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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/66028/0023Α (1)
  Έκδοση Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου 

διάρκειας 13 εβδομάδων στις 23/09/2011 μέσω δημο−
πρασίας και διάθεσης σε φυσικά πρόσωπα μετά την 
ημερομηνία διακανονισμού.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. 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).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση δανείων 
του Ελληνικού Δημοσίου από το εσωτερικό και το εξω−
τερικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16 Α/1994).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2074/1992 (ΦΕΚ 
128 Α/1992).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του 
ν. 2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων 
εν γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου 
και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος 
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική 
μορφή (άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 Α/1994).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α/1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του 
ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α/1998), καθώς και τις διατάξεις του 

άρθρου 37 του ν. 3130/2003 «Μίσθωση ακινήτων για την 
στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών κ.α.δ.» (ΦΕΚ 76 Α/2003).

6. Τις διατάξεις του ν. 2842/2000 «Λήψη συμπληρω−
ματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών 
(ΕΚ) 1103/97, 974/98 και 2866/98 του Συμβουλίου, όπως 
ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ΕΥΡΩ» (ΦΕΚ 207 
Α/2000).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του ν. 2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247 Α/1995) και του άρθρου 64 του 
παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
άρθρο 38 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/2010).

8. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 A /1999), όπως τροποποιήθηκε 
με τον ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113 Α/2011).

9. Τις διατάξεις του ν.δ. 3745/1957 «Περί εκδόσεως 
εντόκων γραμματίων» (ΦΕΚ 173 Α/1957), όπως τροποποι−
ήθηκε μεταγενέστερα με το άρθρο 4 του ν. 1266/1982 
(ΦΕΚ 81 Α/1982).

10. Την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αριθ. 76/
4−4−96 (ΦΕΚ 65 Α/1996).

11. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου» (ΦΕΚ 286 Β/1997).

12. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 2/60752/
0004/9−9−2010 «Εξουσιοδότηση του Οργανισμού Διαχεί−
ρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) ως εντολοδόχου του 
Ελληνικού Δημοσίου» (ΦΕΚ 1538 Β/2010).

13. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών αριθμ. 2/89260/29.12.2000 «Όροι και τύπος 
εντόκων γραμματίων για τον ιδιωτικό τομέα σε Ευρώ» 
(ΦΕΚ 615 Β/2001).

14. Την αρ. 2/91001/0023/Α /29−12−2010 κοινή απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπε−
ζας της Ελλάδος «Κανονισμός λειτουργίας των Βασικών 
Διαπραγματευτών Αγοράς» (ΦΕΚ 2241 Β/2010).

15. Την αρ. 2/91007/0023/Α/29−12−2010 κοινή απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τρά−
πεζας της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές αγοράς 
έτους 2011» (ΦΕΚ 2238 Β/2010).

16. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213 Α/2009).
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17. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α/2009).

18. Το Π.Δ. 63/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 145 Α/2011).

19. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθ. Υ350/
8−7−2011 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών 
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή 
Οικονόμου» (ΦΕΚ 1603 Β/2011).

20. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α/2010).

21. Το με αρ. πρωτ. 1304/16−09−2011 έγγραφο του 
Ο.Δ.ΔΗ.Χ. για την ανακοίνωση της δημοπρασίας εντό−
κων γραμματίων στις 20/09/2011 και της διάθεσης τους 
στο αποταμιευτικό κοινό, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τους βασικούς όρους έκδοσης, τη διαδικασία 
της δημοπρασίας στις 20 Σεπτεμβρίου 2011, μέσω της 
οποίας θα διατεθούν τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου, σε 
άυλη μορφή, καθώς και τη διάθεση σε φυσικά πρόσωπα 
μετά την ημερομηνία διακανονισμού.

Α. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1. Οι τίτλοι, οι οποίοι θα διατεθούν μέσω δημοπρασίας, 

είναι έντοκα γραμμάτια διάρκειας 13 εβδομάδων, σε 
ευρώ, με ημερομηνία έκδοσης την 23η Σεπτεμβρίου 2011 
και ημερομηνία λήξης την 23η Δεκεμβρίου 2011.

2. Ο υπολογισμός των τόκων θα γίνει με βάση έτος 360 
ημερών και πραγματικό αριθμό ημερών (ACT/360).

3. Το ποσό της έκδοσης καθορίζεται σε ένα δισε−
κατομμύριο διακόσια πενήντα εκατομμύρια Ευρώ 
(€ 1.250.000.000,00).

4. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει την ημερομηνία 
λήξεως στην ονομαστική τους αξία.

5. Η αξίωση των κομιστών για το κεφάλαιο και τους 
τόκους υπόκειται σε πενταετή παραγραφή.

6. Οι τόκοι των εντόκων γραμματίων υπόκεινται σε φο−
ρολόγηση βάσει συντελεστή φορολόγησης που ισχύει 
κατά την έκδοση των τίτλων (10%). Η παρακράτηση του 
φόρου θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
φορολόγησης των τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι τίτλοι και η μεταβίβαση τους απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

Β. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
1) Στη Δημοπρασία συμμετέχουν με ανταγωνιστικές 

προσφορές μόνο οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς 
(Β.Δ.Α.). Η δημοπρασία θα γίνει βάσει του Κανονισμού 
Λειτουργίας Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, την 
Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2011, μέσω της ΗΔΑΤ, από τον 
Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.). 
Οι ανταγωνιστικές προσφορές ικανοποιούνται, μέχρι 
του ύψους του δημοπρατούμενου ποσού, στην τιμή της 
τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημο−
πρασία (cut off price).

