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ΠΡΟΣ: Ως πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 45, 49, 50, 62 (παρ. 1), 80, 81,
82 και 91 του ν. 4954/2022 («Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του
Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά  με  την  Ευρωπαϊκή  Πρωτοβουλία  Πολιτών  και  του  Εκτελεστικού
Κανονισμού  (ΕΕ)  2019/1799  της  Επιτροπής  για  τη  θέσπιση  τεχνικών
προδιαγραφών  για  τα  επιμέρους  επιγραμμικά  συστήματα  συγκέντρωσης  -
Διατάξεις  σχετικές  με  την  εκλογική  διαδικασία  και  τον  έλεγχο  εσόδων  και
δαπανών  κομμάτων,  συνασπισμών  και  υποψηφίων  βουλευτών  και  αιρετών  -
Λοιπές επείγουσες διατάξεις», Α΄136/9.7.2022) 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 45, 49, 50, 62 (παρ. 1), 80, 81, 82 και 91 του
ν. 4954/2022.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Κοινοποίηση των διατάξεων των κάτωθι άρθρων του ν. 4954/2022:
1. Άρθρο 45:  Τροποποίηση της παρ.  9 του  άρθρου 109 του ν.  3852/2010,  με την

οποία ρυθμίζεται η αναδοχή οφειλών επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. από τον οικείο Ο.Τ.Α.
2. Άρθρο  49:  Συμπλήρωση  Α.Φ.Μ.  και  Α.Μ.Κ.Α.  σε  ληξιαρχικές  πράξεις  γέννησης -

Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 22 ν. 344/1976.
3. Άρθρο 50: Συμπλήρωση Α.Φ.Μ. στα στοιχεία δημοτολογίου - Τροποποίηση άρθρου 2

π.δ. 497/1991 (Α΄180).
4. Άρθρο 62 (παρ. 1) :  Κατάργηση του  άρθρου 123 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) περί

λύσης Κοινωφελούς Επιχείρησης ή Δ.Ε.Υ.Α.  ή ανώνυμης εταιρείας Ο.Τ.Α. ή αμιγών
επιχειρήσεων του π.δ. 410/1995 (Α’ 231).

5. Άρθρο 80: Ψηφιακό αποθετήριο ταυτοποιητικών εγγράφων.
6. Άρθρο 81: Διόρθωση στοιχείων μητρώων δημόσιου τομέα.
7. Άρθρο 82 : Ψηφιοποίηση της διαδικασίας μεταβίβασης των επιβατηγών οχημάτων

και  της  χορήγησης  της  άδειας  κυκλοφορίας  των  οχημάτων  αυτών  και  απαίτηση
εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων τόσο για τη μεταβίβαση από επαχθή
αιτία,  όσο  και  για  την  έκδοση  της  νέας  άδειας  κυκλοφορίας  του  επιβατηγού
οχήματος.

8. Άρθρο 91: Έναρξη ισχύος.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1. του άρθρου 45: κοινωφελείς επιχειρήσεις και Δ.Ε.Υ.Α. καθώς και αμιγείς επιχειρήσεις

του π.δ. 410/1995 που έχουν λυθεί ή λύονται (αναλογική εφαρμογή των διατάξεων
και σε κάθε είδους εταιρείες,  των οποίων οι εταίροι ή μέτοχοι  είναι αποκλειστικά
Ο.Τ.Α. α΄και β΄βαθμού και λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης κατά την έννοια της
παρ.  1  του  άρθρου  8  του  ν.  4674/2020  (Α’  53)  και  κάθε  είδους  εταιρείες  με
κερδοσκοπικό ή μη χαρακτήρα, στις οποίες οι Ο.Τ.Α. α΄και β΄βαθμού και οι λοιποί
φορείς  τοπικής  αυτοδιοίκησης,  κατά  την  ανωτέρω  έννοια,  κατέχουν  ποσοστό
τουλάχιστον  50%  του  εταιρικού  ή  μετοχικού  τους  κεφαλαίου  πλέον  ενός  ακόμη
εταιρικού μεριδίου ή μετοχής και μόνο κατά το ποσοστό συμμετοχής των Ο.Τ.Α. και
των λοιπών φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης).

2.  του άρθρου 49: φυσικά πρόσωπα κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων Α.Φ.Μ. και
Α.Μ.Κ.Α. επί  των ληξιαρχικών πράξεων γέννησης σε τροποποίηση της περ. δ’  της
παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 344/1976 (Α’ 143).

3.  του  άρθρου  50:  φυσικά  πρόσωπα  κατά  τη  συμπλήρωση  Α.Φ.Μ.  στα  στοιχεία
δημοτολογίου σε τροποποίηση του άρθρου 2 του π.δ. 497/1991 (Α΄180).

4. του  άρθρου  62  (παρ.  1):  κοινωφελείς επιχειρήσεις,  Δ.Ε.Υ.Α.,  ανώνυμες  εταιρείες
Ο.Τ.Α. και αμιγείς επιχειρήσεις του π.δ. 410/1995 (Α΄231).

5.  του  άρθρου  80:  φυσικά  πρόσωπα  κατά  την  αποθήκευση  (ψηφιακό  αποθετήριο)
στοιχείων για τον σκοπό της ταυτοποίησής τους, σε φορείς του δημόσιου τομέα κατά
την έννοια της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’143),  σε
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δικαστικές  αρχές  και  σε  φυσικά  και  νομικά  πρόσωπα  του  ιδιωτικού  τομέα,  που
νομιμοποιούνται για τον έλεγχο ταυτότητας ή την ταυτοποίηση.

