
 

 

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4821 

Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, 

νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφι-

ακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α’ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗ-

ΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός 
Άρθρο 2 Αντικείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ - ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙ-

ΚΑΣΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Άρθρο 3 Πρόωρη περάτωση διαδικασίας κτηματογρά-

φησης - Αντικατάσταση του άρθρου 11 του ν. 2308/1995
Άρθρο 4 Διαδικασία καταχώρισης πρώτων εγγραφών 

σε περίπτωση πρόωρης περάτωσης της διαδικασίας 
κτηματογράφησης - Αντικατάσταση του άρθρου 12 του 
ν. 2308/1995

Άρθρο 5 Διαδικασία δηλώσεων εγγραπτέων δικαιω-
μάτων - Τροποποίηση των παρ. 2, 8 και 10 του άρθρου 
2 του ν. 2308/1995 

Άρθρο 6 Διαδικασία ανάρτησης στοιχείων κτη-
ματογράφησης  - Αντικατάσταση του άρθρου 4 του 
ν. 2308/1995 

Άρθρο 7 Διαδικασία αναμόρφωσης προσωρινών 
κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων μετά την 
εξέταση των αιτήσεων διόρθωσης - Τροποποίηση των 
άρθρων 8, 8Α και 8Β του ν. 2308/1995 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ - ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙ-
ΟΡΘΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Άρθρο 8 Παθητική νομιμοποίηση επί αγωγής σε περί-
πτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής - Διαδικασία δια-
μεσολάβησης - Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 
6 του ν. 2664/1998 

Άρθρο 9 Παράταση προθεσμίας διόρθωσης των 
αρχικών εγγραφών σε περιοχές που κηρύχθηκαν 
υπό κτηματογράφηση πριν την έναρξη ισχύος του 
ν. 3481/2006 - Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 
102 του ν. 4623/2019

Άρθρο 10 Τύχη δικαιωμάτων και βαρών ακινήτου σε 
περίπτωση εκκρεμούς αίτησης διόρθωσης - Προσθήκη 
άρθρου 7β στον ν. 2664/1998

Άρθρο 11 Κτηματολογικός εφέτης - Τροποποίηση της 
παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 2664/1998

Άρθρο 12 Επιμόρφωση κτηματολογικών δικαστών
Άρθρο 13 Διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλ-

μάτων αρχικών εγγραφών με την ένδειξη «άγνωστου 
ιδιοκτήτη» - Τροποποίηση της υποπερ. αα’ της περ. β’ 
των παρ. 1 και 2 του άρθρου 18 του ν. 2664/1998 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

Άρθρο 14 Προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος» (Τ.Ε.Ε.) και του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

Άρθρο 15 Κατάργηση άμισθών και έμμισθων Υπο-
θηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, 
Κω - Λέρου, Θεσσαλονίκης και Πειραιά - Τροποποίηση 
της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 4512/2018

Άρθρο 16 Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των τμημάτων 
της Νομικής Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτημα-
τολόγιο» - Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου 14 του 
ν. 4512/2018

Άρθρο 17 Προσόντα διορισμού σε θέση προϊσταμένου 
κτηματολογικού γραφείου - Τροποποίηση της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4512/2018

Άρθρο 18 Ρυθμίσεις για το προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Ελληνικό Κτηματολόγιο»

Άρθρο 19 Ρυθμίσεις για το Κτηματολόγιο Πρωτευού-
σης

Άρθρο 20 Διαχείριση των εσόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελ-
ληνικό Κτηματολόγιο» -Τροποποίηση της παρ. 3 του 
άρθρου 32 του ν. 4512/2018

Άρθρο 21 Επιτροπές Επίλυσης Αμφισβητήσεων - Αντι-
κατάσταση του άρθρου 36 του ν. 4512/2018

Άρθρο 22 Σύσταση επιτροπής εμπειρογνωμόνων στο 
Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Άρθρο 23 Απόκτηση ιδιότητας διαπιστευμένου μηχα-
νικού για το Κτηματολόγιο - Ειδικό Μητρώο Διαπιστευ-
μένων Μηχανικών

Άρθρο 24 Προσόντα διαπιστευμένου μηχανικού για 
το Κτηματολόγιο

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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και εξοπλισμού στους αερολιμένες αυτούς, καθώς και 
την εν γένει κάλυψη του λειτουργικού και επενδυτικού 
τους κόστους, και δύνανται να χρησιμοποιούνται για 
την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του αερολιμένα 
και ζώνης πέριξ του χώρου του εκάστοτε αεροδρομί-
ου, η έκταση της οποίας προσδιορίζεται με απόφαση 
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, στον οποίο 
αφορούν, ή και για κάθε άλλο αερολιμένα ή για τη με-
λέτη, κατασκευή και λειτουργία κάθε νέου αερολιμένα, 
εφόσον αυτός υπόκειται στη διαχείριση του ίδιου φορέα. 
Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των ως άνω ποσών διατί-
θεται την επόμενη ημέρα της κατάθεσης, μετά το άνοιγ-
μα του αντιστοίχου λογαριασμού της Α.Π.Α., σε πίστωση 
του εν λόγω λογαριασμού της Α.Π.Α., για την επιδότηση 
υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας που προ-
βλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία στον 
τομέα των αεροπορικών μεταφορών.

