ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.
Αριθ.
Διεκπ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΚΒ΄, 19 Μαΐου 2022,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Ένταξη των περιοχών ισχύος του Kτηµατολογικού Kανονισµού Δωδεκανήσου στο Eθνικό Kτηµατολόγιο,
εφαρµογή σε αυτές της κοινής εθνικής νοµοθεσίας - Διασύνδεση Ληξιαρχείων
και «Ελληνικού Κτηµατολογίου» - Καταχώριση αγωγών και αιτήσεων στα κτηµατολογικά φύλλα
και λοιπές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1: Σκοπός
Άρθρο 2: Αντικείµενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΩ-ΛΕΡΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Άρθρο 3: Διαδικασία προσαρµογής
Άρθρο 4: Ανάθεση των εργασιών προσαρµογής
Άρθρο 5: Αρχές της διαδικασίας προσαρµογής
Άρθρο 6: Συλλογή αναγκαίων για τις εγγραφές στοιχείων
Άρθρο 7: Καταχώριση εγγραπτέων δικαιωµάτων
Άρθρο 8: Ανάρτηση δεδοµένων προσαρµογής
Άρθρο 9: Αναµόρφωση των αρχείων
Άρθρο 10: Μετάπτωση στο Εθνικό Κτηµατολόγιο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Άρθρο 11: Στελέχωση των υπηρεσιών του Κτηµατολογικού Γραφείου Δωδεκανήσου και του υποκαταστήµατος
Κω

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ» - ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΣΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ» - ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΣΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΥΛΛΑ
Άρθρο 12: Ηλεκτρονικό Σύστηµα Διασύνδεσης Ληξιαρχείων και Ελληνικού Κτηµατολογίου - Προσθήκη άρθρου
3Α στον ν. 2664/1998
Άρθρο 13: Δικαίωµα ειδικών ή καθολικών διαδόχων δικαιούχου εγγραπτέου δικαιώµατος να ζητήσουν διόρθωση στοιχείων πρώτης εγγραφής - Προθεσµία καταχώρισης αίτησης στο κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου - Άσκηση αίτησης όταν η διόρθωση αφορά σε οριζόντια ιδιοκτησία - Τροποποίηση παρ. 2, 3 και 8 άρθρου 6
του ν. 2664/1998
Άρθρο 14: Προσθήκη περίπτωσης όπου απαιτείται η
καταχώριση δικογράφου στο κτηµατολογικό φύλλο και
προθεσµία αυτής - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 7
του ν. 2264/1998
Άρθρο 15: Προσθήκη περίπτωσης όπου απαιτείται η
καταχώριση δικογράφου στο κτηµατολογικό φύλλο και
προθεσµία αυτής - Τροποποίηση άρθρου 12 του
ν. 2664/1998
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Άρθρο 16: Ανακατανοµή θέσεων ανά κλάδο στην κεντρική και τις περιφερειακές υπηρεσίες του Ν.Π.Δ.Δ.
«Ελληνικό Κτηµατολόγιο» - Τροποποίηση παρ. 1, 2 και 4
άρθρου 17 του ν. 4512/2018
Άρθρο 17: Τοµεάρχες Υποστήριξης Κτηµατολογίου Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 18 του ν. 4821/2021
Άρθρο 18: Ανάθεση καθηκόντων προϊσταµένων Κτηµατολογικών Γραφείων και Υποκαταστηµάτων - Προσθήκη παρ. 5Α στο άρθρο 18 του ν. 4512/2018
Άρθρο 19: Σύσταση πάγιας προκαταβολής στα Κτηµατολογικά Γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηµατολόγιο» - Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 26 του ν. 4512/2018
Άρθρο 20: Ρυθµίσεις σχετικά µε τον επαναπροσδιορισµό της θέσης και των ορίων γεωτεµαχίων - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 19Α του ν. 2664/1998 και παρ. 2 άρθρου 102 του ν. 4623/2019
Άρθρο 21: Σύναψη συµπληρωµατικών συµβάσεων του
Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηµατολόγιο»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 22: Πιστοποιητικό οικονοµικής ενηµερότητας
Άρθρο 23: Λύση συµφώνου συµβίωσης µε ηλεκτρονικά
µέσα - Τροποποίηση άρθρου 7 του ν. 4356/2015
Άρθρο 24: Εξουσιοδοτική διάταξη για τη λύση συµφώνου συµβίωσης µε ηλεκτρονικά µέσα - Προσθήκη παρ. 2
στο άρθρο 12 του ν. 4356/2015
Άρθρο 25: Αποδέκτες των εγγράφων που εκδίδονται
µέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 27 του ν. 4727/2020
Άρθρο 26: Κατασκευές κεραιών υπουργείων, πρεσβειών και διπλωµατικών αποστολών - Τροποποίηση περ. β΄
παρ. 1 άρθρου 29 του ν. 4635/2019
Άρθρο 27: Έλεγχοι ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 35 του ν. 4635/2019
Άρθρο 28: Συµπλήρωση αρµοδιοτήτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων σε περίπτωση καθυστερηµένης επίδοσης ταχυδροµικού αντικειµένου - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 5 του ν. 4053/2012
Άρθρο 29: Ενιαίο Σηµείο Πληροφόρησης και σύστηµα
«e-Διέλευσις» - Προσθήκη παρ. 17, 18 και 19 στο άρθρο
151 του ν. 4727/2020
Άρθρο 30: Χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης για τη
στήριξη του τουρισµού της Βόρειας Εύβοιας και της Σάµου
Άρθρο 31: Ένταξη στον Ψηφιακό Μετασχηµατισµό Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων - Τροποποίηση παρ. 1 και 5
άρθρου 10 του ν. 4918/2022
Άρθρο 32: Οικονοµική στήριξη των επιχειρήσεων έκδοσης εφηµερίδων - Τροποποίηση παρ. 3α άρθρου 86
του ν. 4674/2020
Άρθρο 33: Ρύθµιση οφειλών προς τον Ενιαίο Δηµοσιογραφικό Οργανισµό Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης - Τροποποίηση περ. α΄ παρ. 4 άρθρου 50 του

ν. 4779/2021
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 34: Καταχώριση µεταγραπτέων και εγγραπτέων
πράξεων Υποθηκοφυλακείου Ευδήλου Ικαρίας
Άρθρο 35: Ευεργέτηµα πενίας - Προσθήκη άρθρου 15Α
του ν. 693/1977
Άρθρο 36: Συµµετοχή των Προϊσταµένων κάθε τµήµατος στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. ως εισηγητών - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 4 του ν.δ. 1017/1971
Άρθρο 37: Αποζηµίωση δικαστικού επιµελητή - Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 15 του ν. 3226/2004
Άρθρο 38: Μέσος όρος βαθµών των υποψηφίων και
κριτήρια επιλογής διδασκόντων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών - Διόρθωση παροραµάτων - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 20 και παρ. 4 άρθρου 49 του
ν. 4871/2021
ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 39: Μεταβατική διάταξη ως προς την υποχρέωση απασχόλησης προπονητή - Τροποποίηση άρθρου 64
του ν. 4809/2021
Άρθρο 40: Αθλητικά σωµατεία που έχουν ιδρυθεί µε
πρωτοβουλία ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισµών και
των συλλόγων αποφοίτων τους ή εργασιακών µονάδων Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 2 και παρ. 1 άρθρου 8 του
ν. 2725/1999
Άρθρο 41: Διεύρυνση πιστοποιηµένων χρηστών Ψηφιακού Μητρώου Μελών Λεσχών Φιλάθλων - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 41Ι του ν. 2725/1999
Άρθρο 42: Παράταση της θητείας της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιµετώπιση της Βίας
Άρθρο 43: Μεταβατική κάλυψη λειτουργικών αναγκών
του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ» - Τροποποίηση άρθρου
137 του ν. 4876/2021
Άρθρο 44: Παραχώρηση χρήσης του κλειστού γυµναστηρίου καλαθοσφαίρισης του Ολυµπιακού Αθλητικού
Κέντρου Αθήνας «Σπύρος Λούης» στην Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Άρθρο 45: Ανάθεση δηµόσιων συµβάσεων µελετών και
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών για τις ανάγκες στέγασης αθλητικών οµοσπονδιών στο Ολυµπιακό Αθλητικό
Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης»
ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 46: Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 47: Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 48: Καταργούµενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 49: Έναρξη ισχύος
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ΜΕΡΟΣ Α΄
ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΣΧΥΟΣ
ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Κτηµατολογικού Γραφείου, σε περίπτωση δε αδυναµίας
του, µε επιµέλεια της Γραµµατείας του οικείου Πρωτοδικείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Για τη µεταφορά των τηρούµενων στα Κτηµατολογικά
Γραφεία Ρόδου και Κω - Λέρου νοµικών, χωρικών και τεχνικών πληροφοριών στο σύστηµα του Εθνικού Κτηµατολογίου, προηγείται διαδικασία προσαρµογής, η οποία
διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

Η διαδικασία προσαρµογής διέπεται από τις ακόλουθες αρχές:
α. Στα κτηµατολογικά βιβλία του Εθνικού Κτηµατολογίου καταχωρίζεται η ενεργός νοµική πληροφορία για
κάθε ακίνητο κατά µεταφορά από τις κτηµατολογικές µερίδες του Κτηµατολογικού Κανονισµού Δωδεκανήσου,
όπως αυτές ενηµερώνονται µε τις εκκρεµείς προς εγγραφή πράξεις.
β. Σε κάθε ακίνητο και κάθε αυτοτελές ιδιοκτησιακό αντικείµενο αντιστοιχεί ένα κτηµατολογικό φύλλο, για
την τήρηση και ενηµέρωση του οποίου εφαρµόζεται το
άρθρο 11 του ν. 2664/1998 (Α΄ 275).
γ. Πληροφορίες που καταχωρίζονταν στις κτηµατολογικές µερίδες του Κτηµατολογικού Κανονισµού Δωδεκανήσου, αλλά δεν αντιστοιχούν στη συλλεγόµενη και καταχωριζόµενη στο σύστηµα του Εθνικού Κτηµατολογίου
πληροφορία, όπως, ιδίως, οι προβλεπόµενες στο οθωµανικό δίκαιο και διατηρηθείσες στον Κτηµατολογικό Κανονισµό διακρίσεις των ακινήτων, δεν µεταφέρονται, αλλά
διατηρούνται υπό µορφή αρχείου. Η πληροφορία αυτή αξιοποιείται για την αναγνώριση και καταχώριση των ενεργών δικαιωµάτων, όπως αυτά ισχύουν κατά τον χρόνο της προσαρµογής.
δ. Για τις κοινόχρηστες και λοιπές ειδικές εκτάσεις τηρείται η κωδικοποίηση του Εθνικού Κτηµατολογίου.
ε. Για τη δηµιουργία των κτηµατολογικών διαγραµµάτων λαµβάνονται υπόψη τα ατοµικά διαγράµµατα και η
προσαρµογή των ορίων σύµφωνα µε την υφιστάµενη
πραγµατική κατάσταση, εφόσον δεν υφίστανται περί αυτών αµφισβητήσεις µεταξύ των όµορων ιδιοκτησιών. Κατά τη διαµόρφωση των διαγραµµάτων διατηρούνται οι
έννοµες συνέπειες που έχουν παραχθεί, συµπεριλαµβανοµένης της αρτιότητας.
στ. Εφαρµόζονται ενιαία κτηµατολογική καταγραφή
των γηπέδων (γαιών) και των κτισµάτων (οικοδοµών) υπό τη µορφή γεωτεµαχίου και σύνδεση αυτών µε τις µερίδες οικοδοµών του Κτηµατολογικού Κανονισµού υπό
τη µορφή αρχείου.

Άρθρο 4
Ανάθεση των εργασιών προσαρµογής

Άρθρο 6
Συλλογή αναγκαίων για τις εγγραφές στοιχείων

1. Οι αναγκαίες για την προσαρµογή νοµικές και τεχνικές εργασίες ανατίθενται από το Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό
Κτηµατολόγιο» (Φορέας) σε τρίτους, σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία.
2. Σκοπός της προσαρµογής είναι η ενηµέρωση των
κτηµατολογικών µερίδων και διαγραµµάτων που τηρούνται σύµφωνα µε τον Κτηµατολογικό Κανονισµό Δωδεκανήσου µε τις εκκρεµείς πράξεις, καθώς και η καταχώριση της σχετικής πληροφορίας στο σύστηµα του Εθνικού Κτηµατολογίου.
3. Οι αναγκαίες κοινοποιήσεις από τα Κτηµατολογικά
Γραφεία Ρόδου και Κω - Λέρου, στους ενδιαφεροµένους
των εκκρεµών αιτήσεων καταχώρισης ή εγγραφής που
έχουν απορριφθεί, γίνονται µε επιµέλεια του αρµόδιου

1. Για την εκπόνηση των εργασιών της προσαρµογής
λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία από τα αρχεία των τίτλων και διαγραµµάτων που τηρούν τα Κτηµατολογικά
Γραφεία Ρόδου και Κω - Λέρου, καθώς και πρόσθετα
στοιχεία και πληροφορίες που συλλέγονται από άλλες
δηµόσιες υπηρεσίες από τους αναδόχους για λογαριασµό του Φορέα.
2. Στο κτηµατολογικό φύλλο καταχωρίζεται ως δικαιούχος το πρόσωπο που εµφανίζεται ως τέτοιο στην οικεία µερίδα του ακινήτου, ακόµη και αν κατά τη συλλογή
και επεξεργασία των στοιχείων διαπιστώνεται ο θάνατός
του.
3. Ακίνητα, για τα οποία δεν υπάρχει καµία πληροφορία ως προς τον δικαιούχο τους από την έναρξη ισχύος

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος είναι η ένταξη των περιοχών,
στις οποίες η δηµοσιότητα των εµπραγµάτων σχέσεων
επί ακινήτων διέπεται από τις διατάξεις του Κτηµατολογικού Κανονισµού Δωδεκανήσου, στο σύστηµα του Εθνικού Κτηµατολογίου που υποστηρίζεται από το Ν.Π.Δ.Δ.
«Ελληνικό Κτηµατολόγιο».
Άρθρο 2
Αντικείµενο
Αντικείµενο του παρόντος είναι η ρύθµιση της διαδικασίας καταγραφής των νοµικών, χωρικών και τεχνικών
πληροφοριών, η πρόβλεψη διατάξεων για δικαιώµατα εγγραπτέα στον Κτηµατολογικό Κανονισµό που δεν καταχωρίζονται στο Εθνικό Κτηµατολόγιο και η θέσπιση διατάξεων για την προσωρινή στελέχωση των Κτηµατολογικών Γραφείων Ρόδου και Κω.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ
ΣΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΡΟΔΟΥ
ΚΑΙ ΚΩ - ΛΕΡΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΟΥΣ
ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Άρθρο 3
Διαδικασία προσαρµογής

Άρθρο 5
Αρχές της διαδικασίας προσαρµογής
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του Κτηµατολογικού Κανονισµού, ιδίως συνεπεία της
διαδικασίας τεχνικής προσαρµογής και µετάπτωσης, καταγράφονται ως αγνώστου ιδιοκτήτη.
Άρθρο 7
Καταχώριση εγγραπτέων δικαιωµάτων
Κατά την εκτέλεση των εργασιών προσαρµογής, οι υπηρεσίες των Κτηµατολογικών Γραφείων Ρόδου και Κω Λέρου εξακολουθούν να διεκπεραιώνουν τα αιτήµατα
καταχώρισης που τους υποβάλλονται και ενηµερώνουν
τα τηρούµενα βιβλία και στοιχεία, εκκαθαρίζουν δε κάθε
σχετική εκκρεµότητα προς τον σκοπό της πληρότητας
και ορθότητας των παραγόµενων αρχείων περιγραφικής
και χωρικής πληροφορίας που εκπονούνται για τις εργασίες προσαρµογής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κτηµατολογικό Κανονισµό Δωδεκανήσου. Οι υπηρεσίες ενηµερώνουν για τα εκάστοτε καταχωριζόµενα στοιχεία
τους διενεργούντες τη διαδικασία προσαρµογής.
Άρθρο 8
Ανάρτηση δεδοµένων προσαρµογής
1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσαρµογής, τα αρχεία µε τις νοµικές, χωρικές και τεχνικές πληροφορίες δηµοσιοποιούνται µε δηµόσια ανάρτηση στα
καταστήµατα των Κτηµατολογικών Γραφείων Ρόδου και
Κω - Λέρου και στα οικεία Δηµαρχεία, καθώς και ηλεκτρονικά στις ιστοσελίδες του Φορέα και των Δικηγορικών Συλλόγων Ρόδου και Κω.
2. Όποιος έχει έννοµο συµφέρον, δικαιούται, εντός
προθεσµίας έξι (6) µηνών από την ηλεκτρονική ανάρτηση της παρ. 1, να υποβάλλει αίτηση διόρθωσης για τη
διόρθωση πρόδηλων σφαλµάτων που εµφιλοχώρησαν
κατά τη διαδικασία της επεξεργασίας. Η καταγραφή είναι προδήλως εσφαλµένη, εάν παρατηρείται αδικαιολόγητη απόκλιση µεταξύ των στοιχείων που έχουν καταχωριστεί στις κτηµατολογικές µερίδες ή τα διαγράµµατα
και εκείνων που έχουν αναρτηθεί. Επί των αιτήσεων αποφαίνεται το οικείο Κτηµατολογικό Γραφείο, µετά από
εισήγηση του αναδόχου προσαρµογής. Με απόφαση του
Φορέα µπορεί η προθεσµία αυτή να παραταθεί έως δύο
(2) µήνες ακόµη.
3. Σε ακίνητα που στην ανάρτηση εµφανίζονται ως αγνώστου ιδιοκτήτη, όποιος έχει έννοµο συµφέρον, δικαιούται να ζητήσει µε την αίτηση της παρ. 2 να καταγραφεί
ως δικαιούχος, εφόσον προσκοµίζει και αποδεικνύει ότι
διαθέτει τα απαιτούµενα κατά τον Κτηµατολογικό Κανονισµό Δωδεκανήσου στοιχεία.
Άρθρο 9
Αναµόρφωση των αρχείων
1. Μετά την εξέταση των αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλων σφαλµάτων, πραγµατοποιείται η τελική αναµόρφωση των αρχείων, µε αξιοποίηση και όσων πληροφοριών
οι ανάδοχοι έχουν συλλέξει κατά το µεσοδιάστηµα. Όλες οι έννοµες συνέπειες που προέκυψαν κατά το χρονικό διάστηµα ισχύος του Κτηµατολογικού Κανονισµού
Δωδεκανήσου, διατηρούνται.
2. Ακίνητα που και µετά την αναµόρφωση συνεχίζουν
να φέρουν την ένδειξη «άγνωστος ιδιοκτήτης», καταχωρίζονται ως ιδιοκτησία του Ελληνικού Δηµοσίου.