6. του άρθρου 81: φυσικά πρόσωπα κατά τη διόρθωση στοιχείων μητρώων δημόσιου
τομέα  μέσω  εφαρμογής  της  Ενιαίας  Ψηφιακής  Πύλης  της  Δημόσιας  Διοίκησης
(gον.gr-ΕΨΠ),  με  σκοπό  τη  διασφάλιση  της  ορθότητας  και  της  ακεραιότητας  των
προσωπικών στοιχείων που τηρούνται σε επιμέρους μητρώα φορέων του δημόσιου

Σας κοινοποιούμε συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις των άρθρων 45, 49,
50, 62 (παρ. 1), 80, 81, 82 και 91 του ν. 4954/2022, ως ακολούθως:
 

Άρθρο 45 «Ρυθμίσεις για την αναδοχή οφειλών από Ο.Τ.Α. - Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 109
ν. 3852/2010»

Με το άρθρο 45 τροποποιήθηκε η παρ. 9 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) με την
αντικατάσταση των περ. β΄και γ΄ αυτής, που ρυθμίζουν την αναδοχή οφειλών από τους Ο.Τ.Α.,
και την προσθήκη νέων περιπτώσεων δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄και η΄.

i. Σύμφωνα  με  την  περ.  β΄της  παρ.  9  του  άρθρου  109  του  ν.  3852/2010,  όπως
διαμορφώθηκε μετά την ως άνω τροποποίησή της με το κοινοποιούμενο άρθρο, βεβαιωμένες
οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση των κοινωφελών επιχειρήσεων και Δ.Ε.Υ.Α., καθώς και των
αμιγών επιχειρήσεων του π.δ. 410/1995 (Α’ 231),  που έχουν λυθεί ή λύονται,  μπορούν να
καταβάλλονται  από  τον  οικείο  Ο.Τ.Α.,  μετά  από  αιτιολογημένη  απόφαση  του  δημοτικού
συμβουλίου  ή  του  κατά  περίπτωση  αρμοδίου  οργάνου  που  λαμβάνεται  με  την  απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Στην περίπτωση αυτή, απαλείφονται κατά ποσοστό
εβδομήντα τοις εκατό (70%) κάθε μορφής πρόσθετοι φόροι, τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής,
πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής, πρόστιμα ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης
και  προσαυξήσεις  εκπρόθεσμης  καταβολής,  εξαιρουμένων  των  αυτοτελώς  βεβαιωμένων
φορολογικών και διοικητικών προστίμων,  από οφειλές τους προς το Δημόσιο και  ο οικείος
Ο.Τ.Α.  αναλαμβάνει την κύρια οφειλή και το υπολειπόμενο ποσοστό του τριάντα τοις εκατό
(30%) των προαναφερθέντων φόρων, τόκων, προστίμων και προσαυξήσεων. 

Ειδικότερα,  οφειλές  στη  φορολογική  διοίκηση  σε  βάρος  των  εν  λόγω  επιχειρήσεων
διαγράφονται με πράξεις της βεβαιούσας αρχής. Στη συνέχεια βεβαιώνονται σε βάρος του
οικείου Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τα ανωτέρω, με βάση χρηματικό κατάλογο που συντάσσεται σε
βάρος  του,  για  το  ποσό  της  κύριας  οφειλής  και  του  υπολειπόμενου  μη  απαλειφθέντος
ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) των φόρων, τόκων, προστίμων και προσαυξήσεων, όπως
αυτά προκύπτουν από εκδοθείσες πράξεις επιβολής προστίμων ή αποφάσεων καταλογισμού ή
φύλλα ελέγχου ή πράξεις προσδιορισμού φόρου προστιθέμενης αξίας ή οποιονδήποτε νόμιμο
τίτλο, καθώς και από τον φόρο εισοδήματος ή παρακρατούμενους φόρους, έστω και αν τα
ανωτέρω  έχουν  καταστεί  απρόσβλητα  λόγω  τελεσίδικης  απόρριψης  των  προσφυγών  που
ασκήθηκαν εναντίον τους ή άπρακτης παρόδου της προθεσμίας της προσφυγής.
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ii. Στην περ. γ΄της παρ. 9 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε μετά την
τροποποίησή της με το κοινοποιούμενο άρθρο, ορίζεται ότι οι ρυθμίσεις της περ. β΄της ίδιας
παραγράφου (βλ. ανωτέρω υπό i) εφαρμόζονται αναλόγως και για οφειλές των:
α. κάθε είδους εταιρειών, των οποίων οι εταίροι ή μέτοχοι  είναι αποκλειστικά Ο.Τ.Α.  α΄και
β΄βαθμού και λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 8
του ν. 4674/2020 (Α’ 53) και
β. κάθε  είδους  εταιρειών  με  κερδοσκοπικό  ή  μη  χαρακτήρα,  στις  οποίες  οι  Ο.Τ.Α.  α΄και
β΄βαθμού και οι λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου
8 του ν. 4674/2020 κατέχουν ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) του εταιρικού ή
μετοχικού τους κεφαλαίου πλέον ενός ακόμη εταιρικού μεριδίου ή μετοχής και μόνο κατά το
ποσοστό συμμετοχής των Ο.Τ.Α. και των λοιπών φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Αν εταίρος ή μέτοχος είναι περιφέρεια ή τέως νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, στα δικαιώματα και
τις υποχρεώσεις της οποίας έχει υπεισέλθει  η περιφέρεια,  η αναδοχή και η καταβολή των
οφειλών που της αναλογούν γίνεται έπειτα από αιτιολογημένη απόφαση του περιφερειακού
συμβουλίου ή του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Αν εταίρος ή μέτοχος είναι αγροτικός συνεταιρισμός,
o οποίος  κατέχει  έως το πέντε  τοις  εκατό (5%)  του  εταιρικού ή μετοχικού  κεφαλαίου της
επιχείρησης και  υπάρχει  αδυναμία εκ  μέρους του να αναλάβει  τις  αναλογούσες  σε  αυτόν
οφειλές, δύναται ο Ο.Τ.Α. που κατέχει την πλειοψηφία των εταιρικών μεριδίων ή μετοχών της
λυθείσας επιχείρησης,  με  αιτιολογημένη απόφαση του οικείου  δημοτικού  ή περιφερειακού
συμβουλίου ή του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, να βεβαιώσει την ως άνω αδυναμία και να αναλάβει
το σύνολο των οφειλών που αναλογούν στον συνεταιρισμό. Το ύψος των οφειλών που μπορεί
να αναλάβει έκαστος Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθμού ή άλλος φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης κατά την
έννοια της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4674/2020 προκύπτει από τον λόγο συμμετοχής του
στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο.
Σε  αυτή την  περίπτωση,  το  ύψος των  πρόσθετων  φόρων,  τόκων  εκπρόθεσμης καταβολής,
προστίμων  εκπρόθεσμης  καταβολής  και  προσαυξήσεων  εκπρόθεσμης  καταβολής  που
διαγράφονται  κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) είναι ανάλογο του ποσοστού της
κύριας οφειλής που αναδέχεται ο Ο.Τ.Α. ή λοιπός φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης.

