E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
KONSTANTINOS
MOSCHONAS
Date: 2020.07.13 20:24:45
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

28945

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
13 Ιουλίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και
των αντίστοιχων εντύπων που διεκπεραιώνονται
και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
(Κ.Ε.Π.).

2

Καθορισμός ημερομηνιών έναρξης της ανάρτησης, των στοιχείων κτηματογράφησης για ακίνητα
των περιοχών στους Προκαποδιστριακούς Δήμους/Κοινότητες Αφρατίου, Βαθέος, Καλοχωρίου Παντειχίου, Νέας Αρτάκης, Νέας Λαμψάκου, Παραλίας Αυλίδος, Φάρου, Φύλλων του Καλλικρατικού
Δήμου Χαλκιδέων της Περιφερειακής Ενότητας
Ευβοίας και στον Προκαποδιστριακό Δήμο Σχηματαρίου του Καλλικρατικού Δήμου Τανάγρας της
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και έκδοση απόφασης περί
καθορισμού της ημερομηνίας μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων
και η κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης προδήλου
σφάλματος για την ανωτέρω υπό κτηματογράφηση περιοχή (κωδικός σύμβασης ΚΤ1-04) σύμφωνα
με την περ. β της παρ. 8 του άρθρου 2 και την παρ.
5 του άρθρου 6Α του ν. 2308/1995 όπως ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 17679 ΕΞ 2020
(1)
Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
και των αντίστοιχων εντύπων, που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 15 και 17 του ν. 3274/2004
«Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού» (Α΄ 195).

Αρ. Φύλλου 2845

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/
2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 102), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης,
τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (Α΄ 102).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3448/2006 «Για
την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημοσίου
τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Α΄ 57).
5. Τις διατάξεις του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική
διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 138).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους-Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου
ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 75).
7. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/
1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 45).
8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
10. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85).
11. Την υπ΄ αρ. 161/25.7.2019 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γεώργιο Γεωργαντά» (Β΄ 3017).
12. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 4375/2016
«Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής
Προσφυγών, Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης,
σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή
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 προστασίας (αναδιατύπωση)” (L180/29.6.2013), διατάξεις για
την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 51), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
13. Τις διατάξεις της περ. ιβ του άρθρου 63, της παρ. 5
του άρθρου 69, του άρθρου 70, της παρ. 3 του άρθρου 78
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και των άρθρων 92 έως 107 του ν. 4636/2019 «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 169, διόρθωση
σφαλμάτων, Α΄ 173), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
14. Την υπ’ αρ. 1061/6.12.2019 κοινή απόφαση των
Υπουργών Δικαιοσύνης, Οικονομικών και Προστασίας
του Πολίτη «Ανασυγκρότηση, συμπλήρωση και ανανέωση θητείας των Προέδρων και μελών των Ανεξάρτητων
Επιτροπών Προσφυγών της Αρχής Προσφυγών. Τροποποίηση διατάξεων της αριθμ. 3006/18- 7-2016 απόφασης
των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 392 Υ.Ο.Δ.Δ. και διορθωτικό Φ.Ε.Κ. 429 Υ.Ο.Δ.Δ.) «Συγκρότηση και σύνθεση των
Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών των άρθρων 4 και
5 του ν. 4375/2016 Φ.Ε.Κ. 51 Α’», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει» (ΥΟΔΔ 1035).
15. Την υπ’ αρ. 25987/25.11.2019 απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Τροποποίηση Κανονισμού
Λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών- Προσαρμογή
προς τις διατάξεις των άρθρων 92 έως 107 και 116 του
ν. 4636/2019 (Α΄ 169)» (Β΄ 4284).
16. Του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και
ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 4).
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17. Του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α΄ 5).
18. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Η διαδικασία αίτησης για τη χορήγηση βεβαίωσης
περί αυτοπρόσωπης εμφάνισης, κατά τα οριζόμενα στην
περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 78 του ν. 4636/2019 (Α΄
169), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4686/2020 (Α΄ 96), αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, μπορεί να διεκπεραιώνεται, για τους κατέχοντες δελτίο αιτούντος διεθνή
προστασία εν ισχύ, και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης
Πολιτών (Κ.Ε.Π.) κατά την προβλεπόμενη από το άρθρο
31 του ν. 3013/2002, όπως αυτό ισχύει, διαδικασία.
Το έντυπο αίτησης που αντιστοιχεί στην ως άνω διαδικασία και η σχετική βεβαίωση επισυνάπτονται στην
παρούσα απόφαση, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της,
είναι αυτά που χρησιμοποιούνται από τα Κ.Ε.Π. και τις
καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και έχουν ως εξής:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ
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ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
[ȉǿȉȁȅȈ ȊȆǾȇǼȈǿǹȈ]

