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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

31 Ιουλίου 2021 

ΝΟΜΟΣ 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'- ΕΚΣΥΓΧΡΠΝΙΣΜΟΣΤΟΥ 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 86 του ν. 2308!1995 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'- Ε=ΟΡΟΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 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 

Αρ. Φύλλου 134 

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 τωντμημάτων 
της Νομικής Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτημα-
τολόγιο» -Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου 14 του 
ν. 4512/2018 

Άρθρα 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 γιατο 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 διαπ ιστευμένου μηχα-
νικού για το Κτηματολόγιο - Ειδικό Μητρώο Διαπιστευ-
μένων Μηχανικών 

Άρθρο 24 Προσόντα διαπιστευμένου μηχανικού για 
το Κτηματολόγιο 
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τροποποιείται ως προς την ημερομηνία της εφάπαξ κα-
ταβολής του φόρου και η παρ. 65 διαμορφώνεται ως 
εξής: 

«65. Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών 
προσώπων φορολογικού έτους 2020 υποβάλλονται 
εμπρόθεσμη μέχρι την 27η Αυγούστου 2021. Η κατα-
βολή του φόρου για τις δηλώσεις του προηγούμενου 
εδαφίου πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες 
δόσεις από τις οποίες οι δύο πρώτες δόσεις καταβάλλο-
νται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Αυ-
γούστου 2021 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την 
τελευταία εργάσιμη ημέρα των έξι (6) επόμενων μηνών. 
Η καταβολή του φόρου, που προσδιορίζεται από δηλώ-
σεις φορολογούμενων που συμμετέχουν σε νομικά πρό-
σωπο και νομικές οντότητες, που τηρούν απλογραφικά 
βιβλία, γίνεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις 
οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργά-
σιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίού 2021 και η καθεμία 
από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα 
των πέντε (5) επόμενων μηνών. Εφόσον ο προκύπτων 
οφειλόμενος φόρος για τις δηλώσεις φορολογίας εισο-
δήματος φασικών προσώπων καταβληθεί εφάπαξ μέχρι 
και την 31 η Αυγούστου 2021, παρέχεται στο συνολικό 
ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με 
αυτόν οφειλών έκπτωση τρία τοις εκατό (3ο/ο).» 

2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 27η.7.2021. 

Άρθρο 83 
Εκπομπές ρύπων αυτοκινούμενων 
τροχόσπιτων - Συμπλήρωση της παρ. 3 του 
άρθρου 121 του ν. 2460/2001 

Στην παρ. 3 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001 (Α' 265) 
προστίθεται περ. γ' ως προς τις τιμές ρύπων των αυτο-
κινούμενων τροχόσπιτων και η παρ. 3 διαμορφώνεται 
ως εξής 

«3. Α) Για τα επιβατικά αυτοκίνητα της παρ. 1, τα οποία 
ταξινομούνται για πρώτη φορά σε κράτος μέλος της Ευ-
ρωπαϊκής Ενωσης έως την 31 η.12.2020, των οποίων η 
εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα CO2 (συν-
δυασμένος κύκλος) σύμφωνα με τον Νέο Ευρωπαϊκό 
Κύκλο Οδήγησης (New European Driving Cycie) είναι: 

αα) μικρότερη ή ίση των εκατό (100) γρ./χλμ, οι συ-
ντελεστές του τέλους ταξινόμησης της περ. α'της παρ. 2 
μειώνονται κατά πέντε τοις εκατό (5%), 

αβ) μεγαλύτερη από εκατόν είκοσι (120) και μικρότερη 
από ή ίση με εκατόν σαράντα (140) γρ./χλμ, οι συντε-
λεστές του τέλους ταξινόμησης της περ. α' της παρ. 2. 
αυξάνονται κατά δέκα τοις εκατό (10βb), 

αγ) μεγαλύτερη από εκατόν σαράντα (140) και μικρό-
τερη από ή ίση με εκατόν εξήντα (160) γρ./χλμ, οι συ-
ντελεστές του τέλους ταξινόμησης της περ. α'της παρ. 2 
αυξάνονται κατά είκοσι τοις εκατό (20ο/ο), 

αδ) μεγαλύτερη από εκατόν εξήντα (160) και μικρό-
τερη από ή ίση με εκατόν ογδόντα (180) γρ./χλμ, οι συ-
ντελεστές του τέλους ταξινόμησης της περ. α'της παρ. 2 
αυξάνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%), 