2) Δικαίωμα υποβολής ανταγωνιστικών προσφορών 
έχουν μόνο οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς, οι 
οποίοι υποβάλλουν μέχρι 5 ανταγωνιστικές προσφορές 
έκαστος. Το ελάχιστο ποσό κάθε προσφοράς δεν θα 
υπολείπεται των πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (€ 5.000.000) 
ενώ το μέγιστο δεν θα υπερβαίνει το ύψος του δημο−
πρατούμενου ποσού.

Οι προσφορές θα αναφέρονται σε ονομαστικές 
αξίες πολλαπλάσιες του ενός εκατομμυρίου ΕΥΡΩ 
(€ 1.000.000).

3) Κάθε προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει την ονο−
μαστική αξία των εντόκων που ζητούνται καθώς και 
την τιμή που είναι διατεθειμένος να πληρώσει ο κάθε 
επενδυτής.

4) Εάν δύο ή περισσότερες προσφορές της ίδιας τιμής 
τύχει να γίνουν εν μέρει δεκτές τότε η κατανομή των 
τίτλων που θα κατακυρωθούν στους συμμετέχοντες στη 
δημοπρασία θα γίνει αναλογικά και με προσέγγιση τα 
χίλια ΕΥΡΩ (€ 1.000).

5) Μη ανταγωνιστικές προσφορές δικαιούνται να 
υποβάλουν μόνο οι Βασικοί Διαπραγματευτές (μία μη 
ανταγωνιστική προσφορά έκαστος). Η ποσότητα που 
θα διατίθεται με τη διαδικασία αυτή εκ μέρους του 
Ελληνικού Δημοσίου, δεν θα υπερβαίνει το 30% του 
δημοπρατούμενου ποσού. Η κατανομή στους ενδιαφε−
ρόμενους γίνεται ανάλογα με τη συμμετοχή τους στις 
μη ανταγωνιστικές προσφορές. Οι μη ανταγωνιστικές 
προσφορές ικανοποιούνται στην τιμή της τελευταίας 
προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut 
off price).

Η κάθε μια μη ανταγωνιστική προσφορά δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το συνολικό ποσό που διατίθεται με τη 
μέθοδο των μη ανταγωνιστικών προσφορών.

Οι προσφορές θα υποβληθούν, μέσω της ΗΔΑΤ στις 
20 Σεπτεμβρίου 2011 και μέχρι την 12.00 μεσημβρινή 
ώρα Ελλάδος.

6) Η αναγγελία των επιτυχών προσφορών και των 
αποτελεσμάτων της δημοπρασίας θα γίνει την ίδια 
ημέρα της διεξαγωγής της δημοπρασίας στις 20 Σε−
πτεμβρίου 2011 και μέχρι την 12:45 μεσημβρινή ώρα 
Ελλάδος, από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου 
Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).

7) Οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς έχουν το 
δικαίωμα, μετά το πέρας της δημοπρασίας και εντός 
δύο εργάσιμων ημερών (μέχρι τη 12:00 μεσημβρινή ώρα 
Ελλάδος της 22ας Σεπτεμβρίου 2011), να υποβάλουν προ−
σφορές μέσω της ΗΔΑΤ, για την απόκτηση στην τιμή 
της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δη−
μοπρασία (cut off price) επί πλέον τίτλων μέχρι συνο−
λικής ονομαστικής αξίας ίσης προς το 30% του δημο−
πρατούμενου ποσού. Στην περίπτωση που η συνολική 
ονομαστική αξία των νέων προσφορών υπερβαίνει το 
ανωτέρω ποσοστό, η κατανομή των τίτλων σε κάθε έναν 
Βασικό Διαπραγματευτή θα γίνεται με την αναλογία 
που προκύπτει από το μέσο σταθμικό ποσοστό συμ−
μετοχής ενός εκάστου στις επιτυχείς ανταγωνιστικές 
προσφορές των προηγουμένων της παρούσας, τριών 
δημοπρασιών. Το τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο αυτού του 
ποσού θα κατανέμεται εξ ίσου στους ενδιαφερόμενους 
Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς.

Τα αποτελέσματα των παραπάνω μη ανταγωνιστι−
κών προσφορών θα ανακοινωθούν στους ενδιαφερό−
μενους μέχρι την 12:45 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος της 
22ας Σεπτεμβρίου 2011, από την Τράπεζα της Ελλάδος 
(ΗΔΑΤ).

8) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων (Settlement) 
θα γίνει στις 23 Σεπτεμβρίου 2011, ημερομηνία έκδοσης 
των εντόκων γραμματίων.

9) Για τα έντοκα γραμμάτια που θα διατεθούν στους 
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Βασικούς Διαπραγματευτές, μέσω της δημοπρασίας, 
δεν θα δοθεί προμήθεια.

Γ. ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Μετά την ημερομηνία έκδοσης και διακανονισμού της 

23ης Σεπτεμβρίου 2011 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι 
και πέντε εργάσιμες ημέρες μετά, δηλαδή μέχρι και 
την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2011, η Τράπεζα της 
Ελλάδος, οι Τράπεζες, τα Πιστωτικά Ιδρύματα και λοιποί 
φορείς οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι από την Τρά−
πεζα της Ελλάδος και έχουν στην κατοχή τους έντοκα 
γραμμάτια από την παραπάνω δημοπρασία, μπορούν 
να διαθέτουν τους τίτλους που κατέχουν στα φυσικά 
πρόσωπα, σε απεριόριστα ποσά, σε τιμή που θα καθο−
ρίσουν οι ίδιοι.

Προϋπόθεση για την παραπάνω διάθεση είναι, οι επεν−
δυτές να είναι φυσικά πρόσωπα − κάτοικοι της Ε.Ε., να 
διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και 
να έχουν μερίδα επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων 
(Σ.Α.Τ.) του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.).

