1 του άρθρου 37 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), μέσω του
πληροφοριακού συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ», προκειμένου
να ανταποκριθούν στις εκπαιδευτικές ανάγκες των
ιδρυμάτων.
Άρθρο 2
Διαδικασία προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων
Οι βιβλιοθήκες των Α.Ε.Ι. υποβάλλουν στην αρχή κάθε
ακαδημαϊκού έτους ηλεκτρονικά αίτηση προμήθειας
διδακτικών συγγραμμάτων στο Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού μέσω του
πληροφοριακού συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ». Η ανωτέρω
αίτηση υποβάλλεται ύστερα από εισήγηση των συνελεύ−
σεων των τμημάτων των σχολών κάθε ιδρύματος και πε−
ριλαμβάνει τους τίτλους των διδακτικών συγγραμμάτων
και τον αριθμό των αντιτύπων ή ηλεκτρονικών αδειών
χρήσης, που απαιτούνται για την κάλυψη των εκπαι−
δευτικών αναγκών τους. Οι τίτλοι των διδακτικών συγ−
γραμμάτων, που εισηγούνται οι ανωτέρω συνελεύσεις
και περαιτέρω αιτούνται οι βιβλιοθήκες, επιλέγονται από
τους καταλόγους διδακτικών συγγραμμάτων όλων των
τμημάτων των σχολών των Α.Ε.Ι. Ο μέγιστος αριθμός
των αντιτύπων, ή των ηλεκτρονικών αδειών χρήσης, που
δύναται να προμηθευτούν οι Βιβλιοθήκες, δεν επιτρέπε−
ται να υπερβαίνει τα είκοσι (20) ανά τίτλο.
Άρθρο 3
Κριτήρια προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων
Ο αριθμός των αντιτύπων, ή των ηλεκτρονικών αδειών
χρήσης, των διδακτικών συγγραμμάτων διαμορφώνεται
με τα ακόλουθα κριτήρια: α) τον αριθμό των φοιτητών,
που έχουν εγγραφεί στο μάθημα για τη μελέτη του
οποίου προτείνεται από τη συνέλευση του τμήματος το
αιτούμενο διδακτικό σύγγραμμα, και δεν το επέλεξαν από
το συνολικό κατάλογο προτεινόμενων διδακτικών συγ−
γραμμάτων του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος
(ΚΠΣ) του συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ και β) την ύπαρξη και
συνακόλουθα τον αριθμό των διαθέσιμων αντιτύπων, ή
ηλεκτρονικών αδειών χρήσης, του αιτούμενου διδακτικού
συγγράμματος στη συλλογή της αιτούσας βιβλιοθήκης.
Άρθρο 4
Μακροχρόνιος δανεισμός συγγραμμάτων
1. Οι βιβλιοθήκες των Α.Ε.Ι. καθώς και τα παραρτήματα
ή οι μονάδες αυτών υποχρεούνται σε μακροχρόνιο δα−
νεισμό εντύπων ή ηλεκτρονικών συγγραμμάτων για την
κάλυψη των αναγκών των φοιτητών κατά τη διάρκεια
των σπουδών τους. Για το σκοπό αυτό οφείλουν να
τηρούν συλλογή μακροχρόνιου δανεισμού.
2. Οι φοιτητές δύνανται να δανείζονται δύο (2) από τα
διατιθέμενα στην βιβλιοθήκη συγγράμματα, για χρονικό
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διάστημα τριάντα (30) ημερών, με δυνατότητα ανανέω−
σης του δανεισμού για μία φορά.
3. Οι φοιτητές οι οποίοι δανείζονται, κατά προτεραι−
ότητα, έντυπα διδακτικά συγγράμματα είναι όσοι δεν
δικαιούνται να τα προμηθευτούν δωρεάν, σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄195), όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 5
Λοιπές διατάξεις κοστολόγησης
Στην αριθμ. Φ.12/97315/Β3/2011 κοινή υπουργική από−
φαση «Ρύθμιση θεμάτων διανομής και κοστολόγησης
διδακτικών βιβλίων, ηλεκτρονικών σημειώσεων και ενί−
σχυσης βιβλιοθηκών» (Β΄ 1915) πραγματοποιούνται οι
εξής τροποποιήσεις:
Α) Στην παρ. 11 του άρθρου 3 προστίθεται εδάφιο β΄
ως εξής: «Τα έντυπα διδακτικά βιβλία των οποίων το πε−
ριεχόμενο έχει προκύψει από τη συρραφή ήδη κοστολο−
