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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ-ΣΚΟΡΟΣ- ΟΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΡΟΟΙ

Άρθρο 1
Σφςταςη του Οργανιςμοφ – Σκοπόσ – Κατάργηςη τησ ΕΚΧΑ Α.Ε. και των
Υποθηκοφυλακείων—Αρμοδιότητεσ του Οργανιςμοφ
1. Συςτινεται νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) με τθν επωνυμία «Οργανιςμόσ
Εκνικοφ Κτθματολογίου («Ο.Ε.ΚΤ.») (εφεξισ Οργανιςμόσ), με ζδρα τθν Ακινα, το οποίο
εποπτεφεται από τον Υπουργό Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ. Για τισ ςχζςεισ του με τθν
αλλοδαπι, ο Οργανιςμόσ χρθςιμοποιεί τθν επωνυμία «HELLENIC CADASTRE».
2. Σκοπόσ του Οργανιςμοφ είναι θ διαςφάλιςθ τθσ αξιοπιςτίασ, δθμοςιότθτασ και
διακεςιμότθτασ των χωρικϊν και νομικϊν δεδομζνων που αφοροφν τθν ακίνθτθ ιδιοκτθςία
και θ διαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ πίςτθσ και αςφάλειασ των ςυναλλαγϊν, ςε ςχζςθ με τα
δεδομζνα αυτά. Ο ςκοπόσ του Οργανιςμοφ επιτυγχάνεται με τθν καταχϊριςθ νομικϊν και
τεχνικϊν πλθροφοριϊν, για τον ακριβι κακοριςμό τθσ κζςθσ και των ορίων των ακινιτων
και τθ δθμοςιότθτα των εγγραπτζων δικαιωμάτων και βαρϊν μζςω τθσ ςφνταξθσ, τιρθςθσ,
ενθμζρωςθσ και λειτουργίασ του Εκνικοφ Κτθματολογίου, όπωσ αυτό ορίηεται ςτο πρϊτο
εδάφιο τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 1 του ν. 2664/1998 (Α’ 275). Στο ςκοπό του
Οργανιςμοφ περιλαμβάνεται θ γεωδαιτικι και χρτογραφικι κάλυψθ τθσ Χϊρασ και θ
δθμιουργία και τιρθςθ ψθφιακϊν γεωχωρικϊν δεδομζνων ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων
του.
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3. Θ ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΘΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΤΟΓΑΦΘΣΘ
Ανϊνυμθ Εταιρεία», θ οποία ςυςτάκθκε με τθν υπ’ αρικμ. 81706/6085/1995 απόφαςθ των
Υπουργϊν Εκνικισ Οικονομίασ, Οικονομικϊν και Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμοςίων
Ζργων (Βϋ872), που εκδόκθκε κατ` εξουςιοδότθςθ τθσ παρ.1 του άρκρου 14 του ν.
2308/1995 (Αϋ114) και μετονομάςτθκε ωσ άνω με το δεφτερο εδάφιο τθσ παρ.1 του άρκρου
1 του ν. 4164/2013 (Αϋ156), καταργείται χωρίσ να τεκεί ςε εκκακάριςθ και διαγράφεται από
το Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΘ.) του ν. 3419/2005 (Αϋ 297).
4. Ο Οργανιςμόσ υπειςζρχεται ωσ κακολικόσ διάδοχοσ ςτθ κζςθ τθσ ΕΚΧΑ Α.Ε. και
αυτοδικαίωσ ςτο ςφνολο των πάςθσ φφςεωσ αρμοδιοτιτων, δικαιωμάτων, υποχρεϊςεων
και λοιπϊν εννόμων ςχζςεων τθσ ΕΚΧΑ Α.Ε. Οι κάκε είδουσ, τφπου, φφςεωσ και
περιεχομζνου δικαιοπραξίεσ που ζχουν ςυναφκεί ι προκθρυχκεί μζχρι τθν ζναρξθ ιςχφοσ
του παρόντοσ νόμου και ευρίςκονται ςε ιςχφ, ςτισ οποίεσ το μοναδικό ι ζνα από τα
ςυμβαλλόμενα μζρθ είναι θ ΕΚΧΑ Α.Ε. ςυνεχίηονται από και ςτο όνομα του Οργανιςμοφ,
χωρίσ ο Οργανιςμόσ ι άλλο ςυμβαλλόμενο μζροσ ι τρίτοσ να δικαιοφται να ηθτιςει για το
λόγο αυτό τθ λφςθ των ανωτζρω δικαιοπραξιϊν ι τθ μθ εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων που
απορρζουν από αυτζσ. Οι εκκρεμείσ δίκεσ τθσ Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. ςυνεχίηονται από και ςτο όνομα
του Οργανιςμοφ, χωρίσ να επζρχεται βίαιθ διακοπι τουσ και χωρίσ να απαιτείται
οποιαδιποτε ειδικότερθ, δικαςτικι ι εξϊδικθ, ενζργεια για τθν ςυνζχιςι τουσ.
5. Τα ζμμιςκα και τα άμιςκα Υποκθκοφυλακεία τθσ Χϊρασ, τα Κτθματολογικά Γραφεία
όδου και Κω – Λζρου, κακϊσ και τα Κτθματολογικά Γραφεία Θεςςαλονίκθσ και Ρειραιά
καταργοφνται, όπωσ ορίηεται ςτθν παράγραφο 7. Οι υφιςτάμενεσ κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ
του παρόντοσ, οργανικζσ κζςεισ του προςωπικοφ των εμμίςκων Υποκθκοφυλακείων, των
Κτθματολογικϊν Γραφείων όδου και Κω – Λζρου, των Κτθματολογικϊν Γραφείων
Θεςςαλονίκθσ και Ρειραιά και οι κζςεισ των αμίςκων Υποκθκοφυλάκων τθσ Χϊρασ,
καταργοφνται με τθ δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 7. 6. α)
Οι αρμοδιότθτεσ των καταργοφμενων Υποκθκοφυλακείων, των Κτθματολογικϊν Γραφείων
όδου και Κω-Λζρου και των Κτθματολογικϊν Γραφείων Θεςςαλονίκθσ και Ρειραιά,
περιζρχονται από τθν κατάργθςθ τουσ ςτον Οργανιςμό και αςκοφνται από τα
Κτθματολογικά Γραφεία και τα Υποκαταςτιματά τουσ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 15 του
παρόντοσ νόμου.
β) Οι αρμοδιότθτεσ του Γραφείου Κτθματολογίου Ρρωτευοφςθσ που ζχει ςυςτακεί ςε
εφαρμογι των διατάξεων του ν.δ τθσ 5/22 Σεπτ.1923, αςκοφνται από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του
παρόντοσ νόμου, από τον Οργανιςμό. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και
Ενζργειασ ρυκμίηεται κάκε ηιτθμα ςχετικό με τθ μεταφορά ςτον Οργανιςμό του τεχνικοφ
εξοπλιςμοφ, των αρχείων και των βάςεων δεδομζνων του Γραφείου. Με κοινι απόφαςθ
των Υπουργϊν Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ
και Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ
μετατάςςεται φςτερα από αίτθςι του το μόνιμο προςωπικό και το προςωπικό με ςχζςθ
ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου, που υπθρετεί κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ
νόμου ςτο Γραφείο Κτθματολογίου Ρρωτευοφςθσ, ςε κενζσ οργανικζσ κζςεισ του
Οργανιςμοφ, και αν δεν υπάρχουν ςε προςωποπαγείσ που ςυνιςτϊνται με τθν πράξθ
μετάταξθσ και ρυκμίηεται κάκε αναγκαία λεπτομζρεια. Με απόφαςθ του Οργανιςμοφ
κατανζμονται οι αρμοδιότθτεσ που μεταφζρονται ςτισ Κεντρικζσ ι Ρεριφερειακζσ
υπθρεςίεσ του Οργανιςμοφ και κακορίηεται ο τρόποσ άςκθςισ τουσ.

7. Για τθν, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5, κατάργθςθ των Υποκθκοφυλακείων, των
Κτθματολογικϊν Γραφείων και των κζςεων, εκδίδονται ςταδιακά εντόσ είκοςι τεςςάρων
(24) μθνϊν, κατ’ ανϊτατο όριο, από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ του παρόντοσ νόμου
ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, αντίςτοιχεσ αποφάςεισ του Δ.Σ του Οργανιςμοφ,
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κατόπιν ειςιγθςθσ του Γενικοφ Διευκυντι. Κατά το διάςτθμα του προθγοφμενου εδαφίου,
οι Ρροϊςτάμενοι των ζμμιςκων Υποκθκοφυλακείων και οι άμιςκοι Υποκθκοφφλακεσ
υποχρεοφνται να χορθγοφν προσ τον Οργανιςμό όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθ
μεταφορά τθσ άςκθςθσ αρμοδιότθτασ, όπωσ ενδεικτικά τα ςτοιχεία που αφοροφν το
προςωπικό, τον εξοπλιςμό και τισ μιςκϊςεισ ακινιτων, κατόπιν αιτιματοσ του Οργανιςμοφ
και εντόσ εφλογθσ προκεςμίασ που ορίηεται με το ςχετικό αίτθμα. Με ίδιο αίτθμα ο
Οργανιςμόσ δφναται να ηθτά τθ διενζργεια προπαραςκευαςτικϊν εργαςιϊν τισ οποίεσ
υποχρεοφται να εκτελζςει ο υπθρετϊν Ρροϊςτάμενοσ του ζμμιςκου Υποκθκοφυλακείου ι
ο άμιςκοσ Υποκθκοφφλακασ για τθν ζγκαιρθ ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ του πρϊτου εδαφίου.
Οι αποφάςεισ του προθγοφμενου εδαφίου δθμοςιεφονται ςτθν Εφθμερίδα τθσ
Κυβερνιςεωσ. Για τθν θμερομθνία κατάργθςθσ των Υποκθκοφυλακείων και των
Κτθματολογικϊν Γραφείων του πρϊτου εδαφίου τθσ παραγράφου 5 και ζναρξθσ τθσ
λειτουργίασ των Κτθματολογικϊν Γραφείων και των Υποκαταςτθμάτων τουσ του άρκρου
15, αναρτάται ανακοίνωςθ του Οργανιςμοφ ςτθν ιςτοςελίδα του.
8. Ο Οργανιςμόσ είναι αρμόδιοσ για:
α) Τθ ςφνταξθ, τιρθςθ, ενθμζρωςθ και λειτουργία του Εκνικοφ Κτθματολογίου, ςφμφωνα
με όςα ορίηονται ςτουσ νόμουσ 2308/1995 και 2664/1998.
β) Τθν τιρθςθ, ενθμζρωςθ και λειτουργία του ςυςτιματοσ Μεταγραφϊν και Υποκθκϊν
ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο κανονιςτικό διάταγμα 19/23-7-1941 (Αϋ244), όπωσ
τροποποιικθκε με το νομοκετικό διάταγμα 811/19-1-1971 (Αϋ9), ςτισ περιοχζσ ςτισ οποίεσ
δεν ζχει επεκτακεί θ λειτουργία του Εκνικοφ Kτθματολογίου και ζωσ τθν ολοκλιρωςθ τθσ
κτθματογράφθςθσ του ςυνόλου τθσ Χϊρασ.
γ) Τθν τιρθςθ και διαχείριςθ των αρχείων του ςυςτιματοσ Μεταγραφϊν και Υποκθκϊν.
δ) Τθν τιρθςθ, ενθμζρωςθ και λειτουργία του ςυςτιματοσ ενεχφρων ςε κινθτά χωρίσ
παράδοςθ, άλλων ςυμβάςεων παροχισ αςφάλειασ επί κινθτϊν, κακϊσ και τθσ ενεχφραςθσ
ι εκχϊρθςθσ επιχειρθματικϊν απαιτιςεων ι άλλων δικαιωμάτων, ςφμφωνα με όςα
ορίηονται ςτα κεφάλαια Αϋ, Βϋ και Γϋ του ν. 2844/2000 (Αϋ220), μζχρι τθν ζκδοςθ του
προεδρικοφ διατάγματοσ που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 19 του ίδιου
νόμου.
ε) Τθ ςφνταξθ, ενθμζρωςθ, τιρθςθ και ανακεϊρθςθ βαςικϊν και παράγωγων
τοπογραφικϊν χαρτϊν και τοπογραφικϊν διαγραμμάτων, κακϊσ και άλλων χαρτϊν και
διαγραμμάτων που εμπίπτουν ςτο πεδίο του ςκοποφ του.
ςτ) Το ςχεδιαςμό, τθν ανάπτυξθ, τθν οργάνωςθ, τθ λειτουργία και τθ διαχείριςθ
ςυςτθμάτων αναγκαίων για τθ δθμιουργία και διαχείριςθ γεωδαιτικοφ υλικοφ που
ςχετίηονται με το ςκοπό του.
η) Τον προγραμματιςμό, τθν εκτζλεςθ και τον ζλεγχο φωτογραμμετρικϊν και
τθλεπιςκοπικϊν εργαςιϊν από τθ λιψθ αεροφωτογραφιϊν και δορυφορικϊν εικόνων ζωσ
και τθν τελικι απόδοςθ, για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του Οργανιςμοφ, του Ελλθνικοφ
Δθμοςίου, των οργανιςμϊν τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και των νομικϊν προςϊπων δθμόςιου
δικαίου.
θ) Τθν οργάνωςθ και τιρθςθ βάςεων ψθφιακϊν γεωχωρικϊν δεδομζνων.
9. Ο Οργανιςμόσ:
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α) Διαχειρίηεται τισ κτθματολογικζσ βάςεισ δεδομζνων θλεκτρονικισ ι αναλογικισ μορφισ
και ςυγκροτεί αρχείο των προϊόντων του, τα οποία διακζτει ςε κάκε ενδιαφερόμενο, β)
δφναται να ςυνεργάηεται με άλλουσ φορείσ για τθ ςφνταξθ, ενθμζρωςθ και διάκεςθ πάςθσ
φφςεωσ ςυνόλων γεωχωρικϊν δεδομζνων και χαρτϊν, γ) μπορεί να παρζχει υπθρεςίεσ και
να μεταφζρει τεχνογνωςία ςε τρίτουσ ςτουσ τομείσ ςτουσ οποίουσ δραςτθριοποιείται,
όπωσ ςτουσ τομείσ γεωδαιςίασ, τοπογραφίασ, χαρτογραφίασ, κτθματολογίου και
γεωγραφικϊν ςυςτθμάτων πλθροφοριϊν και δ) μπορεί να ανακζτει ςε τρίτουσ υπθρεςίεσ,
μελζτεσ και ζργα για τθν υλοποίθςθ του ςκοποφ του και τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων
του.
10. Ο Οργανιςμόσ μεριμνά για τθν ανάπτυξθ τθσ ζρευνασ, τθσ τεχνολογίασ και τθσ
πλθροφορικισ ςε κζματα ςχετικά με το ςκοπό του και μπορεί να ςυνεργάηεται γι` αυτό με
άλλουσ φορείσ και να ςυμμετζχει ςε εκνικά και διεκνι προγράμματα ι προγράμματα τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
11. Ο Οργανιςμόσ απολαφει όλων των ουςιαςτικϊν, οικονομικϊν και δικονομικϊν
προνομίων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου. Οι απαιτιςεισ του ειςπράττονται με τθν εφαρμογι
των διατάξεων του ΚΕΔΕ (ν. 356/1974, Αϋ90).