Τα έντοκα γραμμάτια που θα διατίθενται με την πα−
ραπάνω διαδικασία, θα είναι αφορολόγητα και θα ισχύει 
το ISIN Β των εντόκων γραμματίων της έκδοσης 23 Σε−
πτεμβρίου 2011 για φυσικά πρόσωπα (GR0026112194).

Τα φυσικά πρόσωπα θα δικαιούνται φοροαπαλλαγή, 
εφόσον οι τίτλοι αποκτώνται μέσα σε πέντε εργάσιμες 
ημέρες από την ημέρα της έκδοσης τους και διακρα−
τώνται μέχρι τη λήξη τους.

Το δικαίωμα της φοροαπαλλαγής προκύπτει απο−
κλειστικά από τις εγγραφές του Σ.Α.Τ. του Κεντρικού 
Αποθετηρίου Αξιών.

Ο φόρος στα έντοκα γραμμάτια θα παρακρατείται 
κατά την έκδοση και θα επιστρέφεται στα φυσικά πρό−
σωπα, κατόχους του ISIN Β, κατά την ημέρα λήξης των 
εντόκων γραμματίων.

Κάθε ημέρα διάθεσης οι Τράπεζες και λοιποί φορείς 
ενημερώνουν το σύστημα των άυλων τίτλων της Τράπε−
ζας της Ελλάδος για τη μεταφορά των εντόκων γραμμα−
τίων από το αρχικό ISIN (GR0000088881) (δημοπρασίας) 
στο ISIN Β (έκδοσης για φυσικά πρόσωπα), κατά την 
συνήθη διαδικασία. Μετά το τέλος της 5ης εργάσιμης 
ημέρας, ενημερώνουν τις αντίστοιχες μερίδες των επεν−
δυτών στο Σ.Α.Τ. του Κ.Α.Α.

Οι επενδυτές κάτοχοι των εντόκων γραμματίων του 
ISIN Β μπορούν για την πώληση των τίτλων τους, να 
απευθύνονται στις Τράπεζες και λοιπούς εξουσιοδοτη−
μένους φορείς, οι οποίοι θα αγοράζουν τους τίτλους και 
στη συνέχεια θα τους μεταφέρουν από το ISIN Β στο 
αρχικό ISIN της δημοπρασίας. Εκεί οι τίτλοι θα είναι 
διαπραγματεύσιμοι.

Για τη διάθεση αυτή δεν θα καταβληθεί προμήθεια.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−

λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για το οικονομικό έτος 2011, η οποία θα καλυφθεί από 
τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου 
χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2011

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

Αριθμ. Φ.5/ 114196/Β3 (2)
Διευκολύνσεις στις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής 

μεταφοράς των φοιτητών των Α.Ε.Ι.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ − 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 περ. γ΄ του άρθρου 53 του ν. 4009/2011 

(ΦΕΚ 195/τ.Α΄/2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτα−
των εκπαιδευτικών 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 (ΦΕΚ 188/τ.Α΄/2010) 
«αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου 
ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σι−
δηροδρομικό τομέα».

4. Το άρθρο 4 του ν. 3920/2011 (ΦΕΚ 33/τ.Α΄/2011) για 
την «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστι−
κών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες δι−
ατάξεις».

5. Το υπ’ αριθ. 187/2009 (ΦΕΚ 214/τ. Α΄/2009) Προεδρικό 
διάταγμα με τίτλο «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ−
γών».

6. Το υπ’ αριθ. 63/2011 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/2011) Προεδρι−
κό διάταγμα με τίτλο «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».

7. Τα άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με 
το πρώτο άρθρο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/2005), 
καθώς και το π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/τ.Α΄/2010) «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

8. την υπ’ αριθ. Υ350/8−7−2011 (ΦΕΚ 1603/τ.Β΄/2011) 
Απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμο−
διοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών 
Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου.

9. Το υπ’ αριθ. 29/1998 (ΦΕΚ 34/τ.Α΄/1998) Προεδρικό 
διάταγμα για τη «Σύσταση ΑΕ “ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥ−
ΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.”». 

10. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/63515/0020/03−10−2011 απόφα−
ση του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα την «έγκριση 
ανάληψης υποχρέωσης». 

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού ύψους 25.000.000 Ευρώ για το οικονομικό έτος 
2012 που θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες (KAE 0873 
του Ειδικού Φορέα 12−110, οικονομικό έτος 2012) πιστώ−
σεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Διά 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Δικαιούχοι δελτίου ειδικού εισιτηρίου

1. Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των φοιτη−
τών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) 
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χορηγείται δελτίο ειδικού εισιτηρίου υπό τους όρους 
της παρούσας.

2. Με τη δημοσίευση της παρούσας δικαιούχοι δελτί−
ου ειδικού εισιτηρίου είναι ανεξαρτήτως του χρονικού 
σημείου εισαγωγής τους αποκλειστικά και μόνο:

α) Οι φοιτητές πλήρους φοίτησης του πρώτου κύκλου 
σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ για 
όσα έτη απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα 
με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξημένα 
κατά δύο (2) έτη.

β) Οι φοιτητές μερικής φοίτησης του πρώτου κύκλου 
σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ για 
διπλάσια έτη από όσα απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου 
σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.

γ) Οι φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών που 
δεν είναι ήδη κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου για όσα 
έτη διαρκεί η φοίτησή τους σύμφωνα με το εκάστοτε 
ενδεικτικό πρόγραμμα δεύτερου κύκλου σπουδών.

δ) Οι φοιτητές του τρίτου κύκλου σπουδών που δεν 
είναι ήδη κάτοχοι διδακτορικού τίτλου για τέσσερα (4) 
έτη από την ημερομηνία εγγραφής τους.