γημένων τόμων ή τευχών κοστολογούνται υποχρεωτικά
από την Επιτροπή Κοστολόγησης Διδακτικών Βιβλίων
και η τιμή κοστολόγησης τους δεν μπορεί να υπερβαίνει
το 70% του αθροίσματος των τιμών κοστολόγησης των
τόμων ή τευχών που τα συναπαρτίζουν.»
Β) Η παρ. 6 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι τιμές κοστολόγησης των διδακτικών βιβλίων που
προκύπτουν από την ηλεκτρονική διαδικασία κοστο−
λόγησης υπόκεινται στον έλεγχο της Επιτροπής Κο−
στολόγησης Διδακτικών Βιβλίων. Η Επιτροπή Κοστο−
λόγησης Διδακτικών Βιβλίων προβαίνει σε τακτικό
δειγματοληπτικό έλεγχο ποσοστού τουλάχιστον 10%
επί του συνολικού αριθμού των αιτήσεων σύμφωνα
με το νόμο και δύναται να διενεργεί και έκτακτους
ελέγχους. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων η Επιτρο−
πή Κοστολόγησης Διδακτικών Βιβλίων εξετάζει αν τα
καταχωρηθέντα στο πληροφοριακό σύστημα στοιχεία
του διδακτικού βιβλίου είναι ακριβή και αληθή. Στην πε−
ρίπτωση που τα υπό εξέταση στοιχεία είναι ακριβή και
αληθή η Επιτροπή Κοστολόγησης Διδακτικών Βιβλίων
δύναται να προβαίνει σε περαιτέρω έλεγχο λαμβάνο−
ντας υπόψη την ποιότητα έκδοσης και τη μορφή του
διδακτικού βιβλίου προκειμένου να προβεί σε ενδεχό−
μενη τροποποίηση της ηλεκτρονικά διαμορφούμενης
τιμής κοστολόγησης. Στην έννοια της μορφής περι−
λαμβάνονται μεταξύ άλλων και τα εξής στοιχεία: το
σχήμα, ο τύπος, η μέθοδος της εκτύπωσης και η ραφή
του σώματος του διδακτικού βιβλίου. Στην περίπτωση
που τα καταχωρηθέντα στοιχεία στο πληροφοριακό
σύστημα είναι ανακριβή ή αναληθή, η ηλεκτρονικώς
υποβληθείσα αίτηση κοστολόγησης δεν εξετάζεται και,
ανάλογα με την βαρύτητα της παράβασης, ο εκδότης
θα υφίσταται εκτός των άλλων και τις κυρώσεις της
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, ενώ παράλλη−
λα θα αναστέλλεται η διαδικασία πληρωμής του και
θα επιβάλλεται προσωρινή ή οριστική διαγραφή του
συγκεκριμένου βιβλίου ή του εκδότη από το πληροφο−
ριακό σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ. »
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Αυγούστου 2012
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. Φ.593259/Β3
(3)
Τροποποίηση της αριθμ. Φ.5/114196/Β3/4−10−2011 (Β΄ 2234)
κοινής υπουργικής απόφασης «Διευκολύνσεις στις
μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς των
φοιτητών των Α.Ε.Ι.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 περ. γ΄ του άρθρου 53 του ν. 4009/2011
(Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαι−
δευτικών ιδρυμάτων».
2. Τα άρθρα 3, 4 και 6 του Κανονισμού 1370/2007 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης
Οκτωβρίου 2007 για τις δημόσιες σιδηροδρομικές και
οδικές μεταφορές και την κατάργηση των Κανονισμών
του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/1969 και (ΕΟΚ) αριθ.
1107/1970 (L 315/13−12−2007).
3. Το άρθρο 11 του ν. 3891/2010 (Α΄ 188) «Αναδιάρθρωση,
εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟ−
ΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα».
4. Το άρθρο 4 του ν. 3920/2011 (Α΄ 33) για την «Εξυγί−
ανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοι−
νωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις».
5. Το π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) με τίτλο «Ίδρυση και μετο−
νομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπη−
