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ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΑΚΙΝΗΣΟΤ: 

 Η ΝΕΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΣΑ ΑΚΙΝΗΣΑ ΣΟΤ Ν. 4821/2021 

 

Στα πλαίςια τθσ παροχισ νζων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν, εξάλειψθσ των 

γραφειοκρατικϊν διαδικαςιϊν, αλλά και επιτάχυνςθσ τθσ διαδικαςίασ 

διενζργειασ των εμπραγμάτων δικαιοπραξιϊν επί των ακινιτων ο νζοσ 

νόμοσ 4821/2021 που δθμοςιεφτθκε τθν 31 Ιουλίου 2021 (ΦΕΚ 

134/Α/31.7.2021) για τον «Εκςυγχρονιςμό του Ελλθνικοφ Κτθματολογίου, 

νζεσ ψθφιακζσ υπθρεςίεσ και ενίςχυςθ τθσ ψθφιακισ διακυβζρνθςθσ και 

άλλεσ διατάξεισ»  ςε ςυνδυαςμό και με τισ διατάξεισ του νόμου 4727/2020 

περί Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ, Ηλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν και άλλων 

διατάξεων, προβλζπει τθ δθμιουργία μίασ νζασ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ 

με τθν ονομαςία «Ηλεκτρονικόσ Φάκελοσ Ακινήτου», που δίνει τθ 

δυνατότθτα θλεκτρονικισ ζκδοςθσ  όλων των δικαιολογθτικϊν που 

απαιτοφνται για τθ ςφνταξθ ςυμβολαιογραφικϊν πράξεων ςε πρωτότυπθ 

μορφι. 

 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΑΚΙΝΗΣΟΤ 

Ηλεκτρονικι πλατφόρμα από τθν οποία αντλοφνται Πιςτοποιθτικά, 

πλθροφορίεσ και ζγγραφα που είναι απαραίτθτα ςτθ ςφνταξθ ςυμβολαίων 

και ειδικότερα αυτϊν με τα οποία διενεργοφνται εμπράγματεσ 

δικαιοπραξίεσ ςε ακίνθτα μζςω διαλειτουργικισ ςυνεργαςίασ με τα 

πλθροφοριακά ςυςτιματα των Φορζων του Δθμοςίου τομζα και ιδίωσ τθσ 

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.), του Ηλεκτρονικοφ 

Εκνικοφ Φορζα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (e-ΕΦΚΑ), του Τεχνικοφ 

Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ (Τ.Ε.Ε.) και του Ελλθνικοφ Κτθματολογίου. 

 ΣΡΟΠΟ ΕΙΟΔΟΤ 

-Μζςω των κωδικϊν taxisnet τθσ Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. τα ενδιαφερόμενα 

μζρθ και ο ςυμβολαιογράφοσ προβαίνουν κατ’ αρχιν ςε θλεκτρονικι 

ταυτοποίθςθ και επιβεβαίωςθ τθσ ταυτότθτάσ τουσ (αυθεντικοποίηςη). 

- Ο ςυμβολαιογράφοσ ταυτοποιείται – ςε δεφτερο επίπεδο- και με 

τθ χριςθ των κωδικϊν (διαπιςτευτηρίων) του Μητρϊου 

υμβολαιογράφων. 
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-   Τα ενδιαφερόμενα μζρθ μποροφν να εξουςιοδοτοφν μζςω τθσ 

θλεκτρονικισ πλατφόρμασ το ςυμβολαιογράφο ςτθν ζκδοςθ των ςχετικϊν 

Πιςτοποιθτικϊν και εγγράφων και κατά αυτόν τον τρόπο να απαλλαχκοφν 

κάκε διαδικαςίασ.  

 ΔΤΝΑΣΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ 

Ο εξουςιοδοτθμζνοσ ςυμβολαιογράφοσ μπορεί να προβαίνει ςε : 

- αίτθςθ ζκδοςησ εγγράφων ή άντληςησ πληροφοριϊν 

- αίτθςθ διόρθωςησ των ωσ άνω εγγράφων ή πληροφοριϊν 

-ανάρτθςθ ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα ψηφιοποιημζνων 

ζντυπων εγγράφων- όταν δεν είναι δυνατι θ θλεκτρονικι τουσ ζκδοςθ- 

με δικι του ευκφνθ ωσ προσ τθν ακρίβεια και πλθρότθτα αυτϊν.    

 ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΕΓΚΤΡΟΣΗΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΑΙ 

ΓΝΗΙΟΣΗΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Η Γενικι Γραμματεία Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ ( Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) ζχοντασ τθν αρμοδιότθτα, αλλά και τθν 

ευκφνθ για τθν θλεκτρονικι ταυτοποίθςθ των μερϊν εξαςφαλίηει 

τθν εγκυρότθτα τθσ διαδικαςίασ, ενϊ θ γνθςιότθτα των εγγράφων 

εξαςφαλίηεται και από τθ ςυνδρομι όλων των ανωτζρω φορζων 

του Δθμοςίου Τομζα.  

 ΚΤΡΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

- Τα ζγγραφα που εκδίδονται επζχουν κζςθ πρωτοτφπου 

εγγράφου. 

- Προςαρτϊνται ςτθ ςυμβολαιογραφικι πράξθ χωρίσ άλλη 

περαιτζρω διαδικαςία ή διατφπωςη. 

 ΣΟΧΟΙ 

- Η επιτάχυνςθ τθσ διαδικαςίασ ςφνταξθσ ςυμβολαιογραφικϊν 

πράξεων επί ακινιτων. 

- Η απλοφςτευςθ και ψθφιοποίθςθ τθσ ςυλλογισ εγγράφων που 

προςαρτϊνται ςε ςυμβολαιογραφικζσ πράξεισ. 

- Η εξάλειψθ τθσ γραφειοκρατίασ ςε ςυνδυαςμό με τθν 

εξοικονόμθςθ χρόνου και τθν αποφυγι ταλαιπωρίασ ςτουσ πολίτεσ που 

διενεργοφν εμπράγματεσ δικαιοπραξίεσ. 
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*Σθμειϊνεται πωσ αναμζνεται ςφντομα θ λειτουργία τθσ ωσ άνω 

θλεκτρονικισ πλατφόρμασ, ενϊ ιδθ πραγματοποιείται θ πλθρωμι του 

φόρου μεταβίβαςθσ ακινιτων μζςω πλατφόρμασ τθσ Α.Α.Δ.Ε. 

 


