Signature Not
Verified
Digitally signed by
THEODOROS MOUMOURIS
Date: 2013.07.29 13:36:58
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

25885

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1841
29 Ιουλίου 2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 3511.1/13/2013/28.05.2013
απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1383) «Καθορισμός της σύνθε−
σης πληρώματος επιβατηγών πλοίων που εκτε−
λούν πλόες αναψυχής και περιήγησης άνω των
τριάντα (30) ν.μ από το λιμένα αφετηρίας έως
τον τελικό λιμένα προορισμού συνολικής διάρ−
κειας μικρότερης του εικοσιτετραώρου». .................
1
Καθορισμός του τύπου του Δελτίου Αιτούντος Διε−
θνή Προστασία................................................................................. 2
Καθορισμός τοπικής αρμοδιότητας των Περιφερεια−
κών Γραφείων Ασύλου Αττικής και Αλεξανδρού−
πολης. ...................................................................................................... 3
Έναρξη λειτουργίας του Περιφερειακού Γραφείου
Ασύλου Αλεξανδρούπολης. ................................................... 4

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3511.1/19/2013
(1)
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 3511.1/13/2013/28.05.2013 από−
φασης (ΦΕΚ Β΄ 1383) «Καθορισμός της σύνθεσης πλη−
ρώματος επιβατηγών πλοίων που εκτελούν πλόες
αναψυχής και περιήγησης άνω των τριάντα (30) ν.μ
από το λιμένα αφετηρίας έως τον τελικό λιμένα προ−
ορισμού συνολικής διάρκειας μικρότερης του εικο−
σιτετραώρου».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παραγράφου 2δ' του άρθρου 87 του Κώδικα Δη−
μοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το ν.δ. 187/
1973 (Α΄ 261), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 5α'
του άρθρου 11 του Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 102).
β. των άρθρων 24 και 25 του π.δ. 242/1999 «Οργανι−
σμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α΄ 201), όπως
αναριθμήθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του
π.δ. 320/2001 (Α΄ 217).
γ. του άρθρου 5 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»

(Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 94/
2012 «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία
Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών (Α΄
141)» (Α΄ 149) και των άρθρων 1 και 5 του Ν. 4150/2013
«Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102).
δ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
ε. του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 153).
στ. της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κανονισμού
ειδικευμένων και εκπαιδευμένων ατόμων για το χειρι−
σμό των σωστικών μέσων των επιβατηγών πλοίων, που
τέθηκε σε εφαρμογή με το άρθρο πρώτο του π.δ. 38/
2011 (Α΄ 96).
2. Την ανάγκη ομαλής και αποτελεσματικής δραστη−
ριοποίησης των πλοίων της από άποψη στελέχωσης.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Την αντικατάσταση της τέταρτης παραγράφου της
υπ’ αριθμ. 3511.1/13/2013/28.05.2013 υπουργικής από−
φασης «Καθορισμός της σύνθεσης πληρώματος επι−
βατηγών πλοίων που εκτελούν πλόες αναψυχής και
περιήγησης άνω των τριάντα (30) ν.μ από το λιμένα
αφετηρίας έως τον τελικό λιμένα προορισμού συνο−
λικής διάρκειας μικρότερης του εικοσιτετραώρου» (Β΄
1383), καθώς και την προσθήκη πέμπτης παραγράφου,
όπως παρακάτω:
«4. Οι κατά πλοίο αποφάσεις καθορισμού της σύνθε−
σης πληρώματος πλοίων υπαγόμενων στην παρούσα
καταργούνται. Κατ' εξαίρεση δύναται ύστερα από σχε−
τική αίτηση του πλοιοκτήτη με απόφαση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Αιγαίου να εξακολουθούν αυτές να ισχύ−
ουν μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2013, με ή χωρίς προσθήκη
ναυτικών ή /και ειδικοτήτων.
5. Δεδομένου ότι για τους πλόες της παρούσης ο τελι−
κός λιμένας κατάπλου συμπίπτει με το λιμένα αφετηρί−
ας, ως συνολική διαδρομή για το σκοπό αυτής θεωρείται
το μισό του αθροίσματος των αποστάσεων μεταξύ των
λιμένων προσέγγισης.»
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

και του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο δ΄ του π.δ. 113/
2013, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος.