iii. Σύμφωνα με την περ. δ΄της παρ. 9 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010, που προστέθηκε με
το κοινοποιούμενο άρθρο, από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του δημοτικού ή του
περιφερειακού συμβουλίου ή του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου περί αναδοχής οφειλών
επέρχεται  αυτοδικαίως  στερητική  αναδοχή από τον  Ο.Τ.Α.  των  κατά την  ημερομηνία αυτή
βεβαιωμένων οφειλών της επιχείρησης προς το Δημόσιο, κατά το ποσό που αναλαμβάνεται,
ήτοι  ο  Ο.Τ.Α.  καθίσταται  πλέον ο μοναδικός υπόχρεος για  την καταβολή των οφειλών που
αναδέχεται  και  η  επιχείρηση απαλλάσσεται  από την  υποχρέωση καταβολής τους.  Ομοίως,
ορίζεται  ότι  τα συνυπόχρεα με την επιχείρηση πρόσωπα απαλλάσσονται  από κάθε αστική,
ποινική  ή  άλλη  ευθύνη  για  την  καταβολή  των  οφειλών  αυτών.  Τα  μέλη  του  δημοτικού
συμβουλίου  ή  περιφερειακού  συμβουλίου  ή  του  κατά  περίπτωση  αρμοδίου  οργάνου  δεν
διώκονται ποινικά για την αναδοχή του χρέους.

Εμπράγματες ασφάλειες και αναγκαστικά μέτρα είσπραξης που έχουν ληφθεί σε βάρος της
επιχείρησης και των συνυπόχρεων με αυτήν προσώπων για τις οφειλές που αναλαμβάνει ο
Ο.Τ.Α.  εξαλείφονται  ή αίρονται,  στις  περιπτώσεις  που ο Ο.Τ.Α.  αναλαμβάνει  το  σύνολο των
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ανωτέρω οφειλών, ενώ ποσά που έχουν αποδοθεί  στο Δημόσιο από τα εν λόγω μέτρα δεν
επιστρέφονται. Η έκδοση απόφασης του δημοτικού συμβουλίου ή περιφερειακού συμβουλίου
ή  του  κατά  περίπτωση  αρμοδίου  οργάνου  περί  αναδοχής  οφειλών  διακόπτει  τον  χρόνο
παραγραφής τους. 

Προληπτικά ή διασφαλιστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του
άρθρου 46 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), ή και με προϊσχύουσες του νόμου αυτού διατάξεις,
αίρονται  υποχρεωτικά  στις  περιπτώσεις  που  ο  Ο.Τ.Α.  αναλαμβάνει  το  σύνολο  των  οικείων
οφειλών των ανωτέρω μέτρων. 

iv. Σύμφωνα με την περ. ε΄της παρ. 9 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010, που προστέθηκε με
το κοινοποιούμενο άρθρο, η εξόφληση της κύριας οφειλής και του υπολειπόμενου ποσοστού
τριάντα τοις εκατό (30%) των φόρων, τόκων, προστίμων και προσαυξήσεων που αναφέρονται
στο δεύτερο εδάφιο της περ. β’ που αναλαμβάνει ο δήμος δύναται να πραγματοποιείται με
συμψηφισμό σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των εσόδων του από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 79 του
ν. 4316/2014 (Α’ 265) ή από ίδιους πόρους, επιτρεπόμενης και της σύναψης δανείου, χωρίς
την τήρηση των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 264 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).

v. Σύμφωνα με την περ. στ΄της παρ. 9 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010, που προστέθηκε με
το κοινοποιούμενο άρθρο, οι διατάξεις των περ. β’ έως και ε’ της ίδιας παραγράφου (βλ. υπ’
αριθ.  i έως  iv του  παρόντος)  εφαρμόζονται  αναλόγως  και  για  αποφάσεις  δημοτικών
συμβουλίων  ή περιφερειακών συμβουλίων  ή των κατά περίπτωση αρμοδίων  οργάνων περί
αναδοχής οφειλών, που έχουν ληφθεί πριν από τη δημοσίευση του ν. 4954/2022 (9.7.2022)
και  οι  οφειλές αυτές δεν έχουν αποπληρωθεί.  Στην περίπτωση αυτή,  ήδη καταβληθέντα ή
εισπραχθέντα με  οποιονδήποτε  τρόπο ποσά από το  Ελληνικό  Δημόσιο  για  τις  οφειλές  της
επιχείρησης από την ίδια, από τα συνυπεύθυνα με αυτήν πρόσωπα, ή από τον οικείο Ο.Τ.Α.,
δεν  αναζητούνται  και  δεν  επιστρέφονται,  αλλά  συνυπολογίζονται  κατά  τη  διαγραφή  και
επαναβεβαίωση των οφειλών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β΄της παραγράφου (βλ. υπ’
αριθ. i του παρόντος).