αε) μεγαλύτερη από εκατόν ογδόντα (180) και μικρό-
τερη από ή ίση με διακόσια (200) γρ./χλμ, οι συντελεστές 
του τέλους ταξινόμησης της περ. α'της παρ. 2 αυξάνο-
νται κατά σαράντα τοις εκατό (40ο/ο), 

αστ) μεγαλύτερη από διακόσια (200) και μικρότερη 
από ή ίση με διακόσια πενήντα (250) γρ./χλμ, οι συντε-
λεστές του τέλους ταξινόμησης της περ. α' της παρ. 2 
αυξάνονται κατά εξήντα τοις εκατό (60ο/ο), 

αζ) μεγαλύτερη από διακόσια πενήντα (250) γρ./χλμ, 
οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της περ. α' της 
παρ. 2 αυξάνονται κατά εκατό τοις εκατό (100ο/ο). 

Β) Για επιβατικά αυτοκίνητα της παρ. 1, τα οποία ταξι-
νομούνται για πρώτη φορά, σε κράτος μέλος της Ευρω-
παϊκής Ενωσης από την 1 η.1.2021 και εφεξής, των οποί-
ων η εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα ς02 
(συνδυασμένος κύκλος), σύμφωνα με την Παγκοσμίως 
Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων 
(Worldwide LightTest Procedure), είναι: 

βα) μικρότερη ή ίση των εκατό τριάντα (130) γρ./χλμ, 
οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της περ. α' της 
παρ. 2 μειώνονται κατά 5ο/ο, 

ββ) μεγαλύτερη από εκατόν πενήντα έξι (156) και μι-
κρότερη από ή ίση με εκατόν ογδόντα δύο (182) γρ./χλμ, 
οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της περ. α'της 
παρ. 2 αυξάνονται κατά δέκα τοις εκατό (10ο/ο), 

βγ) μεγαλύτερη από εκατόν ογδόντα δύο (182) και 
μικρότερη από ή ίση με διακόσια οκτώ (208) γρ./χλμ, 
οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της περ. α' της 
παρ. 2 αυξάνονται κατά είκοσι τοις εκατό (20ο/ο), 

βδ) μεγαλύτερη από διακόσια οκτώ (208) και μικρό-
τερη από ή ίση με διακόσια τριάντα τέσσερα {234} γρ./ 
χλμ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της περ. α' 
της παρ. 2 αυξάνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30ο/ο), 

βε) μεγαλύτερη από διοκόαια τριάντα τέσσερα (234) 
και μικρότερη από ή ίση με διακόσια εξήντα (260) γρ./ 
χλμ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της περ. α' 
της παρ. 2 αυξάνονται κατά σαράντα τοις εκατό (40ο/ο), 

βστ) μεγαλύτερη από διακόσια εξήντα (260) και μικρό-
τερη από ή ίση με τριακόσια είκοσι πέντε (325) γρ./χλμ, 
οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της περ. α'της 
παρ. 2 αυξάνονται κατά εξήντα τοις εκατό (60ο/ο), 

βζ) μεγαλύτερη από τριακόσια είκοσι πέντε (325) γρ./ 
χλμ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της περ. α' 
της παρ. 2 αυξάνονται κατά εκατό τοις εκατό (100%). 

Γ) Ειδικά για τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, ανεξαρ-
τήτως της τιμής μέτρησης της εκπεμπόμενης μάζας 
διοξειδίου του άνθρακα CO2 (συνδυασμένος κύκλος) 
σύμφωνα με ταν Νέο Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης (Νο 
European Driving Cycle) ή σύμφωνα με την Παγκοσμίως 
Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων 
(Worldwide LightTest Procedure), καθώς και για τα αυτο-
κινούμενο τροχόσπιτα, για τα οποία δεν αποδεικνύονται 
οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, οι συντελεστές 
του τέλους ταξινόμησης της περ. α' της παρ. 2, αυξά-
νονται, πλέον των προσαυξήσεων που προβλέπονται 
στην παρ. 4, κατά: 

Γο) 10ο/ο, εφόσον υπάγονται στην περ. α) της παρ. 4 ή 
πληρούν εκ κατασκευής της προδιαγραφές ορίων εκπο-
μπών ΕURO 6, μετελευταία ημερομηνίαταξινόμησης, ως 
προς την πρώτη ταξινόμηση, από 01.09.2018 και μετά 
(Καν. 515/2007 και 692/2008 ή 2017/1151 ή μεταγενέ-
στερων τροποποιητικών αυτών), ή τις προδιαγραφές 
του Euro ΝΙ, με τελευταία ημερομηνία ταξινάμησης, ως 
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προς την πρώτη ταξινόμηση, από 01.09.2019 και μετά 
(Καν. 595/2009). 

