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υπάγονται απευθείας στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
ως προς την οικονομική δραστηριότητα και λειτουργία 
τους, και τους ανατίθενται οι αρμοδιότητες ελέγχου, εκ-
καθάρισης και έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων για την 
πληρωμή των δαπανών τους, καθώς και η τήρηση του 
φυσικού αρχείου αυτών. Αρμοδιότητες εκκαθάρισης και 
έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων για τις δαπάνες της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ανατίθενται με 
απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης 
σε Τμήμα Β΄ Οικονομικού Διευθύνσεως Δευτεροβάθμι-
ας Εκπαίδευσης που υπάγεται στην αρμοδιότητά του. 
Αρμοδιότητες εκκαθάρισης και έκδοσης χρηματικών 
ενταλμάτων για τις δαπάνες των Διευθύνσεων Πρωτο-
βάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανατίθενται 
στα Τμήματα Β΄ Οικονομικού των Διευθύνσεων Πρωτο-
βάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η εξόφληση 
των εν λόγω χρηματικών ενταλμάτων διενεργείται από 
το Β΄ Αυτοτελές Τμήμα Πληρωμής Δαπανών Περιφερει-
ακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά-
των. H ισχύς της παρούσας άρχεται από την υπαγωγή 
των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, που αποτελούν ειδικούς φορείς στον 
προϋπολογισμό του, στις διατάξεις που αφορούν στην 
εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακίνησης Δικαιολογητι-
κών Δαπανών.

5. Εφόσον, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, 
εκκρεμεί διορισμός επιλεγέντα υποψηφίου για θέση 
υπηρεσιακού γραμματέα, έχει παρέλθει ο εύλογος χρό-
νος κατά την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2690/1999 (Α΄ 
45) από την ημερομηνία επιλογής, χωρίς την ανάληψη 
υπηρεσίας και επέρχεται μεταβολή των αρμοδιοτήτων 
του, η θέση επαναπροκηρύσσεται εντός αποκλειστι-
κής προθεσμίας ενός μηνός από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος.

Άρθρο 62

Παράταση συμβάσεων σίτισης φοιτητών 

Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Δημόσιες συμβάσεις σίτισης φοιτητών Ανώτατων Εκ-
παιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), οι οποίες έληξαν κατά 
το διάστημα από την 1η.1.2022 έως την έναρξη ισχύος 
του παρόντος ή πρόκειται να λήξουν έως την 31η.3.2022, 
δύναται να παρατείνονται από την ημερομηνία λήξης 
τους για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερ-
βαίνει την 31η.12.2022, με απόφαση του αρμόδιου 
για την κατακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας 
οργάνου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 Άρθρο 63

Αποζημίωση υπηρεσιών λειτουργίας 

γραφείων κτηματογράφησης

1. Οι υπηρεσίες λειτουργίας των γραφείων κτηματο-
γράφησης και τήρησης ενήμερης της κτηματολογικής 
βάσης, που προβλέπονται στις συμβάσεις κτηματογρά-

φησης, ως υποχρεωτικά παρασχετέες, οι οποίες, για το 
διάστημα από την 1η.4.2020 έως την 31η.7.2022 είτε 
έχουν ήδη παρασχεθεί χωρίς να αποτελέσουν αντικεί-
μενο συμπληρωματικής σύμβασης ή πρόκειται να πα-
ρασχεθούν μέχρι την 31η.7.202, χωρίς να έχει συναφθεί 
συμπληρωματική σύμβαση, αποζημιώνονται από τον 
φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ». 