Άρθρο 2
Πργανα διοίκηςησ
Πργανα διοίκθςθσ του Οργανιςμοφ είναι το Διοικθτικό Συμβοφλιο (Δ.Σ.) και ο Γενικόσ
Διευκυντισ (Γ.Δ.)

Άρθρο 3
Διοικητικό Συμβοφλιο
Επιλογή – Διοριςμόσ – Κωλφματα διοριςμοφ Αςυμβίβαςτα – Κωλφματα
ςυμφερόντων – Υποχρεώςεισ - Ζκπτωςη
1. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο (Δ.Σ) αποτελείται από επτά μζλθ. Με τθν επιφφλαξθ των
επόμενων εδαφίων όςον αφορά τθν επιλογι, τα μζλθ του Δ.Σ επιλζγονται και διορίηονται
με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ. Δφο από τα μζλθ του Δ.Σ., ςτα
οποία δεν περιλαμβάνεται ο Ρρόεδροσ, επιλζγονται και υποδεικνφονται για διοριςμό ςτον
Υπουργό Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ από τον Υπουργό Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και
Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων. Στο Δ.Σ. ςυμμετζχει με διετι κθτεία και ζνασ εκπρόςωποσ των
εργαηομζνων, που εκλζγεται με άμεςθ και κακολικι ψθφοφορία μζςα ςε προκεςμία δφο
(2) μθνϊν αφότου ειδοποιθκεί το πλζον αντιπροςωπευτικό πρωτοβάκμιο ςυνδικαλιςτικό
όργανο των εργαηομζνων. Στισ ςυνεδρίεσ παρίςταται και ο Γενικόσ Διευκυντισ του
Οργανιςμοφ χωρίσ δικαίωμα ψιφου. Θ κθτεία των μελϊν του Δ.Σ. είναι τετραετισ και
μπορεί να ανανεϊνεται μία φορά, με απόφαςθ του αρμόδιου για τον διοριςμό Υπουργοφ.
2. Θ επιλογι και ο διοριςμόσ των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, πλθν του Γενικοφ
Διευκυντι, πραγματοποιείται κατ’ εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 8 του ν.
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4369/2016 (Αϋ33), φςτερα από κοινι πρόςκλθςθ των Υπουργϊν Ρεριβάλλοντοσ και
Ενζργειασ και Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων. Θ επιλογι ενόσ
τουλάχιςτον μζλουσ από κάκε μία από τισ ειδικότθτεσ ΡΕ Αγρονόμων – Τοπογράφων
Μθχανικϊν, ΡΕ Οικονομολόγων, ΡΕ Ρλθροφορικισ και ΡΕ Νομικισ, είναι υποχρεωτικι. Δεν
επιτρζπεται να διοριςτεί μζλοσ του Δ.Σ. όποιοσ ζχει κϊλυμα διοριςμοφ δθμοςίου
υπαλλιλου. Ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ των μελϊν του Δ.Σ. κατά τθ διάρκεια και μετά τθ λιξθ
τθσ κθτείασ τουσ, τα αςυμβίβαςτα άςκθςθσ των κακθκόντων τουσ και τα κωλφματα λόγω
ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων, ιςχφουν τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ των άρκρων 20 ζωσ και 23
του ν. 4440/2016 (Αϋ224). Τα μζλθ του Δ.Σ. του Οργανιςμοφ παφονται από τα κακικοντά
τουσ πριν από τθ λιξθ τθσ κθτείασ τουσ, με απόφαςθ του αρμοδίου για το διοριςμό τουσ
Υπουργοφ, αν ςυντρζξουν οι προχποκζςεισ των περιπτϊςεων α’ ζωσ δ’ τθσ παραγράφου 2
του άρκρου 2 του ν. 4369/2016. Τα μζλθ του Δ.Σ. του Οργανιςμοφ παφονται πριν από τθ
λιξθ τθσ κθτείασ τουσ, με απόφαςθ του αρμόδιου για το διοριςμό τουσ Υπουργοφ, που
δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ και: α) λόγω αδυναμίασ εκτζλεςθσ των
κακθκόντων τουσ ςυνεπεία ςωματικισ ι πνευματικισ αναπθρίασ ι νόςου που διαρκεί για
περιςςότερουσ από τρεισ ςυνεχόμενουσ μινεσ, β) για ςπουδαίο λόγο που αφορά ςτθν
εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ. Από τθν ιδιότθτα του μζλουσ εκπίπτει αυτοδίκαια και το
μζλοσ του Δ.Σ., που απουςιάηει από τρεισ ςυνεχόμενεσ ςυνεδριάςεισ αδικαιολόγθτα και
χωρίσ προθγοφμενθ γνωςτοποίθςθ του κωλφματόσ του ςτον Ρρόεδρο του Δ.Σ. Το μζλοσ του
Δ.Σ. που εκπίπτει, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα προθγοφμενα εδάφια, αντικακίςταται για
πλιρθ κθτεία.
3. Τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου μπορεί να είναι και κακθγθτζσ Α.Ε.Ι., πλιρουσ ι
μερικισ απαςχόλθςθσ.

4. Ο γραμματζασ του Δ.Σ. και ο αναπλθρωτισ του ορίηονται με απόφαςθ του Δ.Σ. μεταξφ
των υπαλλιλων του Οργανιςμοφ.

Άρθρο 4
Αρμοδιότητεσ Ρροζδρου και Δ.Σ. - Λειτουργία Δ.Σ.
1. Ο Ρρόεδροσ του Οργανιςμοφ εκπροςωπεί δικαςτικά και εξϊδικα τον Οργανιςμό και
αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ που προβλζπονται ςτον παρόντα νόμο, κακϊσ και αυτζσ που του
ανατίκενται με απόφαςθ του Δ.Σ. Τον Ρρόεδρο του Δ.Σ., όταν απουςιάηει ι κωλφεται,
αναπλθρϊνει το μζλοσ του Δ.Σ. που ορίηεται από αυτό ωσ Αντιπρόεδροσ.
2. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για τθν ζγκριςθ του επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ του
Οργανιςμοφ, ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ που χαράςςεται από το Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ
και Ενζργειασ, και για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςισ του, τθν κατάρτιςθ του ετιςιου
προχπολογιςμοφ, τθ ςφνταξθ τθσ ετιςιασ ζκκεςθσ και του ιςολογιςμοφ, τθ διενζργεια
ελζγχου του ζργου όλων των οργάνων διοίκθςθσ του Οργανιςμοφ ςτο τζλοσ κάκε
διαχειριςτικισ χριςθσ, κακϊσ και για τον απολογιςμό του ζργου του Γενικοφ Διευκυντι του
Οργανιςμοφ. Το εγκεκριμζνο επιχειρθςιακό πρόγραμμα, ο ετιςιοσ προχπολογιςμόσ, θ
ετιςια ζκκεςθ και ο εγκεκριμζνοσ ιςολογιςμόσ του Οργανιςμοφ δθμοςιεφονται ςτο
δικτυακό του τόπο.
3. Ειδικότερα, το Δ.Σ., φςτερα από ειςιγθςθ του Γενικοφ Διευκυντι ι και των κακ’ φλθ
Ρροϊςταμζνων των Διευκφνςεων του Οργανιςμοφ:
α) Αποφαςίηει για τισ προμικειεσ, τισ ςυμβάςεισ, τισ δαπάνεσ και τθ διάκεςθ των πόρων
του Οργανιςμοφ, εφόςον αυτζσ υπερβαίνουν το φψοσ που κακορίηει με απόφαςι του.
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β) Ειςθγείται ςτον Υπουργό Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ για κάκε κζμα τθσ αρμοδιότθτάσ
του, που αφορά τον Οργανιςμό.
γ) Υποβάλλει ςτον Υπουργό Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, ςτο τζλοσ κάκε ζτουσ,
απολογιςμό, ιςολογιςμό και ετιςια ζκκεςθ πεπραγμζνων.
δ) Αποφαςίηει για τθ ςυγκρότθςθ μονίμων και εκτάκτων επιτροπϊν και ομάδων εργαςίασ,
για τθν εξζταςθ κεμάτων ειδικοφ ενδιαφζροντοσ, που ςυνάπτονται με το ςκοπό του
Οργανιςμοφ και τθ δράςθ του. Στισ επιτροπζσ και ομάδεσ εργαςίασ μποροφν να μετζχουν
και πρόςωπα που δεν είναι μζλθ του Δ.Σ. ι δεν ανικουν ςτο προςωπικό του Οργανιςμοφ.
Το ζργο των εκτάκτων επιτροπϊν ι ομάδων εργαςίασ εποπτεφεται από μζλθ του Δ.Σ. ι από
τον Γενικό Διευκυντι του Οργανιςμοφ.
ε) Αςκεί τθν πεικαρχικι εξουςία που προβλζπεται ςτα άρκρα 116 επ. του Υπαλλθλικοφ
Κϊδικα (ν. 3528/2007, Αϋ 26), όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο δεφτερο του ν.
4057/2012 (Αϋ54).
ςτ) Μεταβάλλει εντόσ του νομοφ Αττικισ, τθν ζδρα του Οργανιςμοφ.
η) Εκδίδει Οδθγό Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν.
θ) Αςκεί κάκε άλλθ αρμοδιότθτα, εφόςον αυτι δεν ζχει ανατεκεί με τον παρόντα νόμο ςτον
Ρρόεδρο του Οργανιςμοφ ι ςτο Γενικό Διευκυντι.
4. Το Δ.Σ., φςτερα από ειςιγθςθ του Γενικοφ Διευκυντι, αποφαςίηει για τον
προχπολογιςμό του Οργανιςμοφ, τον οποίο υποβάλλει προσ ζγκριςθ ςτον Υπουργό
Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ.
5. Αρμοδιότθτεσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου που αφοροφν κατθγορίεσ πράξεων ι
ςυγκεκριμζνεσ πράξεισ μπορεί να μεταβιβάηονται ςε άλλα όργανα του Οργανιςμοφ, με
απόφαςθ του Δ.Σ..
6. Στα μζλθ και ςτον γραμματζα του Διοικθτικοφ Συμβουλίου καταβάλλεται αποηθμίωςθ
ανά ςυνεδρίαςθ, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ
παραγράφου 3 του άρκρου 22 του ν. 4354/2015 (Αϋ176).
7. Στον Ρρόεδρο καταβάλλεται αμοιβι, που κακορίηεται με απόφαςθ των Υπουργϊν
Οικονομικϊν και Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του
άρκρου 22 του ν. 4354/2015.
8. Το Δ.Σ. ςυνεδριάηει ςτθν ζδρα του Οργανιςμοφ, φςτερα από ζγγραφθ πρόςκλθςθ του
Ρροζδρου του και βρίςκεται ςε απαρτία, όταν παρίςτανται τζςςερα μζλθ του. Στθν
πρόςκλθςθ ορίηονται θ θμζρα, θ ϊρα, κακϊσ και τα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ. Οι
ςυνεδριάςεισ διενεργοφνται τακτικά μία φορά το μινα και εκτάκτωσ όταν προκφψουν
κζματα προσ ςυηιτθςθ. Θ ζκτακτθ ςφγκλθςθ του Δ.Σ. είναι υποχρεωτικι, εφόςον τθ
ηθτιςουν με αίτθςι τουσ προσ τον Ρρόεδρο του Δ.Σ., τζςςερα τουλάχιςτον μζλθ του ι ο
Γενικόσ Διευκυντισ του Οργανιςμοφ.
9. Ο Ρρόεδροσ μπορεί να ανακζτει ςε μζλοσ του Δ.Σ. τθν ειδικότερθ μελζτθ και ειςιγθςθ ςε
ςυγκεκριμζνο προσ ςυηιτθςθ κζμα.
10. Στισ ςυνεδριάςεισ του Δ.Σ. παρίςτανται μόνο τα μζλθ, ο Γενικόσ Διευκυντισ, ο
γραμματζασ, ο ειςθγθτισ και, εφόςον κλθκοφν, ζνα ι περιςςότερα υπθρεςιακά ςτελζχθ
του Οργανιςμοφ. Ο Ρρόεδροσ μπορεί να καλεί ςτισ ςυνεδριάςεισ για παροχι πλθροφοριϊν
ι τθν προςκομιδι ςτοιχείων, και τρίτα πρόςωπα, όπωσ εκπροςϊπουσ Υπουργείων ι άλλων
δθμόςιων φορζων, εφόςον ςυηθτοφνται κζματα ςυναρμοδιότθτάσ τουσ, κακϊσ και
εκπροςϊπουσ επιςτθμονικϊν και επαγγελματικϊν ενϊςεων ι εξειδικευμζνουσ
επιςτιμονεσ, για τθν παρουςίαςθ και ανάλυςθ κεμάτων τεχνικισ φφςεωσ.
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11. Ο Ρρόεδροσ κθρφςςει τθν ζναρξθ και τθ λιξθ των ςυνεδριάςεων, διευκφνει τισ
εργαςίεσ, προεδρεφει των ςυνεδριάςεων, φροντίηει για τθν εφρυκμθ λειτουργία του Δ.Σ.
και αςκεί κάκε άλλθ αρμοδιότθτα που του ανατίκεται με απόφαςθ του Δ.Σ.
12. Οι αποφάςεισ του Δ.Σ. λαμβάνονται με φανερι ψθφοφορία και με τθν απόλυτθ
πλειοψθφία των παρόντων μελϊν. Το μζλοσ που απζχει από τθν ψθφοφορία ι δίνει λευκι
ψιφο κεωρείται απόν.
13. Για τισ ςυηθτιςεισ και αποφάςεισ του Δ.Σ. τθροφνται πρακτικά που καταχωρίηονται ςε
ειδικό βιβλίο. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Ρρόεδρο, τα μζλθ και τον γραμματζα. Σε
περίπτωςθ απουςίασ μζλουσ γίνεται ειδικι μνεία του λόγου απουςίασ του. Στα πρακτικά
καταχωρίηονται και οι γνϊμεσ αυτϊν που διαφωνοφν.
14. Αντίγραφα ι αποςπάςματα των πρακτικϊν χορθγοφνται ςε κάκε ενδιαφερόμενο,
εφόςον ζχει ζννομο ςυμφζρον, φςτερα από ςχετικι αίτθςθ του, , εντόσ προκεςμίασ 30
θμερϊν.
15. Κατά τα λοιπά, για τθ λειτουργία του Δ.Σ., εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Κϊδικα
Διοικθτικισ Διαδικαςίασ (ν. 2690/1999, Αϋ 45).
Άρθρο 5
Γενικόσ Διευθυντήσ και Αναπληρωτζσ Γενικοί Διευθυντζσ του Οργανιςμοφ
Επιλογή - Διοριςμόσ – Αρμοδιότητεσ

