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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Πιλοτική Λειτουργία πλατφόρμας «Ηλεκτρονικός 
Φάκελος Ακινήτου» για την διενέργεια εμπραγμά-
των δικαιοπραξιών επί ακινήτων.

2 Έκδοση απόφασης περί παράτασης των προθε-
σμιών για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων 
και για την κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης προ-
δήλου σφάλματος, για τις περιοχές της μελέτης με 
τίτλο «Μελέτη Κτηματογράφησης για την ολοκλή-
ρωση δημιουργίας Εθνικού Κτηματολογίου στους 
Καλλικρατικούς Δήμους Ορεστιάδας και Διδυμό-
τειχου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» και κω-
δικό KT2-02.
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ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυ-
τών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (L 119/1),

β) του άρθρου 29 σε συνδυασμό με την παρ. 11 του 
άρθρου 53 του ν. 4821/2021 «Εκσυγχρονισμός του Ελ-

ληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και 
ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 134),

γ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), και 
ιδίως του Κεφαλαίου ΣΤ του Μέρους Α’,

δ) του άρθρου 17 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και 
απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, 
ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 133),

ε) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),

στ) του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσω-
τερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συ-
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» 
(Α’ 134), και ιδίως του άρθρου 47,

ζ) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του μέρους πρώτου του ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94),

η) της παρ. 2α του άρθρου 17 του ν. 4987/2022 (Α’ 206),
θ) του άρθρου 12 του ν. 4987/2022 «Κύρωση Κώδικα 

Φορολογικής Διαδικασίας» (Α’ 206), 
ι) του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 «Κύρωση Κώδικα 

Φορολογικής Διαδικασίας» (Α’ 206),
ια) του άρθρου 15 του ν. 4223/2013 «Ενιαίος Φόρος 

Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» (Α’ 287),
ιβ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 

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

ιγ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’  155).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ιδ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

ιε) του π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ-
πουργών» (Α’ 142),

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

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

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

ιθ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181),

ιι) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168),

ικ) του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160).

2. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας (Β’ 2902).

3. Την υπ΄ αρ. 339/18.9.2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστο-
λο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

4. Την υπ’ αρ. 1786/2022 κοινή απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 638).

5. Την υπ΄ αρ. 2/07.01.2021 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45).

6. Την υπ’  αρ.1/20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με την 
παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/
30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της 
Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) καθώς και την 
υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

7. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805),

8. Την υπ΄ αρ. 6810/9.3.2021 απόφαση του Υπουργού 
Επικρατείας «Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας 
(Ε.Μ.Επ)» (Β’ 988).

9. Την υπ΄ αρ. 3981/25.2.2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης 
Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων 
Φορέων» (Β’ 762).

10. Την υπ΄αρ. 118944/23.10.2019 απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλει-

τουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφορια-
κών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

11. Τις υπό στοιχεία 21561 ΕΞ 2022/2.6.2022 και 
10661ΕΞ 2023/3.3.2023 εισηγήσεις δημοσιονομικών επι-
πτώσεων της ΓΔΟΔΥ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης, σύμφωνα με τις οποίες προκαλείται δαπάνη 
ύψους 200.000,00 ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού 
(κωδ.61.03) του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και 
κατά συνέπεια σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
και του Μ.Π.Δ.Σ. και θα καλυφθεί με ίδια μέσα, αποφα-
σίζουμε: 

Άρθρο 1
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1. Αντικείμενο της παρούσας απόφασης αποτελεί ο 
καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου» του άρ-
θρου 29 του ν. 4821/2021, με σκοπό την υποστήριξη των 
συμβολαιογράφων και των συμβαλλομένων μερών στη 
σύναψη συμβάσεων για τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίω-
ση ή κατάργηση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, 
μέσω της απλούστευσης και της ψηφιοποίησης της δια-
δικασίας συλλογής των δικαιολογητικών που απαιτού-
νται για τη σύνταξη των σχετικών συμβολαιογραφικών 
εγγράφων.

2. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εντάσσονται 
οι συμβάσεις αποκλειστικά μεταξύ φυσικών προσώ-
πων επί εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων που 
βρίσκονται σε περιοχές που έχουν κτηματογραφηθεί 
και λειτουργεί Κτηματολογικό Γραφείο. Στην έννοια των 
ακινήτων δεν εμπίπτουν τα ακίνητα που βρίσκονται σε 
ρέμα, αιγιαλό, βιότοπο, ζώνη παραλίας, δημόσιο κτήμα 
ή αρχαιολογικό χώρο.

Άρθρο 2
Πρόσβαση στην πλατφόρμα

1. Η πλατφόρμα «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου» 
του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» είναι προσβάσιμη 
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοί-
κησης (gov.gr-ΕΨΠ). Χρήστες της πλατφόρμας είναι ο 
συμβολαιογράφος που συντάσσει τη συμβολαιογραφική 
πράξη και τα συμβαλλόμενα μέρη (όπως π.χ. αγοραστές 
και πωλητές).

2. Οι συμβολαιογράφοι εισέρχονται στην πλατφόρμα, 
αφότου αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των προσωπι-
κών τους κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμμα-
τείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης 
(Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
(taxisnet) και κατόπιν με τη χρήση των κωδικών-διαπι-
στευτηρίων του Μητρώου Συμβολαιογράφου, προκει-
μένου να πιστοποιηθεί η ιδιότητά τους για τη χρήση της 
πλατφόρμας.

3. Οι συμβαλλόμενοι εισέρχονται στην πλατφόρμα, 
αφότου αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των προσωπι-
κών τους κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμμα-
τείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης 
(Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
(taxisnet).
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Άρθρο 3
Δημιουργία αιτήματος μεταβίβασης

1. Ο συμβολαιογράφος εισέρχεται στην πλατφόρμα 
και δημιουργεί νέο αίτημα μεταβίβασης εισάγοντας τους 
ΑΦΜ των συμβαλλομένων μερών, όπως του αγοραστή 
και του πωλητή. Κατόπιν, προσκαλεί τα συμβαλλόμενα 
μέρη μέσω της πλατφόρμας, ώστε να αποδεχτούν το 
αίτημα μεταβίβασης και να παράσχουν τις αναγκαίες 
εξουσιοδοτήσεις, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4.

2. Για την πρόσκληση, η πλατφόρμα αντλεί τα στοιχεία 
επικοινωνίας των συμβαλλομένων μερών από το Εθνι-
κό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) του άρθρου 17 του 
ν. 4704/2020 (Α’ 133). Εάν τα στοιχεία επικοινωνίας δεν 
είναι καταχωρισμένα στο Ε.Μ.Επ., ο συμβολαιογράφος 
ενημερώνεται μέσω ειδικής σήμανσης της πλατφόρμας 
και προτρέπει τα συμβαλλόμενα μέρη να καταχωρίσουν 
τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο Ε.Μ.Επ. σύμφωνα με 
τη διαδικασία της υπ’ αρ. 6810/9.3.2021 απόφασης του 
Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Εθνικού Μητρώου 
Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.)» (Β’ 988).

3. Μετά την επιτυχή αποστολή της πρόσκλησης στα συμ-
βαλλόμενα μέρη, ο μεταβιβάζων εισέρχεται στην πλατφόρ-
μα και κατόπιν στο αίτημα μεταβίβασης που δημιούργησε 
ο συμβολαιογράφος, ώστε να επιλέξει το προς μεταβίβαση 
ακίνητο, να αποδεχθεί την πρόσκληση και να εξουσιοδο-
τήσει τον συμβολαιογράφο να προβεί στη συλλογή εγγρά-
φων και πληροφοριών και σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες 
για τον σκοπό της σύνταξης της συμβολαιογραφικής πρά-
ξης. Παρέχοντας την εξουσιοδότηση αυτή, ο μεταβιβάζων 
συναινεί ρητά στην γνωστοποίηση από την Α.Α.Δ.Ε. μέσω 
της πλατφόρμας στο συμβολαιογράφο των απαραίτητων 
φορολογικών δεδομένων του, που συνδέονται με τη με-
ταβίβαση, όπως, ενδεικτικά, τους λόγους αδυναμίας έκ-
δοσης αποδεικτικού ενημερότητας (π.χ. ύπαρξη οφειλών, 
δέσμευση ενημερότητας), κ.ά. Ο μεταβιβάζων επιλέγει το 
προς μεταβίβαση ακίνητο είτε πληκτρολογώντας τον ΑΤΑΚ 
είτε επιλέγοντάς το από την εμφαινόμενη στην πλατφόρμα 
λίστα των ακινήτων του, όπως αυτά είναι καταχωρισμένα 
στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9). Ο μεταβιβάζων έχει 
τη δυνατότητα να μεταφορτώσει τον τίτλο κτήσης του και 
το πιστοποιητικό μεταγραφής αυτού.