vi. Σύμφωνα με την περ.ζ΄της παρ. 9 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010, που προστέθηκε με
το  κοινοποιούμενο  άρθρο,  τα  πρόσωπα  που  ορίζονται  εκκαθαριστές  των  υπό εκκαθάριση
νομικών  προσώπων  δεν  διώκονται  ποινικώς,  δεν  υπόκεινται  σε  προσωπική  κράτηση,  ούτε
υπέχουν οποιαδήποτε αστική ή άλλη ατομική ευθύνη για χρέη των φορέων αυτών προς το
Δημόσιο, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσής τους.

vii. Τέλος, στην περ. η΄της παρ. 9 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010, που προστέθηκε με το
κοινοποιούμενο  άρθρο,  παρέχεται  νομοθετική  εξουσιοδότηση  για  την  έκδοση  κοινής
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
με την οποία δύναται  να καθορίζονται  ειδικοί  όροι,  προϋποθέσεις  και  διαδικασίες  για  την
εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου.
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Άρθρο 49 «Συμπλήρωση Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α. σε ληξιαρχικές πράξεις γέννησης - Τροποποίηση
παρ. 1 άρθρου 22 ν. 344/1976»

Με τις διατάξεις του άρθρου 49 προστίθεται δεύτερο εδάφιο στο τέλος της περ. δ’ της παρ. 1
του άρθρου 22 του ν. 344/1976 (Α’ 143), περί των στοιχείων που περιέχει η ληξιαρχική πράξη
γέννησης και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η ληξιαρχική πράξις γεννήσεως, πλην των εν άρθρω 9 στοιχείων, περιέχει:
α. Το όνομα και επώνυμον, το επάγγελμα και την κατοικίαν του δηλούντος.
β. Τον τόπον, την ώραν, την ημέραν, τον μήνα και το έτος του τοκετού.
γ. το φύλο του νεογνού και τη σειρά γέννησής του.
δ. Το όνομα, το επώνυμο, τη δημοτικότητα, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), τον
Αριθμό  Μητρώου  Κοινωνικής  Ασφάλισης  (Α.Μ.Κ.Α.)  και,  εφόσον  υφίσταται,  τον  Φορέα
Ασφάλισης  του  νεογνού.  Αν  δεν  είναι  δυνατόν  να  καταχωριστούν  κατά  τη  σύνταξη  της
ληξιαρχικής  πράξης  γέννησης  ο  Αριθμός  Φορολογικού  Μητρώου  (Α.Φ.Μ.)  και  ο  Αριθμός
Μητρώου  Κοινωνικής  Ασφάλισης  (Α.Μ.Κ.Α.),  οι  ασκούντες  τη  γονική  μέριμνα  του  τέκνου,
ύστερα από αίτησή τους, προσθέτουν τους αριθμούς στην πράξη που έχει συνταχθεί από τον
Ληξίαρχο.
ε.  Το όνομα, το επώνυμο, την ιθαγένεια,  το θρήσκευμα, το επάγγελμα, την κατοικία και τα
στοιχεία εγγραφής στο δημοτολόγιο των γονέων. Περιέχει,  επίσης, τον Αριθμό Φορολογικού
Μητρώου,  τον  Αριθμό  Μητρώου  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και,  εφόσον  υφίσταται,  το  Φορέα
Ασφάλισης αυτών.
στ. Το γένος της μητρός.».

Άρθρο  50  «Συμπλήρωση  Α.Φ.Μ.  στα  στοιχεία  δημοτολογίου -  Τροποποίηση  άρθρου  2  π.δ.
497/1991»

Με τις διατάξεις του κοινοποιούμενου άρθρου προστίθεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 2
του π.δ. 497/1991 (Α’ 180) πριν από τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης ο αριθμός
φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και το άρθρο 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 2
Στοιχεία Δημοτολογίου

Στο  δημοτολόγιο  αναγράφονται  ο  αριθμός  της  οικογενειακής  μερίδας,  ο  αύξων  αριθμός
εγγραφής κάθε μέλους στην οικογενειακή μερίδα, η χρονολογία εγγραφής, το επώνυμο, το
κύριο όνομα, το όνομα του πατέρα, το όνομα της μητέρας, η χρονολογία και ο τόπος γέννησης,
η κατοικία, το θρήσκευμα, ο τρόπος και η χρονολογία κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας και της
ιδιότητας του δημότη, το έτος και ο τρόπος εγγραφής στα μητρώα αρρένων, η χρονολογία
διαγραφής  και  η  αιτιολογία  αυτής,  ο  αριθμός  φορολογικού  μητρώου  (Α.Φ.Μ.),  ο  αριθμός
μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο που προβλέπει ο
τύπος των φύλλων του δημοτολογίου.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται οι αναγκαίες τεχνικές προσαρμογές του
πληροφοριακού  συστήματος  του  άρθρου 115 του  ν. 4483/2017 (Α’ 107),  ο  τύπος  και  το
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περιεχόμενο των εκδιδόμενων πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, καθώς και ο χρόνος έναρξης
εφαρμογής της παρούσας ρύθμισης.».

Άρθρο 62 «Καταργούμενες διατάξεις»

Με την παρ. 1 του άρθρου 62 του κοινοποιούμενου νόμου καταργήθηκε το άρθρο 123 του ν.
4674/2020 (Α’ 53) περί λύσης Κοινωφελούς Επιχείρησης ή Δ.Ε.Υ.Α.  ή ανώνυμης εταιρείας
Ο.Τ.Α. ή αμιγών επιχειρήσεων του π.δ. 410/1995 (Α’ 231).

