
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 125209 ΕΞ 2022/
06.09.2022 απόφασης των Υπουργών Οικονο-
μικών - Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων 
σχετικά με την πρόσβαση στο Κεντρικό Μητρώο 
Πραγματικών Δικαιούχων των άρθρων 20 και 21 
του ν. 4557/2018» (Β’ 4750).

2 Αποδοχή της πρότασης του ιδρύματος με την επω-
νυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ», 
για δωρεά προς το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη - Ελληνική Αστυνομία) συ-
νολικής αξίας έως το ποσό των οκτακοσίων τριά-
ντα χιλιάδων ευρώ (830.000,00 €).

3 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ50/48597/5875/
2009 υπουργικής απόφασης «Όροι και προϋπο-
θέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λει-
τουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου 
Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)» (Β’ 1975).

4 Έκδοση απόφασης περί παράτασης των προθε-
σμιών για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων 
και για την κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης προ-
δήλου σφάλματος, για τη σύμβαση με κωδικό 
ΚΤ5-28 και τίτλο «Μελέτη Κτηματογράφησης και 
Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημι-
ουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες πε-
ριοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της 
Περιφέρειας Κρήτης».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 20931 ΕΞ 2023 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 125209 ΕΞ 2022/
06.09.2022 απόφασης των Υπουργών Οικονο-
μικών - Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων 
σχετικά με την πρόσβαση στο Κεντρικό Μητρώο 
Πραγματικών Δικαιούχων των άρθρων 20 και 21 
του ν. 4557/2018» (Β΄ 4750).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 «Πρόληψη και κα-

ταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρα-
τίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 139) και ιδίως της παρ. 11 εδ.γ,

β) των άρθρων 75 έως 83 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) 
Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτω-
ση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις και τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 131),

γ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους» (Α’ 119),

δ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

ε) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181),

στ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

ζ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),

η) της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β’ 2902).

2. Την υπό στοιχεία 125209 ΕΞ 2022/06.09.2022 απόφα-
ση των Υπουργών Οικονομικών - Επικρατείας «Ρύθμιση 
ειδικών θεμάτων σχετικά με την πρόσβαση στο Κεντρικό 
Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των άρθρων 20 και 21 
του ν. 4557/2018» (Β’ 4750/08.09.2022), όπως τροποποι-
ήθηκε με την υπό στοιχεία 139 ΕΞ 2023/02.01.2023 από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας «Τρο-
ποποίηση της υπό στοιχεία 125209 ΕΞ 2022/06.09.2022 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών -Επικρατείας 
«Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την πρόσβαση στο 
Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των άρθρων 
20 και 21 του ν. 4557/2018» (Β’ 28/2023).

3. Την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 22ας Νοεμβρί-
ου 2022 επί των υποθέσεων C-37/20 και C-601/20, κατά 
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το σκέλος που κηρύσσει ανίσχυρο το άρθρο 1 σημείο 
15 στοιχείο γ’ της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 που προβλέπει 
πρόσβαση του κοινού σε καταχωρισμένες πληροφορίες 
για τους πραγματικούς δικαιούχους εταιρικών και άλλων 
οντοτήτων.

4. Την υπό στοιχεία 174950 ΕΞ 2022/29.11.2022 από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών - Επικρατείας «Ανα-
στολή πρόσβασης του κοινού στο πληροφοριακό σύ-
στημα «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» 
του άρθρου 20 του ν. 4557/2018» (Β’ 6092).

5. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο
Την τροποποίηση του άρθρου 12 της υπό στοιχεία 

125209 ΕΞ 2022/06.09.2022 απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών  - Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικών θεμά-
των σχετικά με την πρόσβαση στο Κεντρικό Μητρώο 
Πραγματικών Δικαιούχων των άρθρων 20 και 21 του 
ν. 4557/2018», ως εξής:

«Άρθρο 12
Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας πρόσβασης στο 

Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων
Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της πρόσβασης 

στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων για τα 
υπόχρεα πρόσωπα ορίζεται η 01.11.2022 και για το ευ-
ρύτερο κοινό η 01.07.2023. Η πρόσβαση της Αρχής, των 
αρμοδίων ελεγκτικών αρχών και των αρμοδίων αρχών 
παραμένει σε ισχύ υπό τους όρους και προϋποθέσεις 
της παρούσας».

