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Αθήνα, 30 Μαΐου 2022 

 

Ο. Δ.Ε.Ε Β 1046933 ΕΞ 2022 

 

  ΠΡΟ: Ψς πίνακας διανομής 

 

 

Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 8, 10 (Μέρος Α΄-Κεφάλαιο Β ΄- 

Προσαρμογή των τηρουμένων στα Κτηματολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω-Λέρου 

στοιχείων και καταχώριση τους στο σύστημα του Εθνικού Κτηματολογίου), 13 

(Μέρος Β΄-Κεφάλαιο Α ΄- Διασύνδεση Ληξιαρχείων και «Ελληνικού 

Κτηματολογίου» - καταχώριση αγωγών και αιτήσεων στα κτηματολογικά φύλλα), 

20 παρ. 2 (Μέρος Β΄-Κεφάλαιο Β΄ Ρύθμιση ζητημάτων προσωπικού και 

λειτουργίας κτηματολογίου),  22,  30 παρ. 10 (Μέρος Β΄-Κεφάλαιο Γ΄- Λοιπές 

ρυθμίσεις αρμοδιότητας Τπουργείου Χηφιακής Διακυβέρνησης), 37 (Μέρος  Γ΄- 

Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Τπουργείου Δικαιοσύνης), 46, 47, 48 

(Μέρος Ε΄- Εξουσιοδοτικές, Μεταβατικές και Καταργούμενες  διατάξεις),  49 

(Μέρος  Σ΄-  Έναρξη ισχύος)  του ν. 4934/2022 (Α΄100) «Ένταξη των περιοχών 

ισχύος του κτηματολογικού κανονισμού Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηματολόγιο, 

εφαρμογή σε αυτές της κοινής εθνικής νομοθεσίας - Διασύνδεση Ληξιαρχείων 

και “Ελληνικού Κτηματολογίου” - Καταχώριση αγωγών και αιτήσεων στα 

κτηματολογικά φύλλα και λοιπές διατάξεις» 
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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

 Α) ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων : 8, 10, 13, 20 παρ. 2, 22, 30 παρ.10, 37, 46, 47, 

48 περ. α΄ και 49 του ν.4934/2022 (Α΄100) 

Β) ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ 

Κοινοποίηση των κάτωθι διατάξεων : 

α) Άρθρο 8 ν. 4934/2022 «Ανάρτηση δεδομένων προσαρμογής» 

β) Άρθρο 10 ν. 4934/2022 «Μετάπτωση στο Εθνικό Κτηματολόγιο» 

γ) Άρθρο 13 ν. 4934/2022 «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 - Σροποποίηση παρ. 2, 3 και 8 άρθρου 6 του ν. 

2664/1998» 

δ) Άρθρο 20 (παρ. 2) ν. 4934/2022 «Ρυθμίσεις σχετικά με τον επαναπροσδιορισμό της 

θέσης και των ορίων γεωτεμαχίων - Σροποποίηση παρ. 3 άρθρου 19Α ν. 2664/1998 και 

παρ. 2 άρθρου 102 του ν. 4623/2019» 

ε) Άρθρο 22  ν.4934/2022 «Πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας» 

στ) Άρθρο 30 (παρ.10)  ν.4934/2022 «Φορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για τη στήριξη του 

τουρισμού της Βόρειας Εύβοιας και της άμου» 

ζ) Άρθρο 37 ν.4934/2022:  «Αποζημίωση δικαστικού επιμελητή - Προσθήκη παρ. 3 στο 

άρθρο 15 του ν. 3226/2004» 

η) Άρθρο 46 ν.4934/2022 «Εξουσιοδοτικές διατάξεις» 

θ) Άρθρο 47 ν. 4934/2022 «Μεταβατικές διατάξεις» 

ι) Άρθρο 48 (περ. α) ν. 4934/2022 «Καταργούμενες διατάξεις» 

ια) Άρθρο 49 ν.4934/2022 «Έναρξη ισχύος» 

 

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ 

α) Άρθρο 8: αφορά την υποβολή αίτησης διόρθωσης, εντός προθεσμίας 6 μηνών από την 

ηλεκτρονική ανάρτηση της παρ. 1 του ιδίου άρθρου, για τη διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων 

που εμφιλοχώρησαν κατά τη διαδικασία της προσαρμογής για τη μεταφορά των τηρούμενων 

στα Κτηματολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω - Λέρου νομικών, χωρικών και τεχνικών 

πληροφοριών στο σύστημα του Εθνικού Κτηματολογίου.  