Άρθρο 80 «Ψηφιακό αποθετήριο ταυτοποιητικών εγγράφων»

Με τις διατάξεις του άρθρου 80 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζονται τα εξής:

1.  Κάθε  φυσικό  πρόσωπο  δύναται,  μέσω  ειδικής  ηλεκτρονικής  εφαρμογής  για  κινητές
συσκευές  (mobile  application),  προσβάσιμης  μέσω  της  Ενιαίας  Ψηφιακής  Πύλης  της
Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), να αποθηκεύει τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 3
του  παρόντος  και  αφορούν  στο  δελτίο  αστυνομικής  ταυτότητας  (δ.α.τ.)  και  στην  άδεια
οδήγησης οχήματος, και να τα επιδεικνύει, για τον σκοπό της ταυτοποίησής του, σε φορείς
του  δημόσιου  τομέα  κατά  την  έννοια  της  περ. α’  της  παρ. 1  του  άρθρου  14  του
ν. 4270/2014  (Α’ 143),  σε  δικαστικές  αρχές  και  σε  φυσικά  και  νομικά  πρόσωπα  του
ιδιωτικού τομέα,  που νομιμοποιούνται  για τον έλεγχο ταυτότητας ή την ταυτοποίηση,  στο
πλαίσιο της άσκησης των κατά νόμο αρμοδιοτήτων τους ή της εκπλήρωσης των κατά νόμο
υποχρεώσεών τους.

2.  Για  την  είσοδο  του  φυσικού  προσώπου  στην  εφαρμογή  απαιτείται  προηγούμενη
αυθεντικοποίησή του, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και με τη χρήση
δεύτερου παράγοντα αυθεντικοποίησης.

3. Στην ηλεκτρονική εφαρμογή αποθηκεύονται αποκλειστικά, σε ψηφιακή μορφή, τα εξής
στοιχεία: α) ως προς το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας: αα) ο αριθμός ταυτότητας, αβ) το
ονοματεπώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, αγ) το πατρώνυμο με ελληνικούς
και λατινικούς χαρακτήρες, αδ) το μητρώνυμο με ελληνικούς χαρακτήρες, αε) η ημερομηνία
γέννησης, αστ) ο τόπος γέννησης, αζ) η ημερομηνία και η αρχή έκδοσης και αη) φωτογραφία
του  κατόχου  και  β)  ως  προς  την  άδεια  οδήγησης οχήματος:  βα)  ο  αριθμός  της  άδειας
οδήγησης,  ββ)  το  ονοματεπώνυμο  με  ελληνικούς  και  λατινικούς  χαρακτήρες,  βγ)  η
ημερομηνία γέννησης,  βδ)  ο τόπος γέννησης, βε) η ημερομηνία και  η αρχή έκδοσης της
άδειας οδήγησης,  βστ)  η  ημερομηνία λήξης ισχύος της άδειας οδήγησης,  βζ)  ο αριθμός
φορολογικού  μητρώου (Α.Φ.Μ.),  βη)  ο  κωδικός  κατηγορίας  οχήματος,  βθ)  η  ημερομηνία
έκδοσης κατηγορίας οχήματος,  βι)  η ημερομηνία λήξης ισχύος κατηγορίας οχήματος και
βια) η φωτογραφία του κατόχου. Τα ανωτέρω στοιχεία εμφανίζονται σε μορφή εγγράφου του
άρθρου 27 του ν. 4727/2020, που φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και
κωδικό  QR.  Η  αποθήκευση  των  ανωτέρω  στοιχείων  δεν  μπορεί  να  πραγματοποιηθεί  σε
περισσότερες από μία (1) κινητές συσκευές του φυσικού προσώπου.
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4.  Η  άντληση  των  στοιχείων  της  παρ. 3  πραγματοποιείται  από  το  Μητρώο  Δελτίων
Αστυνομικών  Ταυτοτήτων  της  Ελληνικής  Αστυνομίας  και  το  πληροφοριακό  σύστημα  του
Υπουργείου  Υποδομών  και  Μεταφορών  για  τις  άδειες  οδήγησης,  μέσω  του  Κέντρου
Διαλειτουργικότητας  της  Γενικής  Γραμματείας  Πληροφοριακών  Συστημάτων  Δημόσιας
Διοίκησης, σύμφωνα με τα άρθρα 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) και 84 του ν. 4727/2020.

5.  Τα  φυσικά  πρόσωπα  ή  οι  νόμιμοι  εκπρόσωποι  ή  τα  εξουσιοδοτημένα  πρόσωπα  των
φορέων  ή  των  νομικών  προσώπων  της  παρ. 1  επαληθεύουν,  κατόπιν  επίδειξης  του
εγγράφου, τη γνησιότητα και την εγκυρότητα αυτού, μέσω της σάρωσης του κωδικού QR, με
τη χρήση της υπηρεσίας επαλήθευσης της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020. Για την
ολοκλήρωση  του  ελέγχου  ταυτοποίησης  αποστέλλεται  στην  κινητή  συσκευή  του  φυσικού
προσώπου τετραψήφιος αριθμός ασφαλείας, τον οποίο και γνωστοποιεί στα πρόσωπα του
πρώτου εδαφίου.

6.  α.  Το  Υπουργείο  Ψηφιακής  Διακυβέρνησης ορίζεται  ως  υπεύθυνος  επεξεργασίας  των
δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα  κατά  την  έννοια  της  παρ. 7  του  άρθρου  4  του
Κανονισμού (ΕΕ)  2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 (L 119) (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων - Γ.Κ.Π.Δ.), για τη
λειτουργία  της  εφαρμογής.  Οι  φορείς  του  δημόσιου  τομέα,  οι  δικαστικές  αρχές  και  τα
φυσικά ή νομικά πρόσωπα της παρ. 1 ορίζονται ως αυτοτελώς υπεύθυνοι επεξεργασίας των
ανωτέρω δεδομένων για τον σκοπό της άσκησης των κατά νόμο αρμοδιοτήτων τους ή την
εκπλήρωση των κατά νόμο υποχρεώσεών τους, κατά περίπτωση.