2. H αποζημίωση της παρ. 1 καταβάλλεται, μετά από 
σύνταξη, από τον φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», 
ειδικών συγκριτικών πινάκων, χωρίς προηγούμενη γνώ-
μη του Τεχνικού Συμβουλίου, ανά διαστήματα λειτουρ-
γίας, εφαρμοζόμενης της τιμής που προβλέπεται στο 
άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. 28766/29.6.2011 απόφασης του 
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 1588), και κατόπιν συνυπολο-
γισμού της έκπτωσης της οικονομικής προσφοράς του 
αναδόχου. Στην περίπτωση λειτουργίας περισσότερων 
του ενός (1) γραφείων κτηματογράφησης στην περιοχή 
μελέτης και της λόγω υποχρέωσης που απορρέει από 
τα συμβατικά τεύχη για τη λειτουργία τους, υπολογί-
ζεται κατ’ αποκοπή αποζημίωση ύψους δύο χιλιάδων 
(2.000) ευρώ ανά μήνα για κάθε γραφείο κτηματογρά-
φησης, επιπλέον του ενός (1), για κάλυψη των γενικών 
λειτουργικών εξόδων και της μισθοδοσίας του γραφείου. 
Το σύνολο της αποζημίωσης που θα λάβει ο ανάδοχος, 
προστίθεται στη συμβατική αμοιβή του και δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αρχικής 
αξίας της σύμβασης. 

3. Το παρόν εφαρμόζεται για τις μη οριστικώς παρα-
ληφθείσες συμβάσεις κτηματογράφησης.

Άρθρο 64

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων 

στον φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» - 

Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 22 ν. 2664/1998

Στην παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2664/1998 (Α΄ 275) 
α) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο με την προσθήκη 
δυνατότητας υποβολής των εγγράφων με ηλεκτρονικά 
μέσα, β) το τέταρτο εδάφιο αντικαθίσταται και η παρ. 1 
διαμορφώνεται ως εξής: 

«1. Τα Κτηματολογικά Γραφεία οφείλουν να χορηγούν 
πιστοποιητικά, αντίγραφα και αποσπάσματα από τα κτη-
ματολογικά φύλλα, από τα διαγράμματα και γενικώς από 
κάθε τηρούμενο κτηματολογικό στοιχείο σε όποιον έχει 
έννομο συμφέρον και υποβάλλει σχετική αίτηση είτε αυ-
τοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο του, καταβάλλοντος 
τα τέλη και δικαιώματα της παραγράφου 2. Η αίτηση που 
απευθύνεται στο Κτηματολογικό Γραφείο, καθώς και τα 
εκδιδόμενα πιστοποιητικά, αντίγραφα και αποσπάσματα 
από τα κτηματολογικά φύλλα, από τα διαγράμματα και 
γενικώς από κάθε τηρούμενο κτηματολογικό στοιχείο 
επιτρέπεται να υποβάλλονται και να διακινούνται με 
ηλεκτρονικά μέσα. Με όμοιο τρόπο είναι δυνατόν να 
καταβάλλονται τα τέλη και δικαιώματα της παραγρά-
φου 2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» καθορίζεται η 
ημερομηνία από την οποία η υποβολή των αιτήσεων 
του πρώτου εδαφίου για την έκδοση πιστοποιητικών, 
αντιγράφων και αποσπασμάτων από τα κτηματολογι-
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κά φύλλα, από τα διαγράμματα και γενικώς από κάθε 
τηρούμενο κτηματολογικό στοιχείο στα κτηματολογι-
κά γραφεία και υποκαταστήματα του φορέα «ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» διενεργείται υποχρεωτικά μόνο 
ηλεκτρονικά».

Άρθρο 65

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων διόρθωσης 

κτηματολογικών εγγραφών - Προσθήκη 

άρθρου 20β στον ν. 2664/1998

Μετά το άρθρο 20α του ν. 2664/1998 (A΄ 275) προστί-
θεται άρθρο 20β ως εξής:

«Άρθρο 20β
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων διόρθωσης
κτηματολογικών εγγραφών

Αιτήσεις που υποβάλλονται κατά τις διατάξεις του πα-
ρόντος νόμου για την εξωδικαστική διόρθωση των κτη-
ματολογικών εγγραφών, επιτρέπεται να υποβάλλονται 
και να διακινούνται με ηλεκτρονικά μέσα στα κτηματο-
λογικά γραφεία και υποκαταστήματα του φορέα «ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ». Με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» 
καθορίζονται ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων, το ειδι-
κότερο περιεχόμενο και τα πεδία που συμπληρώνονται 
υποχρεωτικά κατά την ψηφιακή υποβολή των αιτήσεων 
στα τηρούμενα βιβλία και κάθε θέμα τεχνικού και λεπτο-
μερειακού χαρακτήρα σχετικά με τα ανωτέρω ζητήματα. 
Με όμοια απόφαση καθορίζεται η ημερομηνία από την 
οποία η υποβολή των αιτήσεων του πρώτου εδαφίου στα 
κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα του φορέα 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» διενεργείται υποχρεωτικά 
μόνο ηλεκτρονικά».