γβ) 30ο/ο, εφόσον υπάγονται ως προςτις προδιαγραφές 
ορίων εκπομπών EURO στην περ. β) της παρ. 4. 

γγ) 60ο/ο, εφόσον υπάγονται ως προς τις προδιαγραφές 
ορίων εκπομπών ΕURO στην περ. γ} της παρ. 4. 

γδ) 100ο/ο, εφόσον δεν πληρούν προδιαγραφές ορίων 
εκπομπών (Ευ Γο), συμβατικής τεχνολογίας.» 

Άρθρο 84 
Τροποποιήσεις διατάξεων για την πρόληψη 
της αφερεγγυότητας - Τροποποιήσεις 
διατάξεων Βιβλίου Πρώτου του ν. 4738/2020 

1. Στο άρθρο 16 του ν. 4738/2020 (Α'207), προστίθεται 
τελευταίο εδάφιο και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής: 

«Αν δεν υπογραφεί η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφει-
λών εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης, η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα ως 
άκαρπη. Η προθεσμία αυτή ισχύει και στην περίπτωση 
υποβολής σε διαμεσολάβηση, σύμφωνα με το άρθρο 15. 
Σε περίπτωση που τίθεται από αρμόδια υπηρεσία προθε-
σμία θεραπείας κατά την περ. δ' της παρ. 2 του άρθρου 
21, η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται για δεκαπέντε 
(15) εργάσιμες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, εντός της 
προθεσμίας του παρόντος άρθρου, οι συμμετέχοντες 
πιστωτές, που είναι χρηματοδοτικοί φορείς, έχουν τη 
δυνατότητα να απορρίψουν την αίτηση ταυ οφειλέτη 
και να μην καταθέσουν πρόταση ρύθμισης. Με την κοι-
νοποίηση της απόρριψης η διαδικασία εξωδικαστικής 
ρύθμισης περαιώνεται άμεσα ως άκαρπη. Γιατο πρώτο 
έτος εφαρμογής του νόμου, εάν στην κατά τα ανωτέ-
ρω δίμηνη προθεσμία μεσολαβεί ο μήνας Αύγουστος, 
εφαρμόζεται αναλογικά η παρ. 2 του άρθρου 147 του 
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Α' 182, π.δ. 503/1985) και 
το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου δεν συ-
νυπολογίζεται.». 

2. Στα άρθρο 18 του ν. 4738/2020, μετά το πρώτο 
εδάφιο προστίθεται νέο δεύτερο εδάφια και το άρθρο 
διαμορφώνεται ως εξής: 

«Από την υποβολή της αίτησης και μέχριτην με οποιον-
δήποτε τρόπο περάτωση της διαδικασίας, σύμφωνα με 
το άρθρο 16, αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέ-
τρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέ-
λεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων κατά του 
οφειλέτη, καθώς και η ποινική δίωξη για τα αδικήματα 
του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α'43) και του άρθρου 
1 του α.ν. 86/1967 (Α' 136) αναφορικά με της οφειλές 
των οποίων ζητείται η ρύθμιση. Γιατο πρώτο έτος εφαρ-
μογής του νόμου, εάν συντρέξει περίπτωση αναστολής 
της προθεσμίας γιατο χρονικό διάστημα από 1 έως 31 
Αυγούστου, σύμφωνα με το άρθρο 16, το χρονικό διά-
στημα από 1 έως 31 Αυγούστου δεν συνυπολογίζεται 
στην αναστολή. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστο-
λής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται η παραγραφή του 
αδικήματος, χωρίς να ισχύει ο χρονικός περιορισμός της 
παρ. 2 του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα. Η αναστολή 
της παρούσας δεν καταλαμβάνει την διενέργεια πλειστη-
ριασμού, ο οποίος έχει προγραμματισθεί εντός τριών 
(3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης  