β.  Η  ανώνυμη  εταιρεία  του  Ελληνικού  Δημοσίου  με  την  επωνυμία  «ΕΘΝΙΚΟ  ΔΙΚΤΥΟ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.» ορίζεται
ως  εκτελούσα  την  επεξεργασία,  υπό  τις  προϋποθέσεις  του  άρθρου  28  του  Γ.Κ.Π.Δ.  Η
Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.  αναλαμβάνει,  για  λογαριασμό  του  Υπουργείου  Ψηφιακής  Διακυβέρνησης,  τον
σχεδιασμό,  την  υλοποίηση  και  τη  συντήρηση  της  ειδικής  ηλεκτρονικής  εφαρμογής,  την
υποχρέωση  λήψης  και  διαρκούς  τήρησης  των  κατάλληλων  και  αναγκαίων  τεχνικών  και
οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων στοιχείων και, ιδίως την προστασία των
διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή,
ενεργώντας σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τον Γ.Κ.Π.Δ.
και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137).

7.  Το φυσικό  πρόσωπο δύναται  να αιτείται  την  ανάκληση του εγγράφου της παρ.  3,  για
οποιονδήποτε  λόγο,  σε  ειδικό  πεδίο  της  εφαρμογής  ή  σε  ειδική  υπηρεσία  της  Ενιαίας
Ψηφιακής  Πύλης  της  Δημόσιας  Διοίκησης  (gov.  gr-ΕΨΠ).  Σε  περίπτωση  ακύρωσης,
ανάκλησης ή αντικατάστασης του φυσικού εγγράφου του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή
της άδειας οδήγησης οχήματος, το έγγραφο του πρώτου εδαφίου ανακαλείται αυτοδικαίως.

8.  Το έγγραφο που περιέχει τα στοιχεία της περ. α’ της παρ. 3,  επέχει θέση ταξιδιωτικού
εγγράφου μόνο για μετακινήσεις εντός της ελληνικής επικράτειας.

9. Το παρόν άρθρο δεν θίγει την ισχύ των οικείων διατάξεων που αφορούν στον έλεγχο της
ταυτότητας  ή  στην  ταυτοποίηση  των  φυσικών  προσώπων  με  χρήση δελτίου  αστυνομικής
ταυτότητας  ή  άδειας  οδήγησης  σε  φυσική  μορφή,  οι  οποίες  εξακολουθούν  να  ισχύουν
παράλληλα.
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10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Προστασίας
του  Πολίτη,  Δικαιοσύνης,  Εσωτερικών  και  Υποδομών  και  Μεταφορών  καθορίζονται  τα
ειδικότερα  ζητήματα  σχετικά  με  τη  λειτουργία  της  ειδικής  ηλεκτρονικής  εφαρμογής,  τα
πρόσθετα  στοιχεία  ταυτοποίησης  τα  οποία  τηρούνται  στην  εφαρμογή,  οι  απαιτούμενες
διαλειτουργικότητες με άλλα πληροφοριακά συστήματα και μητρώα του δημόσιου τομέα και
τα  τεχνικά  και  οργανωτικά  μέτρα  για  την  ασφάλεια  της  επεξεργασίας  των  δεδομένων
προσωπικού  χαρακτήρα,  εξειδικεύεται  η  διαδικασία  ανάκλησης  και  ρυθμίζεται  κάθε
αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 81 «Διόρθωση στοιχείων μητρώων δημόσιου τομέα»

Με τις διατάξεις του άρθρου 81 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζονται τα εξής:

1.  Δημιουργείται  ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), με σκοπό τη διασφάλιση της ορθότητας και της
ακεραιότητας  των  προσωπικών  στοιχείων  των  φυσικών  προσώπων  που  τηρούνται  σε
επιμέρους μητρώα φορέων του δημόσιου τομέα. Η εφαρμογή αναπτύσσεται και λειτουργεί
υπό  την  ευθύνη  και  εποπτεία  της  Γενικής  Γραμματείας  Πληροφοριακών  Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

2.  Η  είσοδος  στην  εφαρμογή  πραγματοποιείται  μέσω  αυθεντικοποίησης  του  φυσικού
προσώπου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και με τη χρήση δεύτερου
παράγοντα αυθεντικοποίησης.

3.  Μετά την είσοδο στην εφαρμογή, το φυσικό πρόσωπο επιβεβαιώνει την ορθότητα των
στοιχείων  που  τηρούνται:  α)  στο  Μητρώο  Πολιτών  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  β)  στο
Φορολογικό  Μητρώο της  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων  (Α.Α.Δ.Ε.),  γ)  στο  Εθνικό
Μητρώο  Α.Μ.Κ.Α. -  ΕΜΑΕΣ  (Αριθμός  Μητρώου  Κοινωνικής  Ασφάλισης -  Εθνικό  Μητρώο
Ασφαλισμένων Εργοδοτών και Συνταξιούχων) της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής
Ασφάλισης  (Η.ΔΙ.Κ.Α.)  Α.Ε.  και  δ)  στο  Μητρώο  Δελτίων  Αστυνομικών  Ταυτοτήτων  της
Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.). Εφόσον υφίστανται ανακρίβειες στα ανωτέρω στοιχεία, όπως
αυτά εμφανίζονται στην εφαρμογή, το φυσικό πρόσωπο δύναται να αιτείται τη διόρθωσή
τους με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Πολιτών. Με βάση τη διόρθωση του
δευτέρου εδαφίου ενημερώνονται τα αντίστοιχα στοιχεία που τηρούνται σε λοιπά μητρώα
του  δημόσιου  τομέα και  στο  Εθνικό  Μητρώο Επικοινωνίας  (Ε.Μ.Επ.)  του  άρθρου 17 του
ν. 4704/2020 (Α’ 133), εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, υφίσταται σχετική καταχώριση.