4. Κατόπιν, ο αποκτών εισέρχεται στην πλατφόρμα και 
στο αίτημα μεταβίβασης που δημιούργησε ο συμβο-
λαιογράφος, ώστε να αποδεχθεί την πρόσκληση και να 
εξουσιοδοτήσει τον συμβολαιογράφο να προβεί στη 
συλλογή εγγράφων και πληροφοριών και σε όλες τις 
αναγκαίες ενέργειες για τον σκοπό της σύνταξης της 
συμβολαιογραφικής πράξης.

5. Με την επιλογή του προς μεταβίβαση ακινήτου από 
τον μεταβιβάζοντα, την αποδοχή των προσκλήσεων και 
την παροχή των εξουσιοδοτήσεων από αμφότερα τα 
συμβαλλόμενα μέρη, ολοκληρώνεται το αίτημα μετα-
βίβασης και δημιουργείται ο ηλεκτρονικός φάκελος της 
μεταβίβασης.

Άρθρο 4
Συλλογή δικαιολογητικών μεταβίβασης

1. Ο συμβολαιογράφος εισέρχεται στην πλατφόρμα 
και στο ολοκληρωθέν αίτημα μεταβίβασης, για να αιτη-

θεί την έκδοση των αναγκαίων δικαιολογητικών για τη 
σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης ή/και να τα 
συλλέξει, κατά περίπτωση. Τα δικαιολογητικά εμφαίνο-
νται σε κατάλογο μέσα στον ηλεκτρονικό φάκελο της 
μεταβίβασης, ως εξής:

α) Τίτλος κτήσης: Μεταφορτώνεται το συμβολαιο-
γραφικό έγγραφο στον ηλεκτρονικό φάκελο από τον 
Συμβολαιογράφο, εφόσον δεν το μεταφόρτωσε ο με-
ταβιβάζων σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3. Εάν 
ο τίτλος κτήσης δεν είναι συμβολαιογραφικό έγγραφο, 
μεταφορτώνεται το αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου.

β) Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ: Η πλατφόρμα αντλεί μέσω 
διαλειτουργικότητας από το ΟΠΣ Περιουσιολόγιο Ακι-
νήτων της Α.Α.Δ.Ε. τα αναγκαία δεδομένα για το πιστο-
ποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (Α’ 206). 
Ο συμβολαιογράφος μπορεί να δει τα δεδομένα που 
αντλούνται και που αποθηκεύονται στον ηλεκτρονικό 
φάκελο της μεταβίβασης.

γ) Αποδεικτικό ενημερότητας: Η πλατφόρμα αντλεί 
μέσω διαλειτουργικότητας από το πληροφοριακό σύ-
στημα φορολογικού μητρώου της Α.Α.Δ.Ε. τα αναγκαία 
δεδομένα για το αποδεικτικό ενημερότητας του άρθρου 
12 του ν. 4987/2022, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέ-
σεις αυτού. Ο συμβολαιογράφος μπορεί να δει τα δε-
δομένα που αντλούνται και που αποθηκεύονται στον 
ηλεκτρονικό φάκελο της μεταβίβασης.

δ) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας: Η πλατ-
φόρμα αντλεί μέσω διαλειτουργικότητας από το πληρο-
φοριακό σύστημα του e-ΕΦΚΑ τα αναγκαία δεδομένα για 
το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας του άρθρου 
25 του ν. 4611/2019 (Α’ 73). Ο συμβολαιογράφος μπορεί 
να δει τα δεδομένα που αντλούνται και που αποθηκεύο-
νται στον ηλεκτρονικό φάκελο της μεταβίβασης.

