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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δη-
λώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού 
έτους 2019 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και 
νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του 
άρθρου 45 του ν. 4172/2013. 

2 Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εγγρα-
φή πράξεων στα τηρούμενα κτηματολογικά 
βιβλία στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υπο-
καταστήματα του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο - 
Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 61/16/10.04.2019 από-
φασης του ΔΣ του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο 
(Β΄1390).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Α. 1156 (1)
   Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δη-

λώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού 

έτους 2019 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 

και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων 

του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.  

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 18 του ν. 4174/2013 

(Α΄170), όπως ισχύουν. 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 44, 45, 67 και 68 του 

ν. 4172/2013 (Α΄167), όπως ισχύουν. 
3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρ-

νησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α΄121). 

4. Την υπ’ αρ. Υ2/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού 
«Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουρ-
γών» (Β΄2901). 

5. Την υπ’ αρ. 339 (Β΄3051/26.7.2019) απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί 
Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών 
Απόστολο Βεσυρόπουλο. 

6. Την υπ’ αρ. 1 της 20.1.2016 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν και την υπ’ 
αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκη-
σης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) 
και την υπ’ αρ. 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της Θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27). 

7. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α΄181), όπως ισχύει. 

8. Τις διατάξεις του ν. 4389/27.5.2016 περί σύστασης 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α΄94), όπως 
ισχύουν, ιδίως το άρθρο 41. 

9. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του 
ν. 2753/1999 σύμφωνα με τις οποίες, «Με αποφάσεις του 
Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να καθορίζονται οι 
διαδικασίες, οι λεπτομέρειες και ό,τι άλλο απαιτείται, 
ώστε οι δηλώσεις οποιουδήποτε φορολογικού αντικει-
μένου, καθώς και τα τελωνειακά παραστατικά να μπο-
ρούν να υποβάλλονται και με τη χρήση σύγχρονων ηλε-
κτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών» (A΄249). 

10. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 
του ν. 2020/1992 (Α΄34) με τις οποίες παρέχεται εξουσι-
οδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με 
απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες 
φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώ-
σεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 

11. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υπο-
βολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος με 
τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του 
ειδικού δικτύου TAXISnet. 

12. Την ανάγκη διευκόλυνσης των φορολογουμένων 
και επιχειρήσεων λόγω του μεγάλου πλήθους ηλεκτρο-
νικών συναλλαγών που απαιτήθηκαν από αυτούς, στο 
πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας 
του κορωνοϊού COVID-19. 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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13. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε: 

1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογί-
ας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των φυσικών 
προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013, παρατείνεται 
από τη λήξη της μέχρι την 29η Ιουλίου 2020. 

2. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολο-
γίας εισοδήματος με φορολογικό έτος που λήγει την 
31/12/2019 των νομικών προσώπων και νομικών οντο-
τήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, παρατείνεται 
από τη λήξη της μέχρι την 29η Ιουλίου 2020. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Αθήνα, 24 Ιουνίου 2020  

Ο Υφυπουργός 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  

Ι 

Αριθμ. απόφ. 101/16/28.05.2020  (2)
  Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εγγραφή 

πράξεων στα τηρούμενα κτηματολογικά βιβλία 

στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκατα-

στήματα του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο - 

Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 61/16/10.04.2019 από-

φασης του ΔΣ του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολό-

γιο (Β΄1390). 

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

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 και ειδικότερα 

του δεύτερου εδαφίου του ν. 2664/1998, όπως τροπο-
ποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ.9 του ν. 4164/2013 (Α΄156).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 40 παρ. 9 περ. α) και 41 
παρ. 4 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), όπως τροποποιήθηκε με 
τον ν. 4602/2019 (Α΄45).

3. Την υπ΄ αρ. 61/16/10.04.2019 απόφαση του ΔΣ 
ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο: «Καθορισμός του τρό-
που υποβολής και του περιεχομένου των αιτήσεων για 
την εγγραφή πράξεων και τη χορήγηση αντιγράφων και 
πιστοποιητικών από τα τηρούμενα βιβλία στα Κτημα-
τολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Φορέα 
’’Ελληνικό Κτηματολόγιο’’ - Ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων 
του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών - Ψηφιακή 
εγγραφή αιτήσεων - Ρύθμιση ζητημάτων για την τήρη-
ση έντυπων βιβλίων του συστήματος Μεταγραφών και 
Υποθηκών» (Β΄1390).