Πειραιάς, 24 Ιουλίου 2013

Άρθρο 2

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Στο δελτίο αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Αριθμός Μητρώου
2. Αριθμός Φακέλου
3. Όνομα, επώνυμο, όνομα πατέρα και όνομα μητέρας
του αιτούντος. Τα στοιχεία αυτά αναγράφονται με λα−
τινικούς χαρακτήρες.
4. Φωτογραφία του αιτούντος
5. Ημερομηνία και τόπος γέννησης
6. Υπηκοότητα
7. Διεύθυνση διαμονής
8. Ημερομηνία υποβολής της αίτησης διεθνούς προ−
στασίας και έκδοσης του Δελτίου
9. Ημερομηνία συνέντευξης σε α΄ βαθμό ή εξέτασης
προσφυγής επί απορριπτικής απόφασης του α΄ βαθμού
10. Ημερομηνία λήξης του Δελτίου
11. Οδηγίες προς τους αιτούντες
12. Σε περίπτωση που επιβάλλεται περιορισμός της
κυκλοφορίας του αιτούντος σε τμήμα της ελληνικής
επικράτειας, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 στ. δ΄ του
π.δ. 113/2013, αναφέρεται το τμήμα αυτό.
13. Υπογραφή του αιτούντος
14. Υπογραφή του αρμόδιου υπαλλήλου της Υπηρε−
σίας Ασύλου
Τα ανωτέρω πεδία αναγράφονται στην Ελληνική και
την Αγγλική γλώσσα.

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

F
Αριθμ. οικ. 4831
(2)
Καθορισμός του τύπου του Δελτίου Αιτούντος Διεθνή
Προστασία.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
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. 1481/1984 (Α΄ 152) «Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Δημόσιας Τάξης», όπως ισχύουν.
3. Του Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουρ−
γείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής
Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41), όπως ισχύουν.
4. Του Ν. 3907/2011 (Α΄ 7) «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου
και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της
ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγί−
ας 2008/115/ΕΚ ‘σχετικά με τους κοινούς κανόνες και
διαδικασίες στα κράτη − μέλη για την επιστροφή των
παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών’ και
λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν.
5. Του Ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυ−
βερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
6. Του π.δ. 14/2001 (Α΄ 12) «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελ−
ληνικής Αστυνομίας», όπως ισχύουν.
7. Του π.δ. 184/2009 «Σύσταση του Υπουργείου Προ−
στασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων
του» (Α΄ 213), όπως ισχύουν.
8. Του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141).
9. Του π.δ. 86/2012 (Α΄ 141) «Διορισμός Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Του άρθρου 2 στοιχείο κδ’ και του άρθρου 8 πα−
ράγραφος 1 στοιχείο δ΄ του π.δ. 113/2013 : «Καθιέρωση
ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και
ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιού−
χου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την
Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου «σχετικά με τις ελά−
χιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες
τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς
του πρόσφυγα» (L 326/13.12.2005) και άλλες διατάξεις.»
11. Του άρθρου 5 του π.δ. 220/2007: «Προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας
2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003,
σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή
των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη (ΕΕL 31/6.2.2003).»
12. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Με την παρούσα καθορίζεται ο τύπος του «Δελτίου Αι−
τούντος Διεθνή Προστασία» του άρθρου 2 στοιχείο κδ΄

Άρθρο 3
Στο απόκομμα του Δελτίου, το οποίο παραμένει στην
Υπηρεσία Ασύλου, αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Όνομα, Επώνυμο, Όνομα Πατέρα του Αιτούντος. Τα
στοιχεία αυτά αναγράφονται με λατινικούς χαρακτήρες.
2. Αριθμός Μητρώου
3. Αριθμός Φακέλου
4. Υπογραφή του αιτούντος
Τα ανωτέρω πεδία αναγράφονται στην Ελληνική και
την Αγγλική γλώσσα.
Άρθρο 4
Το δελτίο έχει πλάτος 210mm και ύψος 105mm και
εκτυπώνεται σε χαρτί μεγέθους Α5 (Πλάτος: 210mm x
Ύψος: 148mm), ώστε να τηρείται απόκομμα στο αρχείο
της Υπηρεσίας Ασύλου πλάτους 210mm και ύψους 43mm.
Άρθρο 5
1. Το χαρτί στο οποίο εκτυπώνεται το Δελτίο έχει
τουλάχιστον τις ακόλουθες προδιαγραφές ασφαλείας:
α. Διαθέτει χημική ευαισθησία (chemical sensitized),
ώστε να αντιδρά στην προσπάθεια παραχάραξης, με
πολυτονικό υδατογράφημα βάρους 90 γρ. και αόρατες
ίνες δύο τουλάχιστον αποχρώσεων.
β. Δάπεδο ασφαλείας
γ. Ανάγλυφη σφραγίδα (εθνόσημο)
δ. Εκτύπωση ολογραφικής ταινίας με αρνητικά γράμ−
ματα
ε. Αρίθμηση με διεισδυτικό μελάνι στα δύο στελέχη
(δελτίο και απόκομμα), ώστε να είναι ταυτάριθμα
2. Το χαρτί στο οποίο εκτυπώνεται το Δελτίο διαθέτει
αυξημένη αντοχή στη χρήση, ενώ είναι κατάλληλο για
εκτύπωση με χρήση εκτυπωτών laser.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Ιουλίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