Άρθρο 10
Μετάπτωση στο Εθνικό Κτηµατολόγιο
1. Με διαπιστωτική πράξη του Φορέα κηρύσσονται η
περαίωση της προσαρµογής και η µετάπτωση των περιοχών στις οποίες ίσχυε ο Κτηµατολογικός Κανονισµός
Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηµατολόγιο.
Η διαδικασία µετάπτωσης ολοκληρώνεται εντός τριών
(3) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
2. Μετά την έκδοση της πράξης της παρ. 1, η επεξεργασία και η καταχώριση των εισερχόµενων εγγραπτέων
πράξεων στα Κτηµατολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω Λέρου διενεργούνται µόνο ηλεκτρονικά, παύουν δε να ενηµερώνονται τα τηρούµενα έως τότε έντυπα βιβλία.
3. Στις περιοχές που αφορά η διαπιστωτική πράξη της
παρ. 1 εφαρµόζεται εφεξής ο ν. 2664/1998 (Α΄ 275), µε
εξαίρεση το Δεύτερο Κεφάλαιο (άρθρα 6 έως 9).
4. Για τις εγγραφές που µεταφέρονται στο Εθνικό Κτηµατολόγιο εξαιτίας της µετάπτωσης, ισχύει το µαχητό
τεκµήριο του άρθρου 13 του ν. 2664/1998. Αν η ενεργή
µεταφερόµενη εγγραφή είναι η αρχική οριστική καταχώριση στη µερίδα του ακινήτου, σύµφωνα µε το άρθρο 39
του Κτηµατολογικού Κανονισµού Δωδεκανήσου, δεν χωρεί διόρθωσή της µε κανέναν τρόπο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Άρθρο 11
Στελέχωση των υπηρεσιών του Κτηµατολογικού
Γραφείου Δωδεκανήσου και του Υποκαταστήµατος Κω
1. Στην Περιφερειακή Υπηρεσία του Κτηµατολογικού
Γραφείου Δωδεκανήσου και στο Υποκατάστηµα Κω κατανέµονται οργανικές θέσεις µε απόφαση του Γενικού
Διευθυντή του Φορέα, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5).
2. Μέχρι την πλήρωση όλων των οργανικών θέσεων
της παρ. 1, ο Φορέας δύναται για την αντιµετώπιση των
αναγκών λειτουργίας των ανωτέρω θέσεων:
(α) Να συνάπτει συµβάσεις µίσθωσης έργου κατά τη
διαδικασία του άρθρου 162 του ν. 4483/2017 (Α΄107),
(β) να προβαίνει σε κάλυψη των ανωτέρω θέσεων µε
αποσπάσεις, σύµφωνα µε τον ν. 4440/2016 (Α΄224).
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ» - ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΓΩΓΩΝ
ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΥΛΛΑ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ» - ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΓΩΓΩΝ
ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΥΛΛΑ
Άρθρο 12
Ηλεκτρονικό Σύστηµα Διασύνδεσης Ληξιαρχείων
και Ελληνικού Κτηµατολογίου - Προσθήκη άρθρου 3Α
στον ν. 2664/1998
Στον ν. 2664/1998 (Α΄ 275), προστίθεται νέο άρθρο 3Α
ως εξής:
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«Άρθρο 3Α
Ηλεκτρονικό Σύστηµα Διασύνδεσης Ληξιαρχείων
και Ελληνικού Κτηµατολογίου
«1. Θεσπίζεται ηλεκτρονικό σύστηµα αυτοµατοποιηµένης διασύνδεσης των ληξιαρχείων και ληξιάρχων του
ν. 344/1976 (Α΄143) και του Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία
«Ελληνικό Κτηµατολόγιο» για την πρόσβαση των κτηµατολογικών γραφείων και λοιπών υπηρεσιακών µονάδων
του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηµατολόγιο» στις διαδικτυακές υπηρεσίες και στα δεδοµένα του Πληροφοριακού
Συστήµατος «Μητρώο Πολιτών» του άρθρου 115 του
ν. 4483/2017 (Α΄ 107) του Υπουργείου Εσωτερικών, που
έχει διατεθεί στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (εφεξής Σύστηµα). Σκοπός του Συστήµατος είναι η αυτόµατη ηλεκτρονική ενηµέρωση των
αλφαβητικών ευρετηρίων και των κτηµατολογικών βιβλίων που τηρούνται στο Εθνικό Κτηµατολόγιο, µε την
ηµεροµηνία θανάτου, τον αριθµό και την εκδούσα αρχή
των ληξιαρχικών πράξεων θανάτου των φερόµενων ως
δικαιούχων δικαιωµάτων που έχουν εγγραφεί στα κτηµατολογικά βιβλία, καθώς και των προσώπων των οποίων η αίτηση διόρθωσης του άρθρου 6Α του
ν. 2308/1995 (Α΄114) έχει σηµειωθεί ως εκκρεµής, σύµφωνα µε το άρθρο 7Α του ίδιου νόµου. Το Σύστηµα τίθεται αρχικά σε δοκιµαστική λειτουργία δεκαπέντε (15) ηµέρες µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος και για χρονικό διάστηµα δεκαπέντε (15) ηµερών. Η λήξη της δοκιµαστικής λειτουργίας του Συστήµατος διαπιστώνεται µε
απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Δεκαπέντε (15) ηµέρες µετά τη λήξη της δοκιµαστικής λειτουργίας, αρχίζει η παραγωγική λειτουργία του Συστήµατος. Η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Συστήµατος διαπιστώνεται µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Συστήµατος, τα αλφαβητικά ευρετήρια και τα κτηµατολογικά βιβλία του Εθνικού Κτηµατολογίου ενηµερώνονται αυτόµατα, ηλεκτρονικά, µε την ηµεροµηνία θανάτου, τον αριθµό και την εκδούσα αρχή
των ληξιαρχικών πράξεων που καταχωρίζονται από την
έναρξη ισχύος της παραγωγικής λειτουργίας του Συστήµατος, στο Μητρώο Πολιτών. Η αυτόµατη ενηµέρωση
του προηγούµενου εδαφίου αφορά και στις ληξιαρχικές
πράξεις που έχουν καταχωριστεί στο Μητρώο Πολιτών
πριν από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του
Συστήµατος.
2. Σε περίπτωση θανάτου προσώπου που έχει καταχωριστεί στις κτηµατολογικές εγγραφές ως δικαιούχος εγγραπτέου δικαιώµατος, οι διάδοχοί του υποχρεούνται,
µέσα σε έναν (1) µήνα από την παρέλευση της προθεσµίας του άρθρου 1847 ΑΚ, να γνωστοποιήσουν τη διαδοχή τους επί του καταχωρισθέντος δικαιώµατος, µε την
υποβολή αίτησης στο αρµόδιο Κτηµατολογικό Γραφείο.
Η ανωτέρω υποχρέωση γνωστοποίησης βαρύνει και
τους διαδόχους αποβιώσαντος προσώπου που έχει υποβάλλει την αίτηση διόρθωσης του άρθρου 6Α του
ν. 2308/1995, η εξέταση της οποίας έχει σηµειωθεί ως
εκκρεµής σύµφωνα µε το άρθρο 7 Α του ίδιου νόµου στο
κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου, σχετικά µε το δικαίωµα που αµφισβητείται µε την αίτηση διόρθωσης. Εφόσον κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχει λήξει η
προθεσµία γνωστοποίησης ή αποµένει διάστηµα µικρό-

τερο των δύο (2) µηνών για τη λήξη της, η σχετική γνωστοποίηση γίνεται µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
3. Με την αίτηση, για την οποία εφαρµόζονται αναλογικά τα άρθρα 15 και 16 του παρόντος, συνυποβάλλονται
τα σχετικά έγγραφα της παρ. 4.2.1. του Κεφαλαίου 4 της
υπ’ αριθµ. 556/09/2012 απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Β΄3370). Με την επιφύλαξη των παρ.
1 και 2 του άρθρου 15, τα στοιχεία των διαδόχων του αποβιώσαντος και οι πληροφορίες για το δικαίωµά τους
καταχωρίζονται ως «σηµείωση» στο πεδίο «Παρατηρήσεις» του κτηµατολογικού φύλλου του ακινήτου αµελλητί και πάντως το αργότερο µέσα σε προθεσµία δέκα (10)
ηµερών από την υποβολή της αίτησης. Για τους όρους
και τα δικαιούµενα πρόσωπα για την άσκηση του δικαιώµατος πρόσβασης και έρευνας στα στοιχεία της παρούσας και της παρ. 1 εφαρµόζεται η υπό στοιχεία
11206ΕΞ2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Επικρατείας και του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Β΄ 1539), όπως εκάστοτε ισχύει. Η υποχρέωση του πρώτου εδαφίου αίρεται, αν οι διάδοχοι του εµφανιζόµενου στα κτηµατολογικά φύλλα ως δικαιούχου,
εντός της παραπάνω προθεσµίας, ζητήσουν µε αίτησή
τους την καταχώριση πράξης της περ. ζ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 12. Σε κάθε περίπτωση, τα πρόσωπα που έχουν
σηµειωθεί ως κληρονόµοι στο κτηµατολογικό φύλλο του
ακινήτου δεν µπορούν να επιχειρήσουν εγκύρως καµία
πράξη διάθεσης του εγγραπτέου δικαιώµατος πριν από
την πλήρωση των προϋποθέσεων των άρθρων 1193,
1195, 1198 και 1199 ΑΚ.
Άρθρο 13
Δικαίωµα ειδικών ή καθολικών διαδόχων δικαιούχου
εγγραπτέου δικαιώµατος να ζητήσουν διόρθωση
στοιχείων πρώτης εγγραφής - Προθεσµία καταχώρισης
αίτησης στο κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου Άσκηση αίτησης όταν η διόρθωση αφορά σε οριζόντια
ιδιοκτησία - Τροποποίηση παρ. 2, 3 και 8 άρθρου 6 του
ν. 2664/1998
1. Στην περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 6 του
ν. 2664/1998 (Α΄ 275): α) διαγράφεται το τέταρτο εδάφιο, β) µετά το τελευταίο εδάφιο προστίθενται έξι νέα εδάφια και η περ. γ) διαµορφώνεται ως εξής:
«γ) Η αποκλειστική προθεσµία για την άσκηση της αγωγής της περ. α΄ αρχίζει από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του Δ.Σ. του
Φορέα, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 1. Η αγωγή
απευθύνεται κατά του αναγραφόµενου ως δικαιούχου
του δικαιώµατος στο οποίο αφορά η πρώτη εγγραφή ή
κατά των καθολικών του διαδόχων. Σε περίπτωση ειδικής
διαδοχής στο δικαίωµα στο οποίο αφορά η πρώτη εγγραφή, η αγωγή πρέπει να στραφεί τόσο κατά του φερόµενου µε την πρώτη εγγραφή ως δικαιούχου ή των καθολικών του διαδόχων όσο και κατά των ειδικών διαδόχων
αυτού. Εάν στην πρώτη εγγραφή έχει σηµειωθεί ότι εκκρεµεί η εξέταση αίτησης διόρθωσης από τις Επιτροπές
Εξέτασης Υποθέσεων Κτηµατογράφησης του άρθρου 7Α
του ν. 2308/1995 (Α΄ 114), η αγωγή στρέφεται υποχρεωτικά κατά του εµφανιζόµενου ως δικαιούχου στην πρώτη
εγγραφή των τυχόν ειδικών ή καθολικών του διαδόχων
και του αιτούντος τη διόρθωση κατά το άρθρο 6Α του
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ν. 2308/1995. Η άσκηση αγωγής, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λήξη της διαδικασίας ενώπιον των Επιτροπών Εξέτασης Υποθέσεων Κτηµατογράφησης του άρθρου 7Α του ν. 2308/1995. Εφόσον η αγωγή δεν απευθύνεται ή δεν επιδόθηκε νόµιµα σε κάποιον από τους νοµιµοποιούµενους παθητικά κατά τα προηγούµενα εδάφια, διατάσσεται υποχρεωτικά και αυτεπάγγελτα από το Δικαστήριο η προσεπίκληση των απολιποµένων διαδίκων και κατά τα λοιπά εφαρµόζεται το άρθρο
90 ΚΠολΔ. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η αγωγή της περ. α) θεωρείται ότι ασκήθηκε νόµιµα, ως
προς όλες τις συνέπειές της, µε µόνη την κατάθεση και
καταχώρισή της στο κτηµατολογικό φύλλο κατά τα οριζόµενα στην περ. ιβ) της παρ. 1 και στην παρ. 5 του άρθρου 12, µέσα στην προθεσµία της περ. α), ακόµη και αν
διαπιστωθεί ότι ο εναγόµενος έχει ήδη αποβιώσει πριν
από την κατάθεση ή την επίδοσή της εντός της προθεσµίας της παρ. 2 του άρθρου 215 ΚΠολΔ. Στην περίπτωση αυτή, ορίζεται δικάσιµος κατά το άρθρο 237 ΚΠολΔ,
κατά την οποία η δίκη διακόπτεται µε µόνη τη δήλωση
του λόγου της διακοπής από τον ενάγοντα προς το δικαστήριο, η οποία καταχωρίζεται στα πρακτικά. Για την επανάληψη της δίκης εφαρµόζονται ανάλογα τα άρθρα
289 έως 292 ΚΠολΔ. Αν έχουν σηµειωθεί στο κτηµατολογικό φύλλο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2
του άρθρου 3Α του παρόντος, οι διάδοχοι του νοµιµοποιούµενου, παθητικά η αγωγή νόµιµα ασκείται κατ’ αυτών.
Όταν η αγωγή στρέφεται κατά του Ελληνικού Δηµοσίου,
που αναγράφεται ως δικαιούχος δικαιώµατος στις αρχικές εγγραφές, δεν εφαρµόζεται το άρθρο 8 του
α.ν. 1539/1938 (Α΄ 488).»
2. Στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 προστίθεται περ. στ) ως εξής:
«στ) Σε περίπτωση επανάληψης της δίκης, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην περ. γ), η Γραµµατεία του οικείου
Μονοµελούς ή Πολυµελούς Δικαστηρίου υποχρεούται
να διαβιβάσει αµελλητί και ηλεκτρονικά τα έγγραφα που
υποβλήθηκαν στο δικαστήριο για την απόδειξη του κληρονοµικού δικαιώµατος των διαδόχων στο αρµόδιο Κτηµατολογικό Γραφείο, το οποίο ακολουθεί αναλόγως τη
διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 3Α,
εφόσον δεν υπάρχει ήδη στο κτηµατολογικό φύλλο η
σχετική σηµείωση.»
3. Στην υποπερ. ββ) της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου
6 του ν. 2664/1998 προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η υποπερ. ββ) διαµορφώνεται ως εξής:
«ββ) Κατ’ εξαίρεση όσων ορίζονται στην περ. α΄, όταν
πρόκειται για διόρθωση αρχικής εγγραφής επί γεωτεµαχίου µε την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 9 και ο δικαιούχος επικαλείται ως τίτλο κτήσης την έκτακτη χρησικτησία, ασκείται η
αγωγή της παρ. 2 που απευθύνεται κατά του Ελληνικού
Δηµοσίου. Όταν η διόρθωση αφορά σε οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, µε την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη», αντί της αγωγής της παρ. 2 του άρθρου 6, ασκείται η αίτηση της περ. α΄ της παρούσας παραγράφου, ακόµη και εάν ο αιτών επικαλείται ως τίτλο κτήσης την έκτακτη χρησικτησία.»
4. Στην περ. α) της παρ. 8 του άρθρου 6 του
ν. 2664/1998, α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως προς
τους δυνάµενους να υποβάλουν αίτηση διόρθωσης στοιχείων της πρώτης εγγραφής, τη σχετική προθεσµία και