4. Την υπ΄ αρ. ΓΔ 754/2015444/25.05.2020 εισήγηση 
του Γενικού Διευθυντή.

5. Το γεγονός ότι από της διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αλλά η δαπάνη αυτή βαρύνει 
αποκλειστικά τον προϋπολογισμό του ν.π.δ.δ. Ελληνικό 
Κτηματολόγιο, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Μετά το άρθρο 1 της υπ΄ αρ. 61/16/10.04.2019 από-

φασης του ΔΣ ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β΄ 1390), 
προστίθεται «Άρθρο 1 Α» ως εξής:

«Άρθρο 1 Α
Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για την 
εγγραφή πράξεων στα Κτηματολογικά Βιβλία - 
Αρχές - Προϋποθέσεις - Τρόπος - Διαδικασία

1. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για την εγ-
γραφή πράξεων σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 14 παρ. 1 
του ν. 2664/1998 στα κτηματολογικά βιβλία και των συ-
νυποβαλλόμενων με αυτές εγγράφων, όπως αυτά ορίζο-
νται στον ίδιο νόμο και στην κείμενη νομοθεσία, διενερ-
γείται από το Συντάκτη Συμβολαιογράφο, Δικηγόρο και 
Δικαστικό Επιμελητή (στο εξής: «Χρήστης Συντάκτης») 
και επιτυγχάνεται τεχνικά με τη χρήση διαδικτυακών 
υπηρεσιών.

2. Για την εισαγωγή του «Χρήστη Συντάκτη» στη δικτυ-
ακή εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής των εγγραπτέ-
ων πράξεων στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υπο-
καταστήματα του Φορέα, που διαχειρίζεται ο Φορέας, 
απαιτείται η προηγούμενη έκδοση λογαριασμού από τον 
οικείο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο, όταν πρόκειται για 
Συμβολαιογράφο «Χρήστη Συντάκτη», την Ολομέλεια, ή 
την Ομοσπονδία των οικείων Συλλόγων, όταν πρόκειται 
για Δικηγόρο ή Δικαστικό Επιμελητή «Χρήστη Συντά-
κτη», στο εξής: («Διαχειριστές»), για την πιστοποίησή του 
ως χρήστη που διαθέτει αναγνωρισμένο ψηφιακό πιστο-
ποιητικό για την παραγωγή έγκυρης ψηφιακής υπογρα-
φής με χρονοσήμανση κατά την κείμενη νομοθεσία, εκ-
διδόμενο από Πάροχο Υπηρεσιών Πιστοποίησης (Π.Υ.Π), 
εγγεγραμμένο στον κατάλογο Εμπίστευσης Εγκεκριμέ-
νων Παρόχων Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης-TLS-που τηρεί 
η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
(Ε.Ε.Τ.Τ). Η πιστοποίηση που διενεργείται με ευθύνη του 
«Διαχειριστή», αφορά στην ταυτοποίηση του «Χρήστη 
Συντάκτη» για τον οποίο ζητείται η έκδοση λογαριασμού, 
σύμφωνα με τα στοιχεία των μητρώων και τις μεταβολές 
τους που κατά νόμο τηρεί και ενημερώνει ο «Διαχειρι-
στής» και ειδικότερα ελέγχει, εάν ο «Χρήστης Συντάκτης» 
έχει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το δικαίωμα να 
υποβάλει το συγκεκριμένο έγγραφο, διαπιστώνει την 
έλλειψη ασυμβίβαστου ή άλλου κωλύματος ή πειθαρ-
χικής κύρωσης και επιτρέπει σε αυτόν να συνεχίσει τη 
διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής. Η Συντονιστική Επι-
τροπή των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων δύναται να 
οριστεί «Διαχειριστής» σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, 
με σχετική απόφαση των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων 
που είναι μέλη της.

3. Η ηλεκτρονική υποβολή της παραγράφου 1 διέπεται 
από τις ακόλουθες αρχές και προϋποθέσεις:

α) Ενιαίο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής σε όλα τα 
Κτηματολογικά Γραφεία και τα Υποκαταστήματα για τους 
«Διαχειριστές» και τους «Χρήστες Συντάκτες».

β) Χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής κατά 
τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 2.
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γ) Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της παραγράφου 1, 
θα διασφαλίζεται η αρχή της χρονικής προτεραιότητας 
των άρθρων 2 παρ. 3 και 15 του ν. 2664/1998, η δια-
φάνεια, ο έλεγχος της ορθότητας της διαδικασίας και 
η αξιοπιστία κάθε επιμέρους ενέργειας. Τα τηρούμενα 
ηλεκτρονικά αρχεία πρέπει να πληρούν τους όρους και 
προϋποθέσεις ασφαλείας, σύμφωνα με τους κανόνες της 
επιστήμης και τα διεθνώς ισχύοντα τεχνικά πρότυπα και 
να εγγυώνται, ιδίως, την ακεραιότητα, αυθεντικότητα, 
εμπιστευτικότητα, την ελεγχόμενη και προσωποποιη-
μένη πρόσβαση σε εγγεγραμμένους χρήστες και την 
ποιότητα των εγγράφων, καθώς και των δεδομένων και 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτά. Ο σχεδιασμός 
και η λειτουργία της ηλεκτρονικής υπηρεσίας τελούν 
υπό τους όρους του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξερ-
γασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, καθώς 
και των διατάξεων του ν. 4624/2019.

4. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την υποβολή των 
αιτήσεων της παραγράφου 1, υποστηρίζονται τεχνικά 
από το Φορέα και τους εμπλεκόμενους «Διαχειριστές».

Ο Φορέας: α) μεριμνά για την αδιάλειπτη και ορθή 
λειτουργία της ηλεκτρονικής υπηρεσίας που εξασφα-
λίζεται από το σχεδιασμό της κατάλληλης πληροφορι-
ακής αρχιτεκτονικής και δομής, ώστε να εξυπηρετείται 
απρόσκοπτα η ταχύτατη απόκριση των παρεχόμενων 
διαδικτυακών υπηρεσιών και η ασφαλής φύλαξη των 
δεδομένων που εισάγονται, β) λαμβάνει μέτρα και εκτε-
λεί ενέργειες για την πρόληψη τεχνικών δυσχερειών, 
γ) παρακολουθεί την υπηρεσία και εφαρμόζει ενδεχόμε-
να αναγκαίες προληπτικές ή /και διορθωτικές ενέργειες, 
όταν αυτό απαιτείται, δ) λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης 
(help desk) για την τεχνική στήριξη των «Διαχειριστών» 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τα δεδομένα που εισάγονται από τους Χρήστες κατά 
τη χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, δεν μπορούν 
να αποτελέσουν αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης 
και η διαχείρισή τους γίνεται σύμφωνα με το σκοπό του 
Φορέα, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία.

5. Ο Φορέας οφείλει εντός δεκαπέντε (15) ημερών 
από τη δημοσίευση της παρούσας να συντάξει και να 
αναρτήσει στην ιστοσελίδα του Εγχειρίδιο Λειτουργίας 
της Εφαρμογής για την Ηλεκτρονική Υποβολή των Εγ-
γραπτέων Πράξεων.

6. Ο «Χρήστης Συντάκτης» κατά την έννοια της παρα-
γράφου 2, για την εκκίνηση της διαδικασίας ηλεκτρο-
νικής υποβολής συμπληρώνει ηλεκτρονική φόρμα και 
συγκεκριμένα πεδία που αφορούν στην εγγραπτέα 
πράξη και στο έγγραφο που περιέχεται, τα επηρεαζό-
μενα ακίνητα κατά τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτημα-
τολογίου, αρμοδιότητας Κτηματολογικού Γραφείου ή 
Υποκαταστήματος, τα ενεχόμενα πρόσωπα, τον Κωδικό 
Ηλεκτρονικού Διαγράμματος (ΚΗΔ), όταν αναφέρεται 
στην εγγραπτέα πράξη επί προσαρτώμενου σε αυτήν 
τοπογραφικού διαγράμματος ή τυχόν διαγράμματος 
γεωμετρικών μεταβολών, όταν η εγγραπτέα πράξη επι-
φέρει γεωμετρική μεταβολή. Στη συνέχεια ο «Χρήστης 