ρεσιών».
6. Το π.δ. 86/2012 (Α΄ 141) με τίτλο «Διορισμός Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με
το πρώτο άρθρο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
8. Το π.δ. 29/1998 (Α΄ 34) για τη «Σύσταση ΑΕ “ΕΘΝΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.”».
9. Την αριθμ. Φ.5/114196/Β3/4−10−2011 κοινή υπουργική
απόφαση «Διευκολύνσεις στις μετακινήσεις με τα μέσα
μαζικής μεταφοράς των φοιτητών των Α.Ε.Ι. (Β΄ 2234).
10. Την αριθμ. Υ48/2012 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αν. Υπουργού Οικονο−
μικών Χ. Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).
11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Όπου στην αριθμ. Φ.5/114196/Β3/4−10−2011 κοινή υπουργι−
κή απόφαση «Διευκολύνσεις στις μετακινήσεις με τα μέσα
μαζικής μεταφοράς των φοιτητών των Α.Ε.Ι.» (Β΄ 2234)
αναφέρεται ο όρος «δελτίο ειδικού εισιτηρίου» στο εξής
αντικαθίσταται από τον όρο «ακαδημαϊκή ταυτότητα».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Αυγούστου 2012
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθ. οικ. 1002
(4)
Διαδικασία ενημέρωσης του κοινού και δημόσιας δια−
βούλευσης για τα στοιχεία των θαλάσσιων στρατη−
γικών, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 17
του Ν. 3983/2011 (Α΄ 144).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του
ν. 3983/2011 «Εθνική στρατηγική για την προστασία και
διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος−Εναρμόνιση
με την Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί−
ου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 144).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(Α΄ 98).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄
221), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την αριθμ. 49139/24.11.2005 κοινή υπουργική απόφα−
ση «Οργάνωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής» (Β΄ 1695), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωση και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β)
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας.... στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας.... κ.λπ.» (Α΄ 147).
6. Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141).
7. Την αριθμ. Υ 46/2012 απόφαση Πρωθυπουργού «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Σταύρου Καλαφάτη» (Β΄ 2101).
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Πε−
ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δη−
μοσιεύει και θέτει στη διάθεση του κοινού για σχόλια,
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του Ν.
3983/2011, τα ακόλουθα συνοπτικά στοιχεία και πλη−
ροφορίες των θαλάσσιων στρατηγικών που αναφέρο−
νται:
α) στην αρχική αξιολόγηση και τον προσδιορισμό της
καλής περιβαλλοντικής κατάστασης, όπως προβλέπο−
νται αντιστοίχως στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 και
στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του Ν. 3983/2011,
β) στους περιβαλλοντικούς στόχους που καθορίζονται
σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3983/2011,
γ) στα προγράμματα παρακολούθησης που θεσπίζο−
νται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του
Ν. 3983/2011,
δ) στα προγράμματα μέτρων που καταρτίζονται
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του Ν.
3983/2011,