τα ειδικότερα χαρακτηριστικά των στοιχείων αυτών, β)
στο τρίτο εδάφιο η προθεσµία των δεκαπέντε (15) ηµερών αυξάνεται σε τριάντα (30) ηµέρες και η παρ. 8 διαµορφώνεται ως εξής:
«8. α) Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο
20, εκείνος που καταχωρίσθηκε στις πρώτες εγγραφές
ως δικαιούχος εγγραπτέου δικαιώµατος, καθώς και οι
καθολικοί ή ειδικοί του διάδοχοι, µπορούν, εντός της
προθεσµίας της παρ. 2 του άρθρου 6, να ζητήσουν µε αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται ενώπιον του Κτηµατολογικού Δικαστή και µέχρι τον ορισµό του τελευταίου ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας
του Κτηµατολογικού Γραφείου, τη διόρθωση στοιχείων
της πρώτης εγγραφής, περιγραφικών, γεωµετρικών ή
άλλων, τα οποία δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
του άρθρου 20α. Με την αίτηση αυτή δεν επιτρέπεται, επί ποινή απαραδέκτου, να τίθενται υπό αµφισβήτηση τα
δικαιώµατα συνδικαιούχων, τα όρια όµορων ακινήτων ή
τα δικαιώµατα τρίτων προσώπων επ’ αυτών. Εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την κατάθεσή της και
επί ποινή απαραδέκτου, η αίτηση καταχωρίζεται στο κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου.
β) Ο Κτηµατολογικός Δικαστής δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Για τη συζήτηση της
αίτησης προσκοµίζεται, µε ποινή απαραδέκτου, αντίγραφο κτηµατολογικού φύλλου και απόσπασµα κτηµατολογικού διαγράµµατος του ακινήτου στο οποίο αφορά η
διόρθωση. Σε περίπτωση που το αίτηµα της αίτησης αφορά σε αλλαγές και στα κτηµατολογικά διαγράµµατα, κατά τη συζήτηση της αίτησης και µε ποινή απαραδέκτου,
αντί του αποσπάσµατος του κτηµατολογικού διαγράµµατος, προσκοµίζεται τοπογραφικό διάγραµµα γεωµετρικών µεταβολών, στο οποίο αποτυπώνεται η όποια γεωµετρική µεταβολή επέρχεται µε την αιτούµενη διόρθωση. Στην τελευταία περίπτωση προσκοµίζεται, µε ποινή
απαραδέκτου, και η εισήγηση του Κτηµατολογικού Γραφείου ή, εάν αυτό δεν έχει συσταθεί και το υφιστάµενο
Υποθηκοφυλακείο εξακολουθεί να λειτουργεί µεταβατικά ως Κτηµατολογικό Γραφείο, της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή µετονοµάζεται, για τη συνδροµή των τεχνικών προϋποθέσεων της
απεικόνισης της γεωµετρικής µεταβολής που επέρχεται
µε την αιτούµενη διόρθωση στα κτηµατολογικά διαγράµµατα. Εφόσον η αίτηση γίνει τελεσιδίκως δεκτή, διορθώνεται η εγγραφή.
γ) Για τη διόρθωση εγγραφής που διατάσσεται µε απόφαση του Κτηµατολογικού Δικαστή, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παραγράφου αυτής, υποβάλλεται στο Κτηµατολογικό Γραφείο αίτηση από όποιον έχει έννοµο
συµφέρον. Με την αίτηση συνυποβάλλονται η απόφαση
και τα έγγραφα, από τα οποία προκύπτει ότι η απόφαση
έχει καταστεί τελεσίδικη. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζεται αναλόγως η παρ. 3 του άρθρου 17.»
Άρθρο 14
Προσθήκη περίπτωσης όπου απαιτείται η καταχώριση
δικογράφου στο κτηµατολογικό φύλλου και προθεσµία
αυτής - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 7 του ν. 2664/1998
Στη παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2664/1998 (Α΄ 275) µετά το πέµπτο εδάφιο προστίθενται πέντε νέα εδάφια και
η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:
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«2. Από τη δηµιουργία του κατά την προηγούµενη παράγραφο αµάχητου τεκµηρίου αποκλείεται οποιαδήποτε
µεταβολή του περιεχοµένου των πρώτων εγγραφών. Σε
περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής ο πραγµατικός
δικαιούχος έχει ενοχική µόνον αξίωση κατά του αναφερόµενου ανακριβώς ως δικαιούχου για την απόδοση του
πλουτισµού από τη δηµιουργία του αµάχητου τεκµηρίου.
Αντικείµενο της αξίωσης αυτής είναι η κατά τον χρόνο
της δηµιουργίας του αµάχητου τεκµηρίου χρηµατική αξία του ακινήτου στο οποίο αφορά (ολικά ή µερικά) η ανακριβής εγγραφή. Δεν αποκλείεται επίσης αξίωση αποζηµίωσης, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της ευθύνης
από αδικοπραξία. Απόδοση αυτουσίως είτε του όλου είτε µέρους του ακινήτου στο οποίο αφορά η ανακριβής
πρώτη εγγραφή, κατά τις διατάξεις του αδικαιολόγητου
πλουτισµού, καθώς επίσης αποκατάσταση της προηγούµενης κατάστασης κατά το άρθρο 297 του Αστικού Κώδικα σε περίπτωση αξίωσης αποζηµίωσης είναι δυνατή, ύστερα από σχετικό αίτηµα του δικαιούχου, µόνον όταν
για το ακίνητο στο οποίο αφορά η ανακριβής εγγραφή
δεν έχει ήδη χωρίσει ειδική διαδοχή από επαχθή αιτία
και εγγραφή αυτής στο Κτηµατολογικό βιβλίο. Όταν µε
την αγωγή ζητείται η αυτούσια απόδοση του πλουτισµού
ή αποκατάσταση της προηγούµενης κατάστασης, το δικόγραφο καταχωρίζεται στο κτηµατολογικό φύλλο του
ακινήτου εντός τριάντα (30) ηµερών από την κατάθεσή
του, αλλιώς απορρίπτεται και αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτο. Σε κάθε περίπτωση, η διαφορά, αν αυτή δεν υπάγεται στο Πολυµελές Πρωτοδικείο, εκδικάζεται από τον
κτηµατολογικό δικαστή, που επιλαµβάνεται της υποθέσεως ως Μονοµελές Πρωτοδικείο κατά τις διατάξεις της
αµφισβητούµενης δικαιοδοσίας. Όταν η διαφορά υπάγεται στην αρµοδιότητα του Πολυµελούς Πρωτοδικείου,
στη σύνθεσή του µετέχει και ο κτηµατολογικός δικαστής. Η έφεση κατά της παραπάνω απόφασης δικάζεται
από τον κτηµατολογικό εφέτη. Όταν η έφεση εκδικάζεται από το Τριµελές Εφετείο, στη σύνθεσή του µετέχει
και ο κτηµατολογικός εφέτης. Η εκπλήρωση τυχόν υποχρέωσης αυτούσιας απόδοσης γίνεται µε σύµβαση µεταξύ υποχρέου και δικαιούχου και εγγραφή αυτής στο Κτηµατολογικό βιβλίο, που δεν συνιστά διόρθωση της αρχικής εγγραφής αλλά επιγενόµενη εγγραφή, κατά την έννοια των άρθρων 12 και 13 του παρόντος νόµου. Η σύµβαση αυτή και η εγγραφή της στο Κτηµατολογικό βιβλίο
δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο ή τέλος. Η δαπάνη
για τα δικαιώµατα του συµβολαιογράφου βαρύνει τον υπόχρεο σε απόδοση.»
Άρθρο 15
Προσθήκη περίπτωσης όπου απαιτείται η καταχώριση
δικογράφου στο κτηµατολογικό φύλλο και προθεσµία
αυτής - Τροποποίηση άρθρου 12 του ν. 2664/1998
Η περ. ιβ) της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 2664/1998
(Α΄ 275) τροποποιείται ως προς τα ένδικα βοηθήµατα
που καταχωρίζονται στα κτηµατολογικά φύλλα και διαµορφώνεται ως εξής:
«ιβ) Οι κατά το άρθρο 220 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας αγωγές και ανακοπές, οι αγωγές της παρ. 2 του
άρθρου 6 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 13 του παρόντος και οι αγωγές της παρ. 2 του άρθρου 7 του παρόντος, όταν µε αυτές ζητείται η αυτούσια απόδοση του

πλουτισµού ή η αποκατάσταση της προηγούµενης κατάστασης, καθώς επίσης οι αµετάκλητες αποφάσεις που
εκδίδονται επ’ αυτών των αγωγών και ανακοπών.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Άρθρο 16
Ανακατανοµή θέσεων ανά κλάδο στην κεντρική
και τις περιφερειακές υπηρεσίες του Ν.Π.Δ.Δ.
«Ελληνικό Κτηµατολόγιο» - Τροποποίηση παρ. 1, 2
και 4 άρθρου 17 του ν. 4512/2018
Στο άρθρο 17 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) τροποποιείται η παρ. 1 ως προς τις θέσεις προσωπικού που συστήνονται συνολικά, καθώς και
ανά κατηγορία και κλάδο και προστίθεται κλάδος Μηχανικών Πληροφορικής, β) τροποποιείται η παρ. 2 ως προς
τις θέσεις προσωπικού που συστήνονται ανά κατηγορία
και κλάδο, γ) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της παρ.
4 ως προς τις υποπεριπτώσεις που εξαιρούνται από τον
περιορισµό που προβλέπεται, στην ίδια παράγραφο επέρχονται νοµοτεχνικές βελτιώσεις και το άρθρο 17 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 17
Σύσταση οργανικών θέσεων προσωπικού στην Κεντρική
και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Φορέα
1. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Φορέα συστήνονται
τριακόσιες σαράντα επτά [347] θέσεις προσωπικού µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και
εβδοµήντα πέντε [75] θέσεις δικηγόρων µε σχέση έµµισθης εντολής, που κατατάσσονται, ανά κατηγορία και ειδικότητα, ως εξής:
α) Κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), θέσεις διακόσιες ενενήντα τρείς [293]:
αα) Κλάδου Διοικητικού, θέσεις εξήντα δύο [62].
ββ) Κλάδου Οικονοµικού, θέσεις είκοσι [20].
γγ) Κλάδου Νοµικών, θέσεις δεκαπέντε [15].
δδ) Κλάδου Μηχανικών, θέσεις οκτώ [8].
εε) Κλάδου Μηχανικών Πληροφορικής, θέσεις έξι [6].
στστ) Κλάδου Μηχανικών µε ειδικότητα Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών, θέσεις εβδοµήντα επτά [77].
ζζ) Κλάδου Πληροφορικής, θέσεις δεκαοκτώ [18].
ηη) Κλάδου Γεωτεχνικών, θέσεις τρεις [3].
θθ) Κλάδου Γεωτεχνικών µε ειδικότητα Δασολόγων,
θέσεις πέντε [5].
ιι) Κλάδου Περιβάλλοντος, θέσεις τέσσερις [4].
κκ) Δικηγόρων µε έµµισθη εντολή, θέσεις εβδοµήντα
πέντε [75].
β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), θέσεις
τριάντα [30]:
αα) Κλάδου Διοικητικού, θέσεις εννέα [9]
ββ) Κλάδου Λογιστικού, θέσεις δέκα [10].
γγ) Κλάδου Πληροφορικής, θέσεις δύο [2].
δδ) Κλάδου Μηχανικών, θέσεις τέσσερις [4].
εε) Κλάδου Μηχανικών µε ειδικότητα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, θέσεις πέντε [5].
γ) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέσεις ενενήντα εννέα [99]:
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αα) Κλάδου Διοικητικών Γραµµατέων, θέσεις ογδόντα
επτά [87].
ββ) Κλάδου Διοικητικών Γραµµατέων, µε ειδικότητα
λογιστική θέσεις τέσσερις [4].
γγ) Κλάδου Τεχνικών, θέσεις τρεις [3].
δδ) Κλάδου Προσωπικού Η/Υ, θέσεις τέσσερις [4].
εε) Κλάδου Οδηγών, θέση µία [1].
2. Στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Φορέα (Κτηµατολογικά Γραφεία και Υποκαταστήµατά τους) συστήνονται πεντακόσιες ογδόντα δύο [582] ενιαίες θέσεις προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, για την εκτέλεση καθηκόντων επιστηµονικού,
τεχνικού και βοηθητικού χαρακτήρα, οι οποίες κατατάσσονται, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:
α) Κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), θέσεις τριακόσιες είκοσι τρεις [323]:
αα) Κλάδου Νοµικών, θέσεις εβδοµήντα [70].
ββ) Κλάδου Μηχανικών µε ειδικότητα Αγρονόµων-Τοπογράφων Μηχανικών, θέσεις πενήντα [50].
γγ) Κλάδου Πληροφορικής, θέσεις δεκαεπτά [17].
δδ) κλάδου Διοικητικού, θέσεις εκατόν πενήντα δύο
[152].
εε) Κλάδου Οικονοµικού, θέσεις τριάντα τέσσερις [34].
β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), θέσεις
εκατόν πέντε [105]:
αα) Κλάδου Διοικητικού Λογιστικού, θέσεις σαράντα
[40].
ββ) Κλάδου Μηχανικών µε ειδικότητα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, θέσεις τριάντα µία
[31].
γγ) Κλάδου Πληροφορικής, θέσεις τριάντα τέσσερις
[34].
γ) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέσεις εκατόν πενήντα τέσσερις [154], του κλάδου Διοικητικών Γραµµατέων.
3. Προσόντα για την πρόσληψη στις θέσεις των ανωτέρω κλάδων είναι όσα ορίζονται στις διατάξεις του π.δ.
50/2001 (Α΄ 39).
4. Οι θέσεις της παρ. 2 του παρόντος πληρούνται, εφόσον µετά την κατάργηση των θέσεων της παρ. 2 του
άρθρου 19 και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 20, το προσωπικό που υπηρετεί στη Κεντρική και τις Περιφερειακές
υπηρεσίες του Φορέα, υπολείπεται των θέσεων που συστήνονται µε το παρόν και κατά τον αντίστοιχο αριθµό.
Από τον περιορισµό του προηγούµενου εδαφίου εξαιρούνται οι θέσεις της περ. α΄ και των υποπερ. ββ΄ και
γγ΄ της περ. β΄ της παρ. 2. Οι θέσεις του παρόντος άρθρου κατανέµονται και ανακατανέµονται στις οργανικές
µονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Φορέα, µε απόφαση του Γενικού Διευθυντή του Φορέα.»
Άρθρο 17
Τοµεάρχες Υποστήριξης Κτηµατολογίου Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 18 του ν. 4821/2021
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 18 του
ν. 4821/2021 (Α΄ 134) τροποποιείται ως προς τον τίτλο
της θέσης, την οργανική ένταξη και τις αρµοδιότητες
των Τοµεαρχών Υποστήριξης Κτηµατολογίου και η παρ.
2 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή του Ν.Π.Δ.Δ.

«Ελληνικό Κτηµατολόγιο» και µέχρι την ολοκλήρωση
του έργου για την κατάργηση όλων των έµµισθων και άµισθων Υποθηκοφυλακείων της χώρας και των κτηµατολογικών γραφείων Ρόδου και Κω-Λέρου, καθώς και την
πλήρη σύσταση και λειτουργία του συνόλου των κτηµατολογικών γραφείων και υποκαταστηµάτων αυτών, δύναται να συστήνονται έως έξι (6) προσωρινές θέσεις Τοµεάρχη Υποστήριξης Κτηµατολογίου στη Διεύθυνση
Κτηµατολογίου, µε αρµοδιότητα την υποστήριξη, τον συντονισµό, καθώς και τον έλεγχο των εργασιών που ανατίθενται στην οµάδα επιστηµονικού προσωπικού που διατίθεται στον Φορέα µέσω παντός είδους συµβάσεων.
Στους ανωτέρω καταβάλλεται µηνιαίο επίδοµα θέσης ευθύνης ίσο µε τα δύο τρίτα (2/3) του επιδόµατος θέσης επιπέδου προϊσταµένου τµήµατος της περ. αζ΄ της παρ. 1
του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).»
Άρθρο 18
Ανάθεση καθηκόντων προϊσταµένων Κτηµατολογικών
Γραφείων και Υποκαταστηµάτων - Προσθήκη παρ. 5Α
στο άρθρο 18 του ν. 4512/2018
Μετά την παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5)
προστίθεται παρ. 5Α ως εξής:
«5Α. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Φορέα δύναται να ανατίθενται προσωρινά καθήκοντα προϊσταµένου κτηµατολογικού γραφείου ή υποκαταστήµατος, η θέση του οποίου δεν καλύπτεται κατά την παρ. 4,
σε συµβολαιογράφο που έχει την έδρα του στην έδρα
του ίδιου κτηµατολογικού γραφείου ή υποκαταστήµατος
για διάστηµα µέχρι και την έκδοση της απόφασης του έκτου εδαφίου της παρ. 2 για τον διορισµό του επιλεγέντος προϊσταµένου. Εάν στην έδρα του κτηµατολογικού
γραφείου ή του υποκαταστήµατος έχουν την έδρα τους
περισσότεροι του ενός (1) συµβολαιογράφοι, πριν από
την ανάθεση και την κατάρτιση της σύµβασης δηµοσιεύεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και, µεταξύ
περισσοτέρων ενδιαφεροµένων, επιλέγεται ο αρχαιότερος υποψήφιος. Με κοινή απόφαση του εποπτεύοντος
Υπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συµβουλίου του Φορέα, καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα του συµβολαιογράφου, η
ενιαία βάση προσδιορισµού της αµοιβής ανάλογα µε τον
αριθµό των καταχωριζόµενων πράξεων και των χορηγουµένων αντιγράφων, το ύψος της και κάθε αναγκαίο
ζήτηµα για την εφαρµογή της παρούσας.»
Άρθρο 19
Σύσταση πάγιας προκαταβολής στα Κτηµατολογικά
Γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηµατολόγιο» Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 26 του ν. 4512/2018
Στο άρθρο 26 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) προστίθεται παρ.
5 ως εξής:
«5. Για την εκπλήρωση άµεσων αναγκών λειτουργίας
των κτηµατολογικών γραφείων και των υποκαταστηµάτων τους συστήνεται σε κάθε κτηµατολογικό γραφείο
πάγια προκαταβολή χρηµατικού σε βάρος του σχετικού
κωδικού αριθµού του προϋπολογισµού του φορέα.
Το συνολικό ποσό της πάγιας προκαταβολής ανά κτηµατολογικό γραφείο, λαµβανοµένου υπόψη και του αριθ-
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µού των υποκαταστηµάτων του, ορίζεται µε απόφαση
του Διοικητικού Συµβουλίου του Φορέα και µε ανώτατο
όριο το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ ανά κτηµατολογικό γραφείο. Το ανώτατο ποσό του δευτέρου εδαφίου δύναται να αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση
του εποπτεύοντος Υπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συµβουλίου
του Φορέα, χωρίς να υπερβαίνει πάντως το όριο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
Τα ποσά της πάγιας προκαταβολής κατατίθενται για
κάθε κτηµατολογικό γραφείο σε πιστωτικά ιδρύµατα, σε
λογαριασµούς ειδικού σκοπού που ανήκουν στον Φορέα.
Διαχειριστής της πάγιας προκαταβολής και υπεύθυνος
κίνησης των λογαριασµών ορίζεται ο εκάστοτε προϊστάµενος του Τµήµατος Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης του Κτηµατολογικού Γραφείου, στο όνοµα του
οποίου εκδίδεται το ένταλµα και ο οποίος ενεργεί τις
πληρωµές σύµφωνα µε τις έγγραφες εντολές του προϊσταµένου κτηµατολογικού γραφείου. Μέχρι τη σύσταση
και πλήρη στελέχωση των κτηµατολογικών γραφείων τα
παραπάνω διενεργούνται από τον ίδιο τον προϊστάµενο
κτηµατολογικού γραφείου ή, κατά περίπτωση, όταν δεν
έχει συσταθεί το κτηµατολογικό γραφείο, τον προϊστάµενο ενός από τα υποκαταστήµατα που υπάγονται σε
αυτό, µε σχετική απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου
του Φορέα. Για τις προµήθειες, εργασίες, µελέτες και υπηρεσίες που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή,
αξίας µέχρι πεντακόσια (500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., εφαρµόζεται αναλογικά το πρώτο εδάφιο του άρθρου 117Α
του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), χωρίς να απαιτείται η σύνταξη µελέτης ή τεχνικών προδιαγραφών.
Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου καθορίζονται οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διαχείριση, τις υποχρεώσεις των διαχειριστών, τον έλεγχο της πάγιας προκαταβολής και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή του παρόντος.»
Άρθρο 20
Ρυθµίσεις σχετικά µε τον επαναπροσδιορισµό
της θέσης και των ορίων γεωτεµαχίων - Τροποποίηση
παρ. 3 άρθρου 19Α ν. 2664/1998 και παρ. 2
άρθρου 102 του ν. 4623/2019
1. Στην παρ. 3 του άρθρου 19Α του ν. 2664/1998
(Α΄ 275) επέρχονται οι εξής αλλαγές α) στο πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται η αναφορά ως προς τον Ο.Κ.Χ.Ε από
τον Φορέα «Ελληνικό Κτηµατολόγιο», β) προστίθενται
οκτώ νέα εδάφια και η παρ. 3 του άρθρου 19Α διαµορφώνεται ως εξής:
«3. Για τη σύνταξη των σχετικών κτηµατολογικών διαγραµµάτων και πινάκων για τον επαναπροσδιορισµό της
θέσης και των ορίων των γεωτεµαχίων λαµβάνονται υπόψη, ενδεικτικά, τα στοιχεία που τηρούνται στο κατά
τόπον αρµόδιο Κτηµατολογικό Γραφείο και περιέχονται
στο αρχείο τίτλων και διαγραµµάτων και στο αρχείο κτηµατογράφησης, πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες που
συλλέγονται από τον Φορέα «Ελληνικό Κτηµατολόγιο»
από άλλες υπηρεσίες και από τους οριοδείκτες ή µε επιτόπια έρευνα και αυτοψίες ή µε οποιονδήποτε άλλον
τρόπο. Αν διενεργήθηκε αυτοψία µε υπόδειξη του ιδιοκτήτη και κατά την επεξεργασία των στοιχείων διαπιστώνεται ότι επηρεάζονται δικαιώµατα όµορων ιδιοκτη-