Συντάκτης» δημιουργεί ψηφιακό φάκελο, όπου επισυνά-
πτονται: το σώμα του εγγράφου στο οποίο περιέχεται η 
προς καταχώριση εγγραπτέα πράξη που έχει συντάξει ο 
ίδιος και φέρει την προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή 
του, επί ποινή απαραδέκτου και απόρριψης της υποβαλ-
λόμενης αίτησης καταχώρισης, αποσπάσματα κτηματο-
λογικών διαγραμμάτων ή κτηματογραφικό διάγραμμα, 
όπου απαιτείται, και τα προβλεπόμενα κατά την κείμενη 
νομοθεσία λοιπά συνυποβαλλόμενα έγγραφα σε ψηφι-
ακή μορφή. Ειδικά και, όταν πρόκειται για την υποβολή 
προς καταχώριση εγγραπτέων πράξεων που περιέχονται 
σε δικαστικές αποφάσεις, καθώς και σε έγγραφα που δια-
κινούνται από τους Δικηγόρους σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, δεν 
απαιτείται η επίθεση ηλεκτρονικής υπογραφής του αι-
τούντος Χρήστη. Κατά τη διαδικασία αυτή μπορεί να συ-
νυποβάλλεται και αίτημα για την έκδοση πιστοποιητικού 
καταχώρισης, με τη συμπλήρωση του σχετικού πεδίου 
επί της ηλεκτρονικής φόρμας. Το εκδιδόμενο πιστοποι-
ητικό καταχώρισης σύμφωνα με το προηγούμενο εδά-
φιο, έχει μορφή pdf, φέρει υπογραφή και σφραγίδα του 
Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου και ψη-
φιακή υπογραφή του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο». 
Σε περίπτωση που για το Κτηματολογικό Γραφείο της 
παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 4512/2018 δεν έχει 
εκδοθεί η απόφαση της παραγράφου 7 του άρθρου 1 
του ίδιου νόμου για την έναρξη της λειτουργίας του, 
το πιστοποιητικό φέρει υπογραφή κατά νόμιμη διά της 
παρούσας εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή του 
Φορέα. Στο πιστοποιητικό αναγράφεται μοναδικός συ-
στημικός κωδικός για την πιστοποίηση της αυθεντικό-
τητάς του μέσω λειτουργίας υπηρεσίας επιβεβαίωσης 
αυθεντικότητας. Το εκτύπωμα του πιστοποιητικού που 
αποστέλλεται από το Κτηματολογικό Γραφείο στον αι-
τούντα και φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, 
λογίζεται ως επίσημο αντίγραφο.

Μετά την ολοκλήρωση της δημιουργίας του ψηφια-
κού φακέλου, ο «Χρήστης Συντάκτης» τον αποστέλλει 
και λαμβάνει απαντητικό μήνυμα από το Κτηματολο-
γικό Γραφείο ή το Υποκατάστημα, κατά περίπτωση, για 
τον αριθμό και ημερομηνία πρωτοκόλλου που η αίτη-
ση έλαβε. Εάν προκληθεί τεχνικό σφάλμα κατά τη ροή 
της ηλεκτρονικής υποβολής, ο «Χρήστης Συντάκτης» 
ενημερώνεται αυτόματα από το σύστημα ότι δεν είναι 
αποδεκτή η ολοκλήρωση της διαδικασίας και πρέπει να 
την επιχειρήσει εκ νέου, εάν το επιθυμεί.

7. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων της παρα-
γράφου 1 μπορεί να διενεργείται μόνο κατά τις εργάσι-
μες ημέρες και σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας των 
Κτηματολογικών Γραφείων και των Υποκαταστημάτων, 
όπως αυτό κάθε φορά ορίζεται με απόφαση του Φορέα. 
Σε περίπτωση που για το Κτηματολογικό Γραφείο της 
παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 4512/2018 δεν έχει 
εκδοθεί η απόφαση της παραγράφου 7 του άρθρου 1 
του ίδιου νόμου για την έναρξη της λειτουργίας του, η 
ηλεκτρονική υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη κατά τις ημέ-
ρες τοπικής αργίας οιουδήποτε Υποκαταστήματος που 
έχει ήδη συσταθεί και λειτουργεί στο ίδιο Κτηματολογι-
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κό Γραφείο. Όταν για το Κτηματολογικό Γραφείο έχει 
εκδοθεί η απόφαση της παραγράφου 7 του άρθρου 1 
του ίδιου νόμου για την έναρξη της λειτουργίας του, 
η ηλεκτρονική υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη μόνο 
σε περίπτωση που για όλα τα Υποκαταστήματα που 
υπάγονται σε αυτό, έχει επέλθει διακοπή της επιτόπιας 
λειτουργίας τους.

8. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή σύμφωνα με τις 
προηγούμενες παραγράφους, ελέγχονται τα στοιχεία του 
ψηφιακού φακέλου, για να είναι συμβατά με το Σύστημα 
Πληροφορικής του Εθνικού Κτηματολογίου, καθώς και 
η συμβατότητα των συνυποβαλλομένων εγγράφων με 
τις προδιαγραφές, όπως, ενδεικτικά, η ύπαρξη ψηφιακής 
υπογραφής επί του διακινούμενου εγγράφου, κ.λπ.

9. Ο τρόπος πληρωμής και η πιστοποίηση των κατα-
βαλλόμενων τελών κατά την ηλεκτρονική υποβολή των 
εγγραπτέων πράξεων σύμφωνα με τις προηγούμενες 
παραγράφους, ρυθμίζεται με την απόφαση της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4512/2018.

10. Μετά την παραλαβή της αίτησης, διενεργείται ο 
έλεγχος νομιμότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 16 του 
ν. 2664/1998. Εάν κατά τον έλεγχο νομιμότητας που 
διενεργεί ο Προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου 
ή του Υποκαταστήματος, σύμφωνα με το άρθρο 16 του 
ν. 2664/1998 διαπιστωθεί τυπική έλλειψη, αποστέλλε-
ται ηλεκτρονικό μήνυμα στο «Χρήστη Συντάκτη» και 
τάσσεται προθεσμία για τη συμπλήρωσή τους εντός 
της οριζόμενης στο ίδιο άρθρο προθεσμίας. Σε περί-
πτωση απόρριψης, αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα 
στο «Χρήστη Συντάκτη» και αναρτάται η απορριπτική 
απόφαση του Προϊσταμένου που φέρει προηγμένη ηλε-
κτρονική υπογραφή και το εκτύπωμά της λογίζεται ως 
επίσημο αντίγραφο. Για κάθε βήμα της διαδικασίας επε-
ξεργασίας και καταχώρισης, ενημερώνεται ο ψηφιακός 
φάκελος με το κατάλληλο στάδιο.

11. Η υπηρεσία της ηλεκτρονικής υποβολής εποπτεύ-
εται από το Φορέα και, σε περίπτωση που ανακύπτει 
οιαδήποτε απόκλιση, τεχνική ή λειτουργική, διακόπτεται 
και επαναλειτουργεί μετά την άρση της.

12. Οι «Διαχειριστές» οργανώνουν και εξασφαλίζουν 
τη λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης (help desk) για την 
τεχνική στήριξη των μελών τους που είναι χρήστες της 
εφαρμογής.

13. Ο Φορέας και οι «Διαχειριστές» της παραγράφου 2 
υπογράφουν «Πρωτόκολλο Συνεργασίας» για την προ-
παρασκευή των προαναφερομένων τεχνικών και διαδι-
καστικών λεπτομερειών, για να ενισχύουν τη συνεργασία 
τους και για να εξασφαλίζεται μία αμφίδρομη σχέση πλη-
ροφόρησης, με σκοπό να ανταποκριθούν στις σύγχρονες 
απαιτήσεις των χρηστών, όπως διαμορφώνονται από την 
εφαρμογή νέων τεχνολογιών».

2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις 
της υπ΄ αρ. 61/16/10.04.2019 απόφασης του ΔΣ Φορέα 
«Ελληνικό Κτηματολόγιο» (Β΄ 1390).

Άρθρο 2
Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης για την ηλεκτρο-

νική υποβολή αιτήσεων και των συνυποβαλλομένων εγ-
γράφων στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκατα-
στήματα του Φορέα για την εγγραφή στα κτηματολογικά 
βιβλία πράξεων σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 14 παρ. 1 
του ν. 2664/1998, εφαρμόζονται από την 1η Ιουλίου 
2020, για εγγραπτέες πράξεις που περιέχονται σε έγ-
γραφα που, κατά την κείμενη νομοθεσία συντάσσονται 
ή και διακινούνται από Δικηγόρους κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους, καθώς και σε δικαστικές αποφάσεις 
κατά την παρ. 6 του άρθρου 1Α.

Άρθρο 3
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη-

μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την 
επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 2.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Ιουνίου 2020

Ο Πρόεδρος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02026810107200004*
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