ε) Οι φοιτητές − πολίτες κρατών μελών της Ευρωπα−
ϊκής Ένωσης και τρίτων κρατών, οι οποίοι σπουδάζουν 
σε ημεδαπό ΑΕΙ στα πλαίσια του προγράμματος κινη−
τικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Erasmus» για όσο 
χρόνο διαρκεί η φοίτησή τους στο ημεδαπό ΑΕΙ.

Άρθρο 2
Δελτίο ειδικού εισιτηρίου

1. Το δελτίο ειδικού εισιτηρίου είναι αυστηρά προσω−
πικό για το δικαιούχο. Ο δικαιούχος οφείλει να φέρει 
το δελτίο εντός των μέσων μαζικής μεταφοράς και να 
το επιδεικνύει όταν του ζητηθεί.

2. Στο δελτίο ειδικού εισιτηρίου ενσωματώνεται η φω−
τογραφία του δικαιούχου και μνημονεύονται το ονομα−
τεπώνυμο του, ο αριθμός μητρώου του, η σχολή που 
φοιτά, ο τόπος μόνιμης κατοικίας του και το χρονικό 
διάστημα ισχύος του εισιτηρίου.

3. Προς διευκόλυνση της απόδειξης της φοιτητικής 
ιδιότητας και των σχετικών αναγνωριζόμενων δικαιω−
μάτων όσων δικαιούχων φοιτητών κινούνται εντός των 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ζώνης 
Ελευθέρων Συναλλαγών, αναγράφονται επί του δελτίου 
τα στοιχεία των φοιτητών, του ιδρύματος όπου φοιτούν 
και τα λοιπά αναγνωριστικά στοιχεία και με λατινικούς 
χαρακτήρες. 

Άρθρο 3
Ανώτατα όρια κομίστρου

Το δελτίο ειδικού εισιτηρίου χορηγεί το δικαίωμα 
καταβολής κομίστρου υπολογιζόμενου ποσοστιαία επί 
των εκάστοτε ισχυουσών τιμών εισιτηρίου και καρτών 
απεριόριστων διαδρομών των αστικών και υπεραστικών, 
οδικών και σιδηροδρομικών συγκοινωνιών των μετακι−
νούμενων εντός της Επικράτειας με μέσα μαζικής με−
ταφοράς. Τα ανώτατα όρια κομίστρου των δικαιούχων 
του δελτίου διαμορφώνονται ως εξής:

α) Στο 50% κατ’ ανώτατο όριο επί της τιμής του κα−
νονικού κομίστρου στις αστικές συγκοινωνίες της πόλης 
που εδρεύει η σχολή που φοιτά ο δικαιούχος.

β) Στο 75% κατ’ ανώτατο όριο επί της τιμής του κα−
νονικού κομίστρου στις αστικές συγκοινωνίες της υπό−
λοιπης Χώρας. 

γ) Στο 50% κατ’ ανώτατο όριο επί της τιμής του κα−
νονικού κομίστρου στις οδικές υπεραστικές συγκοινω−
νίες που συνδέουν την έδρα της σχολής που φοιτά ο 
δικαιούχος με τον τόπο μόνιμης κατοικίας του. 

δ) Στο 75% κατ’ ανώτατο όριο επί της τιμής του κα−
νονικού κομίστρου στις υπόλοιπες οδικές υπεραστικές 
συγκοινωνίες της Χώρας. 

ε) Στο 50% κατ’ ανώτατο όριο επί της τιμής του κανο−
νικού κομίστρου στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες που 
συνδέουν την έδρα της σχολής που φοιτά ο δικαιούχος 
με τον τόπο μόνιμης κατοικίας του. 

στ) Στο 75% κατ’ ανώτατο όριο επί της τιμής του 
κανονικού κομίστρου στις υπόλοιπες σιδηροδρομικές 
συγκοινωνίες της Χώρας.

Άρθρο 4
Χρονική διάρκεια και διακοπή ισχύος του δελτίου
1. Το δελτίο ειδικού εισιτηρίου ισχύει για όλο το έτος, 

από 1η Σεπτεμβρίου έως την 31η Αυγούστου, με την επι−
φύλαξη των οριζόμενων στις επόμενες παραγράφους.

2. Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους χορηγούνται 
στους δικαιούχους νέα δελτία ειδικού εισιτηρίου ή 
ανανεώνεται η ισχύς των παλιών. Το δελτίο ειδικού 
εισιτηρίου ισχύει σε κάθε περίπτωση έως το χρονικό 
σημείο που ο φοιτητής καθίσταται πτυχιούχος ή χάσει 
τη φοιτητική του ιδιότητα για οποιονδήποτε λόγο. 

3. Η παροχή μειωμένης τιμής εισιτηρίου διακόπτεται 
όταν ο δικαιούχος:

α) Στρατευθεί και για όσο χρόνο διαρκεί η στράτευσή 
του ή

β) αναστείλει ή διακόψει τις σπουδές του ή
γ) συμπληρώσει το ανώτατο όριο διάρκειας της πα−

ροχής σύμφωνα με το άρθρο 1 
4. Με τη συνδρομή μίας εκ των περιπτώσεων των 

παρ. 2 ή 3, ο κάτοχος του δελτίου υποχρεούται να το 
καταθέσει αμελλητί στη Γραμματεία της Σχολής του. Η 
Γραμματεία ακυρώνει το δελτίο ενημερώνοντας ταυτό−
χρονα τους συγκοινωνιακούς φορείς ότι το δελτίο έχει 
χάσει την ισχύ του. 

5. Ο χρόνος διακοπής της παροχής των περιπτώσεων 
α΄ και β΄ της παρ. 3 δεν προσμετράται για τον υπολο−
γισμό του ανώτατου σύμφωνα με το άρθρο 1 ορίου 
διάρκειας της παροχής, με εξαίρεση τις περιπτώσεις 
που ο φοιτητής δεν παρέδωσε ως όφειλε το δελτίο 
ειδικού εισιτηρίου. 