4.  Οι  αναγκαίες  διαλειτουργικότητες  για  την  διόρθωση  των  στοιχείων  κατά  την  παρ. 3
πραγματοποιούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με το
άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020.

5.  Η διαδικασία  διόρθωσης  της  παρ. 3,  πλην  των  στοιχείων  που  τηρούνται  στο  Μητρώο
Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων της ΕΛ.ΑΣ.,  δύναται να πραγματοποιείται  και μέσω των
Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.),  κατόπιν αίτησης του φυσικού προσώπου, είτε με
φυσική παρουσία είτε μέσω της ειδικής πλατφόρμας «myKEPlive. gov.gr» του άρθρου 33 του
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ν. 4704/2020.  Με  τη  διαδικασία  του  πρώτου εδαφίου  δύναται  να πραγματοποιείται  και
κάθε  άλλη  διόρθωση  ή  επικαιροποίηση  στοιχείων  των  ανωτέρω  μητρώων  που  δεν
καταλαμβάνεται από τη διαδικασία της παρ. 3.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Εργασίας και
Κοινωνικών  Υποθέσεων,  Εσωτερικών  και  του  Διοικητή  της  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων
Εσόδων  ρυθμίζονται  τα  ειδικότερα  ζητήματα  σχετικά  με  τη  λειτουργία  της  ειδικής
ηλεκτρονικής εφαρμογής του παρόντος, εξειδικεύονται στοιχεία που εμφανίζονται σε αυτήν,
η διαδικασία διόρθωσης αυτών και τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την επεξεργασία
τους και καθορίζονται οι αναγκαίες διαλειτουργικότητες, καθώς και κάθε αναγκαία τεχνική ή
άλλη λεπτομέρεια  για  την  εφαρμογή  του παρόντος.  Με  όμοια  απόφαση καθορίζονται  οι
διαδικασίες διόρθωσης ή επικαιροποίησης που ακολουθούνται μέσω των Κ.Ε.Π., σύμφωνα
με την παρ. 5.

Άρθρο 82 «Ψηφιοποίηση διαδικασίας μεταβίβασης επιβατηγών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης
και χορήγησης άδειας κυκλοφορίας – Τροποποίηση άρθρου 2 ν. 722/1977»

Στο  άρθρο  2  του  ν.  722/1977  (Α’  299),  επέρχονται  οι  εξής  αλλαγές:  α)  η  παρ.  1
αντικαθίσταται,  β)  στην  παρ.  2:   βα)  στο  δεύτερο  εδάφιο  επικαιροποιείται  η  διοικητική
υπαγωγή  της  Διεύθυνσης  Μεταφορών  και  Επικοινωνιών  και  τροποποιείται  η  διαδικασία
μεταβίβασης  και  έκδοσης  άδειας  με  την  αναφορά  του  μητρώου  αδειών  κυκλοφορίας
οχημάτων, ββ) προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο, γ) προστίθενται παρ. 2α και 2β, δ) στην παρ. 3:
δα) στο πρώτο εδάφιο διαγράφεται η πρόβλεψη της βεβαίωσης από τη δημόσια οικονομική
υπηρεσία  και  διορθώνονται  οι  αναφορές  σε  παραγράφους,  δβ)  στο  δεύτερο  εδάφιο
προστίθεται η αναφορά στην έκδοση της βεβαίωσης υποβολής αιτήματος και διορθώνονται οι
αναφορές σε παραγράφους, δγ) διαγράφεται το τρίτο εδάφιο, ε) προστίθεται παρ. 4, στ) στις
παρ. 2 και 3 επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και το άρθρο 2 διαμορφώνεται ως εξής:

 «Άρθρο 2
Άδεια  κυκλοφορίας  επιβατηγών  αυτοκινήτων  και  επιβατηγών  μοτοσυκλετών  ιδιωτικής
χρήσεως