ǹ ǿ ȉ Ǿ Ȉ Ǿ – ȊȆǼȊĬȊȃǾ ǻǾȁȍȈǾ (ȐȡșȡȠ 8 ȃ.1599/1986)
Ǿ ĮțȡȓȕİȚĮ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ȝİ ĮȣĲȒ ĲȘ įȒȜȦıȘ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȜİȖȤșİȓ ȝİ ȕȐıȘ ĲȠ ĮȡȤİȓȠ ȐȜȜȦȞ
ȣʌȘȡİıȚȫȞ (ȐȡșȡȠ 8 ʌĮȡ. 4 ȃ. 1599/1986)

ȆİȡȚȖȡĮĳȒ ĮȚĲȒȝĮĲȠȢ: «ȋȠȡȒȖȘıȘ ȕİȕĮȓȦıȘȢ ĮȣĲȠʌȡȩıȦʌȘȢ İȝĳȐȞȚıȘȢ (ȐȡșȡȠ 78 ʌĮȡ. 3 ʌİȡ. ȕǯ

Ȟ. 4636/2019»

ǹȇǿĬȂ. ȆȇȍȉȅȀȅȁȁȅȊ

ȆȇȅȈ:

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ

*
ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ

* Ǿ ĮȓĲȘıȘ ĮʌİȣșȪȞİĲĮȚ …...

ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǹǿȉȅȊȃȉȅȈ:
ȅ – Ǿ ǵȞȠȝĮ (name)

ǼʌȫȞȣȝȠ (Surname):

ȆĮĲȡȫȞȣȝȠ (Father’s name):

ȂȘĲȡȫȞȣȝȠ (Mother’s name):

ǹȡȚșȝȩȢ ǻİȜĲȓȠȣ ǹȚĲȠȪȞĲȠȢ ǻȚİșȞȒ ȆȡȠıĲĮıȓĮ
(Card No):

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȑțįȠıȘȢ (Date of issue):
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȜȒȟȘȢ
(Date of expiry):

ĮȡȚșȝȩȢ ȣʌȩșİıȘȢ
(Case No)
ȊʌȘțȠȩĲȘĲĮ (Nationality):

ȉȩʌȠȢ ȖȑȞȞȘıȘȢ
(Place of birth):

ȉȘȜ:

E – mail:

ȅȇǿȈȂȅȈ / ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǼȀȆȇȅȈȍȆȅȊ(4) (ȖȚĮ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲİȜȚțȒȢ įȚȠȚțȘĲȚțȒȢ ʌȡȐȟȘȢ) : Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİ ıȣȞĲȐııİĲĮȚ Ș İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȑȞĲȣʌȠ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ʌȡȠıțȩȝȚıȘ İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘȢ ȝİ İʌȚțȪȡȦıȘ ĲȠȣ ȖȞȒıȚȠȣ ĲȘȢ ȣʌȠȖȡĮĳȒȢ Įʌȩ įȘȝȩıȚĮ ȣʌȘȡİıȓĮ Ȓ ıȣȝȕȠȜĮȚȠȖȡĮĳȚțȠȪ ʌȜȘȡİȟȠȣıȓȠȣ.
ȅȃȅȂǹ:

ǼȆȍȃȊȂȅ:

ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ ȆǹȉǼȇǹ:

ǹǻȉ:

ȅǻȅȈ:
ȉȘȜ:

ǹȇǿĬ:
Fax:

ȉ.Ȁ:
E – mail:

[ȉĮȤȣįȡȠȝȚțȒ ǻȚİȪșȣȞıȘ ȀǼȆ, ĲȘȜȑĳȦȞȠ, ĳĮȟ țĮȚ email ȖȚĮ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ]

1
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ȆȁǾȇȅĭȅȇǿǹȀǹ ȈȉȅǿȋǼǿǹ
ǹȆǹǿȉȅȊȂǼȃǹ ǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀǹ
ȉǿȉȁȅȈ ǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀȅȊ:

ȀǹȉǹȉǼĬǾȀǼ ȂǼ
ȉǾȃ ǹǿȉǾȈǾ

Ĭǹ ȆȇȅȈȀȅȂǿȈȉǼǿ

ȃǹ ǹȃǹǽǾȉǾĬǼǿ
ȊȆǾȇǼȈǿǹȀǹ(3)

ǼʌȓįİȚȟȘ įİȜĲȓȠȣ ĮȚĲȠȪȞĲȠȢ įȚİșȞȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ıİ ȚıȤȪ

ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ:

ȆȇȅȏȆȅĬǼȈǼǿȈ:
1.

ȆȇȅĬǼȈȂǿǹ ȊȆȅǺȅȁǾȈ:
.

ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ:
.

ȋȇȅȃȅȈ:
ȀȅȈȉȅȈ: ȂȘįȑȞ
Ȃİ ĮĲȠȝȚțȒ ȝȠȣ İȣșȪȞȘ țĮȚ ȖȞȦȡȓȗȠȞĲĮȢ ĲȚȢ țȣȡȫıİȚȢ (2), ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡ. 6 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 22 ĲȠȣ
ȃ. 1599/1986, įȘȜȫȞȦ ȩĲȚ:

(3) ǼȟȠȣıȚȠįȠĲȫ ĲȠ ȀǼȆ (ȐȡșȡȠ 31 ȃ. 3013/2002) ȞĮ ʌȡȠȕİȓ ıİ ȩȜİȢ ĲȚȢ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ
İȞȑȡȖİȚİȢ (ĮȞĮȗȒĲȘıȘ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȫȞ țȜʌ) ȖȚĮ ĲȘ įȚİțʌİȡĮȓȦıȘ ĲȘȢ ȣʌȩșİıȒȢ ȝȠȣ.
(4) ǼȟȠȣıȚȠįȠĲȫ ĲȠȞ/ĲȘȞ ʌȚȠ ʌȐȞȦ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞȠ/Ș ȞĮ țĮĲĮșȑıİȚ ĲȘȞ ĮȓĲȘıȘ Ȓ/țĮȚ ȞĮ ʌĮȡĮȜȐȕİȚ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ ʌȡȐȟȘ. (ǻȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȩĲĮȞ įİȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ İțʌȡȩıȦʌȠȢ)

…….……………..20…………..
(ȊʌȠȖȡĮĳȒ)

(1) ǹȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȠȜȠȖȡȐĳȦȢ țĮȚ țĮĲȩʌȚȞ ĮȡȚșȝȘĲȚțȐ, ȦȢ ʌȜȒȡȘȢ İȟĮȥȒĳȚȠȢ ĮȡȚșȝȩȢ Ș ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȖȑȞȞȘıȘȢ: ʌȤ Ș 7 ĭİȕȡȠȣĮȡȓȠȣ 1999 ȖȡȐĳİĲĮȚ ĮȡȚșȝȘĲȚțȐ: 070299
(2) «ǵʌȠȚȠȢ İȞ ȖȞȫıİȚ ĲȠȣ įȘȜȫȞİȚ ȥİȣįȒ ȖİȖȠȞȩĲĮ Ȓ ĮȡȞİȓĲĮȚ Ȓ ĮʌȠțȡȪʌĲİȚ ĲĮ ĮȜȘșȚȞȐ ȝİ ȑȖȖȡĮĳȘ ȣʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ ĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣ 8 ĲȚȝȦȡİȓĲĮȚ ȝİ ĳȣȜȐțȚıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȡȚȫȞ ȝȘȞȫȞ. ǼȐȞ Ƞ ȣʌĮȓĲȚȠȢ ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ ʌȡȐȟİȦȞ ıțȩʌİȣİ ȞĮ ʌȡȠıʌȠȡȓıİȚ ıĲȠȞ
İĮȣĲȩȞ ĲȠȣ Ȓ ıİ ȐȜȜȠȞ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȩ ȩĳİȜȠȢ ȕȜȐʌĲȠȞĲĮȢ ĲȡȓĲȠȞ Ȓ ıțȩʌİȣİ ȞĮ ȕȜȐȥİȚ ȐȜȜȠȞ, ĲȚȝȦȡİȓĲĮȚ ȝİ țȐșİȚȡȟȘ ȝȑȤȡȚ 10
İĲȫȞ».
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ȵȿȿȸɁȻȾȸ ȴȸɀɃȾɆȰɈȻȰ

Ȱʌɿɽ. ʋʌʘʏ.:

ȺȵɀȰ: Bɸɴɲʀʘʍɻ ʋɸʌʀ ɲʐʏʉʋʌʊʍʘʋɻʎ ɸʅʔɳʆɿʍɻʎ (ɳʌɽʌʉ 78 ʋɲʌ. 3 ʋɸʌ. ɴʚ ʏʉʐ ʆ.
4636/2019).
Ȳɸɴɲɿʉʑʏɲɿ ʊʏɿ ʉ/ɻ ɲɿʏʙʆ/ʉʑʍɲ ɳʍʐʄʉ ........ (ʊʆʉʅɲ) .......... (ɸʋʙʆʐʅʉ) ʏʉʐ…………..
(ʋɲʏʌʙʆʐʅʉ) ʃɲɿ ʏɻʎ …………… (ʅɻʏʌʙʆʐʅʉ), ʐʋɼʃʉʉʎ …… /ʅɸ ʏʊʋʉ ɶɹʆʆɻʍɻʎ ………….. ,
ʃɳʏʉʖʉʎ ʏʉʐ ʐʋ’ ɲʌɿɽ……………. ȴɸʄʏʀʉʐ Ȱɿʏʉʑʆʏʉʎ ȴɿɸɽʆɼ Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲ, ʅɸ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʄɼʇɻʎ
ʍʏɿʎ ................., ʃɲɿ ɲʌɿɽʅʊ ʐʋʊɽɸʍɻʎ …………. , ɸʅʔɲʆʀʍʏɻʃɸ ʍɼʅɸʌɲ, .../..../20...,
ɲʐʏʉʋʌʉʍʙʋʘʎ, ʍʏʉ ȾȵɅ ….......... ʃɲɿ ɲɿʏɼɽɻʃɸ ʏɻ ʖʉʌɼɶɻʍɻ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɻʎ ɴɸɴɲʀʘʍɻʎ.
ȸ ɸʆ ʄʊɶʘ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʖʉʌɻɶɸʀʏɲɿ ʍʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʏʘʆ ɷɿɲʏɳʇɸʘʆ ʏɻʎ ʋɸʌ. ɴʚ
ʏɻʎ ʋɲʌ. 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 78 ʏʉʐ ʆ. 4636/2019 (ɌȵȾ Ȱʚ 169), ʊʋʘʎ ɲʐʏɼ ʏʌʉʋʉʋʉɿɼɽɻʃɸ ʅɸ ʏɻʆ
ʋɲʌ. 2 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 11 ʏʉʐ ʆ. 4686/2020 (ɌȵȾ Ȱʚ 96).

Ƀ /ȸ ɉɅȰȿȿȸȿɃɇ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Ιουνίου 2020
Οι Υπουργοί
Μετανάστευσης και Ασύλου

Υφυπουργός
Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
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Αριθμ. απόφ. 103/12
(2)
Καθορισμός ημερομηνιών έναρξης της ανάρτησης, των στοιχείων κτηματογράφησης για
ακίνητα των περιοχών στους Προκαποδιστριακούς Δήμους/Κοινότητες Αφρατίου, Βαθέος,
Καλοχωρίου - Παντειχίου, Νέας Αρτάκης, Νέας
Λαμψάκου, Παραλίας Αυλίδος, Φάρου, Φύλλων
του Καλλικρατικού Δήμου Χαλκιδέων της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας και στον Προκαποδιστριακό Δήμο Σχηματαρίου του Καλλικρατικού Δήμου Τανάγρας της Περιφερειακής
Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και έκδοση απόφασης περί καθορισμού
της ημερομηνίας μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή
η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και η κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος για την ανωτέρω υπό κτηματογράφηση περιοχή (κωδικός σύμβασης ΚΤ1-04) σύμφωνα με
την περ. β της παρ. 8 του άρθρου 2 και την παρ.
5 του άρθρου 6Α του ν. 2308/1995 όπως ισχύει.
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
εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του
άρθρου 3 του ν. 4164/2013, και της παρ. 5 του άρθρου
6Α του ν. 2308/1995, καθώς και του άρθρου 13 του
ν. 2308/1995, σε συνδυασμό 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), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 1
του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος
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Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 5).
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου έκτου του
ν. 4617/ 2019 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια
σχετικά με την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και
τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφειλών που
απορρέουν από τη χρησιμοποίηση τους, στη Σύμβαση
των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 88).
4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13α του
ν. 2308/1995, όπως ισχύει.
5. Την υπ' αρ. ΓΔ 917/2019144/21.06.2020 εισήγηση
του Γενικού Διευθυντή.
6. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο Μόνο
Καθορίζει την 23η Ιουλίου 2021, ως ημερομηνία μέχρι
την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 2
του ν. 2308/1995, όπως ισχύει, και η κατάθεση αίτησης
διόρθωσης προδήλου σφάλματος, κατά τα οριζόμενα
στην παρ. 8 του άρθρου 2 και την παρ. 5 του άρθρου
6Α του ν. 2308/1995, όπως ισχύουν, στις υπό κτηματογράφηση περιοχές στον Καλλικρατικό Δήμο Χαλκιδέων
στους Προκαποδιστριακούς Δήμους/Κοινότητες Αφρατίου, Βαθέος, Καλοχωρίου - Παντειχίου, Νέας Αρτάκης,
Νέας Λαμψάκου, Παραλίας Αυλίδος, Φάρου, Φύλλων
της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας και στον Καλλικρατικό Δήμο Τανάγρας στον Προκαποδιστριακό Δήμο
Σχηματαρίου της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Ιουνίου 2020
Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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)

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

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

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02028451307200008*