Άρθρο 5
Διαδικασία έκδοσης του δελτίου

1. Από το ακαδημαϊκό έτος 2011−2012 η διαδικασία 
αίτησης και έκδοσης δελτίου ειδικού εισιτηρίου γίνεται 
εφεξής αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, μέσω υπη−
ρεσίας κεντρικού πληροφοριακού συστήματος, η οποία 
παρέχεται από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μά−
θησης και Θρησκευμάτων και τον Οργανισμό Αστικών 
Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ), με την τεχνική υποστή−
ριξη της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό 
Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) που συστάθηκε 
με το άρθρο 1 του π.δ. 29/1998 (ΦΕΚ 34 Α΄).

2. Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους οι δικαιούχοι 
πιστοποιούνται στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα 
έκδοσης δελτίου ειδικού εισιτηρίου υποβάλλοντας τα 
στοιχεία τους εντός των καθορισμένων προθεσμιών, 
ακολουθώντας την προβλεπόμενη στην ηλεκτρονική 
υπηρεσία διαδικασία.
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3. Οι πιστοποιούμενοι δικαιούχοι υποχρεούνται να 
καταχωρούν τα αναγκαία για την έκδοση δελτίου φοι−
τητικού εισιτηρίου στοιχεία τους υπό τους όρους και 
τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο πληροφορι−
ακό σύστημα, δηλώνοντας υπεύθυνα και καταχωρώντας 
μόνο αληθή, επίκαιρα και ορθά στοιχεία. Αν οι δικαιούχοι 
παρατηρήσουν οποιοδήποτε σφάλμα στα καταχωρη−
μένα στοιχεία τους, οφείλουν να απευθυνθούν άμεσα 
στη Γραμματεία της Σχολής προκειμένου η Γραμματεία 
να προχωρήσει στη σχετική διόρθωση. Περαιτέρω, οι 
αιτούντες δελτίου οφείλουν να τηλεφορτώσουν αρ−
χείο με την πρόσφατη προσωπική φωτογραφία τους, 
η οποία θα ενσωματωθεί στο δελτίο. Οι προδιαγραφές 
της φωτογραφίας των δικαιούχων και ιδίως η ανάλυση, 
οι διαστάσεις και το περιεχόμενό της ορίζονται στο 
κεντρικό πληροφοριακό σύστημα. 

4. Με την οριστική ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων 
των δικαιούχων, οι Γραμματείς των Σχολών διασταυ−
ρώνουν τις αιτήσεις και αποφασίζουν κατόπιν ελέγχου 
τους την έγκριση ή την απόρριψή τους σύμφωνα με το 
άρθρο 7. 

5. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του δελτίου, οι 
φοιτητές δύνανται να αιτούνται την επανέκδοσή του 
δελτίου από τη Γραμματεία της οικείας Σχολής. Μετά 
την ως άνω έγκριση του Γραμματέα της Σχολής η δι−
αδικασία πραγματοποιείται εξ αρχής ως άνω. Η επα−
νέκδοση νέου δελτίου γίνεται το μέγιστο εντός δέκα 
ημερών από την ημερομηνία δήλωσης της απώλειας, 
καταστροφής ή κλοπής του δελτίου στην οικεία Γραμ−
ματεία. 

6. Τα ΑΕΙ και οι υπηρεσίες υποστήριξης φοιτητών 
παρέχουν τεχνικές υπηρεσίες υποστήριξης της διαδι−
κασίας έκδοσης των δελτίων για όσους δικαιούχους 
φοιτητές το επιθυμούν. 

Άρθρο 6
Εκτύπωση και παραλαβή του δελτίου

1. Οι δικαιούχοι οφείλουν να επιλέξουν ηλεκτρονικά 
ένα από τα διατιθέμενα στο πληροφοριακό σύστημα 
σημεία εντός της Χώρας, από όπου επιθυμούν να πα−
ραλάβουν αυτοπροσώπως το δελτίο ειδικού εισιτηρίου. 
Σημεία παράδοσης υπάρχουν σε όλους τους Δήμους 
της Ελλάδας στις οποίες υφίσταται σχολή.

2. Με την κατά την παρ. 4 του άρθρου 5 ηλεκτρονική 
και σε πραγματικό χρόνο έγκριση από τις Γραμματείες 
προχωράει η εκτύπωση των αντίστοιχων δελτίων ειδι−
κού εισιτηρίου των δικαιούχων.

3. Οι δικαιούχοι ειδοποιούνται είτε ηλεκτρονικά είτε 
με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο για την άφιξη 
του δελτίου τους στο σημείο παράδοσης. Η διάθεση 
του δελτίου στο επιλεγμένο σημείο παράδοσης δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τις 5 εργάσιμες μέρες από τη 
στιγμή της έγκρισης της αίτησης από τις Γραμματείες 
των σχολών.

4. Κατόπιν της σχετικής ειδοποίησης ο δικαιούχος 
μεταβαίνει αυτοπροσώπως στο σημείο παράδοσης και 
παραλαμβάνει το δελτίο επιδεικνύοντας την αστυνομική 
του ταυτότητα και καταβάλλοντας ταυτόχρονα το απαι−
τούμενο αντίτιμο. Σε περίπτωση παραλαβής από τρίτο 
πρόσωπο θα απαιτείται να επιδεικνύεται νόμιμη εξουσι−
οδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής. 

5. Το δελτίο ειδικού εισιτηρίου παραμένει στο σημείο 
παράδοσης για δύο μήνες από την ημέρα της σχετικής 

ειδοποίηση προς το φοιτητή. Σε περίπτωση που ο δι−
καιούχος δεν προσέλθει για την παραλαβή του δελτίου 
εντός των δύο μηνών, χάνει το δικαίωμα παραλαβής 
του συγκεκριμένου δελτίου. Εάν ο φοιτητής επιθυμεί 
να παραλάβει το δελτίο μετά το πέρας των δύο μηνών, 
τότε υποβάλλει νέα αίτηση και ακολουθείται η διαδι−
κασία από την αρχή.

6. Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) 
διαχειρίζεται το σύνολο της διαδικασίας εκτύπωσης 
και διανομής του δελτίου ειδικού, την οποία δύναται 
να αναθέτει το έργο σε ανάδοχο κατόπιν μειοδοτικού 
διαγωνισμού. 

Άρθρο 7
Καθήκοντα Γραμματέα και Γραμματειών 

1. Κάθε Γραμματεία οφείλει να χορηγεί στους φοιτη−
τές του ιδρύματος τα στοιχεία που απαιτούνται για την 
πιστοποίησή τους στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα 
έκδοσης δελτίου ειδικού εισιτηρίου.

2. Κάθε Γραμματεία οφείλει να υποβάλλει στο κε−
ντρικό πληροφοριακό σύστημα τα στοιχεία των ενερ−
γών φοιτητών του τμήματός της και να ενημερώνει 
το πληροφοριακό σύστημα για ενδεχόμενη συνδρομή 
των προβλεπόμενων στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 4 
της παρούσης. 

3. Κάθε Γραμματεία συνδέεται με το κεντρικό πλη−
ροφοριακό σύστημα μέσω ειδικής εφαρμογής με την 
οποία αποκτά πρόσβαση στις αιτήσεις των δικαιούχων. 
Οι Γραμματείς ελέγχουν την ορθότητα των στοιχεί−
ων που έχουν καταχωρίσει οι φοιτητές και εγκρίνει ή 
απορρίπτει τις αιτήσεις τους σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρούσης. 

4. Οι αρμόδιες Γραμματείες δέχονται δηλώσεις απώ−
λειας, κλοπής ή καταστροφής του δελτίου, κατόπιν των 
οποίων υποχρεούνται να το ακυρώσουν και αιτούνται εκ 
μέρους του φοιτητή την έκδοση νέου δελτίου. 

Άρθρο 8
Λοιπές διατάξεις

1. Από τη δημοσίευση της παρούσης στην Εφημερί−
δα της Κυβερνήσεως καταργείται κάθε γενική ή ειδική 
διάταξη που βρίσκεται σε αντίθεση προς τις διατάξεις 
της παρούσης. 

2. Οι λεπτομέρειες σχετικά με την καταβολή στους 
συγκοινωνιακούς φορείς της διαφοράς από το ισχύον 
κόμιστρο για τη μετακίνηση των φοιτητών καθώς και 
το ύψος της σχετικής δαπάνης, αποτελούν αντικείμενο 
συμβάσεων μεταξύ των Υπουργείων Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και των συ−
γκοινωνιακών φορέων.

3. Οι ηλεκτρονικές υποδομές της κεντρικής ηλεκτρο−
νικής υπηρεσίας απόκτησης δελτίου ειδικού εισιτηρίου 
δύναται να αξιοποιούνται και για τη διευκόλυνση της 
παροχής επιπλέον προνομίων ή εκπτώσεων στους κα−
τόχους του δελτίου.

4. Οι διαχειριστές της ηλεκτρονικής εφαρμογής έκδο−
σης και διάθεσης δελτίων ειδικού εισιτηρίου και κάθε 
τρίτος οφείλουν να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία 
περί προσωπικών δεδομένων των φοιτητών. Οι φοιτη−
τές από την πλευρά τους θεωρείται ότι παρέχουν τη 
συγκατάθεσή τους για τη συλλογή και επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλουν 
στο πληροφοριακό σύστημα έκδοσης δελτίων ειδικού 
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εισιτηρίου προς το σκοπό της έκδοσης και διανομής 
των δελτίων.

5. Για το χρονικό διάστημα έως τη μετατροπή των 
υφιστάμενων τμημάτων σε πρόγραμμα σπουδών, σύμ−
φωνα με την παρ. 7 του άρθρου 76 του 4009/2011 (ΦΕΚ 
195/τ.Α΄/2011) όπου στις διατάξεις της παρούσας από−
φασης αναφέρεται η σχολή νοείται το τμήμα. Ομοίως 
έως την οργάνωση και λειτουργία των προγραμμάτων 
σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών 
κατά τις διατάξεις του ν. 4009/2011 όπου στις διατάξεις 
της παρούσας αναφέρονται οι φοιτητές των κύκλων 
αυτών, νοούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές και σπου−
δαστές, οι μεταπτυχιακοί και οι υποψήφιοι διδάκτορες 
αντίστοιχα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 4 Οκτωβρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

 ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

F
Αριθμ. 3021/19/71− η΄ (3)
Δικαιολογητικά, αρμόδιες υπηρεσίες και διαδικασία έκ−

δοσης δελτίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών μονί−
μων κατοίκων Γερμανίας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 4 του ν.δ. 

127/1969 «Περί της αποδεικτικής ισχύος των αστυνομικών 
ταυτοτήτων» (Α΄ 29), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 
41 παράγραφο 6β του ν. 3731/2008 (Α΄ 263).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2011 «Εφοδιασμός Ελλήνων 
πολιτών μονίμων κατοίκων Γερμανίας με δελτίο αστυ−
νομικής ταυτότητας» (Α΄ 202).

3. 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/τος 63/2005 
(Α΄ 98). 

4. Την υπ’ αριθμ. Υ350/8−7−2011 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών 
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή 
Οικονόμου» (Β΄ 1603).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Έκδοση ταυτότητας – Αρχή Έκδοσης

Στους Έλληνες πολίτες που κατοικούν μόνιμα στη 
Γερμανία χορηγείται, κατόπιν αίτησής τους, δελτίο 
αστυνομικής ταυτότητας το οποίο εκδίδεται από το 
4ο Τμήμα Ταυτοτήτων και Αρχείων της Διεύθυνσης Κρα−
τικής Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας 
(Αρχή έκδοσης). 