Άρθρο 66

Έλεγχος των αιτήσεων 

και των συνυποβαλλόμενων 

δικαιολογητικών από τα Κτηματολογικά

Γραφεία - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 16 

ν. 2664/1998

Η παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2664/1998 (Α΄ 275) τρο-
ποποιείται α) με την αντικατάσταση της λέξης «ιδίως» 
από τη λέξη «περιοριστικώς», β) με την προσθήκη δεύ-
τερου εδαφίου στην περ. γ΄ και η παρ. 1 διαμορφώνεται 
ως εξής:

«1. Ο διενεργούμενος στο Κτηματολογικό Γραφείο 
έλεγχος κάθε αίτησης και των συνυποβαλλόμενων δι-
καιολογητικών είναι έλεγχος νομιμότητας. 

Κατ’ αυτόν ελέγχεται περιοριστικώς:

α) αν το Κτηματολογικό Γραφείο είναι αρμόδιο κατά 
τόπο,

β) αν το δικαίωμα στο οποίο αφορά η αίτηση και η 
πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση στα Κτημα-
τολογικά φύλλα περιλαμβάνονται μεταξύ εκείνων των 
οποίων ο νόμος επιτάσσει την καταχώριση,

γ) αν για την πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση, 
συντρέχουν όλες οι απαιτούμενες από τον νόμο προϋπο-
θέσεις για την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων 
της. Ο έλεγχος αφορά αποκλειστικώς και μόνο στη νο-
μιμότητα της πράξεως, της οποίας ζητείται η καταχώρι-
ση, χωρίς να δύναται να επεκταθεί σε άλλες πράξεις, σε 
προγενέστερο τίτλο κτήσης, σε εξέταση και συσχετισμό 
μεταγεγραμμένων τίτλων ή στον έλεγχο της ορθότητας 
της πρώτης έγγραφης και περιορίζεται στο αν από το 
περιεχόμενο της πράξης προκύπτει ότι έχουν τηρηθεί 
εκείνες οι διατυπώσεις, που αν δεν τηρηθούν, ο νόμος 
ρητώς απαγορεύει την καταχώριση, 

δ) αν για την πράξη της οποίας ζητείται η καταχώρι-
ση, συνυποβάλλονται με την αίτηση, με πληρότητα και 
ακρίβεια, τα αναφερόμενα στο άρθρο 14 δικαιολογητικά,

ε) αν το πρόσωπο, το οποίο προβαίνει σε εκποίηση 
ή του οποίου δικαίωμα επιδιώκεται να επιβαρυνθεί ή 
δεσμευτεί, αναγράφεται στο Κτηματολογικό βιβλίο ως 
δικαιούχος,

στ) αν ο εμφανιζόμενος κατά την υποβολή της αιτήσε-
ως ως πληρεξούσιος, νόμιμος αντιπρόσωπος ή εκπρό-
σωπος νομικού προσώπου, νομιμοποιείται να προβεί 
στη ζητούμενη καταχώριση».

Άρθρο 67

Δαπάνες υπηρεσιών ανοιχτής ασυρματικής 

πρόσβασης στο διαδίκτυο από δήμους

Για την παροχή υπηρεσιών ανοιχτής ασυρματικής πρό-
σβασης στο διαδίκτυο, οι δήμοι δύνανται να χρηματο-
δοτούν το κόστος υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο 
μέσω δημόσιων δικτύων, καθώς και το κόστος για την 
προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία του απαραίτη-
του τερματικού εξοπλισμού για την παροχή των εν λόγω 
υπηρεσιών εντός των διοικητικών τους ορίων.

ΜΕΡΟΣ Δ΄ 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 68

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.