1. Η άδεια κυκλοφορίας που χορηγείται στα επιβατηγά οχήματα του άρθρου 1, αποτελεί τίτλο
κυριότητας.  Η  άδεια  αυτή χορηγείται  μόνο  εφόσον  έχουν  καταβληθεί  όλες  οι  οικονομικές
επιβαρύνσεις για την έκδοσή της και έχει διενεργηθεί ο τεχνικός έλεγχος του υπό μεταβίβαση
οχήματος,  χωρίς  τη  διαπίστωση  σοβαρών  ή  επικίνδυνων  ελλείψεων,  εφόσον  το  όχημα
υποχρεούται να έχει υποβληθεί σε αυτόν.
2. Η μεταβίβαση της κυριότητας, από επαχθή αιτία, των επιβατηγών οχημάτων του παρόντος
άρθρου συντελείται με έγγραφη συμφωνία των μερών, η οποία καταχωρείται με ευθύνη τους
στην οικεία θέση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, που προβλέπεται από την παρ. 1. Ο
αρμόδιος  υπάλληλος  της  Διεύθυνσης  Μεταφορών  και  Επικοινωνιών  της  περιφερειακής
ενότητας ή της περιφέρειας, ενώπιον του οποίου γίνεται η πράξη της μεταβίβασης, κρατεί την
άδεια κυκλοφορίας του οχήματος που μεταβιβάστηκε και αμέσως, μέσω του μητρώου αδειών
κυκλοφορίας  οχημάτων  του  Υπουργείου  Υποδομών  και  Μεταφορών,  εκδίδει  νέα  άδεια
κυκλοφορίας στο όνομα του αγοραστή, ανεξάρτητα από τη διεύθυνση κατοικίας του, η οποία
και παραδίδεται στον νέο αγοραστή. Προς τον σκοπό υλοποίησης της παρούσας, ο πωλητής
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προσκομίζει βεβαίωση της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας περί μη οφειλής τελών
κυκλοφορίας, καθώς και ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου.
2α. Η αίτηση για τη μεταβίβαση της κυριότητας, από επαχθή αιτία, των επιβατηγών οχημάτων
του παρόντος δύναται επίσης να υποβάλλεται στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
της  περιφερειακής  ενότητας  ή  περιφέρειας  της  επιλογής  του  αγοραστή,  μέσω  ειδικής
ηλεκτρονικής  εφαρμογής  που  είναι  προσβάσιμη  μέσω  της  Ενιαίας  Ψηφιακής  Πύλης  της
Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Με την αίτηση αυτή, εξουσιοδοτείται ο αρμόδιος υπάλληλος
της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της περιφερειακής ενότητας ή της περιφέρειας,
προκειμένου  να  έχει  πρόσβαση  στα  δεδομένα  που  αφορούν  στην  εκπλήρωση  των
φορολογικών  υποχρεώσεων  που  προβλέπονται  από  τις  ισχύουσες  διατάξεις  τόσο  για  τη
μεταβίβαση όσο και για την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, καθώς και
στα  δεδομένα  που  αφορούν  στον  τεχνικό  έλεγχο  του  υπό μεταβίβαση οχήματος.  Η άδεια
κυκλοφορίας  του  υπό  μεταβίβαση  οχήματος  παραδίδεται  από  τον  αγοραστή  ή  από
εξουσιοδοτημένο  εκπρόσωπό του στον  αρμόδιο  υπάλληλο της Διεύθυνσης  Μεταφορών και
Επικοινωνιών της περιφερειακής ενότητας ή της περιφέρειας, ο οποίος την κρατεί και αμέσως,
μέσω  του  μητρώου  αδειών  κυκλοφορίας  οχημάτων  του  Υπουργείου  Υποδομών  και
Μεταφορών, εκδίδει νέα άδεια κυκλοφορίας στο όνομα του αγοραστή, ανεξάρτητα από τη
διεύθυνση κατοικίας του, η οποία και παραδίδεται στον νέο αγοραστή ή σε εξουσιοδοτημένο
εκπρόσωπό του. Ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας στην περίπτωση αυτή είναι η
ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης υποβολής αιτήματος και πλήρωσης των προϋποθέσεων
μεταβίβασης  της  κυριότητας  του  επιβατηγού  οχήματος,  που  προβλέπεται  στην  παρ.  2β,
εφόσον έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας και ο κάτοχός του έχει σε ισχύ Δελτίο Τεχνικού
Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.).
2β.  Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης για μεταβίβαση της κυριότητας που
προβλέπεται στην παρ. 2α, χορηγείται στον αγοραστή, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Δημόσιας  Διοίκησης  (gov.gr-ΕΨΠ),  βεβαίωση  υποβολής  αιτήματος  και  πλήρωσης  των
προϋποθέσεων μεταβίβασης της κυριότητας του επιβατηγού οχήματος, με την οποία δύναται
ο  αγοραστής  να  ασφαλίζει  και  να  κυκλοφορεί  εντός  της  ελληνικής  επικράτειας  το  υπό
μεταβίβαση όχημα για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών.
3. Για να υλοποιηθούν τα αναφερόμενα στις παρ. 2, 2α και 2β, πρέπει να έχουν εκπληρωθεί οι
φορολογικές  υποχρεώσεις  που  προβλέπονται  από  τις  ισχύουσες  διατάξεις  τόσο  για  τη
μεταβίβαση όσο και  για  την  έκδοση  της  νέας άδειας  κυκλοφορίας  του οχήματος.  Με την
επιφύλαξη  της  παρ.  6  του  άρθρου  5  του  ν.δ.  1146/1972  (Α’  84),  ο  πωλητής  από  τη
χρονολογία  που  έλαβε  χώρα  η  κατά  τις  παρ.  2,  2α  και  2β  μεταβίβαση  ή  η  έκδοση  της
βεβαίωσης υποβολής αιτήματος και πλήρωσης των προϋποθέσεων μεταβίβασης, δεν έχει την
υποχρέωση να αποζημιώσει οποιονδήποτε τρίτο ή να καταβάλει τέλη κυκλοφορίας και τέλη
και εισφορές που συμβεβαιώνονται, με εξαίρεση την περίπτωση που υπάρχει οφειλή του από
φόρο κληρονομίας, δωρεάς, προίκας ή γονικής παροχής.
4.  Με  κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Υποδομών  και  Μεταφορών  και  Ψηφιακής
Διακυβέρνησης  δύνανται  να  καθορίζονται  οι  λεπτομέρειες  εφαρμογής  της  διαδικασίας
μεταβίβασης  της  κυριότητας,  από επαχθή  αιτία,  των  επιβατηγών  οχημάτων  του  παρόντος
άρθρου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης   (gov.gr-ΕΨΠ).».
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Άρθρο 91 «Έναρξη ισχύος»

Με τη διάταξη του άρθρου 91 η ισχύς των ως άνω άρθρων του κοινοποιούμενου νόμου αρχίζει
από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Συνημμένα: Απόσπασμα του ΦΕΚ Α΄136/9.7.2022 (άρθρα 45, 49, 50, 62, 80, 81, 82 και 91)
του ν. 4954/2022.  

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1. Αποδέκτες Πίνακα Γ΄
2. Διεύθυνση Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής (με την παράκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 
Α.Α.Δ.Ε.)
3. Διεύθυνση Επικοινωνίας 
4. Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη ΑΑΔΕ

Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.Αποδέκτες πίνακα Α΄(πλην των αποδεκτών προς ενέργεια) και Δ΄
2. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
3. Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
4. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών κ. Βεσυρόπουλου
5.Γραφείο Γενικού Γραμματέα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
2. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης
3. Δ/νση Νομικής Υποστήριξης
4.Δ/νση Εισπράξεων και Επιστροφών- Τμήματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Γραμματεία
5. Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας
6. Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας
7. Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου
8. Διεύθυνση Ελέγχων/Τμήμα ΙΑ’
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