Άρθρο 2
Δικαιολογητικά

1. Για την έκδοση του δελτίου ταυτότητας του άρ−
θρου 1 υποβάλλονται αυτοπροσώπως από τον ενδια−
φερόμενο στο αρμόδιο γενικό προξενείο του τόπου 
κατοικίας του, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

α. Αίτηση ο τύπος της οποίας είναι αυτός που χρη−
σιμοποιείται για την έκδοση των δελτίων ταυτότητας 
των Ελλήνων πολιτών που κατοικούν στην Ελλάδα (καρ−
τέλα). Η αίτηση διατίθεται και συμπληρώνεται από το 
Προξενείο με βάση τα στοιχεία ταυτότητας του ενδια−
φερομένου όπως αυτά προκύπτουν από το παρακάτω 
πιστοποιητικό. Το επώνυμο, το όνομα και το όνομα του 
πατέρα αναγράφονται και με λατινικούς χαρακτήρες 
με μεταγραφή σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 743 που 
καθορίζεται από την ΔΙΕΜ φ.06.5/Α 12167 από 28−9−1983 
απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως 
(Β΄ 579). Τα ως άνω στοιχεία αναγράφονται κατά πα−
ρέκκλιση του προτύπου αυτού μετά από αίτημα του 
ενδιαφερομένου, όπως αυτά είναι εγγεγραμμένα σε 
προηγούμενο ταξιδιωτικό ή άλλο έγγραφο ημεδαπής 
ή αλλοδαπής αρχής το οποίο ο αιτών υποχρεούται να 
επιδείξει. Το Προξενείο τηρεί φωτοαντίγραφο του εγ−
γράφου αυτού μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά. 

β. Πιστοποιητικό του δήμου στο δημοτολόγιο του 
οποίου είναι εγγεγραμμένος ο αιτών όπου αναγράφο−
νται τα εξής στοιχεία ταυτότητας: επώνυμο, όνομα, όνο−
μα πατέρα, επώνυμο πατέρα, όνομα μητέρας, επώνυμο 
μητέρας, ημερομηνία γέννησης (ημέρα, μήνας, έτος), 
τόπος γέννησης, αριθμός δημοτολογίου, αριθμός οικο−
γενειακής μερίδας και ιθαγένεια. Το πιστοποιητικό αυτό 
αναζητεί αυτεπαγγέλτως το Προξενείο, εφόσον ο αιτών 
δεν το συμπεριλαμβάνει στα δικαιολογητικά. 

γ. Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες πρόσφατης 
έκδοσης, διαυγείς, επί λευκού και πορώδους χάρτου, 
τύπου ματ, διαστάσεων 0,036x0,036 του μέτρου και 
πάχους έως 0,0001 του μέτρου, οι οποίες να απεικονί−
ζουν τη μορφή του αιτούντος, κατά μέτωπο, μέχρι του 
στήθους και ασκεπή. 

δ. Βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος ή υγειονομικού 
εργαστηρίου, στην οποία αναγράφεται η ομάδα αίματος 
και το Rhesus, εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί την 
αναγραφή των στοιχείων αυτών. 

ε. Υπεύθυνη δήλωση (ν. 1599/1986) όπου ο αιτών δη−
λώνει τον τόπο κατοικίας του στη Γερμανία, καθώς και 
αν είναι ήδη κάτοχος δελτίου ταυτότητας ελληνικής 
αρχής. 

στ. Αποδεικτικό καταβολής τελών, ύψους πέντε (5) 
ευρώ, ως έξοδα αποστολής. 

ζ. Αποδεικτικό καταβολής τελών για τις περιπτώσεις 
αντικατάστασης λόγω φθοράς ή απώλειας του δελτίου, 
όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά. 

2. Ως αρμόδια γενικά προξενεία για την υποβολή των 
δικαιολογητικών ορίζονται εκείνα του Μονάχου, Αμ−
βούργου, Στουτγάρδης, Φρανκφούρτης, Ντίσελντορφ 
και το Προξενικό Γραφείο Βερολίνου.

3. Τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος βεβαιώνο−
νται από ένα μάρτυρα. Προκειμένου περί ανηλίκου, η 
βεβαίωση της ταυτότητάς του γίνεται από έναν γονέα 
αυτού ή από εκείνον που έχει την επιμέλεια ή την επι−
τροπεία του. Για την ανωτέρω βεβαίωση της ταυτότη−
τας συμπληρώνονται οι σχετικές ενδείξεις στη δεύτερη 
όψη της αίτησης. 
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Άρθρο 3
Διαδικασία

1. Ο αρμόδιος μόνιμος υπάλληλος του Προξενείου: 
α. Παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά του 

άρθρου 2, παρουσία του αιτούντος, ως προς την ακρί−
βεια των στοιχείων και την ταυτοπροσωπία, ενημερώ−
νοντας αυτόν για την εγγραφή των στοιχείων του και 
με λατινικούς χαρακτήρες σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2. 

β. Συμπληρώνει τα στοιχεία του αιτούντος και του 
μάρτυρα στην αίτηση και μεριμνά για την υπογραφή 
της από αυτούς. 

γ. Μεριμνά για την υπογραφή από τον αιτούντα του 
δελτίου ταυτότητας, χωρίς να συμπληρώνονται τα στοι−
χεία αυτού. 

δ. Διαβιβάζει τα δικαιολογητικά μαζί με το δελτίο 
ταυτότητας, με διπλωματικό σάκο, μέσω της αρμόδιας 
Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, στην Αρχή έκ−
δοσης η οποία και μεριμνά για την παραλαβή τους. 

