
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

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

2 Αντικατάσταση τίτλων εκδόσεως EFSF.

3 Καθορισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων 
προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφω-
να 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 - Περι-
βαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 
174) και τροποποίηση της αριθμ. 2254/30-9-2013 
απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλο-
ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία 
ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαι-
ολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του 
ν.  4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμη-
σης - 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 Κοινω-

νικής Αλληλεγγύης «Προσδιορισμός της βάσης 

υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών ασφαλι-

σμένων 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 

(Α΄ 74) «Συνταξιοδοτικές Διατάξεις Δημοσίου και Τρο-
ποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμο-
γής 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 Ασφά-
λειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού 
συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και 
τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας 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) «Οργα-
νισμός 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 αντιμε-
τώπιση 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 απόφα-
σης 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 Οι-
κονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου» (Β΄ 3696).

9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής, 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 υπο-
λογισμού ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων στον 
ΟΓΑ από 1. 1.2017» αντικαθίσταται ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ-
γειας 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 προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4178/2013 

«Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλ-
λοντικό 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 δη-
μοσίευση 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

  Περιβάλλοντος
Οικονομικών  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 οργά-
νων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις».

3. Της παρ. 3 του άρθρου 1 σε συνδυασμό με το στοι-
χείο δ (γγ) της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4375/2016 

(Α΄51) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, 
Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποί-
ησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρ-
μογή 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 προ-
στασίας (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 «Δι-
άρκεια 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 «Δι-
άρκεια ισχύος δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία»

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

1. Στα δελτία αιτούντων διεθνή προστασία, τα οποία 
χορηγούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Λέσβου, 
Ρόδου, Σάμου, Κω, Λέρου και Χίου και αφορούν αιτού-
ντες οι οποίοι εισήλθαν στην ελληνική επικράτεια μετά 
τις 20 Μαρτίου 2016 επιβάλλεται περιορισμός κυκλο-
φορίας 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 παρού-
σας ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που αποτελούν 
αντικείμενό της.

3. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 31 Μαΐου 2017

Η Διευθύντρια 

ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ  