καθώς και στην επικαιροποίηση των ανωτέρω στοι−
χείων.
2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 η Ειδική Γραμ−
ματεία Υδάτων:
α) καταχωρεί τα προαναφερόμενα στοιχεία και πλη−
ροφορίες σε ειδικά για το σκοπό αυτό διαμορφωμένο
ηλεκτρονικό χώρο (ιστότοπο) στα πλαίσια της ιστο−
σελίδας της, όπου θα καθορίζεται και εύλογο χρονικό
διάστημα κατά το οποίο θα παρέχεται η δυνατότητα
αποστολής σχολίων και παρατηρήσεων επί των δημο−
σιευμένων στοιχείων,
β) μπορεί να οργανώνει κατά περίπτωση σχετικές
ενημερωτικές ημερίδες.
Η ανακοίνωση διεξαγωγής κάθε ημερίδας θα κατα−
χωρείται στον ανωτέρω ειδικό ηλεκτρονικό χώρο, του−
λάχιστον δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν από την
πραγματοποίηση της και θα περιλαμβάνει τον τόπο, τον
χρόνο και το αντικείμενο των ημερίδων.
Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Αθήνα, 10 Αυγούστου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΛ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

F
Αριθμ. Φ.20134/17625/650
(5)
Χορήγηση επιδόματος θέρους στους συνταξιούχους του
Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών (Τ.Ε.Α.Α.)
του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ο.Α.Ε.Ε. για
το έτος 2012.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν.
3655/2008 (Α΄ 58).
2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 12 του π.δ/τος
312/1975 (Α΄ 92), όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο
3 του π.δ/τος 277/1989 (Α΄ 131).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσί−
ας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(Α΄ 98).
4. Τις διατάξεις του π.δ/τος 372/1995 (Α΄ 201) «Μετα−
φορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσε−
ων, από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, στο Υπουργείο Εργασίας» και του π.δ/τος
213/1992 (Α΄ 102) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
5. Τις διατάξεις του π. δ/τος 85/2012 «Ίδρυση και με−
τονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπη−
ρεσιών» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 88/2012
«Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 “Ίδρυση και μετονομασία
Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών” (Α΄
141)» (Α΄ 143).
6. Τις διατάξεις του π.δ/τος 86/2012 «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργούν και Υφυπουρ−
γών» (Α΄ 141).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
7. Την αρίθμ. 443 απόφαση του Διοικητικού Συμβου−
λίου του Ο.Α.Ε.Ε. που λήφθηκε κατά την 21η/19.7.2012
συνεδρίασή του.
8. Την αριθμ. 17226/162/6.8.2012 οικονομική έκθεση της
Δ/νσης Αναλογιστικών Μελετών της Γενικής Γραμμα−
τείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ−
τής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού
του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών, ύψους
270.000,00 ευρώ περίπου κατά το τρέχον έτος, για την
οποία έχει εγγραφεί πίστωση στον Κ.Α. 00.10.0621.00
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 του Τομέα,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη χορήγηση επιδόματος θέρους, ποσού
ίσου με το μισό της μηνιαίας σύνταξης, στους μέχρι
30.6.2012 συνταξιούχους του Τομέα Επικουρικής Ασφά−
λισης Αρτοποιών (Τ.Ε.Α.Α.) του Κλάδου Επικουρικής
Ασφάλισης του Ο.Α.Ε.Ε.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Αυγούστου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