Οι λογαριασμοί «Ταμείο Ανάπτυξης και Εκσυγχρονι-
σμού Αερολιμένα (Τ.Α.Ε.Α.)» χρεώνονται με το υπόλοιπο 
ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) των καταθέσεων την 
επόμενη ημέρα της κατάθεσης με πίστωση του ειδικού 
λογαριασμού «ποσοστά Τ.Α.Α.Σ. και Τ.Α.Ε.Α. υπέρ Υ.Π.Α.» 
με αξία την ημερομηνία κατάθεσης. Τα ποσά που πιστώ-
νονται στον ανωτέρω λογαριασμό διατίθενται στην 
Υ.Π.Α. για την κάλυψη των λειτουργικών και επενδυτι-
κών δαπανών της.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Με-
ταφορών και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα 
από εισήγηση του Διοικητή της Α.Π.Α., αναπροσαρμό-
ζονται τα ως άνω ποσοστά και ο τρόπος διάθεσής τους.

δ) Από την ημερομηνία έναρξης παραχώρησης της 
από 21.2.2019 σύμβασης παραχώρησης για τη Μελέτη 
-Κατασκευή - Χρηματοδότηση - Λειτουργία -Συντήρηση 
και Εκμετάλλευση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρα-
κλείου Κρήτης και τη Μελέτη - Κατασκευή και Χρηματο-
δότηση των Οδικών του Συνδέσεων, όπως αυτή κυρώ-
θηκε με τον ν. 4612/2019 (Α’ 77), η επέλευση της οποίας 
βεβαιώνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον όρο 
5.2.4 της εν λόγω σύμβασης, τα εισπραττόμενα ποσά του 
τέλους από αναχωρούντες επιβάτες (Τ.Ε.Α.Α.) του Κρα-
τικού Αερολιμένα Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» και, 
στη συνέχεια, του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου 
Κρήτης, κατατίθενται στον ειδικό λογαριασμό με τίτλο 
«Ταμείο Ανάπτυξης Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Ηρα-
κλείου», ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. 
Μέρος των εν λόγω εσόδων διατίθεται στην ανώνυμη 
εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗ-
ΣΗΣ», σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 7.7 
(Αναλογούν ποσό Τ.Ε.Α.Α.) του άρθρου 7 (Χρηματοδό-
τηση του Έργου) της ως άνω σύμβασης παραχώρησης. 
Το υπολειπόμενο ποσό διατίθεται μετά το άνοιγμα του 
αντιστοίχου λογαριασμού της Α.Π.Α. σε πίστωση του εν 
λόγω λογαριασμού της Α.Π.Α. την επόμενη ημέρα της 
κατάθεσης, για την κάλυψη αποζημιώσεων προσωπικού, 
λειτουργίας και επενδύσεων, καθώς και για την κάλυψη 
υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Υποδομών και Μεταφορών, η οποία εκδίδεται κατόπιν 

εισήγησης του Διοικητή της Α.Π.Α. εντός μηνός από 
την ημερομηνία έναρξης παραχώρησης της σύμβασης 
παραχώρησης του προηγούμενου εδαφίου, ρυθμίζεται 
κάθε τεχνικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια αναφορικά 
με:

δα) τη διαδικασία χρέωσης, είσπραξης και ελέγχου των 
Τ.Ε.Α.Α. σχετικά με τον Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου 
«Νίκος Καζαντζάκης» και, στη συνέχεια, με τον Νέο Διε-
θνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης,

δβ) κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαδικασία μεταφο-
ράς στον τραπεζικό λογαριασμό του παραχωρησιούχου 
του Αναλογούντος Ποσού Τ.Ε.Α.Α. Περιόδου Μελετών 
-Κατασκευών και Περιόδου Λειτουργίας, σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στην παρ.  7.7 (αναλογούν ποσό 
Τ.Ε.Α.Α.) του άρθρου 7 (χρηματοδότηση του έργου) της 
ως άνω σύμβασης παραχώρησης, καθώς και κάθε άλλο 
θέμα σχετικό με τη διαδικασία μεταφοράς στον λογα-
ριασμό της Α.Π.Α. του υπολοίπου,

δγ) τη ρύθμιση των θεμάτων που προβλέπονται 
στις περ. γ’ έως και ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 217 του 
ν. 4389/2016, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της 
Σύμβασης Παραχώρησης και 

δε) κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή των 
οικείων προβλέψεων της σχετικής σύμβασης παραχώ-
ρησης.»

