
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός διαδικασίας εγγραφής πιστώσεων 
στον τακτικό π/υ του Υπουργείου Μετανάστευσης 
και Ασύλου κατ’ αντιστοιχία εισπραττόμενων εσό-
δων στον ΑΛΕ 1450114001 “Παράβολα κάθε με-
ταγενέστερης της πρώτης αίτησης από αιτούντα 
διεθνούς προστασίας” και λοιπά συναφή θέματα.

2 Καθορισμός ημερομηνιών έναρξης της Ανάρ-
τησης, των στοιχείων κτηματογράφησης για 
ακίνητα των περιοχών στον προκαποδιστριακό 
Δήμο Μεγαρέων και στην κοινότητα Οινόης της 
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Πε-
ριφέρειας Αττικής και έκδοση απόφασης περί κα-
θορισμού της ημερομηνίας μέχρι την οποία είναι 
επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων 
και η κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης προδήλου 
σφάλματος για την ανωτέρω υπό κτηματογράφη-
ση περιοχή (κωδικός σύμβασης ΚΤ1-02) (άρθρα 2 
παρ. 8β και 6Α παρ. 5 του ν. 2308/1995).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. 472687  (1)
Καθορισμός διαδικασίας εγγραφής πιστώσεων 

στον τακτικό π/υ του Υπουργείου Μετανάστευ-

σης και Ασύλου κατ’ αντιστοιχία εισπραττόμενων 

εσόδων στον ΑΛΕ 1450114001 “Παράβολα κάθε 

μεταγενέστερης της πρώτης αίτησης από αιτούντα 

διεθνούς προστασίας” και λοιπά συναφή θέματα. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4636/2019 «Περί Διεθνούς Προστασίας και 

άλλες Διατάξεις» (Α’ 169) και ιδίως της παρ. 10 του άρ-
θρου 89 αυτού, όπως προστέθηκε με το άρθρο 23 του
ν. 4825/2021 «Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και 
επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επεν-
δυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμο-

νής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας, 
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης 
και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και 
άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 157),

β) του ν. 3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυ-
γής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες δι-
ατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 66) 
και ιδίως της παρ. 3 του άρθρου 29 αυτού, όπως τροπο-
ποιήθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4583/2018 «Κατάργηση 
των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτω-
ση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστι-
κών προϊόντων και άλλες διατάξεις» (Α’ 212),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

δ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

ε) του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευ-
σης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4),

στ) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπλη-
ρωτή Υπουργού» (Α’ 5),

ζ) του π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετα-
νάστευσης και Ασύλου» (Α’ 255) και

η) της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

2. Την υπό στοιχεία Α.1209 απόφαση του Διοικητή 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία 
βεβαίωσης εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και δια-
δικασία μείωσης εσόδων με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω 
των υπηρεσιών της διαλειτουργικότητας, κατ’ εφαρμο-
γή της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974 “Κώδικας 
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων” (Α’ 90)» (Β’ 4053).

3. Την υπό στοιχεία Α.1047/21.3.2020 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας «Όροι και 
διαδικασία είσπραξης-επιστροφής για την εφαρμογή 
του ηλεκτρονικού παραβόλου» (Β’ 979).

4. Την υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ της 7ης Αυγούστου 
2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική 
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και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογι-
σμού» (Β’ 3240).

5. Την ανάγκη αποτροπής της άσκησης καταχρηστι-
κών ή προφανώς αστήρικτων αιτήσεων, προκειμένου να 
εξασφαλισθούν η εύρυθμη λειτουργία των Αρχών Εξέ-
τασης των αιτήσεων και η αποτελεσματική προάσπιση 
των δικαιωμάτων των δικαιούχων διεθνούς προστασίας.

6. Το γεγονός ότι η εν λόγω ρύθμιση είναι σύμφωνη με το 
άρθρο 42 της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ δεδομένου ότι αντικει-
μενικά δεν καθιστά αδύνατη την πρόσβαση των αιτούντων 
σε νέα διαδικασία, ούτε οδηγεί πρακτικώς στη ματαίωση ή 
στον σοβαρό περιορισμό της πρόσβασης αυτής.

7. Το γεγονός ότι το παράβολο που προβλέπεται από 
την παρούσα αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογι-
σμού και εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπρα-
ξης Δημοσίων Εσόδων.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το 
ύψος της οποίας δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί, και 
θα καλυφθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β της 
παρ. 6 του άρθρου μόνου της παρούσας, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Ειδικά θέματα που αφορούν το παράβολο της παρ. 10 

του άρθρου 89 του ν. 4636/2019.
1. «Μεταγενέστερη αίτηση» είναι η αίτηση διεθνούς προ-

στασίας, όπως ορίζεται στην περ. η’ του άρθρου 63, του 
ν. 4636/2019. Για την υποβολή μεταγενέστερης αίτησης 
διεθνούς προστασίας μετά την πρώτη, η οποία υποβάλλε-
ται ατελώς, ο αιτών καταθέτει ηλεκτρονικό παράβολο με 
το αποδεικτικό καταβολής από τον φορέα είσπραξης, το 
ύψος του οποίου ορίζεται στο ποσό των εκατό (100) ευρώ.

2. Ως μεταγενέστερη αίτηση μετά την πρώτη νοείται 
η δεύτερη μεταγενέστερη αίτηση χορήγησης διεθνούς 
προστασίας και κάθε επόμενη αυτής, ανεξαρτήτως της 
αρχής κατάθεσης των προγενέστερων αιτήσεων, περι-
λαμβανομένης και της αρχικής. Εφόσον η μεταγενέστερη 
αίτηση υποβάλλεται και για λογαριασμό μελών της οικο-
γένειας του αιτούντος, απαιτείται η κατάθεση παραβό-
λου ίσου ποσού, για κάθε μέλος ξεχωριστά.