F
Αριθ. 4000/2/14−ιθ΄
(6)
Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του προστίμου
που επιβάλλεται στους υπηκόους τρίτης χώρας που
παραβιάζουν το νόμιμο χρόνο παραμονής στην Ελ−
λάδα (αρθ. 73 ν. 3386/2005).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 73 του
ν.3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη
υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (Α΄
212), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου
14 παρ. 3 του ν.3536/2007 (A΄ 42) και του άρθρου 23 παρ.
1 του ν.3491/2006 (A΄ 207) και αντικαταστάθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 5 του ν.3907/2011 (Α΄ 7).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα,
που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος
63/2005 (Α΄ 98).
3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Ει−
σπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 90).
4. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 «Περί δημοσίου λο−
γιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 247), όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του π.δ.16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας
Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπι−
κών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (Α΄ 6).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β)
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης
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και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας
Νέας Γενιάς» (Α΄ 147).
7. Το άρθρο 1 του π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιο−
τήτων του» (Α΄ 213).
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 «΄Ιδρυση και μετονο−
μασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρε−
σιών» (Α΄ 141).
9. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ48 από 9−7−2012 από−
φασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Στα−
ϊκούρα» (Β΄ 2105).
10. Τις διατάξεις της αριθμ. Υ 39 από 4−7−2012 από−
φασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Χαράλαμπο
Αθανασίου» (Β΄ 2091).
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Επιβολή του προστίμου
1. Υπήκοος τρίτης χώρας που παραβιάζει την προθε−
σμία οικειοθελούς αναχώρησης, ή σε κάθε άλλη περίπτω−
ση διαμένει παράνομα στη χώρα για χρονικό διάστημα
που δεν ξεπερνά τις τριάντα (30) ημέρες, υποχρεούται
κατά την αναχώρηση να καταβάλει το τετραπλάσιο του
προβλεπόμενου παραβόλου για άδεια διαμονής ετήσιας
διάρκειας. Εάν ο χρόνος της παράνομης διαμονής είναι
μεγαλύτερος των (30) ημερών ή ο χρόνος αυτής δεν
προκύπτει από οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο, υποχρε−
ούται να καταβάλει το οκταπλάσιο του προβλεπόμενου
παραβόλου για ετήσια άδεια διαμονής.
2. Για την επιβολή του προστίμου συντάσσεται σχετική
πράξη, σύμφωνα με το υπόδειγμα του άρθρου 8, στην
οποία αναγράφονται:
α. Τα στοιχεία ταυτοποίησης του παραβάτη, όπως
επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας, ημε−
ρομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, υπηκοότητα, αριθ−
μός και ημερομηνία έκδοσης διαβατηρίου και διεύθυνση
κατοικίας/προσωρινής διαμονής στην Ελλάδα, εφόσον
υπάρχει.
β. Ο αριθμός φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), εάν έχει
αποδοθεί.
γ. Η νόμιμη αιτία επιβολής του προστίμου και η δια−
δικασία καταβολής του.
δ. Το ακριβές ύψος του προστίμου και ο Κ.Α.Ε. προ−
ϋπολογισμού, υπέρ του οποίου καταβάλλεται και απο−
δίδεται το χρηματικό πρόστιμο.
3. Στην πράξη αυτή αναφέρεται ρητά το δικαίωμα
προσφυγής του παραβάτη ενώπιον του Διοικητή της
Υπηρεσίας που επέβαλε το πρόστιμο, όσο και στις υπη−
ρεσίες Ελέγχου Διαβατηρίων, εντός προθεσμίας πέντε
(5) ημερών από την επίδοση της πράξης επιβολής, κα−
θώς και ο ανασταλτικός χαρακτήρας της προσφυγής,
κατά την ειδικότερη πρόβλεψη του άρθρου 3.
Άρθρο 2
Καταβολή του προστίμου
1. Η πράξη επιβολής του προστίμου από την αρμόδια
αστυνομική αρχή, αποτελεί το νόμιμο τίτλο για την
είσπραξή του.
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Το πρόστιμο καταβάλλεται σε οποιαδήποτε υπηρε−
σία Ελέγχου Διαβατηρίων, σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. όταν
υπάρχει Α.Φ.Μ. του οφειλέτη, άλλως στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
απόδοσης Α.Φ.Μ. και εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δη−
μοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90), όπως ισχύουν. Τα
εισπραχθέντα ποσά εμφανίζονται στον Κωδικό Αριθμό
Εσόδων 3739 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές
επιβαλλόμενες από δικαστήρια και δημόσιες γενικά
αρχές».
2. Αν ο υπήκοος τρίτης χώρας στερείται χρημάτων για
την καταβολή του προστίμου, επιτρέπεται η αναχώρησή
του και η Υπηρεσία επιβολής του προστίμου καταχωρεί
απευθείας στην οικεία ηλεκτρονική βάση δεδομένων
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη την πράξη επιβολής του προστίμου με τα στοι−
χεία ταυτότητας του αλλοδαπού, το ύψος προστίμου
και την ημερομηνία επιβολής.
3. Το πρόστιμο μετά τη συμπλήρωση τεσσάρων (4)
ετών από την ημερομηνία επιβολής θεωρείται ότι έχει
παραγραφεί και διαγράφεται αυτοδικαίως.
4. Προϋπόθεση για την εντός τετραετίας επανείσοδο
του υπηκόου τρίτης χώρας στην Ελλάδα αποτελεί η
καταβολή του προστίμου, εφόσον πληρούνται και οι
λοιπές κατά νόμο προϋποθέσεις εισόδου.
5. Ο υπήκοος τρίτης χώρας δύναται να υποβάλλει
το παραστατικό που αποδεικνύει την καταβολή του
προστίμου σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Ελέγχου Διαβα−
τηρίων, η οποία μεριμνά για την διαγραφή του από την
οικεία ηλεκτρονική βάση δεδομένων.
Άρθρο 3
Προσφυγή
Ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει δικαίωμα προσφυγής
που υποβάλλεται εντός πέντε (5) ημερών, από την επί−
δοση της πράξης επιβολής του προστίμου και εξετάζε−
ται από τον Διοικητή της Υπηρεσίας που το επέβαλε, ο
οποίος πέρα από τη νομιμότητα εξετάζει και την ουσία
της υπόθεσης. Η άσκηση της προσφυγής αναστέλλει την
εκτέλεση της πράξης επιβολής του προστίμου.
Η απόφαση επί της προσφυγής επιδίδεται στον πα−
ραβάτη.