2. Η Αρχή έκδοσης, μετά την παραλαβή και τον έλεγ−
χο των δικαιολογητικών, εκδίδει, εφόσον συντρέχουν 
οι νόμιμες προϋποθέσεις, το δελτίο ταυτότητας και το 
διαβιβάζει, μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, στο Προ−
ξενείο, όπου κατατέθηκαν τα δικαιολογητικά. Το δελτίο 
ταυτότητας παραλαμβάνεται από τον ενδιαφερόμενο 
αυτοπροσώπως και συντάσσεται σχετικό αποδεικτικό, 
το οποίο και αποστέλλεται στην Αρχή έκδοσης, προκει−
μένου να τηρηθεί μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά. 

3. Τα δελτία ταυτότητας εκδίδονται εντός του απο−
λύτως αναγκαίου χρόνου εφόσον έχουν υποβληθεί όλα 
τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και έχει ολοκληρωθεί 
ο απαιτούμενος έλεγχος. 

4. Η Αρχή έκδοσης μεριμνά για την καταχώριση στο 
κεντρικό ηλεκτρονικό αρχείο ταυτοτήτων του νέου δελ−
τίου ταυτότητας και τηρεί στο αρχείο της την αίτηση 
και τα λοιπά δικαιολογητικά. 

Άρθρο 4
Διαχείριση εντύπων δελτίων ταυτότητας

1. Το Προξενείο στο οποίο χρεώνονται τα δελτία 
ταυτότητας και οι αιτήσεις – καρτέλες, λαμβάνει όλα 
τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή φύλαξή τους, 
ορίζοντας προς τούτο κατάλληλο χώρο και υπεύθυνο 
μόνιμο υπάλληλο. 

2. Τα έντυπα δελτίων ταυτότητας και οι αιτήσεις – 
καρτέλες, αποτελούν υλικό του ελληνικού Δημοσίου, ο 
δε υπάλληλος που τα παραλαμβάνει και τα διαχειρίζεται 
καθίσταται δημόσιος υπόλογος για τη χρήση τους σύμ−
φωνα με τις διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού. 

3. Για κάθε απώλεια ή φθορά σε έντυπο δελτίου 
ταυτότητας αποστέλλεται λεπτομερής αναφορά στη 
Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας/Αρχηγείου Ελληνικής 
Αστυνομίας και ενεργείται ένορκη διοικητική εξέταση 
(Ε.Δ.Ε.) από το Προξενείο αν η απώλεια ή φθορά έλαβε 
χώρα σε αυτό ή από τη Διεύθυνση Κρατικής Ασφά−
λειας/Α.Ε.Α., αν η απώλεια ή φθορά έλαβε χώρα στην 
Αρχή έκδοσης. Ως προς τη διενέργεια της Ε.Δ.Ε., τον 
πειθαρχικό έλεγχο, τις τυχόν κυρώσεις σε βάρος των 

υπαιτίων και τον καταλογισμό του κόστους των εντύπων 
εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις. 

4. Τα έντυπα δελτίων ταυτότητας που υπέστησαν 
φθορά στο Προξενείο αποστέλλονται στην Αρχή έκδο−
σης, για καταστροφή. Τα έντυπα αυτά καταστρέφονται 
μετά το πέρας της Ε.Δ.Ε. και τον καταλογισμό της αξίας 
τους από τριμελή επιτροπή βαθμοφόρων εκ των οποί−
ων ο ένας τουλάχιστον είναι αξιωματικός. Η επιτροπή 
συντάσσει πρακτικό εις διπλούν, από τα οποία το ένα 
παραμένει στο αρχείο της Αρχής έκδοσης και το άλλο 
αποστέλλεται στην οικεία διαχείριση υλικού. 

5. Τα έντυπα των δελτίων ταυτότητας που από την 
εκτύπωσή τους δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για πε−
ραιτέρω χρήση αποστέλλονται με συνοδευτικό έγγρα−
φο, στην Αρχή έκδοσης. 

Άρθρο 5
Καταστροφή δελτίων ταυτότητας

1. Δελτία ταυτότητας τα οποία δεν παραλαμβάνονται 
από τους δικαιούχους, μέσα σε διάστημα δύο (2) μηνών 
από την έκδοσή τους, επιστρέφονται από το Προξενείο 
στην Αρχή έκδοσης, προκειμένου να ακυρωθούν και 
καταστραφούν. 

2. Το Προξενείο παραλαμβάνει τα δελτία ταυτότητας 
που αντικαθίστανται για οποιαδήποτε αιτία καθώς και 
εκείνα των θανόντων και τα διαβιβάζει αμέσως στην 
Αρχή έκδοσης προς καταστροφή. 

Άρθρο 6
Τελικές διατάξεις

1. Οι Έλληνες πολίτες που κατοικούν μόνιμα στη 
Γερμανία μπορούν, όταν βρίσκονται στην Ελλάδα, να 
υποβάλλουν τα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου 
αστυνομικής ταυτότητας στις υπηρεσίες που προβλέ−
πονται από το άρθρο 1 της υπ’ αριθ. 3021/19/53 από 
28−10−2005 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης (Β΄ 1446).

2. Ως προς τον τύπο του δελτίου ταυτότητας, το χρό−
νο ισχύος, την ακύρωση και αντικατάσταση αυτού και 
τα λοιπά θέματα που δε ρυθμίζονται με την παρού−
σα απόφαση, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν 
για τα δελτία ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών που 
κατοικούν ή διαμένουν στην Ελλάδα (άρθρο 1 παρ. 4 
ν.δ. 127/1969, όπως προστέθηκε με το άρθρο 41 παρ. 6 
α΄ ν. 3731/2008).

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛHΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ  
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• 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 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  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.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

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.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

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

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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