τών, που δεν συµµετείχαν στη διαδικασία της αυτοψίας
ή δεν αποδέχτηκαν την απεικόνιση του ακινήτου µε τη
συνυπογραφή τους στο διάγραµµα που συντάχθηκε από
την αυτοψία, ο ιδιοκτήτης ειδοποιείται να παραλάβει και
να κοινοποιήσει, µε µέριµνά του, διά δικαστικού επιµελητή και εντός προθεσµίας που τάσσει ο προϊστάµενος του
οικείου Κτηµατολογικού Γραφείου, η οποία δεν µπορεί
να είναι µικρότερη από δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες, αντίγραφο του διαγράµµατος µε την απεικόνιση του ακινήτου στα κτηµατολογικά διαγράµµατα στον εµφανιζόµενο κύριο κάθε επηρεαζόµενου ακινήτου, κατά τα προαναφερόµενα. Σε περίπτωση επηρεαζόµενου ακινήτου
µε την ένδειξη «άγνωστος ιδιοκτήτης», το αντίγραφο
του διαγράµµατος του προηγούµενου εδαφίου κοινοποιείται στο Ελληνικό Δηµόσιο. Αν δεν αποδειχθεί η εµπρόθεσµη κοινοποίηση του αντιγράφου του διαγράµµατος
της αυτοψίας, το αποτέλεσµά της δεν λαµβάνεται υπόψη. Ο προϊστάµενος του Κτηµατολογικού Γραφείου ορίζει εύλογη προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από τριάντα (30) ηµέρες, εντός της οποίας οι επηρεαζόµενοι ιδιοκτήτες, στους οποίους κοινοποιείται
το διάγραµµα του δεύτερου εδαφίου, καλούνται να διατυπώσουν και να υποβάλλουν εγγράφως τις αντιρρήσεις
τους επί της γεωµετρικής απεικόνισης του ακινήτου
τους, που υποδείχθηκε από την αυτοψία, µε υπεύθυνη
δήλωση, επί της οποίας βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής τους. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της
προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου, θεωρείται ότι ο
επηρεαζόµενος ιδιοκτήτης συναινεί και το αποτέλεσµα
της αυτοψίας συµπεριλαµβάνεται στους προς ανάρτηση
πίνακες και τα διαγράµµατα της παρ. 4, διατηρουµένου
του δικαιώµατός του να υποβάλει αντιρρήσεις σύµφωνα
µε την παρ. 5. Σε περίπτωση ρητής άρνησης των επηρεαζόµενων ιδιοκτητών και µη παροχής συγκατάθεσης, το
αποτέλεσµα της αυτοψίας συµπεριλαµβάνεται στους
προς ανάρτηση πίνακες και διαγράµµατα, εξαιρουµένου
του τµήµατος ή των τµηµάτων των ακινήτων των επηρεαζόµενων ιδιοκτητών που δεν παρείχαν τη συναίνεσή
τους σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο. Η κοινοποίηση του δεύτερου εδαφίου δεν απαιτείται, εάν ο επηρεαζόµενος ιδιοκτήτης παράσχει εγγράφως ενώπιον του
Κτηµατολογικού Γραφείου τη συναίνεση επί της γεωµετρικής απεικόνισης του ακινήτου του ως επηρεαζόµενου, µε υπεύθυνη δήλωση, επί της οποίας βεβαιώνεται
το γνήσιο της υπογραφής του. Η δήλωση περιλαµβάνει
ρητά την αποδοχή της γεωµετρικής απεικόνισης του ακινήτου του δηλούντος ιδιοκτήτη ως επηρεαζόµενου, όπως αποτυπώνεται στο διάγραµµα της αυτοψίας.»
2. Στην παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4623/2019
(Α΄ 134) προστίθεται τέταρτο εδάφιο και η παρ. 2 του
άρθρου 102 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηµατογράφηση πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006
(Α΄ 162), η αποκλειστική προθεσµία της περ. α΄ της παρ.
2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, εάν δεν είχε λήξει η ίδια ή οι παρατάσεις της µέχρι τις 30.11.2018, λήγει στις
31.12.2022. Η ανωτέρω καταληκτική ηµεροµηνία ισχύει
και για τις περιοχές στις οποίες οι πρώτες εγγραφές καταχωρίσθηκαν από την 1η.1.2013 έως και την
31η.12.2013. Κατ’ εξαίρεση, για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηµατογράφηση πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α΄ 162), κατά την έναρξη ι-
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σχύος του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) εξακολουθούσαν να τελούν υπό κτηµατογράφηση και δεν είχαν εκδοθεί η διαπιστωτική πράξη περαίωσης της κτηµατογράφησης και η
απόφαση έναρξης ισχύος του Κτηµατολογίου, η αποκλειστική προθεσµία της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6
του ν. 2664/1998 λήγει την 31η Δεκεµβρίου του έτους εντός του οποίου συµπληρώνονται οκτώ (8) έτη από την
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Κτηµατολογίου. Για τη
διόρθωση των αρχικών κτηµατολογικών εγγραφών σε
κτηµατογραφηµένη περιοχή, για την οποία έχει διαπιστωθεί η περαίωση της κτηµατογράφησης, έχει οριστεί η
έναρξη ισχύος του Κτηµατολογίου και εντός της οποίας
ευρίσκεται περιοχή που οριοθετείται σύµφωνα µε την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 19Α του ν. 2664/1998 για
την κήρυξη του επαναπροσδιορισµού της θέσης και των
ορίων των γεωτεµαχίων, η αποκλειστική προθεσµία του
πρώτου εδαφίου λήγει στις 30.6.2023.»
Άρθρο 21
Σύναψη συµπληρωµατικών συµβάσεων του Ν.Π.Δ.Δ.
«Ελληνικό Κτηµατολόγιο»
Οι πρόσθετες εργασίες που προκύπτουν για τους αναδόχους κτηµατογράφησης, από την εφαρµογή του άρθρου 93 του ν. 4915/2022 (Α΄ 63) και του άρθρου 20 του
παρόντος, εκτελούνται µε σύναψη συµπληρωµατικής
σύµβασης κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηµατολόγιο», για την οποία, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, δεν απαιτείται η προηγούµενη γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου,
όταν το ύψος του συµβατικού ανταλλάγµατος της συµπληρωµατικής σύµβασης δεν υπερβαίνει το ποσό των
πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 22
Πιστοποιητικό οικονοµικής ενηµερότητας
1. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα
δύναται να αιτηθεί, µέσω ειδικής πλατφόρµας προσβάσιµης µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), την έκδοση ενιαίου πιστοποιητικού οικονοµικής ενηµερότητας. Το πιστοποιητικό περιλαµβάνει τα στοιχεία του αποδεικτικού ενηµερότητας
των παρ. 1 και 4 του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής
Διαδικασίας [ν. 4174/2013, (Α΄ 170)] και του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενηµερότητας του άρθρου 24 του
ν. 4611/2019 (Α΄ 73) και φέρει τα χαρακτηριστικά της
παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) ως έγγραφο που εκδίδεται µέσω της ΕΨΠ.
2. Το πιστοποιητικό εκδίδεται σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και του άρθρου 24 του ν. 4611/2019. Θεωρείται έγκυρο για κάθε νόµιµη χρήση και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από όλους τους φορείς του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα, καθώς και από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες, τα δικαστήρια όλων των βαθµών και τις εισαγγελίες όλης της χώρας σύµφωνα µε την
παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020, όταν είναι κατά

νόµον υποχρεωτική η προσκόµιση των ανωτέρω αποδεικτικών ενηµερότητας.
3. Για την έκδοση του πιστοποιητικού οικονοµικής ενηµερότητας η πλατφόρµα αντλεί µέσω διαλειτουργικότητας τα αναγκαία δεδοµένα από το πληροφοριακό σύστηµα φορολογικού µητρώου της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων και το πληροφοριακό σύστηµα του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι απαιτούµενες διαλειτουργικότητες διασφαλίζονται µέσω
του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύµφωνα µε
τα άρθρα 84 του ν. 4727/2020 και 47 του ν. 4623/2019
(Α΄ 134).
4. Η παραγωγική λειτουργία της ως άνω πλατφόρµας
εκκινεί την 31η.12.2023.
Άρθρο 23
Λύση συµφώνου συµβίωσης µε ηλεκτρονικά µέσα Τροποποίηση άρθρου 7 του ν. 4356/2015
Στο άρθρο 7 του ν. 4356/2015 (Α΄ 181) επέρχονται οι
ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην περ. α΄ της παρ. 1
προστίθεται η δυνατότητα λύσης του συµφώνου συµβίωσης µε ηλεκτρονικά µέσα, β) στην παρ. 2 προστίθεται η
δυνατότητα ενηµέρωσης του ληξιαρχείου για τη λύση
του συµφώνου συµβίωσης µε χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και το άρθρο 7 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 7
Λύση
1. Το σύµφωνο συµβίωσης λύνεται: α) µε συµφωνία
των µερών, που γίνεται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο,
είτε αυτοπροσώπως είτε κατόπιν κοινής ψηφιακής δήλωσης που υποβάλλεται από τα µέρη, β) µε µονοµερή συµβολαιογραφική δήλωση, εφόσον έχει επιδοθεί προηγουµένως µε δικαστικό επιµελητή πρόσκληση για συναινετική λύση στο άλλο µέρος και έχουν παρέλθει τρεις (3) µήνες από την επίδοση και γ) αυτοδικαίως, αν συναφθεί
γάµος µεταξύ των µερών.
2. Η λύση του συµφώνου συµβίωσης ισχύει από την
κατάθεση αντιγράφου του συµβολαιογραφικού εγγράφου, που περιέχει τη συµφωνία ή τη µονοµερή δήλωση,
στο ληξίαρχο όπου έχει καταχωριστεί και η σύστασή του
ή µε ενηµέρωση του ληξιαρχείου µε χρήση Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
3. Για τη διατροφή µετά τη λύση του συµφώνου εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη διατροφή µετά το
διαζύγιο, εκτός αν τα µέρη παραιτηθούν από το σχετικό
δικαίωµα κατά την κατάρτιση του συµφώνου.»
Άρθρο 24
Εξουσιοδοτική διάταξη για τη λύση συµφώνου
συµβίωσης µε ηλεκτρονικά µέσα - Προσθήκη παρ. 2
στο άρθρο 12 του ν. 4356/2015
Στο άρθρο 12 του ν. 4356/2015 (Α΄ 181), α) η υφιστάµενη διάταξη τίθεται ως παρ. 1, β) προστίθεται παρ. 2 µε
αντικείµενο την εξουσιοδότηση για την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης για τη διαδικασία λύσης του συµ-
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φώνου συµβίωσης µε ηλεκτρονικά µέσα, και το άρθρο 12
διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 12
Ανάλογη εφαρµογή άλλων διατάξεων Εξουσιοδοτήσεις
1. Άλλες διατάξεις νόµων που αφορούν αξιώσεις των
συζύγων µεταξύ τους, καθώς και αξιώσεις, παροχές και
προνόµια έναντι τρίτων ή έναντι του Δηµοσίου εφαρµόζονται αναλόγως και στα µέρη του συµφώνου, εφόσον
δεν υπάρχει διαφορετική ειδική ρύθµιση στον παρόντα ή
άλλο νόµο. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά
από πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εντός έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου, µπορεί να προσαρµόζονται, όπου
αυτό απαιτείται, οι κείµενες διατάξεις του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης, στις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζονται τα ειδικότερα ζητήµατα για την υλοποίηση της διαδικασίας λύσης του συµφώνου συµβίωσης µε ηλεκτρονικά µέσα.»
Άρθρο 25
Αποδέκτες των εγγράφων που εκδίδονται µέσω
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης
- Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 27 του ν. 4727/2020
Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 27 του
ν. 4727/2020 (Α΄ 184) προστίθενται ρητά τα δικαστήρια
και οι εισαγγελίες στους αποδέκτες των εγγράφων που
εκδίδονται µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:
«3. Τα έγγραφα της παρ. 1 φέρουν µοναδικό αναγνωριστικό αριθµό επαλήθευσης και προηγµένη ή εγκεκριµένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από
όλους τους φορείς του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα, από τα δικαστήρια όλων των βαθµών και τις εισαγγελίες όλης της χώρας, καθώς και από φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα ή νοµικές οντότητες:
α) Ως ηλεκτρονικά έγγραφα διακινούµενα µε χρήση
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ),
χωρίς να απαιτείται ηλεκτρονική υπογραφή ή άλλη ηλεκτρονική σφραγίδα και µε ισχύ πρωτότυπου εγγράφου.
β) Ως έντυπα έγγραφα, εφόσον εκτυπωθούν από τη
διαδικτυακή εφαρµογή της ΕΨΠ, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης και µε ισχύ αντιγράφου.»
Άρθρο 26
Κατασκευές κεραιών υπουργείων, πρεσβειών
και διπλωµατικών αποστολών - Τροποποίηση περ. β΄
παρ. 1 άρθρου 29 του ν. 4635/2019
Στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 29 του
ν. 4635/2019 (Α΄ 167) απαλείφεται η περ. γγ΄ και η περ.
β΄ του άρθρου 29 διαµορφώνεται ως εξής:
«β) οι κατασκευές κεραιών των υπουργείων, των πρε-