1. Στον Οργανιςμό ςυςτινεται κζςθ Γενικοφ Διευκυντι πλιρουσ και αποκλειςτικισ
απαςχόλθςθσ, με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου, για κθτεία πζντε
ετϊν. Θ κθτεία του Γενικοφ Διευκυντι μπορεί να ανανεϊνεται μία μόνο φορά, εφόςον
επιτεφχκθκαν οι ποιοτικοί και ποςοτικοί ςτόχοι τθσ ςυμφωνίασ δζςμευςθσ που
προβλζπεται ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 9 του ν. 4369/2016 (Αϋ33) ι εφόςον θ
απόκλιςθ από τουσ ςτόχουσ αυτοφσ δεν οφείλεται ςε υπαιτιότθτά του.
2. Ο Γενικόσ Διευκυντισ επιλζγεται φςτερα από δθμοςίευςθ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ
ενδιαφζροντοσ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία
επιλογισ που προβλζπεται ςτισ παραγράφουσ 2 και 3 του άρκρου 8 του ν. 4369/2016. Ο
διοριςμόσ του Γενικοφ Διευκυντι γίνεται με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και
Ενζργειασ.
3. Για το διοριςμό ςτθ κζςθ του Γενικοφ Διευκυντι απαιτοφνται τουλάχιςτον τα ακόλουκα
προςόντα:
α) Ρτυχίο ανϊτατου εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο τθσ αλλοδαπισ και
μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ανϊτατου εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμου τθσ
αλλοδαπισ, ςε ςυναφζσ αντικείμενο με τισ απαιτιςεισ τθσ προσ πλιρωςθ κζςθσ, όπωσ
εξειδικεφεται ςτθν πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ.
β) Άριςτθ γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 28 του π.δ.
50/2001 (Αϋ39).
γ) Επαγγελματικι εμπειρία τουλάχιςτον πζντε ετϊν ςε κζςεισ ευκφνθσ, κακϊσ και ςτθν
κατάρτιςθ και εκτζλεςθ προγραμμάτων ι ςχεδίων ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ, ςε υπθρεςίεσ
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ι οργανιςμοφσ ι επιχειριςεισ του δθμόςιου ι του ιδιωτικοφ τομζα τθσ θμεδαπισ ι τθσ
αλλοδαπισ.
4. Ο Γενικόσ Διευκυντισ ζχει τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ :
α) Ρροΐςταται των Υπθρεςιϊν του Οργανιςμοφ και του προςωπικοφ που υπθρετεί ςε αυτζσ,
εποπτεφει και ςυντονίηει τθ λειτουργία των υπθρεςιϊν και είναι υπεφκυνοσ ζναντι του Δ.Σ.
για τθν εφρυκμθ λειτουργία τουσ. Ειδικότερα είναι αρμόδιοσ για: αα) τον προγραμματιςμό
των δραςτθριοτιτων, τθν οργάνωςθ τθσ λειτουργίασ των υπθρεςιϊν και τθ ςφγκλθςθ
τακτικϊν ςυςκζψεων με τουσ αρμοδίουσ Ρροϊςταμζνουσ, για τθν εφρυκμθ λειτουργία του
Οργανιςμοφ, ββ) τθν προϊκθςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των υπθρεςιϊν του Οργανιςμοφ,
για τθν καλφτερθ λειτουργία τουσ και γγ) τθν αξιολόγθςθ του ζργου των υπθρεςιακϊν
μονάδων του οργανιςμοφ και τθν υποβολι ςχετικϊν εκκζςεων ςτο Δ.Σ.
β) Ρροετοιμάηει και ειςθγείται τα κζματα ςτο Δ.Σ.
γ) Ειςθγείται ςτο Δ.Σ. το επιχειρθςιακό πρόγραμμα του Οργανιςμοφ.
δ) Εξειδικεφει και εφαρμόηει το εγκεκριμζνο επιχειρθςιακό πρόγραμμα του Οργανιςμοφ, με
βάςθ τισ γενικζσ κατευκφνςεισ του Δ.Σ.
ε) Επιβλζπει και είναι υπεφκυνοσ για τθν εκτζλεςθ των αποφάςεων του Δ.Σ.
ςτ) Είναι υπεφκυνοσ για το ςχεδιαςμό επιςτθμονικϊν και διοικθτικϊν προγραμμάτων,
ςφμφωνα με το ςκοπό και το εγκεκριμζνο επιχειρθςιακό ςχζδιο του Οργανιςμοφ και
μεριμνά για τθν πραγματοποίθςθ τουσ.
η) Είναι υπεφκυνοσ για τθν εκτζλεςθ λειτουργικϊν δαπανϊν ςτο πλαίςιο του εγκεκριμζνου
από το Δ.Σ. ετιςιου προχπολογιςμοφ.
θ) Υποβάλλει ςτο Δ.Σ, ανά εξάμθνο, λεπτομερι ζκκεςθ για τθ δραςτθριότθτα του
Οργανιςμοφ και προτείνει τα αναγκαία μζτρα για τθν αποτελεςματικότερθ λειτουργία του.
κ) Υποβάλλει ςτο Δ.Σ. ςχζδιο προχπολογιςμοφ και ιςολογιςμοφ.
ι) Συνάπτει ςυμβάςεισ για λογαριαςμό του Οργανιςμοφ μζχρι το φψοσ αξίασ που ορίηεται
με απόφαςθ του Δ.Σ.
ια) Είναι πεικαρχικόσ προϊςτάμενοσ όλων των υπαλλιλων του Οργανιςμοφ, κατ’ ανάλογθ
εφαρμογι τθσ περίπτωςθσ α’ τθσ παρ. 3 του άρκρου 117 του Υπαλλθλικοφ Κϊδικα και
αςκεί τθν αρμοδιότθτα που προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ δ’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 118 του
ίδιου Κϊδικα, όπωσ οι ανωτζρω διατάξεισ αντικαταςτάκθκαν με το άρκρο δεφτερο του ν.
4057/2012 (Αϋ54).
ιβ) Ειςθγείται ςτο Δ.Σ. τθν εκχϊρθςθ επί μζρουσ αρμοδιοτιτων του ςτουσ Ρροϊςταμζνουσ
Διευκφνςεων, Τμθμάτων ι Γραφείων του Οργανιςμοφ και
ιγ) Αςκεί κάκε άλλθ αρμοδιότθτα που του ανατίκεται από το Δ.Σ.
5. Με τθν απόφαςθ που προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 40, μπορεί να ανατίκενται
και άλλεσ αρμοδιότθτεσ ςτον Γενικό Διευκυντι και να αναπροςδιορίηονται οι αρμοδιότθτεσ
του Γενικοφ Διευκυντι και του Δ.Σ., που προβλζπονται ςτον παρόντα νόμο.
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6. Οι αρμοδιότθτεσ του Γενικοφ Διευκυντι, όταν αυτόσ ελλείπει, απουςιάηει ι κωλφεται,
αςκοφνται από τον Ρρόεδρο του Δ.Σ.
7. Οι αποδοχζσ του Γενικοφ Διευκυντι, και των Αναπλθρωτϊν Γενικϊν Διευκυντϊν τθσ
επόμενθσ παραγράφου, κακορίηονται ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 22 του ν.
4354/2015. Στθν περίπτωςθ επίτευξθσ των ποιοτικϊν και ποςοτικϊν ςτόχων τθσ ςυμφωνίασ
δζςμευςθσ που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 9 του ν. 4369/2016,
καταβάλλεται επιπλζον αμοιβι, θ οποία κακορίηεται με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν
Οικονομικϊν και Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ.
8. Στον Οργανιςμό ςυςτινονται τρεισ κζςεισ Αναπλθρωτϊν Γενικϊν Διευκυντϊν, πλιρουσ
και αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ, με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου,
διάρκειασ πζντε ετϊν. Θ ςφμβαςθ εργαςίασ μπορεί να ανανεϊνεται μία μόνο φορά. Οι
Αναπλθρωτζσ Γενικοί Διευκυντζσ επιλζγονται φςτερα από δθμοςίευςθ πρόςκλθςθσ
εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ του Δ.Σ. του Οργανιςμοφ, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία επιλογισ
που προβλζπεται ςτισ παραγράφουσ 2 και 3 του άρκρου 8 του ν. 4369/2016.
9. α) Οι αρμοδιότθτεσ των τριϊν Αναπλθρωτϊν Γενικϊν Διευκυντϊν προςδιορίηονται ωσ
εξισ:
αα) Ο Αναπλθρωτισ Γενικόσ Διευκυντισ Ζργων ζχει αρμοδιότθτα τθν διοίκθςθ και τον
ςυντονιςμό κυρίωσ των ζργων κτθματογράφθςθσ για το ςφνολο τθσ ζκταςθσ τθσ χϊρασ, των
υποςτθρικτικϊν ζργων τθσ κτθματογράφθςθσ, κακϊσ και κάκε ζργου του Οργανιςμοφ ςτο
πλαίςιο του ςκοποφ και των αρμοδιοτιτων του όπωσ αυτά ορίηονται με τισ διατάξεισ του
άρκρου 1 του παρόντοσ.
ββ) Ο Αναπλθρωτισ Γενικόσ Διευκυντισ Κτθματολογίου ζχει αρμοδιότθτα τθ διοίκθςθ και
τον ςυντονιςμό τθσ Διεφκυνςθσ Κτθματολογίου τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ και των
Ρεριφερειακϊν Υπθρεςιϊν του Οργανιςμοφ για τθ λειτουργία του κτθματολογίου και,
γενικότερα, τθν επίτευξθ του ςκοποφ του Οργανιςμοφ όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτθν παρ. 2 του
άρκρου 1 του παρόντοσ.
γγ) Ο Αναπλθρωτισ Γενικόσ Διευκυντισ Υποςτθρικτικϊν Υπθρεςιϊν ζχει αρμοδιότθτα τθ
διοίκθςθ και τον ςυντονιςμό των Διευκφνςεων Ρλθροφορικισ, Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν &
Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν, Νομικισ και Ρροϊόντων & Υπθρεςιϊν για
τθν ςταδιακι υλοποίθςθ τθσ ςυγχϊνευςθσ των καταργοφμενων Υποκθκοφυλακείων και
διαμόρφωςθσ τθσ δομισ των Ρεριφερειακϊν Υπθρεςιϊν του Οργανιςμοφ, όπωσ αυτζσ
περιγράφονται ςτα άρκρα 15 και 16 του παρόντοσ.
β) Οι αρμοδιότθτεσ των Αναπλθρωτϊν Γενικϊν Διευκυντϊν εξειδικεφονται με τθν
πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ. Με τθν πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ
κακορίηεται και θ ςφνκεςθ τθσ Επιτροπισ Επιλογισ των Αναπλθρωτϊν Γενικϊν Διευκυντϊν,
ςτθν οποία μετζχει ο Γενικόσ Διευκυντισ του Οργανιςμοφ. Ο κακοριςμόσ των αποδοχϊν
των Αναπλθρωτϊν Γενικϊν Διευκυντϊν γίνεται με αναλογικι εφαρμογι τθσ παραγράφου 3
του άρκρου 22 του ν. 4354/2015.
10. Ο Γενικόσ Διευκυντισ και οι τρεισ Αναπλθρωτζσ Γενικοί Διευκυντζσ ςυνιςτοφν τθν
Εκτελεςτικι Ομάδα Διοίκθςθσ του Οργανιςμοφ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΟΓΑΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 6
Ράγια και αναλογικά τζλη για την εγγραφή πράξεων