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2023

Οι Υπουργοί

Οικονομικών  Επικρατείας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ι

(2)
Αποδοχή της πρότασης του ιδρύματος με την επω-

νυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ», 

για δωρεά προς το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο 

Προστασίας του Πολίτη - Ελληνική Αστυνομία) συ-

νολικής αξίας έως το ποσό των οκτακοσίων τριά-

ντα χιλιάδων ευρώ (830.000,00 €).

Με την υπό στοιχεία 20334ΕΞ2023/08.02.2023 απόφα-
ση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας 
Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου 
Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (Α’ 185) και του άρθρου 109 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133), γίνεται αποδεκτή η πρόταση του 
ιδρύματος με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα ΣΤΑΥ-
ΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ», για δωρεά προς το Υπουργείο Προστα-
σίας του Πολίτη (Ελληνική Αστυνομία), αξίας ανερχόμε-

νης έως το ποσό των οκτακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ 
(830.000,00€), για την αναβάθμιση των επιχειρησιακών 
εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων της Ειδικής Κατασταλτι-
κής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας της Διεύθυνσης Ειδικών 
Αστυνομικών Δυνάμεων στο Μαρκόπουλο Αττικής καθώς 
και για την παροχή συστημάτων τακτικής επικοινωνίας. 
Η δωρεά θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 3Α του ν. 4182/2013 (Α΄ 185), όπως αυτό προστέ-
θηκε με το άρθρο 55 του ν. 4557/2018 (Α΄139).

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης 

ΕΛΕΝΗ ΒΕΛΓΑΚΗ 

Ι

Αριθμ. 40017 (3)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ50/48597/

5875/2009 υπουργικής απόφασης «Όροι και προ-

ϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και 

λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγ-

χου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)» (Β’ 1975).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 2963/2001 «Οργά-

νωση και λειτουργία των δημοσίων επιβατικών μεταφο-
ρών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφά-
λεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α’ 268).

β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κωδικο-
ποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομο-
θεσίας» (Α’ 98).

γ) Των άρθρων 18 και 19 του ν. 3446/2006 «Οργάνωση 
και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημά-
των - Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 49).

δ) Του άρθρου 5 του ν. 1350/1983 «Υποχρεωτικός 
τεχνικός έλεγχος των οδικών οχημάτων και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 55).

ε) Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).

στ) Του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση 
και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208).

ζ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

η) Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155). 

θ) Της υπ’ αρ. 317/2021 κοινής απόφασης του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών 
και Μεταφορών, Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (Β’ 4383).
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2. Την υπ’ αρ. 35686/2-02-2023 Εισηγητική Έκθεση 
Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η παρ. 6 του άρθρου 8 της υπ’ αρ. Φ50/48597/5875/2009 

απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων «Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών 
ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού 
Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ)» (Β’ 1975) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«6. Σε περίπτωση αμφισβήτησης του δικαιώματος εκ-
μετάλλευσης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., δεν ανακαλείται η χορηγηθεί-
σα άδεια λειτουργίας μέχρι προσκομίσεως αμετάκλητης 
εκτελεστής δικαστικής απόφασης.».

Άρθρο 2
Στο τέλος του άρθρου 8 της υπό στοιχεία Φ50/48597/

5875/2009 απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Με-
ταφορών και Δικτύων «Όροι και προϋποθέσεις για τη 
χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέ-
ντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ)» (Β’ 1975), 
προστίθενται παρ. 13 και 14 ως εξής:

«13. Σε περίπτωση που η άδεια λειτουργίας/βεβαίω-
ση νόμιμης λειτουργίας ΙΚΤΕΟ ακυρωθεί με αμετάκλητη 
εκτελεστή δικαστική απόφαση, η αρμόδια Διεύθυνση 
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενό-
τητας δεν απαιτείται να εκδώσει απόφαση ακύρωσης 
της άδειας λειτουργίας/βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας 
ΙΚΤΕΟ. Σε συμμόρφωση με τη δικαστική απόφαση, υπο-
χρεούται στα εξής:

α) Κοινοποίηση της δικαστικής αποφάσεως περί ακύ-
ρωσης της άδειας λειτουργίας στην οικεία αστυνομική 
αρχή, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.), στην Υπη-
ρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών 
Συστημάτων (Δ9), στη Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου 
(Δ36) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΥΠ.
ΥΠ.ΜΕ.) καθώς και στο ίδιο το ΙΚΤΕΟ που αφορά.

β) Ενημέρωση της Υπηρεσίας Υποστήριξης Πληροφο-
ρικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Δ9) του Υπουργεί-
ου Υποδομών και Μεταφορών αναφορικά με την ημε-
ρομηνία έναρξης και λήξης της διακοπής διασύνδεσης.

Σε περίπτωση που εκδόθηκε Δελτίο Τεχνικού Ελέγ-
χου (ΔΤΕ) από το ΙΚΤΕΟ σε χρονική περίοδο ισχύουσας 
απόφασης ακύρωσης άδειας λειτουργίας/βεβαίωση νό-
μιμης λειτουργίας του, το ΙΚΤΕΟ οφείλει να προβεί στην 
ακύρωση του ΔΤΕ και στην επιστροφή του καταβληθέ-
ντος τιμήματος αυτού στον ιδιοκτήτη του οχήματος. Για 
ακυρώσεις Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ), το ΙΚΤΕΟ 
ενημερώνει σχετικά το ΥΠ.ΥΠ.ΜΕ. ηλεκτρονικά, μέσω 
αποστολής στοιχείων διακίνησης ΔΤΕ.

Η ανάκληση της αδείας λειτουργίας ή βεβαίωσης νό-
μιμης λειτουργίας του ΙΚΤΕΟ με δικαστική απόφαση δεν 
περατώνει την διερεύνηση τυχόν καταγγελιών ή παρα-
βάσεων της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν το ΙΚΤΕΟ 
αυτό ή τους ελεγκτές του, οι οποίες ολοκληρώνονται ως 

ο νόμος ορίζει, προκειμένου να επιβληθούν ή όχι οι προ-
βλεπόμενες κυρώσεις καθώς και να εγγραφούν αυτές 
στο αντίστοιχο μητρώο «ποινών κυρώσεων».

Η πιστοποίηση συγκεκριμένων υπαλλήλων του ΙΚΤΕΟ 
για τη δυνατότητα δέσμευσης ηλεκτρονικών παραβό-
λων, αφαιρείται και επαναχορηγείται εφόσον ο ίδιος ο 
υπάλληλος τη ζητήσει εκ νέου για άλλη επιχείρηση με 
απασχόληση στο ίδιο αντικείμενο.

Η φύλαξη του τηρουμένου αρχείου του Τεχνικού ελέγ-
χου του εν λόγω ΙΚΤΕΟ γίνεται με ευθύνη της αρμόδιας 
Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών.»

«14. Στην περίπτωση που Φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
το οποίο λειτουργεί νομίμως ΙΚΤΕΟ αιτηθεί την παύση 
λειτουργίας της επιχείρησης του, ακολουθείται η εξής 
διαδικασία:

α) Υποβάλλεται στη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών της 
Περιφέρειας, αίτηση περί οριστικής διακοπής λειτουργί-
ας της εγκατάστασης ΙΚΤΕΟ, αναφέροντας υποχρεωτικά 
σε αυτήν, τον αριθμό της αδείας λειτουργίας ή βεβαίω-
σης νόμιμης λειτουργίας του ΙΚΤΕΟ καθώς και τον αριθμό 
εξουσιοδότησης αυτού, ο οποίος τους έχει χορηγηθεί. 
Στην αίτηση αυτή επισυνάπτεται και το πρωτότυπο έγ-
γραφο της αδείας λειτουργίας ή της βεβαίωσης νόμιμης 
λειτουργίας που τους έχει χορηγηθεί.