3. Το παράβολο εκδίδεται με τη διαδικασία του ηλεκτρο-
νικού παραβόλου (e-Παράβολο) μετά από υποβολή σχετι-
κού αιτήματος μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας στη δι-
αδικτυακή πύλη https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/
pliromes-kai-eispraxeis/e-paravolo της Γενικής Γραμματεί-
ας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή στη διαδικτυακή 
πύλη https://www.aade.gr/polites/e-parabolo της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

4. Η κατάθεση του e-Παραβόλου που έχει εξοφληθεί, 
αποτελεί προϋπόθεση της υποβολής της μεταγενέστε-
ρης αίτησης της παρ. 1 της παρούσας. Το e-Παράβολο 
και το αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του κατατί-
θενται στην αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή Παραλαβής 
της περίπτωσης δ’ του άρθρου 63 του ν. 4636/2019 ταυ-
τόχρονα με την υποβολή της μεταγενέστερης αίτησης 
διεθνούς προστασίας.

5. Το παράβολο της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρού-
σας αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού. Τα 
έσοδα από το παράβολο εμφανίζονται και παρακολου-

θούνται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων του κρα-
τικού προϋπολογισμού (Α.Λ.Ε. 1450114001 “Παράβολα 
κάθε μεταγενέστερης της πρώτης αίτησης από αιτούντα 
διεθνούς προστασίας”).

6. α. Στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Με-
τανάστευσης και Ασύλου εγγράφονται πιστώσεις κατ’ αντι-
στοιχία του 75% των εισπραττόμενων εσόδων στον Αναλυ-
τικό Λογαριασμό Εσόδων της προηγούμενης παραγράφου.

β. Οι ειδικοί φορείς του προϋπολογισμού του ΥΜΑ και 
οι Αναλυτικοί Λογαριασμοί Εξόδων σε βάρος των οποίων 
θα καταβάλλονται οι σχετικές δαπάνες, θα προσδιορί-
ζονται σε έγγραφο αίτημα της Διεύθυνσης Προϋπολογι-
σμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου 
Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο θα υποβάλλεται 
μετά το πέρας κάθε τριμήνου στο αρμόδιο τμήμα Προ-
ϋπολογισμού της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής 
Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

γ. Για την εγγραφή των πιστώσεων απαιτείται βεβαί-
ωση του Τμήματος Β’ Εσόδων της Διεύθυνσης Προϋ-
πολογισμού Γενικής Κυβέρνησης σχετικά με τα έσοδα 
που έχουν προβλεφθεί για το οικείο οικονομικό έτος και 
έχουν εισπραχθεί κατά το προηγούμενο τρίμηνο.

7. Η επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων 
ποσών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της 
υπό στοιχεία Α.1047/21.03.2020 (Β’ 979) κοινής απόφα-
σης των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 1.1.2022.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Μετανάστευσης και Ασύλου

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

    Ι 

 Αριθμ. απόφ. 166/12/16.12.2021 (2)
Καθορισμός ημερομηνιών έναρξης της Ανάρτη-

σης, των στοιχείων κτηματογράφησης για ακίνη-

τα των περιοχών στον προκαποδιστριακό Δήμο 

Μεγαρέων και στην κοινότητα Οινόης της Περι-

φερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περι-

φέρειας Αττικής και έκδοση απόφασης περί κα-

θορισμού της ημερομηνίας μέχρι την οποία είναι 

επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων 

και η κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης προδήλου 

σφάλματος για την ανωτέρω υπό κτηματογρά-

φηση περιοχή (κωδικός σύμβασης ΚΤ1-02) (άρ-

θρα 2 παρ. 8β και 6Α παρ. 5 του ν. 2308/1995).

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. β της παρ. 8 του άρθρου 2 

του ν. 2308/1995, «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία 
Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγ-
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γραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 114) και της παρ. 5 του άρθρου 6A του ν. 2308/1995, 
καθώς και του άρθρου 13 του ν. 2308/1995 σε συνδυα-
σμό με τις διατάξεις των παρ. 1 και 11 του άρθρου 1 του 
ν. 4164/2013 «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού 
Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 156).

2. Τις παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 1 του ν. 4512/2018 
«Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρ-
ρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμο-
γής και άλλες διατάξεις» (Α’ 5).

3. Τo άρθρο έκτο της παρ. 2 του ν. 4617/ 2019 «Κύ-
ρωση του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια σχετικά με την 
πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και 
ισότιμο καταμερισμό των οφειλών που απορρέουν από 
τη χρησιμοποίησή τους, στη Σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για τη Βιοποικιλότητα και άλλες διατάξεις» (Α’ 88).

4. Το άρθρο 1 του π.δ. 3/2001 (Α΄ 3) σύμφωνα με το 
οποίο μεταφέρεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
η Εποπτεία του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.

5. Την υπ’ αρ. 2151966/10.12.2021 εισήγηση του Γενι-
κού Διευθυντή.

6. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζει:

Άρθρο μόνο
Καθορίζεται η 30η Δεκεμβρίου 2022, ως ημερομηνία 

μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθε-
σμων δηλώσεων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 8 
του ν. 2308/1995, όπως ισχύει, και η κατάθεση αίτησης 
διόρθωσης προδήλου σφάλματος κατά τα οριζόμενα 
στα άρθρα 2 παρ. 8 και 6A παρ. 5 του ν. 2308/1995, στις 
υπό κτηματογράφηση περιοχές στον προκαποδιστριακό 
Δήμο Μεγαρέων και στην κοινότητα Οινόης της Περι-
φερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας 
Αττικής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2021

Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ   
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*02062462712210004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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