σβειών και των διπλωµατικών αποστολών, µε την προϋπόθεση ότι αα) δεν επηρεάζουν δυσµενώς την ασφάλεια
της αεροπλοΐας και ββ) έχει χορηγηθεί εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκποµπής ή/και λήψης.»
Άρθρο 27
Έλεγχοι ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 35 του ν. 4635/2019
Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 35 του
ν. 4635/2019 (Α΄ 167), α) διαγράφεται η φράση «σύνταξη και η», β) προστίθεται η φράση «, καθώς και ειδικά για
τις µικροκυµατικές ζεύξεις και τους δορυφορικούς σταθµούς τύπου VSAT κατασκευών κεραιών εφόσον υπάγονται στην κοινή υπουργική απόφαση της περ. α) της παρ.
2 του άρθρου 29 του παρόντος» και η παρ. 4 του άρθρου
35 διαµορφώνεται ως εξής:
«4. Δεν απαιτείται η υποβολή µελέτης ραδιοεκποµπών
για τους σταθµούς των οποίων η συνολική ενεργός ακτινοβολούµενη ισχύς όλων των καναλιών δεν υπερβαίνει
τα εκατό (100) W (164 Weirp) για τις ζώνες συχνοτήτων
πάνω από τριάντα (30) ΜΗz, καθώς και το ένα (1) kW για
τις ζώνες συχνοτήτων κάτω από τριάντα (30) ΜΗz, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 6 του άρθρου 6 της
ως άνω υπ’ αριθµ. 53571/3839/1.9.2000 απόφασης, καθώς και ειδικά για τις µικροκυµατικές ζεύξεις και τους
δορυφορικούς σταθµούς τύπου VSAT κατασκευών κεραιών εφόσον υπάγονται στην κοινή υπουργική απόφαση της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 29 του παρόντος.
Η ΕΕΑΕ, είτε µέσω των οργάνων της είτε µέσω συνεργείων που έχουν ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηθεί από
αυτήν, υποχρεούται να ελέγχει την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία από κάθε κεραία:
α) αυτεπαγγέλτως και κατά τρόπο δειγµατοληπτικό,
ετησίως σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό
(20%) των αδειοδοτηµένων από την ΕΕΤΤ κεραιών, που
λειτουργούν εντός σχεδίου πόλης,
β) ύστερα από αίτηση της ΕΕΤΤ ή οποιουδήποτε φυσικού ή νοµικού προσώπου που έχει έννοµο συµφέρον, µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών από την
υποβολή του σχετικού αιτήµατος. Στην περίπτωση αυτή,
η ΕΕΑΕ υποχρεούται να γνωστοποιεί αµέσως τα αποτελέσµατα του ελέγχου στον αιτούντα και στον κάτοχο
της κατασκευής κεραίας.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού,
ύστερα από εισήγηση της ΕΕΑΕ, καθορίζονται ο τρόπος
διενέργειας των µετρήσεων και κάθε άλλο σχετικό ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτοµερειακό θέµα.
Η αίτηση υποβάλλεται στην ΕΕΑΕ και συνοδεύεται από την καταβολή σχετικού παραβόλου, το ύψος του οποίου ρυθµίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών, καθώς και του
κατά περίπτωση αρµοδίου Υπουργού και δεν µπορεί να
υπερβαίνει το ογδόντα τοις εκατό (80%) του ποσού της
παρ. 5 του παρόντος άρθρου. Τα αποτελέσµατα των ελέγχων ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας δηµοσιεύονται
άµεσα στον ιστοχώρο της ΕΕΑΕ και συγκεντρωτικά ανά
έτος.»
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Άρθρο 28
Συµπλήρωση αρµοδιοτήτων Εθνικής Επιτροπής
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων σε περίπτωση
καθυστερηµένης επίδοσης ταχυδροµικού
αντικειµένου - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 5
του ν. 4053/2012
Στην περ. ιζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4053/2012
(Α΄ 44), ως προς τις αρµοδιότητες της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων στον τοµέα των
ταχυδροµικών υπηρεσιών, προστίθεται δεύτερο εδάφιο
και η περ. ιζ΄ διαµορφώνεται ως εξής:
«ιζ. Ρυθµίζει θέµατα προστασίας των χρηστών στον
τοµέα των ταχυδροµικών υπηρεσιών και εκδίδει απόφαση µε την οποία καθορίζεται µέγιστη κατ’ αποκοπήν αποζηµίωση (συµπεριλαµβανόµενης της αποζηµίωσης για ηθική βλάβη) για πληµµελή παροχή υπηρεσιών ή αδικαιολόγητη διακοπή της υπηρεσίας προς τους χρήστες. Για
τον σκοπό αυτόν δύναται να απευθύνει αυτοµατοποιηµένες, µε ηλεκτρονικό µέσο, οδηγίες και προτάσεις στους
φορείς ταχυδροµικών υπηρεσιών όταν αποδεικνύεται
σαφώς η καθυστερηµένη επίδοση του ταχυδροµικού αντικειµένου, µε την επιφύλαξη του άρθρου 17.»
Άρθρο 29
Ενιαίο Σηµείο Πληροφόρησης και σύστηµα
«e-Διέλευσις» - Προσθήκη παρ. 17, 18 και 19
στο άρθρο 151 του ν. 4727/2020
Στο άρθρο 151 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) προστίθενται
παρ. 17, 18 και 19 ως εξής:
«17. Η υλοποίηση, τεχνική λειτουργία και τήρηση του
πληροφοριακού συστήµατος, µέσω του οποίου υλοποιείται η µονοαπευθυντική διαδικασία υποβολής αιτήσεων έγκρισης ή χορήγησης δικαιωµάτων διέλευσης και η χορήγηση των δικαιωµάτων διέλευσης που καλείται «eΔιέλευσις» δύναται να ανατίθεται στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το πληροφοριακό σύστηµα, το
οποίο παραµένει υπό την εποπτεία των αρµόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είναι
προσβάσιµο µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της δηµόσιας διοίκησης (Ε.Ψ.Π. - gov.gr).
18. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθµίζονται θέµατα διαδικασιών, εφαρµογής, λειτουργίας του πληροφοριακού συστήµατος µέσω του οποίου υλοποιείται η µονοαπευθυντική διαδικασία υποβολής αιτήσεων έγκρισης ή χορήγησης δικαιωµάτων διέλευσης και η χορήγηση των δικαιωµάτων διέλευσης, όπως η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαιτούµενων δικαιολογητικών και στοιχείων, οι τεχνικές προδιαγραφές των ηλεκτρονικών αρχείων και η λειτουργία
της ηλεκτρονικής έκδοσης των πράξεων, οι όροι και προδιαγραφές, καθώς και κάθε είδος γεωχωρικών δεδοµένων που απαιτούνται για τη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα του πληροφοριακού συστήµατος µε τον «Χάρτη Ευρυζωνικότητας και Μητρώο Δικτύων» (Χ.Ε.Μ.Δ.)
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και µε το Ενιαίο Σηµείο Πληροφόρησης της περ. ιβ) του άρθρου 2 του
ν. 4463/2017 (Α΄ 42), καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα
για την εφαρµογή του παρόντος.
Με την ίδια ή όµοια απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης δύναται να αναπροσαρµόζονται οι προ-

θεσµίες του Παραρτήµατος Χ του ν. 4070/2012 (Α΄ 82),
κατόπιν τεκµηριωµένης εισήγησης του Τ.Ε.Ε. και υπό
την προϋπόθεση ότι ο συνολικός χρόνος χορήγησης των
δικαιωµάτων διέλευσης δεν υπερβαίνει τους τέσσερις
(4) µήνες.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών δύναται να ορίζονται εύλογο
τέλος ανταπόδοσης για κάθε ηλεκτρονική υποβολή στο
πληροφοριακό σύστηµα για την έκδοση των διοικητικών
πράξεων, οι υπόχρεοι προς καταβολή, καθώς και ο τρόπος καταβολής και απόδοσής του.
19. Η υλοποίηση και η τεχνική λειτουργία του Ενιαίου
Σηµείου Πληροφόρησης της περ. ιβ) του άρθρου 2 του
ν. 4463/2017, που τηρείται από το Υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, δύναται να ανατίθεται στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με την ίδια ή όµοια απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται τα ειδικότερα θέµατα για την εφαρµογή της παρ. 3 του άρθρου
6 του ν. 4463/2017 σχετικά µε τη λειτουργία του Ενιαίου
Σηµείου Πληροφόρησης.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών δύναται, κατόπιν τεκµηριωµένης εισήγησης του Τ.Ε.Ε., να ορίζονται εύλογο τέλος ανταπόδοσης για την κάλυψη των καθηκόντων εκτέλεσης
του Ενιαίου Σηµείου Πληροφόρησης, οι υπόχρεοι προς
καταβολή, καθώς και ο τρόπος καταβολής και απόδοσής
του.»
Άρθρο 30
Χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης για τη στήριξη
του τουρισµού της Βόρειας Εύβοιας και της Σάµου
1. Παρέχεται οικονοµική διευκόλυνση για το έτος
2022 από το εθνικό σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε κάθε ενήλικο φυσικό πρόσωπο προς τον σκοπό της ενίσχυσης του εγχώριου τουρισµού στη Σάµο και
τη Βόρεια Εύβοια, οι οποίες επλήγησαν από τον σεισµό
της 30ής Οκτωβρίου 2020 και από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021, αντίστοιχα.
2. Δικαιούχοι είναι όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα,
που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας βάσει της τελευταίας φορολογικής δήλωσης που έχουν υποβάλει.
Ειδικά για τους έγγαµους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύµφωνο συµβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος
σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος κατά
το άρθρο 67 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) ή ένας εκ των
δύο, σε περίπτωση χωριστής δήλωσης, κατά την περ. β΄
της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013.
3. Ωφελούµενοι των δικαιούχων ορίζονται:
α) τα ενήλικα τέκνα του δικαιούχου που δηλώνονται
ως εξαρτώµενα µέλη στη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2020
και
β) ο/η σύζυγος του δικαιούχου ή το πρόσωπο που έχει
συνάψει σύµφωνο συµβίωσης µε αυτόν.
Σε περιπτώσεις συζύγων ή τέκνων που αµφότεροι είναι δικαιούχοι κατά την έννοια της παρ. 2, ο ένας εκλαµβάνεται ως ωφελούµενος του άλλου, εφόσον δηλωθεί
στην αίτηση της παρ. 8.
4. Δεν καθίστανται δικαιούχοι - ωφελούµενοι:
α) οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι - ωφελούµενοι στο
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πλαίσιο του προγράµµατος Κοινωνικού Τουρισµού περιόδου 2021-2022 του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού, όσοι επιλεγούν ως δικαιούχοι του προγράµµατος κοινωνικού τουρισµού της Δηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης περιόδου 2022-2023, ανεξαρτήτως
από το αν γίνει, τελικώς, χρήση των ανωτέρω παροχών ή
όχι, καθώς και
β) οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι - ωφελούµενοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.
5. Η οικονοµική ενίσχυση δεν υπερβαίνει το ποσό των
τριακοσίων (300) ευρώ για τους Δήµους Ανατολικής και
Δυτικής Σάµου και το ποσό των εκατόν πενήντα (150)
ευρώ για τους Δήµους Ιστιαίας - Αιδηψού και Μαντουδίου - Λίµνης - Αγίας Άννας.
6. Η οικονοµική ενίσχυση της παρ. 5 πιστώνεται από
την εταιρεία του Ελληνικού Δηµοσίου µε τίτλο «Εθνικό
Δίκτυο Υποδοµών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. - ΕΔΥΤΕ Α.Ε.» (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.) µέσω ειδικής εφαρµογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ) που δηµιουργείται από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε., στον δικαιούχο σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που εκδίδεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από πιστωτικό ίδρυµα ή χρηµατοπιστωτικό οργανισµό, κατά την έννοια των παρ. 2 και 3
του άρθρου 3 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139).
7. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. αναλαµβάνει τον τεχνικό σχεδιασµό,
την υλοποίηση της ειδικής εφαρµογής, καθώς και την
οργάνωση των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και
άλλων δεδοµένων από κάθε πηγή, την τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εµπιστευτικότητα και τη διαθεσιµότητα των δεδοµένων και κάθε
άλλο θέµα που αφορά στην οµαλή λειτουργία της εφαρµογής σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 [Γενικός Κανονισµός για την Προστασία
Δεδοµένων - ΓΚΠΔ (L 119) και τον ν. 4624/2019 (Α΄
137). Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρίζονται στην ανωτέρω εφαρµογή, συλλέγονται, τηρούνται και τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας αποκλειστικά για τον σκοπό της παρ. 1. Τα δεδοµένα τηρούνται για
τους ως άνω σκοπούς για περίοδο δύο (2) ετών και στη
συνέχεια διαγράφονται.
8. Ο δικαιούχος, αφότου αυθεντικοποιηθεί µε τους
προσωπικούς κωδικούς του - διαπιστευτήρια της Γενικής
Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
(taxisnet), σύµφωνα µε το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α΄
184), εισέρχεται στην εφαρµογή, δηλώνει τους ωφελούµενους της παρ. 3, αιτείται την έκδοση της ψηφιακής
χρεωστικής κάρτας για έναν από τους προορισµούς της
παρ. 1 και την πίστωση του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού σε αυτή. Ο αιτών συµπληρώνει και επικαιροποιεί τη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και τον αριθµό
του κινητού τηλεφώνου. Για τον σκοπό της επαλήθευσης
των προϋποθέσεων των παρ. 2 και 3, το πληροφοριακό
σύστηµα της εφαρµογής διαλειτουργεί µε τα απαραίτητα µητρώα, και ιδίως µε το Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων. Ο δικαιούχος µπορεί
να υποβάλλει αίτηση και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Υποβολή δεύτερης αίτησης δεν επιτρέπεται.

9. Υπεύθυνος επεξεργασίας της ειδικής εφαρµογής ορίζεται η ΕΔΥΤΕ Α.Ε., η οποία, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, διασφαλίζει την προστασία των δικαιωµάτων των
προσώπων, της ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, σύµφωνα µε το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και ιδίως, σύµφωνα µε τον ΓΚΠΔ και τον
ν. 4624/2019.
10. Η οικονοµική ενίσχυση του παρόντος είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση,
τέλος ή εισφορά, δεν δεσµεύεται και δεν συµψηφίζεται
µε βεβαιωµένα χρέη στη φορολογική διοίκηση και το
Δηµόσιο εν γένει, τους δήµους και τα νοµικά τους πρόσωπα, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταµεία ή τα πιστωτικά ιδρύµατα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
11. Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης του δικαιούχου
και εφόσον πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις, διαβιβάζονται αποκλειστικά και µόνο για τον σκοπό της παρ.
1 στο πιστωτικό ίδρυµα ή χρηµατοπιστωτικό οργανισµό
το όνοµα, το επώνυµο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και ο αριθµός κινητού τηλεφώνου, τα οποία είναι απαραίτητα για την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.
12. Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα παραµένει ενεργοποιηµένη για τριάντα (30) ηµέρες από την έκδοσή της, µετά
την πάροδο των οποίων το πιστωτικό ίδρυµα ή ο χρηµατοπιστωτικός οργανισµός υποχρεούται άµεσα να την απενεργοποιήσει. Εναποµείναν υπόλοιπο του ποσού της
οικονοµικής ενίσχυσης επιστρέφεται στο Ελληνικό Δηµόσιο και αποκλείεται η περαιτέρω αναζήτησή του από
τον δικαιούχο.
13. Το χρηµατικό ποσό που πιστώνεται στη χρεωστική
κάρτα δύναται να χρησιµοποιείται αποκλειστικά από τον
δικαιούχο για την κάλυψη δαπανών µεταφοράς, εστίασης και διαµονής του ιδίου και των ωφελούµενων της
παρ. 3 και δεν είναι εφικτή οποιαδήποτε µεταφορά σε
τρίτο πρόσωπο ή η ανάληψή του.
14. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού της παρ. 1 και την
εφαρµογή του παρόντος, η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. επιχορηγείται από το εθνικό σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
15. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και Τουρισµού, εξειδικεύονται οι συναφείς παροχές κατά
την έννοια της περ. β΄ της παρ. 4, καθορίζονται οι κατηγορίες των συνεργαζόµενων επιχειρήσεων, η χρονική
περίοδος της δράσης, οι Κωδικοί Αριθµοί Δραστηριότητας των συνεργαζόµενων επιχειρήσεων, ο επιµερισµός
της οικονοµικής ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπανών, ο
χρόνος έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής εφαρµογής, τα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για τη
λειτουργία αυτής, οι απαραίτητες διαλειτουργικότητες,
δύναται να µεταβάλλεται η χρονική περίοδος αξιοποίησης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και ρυθµίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του
παρόντος. Με την ίδια ή όµοια απόφαση δύνανται να αναπροσαρµόζονται τα ποσά της παρ. 5.
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Άρθρο 31
Ένταξη στον Ψηφιακό Μετασχηµατισµό Μικροµεσαίων
Επιχειρήσεων - Τροποποίηση παρ. 1 και 5 άρθρου 10
του ν. 4918/2022
Στο άρθρο 10 του ν. 4918/2022 (Α΄ 68) επέρχονται οι
εξής αλλαγές: α) η παρ. 1 τροποποιείται µε την προσθήκη τριών ακόµη ειδικότερων έργων που εντάσσονται στη
Δράση 16706 «Ψηφιακός Μετασχηµατισµός Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων» του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και β) στην παρ. 5 µετά τις λέξεις «τα επιµέρους προγράµµατα» και τις λέξεις «ενίσχυσης των προγραµµάτων» προστίθενται οι λέξεις
«των έργων της παρ. 1» και το άρθρο 10 διαµορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 10
Υλοποίηση Προγραµµάτων για τον Ψηφιακό
Μετασχηµατισµό των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων
1. Στο πλαίσιο των έργων: α) Βιοµηχανικές Πλατφόρµες Δεδοµένων (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161112, ΑΔΑ:
ΩΤΠΧΗ-Ρ19), β) Αναβάθµιση ταµειακών µηχανών, φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών και µηχανισµών ηλεκτρονικών πληρωµών (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5168467, ΑΔΑ:
9ΡΚ2Η-ΛΩΒ), γ) Ψηφιακός Μετασχηµατισµός Επιχειρήσεων (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161102, ΑΔΑ: Ψ4ΧΛΗ-ΝΣ3) και
δ) Υπηρεσίες Προστιθέµενης Αξίας για την Υποστήριξη
της υλοποίησης των Έργων 1 & 2 της Δράσης Ψηφιακός
Μετασχηµατισµός Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161131, ΑΔΑ: 91ΣΞΗ-2ΨΛ) της Δράσης
16706 - «Ψηφιακός Μετασχηµατισµός Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων» του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», που χρηµατοδοτείται σύµφωνα µε το
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα
2.0» από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είναι
δυνατή η εκπόνηση προγραµµάτων για την ενίσχυση των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜµΕ) µέσω συστήµατος επιταγών («voucher») ή/και µέσω άλλης ενίσχυσης που υλοποιούνται από την ανώνυµη εταιρεία του Ελληνικού
Δηµοσίου «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη
Α.Ε.» (Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε.).
2. Δικαιούχοι της ενίσχυσης µέσω συστήµατος επιταγών («voucher») ή/και µέσω άλλης ενίσχυσης είναι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, κατά την έννοια της Σύστασης
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2003/361/ΕΚ (L 124/36), εφόσον σωρευτικά: α) έχουν συσταθεί πριν την
1η.1.2022, β) εµπίπτουν, κατά περίπτωση, είτε στο πεδίο
εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεµβρίου 2013 σχετικά µε την εφαρµογή
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (L 352), είτε στο πεδίο εφαρµογής του Κανονισµού
(ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για
την κήρυξη ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συµβατών µε την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρµογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (L 187), γ) πληρούν τους
όρους και τις προϋποθέσεις που εξειδικεύονται µε την απόφαση της παρ. 5, καθώς και το σύνολο των προϋποθέσεων του Κανονισµού 1407/2013.
3. Οι δυνητικοί δικαιούχοι των ενισχύσεων της παρ. 1
υποβάλλουν αίτηση χρηµατοδότησης στην Ηλεκτρονική
Πλατφόρµα Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ), την οποία