Στην αυτή αίτηση δηλώνεται υπευθύνως: Ο τόπος 
φύλαξης του εντύπου αρχείου της εταιρείας που αφο-
ρά και περιλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων των δι-
ενεργηθέντων τεχνικών ελέγχων από το ΙΚΤΕΟ για το 
διάστημα των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν από την 
αίτηση οριστικής διακοπής λειτουργίας, καθώς και το 
ορισθέν από την εταιρεία φυσικό πρόσωπο και τα στοι-
χεία επικοινωνίας αυτού, το οποίο θα είναι υπεύθυνο 
για την επικοινωνία με τις δημόσιες αρχές προκειμένου 
να εξασφαλίζεται η πρόσβασή τους στο ως άνω αρχείο 
κάθε φορά που αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Ο αιτών (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) την κατά τα ανω-
τέρω οριστική διακοπή λειτουργίας του ΙΚΤΕΟ του, οφεί-
λει να ενημερώνει την Γενική Διεύθυνση Μεταφορών της 
Περιφέρειας κάθε φορά που αλλάζει το φυσικό πρόσωπο 
που είναι αρμόδιο για την επικοινωνία με τις δημόσιες 
αρχές, παρέχοντας και τα στοιχεία αυτού.

β) Η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών 
της Περιφέρειας του αιτούντος, εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος από την ημερομηνία παραλαβής της αίτη-
σης της περ. α της παρούσας παραγράφου:

βα) Εκδίδει πράξη οριστικής ανάκλησης της αδείας 
λειτουργίας ή βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας του ΙΚΤΕΟ 
που την αιτήθηκε αναφερόμενη στην αίτηση αυτή.

ββ) Ενημερώνει την Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφο-
ρικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Δ9) του ΥΠ.Υ.ΜΕ. 
περί της ανωτέρω πράξης οριστικής ανάκλησης λειτουρ-
γίας ΙΚΤΕΟ, προκειμένου η τελευταία να διακόψει την 
διασύνδεση του ΙΚΤΕΟ με το Μηχανογραφικό Σύστημα 
του ΥΠ.Υ.ΜΕ. κατά τα οριζόμενα και εφαρμοζόμενα ανα-
λογικά στο εδάφιο iv) της παρ. 7 του άρθρου 9 της υπ’ αρ. 
3326/212/2015 (Β’ 158) κοινή υπουργική απόφαση περί 
επιβολής ποινών και κυρώσεων.

γ) Η Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλε-
κτρονικών Συστημάτων (Δ9) καθιστά αδρανή τον τριψή-
φιο κωδικό εξουσιοδότησης του ΙΚΤΕΟ που έχει διακόψει 
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την λειτουργία του κατά τα ανωτέρω και δεν επαναχορη-
γεί αυτόν σε άλλο φορέα ΙΚΤΕΟ που αιτείται χορήγηση 
αδείας λειτουργίας ή βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας.

Η εκδοθείσα απόφαση οριστικής ανάκλησης αδείας 
λειτουργίας ή βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας του ΙΚΤΕΟ 
δεν περατώνει την διερεύνηση τυχόν καταγγελιών ή πα-
ραβάσεων της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν το 
ΙΚΤΕΟ αυτό ή τους ελεγκτές του, οι οποίες ολοκληρώ-
νονται ως ο νόμος ορίζει, προκειμένου να επιβληθούν ή 
όχι οι προβλεπόμενες κυρώσεις καθώς και να εγγραφούν 
αυτές στο αντίστοιχο μητρώο «ποινών κυρώσεων».

