
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη κα-
ταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2022 και για τη 
θέση των οχημάτων σε ακινησία.

1 Έξοδος και επανείσοδος αλλοδαπών υπηκόων 
τρίτων χωρών κατόχων αδειών διαμονής, η ισχύς 
των οποίων έχει λήξει και αλλοδαπών υπηκόων 
τρίτων χωρών που έχουν αιτηθεί τη λήψη αρχικής 
άδειας διαμονής.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    Α. 1268 (1)
Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη κα-

ταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2022 και για 

τη θέση των οχημάτων σε ακινησία. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. 1 της υποπαρ. Ε7 του άρθρου 

πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016  - 
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγι-
κής 2013-2016» (Α’ 222).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2367/1953 «Περί 
τίτλων κυριότητος, ταξινομήσεως, αδειών κυκλοφορίας 
και φορολογίας αυτοκινήτων» (Α’ 82), καθώς και τις δια-
τάξεις του άρθρου 40 του ν. 2214/1994 «Αντικειμενικό 
Σύστημα Φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 75).

3. Τις διατάξεις της παρ.  1 του άρθρου 20 του 
ν. 2948/2001 «Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερ-
μάτων ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή 
του ευρώ» (Α’ 242) και τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 

3 του άρθρου 35 του ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα 
Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2012-2015» (Α’ 152).

4. Το π.δ. 142/2017 «Oργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

5. Την υπό στοιχεία Δ5Α 1123655 ΕΞ/6-8-2013 από-
φαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση είσπρα-
ξης Δημοσίων Εσόδων σε φορείς είσπραξης μέσω των 
Υπηρεσιών της εταιρείας Διατραπεζικά Συστήματα Α. 
Ε.(ΔΙΑΣ Α.Ε)» (Β΄ 1964).

6. Την υπό στοιχεία ΥΠΟΙΚ 339 ΕΞ 2019/18-7-2019 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

7. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατά-
ξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διορθωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 94) και ιδίως το άρθρο 41 αυτού.

8. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων για την 
εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 
2022, καθώς και για τη θέση σε ακινησία των οχημάτων.

9. Τη διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της παρού-
σας προκαλείται μικρή μετάθεση του χρόνου είσπραξης 
τελών κυκλοφορίας έτους 2022 και δεν προκαλείται δα-
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφα-
σίζουμε:

1. Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τε-
λών κυκλοφορίας έτους 2022, που λήγει στις 31.12.2021, 
καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία, πα-
ρατείνεται έως και 28.2.2022.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
ημερομηνία υπογραφής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2021

Ο Υφυπουργός

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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   Αριθμ. 4000/1/111-ιδ’ (2)
Έξοδος και επανείσοδος αλλοδαπών υπηκόων 

τρίτων χωρών κατόχων αδειών διαμονής, η ισχύς 

των οποίων έχει λήξει και αλλοδαπών υπηκόων 

τρίτων χωρών που έχουν αιτηθεί τη λήψη αρχι-

κής άδειας διαμονής.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της περ. ιζ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 και των άρθρων 

8, 9 και 25 του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης 
και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 80),

β. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα» - Α’ 98) και διατηρήθηκε σε 
ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

2. Την υπό στοιχεία 8000/1/2021/127-α’/24-12-2021 
εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού 
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, από την οποία 
προκύπτει ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προ-
καλείται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση σε βάρος 
των πιστώσεων του Προϋπολογισμού Εξόδων των Ειδι-
κών Φορέων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Κατά το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος 

της παρούσας έως και 31-12-2022, επιτρέπεται, μία ή 
περισσότερες φορές, η έξοδος και επανείσοδος, πολι-

τών τρίτων χωρών, νόμιμα διαμενόντων στην Ελλάδα, 
κατόχων: 

α) ισχύουσας βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για αρ-
χική χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής, βάσει των 
διατάξεων των άρθρων 8 και 9 του ν. 4251/2014 ή 

β) ισχύουσας ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής 
βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 4251/2014, 
προκειμένου να επισκεφθούν τη χώρα καταγωγής τους, 
εφόσον αναχωρούν από τη χώρα μας εντός του προα-
ναφερόμενου χρονικού διαστήματος και φέρουν ισχύον 
διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο, αναγνωρισμέ-
νο από τη χώρα.

2. Ομοίως, επιτρέπεται έως και 31-12-2022, η επανεί-
σοδος των ως άνω πολιτών τρίτων χωρών που έχουν 
αναχωρήσει από τη χώρα μας κατά το χρονικό διάστημα 
από 01-01-2021 έως και την έναρξη ισχύος της παρού-
σας, εφόσον δεν έχει εκδοθεί εν τω μεταξύ απορριπτική 
ή ανακλητική απόφαση επί των αιτήσεων χορήγησης/
ανανέωσης άδειας διαμονής ή της ισχύουσας ειδικής 
βεβαίωσης νόμιμης διαμονής, αντίστοιχα.

3. Από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας εξαιρούνται 
οι κάτοχοι ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής η οποία 
τους χορηγήθηκε σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 
25 του ν. 4251/2014.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2021

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02063223012210002*
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