ε) Βεβαίωση Δήμου περί μη οφειλής ΤΑΠ: Μεταφορτώ-
νεται στον ηλεκτρονικό φάκελο από τον Συμβολαιογρά-
φο η βεβαίωση του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α’ 62).

στ) Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/
Διηρημένης Ιδιοκτησίας: αντλείται υποχρεωτικά από 
την πλατφόρμα μέσω διαλειτουργικότητας με το πλη-
ροφοριακό σύστημα «Ταυτότητα Κτιρίου» του Τ.Ε.Ε.., 
το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/
Διηρημένης Ιδιοκτησίας, όπως ορίζεται στα άρθρα 
53επ του ν. 4495/2017 (Α’ 167), το οποίο αντικαθιστά 
και περιλαμβάνει τη βεβαίωση της παρ. 1 του άρθρου 
83, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της έκδοσης και 
ισχύος αυτής.

ζ) Τυχόν δήλωση υπαγωγής στον ν. 4178/2013 ή στον 
ν. 4495/2017 και βεβαίωση εξόφλησης του οικείου προ-
στίμου κατά τα οριζόμενα στους ανωτέρω νόμους.

η) Σχέδια (κατόψεις) του μηχανικού όπου αποτυπώνε-
ται η υφιστάμενη κατάσταση. 

θ) Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.
ι)  Τοπογραφικό διάγραμμα και στοιχεία/σχέδια οικο-

δομικής άδειας (στέλεχος, διάγραμμα κάλυψης, κατό-
ψεις, τοπογραφικό).

Τα ανωτέρω στ, ζ, η, θ, ι αντλούνται υποχρεωτικά από 
την πλατφόρμα μέσω διαλειτουργικότητας με το πληρο-
φοριακό σύστημα «Ταυτότητα Κτιρίου» του Τ.Ε.Ε. βάσει 
του Κ.Α.Ε.Κ. του ακινήτου.
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ια) Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος: Η 
πλατφόρμα αντλεί μέσω διαλειτουργικότητας από τη 
βάση δεδομένων του Ελληνικού Κτηματολογίου το 
απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος του προς 
μεταβίβαση ακινήτου.

2. Εφόσον το τοπογραφικό διάγραμμα έχει αναρτηθεί 
στην εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής διαγραμμάτων, 
μπορεί να αντληθεί μέσω διαλειτουργικότητας από τη 
βάση δεδομένων του Ελληνικού Κτηματολογίου, με την 
καταχώριση του Κωδικού Ηλεκτρονικού Διαγράμματος 
(Κ.Η.Δ.).

3. Μετά την καταβολή του φόρου από τον αποκτώντα 
το ακίνητο, η πλατφόρμα αντλεί μέσω διαλειτουργικότη-
τας από την εφαρμογή myProperty της Α.Α.Δ.Ε. τα ανα-
γκαία δεδομένα σχετικά με την καταβολή του φόρου ή 
την απαλλαγή από την υποχρέωση αυτού.

Άρθρο 5
Ενιαίο Πιστοποιητικό

1. Τα δεδομένα των εγγράφων του άρθρου 4 της πα-
ρούσας που η πλατφόρμα αντλεί μέσω διαλειτουργικό-
τητας, και αφορούν το πιστοποιητικό του άρθρου 54Α 
του ν. 4987/2022 (Α’ 206) το αποδεικτικό ενημερότητας 
του άρθρου 12 του ν. 4987/2022, το αποδεικτικό ασφα-
λιστικής ενημερότητας του άρθρου 25 του ν. 4611/2019 
(Α’ 73) και το αποδεικτικό καταβολής των φόρων μετα-
βίβασης κεφαλαίου του άρθρου 15 του ν. 4223/2013 
(Α’ 287), αποθηκεύονται σε έγγραφο που δημιουργεί-
ται από την πλατφόρμα και φέρει τα χαρακτηριστικά 
της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 (έγγραφο 
εκδοθέν μέσω του gov.gr) και αποτελεί ένα ενιαίο Πι-
στοποιητικό.