Άρθρο 74

Ρύθμιση ζητημάτων μητρώων συντελεστών 

παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, 

μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών - Τροποποίηση των 

παρ. 1 και 2 του άρθρου 144 του ν. 4764/2020, 

της παρ. 2 του άρθρου 39 και της παρ. 6 του 

άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 

1. Οι προθεσμίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 144 του 
ν. 4764/2020 (Α’ 256) παρατείνονται και οι παρ. 1 και 2 
διαμορφώνονται ως εξής: 

«1. Αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων της παρ. 9 
του άρθρου 3, της περ. β’ της παρ. 3 και της παρ. 7 του 
άρθρου 13, καθώς και του άρθρου 64 του π.δ. 71/2019 
(Α’ 112), από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 έως την 31η Δε-
κεμβρίου 2022. 

2. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στην υπηρεσία τήρη-
σης των μητρώων από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 ως και 
την 31η Δεκεμβρίου 2022 για εγγραφή ή μεταβολή ήδη 
εγγεγραμμένων στο Μητρώο Μελετητών, στο Μητρώο 
Γραφείων Μελετών, στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευα-
στών (Μ.Ε.Κ.) και στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσε-
ων (Μ.Ε.ΕΠ.), εξετάζονται από τις αντίστοιχες επιτροπές 
του π.δ. 71/2019 και κρίνονται σύμφωνα με τις προϊσχύ-
ουσες του προεδρικού διατάγματος διατάξεις. Τα πτυχία 
των Μελετητών και Γραφείων Μελετών που εκδίδονται, 
εξακολουθούν να ισχύουν έως την 31η.12.2022.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 39 του π.δ. 71/2019 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«2. Τα πτυχία των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Μελε-
τητών και στο Μητρώο Γραφείων Μελετών, που είναι σε 
ισχύ κατά την 3η Ιουλίου 2019, εξακολουθούν να ισχύουν 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, εφόσον πληρούνται οι 
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προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου που ίσχυε έως 
και τις 2 Ιουλίου 2019, χωρίς να απαιτείται αίτηση ανανέ-
ωσης, όπως προβλέπεται στις παρ. 1 έως 3 του άρθρου 
10 και το άρθρο 11 του π.δ. 138/2009 (Α’ 185). 

3. Η παρ. 6 του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019, τροπο-
ποιείται ως προς τις διαλαμβανόμενες προθεσμίες και 
τις προϋποθέσεις ισχύος των βεβαιώσεων εγγραφής στο 
Μ.Ε.ΕΠ. και των πτυχίων των εργοληπτών Δημοσίων Δα-
σοτεχνικών Έργων, ως εξής: 

«6. Οι βεβαιώσεις εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ., καθώς και 
τα πτυχία εργοληπτών Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων 
που είναι σε ισχύ κατά την 3η Ιουλίου 2019 εξακολου-
θούν να ισχύουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, εφόσον 
πληρούνται οι προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου 
που ίσχυε έως και τις 2 Ιουλίου 2019, χωρίς να απαιτείται 
αίτηση τακτικής αναθεώρησης, όπως προβλέπεται στην 
παρ. 11 του άρθρου 92 και τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 
97 του ν. 3669/2008 (Α’ 116). Οι υποβαλλόμενες κατά το 
ανωτέρω χρονικό διάστημα αιτήσεις μεταβολών εξετά-
ζονται με βάση το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο. Μετά 
την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας οι βεβαιώσεις 
εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. και τα πτυχία Εργοληπτών Δη-
μοσίων Δασοτεχνικών Έργων παύουν να ισχύουν. Για 
το χρονικό διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι 
και την 31η Δεκεμβρίου 2022 εξακολουθεί να εκδίδεται, 
σύμφωνα με τα ισχύοντα μέχρι την 3η Ιουλίου 2019, η 
ενημερότητα πτυχίου για εργοληπτικές επιχειρήσεις που 
είναι καταταγμένες στις τάξεις 3η έως 7η.» 

4. Βεβαιώσεις εγγραφής - πτυχία που εκδόθηκαν μετά 
την 3η Ιουλίου 2019 και είναι σε ισχύ έως την 1η Σε-
πτεμβρίου 2021, παρατείνονται αυτοδίκαια έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2022, χωρίς προηγούμενη αίτηση αναθεώ-
ρησης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νομο-
θετικού πλαισίου που ίσχυε ως και τις 2 Ιουλίου 2019.