1. Τα πάγια και αναλογικά τζλθ και τα δικαιϊματα ι πρόςτιμα που προβλζπεται να
καταβάλλονται υπζρ τθσ ΕΚΧΑ Α.Ε. ι του ΟΚΧΕ ι του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςφμφωνα με τισ
παραγράφουσ 8 και 10 του άρκρου 2 του ν. 2308/1995 (Αϋ114), το άρκρο 1 του ν.
3481/2006 (Αϋ162), τθν παράγραφο 2 του άρκρου 4, τισ παραγράφουσ 1 και 4 του άρκρου
14, τθν παράγραφο 2 του άρκρου 22 και τθν περίπτωςθ δ’ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου
23, του ν.2664/1998, όπωσ αντικαταςτάκθκαν με τισ διατάξεισ του άρκρου 2 του ν.
3481/2006 και των άρκρων 2 και 3 του ν. 4164/2013 (Αϋ156), αποτελοφν ζςοδα του
Οργανιςμοφ και καταβάλλονται υπζρ αυτοφ.
2. Τα πάγια και αναλογικά τζλθ και δικαιϊματα που προβλζπεται να καταβάλλονται υπζρ
του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, των αμίςκων Υποκθκοφυλάκων, των εμμίςκων
Υποκθκοφυλακείων, των εκτελοφντων ι αναπλθροφντων ςτα ζργα Υποκθκοφφλακα,
Συμβολαιογράφων ι Ειρθνοδικϊν και του ΤΑΧΔΙΚ, με τισ διατάξεισ: α) του ν. 325/1976
(Αϋ125), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, και των κατ’ εξουςιοδότθςι του εκδοκειςϊν
κανονιςτικϊν αποφάςεων, β) τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 19 του ν. 2844/2000 (Αϋ220),
θ οποία προςτζκθκε με τθν παρ. 6 του ν. 2915/2001 (Αϋ109), γ) του άρκρου 17 του ν.
3226/2004 (Αϋ24) και δ) του άρκρου 20 του ν. 2145/1993 (Αϋ88), καταργοφνται και
αντικακίςτανται από τα τζλθ υπζρ του Οργανιςμοφ και τισ αποδόςεισ υπζρ του ΤΑΧΔΙΚ, που
κακορίηονται με τισ επόμενεσ διατάξεισ του παρόντοσ Κεφαλαίου.
3. Για τθν εφαρμογι των διατάξεων του παρόντοσ Κεφαλαίου οι παρακάτω όροι ζχουν τισ αντίςτοιχεσ
ζννοιεσ:
α) Ωσ «βιβλίο» ι «βιβλία», νοοφνται τα βιβλία που προβλζπονται από τισ κείμενεσ διατάξεισ και τισ
διατάξεισ του παρόντοσ νόμου να τθροφνται, ςε αναλογικι ι θλεκτρονικι μορφι, ςτα Κτθματολογικά
Γραφεία και τα Υποκαταςτιματά τουσ, για: αα) τθν τιρθςθ, ενθμζρωςθ και λειτουργία του
Eκνικοφ Kτθματολογίου, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτουσ νόμουσ 2308/1995 και
2664/1998, ββ) τθν τιρθςθ, ενθμζρωςθ και λειτουργία του ςυςτιματοσ Μεταγραφϊν και
Υποκθκϊν, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο κανονιςτικό διάταγμα 19/23-7-1941, όπωσ τροποποιικθκε
με το νομοκετικό διάταγμα 811/19-1-1971, γγ) τθν τιρθςθ και διαχείριςθ των αρχείων του
ςυςτιματοσ Μεταγραφϊν και Υποκθκϊν και δδ) τθν τιρθςθ, ενθμζρωςθ και λειτουργία του
ςυςτιματοσ ενεχφρων ςε κινθτά χωρίσ παράδοςθ, άλλων ςυμβάςεων παροχισ αςφάλειασ επί
κινθτϊν, κακϊσ και τθσ ενεχφραςθσ ι εκχϊρθςθσ επιχειρθματικϊν απαιτιςεων ι άλλων
δικαιωμάτων, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτα Κεφάλαια Αϋ, Βϋ και Γϋ του ν. 2844/2000.
β) Ωσ «πράξθ», νοείται κάκε δικαιοπραξία, δικαςτικι απόφαςθ, διοικθτικι πράξθ, δικόγραφο,
διαδικαςτικι πράξθ ι δθμοςίευςθ, θ οποία προβλζπεται από τισ ιςχφουςεσ κάκε φορά διατάξεισ να
εγγράφεται ςτα βιβλία.
γ) Ωσ «εγγραφι», νοείται θ μεταγραφι, θ καταχϊριςθ, θ ςθμείωςθ, θ εξάλειψθ, θ τροπι, θ άρςθ ι θ
διαγραφι πράξθσ ςτα βιβλία.
4. Με τθν επιφφλαξθ ειδικότερων διατάξεων, για τθν εγγραφι κάκε πράξθσ ςτα βιβλία καταβάλλεται
πάγιο τζλοσ δϊδεκα ευρϊ (12 €), με εξαίρεςθ τισ πράξεισ τθσ επομζνθσ παραγράφου.
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5. Για τθν εγγραφι ςε βιβλία των πράξεων:
α) αγοραπωλθςίασ, β) ανταλλαγισ, γ) διανομισ, δ) ειςφοράσ ακινιτου ςε εταιρεία, ε) περίλθψθσ
κατακυρωτικισ ζκκεςθσ, ςτ) δικαςτικισ απόφαςθσ με τθν οποία αναγνωρίηεται θ κυριότθτα λόγω
ζκτακτθσ χρθςικτθςίασ, η) μίςκωςθσ κατά το άρκρο 618 ΑΚ, χρονομεριςτικισ μίςκωςθσ και
χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ, καταβάλλεται πάγιο τζλοσ τριϊν ευρϊ (3 €).
6. Για τθν εγγραφι των παρακάτω πράξεων ςτα βιβλία καταβάλλεται τζλοσ, ωσ εξισ:
α) Αναλογικό τζλοσ ίςο με ποςοςτό πζντε χιλιοςτά (5 ‰) επί τθσ αξίασ του ακινιτου ι του
δικαιϊματοσ ι του φψουσ του μιςκϊματοσ, για τθν εγγραφι των πράξεων: αα) αγοραπωλθςίασ, ββ)
ανταλλαγισ, γγ) διανομισ, δδ) ειςφοράσ ακινιτου ςε εταιρεία, εε) περίλθψθσ κατακυρωτικισ ζκκεςθσ,
ςτςτ) δικαςτικισ απόφαςθσ με τθν οποία αναγνωρίηεται θ κυριότθτα λόγω ζκτακτθσ χρθςικτθςίασ, ηη)
μίςκωςθσ κατ' άρκρο 618 ΑΚ., χρονομεριςτικισ μίςκωςθσ και χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ.
β) Αναλογικό τζλοσ ίςο με ποςοςτό οκτϊ χιλιοςτά (8 ‰) επί τθσ αξίασ του ακινιτου ι του
δικαιϊματοσ, για τθν εγγραφι των πράξεων: αα) προικοςυμφϊνου ι γονικισ παροχισ, ββ) δωρεάσ εν
ηωι ι αιτία κανάτου, γγ) ςφςταςθσ πραγματικισ δουλείασ, δδ) υποκικθσ, εε) προςθμείωςθσ
υποκικθσ, ςτςτ) κατάςχεςθσ αναγκαςτικισ ι ςυντθρθτικισ ι με επιταγι, ηη) αναγγελίασ απαίτθςθσ
που επζχει κζςθ κατάςχεςθσ, θθ) διλωςθσ ςυνζχιςθσ πλειςτθριαςμοφ, κκ) δικαςτικισ μεςεγγφθςθσ,
ιι) ζκκεςθσ περιγραφισ και εκτίμθςθσ ακινιτου, ιαια) δθμοςίευςθσ του ν. 2844/2000 (Α' 220).
γ) Ράγιο τζλοσ είκοςι ευρϊ (20€), για τθν εγγραφι κάκε πράξθσ από τισ αναφερόμενεσ ςτισ
περιπτϊςεισ α' και β' τθσ παροφςασ παραγράφου.
δ) Για τισ εγγραφζσ που διενεργοφνται ςτο κτθματολογικό βιβλίο του άρκρου 10 του ν. 2664/1998, το
ποςοςτό που ορίηεται για τον προςδιοριςμό του αναλογικοφ τζλουσ ςτισ περιπτϊςεισ α' και β', τθσ
παροφςασ παραγράφου προςαυξάνεται κατά ποςοςτό ενόσ χιλιοςτοφ (1‰) επί τθσ αξίασ του
ακινιτου ι του δικαιϊματοσ ι του μιςκϊματοσ, αντίςτοιχα.
Άρθρο 7
Τζλη για την ζκδοςη και χορήγηςη αντιγράφων,
πιςτοποιητικών και διαγραμμάτων
1. Για τθ χοριγθςθ πιςτοποιθτικοφ από τα βιβλία, καταβάλλεται πάγιο τζλοσ εννζα ευρϊ και πενιντα
λεπτϊν (9,50 €). Πταν με τθν ίδια αίτθςθ χορθγοφνται περιςςότερα του ενόσ πιςτοποιθτικά για τον
ίδιο τίτλο, καταβάλλεται πάγιο τζλοσ ζξι ευρϊ και πενιντα λεπτϊν (6,50 €) για κάκε, επιπλζον του
ενόσ, πιςτοποιθτικό. Πταν το πιςτοποιθτικό χορθγείται με τθν υποβολι αίτθςθσ για εγγραφι πράξθσ,
καταβάλλεται πάγιο τζλοσ ζξι ευρϊ και πενιντα λεπτϊν (6,50 €), για κάκε πιςτοποιθτικό.
2. Για τθ χοριγθςθ αντιγράφου ςτοιχείου από το αρχείο του Κτθματολογικοφ Γραφείου ι του
Υποκαταςτιματόσ του, καταβάλλεται πάγιο τζλοσ εννζα ευρϊ και πενιντα λεπτϊν (9,50 €). Το τζλοσ
του προθγοφμενου εδαφίου προςαυξάνεται κατά τζςςερα ευρϊ και πενιντα λεπτά (4,50 €) για κάκε,
επιπλζον του ενόσ, φφλλο του χορθγοφμενου αντιγράφου. Το τζλοσ του πρϊτου εδαφίου
προςαυξάνεται κατά ζξι ευρϊ και πενιντα λεπτά (6,50 €), όταν χορθγείται αντίγραφο πράξθσ από τα
βιβλία μεταγραφϊν.
3. Για τθ χοριγθςθ αποςπάςματοσ κτθματολογικοφ διαγράμματοσ και κτθματογραφικοφ
διαγράμματοσ, καταβάλλεται πάγιο τζλοσ δεκαπζντε ευρϊ (15 €) ι τριάντα τρία ευρϊ (33 €),
αντίςτοιχα.

Άρθρο 8
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Τρόποσ πληρωμήσ των τελών
Αποδόςεισ του Οργανιςμοφ ςτο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.
1. Τα τζλθ των άρκρων 6 και 7 δεν επιβαρφνονται με Φ.Ρ.Α.
2. Θ πλθρωμι των παγίων και αναλογικϊν τελϊν του νόμου αυτοφ ςτον Οργανιςμό, διενεργείται
μζςω των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων, όπωσ ειδικότερα κακορίηεται με τθν απόφαςθ που εκδίδεται κατ'
εξουςιοδότθςθ τθσ παραγράφου 1, περίπτωςθ βϋ, του άρκρου 40. Μζχρι τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ
απόφαςθσ του προθγουμζνου εδαφίου θ πλθρωμι διενεργείται με μετρθτά και εφόςον το προσ
καταβολι ποςό υπερβαίνει ςυνολικά τα διακόςια ευρϊ, θ πλθρωμι δφναται να διενεργείται και με
κατάκεςθ επιταγισ.
3. Ο Οργανιςμόσ αποδίδει ςτο Ταμείο Χρθματοδοτιςεωσ Δικαςτικϊν Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), ωσ
επιχοριγθςθ, για τθν επίτευξθ των ςκοπϊν του:
Α. Ροςά ίςα με τα πάγια τζλθ, που ειςπράχκθκαν κατά μινα και αντιςτοιχοφν ςε ποςοςτό:
α) 25% επί των πάγιων τελϊν για τθν εγγραφι πράξεων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5 του άρκρου
6,
β) 100% επί των παγίων τελϊν για τθν εγγραφι πράξεων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του άρκρου
6,
γ) 53% επί των παγίων τελϊν για τθ χοριγθςθ πιςτοποιθτικϊν, ςφμφωνα με το πρϊτο εδάφιο τθσ
παραγράφου 1 του άρκρου 7,
δ) 31% επί των παγίων τελϊν για τθ χοριγθςθ πιςτοποιθτικϊν, ςφμφωνα με τα δεφτερο και τρίτο
εδάφια τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 7,
ε) 53% επί των παγίων τελϊν για τθ χοριγθςθ αντιγράφων, ςφμφωνα με το πρϊτο εδάφιο τθσ
παραγράφου 2 του άρκρου 7.
ςτ) 31% επί των παγίων τελϊν για τθ χοριγθςθ αντιγράφων, ςφμφωνα με το τρίτο εδάφιο τθσ
παραγράφου 2 του άρκρου 7.
Β. Ροςά ίςα με τα αναλογικά τζλθ που ειςπράττονται για τισ εγγραφζσ που αφοροφν ακίνθτα τα οποία
ενζπιπταν ςτθν κατά τόπο αρμοδιότθτα των εμμίςκων Υποκθκοφυλακείων και των Κτθματολογικϊν
Γραφείων όδου και Κω – Λζρου, πριν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου, και αντιςτοιχοφν
ςε ποςοςτό:
α) 20% επί των αναλογικϊν τελϊν για τισ εγγραφζσ πράξεων, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ α' τθσ παρ.
7 του άρκρου 6 και
β) 12,5% επί των αναλογικϊν τελϊν για τισ εγγραφζσ πράξεων, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ β' τθσ
παρ. 7 του άρκρου 6.

Άρθρο 9
Βιβλία Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταςτημάτων
1. Τα Κτθματολογικά Γραφεία και τα Υποκαταςτιματά τουσ τθροφν:
α) Το «Θμερολόγιο Ειςερχομζνων Ρράξεων», το «Βιβλίο Αιτιςεων για τθν ζκδοςθ και χοριγθςθ
πιςτοποιθτικϊν, αντιγράφων και αποςπαςμάτων» και τα λοιπά κτθματολογικά βιβλία και
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διαγράμματα που προβλζπεται να τθροφνται θλεκτρονικά ςτα Κτθματολογικά Γραφεία, ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ του άρκρου 3 του ν.2664/1998, για τισ κτθματογραφθμζνεσ περιοχζσ τθσ κατά τόπον
αρμοδιότθτάσ τουσ.
β) Τα βιβλία που προβλζπεται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ να τθροφνται από τα Υποκθκοφυλακεία
του Κράτουσ και τα Κτθματολογικά Γραφεία όδου και Κω-Λζρου, για τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων
τθσ περίπτωςθσ βϋ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 15, για τισ περιοχζσ τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ ςτισ
οποίεσ δεν ζχει οριςτεί θ θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ του Κτθματολογίου. Μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του
Κτθματολογίου τα βιβλία του προθγουμζνου εδαφίου αντικακίςτανται από αυτά που προβλζπονται
ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ.
Με απόφαςθ του Δ.Σ του Οργανιςμοφ που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, μπορεί
να καταργοφνται βιβλία του πρϊτου εδαφίου τθσ παροφςασ περίπτωςθσ, που δεν αφοροφν τθ
διαςφάλιςθ τθσ τάξθσ και τθσ δθμοςιότθτασ των εγγραφϊν και τθ διαςφάλιςθ τθσ
δθμόςιασ πίςτθσ ςτισ εγγραφζσ.
2. Από τα Κτθματολογικά Γραφεία του Οργανιςμοφ και τα Υποκαταςτιματά τουσ, τθρείται
θλεκτρονικά και το «Ρρωτόκολλο Καταχϊριςθσ Δθμοςιεφςεων» του ν. 2844/2000.
3. Θ εγγραφι των αιτιςεων ςτα βιβλία των παραγράφων 1 και 2, γίνεται αυκθμερόν, κατά τθ ςειρά
υποβολισ τουσ, και ςυμπλθρϊνονται υποχρεωτικά τα πεδία που κακορίηονται με τθν απόφαςθ που
εκδίδεται κατ' εξουςιοδότθςθ τθσ παραγράφου 1, περίπτωςθ γϋ, του άρκρου 40, μεταξφ των οποίων
και θ πιςτοποίθςθ καταβολισ των τελϊν του παρόντοσ Κεφαλαίου.
4. Αν δεν είναι τεχνικά εφικτι θ θλεκτρονικι τιρθςθ των βιβλίων των παρ. 1 και 2, θ εγγραφι των
αιτιςεων γίνεται ςε ζντυπα φφλλα, τα οποία είναι παράγωγα τθσ ψθφιακισ μορφισ. Θ εγγραφι που
ζγινε ςε ζντυπα φφλλα τρζπεται ςε ψθφιακι, αμζςωσ μόλισ αρκεί θ τεχνικι αδυναμία.
5. Στο «Θμερολόγιο Ειςερχομζνων Ρράξεων» και ςτο «Βιβλίο Αιτιςεων για τθν ζκδοςθ και χοριγθςθ
πιςτοποιθτικϊν, αντιγράφων και αποςπαςμάτων» περιζχονται και ςυμπλθρϊνονται υποχρεωτικά τα
πεδία που κακορίηονται με τθν απόφαςθ που εκδίδεται κατ' εξουςιοδότθςθ τθσ παραγράφου 1,
περίπτωςθ γϋ, του άρκρου 40.