2. Το Ενιαίο αυτό Πιστοποιητικό επέχει θέση ειδικής 
βεβαίωσης πληροφοριακού χαρακτήρα, έπεται της ηλε-
κτρονικής έκδοσης των επιμέρους πιστοποιητικών και 
επί αυτού αναγράφονται οι αριθμοί του πιστοποιητικού 
ΕΝΦΙΑ, του αποδεικτικού ενημερότητας, του αποδεικτι-
κού ασφαλιστικής ενημερότητας και του αποδεικτικού 
καταβολής των φόρων μεταβίβασης κεφαλαίου. Μετά 
τη δημιουργία του από την πλατφόρμα αποθηκεύεται 
στον ηλεκτρονικό φάκελο της μεταβίβασης και μπορεί 
να εκτυπωθεί από τον συμβολαιογράφο.

Άρθρο 6
Ενέργειες μετά την υπογραφή 
της συμβολαιογραφικής πράξης

1. Μετά την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πρά-
ξης, ο συμβολαιογράφος εκδίδει αντίγραφο αυτής, το 
οποίο υπογράφει με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπο-
γραφή και εγκεκριμένη ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα, 
κατά την έννοια των παρ. 20 και 21 του άρθρου 2 του 
ν. 4727/2020, αντίστοιχα, και το μεταφορτώνει στον ηλε-
κτρονικό φάκελο της μεταβίβασης.

2. Ο Συμβολαιογράφος, μετά την ολοκλήρωση των 
ενεργειών της παρ. 1, και σύμφωνα με τα εκάστοτε ορι-
ζόμενα στο νόμο, προβαίνει στις απαιτούμενες ενέρ-
γειες προς εξυπηρέτηση της υποβολής της συνταχθεί-
σας εγγραπτέας συμβολαιογραφικής πράξης για την 
καταχώρισή της στα κτηματολογικά βιβλία του κατά 

τόπον αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου ή Υποκα-
ταστήματος.

Άρθρο 7
Διαλειτουργικότητες

1. Για τους σκοπούς της παρούσας, η πλατφόρμα 
αντλεί δεδομένα από πληροφοριακά συστήματα των 
φορέων του δημόσιου τομέα και ιδίως: 

α) Το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) της Γενι-
κής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσι-
ας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

β) Τα πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε., 
γ) Το πληροφοριακό σύστημα του e-ΕΦΚΑ,
δ) Το πληροφοριακό σύστημα «Ταυτότητα κτιρίου», 

που παρέχεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
(Τ.Ε.Ε.),

ε) Τις βάσεις δεδομένων του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτη-
ματολόγιο», 

στ) Την εφαρμογή myProperty της Α.Α.Δ.Ε.
2. Όλες οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες διενερ-

γούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της 
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δη-
μόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 και 
το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134).

Άρθρο 8
Επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα

1. Το Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» ορίζεται ως 
υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια της περ. 7 
του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων - ΓΚΠΔ), για τους σκοπούς της 
λειτουργίας της πλατφόρμας «Ηλεκτρονικός Φάκελος 
Ακινήτου». Η επεξεργασία έχει ως νομική βάση την 
εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δη-
μόσιο συμφέρον, σύμφωνα με την περ. ε’ της παρ. 1 
του άρθρου 6 του ΓΚΠΔ, το οποίο συνίσταται στην πα-
ροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών για την απλού-
στευση και ψηφιοποίηση της διαδικασίας συλλογής 
δικαιολογητικών για τη σύνταξη συμβολαιογραφικών 
εγγράφων.

2. Οι συμβολαιογράφοι ενεργούν ως ανεξάρτητοι 
υπεύθυνοι επεξεργασίας για τη συλλογή και άντληση 
δεδομένων, πληροφοριών και εγγράφων μέσω της 
πλατφόρμας. Η επεξεργασία έχει ως νομική βάση το 
άρθρο 29 του ν. 4821/2021 και την εκπλήρωση καθή-
κοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, σύμ-
φωνα με την περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ΓΚΠΔ, 
το οποίο συνίσταται στην εκ του νόμου υποχρεωτική 
σύνταξη εγγράφων συστατικών δικαιοπραξιών, κατά 
τα οριζόμενα στις περ. α’ και β’ της παρ. 1 του άρθρου 
1 του ν. 2830/2000 (Α’ 96) και στα άρθρα 369 και 1033 
του Αστικού Κώδικα.
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3. Κάθε επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με τον 
Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, τον 
ν. 4624/2019 (Α’ 137), το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πλη-
ροφοριακών Συστημάτων του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτημα-
τολόγιο» και την Πολιτική Ορθής Χρήσης Διαδικτυακών 
υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Άρθρο 9
Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα

1. Το Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» έχει την υποχρέ-
ωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και 
αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας 
των διακινούμενων δεδομένων, πληροφοριών και εγγρά-
φων και, κατ’ ελάχιστον, της καταγραφής και παρακολούθη-
σης των προσβάσεων, της διασφάλισης ιχνηλασιμότητας 
και της προστασίας των διακινούμενων δεδομένων από 
κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

2. Οι συμβολαιογράφοι τηρούν τα κατάλληλα και 
αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας των 
δεδομένων και εγγράφων που μεταφορτώνουν στην 
πλατφόρμα και κάθε άλλο μέτρο που διασφαλίζει την 
προστασία από μη εγκεκριμένη ή παράνομη επεξερ-
γασία ή τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά ή την 
αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης τρίτων.

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος

Η έναρξη της λειτουργίας της Πλατφόρμας σε πιλο-
τικό - δοκιμαστικό στάδιο εκκινεί από την δημοσίευση 
της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πα-
ραγωγική λειτουργία αυτής, μετά και την ενσωμάτωση 
τυχόν παρατηρήσεων, σχολίων, οδηγιών και απαιτήσεων 
που θα προκύψουν κατά το πιλοτικό - δοκιμαστικό στά-
διο, θα εκκινήσει την 01.11.2023. Στο πιλοτικό - δοκιμα-
στικό στάδιο θα παράγονται έννομα αποτελέσματα από 
την χρήση της Πλατφόρμας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός  
Οικονομικών Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Εργασίας και Περιβάλλοντος  
Κοινωνικών Υποθέσεων και Ενέργειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Υφυπουργός Περιβάλλοντος Υφυπουργός Ψηφιακής  
και Ενέργειας Διακυβέρνησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

    Αριθμ. απόφ. 219/4 (2)
Έκδοση απόφασης περί παράτασης των προθεσμι-

ών για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και 

για την κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης προδήλου 

σφάλματος, για τις περιοχές της μελέτης με τίτλο 

«Μελέτη Κτηματογράφησης για την ολοκλήρωση 

δημιουργίας Εθνικού Κτηματολογίου στους Καλλι-

κρατικούς Δήμους Ορεστιάδας και Διδυμότειχου 

της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρει-

ας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Παροχή 

Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» και κωδικό KT2-02.

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

  Έχοντας υπόψη:
1. Την περ. β της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, 

«Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματο-
λογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματο-
λογικά βιβλία και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), και της παρ. 5 
του άρθρου 6α του ν. 2308/1995, καθώς και του άρθρου 
13 του ν. 2308/1995 σε συνδυασμό με τις παρ. 1 και 11 του 
άρθρου 1 του ν. 4164/2013 «Συμπλήρωση των διατάξεων 
περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 156).

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

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

4. Το άρθρο 1 του π.δ. 3/2021 (Α’ 3).
5. Την παρ. 1 του άρθρου 13Α του ν. 2308/1995.
6. Την υπ’ αρ. 2307643/17.02.2023 εισήγηση του Προ-

έδρου του Δ.Σ, ως ασκούντα χρέη Γενικού Διευθυντή.
7. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 

προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζει:

Άρθρο Μόνον
Καθορίζεται η 5η Ιουνίου 2023, ως ημερομηνία μέχρι 

την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων δη-
λώσεων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 2 του 
ν. 2308/1995 και η κατάθεση αίτησης διόρθωσης προ-
δήλου σφάλματος, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8 του 
άρθρου 2 και στην παρ. 5 του άρθρου 6α του ν. 2308/1995 
όπως ισχύουν, στις υπό κτηματογράφηση περιοχές, για το 
σύνολο των ακινήτων που βρίσκονται στους Καλλικρα-
τικούς Δήμους Ορεστιάδας και Διδυμότειχου της Περι-
φερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, της σύμβασης με κωδικό KT2-02.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2023

Ο Πρόεδρος

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

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

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

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

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

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

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

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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