τηρεί και διαχειρίζεται η Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.. Η Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε. διενεργεί έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων συµµετοχής στα προγράµµατα και, εφόσον επιβεβαιώσει την επιλεξιµότητα των επιχειρήσεων, αυτές
λαµβάνουν την επιχορήγηση.
4. Η Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε., ως υπεύθυνη επεξεργασίας, διασφαλίζει την προστασία των δικαιωµάτων των προσώπων, της ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα, σύµφωνα µε το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο
και ιδίως, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ΕΕ L 119) (Γενικού
Κανονισµού για την Προστασία Δεδοµένων) και του
ν. 4624/2019 (Α΄ 137).
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών καθορίζονται τα επιµέρους
προγράµµατα των έργων της παρ. 1, οι προϋποθέσεις, η
διαδικασία, οι όροι, ο ειδικότερος χρόνος υλοποίησης
του κάθε προγράµµατος, τα αρµόδια για την υλοποίηση
όργανα, κάθε άλλο αναγκαίο ζήτηµα για την εφαρµογή
της ενίσχυσης των προγραµµάτων των έργων της παρ. 1
της Δράσης 16706 «Ψηφιακός Μετασχηµατισµός Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων», καθώς και κάθε άλλη αναγκαία,
τεχνική ή εν γένει λεπτοµέρεια για την ενηµέρωση του
Πληροφοριακού Συστήµατος Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος Σηµασίας.»
Άρθρο 32
Οικονοµική στήριξη των επιχειρήσεων έκδοσης
εφηµερίδων - Τροποποίηση παρ. 3α άρθρου 86
του ν. 4674/2020
Στην παρ. 3α του άρθρου 86 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53)
επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο πρώτο εδάφιο, η λέξη «2020» αντικαθίσταται από τις λέξεις «και 2021», β)
προστίθεται τέταρτο εδάφιο και η παρ. 3α διαµορφώνεται ως εξής:
«3α. Ως πρόγραµµα χρηµατοδότησης της παρ. 1 θεωρείται και η συνολική ή µερική κάλυψη για τους δικαιούχους της παρ. 1, της εισφοράς της περ. β΄ της παρ. 1 του
άρθρου 6 του α.ν. 248/1967 (Α΄ 243), για τα έτη 2017 έως και 2021. Με την απόφαση της παρ. 3 µπορούν να οριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εφαρµογή
της παρούσας. Στο πρόγραµµα χρηµατοδότησης της
παρ. 1 δύνανται να ενταχθούν οι πάροχοι περιεχοµένου
περιφερειακής εµβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, οι ραδιοφωνικοί σταθµοί, ο περιοδικός τύπος και οι
επιχειρήσεις ηλεκτρονικών µέσων ενηµέρωσης. Η απαλλαγή του πρώτου εδαφίου της περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 50 του ν. 4779/2021 (Α΄ 27) εφαρµόζεται αναλόγως και για το παρόν πρόγραµµα χρηµατοδότησης για το
έτος 2021.»
Άρθρο 33
Ρύθµιση οφειλών προς τον Ενιαίο Δηµοσιογραφικό
Οργανισµό Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης Τροποποίηση περ. α΄ παρ. 4 άρθρου 50 του ν. 4779/2021
Στην περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 50 του
ν. 4779/2021 (Α΄ 27) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο
πρώτο εδάφιο ο αριθµός «2020» αντικαθίσταται από τον
αριθµό «2021», β) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται ως
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προς την προθεσµία υποβολής του αιτήµατος που προβλέπεται, και η περ. α΄ της παρ. 4 διαµορφώνεται ως εξής:
«4.α. Οφειλές προς τον Ενιαίο Δηµοσιογραφικό Οργανισµό
Επικουρικής
Ασφάλισης
Περίθαλψης
(Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.), οι οποίες προκύπτουν από τις εισφορές
των περ. α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του
α.ν. 248/1967, για τα έτη από 2017 έως και 2021, µπορούν να ρυθµιστούν µε αίτηση του οφειλέτη προς τον
Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. σε έως εβδοµήντα δύο (72) δόσεις µε ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης τα εκατό (100) ευρώ και µε απαλλαγή από πρόστιµα και προσαυξήσεις εκπρόθεσµης
υποβολής και καταβολής. Η ρύθµιση του πρώτου εδαφίου αφορά στις επιχειρήσεις που εντάσσονται στην παρ.
1 του άρθρου 86 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53), στους παρόχους περιεχοµένου περιφερειακής εµβέλειας επίγειας
ψηφιακής τηλεόρασης, στους ραδιοφωνικούς σταθµούς
και στον περιοδικό τύπο, καθώς επίσης στις επιχειρήσεις
διαδικτύου από την έναρξη ισχύος του ν. 4498/2017 (Α΄
172), υπό τον όρο υποβολής σχετικού αιτήµατος έως τις
30 Ιουνίου 2022. Τα ως άνω ισχύουν και για τους εργοδότες, οι οποίοι έχουν ασφαλισµένους στο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων (ΤΕΑΣ) και στο Επικουρικό Ταµείο Αρωγής Συντακτών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ευβοίας (ΕΤΑΣ).»
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 34
Καταχώριση µεταγραπτέων και εγγραπτέων πράξεων
Υποθηκοφυλακείου Ευδήλου Ικαρίας
1. Μεταγραφές και καταχωρίσεις συµβολαίων, συµβάσεων εν γένει, δικαστικών αποφάσεων και πάσης φύσεως µεταγραπτέων ή εγγραπτέων πράξεων της Διοικήσεως, που έχουν κατατεθεί προς µεταγραφή ή καταχώριση
στα βιβλία µεταγραφών, βαρών και διεκδικήσεων του άµισθου Υποθηκοφυλακείου Ευδήλου Ικαρίας µέχρι την
27η.3.2014, των οποίων δεν ολοκληρώθηκε στον χρόνο
κατάθεσης η µεταγραφή ή η καταχώριση στα οικεία βιβλία, µεταγράφονται ή καταχωρούνται στα οικεία βιβλία,
εφόσον πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις που ίσχυαν
κατά την αρχική κατάθεση. Τα τέλη που αναλογούν για
τη µεταγραφή ή καταχώριση, υπολογιζόµενα στον χρόνο της αρχικής κατάθεσης, βαρύνουν τους ενδιαφερόµενους, εκτός εάν αποδεικνύεται ότι έχουν καταβληθεί κατά την κατάθεση.
2. Για τη µεταγραφή ή καταχώριση της παρ. 1 απαιτείται αίτηση του ενδιαφεροµένου προς το αρµόδιο Υποθηκοφυλακείο, που συνοδεύεται από τα προς µεταγραφή ή
καταχώριση απαιτούµενα έγγραφα µε βάση τις διατάξεις
που ισχύουν κατά τον χρόνο της αρχικής κατάθεσης και
απόφαση του αρµόδιου Μονοµελούς Πρωτοδικείου της
περιοχής στην οποία βρίσκεται το ακίνητο που αφορά,
κατά την εκουσία δικαιοδοσία, που εκδίδεται µετά από
αίτηση παντός έχοντος έννοµο συµφέρον, η οποία κοινοποιείται στο Δηµόσιο και τον Υποθηκοφύλακα Ευδήλου Ικαρίας δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη

συζήτηση, µε την οποία βεβαιώνονται, αποδεικνυόµενα
µε έγγραφα, η κατάθεση και ο χρόνος µεταγραφής ή καταχώρισης και διατάσσεται η µεταγραφή ή καταχώριση.
3. Η µεταγραφή και καταχώριση σύµφωνα µε το παρόν, ανατρέχει για τις νόµιµες συνέπειες στον χρόνο
της αρχικής κατάθεσης.
4. Δικαιώµατα τρίτων που καταχωρήθηκαν επί των ως
άνω ακινήτων, µετά την κατά τα ανωτέρω αρχική κατάθεση, συνεπεία της µη µεταγραφής ή καταχώρισης οιασδήποτε σύµβασης ή πράξης του παρόντος, διαγράφονται
µε πράξη του αρµόδιου Υποθηκοφύλακα. Με απόφαση
του Υπουργού Δικαιοσύνης καθορίζονται λοιπές λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 35
Ευεργέτηµα πενίας - Προσθήκη άρθρου 15Α
του ν. 693/1977
Στον ν. 693/1977 (Α΄ 262) προστίθεται άρθρο 15Α ως
εξής:
«Άρθρο 15Α
Αίτηµα χορήγησης ευεργετήµατος πενίας
1. Κατά της απόφασης του Προέδρου του Ειδικού Δικαστηρίου Αγωγών Κακοδικίας ή του νόµιµου αναπληρωτή του, µε την οποία απορρίπτεται αίτηµα χορήγησης ευεργετήµατος πενίας, δύναται να ασκηθεί αίτηση ανακλήσεως από τον αιτούντα εντός πέντε (5) ηµερών από την
κοινοποίησή της σε αυτόν.
2. Επί της αιτήσεως αποφαίνεται οριστικώς το Ειδικό
Δικαστήριο Αγωγών Κακοδικίας σε συµβούλιο, χωρίς
κλήτευση του αιτούντος, το οποίο συγκροτείται από τον,
κατά το άρθρο 1, Πρόεδρό του ή τον νόµιµο αναπληρωτή
του, και απαρτίζεται από τον ίδιο, έναν (1) καθηγητή και
έναν (1) δικηγόρο, κατά τη σειρά της κλήρωσής τους, τακτικά µέλη του Ειδικού Δικαστηρίου, ή από τους, κατά
περίπτωση, νόµιµους αναπληρωτές τους, τηρουµένων
των εξαιρέσεων που προβλέπει η παρ. 2 του άρθρου 1.
Ένα εκ των ανωτέρω µελών ορίζεται από τον Πρόεδρο
του Δικαστηρίου ως εισηγητής. Στο συµβούλιο δεν µετέχει ο δικαστικός λειτουργός που εξέδωσε την προσβαλλόµενη απορριπτική απόφαση.
3. Εκκρεµή ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου Αγωγών
Κακοδικίας αιτήµατα χορήγησης ευεργετήµατος πενίας
διέπονται από το άρθρο 15Α.»
Άρθρο 36
Συµµετοχή των Προϊσταµένων κάθε τµήµατος
στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.
ως εισηγητών - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 4
του ν.δ. 1017/1971
Στην παρ. 5 του άρθρου 4 του ν.δ. 1017/1971 (Α΄ 209)
η φράση «ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Οικονοµικού»
αντικαθίσταται από τη φράση «ο αρµόδιος Προϊστάµενος κάθε Τµήµατος» και η παρ. 5 του άρθρου 4 διαµορφώνεται ως εξής:
«5. Των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου
µετέχει ως εισηγητής, άνευ ψήφου, ο αρµόδιος Προϊστάµενος κάθε Τµήµατος.»
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Άρθρο 37
Αποζηµίωση δικαστικού επιµελητή - Προσθήκη παρ. 3
στο άρθρο 15 του ν. 3226/2004
Στο άρθρο 15 του ν. 3226/2004 (Α΄ 208) προστίθεται
παρ. 3 ως εξής:
«3. Για την αποζηµίωση που καταβάλλεται σε δικαστικό επιµελητή, το προσήκον φορολογικό στοιχείο δύναται να εκδίδεται κατά την είσπραξη του ποσού της αποζηµίωσης, µετά την εκκαθάριση και πριν από την εξόφληση αυτής, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.»
Άρθρο 38
Μέσος όρος βαθµών των υποψηφίων και κριτήρια
επιλογής διδασκόντων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών
Λειτουργών - Διόρθωση παροραµάτων - Τροποποίηση
παρ. 3 άρθρου 20 και παρ. 4 άρθρου 49 του ν. 4871/2021
1. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 20 του
ν. 4871/2021 (Α΄ 246) προστίθεται η φράση «ή έξι βαθµών, κατά περίπτωση» και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:
«3. Η αξιολόγηση της επίδοσης του υποψηφίου στην
προφορική δοκιµασία γίνεται από κάθε µέλος της επιτροπής, το οποίο, µετά από το τέλος της εξέτασης, βαθµολογεί ιδιαιτέρως την επίδοση του υποψηφίου µε έναν
βαθµό για ολόκληρη την εξεταστέα ύλη. Ο µέσος όρος
των πέντε (5) βαθµών ή έξι (6) βαθµών, κατά περίπτωση,
αποτελεί τον βαθµό του υποψηφίου στην προφορική δοκιµασία, δηλαδή στο τρίτο στάδιο του εισαγωγικού διαγωνισµού.»
2. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 49 του
ν. 4871/2021 η παραποµπή στην παρ. 5 αντικαθίσταται από παραποµπή στην παρ. 6 και η παρ. 4 του άρθρου 49
διαµορφώνεται ως εξής:
«4. Τα κριτήρια για την επιλογή των διδασκόντων, τα
οποία βαθµολογούνται µε κλίµακα από µηδέν (0) έως δέκα (10), είναι τα εξής: α) Η ειδική ενασχόληση µε το αντικείµενο της διδασκαλίας µε συντελεστή βαρύτητας
σαράντα τοις εκατό (40%). Εφόσον ο διδάσκων έχει ήδη
διδάξει στη Σχολή, συνεκτιµώνται για τη βαθµολόγηση
του κριτηρίου αυτού και οι κατά την παρ. 6 του άρθρου
27 αξιολογήσεις των σπουδαστών ως προς αυτόν, β) η
συγγραφή βιβλίων ή µελετών σχετικών µε το αντικείµενο της διδασκαλίας µε συντελεστή βαρύτητας τριάντα
τοις εκατό (30%), γ) η συµµετοχή σε συνέδρια και ηµερίδες ως εισηγητές σχετικά µε το αντικείµενο της διδασκαλίας µε συντελεστή βαρύτητας είκοσι τοις εκατό
(20%), δ) η ύπαρξη διδακτορικού ή µεταπτυχιακού τίτλου
σχετικού µε το αντικείµενο της διδασκαλίας µε συντελεστή βαρύτητας δέκα τοις εκατό (10%).»
ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 39
Μεταβατική διάταξη ως προς την υποχρέωση
απασχόλησης προπονητή - Τροποποίηση άρθρου 64
του ν. 4809/2021
1. Στο άρθρο 64 του ν. 4809/2021 (Α΄ 102), περί µεταβατικών διατάξεων, προστίθεται παρ. 4 ως εξής:
«4. Μέχρι την έναρξη ισχύος της παρ. 4 του άρθρου 31

του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), περί της υποχρέωσης απασχόλησης προπονητή, προπονητή έχουν υποχρέωση να
απασχολούν:
α) Οι αθλητικές οµοσπονδίες και οι αθλητικές ενώσεις.
β) Οι Αθλητικές Ανώνυµες Εταιρείες και τα Τµήµατα
Αµειβόµενων Αθλητών.
γ) Τα αθλητικά σωµατεία τα οποία καλλιεργούν οµαδικό άθληµα και συµµετέχουν σε πρωταθλήµατα εθνικών
κατηγοριών και σε τοπικό πρωτάθληµα πρώτης κατηγορίας.
δ) Τα αθλητικά σωµατεία που καλλιεργούν ατοµικό άθληµα και έχουν αθλητές στη δύναµή τους ηλικίας κάτω
των δεκαοκτώ (18) ετών.»
2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από την 19η.6.2021.
Άρθρο 40
Αθλητικά σωµατεία που έχουν ιδρυθεί µε πρωτοβουλία
ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισµών
και των συλλόγων αποφοίτων τους ή εργασιακών
µονάδων - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 2 και παρ. 1
άρθρου 8 του ν. 2725/1999
1. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 2725/1999 (Α΄ 121), περί των µελών του αθλητικού
σωµατείου, µετά από τη φράση «ή άλλες παρόµοιες»
προστίθεται η φράση «, εξαιρουµένων των αθλητικών
σωµατείων που έχουν ιδρυθεί µε πρωτοβουλία ιδιωτικών
εκπαιδευτικών οργανισµών και των συλλόγων αποφοίτων τους ή εργασιακών µονάδων», και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Ο ελάχιστος αριθµός των µελών του αθλητικού
σωµατείου ορίζεται σε είκοσι (20). Δεν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά, δόκιµα ή πάρεδρα µέλη ή άλλες παρόµοιες, εξαιρουµένων των αθλητικών σωµατείων που
έχουν ιδρυθεί µε πρωτοβουλία ιδιωτικών εκπαιδευτικών
οργανισµών και των συλλόγων αποφοίτων τους ή εργασιακών µονάδων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί να
απονέµεται ο τίτλος του επιτίµου, κατά τα οριζόµενα από το καταστατικό του σωµατείου, χωρίς δικαίωµα ψήφου, σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την προσφορά
τους στο σωµατείο ή στον αθλητισµό. Ο αριθµός των µελών αθλητικού σωµατείου είναι απεριόριστος. Διατάξεις
καταστατικών που περιορίζουν τον αριθµό των µελών είναι άκυρες.»
2. Στην περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 8 του
ν. 2725/1999, περί της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης,
µετά από τη φράση «εξαιρουµένων των περιπτώσεων ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισµών» προστίθεται η
φράση «και των συλλόγων αποφοίτων τους» και η παρ. 1
διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Το αθλητικό σωµατείο, για κάθε κλάδο άθλησης
που καλλιεργεί, δικαιούται να ζητήσει την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Η ειδική αθλητική αναγνώριση χορηγείται, ύστερα από αίτηση του σωµατείου, µε
απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού ή άλλου από αυτό εξουσιοδοτηµένου οργάνου της κεντρικής ή της περιφερειακής διοίκησης, εφόσον το σωµατείο:
α) Είναι µέλος αθλητικής ένωσης ή οµοσπονδίας, όπως προκύπτει από σχετική βεβαίωση της οικείας ένωσης ή οµοσπονδίας. Αν δε δοθεί αιτιολογηµένη αρνητική
απάντηση εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την
υποβολή αιτήσεως για χορήγηση της ανωτέρω βεβαίω-
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σης, θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει χορηγηθεί.
β) Δεν έχει ως επωνυµία το όνοµα, την επωνυµία, τον
διακριτικό τίτλο ή το σήµα οποιασδήποτε εµπορικής επιχείρησης, εξαιρουµένων των περιπτώσεων ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισµών και των συλλόγων αποφοίτων
τους ή εργασιακών µονάδων, µε πρωτοβουλία των οποίων έχουν ιδρυθεί αθλητικά σωµατεία.
γ) Έχει επωνυµία διατυπωµένη στην ελληνική γλώσσα. Στις διεθνείς σχέσεις του το αθλητικό σωµατείο µπορεί να αποδίδει την επωνυµία του και στην αγγλική
γλώσσα.
δ) Υποβάλλει εγκεκριµένο από το αρµόδιο δικαστήριο
καταστατικό και πιστοποιητικό εγγραφής στο βιβλίο σωµατείων του οικείου Πρωτοδικείου.
ε) Τηρεί τα προβλεπόµενα από τον παρόντα νόµο βιβλία.»
Άρθρο 41
Διεύρυνση πιστοποιηµένων χρηστών Ψηφιακού
Μητρώου Μελών Λεσχών Φιλάθλων - Τροποποίηση
παρ. 2 άρθρου 41Ι του ν. 2725/1999
Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 41Ι του
ν. 2725/1999 (Α΄ 121), περί του Ψηφιακού Μητρώου Μελών Λεσχών Φιλάθλων, προστίθεται περ. γ) και η παρ. 2
διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Πιστοποιηµένοι χρήστες του Μητρώου είναι: α) οι
νόµιµοι εκπρόσωποι των λεσχών φιλάθλων και οι υπεύθυνοι λειτουργίας των παραρτηµάτων τους, β) οι νόµιµοι
εκπρόσωποι των αθλητικών σωµατείων, Τµηµάτων Αµειβοµένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) ή Ανώνυµων Αθλητικών Εταιρειών (Α.Α.Ε.), που έχουν παράσχει τη συναίνεση της
παρ. 3 του άρθρου 41Β για την αναγνώριση της λέσχης
ως σωµατείου και γ) οι αρµόδιοι υπάλληλοι της Γενικής
Γραµµατείας Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.). Πρόσβαση στο Μητρώο, για λόγους δηµόσιας ασφάλειας, έχει η αρµόδια
υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνοµίας υπό τους όρους
του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Κανονισµός (ΕΕ)
2016/679 - L 119/1 GDPR] και του εθνικού δικαίου (ν.
4624/2019, (Α΄ 137).»
Άρθρο 42
Παράταση της θητείας της Διαρκούς Επιτροπής
για την Αντιµετώπιση της Βίας
Παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.12.2022, η
θητεία της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιµετώπιση
της Βίας του άρθρου 41Α του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), η
οποία
συγκροτήθηκε
µε
την
υπό
στοιχεία
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΔ/185445/6112/282/186/
8.4.2019 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού (ΥΟΔΔ 196).
Άρθρο 43
Μεταβατική κάλυψη λειτουργικών αναγκών
του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ» - Τροποποίηση
άρθρου 137 του ν. 4876/2021
Στο άρθρο 137 του ν. 4876/2021 (Α΄ 251) περί µεταβατικής διάταξης για τη λειτουργία του νοµικού προσώπου
δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ», προστίθενται παρ. 2, 3, 4 και 5 και το άρθρο διαµορφώνεται
ως εξής:

«Άρθρο 137
Μεταβατική διάταξη για τη λειτουργία του
Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ»
1. Από την έναρξη ισχύος του π.δ. 77/2021 (Α΄ 189),
µε το οποίο ιδρύεται το Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ», και προς εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας του µέχρι να διοριστεί η Επιτροπή Διοίκησης
αυτού, εκδοθεί ο Οργανισµός του, ολοκληρωθεί η στελέχωση και διαπιστωθεί, κατόπιν αυτών, η εν γένει λειτουργική ετοιµότητά του, οι υφιστάµενες αθλητικές εγκαταστάσεις του λειτουργούν υπό την εποπτεία και τον
έλεγχο της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.) και
υποστηρίζονται διοικητικά από τις αρµόδιες υπηρεσίες
της. Κατά τη χρονική περίοδο του πρώτου εδαφίου οι πάσης φύσεως δαπάνες του Ν.Π.Δ.Δ. του πρώτου εδαφίου
καλύπτονται από τον προϋπολογισµό της Γ.Γ.Α. Η λειτουργική ετοιµότητα του Ν.Π.Δ.Δ. του πρώτου εδαφίου,
βεβαιώνεται µε διαπιστωτική πράξη του αρµόδιου για
τον αθλητισµό Υπουργού, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Από τη δηµοσίευση της ανωτέρω διαπιστωτικής πράξης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως τερµατίζεται η διοικητική και οικονοµική συνδροµή της Γ.Γ.Α. και το νοµικό πρόσωπο του πρώτου εδαφίου τίθεται σε πλήρη και αυτόνοµη λειτουργία, χωρίς
να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή διατύπωση.
2. Το νοµικό πρόσωπο της παρ. 1, για τη µεταβατική
περίοδο που εκτείνεται από τον διορισµό της Επιτροπής
Διοίκησης αυτού έως την έκδοση του Οργανισµού του
σύµφωνα µε το άρθρο 20 του ν. 4622/2019 (Α΄133), λειτουργεί σε επίπεδο Τµήµατος, το οποίο διαρθρώνεται σε
τρία (3) γραφεία ως εξής:
α) Γραφείο Διοικητικού, το οποίο είναι αρµόδιο για τη
διοίκηση των υπηρεσιών και του προσωπικού,
β) Γραφείο Οικονοµικού, το οποίο είναι αρµόδιο για τη
διαχείριση των οικονοµικών πόρων και των υλικών µέσων και την παρακολούθηση όλων των λογιστικών δραστηριοτήτων και
γ) Γραφείο Αθλητικών Δραστηριοτήτων, το οποίο είναι
αρµόδιο για τον προγραµµατισµό και τη διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων.
3. Για την κάλυψη των άµεσων αναγκών λειτουργίας
του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ» συστήνονται πέντε (5)
θέσεις µόνιµου προσωπικού και κατανέµονται κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής:
α) Κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ):
τρεις (3) θέσεις, εκ των οποίων:
αα) δύο (2) θέσεις Κλάδου Διοικητικού - Οικονοµικού,
αβ) µία (1) θέση Κλάδου Πληροφορικής,
β) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ): δύο
(2) θέσεις Κλάδου-Διοικητικών Γραµµατέων.
4. Οι θέσεις της παρ. 3 καλύπτονται µε απόσπαση σε
αυτό µόνιµων υπαλλήλων µε σχέση εργασίας δηµοσίου
δικαίου ή υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού ή των
λοιπών εποπτευόµενων υπ’ αυτών φορέων εντός της Γενικής Κυβέρνησης µε ταυτόχρονη δέσµευση της αντίστοιχης θέσης.
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και για τη µεταβατική περίοδο µέχρι την έκδοση του Οργανισµού του
νοµικού προσώπου, οι αποσπάσεις του προηγούµενου ε-
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δαφίου διενεργούνται µετά από αίτηση του υπαλλήλου,
µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του νοµικού
προσώπου και διακόπτονται είτε µε την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης της παρ. 1, είτε µετά από αίτηση του
υπαλλήλου, οµοίως µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του νοµικού προσώπου.
5. Του Τµήµατος προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού, ή ελλείψει ΠΕ, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού στον οποίο ανατίθενται και οι αρµοδιότητες
και τα καθήκοντα του άρθρου 25 του ν. 4270/2014
(Α΄143). Μέχρι την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης
της παρ. 1 χρέη προϊσταµένου δύναται να ασκεί και αποσπασµένος υπάλληλος που πληροί τα κριτήρια του προηγούµενου εδαφίου µετά από απόφαση του Διοικητικού
Συµβουλίου.»
Άρθρο 44
Παραχώρηση χρήσης του κλειστού γυµναστηρίου
καλαθοσφαίρισης του Ολυµπιακού Αθλητικού Κέντρου
Αθήνας «Σπύρος Λούης» στην Ανώνυµη Εταιρεία
µε την επωνυµία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
1.α) Το κλειστό γυµναστήριο καλαθοσφαίρισης του Ολυµπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθήνας (Ο.Α.Κ.Α.) Σπύρος Λούης, η διαχείριση και εκµετάλλευση του οποίου ανήκει, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 1646/1986 (Α΄ 138), στο νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ (Ο.Α.Κ.Α.) ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» (στο εξής
«OAKA»), παραχωρείται, κατά χρήση, διαχείριση και εκµετάλλευση, για σαράντα εννέα (49) έτη, στην Καλαθοσφαιρική Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», υπό τον διακριτικό τίτλο «ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ» (στο εξής «ΚΑΕ»), µε έδρα το Αµαρούσιο Αττικής. Η παραχώρηση αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης της περ. β). Μετά τη
λήξη της παραχώρησης, η χρήση, διαχείριση και εκµετάλλευση του γυµναστηρίου, µετά των συστατικών και
παραρτηµάτων του και όλου του εξοπλισµού του, όπως
θα έχει διαµορφωθεί και σε όποια κατάσταση βρίσκεται,
επανέρχεται στο ΟΑΚΑ, άνευ αποζηµιώσεως της ΚΑΕ ή
οποιουδήποτε τρίτου.
β) Με σύµβαση που υπογράφεται µεταξύ του OAKA και
της ΚΑΕ, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις της παραχώρησης, σε συµφωνία µε το παρόν άρθρο. Η παραχώρηση περιλαµβάνει το Κλειστό Γήπεδο
Καλαθοσφαίρισης (κεντρικό κτίριο), το σύνολο των συνδεδεµένων µε τη χρήση του κεντρικού γυµναστηρίου
βοηθητικών κτιρίων, γραφείων και εγκαταστάσεων, τον
κινητό εξοπλισµό τους και τον περιβάλλοντα περιφραγµένο χώρο. Στην παραχώρηση περιλαµβάνεται, επιπλέον, το δικαίωµα πλήρους και αποκλειστικής χρήσης του
οριοθετηµένου χώρου στάθµευσης οχηµάτων (P5) εκτός
από τις περιόδους διοργάνωσης:
i) παγκόσµιων, ευρωπαϊκών αγώνων ή πρωταθληµάτων και αγώνων εθνικών οµάδων,
ii) πέντε (5) πολιτιστικών εκδηλώσεων ανά έτος, κατ’
επιλογήν της Διοίκησης του ΟΑΚΑ,
οπότε ο ανωτέρω χώρος στάθµευσης τίθεται ακωλύτως και άνευ ανταλλάγµατος στη διάθεση της εκάστοτε

διοργανώτριας αρχής αυτών, υπό την επιφύλαξη των όρων και της διαδικασίας της σύµβασης.
γ) Η διέλευση οχηµάτων και πεζών από τον δρόµο που
παρεµβάλλεται µεταξύ της παραχωρούµενης εγκατάστασης και του οριοθετηµένου χώρου στάθµευσης οχηµάτων (P5) παραµένει, σε κάθε περίπτωση, ελεύθερη.
δ)Τα παραχωρούµενα κτίρια, οι εγκαταστάσεις και οι
υπαίθριοι χώροι απεικονίζονται περιµετρικά υπό τους αριθµούς 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 και 15 και
υπό τα κεφαλαία αλφαβητικά γράµµατα Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο,
Π, Ρ, Σ, Κ στο διάγραµµα του Παραρτήµατος Ι, µε θέµα
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ –
ΟΑΚΑ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ & ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Ρ5», που συντάχθηκε από τους Θανάση Σπέρτο, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε., Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» και Σάββα Μηναΐδη, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε., Τµήµα Μελετών Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος
Λούης», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος.
2. Η παραχώρηση τελεί, υπό τους ακόλουθους όρους:
α) Η ΚΑΕ διατηρεί το δικαίωµα πλήρους και αποκλειστικής εκµετάλλευσης, λειτουργίας και χρήσης των παραχωρούµενων κτιρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων
χώρων, εµπεριεχοµένου του δικαιώµατος µίσθωσης και
παραχώρησης τούτων σε τρίτους. Η ΚΑΕ αναλαµβάνει
µε δικές της δαπάνες, στο όνοµα και για λογαριασµό του
ΟΑΚΑ, όπου τούτο απαιτείται, να διεκπεραιώσει τις ενέργειες, που απαιτούνται για τη χορήγηση των αδειών
λειτουργίας και χρήσης των παραχωρούµενων κτηρίων,
εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων, µε τη συνεπικουρία του ΟΑΚΑ και του Δηµοσίου υπέρ της ΚΑΕ. Από την
έναρξη ισχύος της παραχώρησης, παραχωρούνται αυτοδικαίως στην ΚΑΕ υφιστάµενες άδειες για κάθε επιτρεπόµενο άθληµα και δραστηριότητα εντός των παραχωρούµενων κτιρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων.
β) Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αποδίδει στο ΟΑΚΑ ποσοστό
τριάντα τοις εκατό (30%) επί των καθαρών εσόδων που
προκύπτουν από τη µίσθωση και την εν γένει εµπορική
εκµετάλλευση των παραχωρούµενων κτιρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων, ρητά εξαιρουµένων των
εσόδων από εισιτήρια, χορηγίες, τηλεοπτικά δικαιώµατα
και διαφηµίσεις. Η απόδοση γίνεται κατ’ έτος και όχι αργότερα της 30ής Ιουνίου για το ποσοστό επί των εσόδων
του προηγούµενου έτους.
γ) Η ΚΑΕ δεσµεύεται στην πραγµατοποίηση εντός των
πρώτων δώδεκα (12) ετών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος επενδύσεων στα παραχωρούµενα κτίρια, εγκαταστάσεις και υπαίθριους χώρους ύψους τριών εκατοµµυρίων ευρώ (3.000.000,00) είτε άµεσα είτε δια των
µισθωτών/παραχωρησιούχων αυτής. Στην επένδυση περιλαµβάνονται, σε κάθε περίπτωση, και έργα αναβάθµισης της αθλητικής εγκατάστασης.
Κάθε επένδυση των µισθωτών/παραχωρησιούχων της
ΚΑΕ αποτελεί επένδυση της ΚΑΕ για την εκπλήρωση
της ως άνω υποχρέωσης.
Εφόσον για την επίτευξη των σκοπών της Παραχώρησης απαιτηθεί η έκδοση οιασδήποτε Άδειας από οιαδήποτε Αρµόδια Αρχή, το Ελληνικό Δηµόσιο και το ΟΑΚΑ
θα συµπράξουν µε κάθε τρόπο, ώστε να εκδοθούν αυτές
έγκαιρα.
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δ) Η ΚΑΕ υποχρεούται στην τακτική και έκτακτη συντήρηση των παραχωρούµενων κτιρίων, εγκαταστάσεων
και υπαίθριων χώρων, καθώς και στην αποκατάσταση
των πάσης φύσεως φθορών και ζηµιών τους. Το ΟΑΚΑ
διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει, από την ΚΑΕ, την εκτέλεση πρόσθετων εργασιών, προς τον σκοπό πλήρους τεχνικής εκπλήρωσης των ως άνω υποχρεώσεων. Η εκτέλεση των εργασιών πραγµατοποιείται αποκλειστικά κατόπιν προηγούµενης συνεννόησης µε την ΚΑΕ και σύµφωνα µε το πρόγραµµα και τις ανάγκες της χρήσης που
καθορίζει η ΚΑΕ. Τυχόν πρόσθετες κατασκευές που
πραγµατοποιούνται µε δαπάνες της ΚΑΕ, ανεξαρτήτως
της µορφής και του χαρακτήρα τους, παραµένουν επ΄ ωφελεία της παραχώρησης και µετά τη λήξη του χρόνου
αυτής. Οµοίως, η ΚΑΕ βαρύνεται µε τις δαπάνες κάλυψης των τακτικών και έκτακτων ασφαλιστικών κινδύνων,
που είναι δυνατόν να προέλθουν από τη χρήση, εκµετάλλευση και, εν γένει λειτουργία των παραχωρούµενων
κτιρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων. Εξαίρεση
αποτελεί µεγάλη ή ολική καταστροφή από φυσικά φαινόµενα, ανωτέρα βία ή άλλα απρόβλεπτα περιστατικά, οι
επιπτώσεις των οποίων δεν βαρύνουν την ΚΑΕ.
ε) Η ΚΑΕ υπέχει αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη από υπαίτιες πράξεις και παραλείψεις που προέρχονται από όργανά της, κατά τη διάρκεια χρήσης, διαχείρισης και εκµετάλλευσης των παραχωρούµενων κτιρίων,
εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων.
στ) Το σύνολο των παραχωρούµενων κτιρίων, γραφείων, εγκαταστάσεων και νυν υπαίθριων χώρων τίθεται ακωλύτως και άνευ ανταλλάγµατος στη διάθεση της Ελληνικής Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), για τις
ανάγκες των εθνικών οµάδων καλαθοσφαίρισης ανδρών
και γυναικών και των κλιµακίων αυτών, στο πλαίσιο διεξαγωγής των ετησίως προγραµµατισµένων διεθνών αγώνων και προπονήσεών τους, περιλαµβανοµένων και
των αντίστοιχων προπονήσεων των φιλοξενουµένων εθνικών οµάδων καλαθοσφαίρισης ανδρών και γυναικών
της αλλοδαπής, σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους
της σύµβασης. Το σύνολο των παραχωρούµενων κτιρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων µπορεί να
χρησιµοποιείται και για τη φιλοξενία παγκοσµίων ή πανευρωπαϊκών αγώνων ή πρωταθληµάτων και αγώνων εθνικών οµάδων, σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους
της Σύµβασης.
ζ) Διενεργούµενες δραστηριότητες εντός του αντικειµένου της παραχώρησης, οι οποίες εκπηγάζουν από
συµβάσεις που έχουν συναφθεί µεταξύ του ΟΑΚΑ και
τρίτων παραµένουν σε ισχύ σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στις οικείες συµβάσεις. Η ΚΑΕ υπεισέρχεται σε αυτές,
ως συµβαλλόµενη, από την ηµεροµηνία θέσης σε ισχύ
της σύµβασης, αναλαµβάνοντας τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές. Μετά τη λήξη
των ως άνω συµβάσεων και σε περίπτωση άρνησης του
εκάστοτε δραστηριοποιούµενου σε χώρο του αντικειµένου της παραχώρησης να τον αποδώσει στην ΚΑΕ, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση κατοχής, µε οποιαδήποτε έννοµη σχέση ή και αυθαιρέτως, χώρων ακινήτων
που έχουν περιέλθει κατ’ εφαρµογή της παρ. 1 στη διοίκηση, διαχείριση και εκµετάλλευση της ΚΑΕ, η τελευταία δύναται να ζητήσει τη σύµπραξη του Τµήµατος Ακίνητης Περιουσίας και Αθλητικής Υποδοµής της Διεύθυν-