Εάν η προσφυγή γίνει αποδεκτή, αίρεται το πρόστιμο
και διαγράφεται η σχετική καταχώριση από την οικεία
ηλεκτρονική βάση δεδομένων.
Άρθρο 4
Επιστροφή του προστίμου
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα χρηματικά αυτά
πρόστιμα καταβλήθηκαν αχρεωστήτως, επιστρέφονται
με πράξη επιστροφής της αρμόδιας αρχής επιβολής
του προστίμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
105 του π.δ. 16/1989, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 90 του ν. 2362/1995 σε ό,τι αφορά
θέματα παραγραφής της σχετικής αξίωσης.
Άρθρο 5
Εξαιρέσεις
Εξαιρούνται από την επιβολή προστίμου: α) οι ανήλι−
κοι, β) όσοι έχουν την ιδιότητα του ομογενούς, γ) όσοι
έχουν την ιδιότητα του συζύγου ή γονέα ημεδαπού,
ομογενούς ή κοινοτικού, δ) όσοι εντάσσονται σε δια−
δικασίες και προγράμματα οικειοθελούς επαναπατρι−
σμού, ε) όσοι παραβιάζουν το νόμιμο χρόνο παραμονής
τους στην ελληνική επικράτεια για λόγους ανωτέρας
βίας, εφόσον αναχωρήσουν εντός τριάντα (30) ημερών
από την εξάλειψη του γεγονότος. Για τη συνδρομή του
λόγου εξαίρεσης σε κάθε περίπτωση αποφαίνεται η
αστυνομική αρχή που πραγματοποιεί τον έλεγχο ανα−
χώρησης του αλλοδαπού.
Άρθρο 6
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης κα−
ταργείται η αριθμ. 4000/2/14−θ΄ από 14−05−2010 απόφαση
των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης – Οικονομικών – Προστασίας
του Πολίτη (Β΄ 734), πλην του άρθρου 4 αυτής.
Άρθρο 7
Ρύθμιση λεπτομερειών
Η ρύθμιση λεπτομερειών που ανακύπτουν κατά την
εφαρμογή της παρούσας απόφασης γίνεται με διαταγή
του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας
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Άρθρο 8
Υπόδειγμα Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης και Είσπραξης Επιβολής Προστίμου
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
(του άρθρου 73 § 5 του Ν. 3386/05 όπως αντικαταστάθηκε με άρθρο 14 § 3 του Ν. 3536/2007 και άρθρο 42 § 5
του Ν. 3907/2011)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΗ
Αριθ: …...........................…………
Στ…... …...........................……………...........................………… σήμερα την ….../….../…... ημέρα …...…...…...…... και ώρα …...…... ο …...........................……………...........................…………
διαπίστωσα ότι ο
…...........................…………….......................................................................................................................…………
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
…...........................…………….......................................................................................................................…………
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:
…...........................……………...........................…............................................................................................………
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ:
…...........................…………….......................................................................................................................…………
ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
…...........................………............................................................................................……...........................…………
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
…...........................…………….......................................................................................................................…………
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:
…...........................………............................................................................................……...........................…………
ΑΡΙΘ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ:
….......................................................................................................................……………...........................…………
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
….......................................................................................................................……………...........................…………
Α.Φ.Μ. (Εφόσον έχει αποδοθεί)
…...........................…............................................................................................…………...........................…………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (εφόσον υπάρχει) …...........................……………...........................…………
παρέμεινε στο ελληνικό έδαφος ή στον ενιαίο χώρο SCHENGEN ή παραβιάζει την προθεσμία οικειοθελούς
αναχώρησης για χρονικό διάστημα*
Α−

άνω των τριάντα ημερών από τη λήξη της άδειας διαμονής ή της προθεσμίας οικειοθελούς ανα−
χώρησης

Β−

μέχρι τριάντα ημέρες από τη λήξη της διάρκειας του αναγραφόμενου στην κατεχόμενη θεώρηση
εισόδου (VISA) χρόνου ή της προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης

Γ−

μέχρι τριάντα ημέρες από τη λήξη της διάρκειας του δικαιούμενου ελεύθερου χρόνου παραμονής.

Δ−

μεγαλύτερο των τριάντα ημερών για τις περιπτώσεις β΄ και γ΄.

Ε−

δεν προκύπτει η ημερομηνία εισόδου από οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο.

*(συμπληρώνεται κατά περίπτωση)
Στ.....ν ανωτέρω υπήκοο …...........................….................................................................... επιβάλλεται πρόστιμο ….....................................€, για παράβαση του
άρθρου 73 § 5 του Ν. 3386/05, όπως αντικαταστάθηκε με άρθρο 14 § 3 του Ν. 3536/2007και άρθρο 42 § 5 του Ν.
3907/2011).
Ο παραβάτης έχει δικαίωμα να προσφύγει εντός πέντε (5) ημερών από την επίδοση της παρούσας πράξης,
ενώπιον του Διοικητή της Υπηρεσίας που επέβαλε το πρόστιμο, όσο και στις Υπηρεσίες Ελέγχου Διαβατηρίων.
Η άσκηση της προσφυγής αναστέλλει την εκτέλεση της πράξης επιβολής του προστίμου.
Προς πίστωση συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΑΡΑΒΑΤΗΣ
Ο ΒΕΒΑΙΩΣΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΒΑΤΗ
1. Το πρόστιμο καταβάλλεται σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. ή σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Ελέγχου Διαβατηρίων υπέρ
Κ.Α.Ε. 3739.
2. Σε περίπτωση μη καταβολής του προστίμου, η επανείσοδος στην Ελλάδα επιτρέπεται μόνο μετά την παρέ−
λευση 4ετίας.
Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Αυγούστου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ − ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

−
30 €

−

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή
2.250 €

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02023772708120008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