β) Άρθρο 10: αφορά τη μετάπτωση των περιοχών στις οποίες ίσχυε ο Κτηματολογικός 

Κανονισμός Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηματολόγιο» 

γ) Άρθρο 13: αφορά το 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 - Σροποποίηση παρ. 2, 3 και 8 άρθρου 6 του ν. 2664/1998. 

δ) Άρθρο 20 (παρ. 2): αφορά ρυθμίσεις σχετικά με τον επαναπροσδιορισμό της θέσης και 

των ορίων γεωτεμαχίων - Σροποποίηση παρ. 3 άρθρου 19Α ν. 2664/1998 και παρ. 2 άρθρου 

102 του ν. 4623/2019. 

ε) Άρθρο 22 : αφορά κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δυνάμενο να  αιτηθεί και να λάβει 

ενιαίο πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας 

στ) Άρθρο 30 (παρ.10): αφορά τα φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας  

ζ) Άρθρο 37: αφορά δικαστικούς επιμελητές 

η) Άρθρο 46: αφορά εξουσιοδοτικές διατάξεις 
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θ) Άρθρο 47: αφορά μεταβατικές διατάξεις» 

ι) Άρθρο 48 (περ. α): αφορά καταργούμενες διατάξεις» 

ια) Άρθρο 49: αφορά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν.4934/2022 

 

 

ας κοινοποιούμε συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις των άρθρων 8, 10, 

13, 20 παρ. 2, 22, 30 παρ.10, 37, 46, 47, 48 και 49 του ν. 4934/2022 (Α΄100) «Ένταξη των 

περιοχών ισχύος του κτηματολογικού κανονισμού Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηματολόγιο, 

εφαρμογή σε αυτές της κοινής εθνικής νομοθεσίας - Διασύνδεση Ληξιαρχείων και “Ελληνικού 

Κτηματολογίου” - Καταχώριση αγωγών και αιτήσεων στα κτηματολογικά φύλλα και λοιπές 

διατάξεις», ως ακολούθως: 

 

Άρθρο 8  «Ανάρτηση δεδομένων προσαρμογής» 

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4934/2022 προβλέπεται ότι:  

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 Υορέα και των Δικηγορικών υλλόγων 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 Υορέα μπορεί η 

προθεσμία αυτή να παραταθεί έως δύο (2) μήνες ακόμη. 

3. ε 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 10 «Μετάπτωση στο Εθνικό Κτηματολόγιο» 

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4934/2022 προβλέπεται ότι:  

1. Με διαπιστωτική πράξη του Υορέα 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. 
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3. τις 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. 

 

 

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 - Σροποποίηση παρ. 2, 3 και 8 άρθρου 6 του ν. 2664/1998» 

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 13  του ν. 4934/2022 προβλέπεται ότι:  

1. την 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.. του Υορέα, 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. ε 

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 

Τποθέσεων 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 ν. 2308/1995. Η άσκηση αγωγής, σύμφωνα με τα ανωτέρω, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη 

λήξη της διαδικασίας ενώπιον των Επιτροπών Εξέτασης Τποθέσεων 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. την 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 
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ως δικαιούχος δικαιώματος στις αρχικές εγγραφές, δεν εφαρμόζεται το άρθρο 8 του α.ν. 

1539/1938 (Α΄ 488).». 

2. την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 προστίθεται περ. στ) ως εξής: 

«στ) ε 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. την 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. την 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. ε 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. την τελευταία περίπτωση προσκομίζεται, με ποινή απαραδέκτου, 

και η εισήγηση του Κτηματολογικού Γραφείου ή, εάν αυτό δεν έχει συσταθεί και το υφιστάμενο 

Τποθηκοφυλακείο εξακολουθεί να λειτουργεί μεταβατικά ως Κτηματολογικό Γραφείο, της 

εταιρείας «ΚΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΝΨΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ», 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 
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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 20 «Ρυθμίσεις σχετικά με τον επαναπροσδιορισμό της θέσης και των ορίων 

γεωτεμαχίων - Σροποποίηση παρ. 3 άρθρου 19Α ν. 2664/1998 και παρ. 2 άρθρου 102 του ν. 