Η πιστοποίηση συγκεκριμένων υπαλλήλων του ΙΚΤΕΟ 
για τη δυνατότητα δέσμευσης ηλεκτρονικών παραβόλων, 
αφαιρείται και επαναχορηγείται εφόσον ο ίδιος ο υπάλ-
ληλος τη ζητήσει εκ νέου για άλλη επιχείρηση με απα-
σχόληση στο ίδιο αντικείμενο. Ως ημερομηνία οριστικής 
διακοπής λειτουργίας της άδειας ή βεβαίωσης νόμιμης 
λειτουργίας του ΙΚΤΕΟ, λαμβάνεται η ημερομηνία παρά-
δοσης της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ΙΚΤΕΟ από 
τον ιδιώτη αυτής ή νόμιμο εκπρόσωπό της την ημέρα 
της αίτησής του στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών 
και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.».

Άρθρο 3 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
ημερομηνία δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 8 Φεβρουαρίου 2023 

Ο Υφυπουργός

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 216/5 (4)
Έκδοση απόφασης περί παράτασης των προθε-

σμιών για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσε-

ων και για την κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης 

προδήλου σφάλματος, για τη σύμβαση με κωδι-

κό ΚΤ5-28 και τίτλο «Μελέτη Κτηματογράφησης 

και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη 

δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοι-

πες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λασι-

θίου της Περιφέρειας Κρήτης».

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

Έχοντας υπόψη:
1. Την περ. β της παρ. 8 του άρθρου 2, της παρ. 5 του 

άρθρου 6Α, του άρθρου 13 και της παρ. 1 του άρθρου 
13Α του ν. 2308/1995 «Κτηματογράφηση για τη δημιουρ-
γία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες 
εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατά-
ξεις», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 1 και 11 
του άρθρου 1 του ν.4164/2013 «Συμπλήρωση των διατά-
ξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις».

2. Τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 1 και 
την παρ. 1 του άρθρουν 4 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις 
για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσε-
ων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και 
άλλες διατάξεις».

3. Την παρ. 2 του άρθρου έκτου του ν. 4617/2019 «Κύ-
ρωση του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια σχετικά με την 
πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και 
ισότιμο καταμερισμό των οφειλών που απορρέουν από 
τη χρησιμοποίησή τους, στη Σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για τη Βιοποικιλότητα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 88).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 3/2021 (Α’ 3).
5. Την υπ’ αρ. 2303957 Εισήγηση του Προέδρου του 

Δ.Σ., ως ασκούντα χρέη Γενικού Διευθυντή.
6. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 

προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζει:

Άρθρο Μόνον
Ορίζεται η 8η Αυγούστου 2023, ως ημερομηνία μέ-

χρι την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων 
δηλώσεων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 8 του 
ν.2308/1995, όπως ισχύει, και η κατάθεση αίτησης διόρ-
θωσης προδήλου σφάλματος κατά τα οριζόμενα στην 
παρ. 8 του άρθρου 2 και στην παρ. 5 του άρθρου 6α του 
ν. 2308/1995 όπως ισχύουν, στις υπό κτηματογράφηση 
περιοχές:

- στον καλλικρατικό Δήμο Αγίου Νικολάου (προ-
-καποδιστριακοί ΟΤΑ: Αγίου Αντωνίου, Βουλισμένης, 
Βραχασίου, Βρυσών, Έξω Λακκωνίων, Έξω Ποτάμων, Ζε-
νίων, Καλού Χωρίου, Καρυδίου (Μιραμπέλλου), Καστελλί-
ου Φουρνής, Κριτσάς, Κρούστα, Λατσίδας, Λιμνών, Μέσα 
Λακκωνίων, Μιλάτου, Νεαπόλεως, Νικηθιανού, Πρίνας, 
Φουρνής, Χουμεριάκου),

- στον καλλικρατικό Δήμο Ιεράπετρας,
- στον καλλικρατικό Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου και
- στον καλλικρατικό Δήμο Σητείας,
της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρει-

ας Κρήτης, της σύμβασης με κωδικό ΚΤ5-28.
Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2023

Ο Πρόεδρος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
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