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Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Της παρ. 8 του άρθρου 90 του ν.3386/2005 «Είσοδος,
διαµονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών
στην Ελληνική Επικράτεια» (ΦΕΚ 212 Α') όπως τροποποι
ήθηκε µε το άρθρο 17, παρ. 6 του ν. 3536/2007 «Ειδικές
ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοι
πών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 42 Α'),
2. Του νοµοθετικού διατάγµατος υπ' αριθµ. 356/1974
«Περί Κώδικος Εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α'),
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ
ϋπολογισµού,
5. Την υπ' αριθµ. ∆Ι∆Κ/Φ1/2/6139/23.3.2004 κοινή από
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερι
κών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης για την
ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης Αθανάσιο Νάκο
(ΦΕΚ 527 Β').
6. Την υπ' αριθµ. 37930/∆10Ε 1264/14.10.2005 κοινή από
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµίας
και Οικονοµικών για την ανάθεση αρµοδιοτήτων των
Υφυπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΦΕΚ 1432
Β'), αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Αρµόδιο όργανο για την επιβολή προστίµου
1. Τα προβλεπόµενα, από τις διατάξεις: α) της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν.3386/2005, όπως τρο-
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ποποιήθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του
ν. 3536/2007, β) της παραγράφου 6 του άρθρου 18 του
ν.3536/2007 και γ) της παραγράφου 4 του άρθρου 87 του
ν.3386/2005, όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο
3 του άρθρου 15 του ν.3536/2007, διοικητικά πρόστιµα
επιβάλλονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης ή του αρµόδιου
Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας, αναλόγως της αρµοδιότητας για τη χορήγηση της άδειας διαµονής, ή του
εξουσιοδοτηµένου από αυτούς οργάνου.
2. Τα προβλεπόµενα, από τις διατάξεις: α) της πα
ραγράφου 3 του άρθρου 82 του ν.3386/2005, β) της
παραγράφου 3 του άρθρου 86 του ν.3386/2005, γ) της
παραγράφου 3 του άρθρου 87 του ν.3386/2005 διοικη
τικά πρόστιµα επιβάλλονται µε απόφαση του αρµόδιου
Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας, στα διοικητικά όρια
της οποίας έλαβε χώρα η παράβαση.
3. Τα προβλεπόµενα, από τις διατάξεις της παραγρά
φου 3 και 4 του άρθρου 88 του ν.3386/2005 διοικητικά
πρόστιµα επιβάλλονται: α) στις αεροπορικές εταιρίες µε
απόφαση του οικείου αερολιµενάρχη και β) στις ναυτιλι
ακές εταιρίες ή τα ταξιδιωτικά γραφεία µε απόφαση του
οικείου Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, αναλόγως
του τόπου της έδρας της επιχείρησης.
Άρθρο 2
∆ιαδικασία βεβαίωσης προστίµου
1. Η επιβολή των προστίµων γίνεται µε τις αποφάσεις
των οργάνων του προηγούµενου άρθρου, οι οποίες εκ
δίδονται εντός µηνός: α) από την υποβολή της σχετικής
αίτησης του υπηκόου τρίτης χώρας για τα πρόστιµα
της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν.3386/2005, όπως
ισχύει, β) από τη δηµοσίευση της παρούσας για τα πρό
στιµα της παραγράφου 6 του άρθρου 18 του ν.3536/2007
και γ) από την περιέλευση των απαραίτητων δεδοµένων
για τη στοιχειοθέτηση της παράβασης στην οικεία υπη
ρεσία για τις λοιπές περιπτώσεις. Οι αποφάσεις αυτές,
αποτελούν και τη βεβαίωση του οικείου προστίµου, συ
νιστούν δε νόµιµο τίτλο κατ' άρθρο 2 ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ
Α’90), όπως ισχύει.
2. Στις βεβαιώσεις της προηγούµενης παραγράφου
αναγράφονται απαραίτητα το ονοµατεπώνυµο, το πα
τρώνυµο, η διεύθυνση κατοικίας του υπόχρεου, το ποσό
και η αιτία καταβολής, καθώς και ο Κ.Α. Εσόδου του
προϋπολογισµού, στον οποίο εµφανίζεται το αντίστοιχο
ποσό.
3. Τα πρόστιµα καταβάλλονται εφ' άπαξ σε οποιαδή
ποτε ∆.Ο.Υ εντός µηνός από την επίδοση της βεβαίω
σής τους στον υπόχρεο και η καταβολή αποδεικνύεται
µε την προσκόµιση στην αρµόδια υπηρεσία σχετικού
διπλοτύπου είσπραξης.
4. Ειδικά οι αποφάσεις επιβολής προστίµου της παρα
γράφου 1 του προηγούµενου άρθρου, την αρµοδιότητα
για την έκδοση των οποίων έχει ο οικείος Γενικός Γραµ
µατέας της Περιφέρειας, επιδίδονται δια των αρµοδίων
οργάνων του οικείου ∆ήµου ή Κοινότητας. Στις λοιπές
περιπτώσεις, η επίδοση των αποφάσεων γίνεται από
τα όργανα της υπηρεσίας, η οποία είναι αρµόδια για
την έκδοσή τους.

Άρθρο 3
Γενικές ρυθµίσεις
1. Τα έσοδα των προστίµων της παρούσας αποτελούν
έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού και εµφανίζο
νται στον Κ.Α. 3739 «Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές
ποινές επιβαλλόµενες από ∆ικαστήρια και δηµόσιες
γενικά αρχές».
2. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κώ
δικα Εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.∆.Ε.).
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Μαΐου 2007
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Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Μετηνυπ'αριθµ.21878/ΥΠΕ/1/00004/ν.2601/1998/18.5.2007
απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών
πιστοποιείται η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας
επένδυσης της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.»,
που αναφέρεται α) στην κατασκευή µονάδας παραγωγής πολυπροπυλενίου στη θέση που βρίσκονται οι
υφιστάµενες βιοµηχανικές εγκαταστάσεις στο δήµο
Εχεδώρου του Ν. Θεσσαλονίκης και β) στην κατασκευή
µονάδας παραγωγής προπυλενίου στη θέση που βρίσκονται οι υφιστάµενες εγκαταστάσεις διυλιστηρίου
στο δήµο Ασπροπύργου του Ν. Αττικής.
Ηµεροµηνία πιστοποίησης της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας: 20.6.2005
Θέσεις εργασίας εκατόν εξήντα τρεις (163) µόνιµες,
εκατόν ενενήντα δύο (192) δορυφορικές και αντί των
υφισταµένων 2.212 λαµβάνονται υπόψη οι συνολικές θέσεις του Οµίλου οι οποίες ανέρχονται σε 5.277 άτοµα
(4.577 υφιστάµενες + 163 νέες + 537 µετά από τη συγχώνευση µε την ΠΕΤΡΟΛΑ).
Επίσης µε την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού έξι
εκατοµµυρίων εννιακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα τριών ευρώ (6.986.963,00) €.
Η περίληψη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Υφυπουργού Ο
Προϊστάµενος Τµήµατος
ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗΣ

