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1 Παράταση προθεσμίας της υποβολής δήλωσης 
της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 από 
τους δικαιούχους εμπράγματων ή άλλων εγγρα-
πτέων δικαιωμάτων.

2 Επέκταση των χώρων αποθήκευσης του Κατα-
στήματος Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και 
Φορολογημένων Ειδών της Κ.Α.Ε. Α.Ε. στον Κρα-
τικό Αερολιμένα Ηρακλείου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 28438 ΕΞ 2022 (1)
Παράταση προθεσμίας της υποβολής δήλωσης 

της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 από 

τους δικαιούχους εμπράγματων ή άλλων εγγρα-

πτέων δικαιωμάτων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 2308/1995 «Κτηματογράφηση για τη δημιουρ-

γία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες 
εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 114) και ειδικότερα την παρ. 5 του άρθρου 2,

2. του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των 
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος 
Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α’ 5).

3. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία, διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

4. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005, 
Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

5. του άρθρου 1 του π.δ. 3/2021 «Μεταφορά υπηρε-
σιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και μετονο-
μασία Γενικών Γραμματειών (Α΄ 3),

6. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

7. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85),

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

9. του π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 142),

10. της υπ’ αρ. 1786/14-02-2022 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθε-
ση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β΄ 638),

11. της υπό στοιχεία 15667 ΕΞ 2022/21.04.2022 από-
φαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
(Β’ 2068),

12. της υπό στοιχεία 19934 ΕΞ 2022/24.05.2022 από-
φαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
(Β’ 2594).

ΙΙ. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζει:

1. Την παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσε-
ων της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 για τους 
κατοίκους εσωτερικού, τους κατοίκους της αλλοδαπής 
και για το Ελληνικό Δημόσιο, από την 30η Ιουνίου 2022 
έως την 31η Αυγούστου 2022, επί των ακινήτων που κτη-
ματογραφούνται α) με τη Σύμβαση με κωδικό ΚΤ5-31 
και τίτλο «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υπο-
στηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτη-
ματολογίου στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας 
Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης» και συγκεκριμένα 
στους Καλλικρατικούς Δήμους Ηρακλείου, Μαλεβιζίου 
και Χερσονήσου, και β) με τη Σύμβαση με κωδικό ΚΤ5-
30 και τίτλο «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή 
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού 
Κτηματολογίου στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότη-
τας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης» και συγκεκριμένα 
στους Καλλικρατικούς Δήμους Χανίων, Αποκορώνου, 
Σφακίων, Καντάνου - Σελίνου, Πλατανιά και Κισσάμου.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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2. Η ισχύς της παρ. 1 της παρούσας απόφασης αρχίζει 
από την 30ή Ιουνίου 2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2022

Ο Υφυπουργός 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Ι

Αριθμ. A.1086 (2)
Επέκταση των χώρων αποθήκευσης του Κατα-

στήματος Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και 

Φορολογημένων Ειδών της Κ.Α.Ε. Α.Ε. στον Κρα-

τικό Αερολιμένα Ηρακλείου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 827/1978 «Περί 

ρυθμίσεως δασμολογικών θεμάτων και άλλων διατά-
ξεων» (Α΄194),

β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄94) και ειδικό-
τερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του 
άρθρου 41 αυτού,

γ) του άρθρου 17 του π.δ. 86/1979 «Περί συστάσεως 
ιδιορρύθμου Ανωνύμου Εταιρείας διά την εκμετάλλευσιν 
καταστημάτων πωλήσεως αφορολογήτων και αδασμο-
λογήτων ειδών και εγκαταστάσεως και λειτουργίας τού-
των εις τα σημεία εξόδου επιβατών εξωτερικού» (Α΄17),

δ) της παρ. 4 του άρθρου 120 του ν. 2533/1997 «Χρη-
ματιστηριακή Αγορά Παραγώγων και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 228),

ε) την από 30-12-1997 Σύμβαση Παραχώρησης που 
υπεγράφη από το Ελληνικό Δημόσιο και την εταιρεία 
«Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.», καθώς και 
την από 22-3-2013 τροποποίηση αυτής,

στ) της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/
10-03-2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄968).

2. Της υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-01-2013 
(Β΄130 και Β΄372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδι-
οτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως 
συμπληρώθηκε, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπο-
παρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την υπ’ αρ. 1 της 20.01.2016 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 
41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφα-
ση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε.  «Ανανέωση 
θητείας Διοικητή Α.Α.Δ.Ε» (ΥΟΔΔ 689) και την υπό στοι-
χεία  5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (ΥΟΔΔ 27).

4. Το υπ’ αρ. 5/12-04-2022 αίτημα της εταιρίας «Κατα-
στήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.» με το οποίο ζητά 
την επέκταση των χώρων αποθήκευσης του Καταστή-
ματος Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και Φορολο-
γημένων Ειδών στον Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου.

5. Το υπ’ αρ. 3747/21.06.2022 έγγραφο του Τελωνείου 
Ηρακλείου το οποίο περιλαμβάνει τη γνωμοδότηση της 
Επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου 17 του π.δ. 86/1979 
μετά του σχετικού τοπογραφικού διαγράμματος.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την επέκταση των χώρων αποθήκευσης 
του Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και 
Φορολογημένων Ειδών, εντός του τελωνειακά ελεγχόμε-
νου χώρου, στον Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου, στη 
θέση και έκταση που προσδιορίζεται στο τοπογραφικό 
διάγραμμα που συνοδεύει το από 06.06.2022 Πρακτικό 
Γνωμοδότησης της Επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου 
17 του π.δ. 86/1979.

2. Ο νέος υπό παραχώρηση χώρος θα καταλαμβάνει 
συνολική επιφάνεια 48,65 τ.μ. και θα βρίσκεται υπό τε-
λωνειακή παρακολούθηση.

3. Το δικαίωμα εκμετάλλευσης του καταστήματος ανή-
κει αποκλειστικά στην εταιρία «Καταστήματα Αφορολο-
γήτων Ειδών Α.Ε.».

4. Η εγκατάσταση και λειτουργία του καταστήματος 
διέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 86/1979, όπως τροπο-
ποιήθηκε, από τις διατάξεις του άρθρου 120 του ν. 2533/
1997 και από τις διατάξεις των Υπουργικών Αποφάσεων, 
που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας, 
ελέγχου κ.λπ. των καταστημάτων που εκμεταλλεύεται η 
εταιρία «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2022

Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

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