σης Τεχνικών Αθλητικών Έργων και Υποδοµών του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, ώστε να προβεί
σε αποβολή τους.
Σε κάθε περίπτωση, η παράδοση του αντικειµένου της
παραχώρησης στην ΚΑΕ δεν διαταράσσει τη συνεχή λειτουργία εντός αυτού:
ζα) του Αστυνοµικού Τµήµατος του ΟΑΚΑ και
ζβ) των γραφείων της Ελληνικής Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, τα οποία χρησιµοποιούνται άνευ ανταλλάγµατος για όλη τη διάρκεια της παραχώρησης.
Ως προς τη λειτουργία των γραφείων της Ελληνικής
Οµοσπονδίας Ξιφασκίας, ορίζεται µεταβατική περίοδος
ενός (1) έτους από την υπογραφή της Σύµβασης για την
αποχώρηση της Οµοσπονδίας από αυτά.
η) Η ΚΑΕ µπορεί να συµπληρώσει την ονοµασία των
παραχωρούµενων κτιρίων και εγκαταστάσεων.
θ) Κατά τη διάρκεια της παραχώρησης, τα κτίρια, οι εγκαταστάσεις και οι υπαίθριοι χώροι δεν αποκλείονται από χρηµατοδοτικά εργαλεία στα οποία εντάσσονται οι υπόλοιποι χώροι ευθύνης του ΟΑΚΑ, προς τον σκοπό ενδεικτικά επιδιόρθωσης στέγης ή ανεξαρτητοποίησης
θέρµανσης, υπό τους όρους του δικαίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
3. α) Δεν θίγονται, καθ’ οιονδήποτε τρόπον, η εργασιακή κατάσταση και το µισθολογικό καθεστώς του πάσης
φύσεως τακτικού και έκτακτου προσωπικού του ΟΑΚΑ,
που έχει ήδη διατεθεί για την αντιµετώπιση των λειτουργικών αναγκών των υπό παραχώρηση κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων.
β) Είναι δυνατή, κατόπιν αιτήµατος της ΚΑΕ και ρητής
συναίνεσης των εργαζοµένων και του νοµικού προσώπου, η απασχόληση συγκεκριµένων υπαλλήλων του ΟΑΚΑ, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος και της σύµβασης παραχώρησης, για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των εγκαταστάσεων. Ειδικώς στην περίπτωση του προηγούµενου εδαφίου, η µισθοδοσία και η ασφαλιστική κάλυψη των ανωτέρω υπαλλήλων βαρύνουν την ΚΑΕ, χωρίς να θίγεται
το εργασιακό, εν γένει, καθώς και το µισθολογικό καθεστώς τους.
Οι ανωτέρω εργαζόµενοι, οι οποίοι θα απασχοληθούν
στην ΚΑΕ, λαµβάνουν άδεια άνευ αποδοχών από την οργανική τους θέση, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων. Μετά τη διακοπή για οποιονδήποτε λόγο της Σύµβασης µε την ΚΑΕ, διακόπτεται, χωρίς καµία περαιτέρω
διατύπωση, η άδεια άνευ αποδοχών.
4. Για την παράδοση κάθε ακίνητου και κινητού στοιχείου καταρτίζεται σχετικό πρωτόκολλο, µεταξύ του ΟΑΚΑ και της ΚΑΕ, στο οποίο, εκτός της γενικής αναφοράς
των ακινήτων, παρατίθεται περιγραφή, κατά τρόπο συνοπτικό και οµαδοποιηµένο, του κινητού εξοπλισµού των εγκαταστάσεων, και των τυχόν ελαττωµάτων αυτού. Στο
πρωτόκολλο προσαρτάται, ως αναπόσπαστο µέρος αυτού, τεχνική έκθεση αποτύπωσης των χώρων/εξοπλισµών του αντικειµένου της παραχώρησης. Η τεχνική έκθεση συντάσσεται µε ευθύνη και δαπάνες της ΚΑΕ εντός έξι (6) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης.
Στην τεχνική έκθεση αποτυπώνεται η τεχνική αξιολόγηση της κατάστασης του αντικειµένου της παραχώρησης,
όπως και του εκτιµώµενου κόστους αποκατάστασης τυχόν ελαττωµάτων, των οποίων διαπιστώνεται η ύπαρξη ή
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πιθανολογείται η εµφάνιση. Το ανωτέρω κόστος καλύπτεται σύµφωνα µε τη διαδικασία και τους όρους της
σύµβασης.
5. Οποιαδήποτε διαφορά ή διαφωνία ανακύψει σε σχέση µε την ερµηνεία και την εκτέλεση της σύµβασης και
δεν επιλυθεί φιλικά µεταξύ των αντισυµβαλλοµένων µερών εντός ενενήντα (90) ηµερών από την ηµέρα που ανέκυψε, παραπέµπεται από οποιοδήποτε από τα µέρη
προς επίλυση σε διαιτησία, σύµφωνα µε τα ειδικώς οριζόµενα στη σύµβαση.
6. Όλοι οι όροι της παρούσας παραχώρησης είναι ουσιώδεις και η παραβίασή τους µπορεί να αποτελέσει λόγο ανάκλησής της, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη στη
σύµβαση ειδική διαδικασία.
7. Ανάκληση της παραχώρησης µπορεί να λάβει χώρα
κατόπιν αιτήµατος της ΚΑΕ, σύµφωνα µε τη διαδικασία
που προβλέπεται στη σύµβαση, εφόσον πληρούται κάποια από τις εξής προϋποθέσεις:
α) Ανέγερση άλλου γηπέδου. Η ΚΑΕ µπορεί να επικαλεσθεί την πλήρωση της προϋπόθεσης αυτής µόνον µετά το πέρας δώδεκα (12) ετών από την παραχώρηση.
β) Πτώχευση/εκκαθάριση/λύση της ΚΑΕ.
γ) Λόγοι ανωτέρας βίας, που καθιστούν υπέρµετρα επαχθή την παραχώρηση.
δ) Μη λήψη άδειας/αδειών, χωρίς υπαιτιότητα της
ΚΑΕ, σε σχέση µε τέλεση αγώνων ή εκτέλεσης επενδυτικού σχεδίου ή/και συντηρήσεων.
8. Τα δικαιώµατα πλήρους και αποκλειστικής εκµετάλλευσης και διαχείρισης που παραχωρούνται στην ΚΑΕ υπερισχύουν και δεν θίγονται α) από τυχόν αντίθετες
προβλέψεις σε σχέση µε τη χρήση των παραχωρούµενων κτιρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων, συµπεριλαµβανοµένων και προβλέψεων από τη θέση σε ισχύ τυχόν επιχειρησιακών σχεδίων εκ µέρους του Ελληνικού Δηµοσίου και β) από ενδεχόµενες µεταβολές στο
ιδιοκτησιακό/διαχειριστικό καθεστώς των παραχωρούµενων κτιρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων.
9. Το παρόν ισχύει µε την επιφύλαξη των κανόνων του
ενωσιακού δικαίου περί των κρατικών ενισχύσεων και υπό την προϋπόθεση σχετικής έγκρισης από την αρµόδια
Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Άρθρο 45
Ανάθεση δηµόσιων συµβάσεων µελετών και έργων,
προµηθειών και υπηρεσιών για τις ανάγκες στέγασης
αθλητικών οµοσπονδιών στο Ολυµπιακό Αθλητικό
Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης»
1. Αποκλειστικά για τις επείγουσες ανάγκες στέγασης
των αθλητικών οµοσπονδιών των αθληµάτων της ξιφασκίας, της χειροσφαίρισης, της γυµναστικής και του αθλητικού οµαδικού χορού στο Ολυµπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», µελέτες και έργα που αφορούν στην κατασκευή αντίστοιχων αθλητικών εγκαταστάσεων που είναι αναγκαίες για τον σκοπό αυτόν, καθώς και στις υποστηρικτικές των εγκαταστάσεων αυτών
υποδοµές, αν η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης είναι κατώτερη των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 (Α΄
147), µπορούν να ανατίθενται από το νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) µε την επωνυµία Ολυµπιακό
Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης εθνικής διάταξης, µε την επιφύλα-

ξη του ενωσιακού δικαίου και των ειδικών κανόνων που
διέπουν το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, µε
προσφυγή στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς
προηγούµενη δηµοσίευση, σύµφωνα µε την περ. γ) της
παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 µε την πρόσκληση τριών (3) τουλάχιστον οικονοµικών φορέων. Για τις ανάγκες του πρώτου εδαφίου, για προµήθειες υλικού και
υπηρεσιών συναφών µε την κατασκευή των αναγκαίων
αθλητικών εγκαταστάσεων, το νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) µε την επωνυµία Ολυµπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» µπορεί να αναθέτει δηµόσιες συµβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία
διαπραγµάτευσης, χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, κατά την περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του
ν. 4412/2016, µε την επιφύλαξη του ενωσιακού δικαίου
και των ειδικών κανόνων που διέπουν το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας. Οι αποφάσεις ανάθεσης κατακύρωσης των συµβάσεων της παρούσας αναρτώνται στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων Συµβάσεων
(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) του άρθρου 38 του ν. 4412/2016, το αργότερο εντός τεσσάρων (4) µηνών από την υπογραφή
τους.
2. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις και οι υποστηρικτικές
υποδοµές της παρ. 1 κατασκευάζονται στο τµήµα Ρ8 εντός του εποπτευόµενου από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.) νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου
(Ν.Π.Ι.Δ.) µε την επωνυµία Ολυµπιακό Αθλητικό Κέντρο
Αθηνών «Σπύρος Λούης», όπως αυτό το τµήµα εµφαίνεται περιµετρικά υπό τα κεφαλαία αλφαβητικά γράµµατα
Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Α στο διάγραµµα του Παραρτήµατος
ΙΙ, µε θέµα «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΥΡΟΣ
ΛΟΥΗΣ – ΟΑΚΑ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΧΩΡΟΥ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ Σ. ΛΟΥΗ & Λ. ΚΥΜΗΣ»,
που συντάχθηκε από τους Θανάση Σπέρτο, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε., Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Ο.Α.Κ.Α.
«Σπύρος Λούης» και Σάββα Μηναϊδη, Πολιτικό Μηχανικό
Τ.Ε., Τµήµα Μελετών Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος.
ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ
KAI ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 46
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου του
Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηµατολόγιο» καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές της προσαρµογής που προβλέπεται στα άρθρα 3 έως 7, η µορφή και το περιεχόµενο των
παραγόµενων αρχείων της περιγραφικής και χωρικής
πληροφορίας, καθώς και κάθε άλλο θέµα τεχνικού και
διαδικαστικού χαρακτήρα. Με όµοιες αποφάσεις δύναται
να γίνονται, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της µελέτης
προσαρµογής, µικρής κλίµακας αλλαγές των καθορισθεισών τεχνικών προδιαγραφών, εφόσον αυτές εξυπηρετούν τον σκοπό της προσαρµογής και δεν βλάπτονται τα
συµβατικά δικαιώµατα του αναδόχου.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του
Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηµατολόγιο» καθορίζονται ειδικότερες τεχνικές λεπτοµέρειες της διαδικασίας δηµόσιας
ανάρτησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8, ο
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τρόπος υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων διόρθωσης, καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα τεχνικού και λεπτοµερειακού χαρακτήρα.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης µπορεί να παρατείνεται η
προθεσµία της παρ. 1 του άρθρου 10 για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ακόµη.
4. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται τα ειδικότερα θέµατα που αφορούν
στην τήρηση, την οργάνωση, τις τεχνικές προδιαγραφές, την τεχνική διαχείριση και την εν γένει λειτουργία
του Ηλεκτρονικού Συστήµατος Διασύνδεσης Ληξιαρχείων και Ελληνικού Κτηµατολογίου, καθώς και την αυτοµατοποιηµένη ενηµέρωση των απαραίτητων στοιχείων
του Κτηµατολογίου της παρ. 1 του άρθρου 3Α του
ν. 2664/1998 (Α΄ 275) οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες, τα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα που αφορούν
στην ακεραιότητα, ασφάλεια και προστασία των τηρούµενων πληροφοριακών δεδοµένων, η µορφή, οι τεχνικές
προδιαγραφές, καθώς και το περιεχόµενο της αίτησης
της παρ. 2 του άρθρου 3Α του ν. 2664/1998, καθώς και
κάθε ειδικό ή λεπτοµερειακό θέµα για την εφαρµογή του
παρόντος.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων ορίζονται ειδικότερα ζητήµατα για την
πρόσβαση και τη λειτουργία της πλατφόρµας, τη δοµή
και το περιεχόµενο του πιστοποιητικού οικονοµικής ενηµερότητας, τη διάρκεια ισχύος του, τα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα κατά την επεξεργασία των διακινούµενων
δεδοµένων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή του άρθρου 22.
Άρθρο 47
Μεταβατικές διατάξεις
1. Από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του άρθρου 10 παύουν να ισχύουν οι ουσιαστικές διατάξεις του
Κτηµατολογικού Κανονισµού Δωδεκανήσου και στις περιοχές αυτές εφαρµόζεται η ισχύουσα στην Επικράτεια,
γενική ή ειδική νοµοθεσία για τα εµπράγµατα και λοιπά
εγγραπτέα δικαιώµατα και τις εγγραπτέες πράξεις, είτε
πρόκειται για δικαιώµατα ιδιωτών, είτε για δικαιώµατα
του Ελληνικού Δηµοσίου ή άλλων Ν.Π.Δ.Δ..
2. Εµπράγµατα δικαιώµατα σε ξένο πράγµα ή δικαίωµα, που υφίστανται κατά τον χρόνο έκδοσης της διαπιστωτικής πράξης, αλλά δεν αναγνωρίζονται από το εφεξής ισχύον δίκαιο, διατηρούνται σε ισχύ. Στις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου εφαρµόζεται αναλογικά, ως
προς την έκταση, το περιεχόµενο, τη δυνατότητα µεταβίβασης ή επιβάρυνσης, την προστασία και κατάργηση
των δικαιωµάτων, το ισχύον δίκαιο.
3. Δικαίωµα που αποκτήθηκε µε τη χρησικτησία του
άρθρου 63 του Κτηµατολογικού Κανονισµού Δωδεκανήσου, της οποίας ο χρόνος έχει ήδη συµπληρωθεί κατά
την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του άρθρου 10, αναγνωρίζεται µε δικαστική απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 2664/1998 (Α΄ 275) και διορθώνεται η εγγραφή. Οι διατάξεις για τη χρησικτησία του Αστικού Κώ-

δικα και της λοιπής νοµοθεσίας, εφαρµόζονται από την
έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του άρθρου 10 και στη
χρησικτησία που είχε αρχίσει υπό το καθεστώς ισχύος
του Κτηµατολογικού Κανονισµού Δωδεκανήσου, αλλά ο
χρόνος της δεν είχε συµπληρωθεί. Το δικαίωµα δεν αποκτάται προτού συµπληρωθεί ο χρόνος, τον οποίο προβλέπουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής
νοµοθεσίας. Η έναρξη, η αναστολή και η διακοπή κρίνονται, ως προς τον χρόνο πριν από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης, από το έως τότε ισχύον δίκαιο.
4. Σε περίπτωση ακινήτων, τα οποία κατά την προσαρµογή καταχωρίσθηκαν ως ιδιοκτησία του Ελληνικού Δηµοσίου σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 9, δεν εφαρµόζονται εκ µόνης της εγγραφής αυτής οι διατάξεις για
την προστασία των ακινήτων του Ελληνικού Δηµοσίου,
εκτός εάν το Ελληνικό Δηµόσιο προβάλλει ίδια δικαιώµατα. Σε κάθε περίπτωση εφαρµόζεται η διοικητική διαδικασία των άρθρων 8 έως 12 του α.ν. 1539/1938
(Α΄488).
5. Η περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998
(Α΄ 275), καθώς και η περ. στ΄ της ίδιας παραγράφου, όπως διαµορφώνονται µε το άρθρο 13 του παρόντος, εφαρµόζονται και στις αγωγές που κατατέθηκαν πριν από
την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον δεν έχουν συζητηθεί.
6. Η υποχρέωση καταχώρισης στα κτηµατολογικά
φύλλα της αγωγής της παρ. 2 του άρθρου 7 του
ν. 2664/1998, όταν µε αυτή ζητείται η αυτούσια απόδοση
του πλουτισµού ή η αποκατάσταση της προηγούµενης
κατάστασης, εφαρµόζεται για όσα δικόγραφα κατατίθενται µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η λειτουργική αρµοδιότητα του Κτηµατολογικού Δικαστή για την εκδίκαση των ίδιων αγωγών εφαρµόζεται επί δικογράφων
που κατατίθενται µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Άρθρο 48
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α) Η παρ. 11 του άρθρου 19Α του ν. 2664/1998
(Α΄ 275), περί επαναπροσδιορισµού της θέσης και των ορίων των γεωτεµαχίων,
β) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6, καθώς και το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 151 του
ν. 4727/2020 (Α΄ 184), περί των δικαιωµάτων διέλευσης,
και
γ) το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 6 του
ν. 4463/2017 (Α΄ 42), περί λειτουργίας του Ενιαίου Σηµείου Πληροφόρησης.
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 49
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
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