Άρθρο 10
Απαλλαγζσ από την καταβολή τελών – Μειωμζνα τζλη

1. Οι φορείσ τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ, όπωσ ορίηεται ςτθν περίπτ. ςτϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου
14 του ν. 4270/2014 (Α’143) απαλλάςςονται από τθν καταβολι τελϊν του παρόντοσ Κεφαλαίου.
2. Ειδικότερεσ διατάξεισ για τθν απαλλαγι από τθν καταβολι, ι τθν καταβολι μειωμζνων, παγίων και
αναλογικϊν τελϊν διατθροφνται ςε ιςχφ.
Άρθρο 11
Ρόροι του Οργανιςμοφ
Ο Οργανιςμόσ είναι αυτοχρθματοδοτοφμενοσ. Ρόροι του Οργανιςμοφ είναι:
α) Τα πάγια και αναλογικά τζλθ που ειςπράττονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των
προθγουμζνων άρκρων του παρόντοσ Κεφαλαίου.
β) Τα ζςοδα από τθν εκμετάλλευςθ του αρχείου προϊόντων του.
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γ) Τα ζςοδα από τθν παροχι υπθρεςιϊν και τθ μεταφορά τεχνογνωςίασ ςε τρίτουσ ςτουσ
τομείσ τθσ γεωδαιςίασ, τοπογραφίασ, χαρτογραφίασ, κτθματολογίου, γεωγραφικϊν
ςυςτθμάτων πλθροφοριϊν κλπ.
δ) Τόκοι και λοιπά ζςοδα από τθ διαχείριςθ των κεφαλαίων του.
ε) Ζκτακτθ κρατικι επιχοριγθςθ, εφόςον παρίςταται ανάγκθ, θ οποία εγγράφεται ςτον
προχπολογιςμό του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ και αποδίδεται ςτον
Οργανιςμό με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ.
ςτ) Χρθματοδότθςθ μζςω ςυλλογικισ απόφαςθσ ζργου (ΣΑΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξθσ
και Ανταγωνιςτικότθτασ για τθ ςυμμετοχι του Οργανιςμοφ ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων
Επενδφςεων και ςε ευρωπαϊκά ι ςυγχρθματοδοτοφμενα προγράμματα, τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ ι άλλων διεκνϊν Οργανιςμϊν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΟΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΘΩΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΚΕΝΤΙΚΗ ΥΡΗΕΣΙΑ-ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΕΣ ΥΡΗΕΣΙΕΣΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Άρθρο 12
Διάρθρωςη Οργανιςμοφ
1. Ο Οργανιςμόσ διαρκρϊνεται ςε Κεντρικι και Ρεριφερειακζσ Υπθρεςίεσ.
2. Θ Κεντρικι Υπθρεςία (Κ.Υ.) αποτελείται από τισ αυτοτελείσ Μονάδεσ τθσ παραγράφου 3
και τισ Διευκφνςεισ και τα Τμιματα που προβλζπονται ςτο επόμενο άρκρο. Με απόφαςθ
του Οργανιςμοφ μποροφν να ςυςτινονται Ραραρτιματα τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ.
3. Οι αυτοτελείσ Μονάδεσ και οι αρμοδιότθτζσ τουσ ορίηονται ωσ ακολοφκωσ :
α) Το Γραφείο Ρροζδρου και Υποςτιριξθσ του Δ.Σ. του Οργανιςμοφ, το οποίο λειτουργεί ςε
επίπεδο Τμιματοσ, υπάγεται ςτον Ρρόεδρο του Οργανιςμοφ και είναι αρμόδιο για τθ
διοικθτικι υποςτιριξθ του Ρροζδρου και του Δ.Σ. του Οργανιςμοφ .
β) Το Γραφείο Γενικοφ Διευκυντι, το οποίο λειτουργεί ςε επίπεδο Τμιματοσ, υπάγεται ςτο
Γενικό Διευκυντι και είναι αρμόδιο για τθ διοικθτικι υποςτιριξι του.
γ) Θ Αυτοτελισ Μονάδα Εςωτερικοφ Ελζγχου, λειτουργεί ςε επίπεδο Τμιματοσ , υπάγεται
ςτον Ρρόεδρο του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ που προβλζπονται
ςτο άρκρο 12 του ν. 3492/2006. Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Μονάδασ ανάγονται ςε όλα τα κζματα
εςωτερικοφ ελζγχου και ιδίωσ:
1) Στθ ςφνταξθ ςχεδίου ςτρατθγικισ και ςχεδιαςμοφ ελζγχων που υποβάλλεται προσ
ζγκριςθ ςτον Ρρόεδρο του Οργανιςμοφ και επικαιροποιείται με τθ ςφνταξθ ετιςιου
προγράμματοσ ελζγχων.
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2) Στον ζλεγχο επάρκειασ του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου διοικθτικϊν και
οικονομικϊν λειτουργιϊν του Οργανιςμοφ και ςτθν ειςιγθςθ των ςχετικϊν βελτιωτικϊν
προτάςεων.
3) Στον ζλεγχο εφαρμογισ των κανόνων δικαίου και ςτον ζλεγχο τθσ νομιμότθτασ και
κανονικότθτασ των δαπανϊν, όπωσ και του εςωτερικοφ κανονιςτικοφ πλαιςίου διοικθτικοοικονομικϊν λειτουργιϊν του Οργανιςμοφ.
4) Στθν αξιολόγθςθ τθσ οικονομίασ, τθσ αποδοτικότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ των
διοικθτικο-οικονομικϊν λειτουργιϊν του Οργανιςμοφ βάςει τθσ αρχισ τθσ δθμοςιονομικισ
διαχείριςθσ.
5) Στθν αξιολόγθςθ του προγραμματιςμοφ, του ςχεδιαςμοφ και τθσ εκτζλεςθσ των
διοικθτικϊν και οικονομικϊν λειτουργιϊν του Οργανιςμοφ.
6) Στον ζλεγχο τθσ ορκισ διενζργειασ των δαπανϊν, τθσ ορκισ είςπραξθσ και εμφάνιςθσ
των εςόδων, τθσ διαχείριςθσ κινδφνων, όπωσ και τθσ διαχείριςθσ τθσ περιουςίασ του
Οργανιςμοφ με τθν εξακρίβωςθ του ενεργθτικοφ και πακθτικοφ και του μιςκολογικοφ
κόςτουσ, για τον εντοπιςμό τυχόν φαινομζνων κακοδιοίκθςθσ και κακοδιαχείριςθσ,
κατάχρθςθσ, ςπατάλθσ, απάτθσ ι διαφκοράσ και τθν αποτροπι τουσ ςτο μζλλον.
7) Στον ζλεγχο πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων των διοικθτικο-οικονομικϊν λειτουργιϊν
προκειμζνου να διαπιςτωκεί κατά πόςον επιτυγχάνουν τουσ ςκοποφσ τουσ και εάν ζχουν
ενςωματωκεί ςε αυτά επαρκείσ αςφαλιςτικζσ δικλείδεσ και μθχανιςμοί ελζγχου.
8) Στθ διαβεβαίωςθ τθσ ακρίβειασ, τθσ αξιοπιςτίασ και τθσ ζγκαιρθσ προετοιμαςίασ των
χρθματοοικονομικϊν αναφορϊν.
9) Στθ διενζργεια τακτικοφ ελζγχου των παγίων προκαταβολϊν του Οργανιςμοφ.
10) Στον οικονομικό και διαχειριςτικό ζλεγχο των δθμοςίων υπολόγων και δθμοςίων
διαχειρίςεων που υπάγονται ςτον Οργανιςμό.
11) Στθ διενζργεια ζνορκθσ διοικθτικισ εξζταςθσ ςε περίπτωςθ απϊλειασ δικαιολογθτικϊν
πλθρωμισ δαπάνθσ πριν τθν ζκδοςθ τίτλου πλθρωμισ.
12) Στθ διενζργεια ερευνϊν κατόπιν εντολισ του Ρροζδρου.
13) Στθν ζρευνα τθσ φπαρξθσ αντικειμενικισ αδυναμίασ απόδοςθσ λογαριαςμοφ
χρθματικοφ εντάλματοσ προπλθρωμισ.
14) Στθ διαπίςτωςθ ςε περίπτωςθ απϊλειασ αποδεικτικϊν είςπραξθσ που δεν ζχουν
εξοφλθκεί, τθσ ειςαγωγισ ι μθ ςτθν Δ.Ο.Υ. ι ςτο Τελωνείο του ποςοφ που αναγράφεται ςε
αυτά ενϊ ςε περίπτωςθ απϊλειασ γραμματίων, χρθματικϊν ενταλμάτων ι άλλων τίτλων
πλθρωμισ, πριν τθν εξόφλθςθ τουσ, ςτθ διαπίςτωςθ τθσ μθ εξόφλθςθσ αυτϊν,
προκειμζνου να εκδοκοφν αντίγραφά τουσ, κακϊσ και ςε περίπτωςθ απϊλειασ χρθματικϊν
ενταλμάτων ι άλλων τίτλων πλθρωμισ μετά τθν εξόφλθςθ αυτϊν, προκειμζνου να εκδοκεί
αντίγραφο, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.
15) Στθν
επιβολι δθμοςιονομικϊν διορκϊςεων ςε περίπτωςθ που εντοπιςκοφν
μεμονωμζνεσ ι ςυςτθμικζσ παρατυπίεσ ςε υπθρεςίεσ του Οργανιςμοφ.
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16) Στθν παροχι διαβεβαίωςθσ για τθν επάρκεια των ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ελζγχου
των διοικθτικϊν και οικονομικϊν λειτουργιϊν του Οργανιςμοφ.
17) Στθ ςφνταξθ ετθςίων εκκζςεων απολογιςτικοφ χαρακτιρα ςτο τζλοσ του ζτουσ, ςχετικά
με τισ εργαςίεσ του Τμιματοσ.
18) Στθν ενθμζρωςθ του Δ.Σ για τα πορίςματα των ελζγχων και ςτθν ειςιγθςθ για τθ λιψθ
των αναγκαίων μζτρων.
19) Στον ζλεγχο των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων του Οργανιςμοφ προκειμζνου να
διαπιςτωκεί κατά πόςον επιτυγχάνουν τουσ ςκοποφσ τουσ και εάν ζχουν ενςωματωκεί ςε
αυτά επαρκείσ αςφαλιςτικζσ δικλείδεσ και μθχανιςμοί ελζγχου.
δ) Το Γραφείο Δθμοςίων Σχζςεων, το οποίο λειτουργεί ςε επίπεδο Τμιματοσ, είναι αρμόδιο
για τισ δθμόςιεσ ςχζςεισ και τθν υλοποίθςθ του επικοινωνιακοφ προγράμματοσ του
Οργανιςμοφ, με ςκοπό τθν προϊκθςθ και προβολι του ζργου και του ςκοποφ του, και
υπάγεται ςτο Γενικό Διευκυντι.
4. Στον Οργανιςμό ςυςτινεται τριμελζσ Επιςτθμονικό Συμβοφλιο. Το Συμβοφλιο
ςυγκροτείται με απόφαςθ του Δ.Σ. του Οργανιςμοφ, για κθτεία δφο ετϊν, που μπορεί να
ανανεϊνεται. Ωσ μζλθ του Επιςτθμονικοφ Συμβουλίου ορίηονται υπάλλθλοι του
Οργανιςμοφ, μπορεί δε να ορίηονται και πρόςωπα από τον ευρφτερο δθμόςιο ι ιδιωτικό
τομζα, τα οποία πρζπει να διακζτουν μεταπτυχιακό τίτλο τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ
ςε αντικείμενο ςυναφζσ με αυτό του Οργανιςμοφ και αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςε τομείσ
ςτουσ οποίουσ δραςτθριοποιείται ο Οργανιςμόσ. Το Επιςτθμονικό Συμβοφλιο είναι αρμόδιο
για τθν υποςτιριξθ του Δ.Σ. και των οργανικϊν μονάδων του Οργανιςμοφ, ιδίωσ με τθν
παροχι γνωμοδοτιςεων και τθν εκπόνθςθ μελετϊν και ερευνϊν, ςε ηθτιματα που
ςυνάπτονται με τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων του Οργανιςμοφ και του ανατίκενται με
απόφαςθ του Δ.Σ. ι του Γενικοφ Διευκυντι. Στο μζλοσ του Επιςτθμονικοφ Συμβουλίου που
δεν προζρχεται από τον Οργανιςμό καταβάλλεται, για τθ ςυμμετοχι του ςτο Επιςτθμονικό
Συμβοφλιο, αποηθμίωςθ, θ οποία κακορίηεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο
1 του άρκρου 21 του ν. 4354/2015 (Αϋ176).

Άρθρο 13
Κεντρική Υπηρεςία του Οργανιςμοφ

Θ Κεντρικι Υπθρεςία (Κ.Υ) του Οργανιςμοφ διαρκρϊνεται ςε οργανικζσ μονάδεσ επιπζδου
Διεφκυνςθσ, ωσ εξισ:
1. Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ
2. Διεφκυνςθ Κτθματολογίου,
3. Διεφκυνςθ Ζργων,
4.Διεφκυνςθ Δαςικϊν Χαρτϊν και Χαρτογράφθςθσ Φυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ
5. Διεφκυνςθ Γεωχωρικϊν Ρλθροφοριϊν,
6. Διεφκυνςθ Ρροϊόντων και Υπθρεςιϊν,
7. Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν
8. Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν και Ανκρωπίνου Δυναμικοφ,
9. Διεφκυνςθ Ρλθροφορικισ,
10. Νομικι Διεφκυνςθ.
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Άρθρο 14
Διάρθρωςη και Αρμοδιότητεσ
των Διευθφνςεων τησ Κ.Υ. του Οργανιςμοφ