από τον οφειλέτη, καθώς και οποιαδήποτε διαδικαστική 
ενέργεια προπαρασκευαστική της διενέργειας πλειστη-
ριασμού από ενέγγυο πιστωτή (περιλαμβανομένης και 
της κατάσχεσης). Η αναστολή παύει με την τυχόν κοινο-
ποίηση προς τον οφειλέτη της απόφασης μη υποβολής 
πρότασης συμφωνίας αναδιάρβρωσης ή με την καθ' 
οιονδήποτε τρόπο απόρριψη της αίτησης.» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

Άρθρο 85 
Δημόσιες συμβάσεις Υ.Πε. για τη διενέργεια 
κατ' οίκον εμβολιασμών 

Οι Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών, προκει-
μένου για την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού, 
το οποίο μετακινείται για τη διενέργεια εμβολιασμών 
κατ' οίκον στην γεωγραφική περιοχή ευθύνης τους, σε 
πολίτες που αδυνατούν να προσέλθούν στα εμβολια-
στικά κέντρα λόγω αδυναμίας και πληρούν τα κριτήρια 
της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, δύνανται κατά πα-
ρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής 
νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, να προβαίνουν 
στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμή-
θεια υπηρεσιών μετακίνησης, υπηρεσιών εκμίσθωσης 
επιβατηγών οχημάτων και κάθε άλλο συναφές με την 
μετακίνηση ζήτημα. 

Η δαπάνη που προκύπτει, βαρύνει τον προϋπολογισμό 
της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Π.Ε.), στα γεω-
γραφικά όρια της οποίας διενεργείται ο εμβολιασμός. 

Άρθρο 86 
Κατ' οίκον εμβολιασμοί από 
ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των 
Υγειονομικών Περιφερειών και των ΟΤΑ 

Για την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολι-
ασμών κατά του κορωνοϊού C0V1D-19 και γιατο χρονικό 
διάστημα μέχρι την 30ή.9.2021, το ιατρικά και νοσηλευ-
τικό προσωπικό όλων των δημόσιων δομών Πρωτοβάθ-
μιας Φροντίδας Υγείας και των Τοπικών Μονάδων Υγείας 
και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των ΟΤΑ δύναται 
να πραγματοποιεί εμβολιασμούς κατ' οίκον, για τους πο-
λίτες που αδυνατούν να προσέλθουν στα εμβολιαστικά 
κέντρα λόγω αδυναμίας και πληρούν τα κριτήρια της 
Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού. 

Οι διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών και οι 
αρμόδιες αρχές των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης 
είναι υπεύθυνες για την υλοποίηση του προγράμματος 
των κατ' οίκον εμβολιασμών στην περιοχή ευθύνης 
τους, σε συνεννόηση με τους υπεύθυνους συντονισμού 
επιστημονικής λειτουργίας των Κέντρων Υγείας, τους 
Υπεύθυνους για τον συντονισμό της λειτουργίας τωνΤο-
πικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) και τους υπεύθυνους των 
αρμοδίων υπηρεσιών των οργανισμών τοπικής αυτοδι-
οίκησης, και σύμφωνα με τις οδηγίες της Κυβερνητικής 
Επιτροπής Συντονισμού και Διαχείρισης Εμβολιασμού 
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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 ΣΤΆΊΚΟΥΡΑΣ 

Αναπληρωτής Υπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΟΑΝΑΣΗΣ 

Προστασίας του Πολίτη 

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪβΝΣ 

Παιδείας και Θρησκευμάτων 

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ 

Αναπληρωτής Υπουργός 

Υγείας 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ 

Υφυπουργός 

Πολιτισμού και Αθλητισμού 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ 

Αναπληρωτής Υπουργός 

Εσωτερικών 

ΣΤΥΛΙΑΝQΣ ΠΕΤΣΑΣ 

Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Γ1ολιτικής 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ 

Επικρατείας 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ 

Αναπληρωτής Υπουργός 

Οικονομικών 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

Εξωτερικών 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ 

Υφυπουργός 
Προστασίας του Πολίτη 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ 

Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ 

Δικαιοσύνης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣfΑΡΑΣ 

Μετανάστευσης και Ασύλου 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

Αναπληρωτής Υπουργός 
Εξωτερικών 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ 

Εθνικής Αμυνας 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Υγείας 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ 

Πολιτισμού και Αθλητισμού 

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ 

Εσωτερικών 

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ 

Υποδομών και Μεταφορών 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων 	 Επικρατείας 

ΣΠΥΡΙβΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ 

Υφυπουργός 

στον Πρωθυπουργό 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. 

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2021 

0 επί της Δικαιοσύνης Υπουργός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7ΣΙΑΡΑΣ 
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