F
Αριθ. οικ. 4830
(3)
Καθορισμός τοπικής αρμοδιότητας των Περιφερεια−
κών Γραφείων Ασύλου Αττικής και Αλεξανδρούπολης.
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 41 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),
όπως ισχύουν.
2. Του Ν. 1481/1984 (Α΄ 152) «Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Δημόσιας Τάξης», όπως ισχύουν.
3. Του Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουρ−
γείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής
Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41), όπως ισχύουν.
4. Του Ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργά−
νων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες
διατάξεις».
5. Της παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν. 3907/2011 (Α΄ 7)
«Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υπο−
δοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ ‘σχετικά με τους
κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη − μέλη για
την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων
τρίτων χωρών’ και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν.
6. Της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 4084/2012 (Α΄ 190).
7. Του π.δ. 14/2001 (Α΄ 12) «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελ−
ληνικής Αστυνομίας», όπως ισχύουν.
8. Του π.δ. 184/2009 «Σύσταση του Υπουργείου Προ−
στασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων
του» (Α΄ 213), όπως ισχύουν.
9. Του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141).
10. Του π.δ. 86/2012 (Α΄ 141) «Διορισμός Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
11. Των παρ. 1 και 3 του άρθρου 13 του π.δ. 104/2012 (Α΄
172) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου στο
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη».
12. Την με αριθμ. 8013/1/13−ιβ΄/7.9.11 (Β΄ 2027) απόφαση
του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Έναρξη λει−
τουργίας Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου στο Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη».
13. Την με αριθμ. 4329/9.7.13 (Β΄ 1703) απόφαση του
Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολί−
τη Έναρξη λειτουργίας του Περιφερειακού Γραφείου
Ασύλου Ορεστιάδας.
14. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αττικής έχει αρ−
μοδιότητα σε όλη την επικράτεια, πλην των περιοχών
αρμοδιότητας των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου
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Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης, όπως οι περιοχές
αρμοδιότητάς τους ορίζονται στο άρθρο 13 παρ. 1 στοι−
χείο γ΄ και δ΄ του π.δ. 104/2012 (Α΄ 172) και επεκτείνονται
με την παρούσα.
2. Στην τοπική αρμοδιότητα του Περιφερειακού Γρα−
φείου Ασύλου Αλεξανδρούπολης, εκτός των περιοχών
που αναφέρονται στο άρθρο 13 παρ. 1 στοιχείο γ΄ του
π.δ. 104/2012 (Α΄ 172), υπάγονται επιπλέον οι νομοί Ρο−
δόπης και Ξάνθης.
3. Το εδάφιο α’ του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 3378/06−
06−2013 (Β΄ 1386) απόφασης του Υπουργού Δημόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Έναρξη λειτουργίας
της Υπηρεσίας Ασύλου και καθορισμός τοπικής αρμο−
διότητας Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Αττικής»
καταργείται.
4. Η υπ’ αριθμ. 4296/09−07−2013 (Β΄ 1703) απόφαση του
Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολί−
τη «Καθορισμός τοπικής αρμοδιότητας Περιφερειακού
Γραφείου Ασύλου Αττικής» καταργείται.
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, 25 Ιουλίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

F
Αριθμ. οικ. 4813
(4)
΄Εναρξη λειτουργίας του Περιφερειακού Γραφείου
Ασύλου Αλεξανδρούπολης.
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. 1481/1984 (Α΄ 152) «Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Δημόσιας Τάξης», όπως ισχύουν.
3. Του Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουρ−
γείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής
Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41), όπως ισχύουν.
4. Του π.δ. 14/2001 (Α΄ 12) «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελ−
ληνικής Αστυνομίας», όπως ισχύουν.
5. Του π.δ. 184/2009 «Σύσταση του Υπουργείου Προ−
στασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων
του» (Α΄ 213), όπως ισχύουν.
6. Του Ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργά−
νων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες
διατάξεις».
7. Του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141).
8. Του π.δ. 86/2012 (Α΄ 141) «Διορισμός Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Του π.δ. 104/2012 (Α΄ 172) «Οργάνωση και λειτουργία
Υπηρεσίας Ασύλου στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη».
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10. Της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 3907/2011 (Α΄
7) «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης
Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ σχετικά
με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη −
μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων
υπηκόων τρίτων χωρών’ και λοιπές διατάξεις», όπως
ισχύουν.
11. Του εδαφίου 19 της παρ. Β του άρθρου 2 της υπ’
αριθμ. ΕΜ/1−Β/89/3.9.2012 απόφασης του Υπουργού Δη−
μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προ−
στασίας, τον Γενικό Διευθυντή Συντονισμού, τους Προϊ−
σταμένους Διευθύνσεων, τον Διευθυντή του Κέντρου
Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας, τους Προϊστα−

μένους Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας καθώς και τους Διευθυντές της Κεντρικής
Υπηρεσίας Ασύλου και της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώ−
της Υποδοχής» (Β΄ 2420).
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
Την έναρξη λειτουργίας του Περιφερειακού Γραφείου
Ασύλου Αλεξανδρούπολης στις 29 Ιουλίου 2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Ιουλίου 2013
Η Διευθύντρια
ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
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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

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Γ΄

50 €

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ΄

110 €

−

30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
-

Α.Α.Π.

110 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

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

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

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
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