1. Θ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ ςυγκροτείται από τα Τμιματα: ι) Σχεδιαςμοφ, ιι)
Ραρακολοφκθςθσ Ζργου και ιιι) Διαχείριςθσ Αλλαγϊν και Κινδφνων.
1.1. Θ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ είναι αρμόδια ιδίωσ για τθν ςφνταξθ, παρακολοφκθςθ
και αξιολόγθςθ υλοποίθςθσ του μακροπρόκεςμου, μεςοπρόκεςμου και βραχυπρόκεςμου
ςχεδιαςμοφ δράςθσ του Οργανιςμοφ, για τθν διαχείριςθ επενδυτικϊν ι άλλων
προγραμμάτων, κακϊσ και για τθ διαχείριςθ αλλαγϊν, κινδφνων και κρίςεων.
1.2. Οι αρμοδιότθτεσ των Τμθμάτων τθσ Διεφκυνςθσ Ρρογραμματιςμοφ ορίηονται ωσ
ακολοφκωσ:
1.2.1. Το Τμιμα Σχεδιαςμοφ είναι αρμόδιο για τθ ςφνταξθ και ειςιγθςθ του
μακροπρόκεςμου, μεςοπρόκεςμου και βραχυπρόκεςμου ςχεδιαςμοφ δράςθσ του
Οργανιςμοφ, τθν πρόταςθ για νζα ζργα που βελτιϊνουν τθ ςφνταξθ και λειτουργία του
Κτθματολογίου, των γεωδαιτικϊν, χαρτογραφικϊν και λοιπϊν δράςεων του Οργανιςμοφ,
κακϊσ και τθν ειςιγθςθ για τθ ςφναψθ ςυνεργαςιϊν του Οργανιςμοφ με φορείσ του
Δθμοςίου και τρίτουσ.
1.2.2. Το Τμιμα Ραρακολοφκθςθσ Ζργου είναι αρμόδιο για τθν παρακολοφκθςθ τθσ
υλοποίθςθσ του ςυνολικοφ ζργου του Οργανιςμοφ, το ςυντονιςμό δράςεων διαφορετικϊν
Διευκφνςεων που ζχουν αλλθλεξαρτιςεισ, τθν υποςτιριξθ τθσ διοίκθςθσ των ζργων του
Οργανιςμοφ κακϊσ και τθ ςφνταξθ αναφορϊν για τθν πορεία των δραςτθριοτιτων του
Οργανιςμοφ προσ τθ Διοίκθςθ.
1.2.3. Το Τμιμα Διαχείριςθσ Αλλαγϊν και Κινδφνων είναι αρμόδιο για τθν αναγνϊριςθ,
καταγραφι, τθν παρακολοφκθςθ, αποτίμθςθ και τθν ειςιγθςθ για τθν αποςόβθςθ ι τθ
μετρίαςθ των κινδφνων που υφίςτανται ςτο πλαίςιο των βαςικϊν δραςτθριοτιτων του
Οργανιςμοφ. Επιπλζον, το Τμιμα αυτό είναι αρμόδιο για το ςχεδιαςμό και τθν
παρακολοφκθςθ τθσ διαχείριςθσ αλλαγϊν ςε οργανωτικό και ςε λειτουργικό επίπεδο.
2. Θ Διεφκυνςθ Κτθματολογίου ςυγκροτείται από τισ ακόλουκεσ οργανικζσ μονάδεσ:
α) τθν Υποδιεφκυνςθ Ρεριφερειακϊν Υπθρεςιϊν Κτθματολογίου που αποτελείται από τα
Τμιματα: ι) Σχεδιαςμοφ τθσ Οργάνωςθσ και Εγκατάςταςθσ, ιι) Συντονιςμοφ Λειτουργίασ και
Εποπτείασ των Ρεριφερειακϊν Υπθρεςιϊν, ιιι) Υποςτιριξθσ των Χρθςτϊν Εφαρμογϊν και
ιv) Ψθφιοποίθςθσ Θλεκτρονικϊν Υπθρεςιϊν και Αρχείου.
β) τθν Υποδιεφκυνςθ Διαχείριςθσ Χωρικϊν Δεδομζνων που αποτελείται από τα Τμιματα: ι)
Ενθμζρωςθσ Χωρικϊν Δεδομζνων, ιι) Συντονιςμοφ Ρεριφερειακϊν Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν και
ιιι) Ανάπτυξθσ και Τεχνικισ Υποςτιριξθσ.
2.1. Θ Διεφκυνςθ Κτθματολογίου είναι αρμόδια ιδίωσ για τθ διαςφάλιςθ τθσ εφρυκμθσ και
ομοιογενοφσ λειτουργίασ των Κτθματολογικϊν Γραφείων ωσ προσ τθν τιρθςθ των
ςυςτθμάτων δθμοςιότθτασ εμπραγμάτων δικαιωμάτων Κτθματολογίου και Υποκθκϊν και
Μεταγραφϊν, το ςχεδιαςμό τθσ οργάνωςθσ και εγκατάςταςθσ των περιφερειακϊν
υπθρεςιϊν του Οργανιςμοφ, το ςυντονιςμό, τθν υποςτιριξθ και τθν εποπτεία των
διοικθτικϊν και τεχνικϊν λειτουργιϊν των Κτθματολογικϊν Γραφείων και των
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Υποκαταςτθμάτων τουσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ χριςθσ των πλθροφοριακϊν
εφαρμογϊν που χρθςιμοποιοφνται από αυτά, τθν ορκι τιρθςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων του
Εκνικοφ Κτθματολογίου και τθν υλοποίθςθ χωρικϊν μεταβολϊν μεγάλθσ κλίμακασ που δεν
διαχειρίηονται τα Κτθματολογικά Γραφεία.
2.2. Οι αρμοδιότθτεσ των Υποδιευκφνςεων και Τμθμάτων τθσ Διεφκυνςθσ Κτθματολογίου
ορίηονται ωσ ακολοφκωσ :
2.2.1. Θ Υποδιεφκυνςθ Ρεριφερειακϊν Υπθρεςιϊν Κτθματολογίου είναι αρμόδια για τθ
μετάβαςθ ςτθ λειτουργία του Εκνικοφ Κτθματολογίου ςτο ςφνολο τθσ χϊρασ, για τθν
εφρυκμθ και ομοιογενι λειτουργία των Ρεριφερειακϊν Υπθρεςιϊν του Οργανιςμοφ και για
τθ λειτουργία του Συςτιματοσ Ρλθροφορικισ του Εκνικοφ Κτθματολογίου (ΣΡΕΚ).
2.2.1.1. Το Τμιμα Σχεδιαςμοφ τθσ Οργάνωςθσ και Εγκατάςταςθσ είναι αρμόδιο για τον
ςχεδιαςμό τθσ οργάνωςθσ και για τθν εγκατάςταςθ των Ρεριφερειακϊν Υπθρεςιϊν του
Οργανιςμοφ.
2.2.1.2. Το Τμιμα Συντονιςμοφ, Λειτουργίασ και Εποπτείασ των Ρεριφερειακϊν Υπθρεςιϊν
είναι αρμόδιο για τον ςυντονιςμό, τον ζλεγχο και τθν ομογενοποίθςθ τθσ λειτουργίασ των
Ρεριφερειακϊν Υπθρεςιϊν, με τθν ζκδοςθ οδθγιϊν λειτουργίασ, εγκυκλίων και τθ
διαςφάλιςθ εφαρμογισ τουσ.
2.2.1.3. Το Τμιμα Υποςτιριξθσ Χρθςτϊν Εφαρμογϊν είναι αρμόδιο για τθν παροχι
τθλεφωνικισ ι άλλθσ υποςτιριξθσ των χειριςτϊν εφαρμογϊν πλθροφορικισ των
Ρεριφερειακϊν Υπθρεςιϊν του Κτθματολογίου, τθ διαπίςτωςθ αναγκϊν βελτίωςισ τουσ και
τθν υλοποίθςθ νζων λειτουργικοτιτων (ανάλυςθ απαιτιςεων, ζλεγχοσ, αποδοχι,
ενθμζρωςθ χειριςτϊν).
2.2.1.4. Το Τμιμα Ψθφιοποίθςθσ Θλεκτρονικϊν Υπθρεςιϊν και Αρχείου είναι αρμόδιο για
τον ςυντονιςμό και τθν εποπτεία του ζργου ψθφιοποίθςθσ του αναλογικοφ αρχείου του
ςυςτιματοσ Μεταγραφϊν και Υποκθκϊν και, τθν παρακολοφκθςθ, τιρθςθ και υποςτιριξθ
πρόςβαςθσ ςτο ςφνολο του αρχείου
2.2.2. Θ Υποδιεφκυνςθ Διαχείριςθσ Χωρικϊν Δεδομζνων είναι αρμόδια για τθν ενθμζρωςθ
και βελτίωςθ τθσ χωρικισ βάςθσ δεδομζνων του Οργανιςμοφ, για τθν ζκδοςθ ςχετικϊν
οδθγιϊν και προδιαγραφϊν, για τθν εξαςφάλιςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ ωσ προσ τθν
ομοιογενι τιρθςθ τθσ χωρικισ πλθροφορίασ από τα Κτθματολογικά Γραφεία, για τθν
διαπίςτευςθ μθχανικϊν και για τθν αναβάκμιςθ και τον ςχεδιαςμό νζων εφαρμογϊν
πλθροφορικισ για τα χωρικά δεδομζνα κτθματολογίου.
2.2.2.1. Το Τμιμα Ενθμζρωςθσ Χωρικϊν Δεδομζνων είναι αρμόδιο για τθν ενθμζρωςθ και
βελτίωςθ των κτθματολογικϊν διαγραμμάτων και τθν καταχϊριςθ των χωρικϊν μεταβολϊν
που δεν μποροφν να γίνουν από τα Κτθματολογικά Γραφεία (όπωσ διοικθτικζσ πράξεισ και
εκτεταμζνεσ διορκϊςεισ), κακϊσ και για τθν επικοινωνία με τοπικοφσ τεχνικοφσ φορείσ.
2.2.2.2. Το Τμιμα Συντονιςμοφ Ρεριφερειακϊν Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν είναι αρμόδιο για τθν
παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο των χωρικϊν καταχωρίςεων που γίνονται από τουσ
τεχνικοφσ των Κτθματολογικϊν Γραφείων και τουσ διαπιςτευμζνουσ μθχανικοφσ, τθν
παροχι οδθγιϊν με ςτόχο τθν ομοιογενι επεξεργαςία και καταχϊριςθ ςτθ χωρικι βάςθ
δεδομζνων του κτθματολογίου και τθν ομοιογενι λειτουργία όλων των τεχνικϊν
περιφερειακϊν υπθρεςιϊν του Οργανιςμοφ.
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2.2.2.3. Το Τμιμα Ανάπτυξθσ και Τεχνικισ Υποςτιριξθσ είναι αρμόδιο για τθν παροχι
τεχνικισ υποςτιριξθσ ςε κζματα διαπίςτευςθσ μθχανικϊν, κατά τθν ζννοια τθσ
παραγράφου 1 του άρκρου 3 του ν. 2664/1998, ανάπτυξθσ νζων εφαρμογϊν και
λειτουργιϊν (διαπίςτωςθ ανάγκθσ, ανάλυςθ απαιτιςεων, ζλεγχοσ) και ςτισ διαδικαςίεσ
επαναπροςδιοριςμοφ χωρικϊν δεδομζνων (ςυλλογι και αξιολόγθςθ ςτοιχείων, ςφνταξθ
τεχνικϊν εκκζςεων, αυτοψίεσ).
2.2.2.4. Το Γραφείο Κτθματολογίου των Διμων Καλλικζασ και Ραλαιοφ Φαλιρου του
Νομοφ Αττικισ, που υπιχκθ ςτο Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ
Αλλαγισ με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 8 του άρκρου 1 του νόμου 4164/2013, όπωσ
αντικαταςτάκθκε με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 9 του νόμου 4198/2013, από τθν ζναρξθ
ιςχφοσ του παρόντοσ ανικει μαηί με τον εξοπλιςμό του ςτον Οργανιςμό και λειτουργεί ωσ
αυτοτελζσ Γραφείο τθσ Δ/νςθσ Κτθματολογίου του Οργανιςμοφ.
3. Θ Διεφκυνςθ Ζργων ςυγκροτείται από τισ ακόλουκεσ οργανικζσ μονάδεσ :
α) Τθν Υποδιεφκυνςθ Σχεδιαςμοφ, Διαγωνιςμϊν και Υποςτιριξθσ Ζργων που αποτελείται
από τα Τμιματα : ι) Σχεδιαςμοφ, Ρροδιαγραφϊν και Διαγωνιςμϊν Ζργων, ιι) Εφαρμογϊν
και Τεχνικισ Υποςτιριξθσ Ζργων.
β) Τθν Υποδιεφκυνςθ Διοίκθςθσ Ζργων, που αποτελείται από τα Τμιματα: ι) Διαχείριςθσ
Ζργων και ιι) Ελζγχων Ροιότθτασ Ζργων.
3. 1. Θ Διεφκυνςθ Ζργων είναι αρμόδια ιδίωσ για τον ςχεδιαςμό και τθ διοίκθςθ των ζργων
κτθματογράφθςθσ και λοιπϊν ζργων που αφοροφν το Εκνικό Κτθματολόγιο, για τθν
προετοιμαςία και τθ διενζργεια των διαγωνιςμϊν ανάκεςθσ των ςχετικϊν ςυμβάςεων από
τον Οργανιςμό ςε αναδόχουσ, για τον ςχεδιαςμό και ζλεγχο εφαρμογϊν πλθροφορικισ και
τον ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ των εςωτερικϊν ζργων και εφαρμογϊν, για τον ζλεγχο
ποιότθτασ των ζργων και για τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ του πλαιςίου
παρακολοφκθςισ τουσ.
3.2. Οι αρμοδιότθτεσ των Υποδιευκφνςεων και Τμθμάτων τθσ Διεφκυνςθσ Ζργων ορίηονται
ωσ ακολοφκωσ:
3.2.1. Θ Υποδιεφκυνςθ Σχεδιαςμοφ, Διαγωνιςμϊν και Υποςτιριξθσ Ζργων είναι αρμόδια
ιδίωσ για τον ςχεδιαςμό, τθν ςφνταξθ τεχνικϊν προδιαγραφϊν, τθν διενζργεια
διαγωνιςμϊν για ανάκεςθ ςυμβάςεων ζργων κτθματογράφθςθσ και λοιπϊν ζργων που
αφοροφν το Εκνικό Κτθματολόγιο, για τθν τεκμθρίωςθ των διαδικαςιϊν, τθν ανάπτυξθ
εργαλείων και τεχνικϊν διοίκθςθσ των ζργων, για τθν διαχείριςθ γνϊςθσ, κακϊσ και για τον
ςχεδιαςμό και ζλεγχο εφαρμογϊν πλθροφορικισ και το ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ
εςωτερικϊν ζργων με πόρουσ τθσ εταιρείασ και τθν υποςτιριξθ τθσ διοίκθςθσ των ζργων.
3.2.1.1. Το Τμιμα Σχεδιαςμοφ, Ρροδιαγραφϊν και Διαγωνιςμϊν Ζργων είναι αρμόδιο ιδίωσ
για τον ςχεδιαςμό και τθν διενζργεια των διαγωνιςμϊν για τθν ανάκεςθ ςε αναδόχουσ
ςυμβάςεων ζργων κτθματογράφθςθσ και λοιπϊν ζργων που αφοροφν το Εκνικό
Κτθματολόγιο, τον ςχεδιαςμό ζργων και τθ ςφνταξθ τεχνικϊν προδιαγραφϊν, τθν
τεκμθρίωςθ των διαδικαςιϊν και τθν ανάπτυξθ εργαλείων και τεχνικϊν διοίκθςθσ των
ζργων και των ςυμβάςεων και τθν υποςτιριξθ τθσ Διεφκυνςθσ ςε ςυμβατικά κζματα.
3.2.1.2. Το Τμιμα Σχεδιαςμοφ Εφαρμογϊν και Τεχνικισ Υποςτιριξθσ είναι αρμόδιο ιδίωσ
για τθν υποςτιριξθ ςε κζματα τιρθςθσ των υποχρεϊςεων τθσ Διεφκυνςθσ ςτο πλαίςιο των
υλοποιοφμενων ζργων κυρίωσ όςον αφορά τθν υποςτιριξθ τθσ επίβλεψθσ των ζργων, τον