4623/2019» 

 

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4934/2022 προβλέπεται ότι:  

2. την 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 ισχύος 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 22 «Πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας» 

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 22 προβλέπεται ότι:  

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα δύναται να αιτηθεί, μέσω ειδικής 

πλατφόρμας προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Χηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης 

(gov.gr-ΕΧΠ), την έκδοση ενιαίου πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας. Σο πιστοποιητικό 

περιλαμβάνει τα στοιχεία του αποδεικτικού ενημερότητας των παρ. 1 και 4  του άρθρου 12 

του Κώδικα Υορολογικής 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 ΕΧΠ.  

2. Σο πιστοποιητικό εκδίδεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 12 του Κώδικα 

Υορολογικής 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 
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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 νόμο 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 Υορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες 

διασφαλίζονται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών υστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Τπουργείου Χηφιακής 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 30 «Φορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για τη στήριξη του τουρισμού της Βόρειας 

Εύβοιας και της άμου» 

 

Με τη διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 30 προβλέπεται, ότι η οικονομική ενίσχυση 

που θεσπίστηκε για την ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού της άμου και της Βόρειας Εύβοιας 

οι οποίες επλήγησαν από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020 και από τις πυρκαγιές του 

Αυγούστου 2021 αντίστοιχα, 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. 

 

Άρθρο 37 «Αποζημίωση δικαστικού επιμελητή - Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 15 του ν. 

3226/2004» 

 

Με την διάταξη  του άρθρου 37, προστέθηκε  παρ. 3 στο άρθρο 15 του ν.3226/2004 (Α΄ 208)  

στην οποία ορίζεται ότι 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 46 «Εξουσιοδοτικές διατάξεις» 

 

Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 46 ορίζεται ότι με κοινή απόφαση των Τπουργών 

Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Τποθέσεων και Χηφιακής 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 του ν. 4934/2022. 
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Άρθρο 47 «Μεταβατικές διατάξεις» 

 

 Με τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4934/2022 προβλέπεται ότι: 

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. τις 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 Κώδικα 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. Σο 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. ε 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. ε 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» 

 

Με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ του άρθρου 48 του ν. 4934/2022 προβλέπεται ότι από 

την έναρξη ισχύος του παρόντος, ήτοι από 23 Μαΐου 2022 καταργείται η παρ. 11 του άρθρου 

19Α του ν. 2664/1998 (Α΄ 275),  περί επαναπροσδιορισμού της θέσης και των ορίων των 

γεωτεμαχίων. 
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Άρθρο 49 «Έναρξη ισχύος» 

 

Με το άρθρο 49 ορίζεται ότι η ισχύς του κοινοποιούμενου νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή 

του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους 

διατάξεις του. 

 

Σέλος επισημαίνεται ότι στο συνημμένο απόσπασμα του ΥΕΚ Α΄100/23-5--2022 

περιλαμβάνονται εκτός από τις ανωτέρω διατάξεις και οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 7, 9, 

12, και 34 προς ενημέρωσή σας.  

 

 

υνημμένα: Απόσπασμα του ΥΕΚ Α΄100/23-5--2022 (άρθρα  1 έως 10, 12, 13, 20 παρ. 2, 

22,  30, παρ.10, 34, 37, 46, 47, 48 και 49  του  ν. 4934 /2022, Α΄100)  

  ΔΗΜΟΙΨΝ ΕΟΔΨΝ 

ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

Α. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

1. Αποδέκτες Πίνακα Γ΄& Δ΄ 

2. Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

3. ΔΙΕΠΙΔΙ 

4. Διεύθυνση τρατηγικής Σεχνολογιών Πληροφορικής (με την παράκληση να αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε.) 

4. Διεύθυνση Επικοινωνίας 

5. Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη ΑΑΔΕ 

 

Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1.Αποδέκτες πίνακα Α (πλην των αποδεκτών προς ενέργεια) 

2. Γραφείο Σύπου και Δημοσίων χέσεων 

3. Κεντρική Τπηρεσία του Νομικού υμβουλίου του Κράτους 

4. Γραφείο Τφυπουργού Οικονομικών κ. Βεσυρόπουλου 

5.Γραφείο Γενικής Γραμματέως Υορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας 

 

Γ. ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

2. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υορολογικής Διοίκησης 

3. Δ/νση Νομικής Τποστήριξης 

4.Δ/νση Εισπράξεων και Επιστροφών- Σμήματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Γραμματεία 

5. Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Υορολογίας 

6. Διεύθυνση Ελέγχων 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΦΗ 