5. Οι περιπτώσεις διαγραφής από το Μητρώο Μελε-
τητών, το Μητρώο Γραφείων Μελετών, το Μ.Ε.Κ. και το 
Μ.Ε.ΕΠ., εξετάζονται αντίστοιχα σύμφωνα με τα άρθρα 
9, 20, 34 και 60, πλην της περ. δ) της παρ. 1 αυτού, του 
π.δ. 71/2019.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 

ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19,  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 75

Ρύθμιση οφειλών για τις οποίες έχει χορηγηθεί 

παράταση προθεσμιών καταβολής ή και 

αναστολή είσπραξης στο πλαίσιο της 

αντιμετώπισης των επιπτώσεων του 

κορωνοϊού COVID-19 - Αντικατάσταση του 

άρθρου 289 του ν. 4738/2020

Στο άρθρο 289 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), αντικαθίστα-
νται οι παρ. 1 και 6, προστίθεται παρ. 1Α, τροποποιούνται 
το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 ως προς τον αριθμό των 
δόσεων, και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 ως προς την 
καταληκτική προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης, 
και το άρθρο 289 διαμορφώνεται ως εξής: 

«1. Οφειλές βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές 
Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα που δεν τε-
λούν σε καθεστώς ρύθμισης και έχουν βεβαιωθεί κατά 
το διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021, μπορούν, 
κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, να υπαχθούν σε ρύθμιση 
τμηματικής καταβολής σε έως και εβδομήντα δύο (72) 
μηνιαίες δόσεις, με την επιφύλαξη του ελάχιστου ποσού 
μηνιαίας δόσης της παρ. 7, εφόσον πληρούται ένα από 
τα ακόλουθα κριτήρια:

α) εφόσον πρόκειται για οφειλέτες, φυσικά πρόσωπα 
επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες 
που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας COVID-19 και έχουν κύριο ΚΑΔ δραστη-
ριότητας που ορίζεται στη σχετική κατ’ εξουσιοδότηση 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,

β) εφόσον πρόκειται για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα 
μη επιτηδευματίες:

βα) είτε η σύμβαση εργασίας τους ανεστάλη για οποιο-
δήποτε χρονικό διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021, 
λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας 
COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο δέκατο τρίτο της από 
14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), 
το άρθρο 11 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 
του ν. 4683/2020 (Α’ 83) και το άρθρο 68 του ν. 4756/2020 
(Α’ 235),

ββ) είτε έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού με μονο-
μερή δήλωση για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από 
1ης.3.2020 έως 31.7.2021, σύμφωνα με το άρθρο 68 του 
ν. 4756/2020 και το άρθρο 13 της από 14.3.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το 
άρθρο 3 του ν. 4682/2020,

βγ) είτε εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝ-
ΕΡΓΑΣΙΑ» για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από 
1ης.3.2020 έως 31.7.2021, σύμφωνα με το άρθρο 31 του 
ν. 4690/2020 (Α’ 104), το άρθρο 123 του ν. 4714/2020 και 
το άρθρο 40 του ν.4778/2021 (Α’ 26),

βδ) είτε έλαβαν μειωμένο μίσθωμα για οποιαδήπο-
τε χρονικό διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021 και 
έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων 
«COVID-19», σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο της από 
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020, την παρ. 2 
του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 και το άρθρο 27 του 
ν. 4772/2021 (Α’ 17),

βε) είτε ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων 
του ΟΑΕΔ οποιοδήποτε διάστημα από 1ης.3.2020 έως 
31.7.2021.

Επιπλέον, εντάσσονται στη ρύθμιση ανεξαρτήτως 
των ανωτέρων κριτηρίων και ημερομηνίας βεβαίωσής 
τους, οφειλές για τις οποίες έχει χορηγηθεί αναστολή 
είσπραξης και παράταση καταβολής, σύμφωνα με την 
από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), 
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020, την 
από 30.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), 
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.  4684/2020 
(Α’ 86), την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιε-
χομένου (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
ν. 4690/2020 (Α’ 104) και τον ν. 4690/2020.
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Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου 
του Κράτους.

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2021

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Εξωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Εξωτερικών
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Προστασίας του Πολίτη
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Υφυπουργός 
Προστασίας του Πολίτη
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

Εθνικής Άμυνας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Εσωτερικών
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Μετανάστευσης και Ασύλου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ

Επικρατείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός 
στον Πρωθυπουργό
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2021

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ