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ςχεδιαςμό και ζλεγχο εφαρμογϊν πλθροφορικισ και τθν παροχι ςτοιχείων, οδθγιϊν κλπ ςε
αναδόχουσ μελετϊν κτθματογράφθςθσ, κακϊσ και για τθν υλοποίθςθ εςωτερικϊν ζργων.
3.2.2. Θ Υποδιεφκυνςθ Διοίκθςθσ Ζργων είναι αρμόδια για τθν διοίκθςθ των ζργων
κτθματογράφθςθσ και λοιπϊν ζργων που αφοροφν το Εκνικό Κτθματολόγιο, για τθν
διαχείριςθ των ςυμβάςεων που ανατίκενται από τον Οργανιςμό ςε αναδόχουσ, για τον
ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ των τεχνικϊν ελζγχων ποιότθτασ των ωσ άνω ζργων και για
τον ςυντονιςμό των εμπλεκόμενων φορζων.
3.2.2.1. Το Τμιμα Διαχείριςθσ Ζργων είναι αρμόδιο ιδίωσ για τθν διοίκθςθ των ζργων
κτθματογράφθςθσ και λοιπϊν ζργων που αφοροφν το Εκνικό Κτθματολόγιο και τθν
διαχείριςθ των ςχετικϊν ςυμβάςεων ζργων που ανατίκενται από τον Οργανιςμό ςε
αναδόχουσ.
3.2.2.2. Το Τμιμα Ελζγχων Ροιότθτασ Ζργων είναι αρμόδιο ιδίωσ για τον ςχεδιαςμό και τθν
υλοποίθςθ των τεχνικϊν ελζγχων ποιότθτασ ζργων και μελετϊν και, κυρίωσ, των μελετϊν
κτθματογράφθςθσ και μελετϊν για τθ ςφνταξθ υποβάκρων.
4. Θ Διεφκυνςθ Δαςικϊν Χαρτϊν και Χαρτογράφθςθσ Φυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ ςυγκροτείται
από τα Τμιματα: ι) Διοίκθςθσ και Υλοποίθςθσ Μελετϊν Δαςικϊν Χαρτϊν και Φυςικοφ
Ρεριβάλλοντοσ, ιι) Τεχνικισ Υποςτιριξθσ και Ελζγχου Ροιότθτασ Δαςικϊν Χαρτϊν και ιιι)
Τεκμθρίωςθσ και Ρεριβαλλοντικισ Ρλθροφορίασ.
4.1. Θ Διεφκυνςθ Δαςικϊν Χαρτϊν και Χαρτογράφθςθσ Φυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ είναι
αρμόδια ιδίωσ για το ςχεδιαςμό, το ςυντονιςμό, τθ διαχείριςθ, τθν υλοποίθςθ και τθν
επίβλεψθ των ςυμβάςεων μελετϊν κατάρτιςθσ, ςυμπλιρωςθσ και διόρκωςθσ δαςικϊν
χαρτϊν, κακϊσ και για τθν υποςτιριξθ τθσ ανάρτθςθσ και τθσ διαδικαςίασ ζωσ τθν κφρωςθ
των δαςικϊν χαρτϊν , αλλά και ειδικϊν ζργων, που αποςκοποφν είτε ςτθν υλοποίθςθ των
ςυμβάςεων δαςικϊν χαρτϊν είτε ςτθν χαρτογράφθςθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ και για
τθν προκιρυξθ, ανάκεςθ και εκτζλεςθ αυτϊν ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ κάκε φορά
διατάξεισ.
4.2. Οι αρμοδιότθτεσ των Τμθμάτων τθσ Διεφκυνςθσ Δαςικϊν Χαρτϊν και Χαρτογράφθςθσ
Φυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ ορίηονται ωσ ακολοφκωσ:
4.2.1. Το Τμιμα Διοίκθςθσ και Υλοποίθςθσ Μελετϊν Δαςικϊν Χαρτϊν και Φυςικοφ
Ρεριβάλλοντοσ είναι αρμόδιο για τθν επίβλεψθ, παρακολοφκθςθ και υλοποίθςθ των
ςυμβάςεων και ειδικϊν προγραμμάτων και δράςεων τθσ Διεφκυνςθσ, που αποςκοποφν είτε
ςτθν κατάρτιςθ δαςικϊν χαρτϊν είτε ςτθν χαρτογράφθςθ των δαςϊν και του φυςικοφ
περιβάλλοντοσ ι ςτθν παρατιρθςθ γθσ.
4.2.2. Το Τμιμα Τεχνικισ Υποςτιριξθσ και Ελζγχου Ροιότθτασ Δαςικϊν Χαρτϊν είναι
αρμόδιο για τθν τεχνικι υποςτιριξθ όλων των ςυμβάςεων και ειδικϊν προγραμμάτων και
δράςεων τθσ Διεφκυνςθσ, κακϊσ και για τον ζλεγχο ποιότθτασ όλων των παραδοτζων που
υποβάλλονται ςτα πλαίςια των ςυμβάςεων και προγραμμάτων που διαχειρίηεται θ
Διεφκυνςθ, κακορίηει τα πρότυπα για όλεσ τισ ελεγχόμενεσ μεταβλθτζσ και διαδικαςίεσ και
ςυντάςςει προδιαγραφζσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ.
4.2.3. Το Τμιμα Τεκμθρίωςθσ και Ρεριβαλλοντικισ Ρλθροφορίασ είναι αρμόδιο για τθ
ςυγκζντρωςθ και τιρθςθ των δεδομζνων των ςυμβάςεων και ειδικϊν προγραμμάτων και
δράςεων που υλοποιεί θ Διεφκυνςθ, για τθν ανάπτυξθ και τιρθςθ Συςτιματοσ
Γεωγραφικϊν Ρλθροφοριϊν για τα δάςθ, τθ γθ και τισ χερςαίεσ προςτατευόμενεσ περιοχζσ
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του Δικτφου Natura 2000 και τθν τεκμθρίωςθ περιβαλλοντικισ πλθροφορίασ και χοριγθςθσ
δεδομζνων προσ τρίτουσ.
5. Θ Διεφκυνςθ Γεωχωρικϊν Ρλθροφοριϊν ςυγκροτείται από τα Τμιματα: ι) Γεωδαιςίασ, ιι)
Χαρτογραφίασ και ιιι) Γεωπλθροφορίασ.
5.1. Θ Διεφκυνςθ Γεωχωρικϊν Ρλθροφοριϊν είναι αρμόδια ιδίωσ για τθ διαχείριςθ
κεμάτων τθσ γεωδαιτικισ υποδομισ τθσ χϊρασ, ςυμπεριλαμβανόμενθσ και τθσ διαχείριςθσ
και λειτουργίασ του ελλθνικοφ ςυςτιματοσ εντοπιςμοφ (HEPOS), για τθ ςφνταξθ βαςικϊν
και παραγϊγων χαρτϊν, κακϊσ και για τθν τιρθςθ, ενθμζρωςθ και ανακεϊρθςι τουσ, για
τθν οργάνωςθ και τιρθςθ του κεματικοφ περιεχομζνου των γεωχωρικϊν δεδομζνων
αρμοδιότθτασ του Οργανιςμοφ, για τθ ςυνεργαςία με άλλουσ αρμόδιουσ δθμόςιουσ φορείσ
για τθν οργάνωςθ, ενθμζρωςθ και ανταλλαγι ςυνόλων γεωχωρικϊν δεδομζνων και χαρτϊν
για τθν εξυπθρζτθςθ των ςκοπϊν τουσ.
5.2. Οι αρμοδιότθτεσ των Τμθμάτων τθσ Διεφκυνςθσ Γεωχωρικϊν Ρλθροφοριϊν ορίηονται
ωσ ακολοφκωσ:
5.2.1. Το Τμιμα Γεωδαιςίασ είναι αρμόδιο για τθ ρφκμιςθ και τθ διαχείριςθ τθσ βαςικισ
γεωδαιτικισ υποδομισ τθσ χϊρασ ςε ςυνεργαςία με τθν Γεωγραφικι Υπθρεςία Στρατοφ
(Γ.Υ.Σ) και τθ διαχείριςθ και λειτουργία του Ελλθνικοφ Συςτιματοσ Εντοπιςμοφ (HEPOS).
Επίςθσ, είναι αρμόδιο για τθν παρακολοφκθςθ των διεκνϊν τάςεων και εξελίξεων ςτο
ςυγκεκριμζνο τομζα, κακϊσ και για τθ ςφναψθ επαφϊν και ςυνεργαςιϊν με άλλουσ
ςυναφείσ φορείσ και οργανιςμοφσ τθσ Χϊρασ και του εξωτερικοφ αναφορικά με κζματα
που αφοροφν ςτθ γεωδαιτικι υποδομι.
5.2.2. Το Τμιμα Χαρτογραφίασ ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων του Οργανιςμοφ αρμόδιο
για τθν ανάπτυξθ και διαχείριςθ τθσ βαςικισ χαρτογραφικισ υποδομισ τθσ χϊρασ, για
κλίμακεσ 1:5.000 ι μικρότερεσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςφνταξθσ, ενθμζρωςθσ, και
αναβάκμιςθσ των βαςικϊν τοπογραφικϊν και άλλων χαρτογραφικϊν υποβάκρων, τθ
δθμιουργία και διαχείριςθ υψομετρικϊν υποβάκρων τθσ Χϊρασ, τθ δθμιουργία και
διαχείριςθ των υπόλοιπων χαρτογραφικϊν υποβάκρων, τθν παρακολοφκθςθ των διεκνϊν
τάςεων και εξελίξεων ςτον τομζα τθσ Χαρτογραφίασ, κακϊσ και τθν ανάπτυξθ ςχζςεων και
ςυνεργαςιϊν με ςυναφείσ φορείσ τόςο του εςωτερικοφ όςο και του εξωτερικοφ.
5.2.3. Το Τμιμα Γεωπλθροφορίασ είναι αρμόδιο για τθ δθμιουργία και διαχείριςθ τθσ
γεωχωρικισ πλθροφορίασ που δθμιουργεί και κατζχει ο Οργανιςμόσ ςτο πλαίςιο των
αρμοδιοτιτων του ι που του ανατίκεται από τθν Ρολιτεία να τθρεί και να διαχειρίηεται.
Επίςθσ, παρακολουκεί τισ διεκνείσ τάςεισ και εξελίξεισ ςτον τομζα τθσ γεωπλθροφορίασ,
και αναπτφςςει και ςυνάπτει ςχζςεισ και ςυνεργαςίεσ με φορείσ του εςωτερικοφ και του
εξωτερικοφ που δραςτθριοποιοφνται ςτον εν λόγω τομζα.
6. Θ Διεφκυνςθ Ρροϊόντων και Υπθρεςιϊν ςυγκροτείται από τα Τμιματα: ι) Ανάλυςθσ και
Ζρευνασ Αναγκϊν Χρθςτϊν, ιι) Ρροϊκθςθσ Ρροϊόντων και Υπθρεςιϊν, ιιι) Υποςτιριξθσ
Χρθςτϊν και Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν και ιv) Αρχείου Ρροϊόντων.
6.1. Θ Διεφκυνςθ Ρροϊόντων και Υπθρεςιϊν είναι αρμόδια ιδίωσ για τθ ςυγκρότθςθ αρχείου
προϊόντων γεωχωρικισ πλθροφορίασ, κτθματολογίου και χαρτογραφίασ του Οργανιςμοφ,
για τθν παρακολοφκθςθ των διεκνϊν τάςεων ςε κζματα διάκεςθσ δεδομζνων και παροχισ
υπθρεςιϊν κτθματολογίου, για τον ςχεδιαςμό πολιτικισ διάκεςθσ δεδομζνων και
υπθρεςιϊν και για τθ διάκεςι τουσ ςε κάκε ενδιαφερόμενο.
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6.2. Οι αρμοδιότθτεσ των Τμθμάτων τθσ Διεφκυνςθσ Ρροϊόντων και Υπθρεςιϊν ορίηονται ωσ
ακολοφκωσ:
6.2.1. Το Τμιμα Ανάλυςθσ και Ζρευνασ Αναγκϊν Χρθςτϊν είναι αρμόδιο για τθν ζρευνα και
μελζτθ των αναγκϊν των χρθςτϊν όςον αφορά ςτα γεωδαιτικά, χαρτογραφικά,
κτθματολογικά, ι άλλα ςυναφι προϊόντα και υπθρεςίεσ που ανάγονται ςτο ςκοπό του
Οργανιςμοφ, για τθ ςυνεχι παρακολοφκθςθ των αλλαγϊν και τάςεων που λαμβάνουν
χϊρα ςτουσ τομείσ αρμοδιότθτασ του Οργανιςμοφ, τόςο ςε εκνικό όςο και διεκνζσ επίπεδο
και για τον προςδιοριςμό των χαρακτθριςτικϊν και προδιαγραφϊν του περιεχομζνου των
προϊόντων και υπθρεςιϊν του Οργανιςμοφ. Συντάςςει ολοκλθρωμζνα ςχζδια προϊκθςθσ,
κακϊσ και όλο του υποςτθρικτικό υλικό (φυλλάδια, καμπάνιεσ κλπ), για τθ βζλτιςτθ και
πλζον αποτελεςματικι παραγωγι, τοποκζτθςθ και προϊκθςθ προϊόντων και υπθρεςιϊν
του Οργανιςμοφ ςτο κοινό. Είναι επίςθσ αρμόδιο για τθν παρακολοφκθςθ και ανάλυςθ των
ςχετικϊν δεικτϊν που μετροφν τθν αποδοτικότθτα του Οργανιςμοφ προκειμζνου να
παρζχονται, μζςω αναφορϊν, πλθροφορίεσ ςτθ Διοίκθςθ για τθν κατάςταςθ και τισ
προοπτικζσ του κάκε τομζα προϊόντων και υπθρεςιϊν του Οργανιςμοφ ςε περιοδικι βάςθ.
6.2.2. Το Τμιμα Ρροϊκθςθσ Ρροϊόντων και Υπθρεςιϊν είναι αρμόδιο για τθν ανάπτυξθ και
υποςτιριξθ των δράςεων που αποςκοποφν ςτθν προϊκθςθ προϊόντων και υπθρεςιϊν του
Οργανιςμοφ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ. Ραραλαμβάνει τα αιτιματα για προϊόντα ι
υπθρεςίεσ και διαςφαλίηει τθν ζγκαιρθ και αποτελεςματικι ικανοποίθςισ τουσ .
6.2.3. Το Τμιμα Υποςτιριξθσ Χρθςτϊν και Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν είναι αρμόδιο για τθν
παροχι οδθγιϊν και πλθροφοριϊν προσ τουσ χριςτεσ αναφορικά με τα προϊόντα και τισ
υπθρεςίεσ του Οργανιςμοφ που αυτοί ζχουν αποκτιςει ι χρθςιμοποιοφν και για τθ
βζλτιςτθ διαχείριςθ των ερωτθμάτων ι αναφορϊν παραπόνων των χρθςτϊν και των
πολιτϊν με τθν παροχι κατάλλθλθσ και αποτελεςματικισ πλθροφόρθςθσ και υποςτιριξθσ
για όλα τα προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ του Οργανιςμοφ. Είναι επίςθσ αρμόδιο για τθν
εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν αναφορικά με ηθτιματα που ανακφπτουν από τθν υλοποίθςθ
του ζργου, παρζχοντασ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ και κατευκφνςεισ για τθν επίλυςι
τουσ.
6.2.4. Το Τμιμα Αρχείου Ρροϊόντων είναι αρμόδιο για τθν παραλαβι, οργάνωςθ,
αποκικευςθ και φφλαξθ αεροφωτογραφιϊν και τυποποιθμζνων γεωδαιτικϊν,
χαρτογραφικϊν, κτθματολογικϊν και άλλων προϊόντων που παράγονται από τισ αρμόδιεσ
μονάδεσ του Οργανιςμοφ, για τθν κάλυψθ αναγκϊν των ενδιαφερομζνων. Επίςθσ, είναι
αρμόδιο για τθν ανάκτθςι τουσ, κατά παραγγελία, από τουσ χϊρουσ αποκικευςισ τουσ και
τθν αποςτολι τουσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ αποδζκτεσ.
7. Θ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν είναι αρμόδια για τθ ςυγκζντρωςθ και
επεξεργαςία των αναγκαίων ςτοιχείων για τθν κατάρτιςθ, τροποποίθςθ και
παρακολοφκθςθ εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ του Οργανιςμοφ, του απολογιςμοφ και
κάκε οικονομικισ κατάςταςθσ, τον ζλεγχο, εκκακάριςθ και εντολι πλθρωμισ όλων των
δαπανϊν του Οργανιςμοφ. Θ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν είναι, επίςθσ, αρμόδια
για τθν καταγραφι, αξιοποίθςθ και προςταςία τθσ περιουςίασ του Οργανιςμοφ, τθν
αξιοποίθςθ όλων των δυνατοτιτων δθμιουργίασ και απόκτθςθσ εςόδων, τθν πλθρωμι κάκε
είδουσ δαπάνθσ και τθ λογιςτικι και ταμειακι διαχείριςθ, τθν εκκακάριςθ τθσ μιςκοδοςίασ
και των πάςθσ φφςεωσ αποδοχϊν του προςωπικοφ, τθν τθν διενζργεια των διαγωνιςμϊν
ανάκεςθσ ςυμβάςεων, υπθρεςιϊν / προμθκειϊν / ζργων / μιςκϊςεων ακινιτων όλων των
υπθρεςιακϊν μονάδων του Οργανιςμοφ, κακϊσ και τθν τιρθςθ των απαιτοφμενων
αρχείων, βιβλίων και ςτοιχείων. Θ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν είναι αρμόδια για τθ
χρθςτι δθμοςιονομικι διαχείριςθ του Οργανιςμοφ και για τθν ομαλι λειτουργία των
οικονομικϊν υπθρεςιϊν, τθν κατάρτιςθ και τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ και τθ
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λογιςτικι αποτφπωςθ των δραςτθριοτιτων του Οργανιςμοφ, ςφμφωνα με τα
προβλεπόμενα ςτο ν. 4308/2014 (Αϋ251), τθ ςχετικι κείμενθ νομοκεςία και τισ οδθγίεσ του
Γ.Λ.Κ.
Ειδικότερα, είναι αρμόδια για:
α. Τθν παροχι ζγκαιρων και αξιόπιςτων ςτοιχείων για τον προχπολογιςμό του Οργανιςμοφ
ςτο Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, ςτο ΓΛΚ και ςτον Υπουργό Οικονομικϊν.
β. Τθν πιςτι τιρθςθ των ςτόχων ιςοηυγίου, των ανωτάτων ορίων του προχπολογιςμοφ και
του Μ.Ρ.Δ.Σ. του Οργανιςμοφ, τθ μθ ςυςςϊρευςθ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν, κακϊσ και τθν
ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τον φορζα αυτό, ϊςτε να διενεργοφνται δαπάνεσ μόνον
εφόςον υπάρχει αντίςτοιχθ πίςτωςθ ςτον οικείο προχπολογιςμό και υπό αντίςτοιχουσ
κωδικοφσ.
γ. Τθν υποςτιριξθ και τθν ειςιγθςθ ςτο Δ.Σ. του Οργανιςμοφ, με ςκοπό τθ βζλτιςτθ
κατανομι των πόρων του Οργανιςμοφ.
δ. Τθν είςπραξθ των εςόδων του Οργανιςμοφ.
ε. Τθ ςφςταςθ και τθν εφαρμογι εςωτερικϊν δικλείδων ςτθ δθμοςιονομικι διαχείριςθ,
αναφορικά τόςο με τισ δαπάνεσ όςο και με τα ζςοδα και
ςτ. Τθ ςφνταξθ των οικονομικϊν καταςτάςεων του Οργανιςμοφ.
Κατά τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τθσ, θ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν
υποχρεοφται να εφαρμόηει τισ οδθγίεσ οικονομικισ διαχείριςθσ που εκδίδονται από το
Γ.Λ.Κ. και το εποπτεφον Υπουργείο και μπορεί να ειςθγείται τθν εξειδίκευςι τουσ.
Πλεσ οι υπθρεςίεσ του Οργανιςμοφ υποχρεοφνται να παρζχουν ζγκαιρα ςτθ Διεφκυνςθ
Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν όλεσ τισ πλθροφορίεσ και τα ςτοιχεία που είναι απαραίτθτα για
τθν εκτζλεςθ των αρμοδιοτιτων τθσ.
7.1. Θ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν ςυγκροτείται από τισ ακόλουκεσ οργανικζσ
μονάδεσ:
α) Τθν Υποδιεφκυνςθ Οικονομικισ Διαχείριςθσ και Μιςκοδοςίασ, θ οποία αποτελείται από :
ι) το Τμιμα Λογιςτθρίου και Οικονομικισ Διαχείριςθσ, ιι) το Τμιμα Μιςκοδοςίασ και ιιι) το
Τμιμα Ταμειακισ Διαχείριςθσ.
β) Τθν Υποδιεφκυνςθ Ρροςόδων και Ρρομθκειϊν, θ οποία αποτελείται από: ι) το Τμιμα
Ραρακολοφκθςθσ Είςπραξθσ Τελϊν και Ρροςόδων, ιι) το Τμιμα Ρρομθκειϊν και ιιι) το
Τμιμα Τεχνικισ Υπθρεςίασ. γ) Το Τμιμα Ρροχπολογιςμοφ και Χρθματοοικονομικοφ
Ρρογραμματιςμοφ.
δ) τθν Υπθρεςία Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου και Εποπτείασ.
7.2. Οι αρμοδιότθτεσ των Υποδιευκφνςεων και Τμθμάτων τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν
Υπθρεςιϊν ορίηονται ωσ ακολοφκωσ :
7.2.1. Θ Υποδιεφκυνςθ Οικονομικισ Διαχείριςθσ και Μιςκοδοςίασ είναι αρμόδια για τθν
υλοποίθςθ όλου του φάςματοσ των λογιςτικϊν εργαςιϊν, τθ διεκπεραίωςθ των
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χρθματοοικονομικϊν ςυναλλαγϊν, εκκακάριςθ και εντολι πλθρωμισ όλων των δαπανϊν,
τθ λογιςτικι αποτφπωςθ των δραςτθριοτιτων του Οργανιςμοφ, ςφμφωνα με το ν.
4308/2014 και τισ οδθγίεσ του Γ.Λ.Κ. ,τθ Σφνταξθ του Ιςολογιςμοφ και των
Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων, τθν οργάνωςθ, ςφνταξθ και υποβολι των λογιςτικϊν,
οικονομικϊν καταςτάςεων και αναφορϊν, απολογιςμοφ δαπανϊν - εςόδων, τθν
εκκακάριςθ τθσ μιςκοδοςίασ και των πάςθσ φφςεωσ αποδοχϊν του προςωπικοφ,
υπολογιςμό των εν γζνει αμοιβϊν και εξόδων του ςυνεργατϊν και τρίτων, και τθν τιρθςθ
των απαιτοφμενων αρχείων, βιβλίων και ςτοιχείων. Ειδικότερα:
7.2.1.1. Το Τμιμα Λογιςτθρίου και Οικονομικισ Διαχείριςθσ είναι αρμόδιο για:
i) Τθν εφαρμογι των αναγκαίων κανόνων λογιςτικισ τυποποίθςθσ και τθν τιρθςθ των
προβλεπόμενων Λογιςτικϊν Βιβλίων και Στοιχείων του Οργανιςμοφ και αρχείων ςφμφωνα
με το ν. 4308/2014.
ii) Τθν υλοποίθςθ όλου του φάςματοσ των λογιςτικϊν εργαςιϊν και λογιςτικισ
αποτφπωςθσ των εν γζνει δαπανϊν, υπθρεςιϊν, πάγιου εξοπλιςμοφ κ.λπ. του Οργανιςμοφ
που προκφπτουν από τισ δραςτθριότθτεσ του.
iii) Τθν οργάνωςθ και Σφνταξθ του Ιςολογιςμοφ και των ςυναφϊν Χρθματοικονομικϊν
Καταςτάςεων κακϊσ και των προβλεπόμενων οικονομικϊν αναφορϊν προσ τουσ
δθμόςιουσ φορείσ που απαιτοφνται.
iv) Τθν ζκδοςθ των αναγκαίων κάκε φορά παραςτατικϊν για τθν διάκεςθ προϊόντων και
υπθρεςιϊν τθσ εταιρείασ κακϊσ και τθν υποβολι των αναγκαίων δθλϊςεων προσ τισ
φορολογικζσ αρχζσ
v) Τθν προςταςία και διαχείριςθ τθσ περιουςίασ του Οργανιςμοφ και τθν τιρθςθ του
Μθτρϊου Ραγίων.
vi) Τθ διενζργεια ςυμψθφιςμϊν και τθν απόδοςθ ςτο Δθμόςιο και ςτα οικεία αςφαλιςτικά
ταμεία των οφειλϊν των δικαιοφχων που αναγράφονται ςτισ ςχετικζσ βεβαιϊςεισ
φορολογικϊν και αςφαλιςτικϊν οφειλϊν.
7.2.1.2.Το Τμιμα Μιςκοδοςίασ είναι αρμόδιο για:
i) Τθν εκκακάριςθ τθσ μιςκοδοςίασ των πάςθσ φφςεωσ αποδοχϊν και των εξόδων κίνθςθσ
του προςωπικοφ του Οργανιςμοφ, κακϊσ και τθν υποβολι διλωςθσ ςτθ μθχανογραφικι
εφαρμογι τθσ Ενιαίασ Αρχισ Ρλθρωμϊν των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων των πάςθσ
φφςεωσ αποδοχϊν.
ii) Τθν απόδοςθ των αςφαλιςτικϊν κρατιςεων, τθν τιρθςθ των ςχετικϊν αρχείων, τθν
ζκδοςθ των βεβαιϊςεων μιςκοδοςίασ και μιςκοδοτικϊν καταςτάςεων και τθν ζκδοςθ των
δικαιολογθτικϊν ςυνταξιοδότθςθσ.
iii) Τον ζλεγχο των κρατιςεων - ειςφορϊν και τθν ζγκαιρθ απόδοςθ τουσ προσ τισ αρμόδιεσ
Υπθρεςίεσ.
7.2.1.3. Το Τμιμα Ταμειακισ Διαχείριςθσ είναι αρμόδιο για:
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i) Τθ διεξαγωγι όλων των ςυναφϊν με τθ ταμειακι διαχείριςθ υποκζςεων και ιδίωσ τθ
διενζργεια των πλθρωμϊν και τθσ εξόφλθςθσ των χρθματικϊν ενταλμάτων πλθρωμισ για
κάκε είδουσ δαπάνθ και αφοροφν τον Οργανιςμό.
ii) Τθ διεκπεραίωςθ των χρθματοοικονομικϊν ςυναλλαγϊν του Οργανιςμοφ με τραπεηικοφσ
φορείσ, προμθκευτζσ, πιςτωτζσ, ςυνεργάτεσ και άλλουσ φορείσ
iii) Τθ διαχείριςθ και τιρθςθ του φυςικοφ ταμείου τθσ εταιρείασ.
iv) Τθν ενθμζρωςθ των δικαιοφχων για τθν ζκδοςθ χρθματικϊν ενταλμάτων και τθν
πλθρωμι τουσ.
7.2.2. H Υποδιεφκυνςθ Ρροςόδων και Ρρομθκειϊν είναι αρμόδια για τθν παρακολοφκθςθ
και τον ζλεγχο των εςόδων που προζρχονται από ειςπραττόμενα αναλογικά και πάγια τζλθ,
τθν διαχείριςθ των κεμάτων προμθκειϊν με τον ςχεδιαςμό και διενζργεια των ςχετικϊν
διαγωνιςμϊν ανάκεςθσ ςυμβάςεων υπθρεςιϊν/προμθκειϊν/ζργων όλων των
υπθρεςιακϊν μονάδων του Ο.Ε.Κ., κακϊσ και τθν διενζργεια διαγωνιςμϊν για τθν μίςκωςθ
των ακινιτων για τθν κάλυψθ αναγκϊν των κεντρικϊν και των περιφερειακϊν
οργανωτικϊν μονάδων. Ειδικότερα:
7.2.2.1. Το Τμιμα Ραρακολοφκθςθσ Είςπραξθσ Τελϊν και Ρροςόδων είναι αρμόδιο για:
i) Τθν παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο των ειςπραττόμενων αναλογικϊν και πάγιων τελϊν
από τθν εγγραφι πράξεων, από τθν ζκδοςθ και χοριγθςθ αντιγράφων και πιςτοποιθτικϊν
από τα τζλθ κτθματογράφθςθσ και τθν άςκθςθ αντιρριςεων κατά του περιεχομζνου
αναρτθμζνων δαςικϊν χαρτϊν κακϊσ και κάκε άλλου ςχετικοφ τζλουσ.
ii) Τθ διαγραφι και επιςτροφι εςόδων.
iii) Τθν ανάπτυξθ, διαχείριςθ και λειτουργία του Συςτιματοσ Τελϊν Εκνικοφ Κτθματολογίου
(«ΣΤΕΚ»).
7.2.2.2 Το Τμιμα Ρρομθκειϊν είναι αρμόδιο για:
i) Τθν διενζργεια όλων των διαδικαςιϊν ςφναψθσ ςυμβάςεων προμθκειϊν, υπθρεςιϊν και
μίςκωςθσ Ακινιτων, από τον ςχεδιαςμό, τθν κατάρτιςθ τευχϊν και τθν διενζργεια τθσ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζωσ και τθν ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ.
ii) Τισ προμικειεσ υλικϊν και τον εφοδιαςμό του Οργανιςμοφ, με γραφικι φλθ, χαρτί,
αναλϊςιμα.
iii) Τθν καταχϊρθςθ και τθν ευκφνθ τθσ διενζργειασ των θλεκτρονικϊν διαγωνιςμϊν μζςω
ΕΣΘΔΘΣ κακϊσ και τθν τεχνικι υποςτιριξθσ των Επιτροπϊν Αξιολόγθςθσ
iv) Tθ ςυγκζντρωςθ, τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν που απαιτοφνται, και τθν προϊκθςθ
τουσ ςτο Τμιμα Ταμειακισ Διαχείριςθσ, για τθν διεκπεραίωςθ τθσ εξόφλθςθσ των
προμθκευτϊν, κλπ.
v) Τθν εκποίθςθ άχρθςτων και ακατάλλθλων υλικϊν και εξοπλιςμοφ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία.
7.2.2.3. Το Τμιμα Τεχνικισ Υπθρεςίασ είναι αρμόδιο για:
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i) Τον ςχεδιαςμό, τθν κατάρτιςθ των εγγράφων, τθν διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ,
τθν εποπτεία και τθν επίβλεψθ των ςυμβάςεων ζργου, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 6 του
άρκρου 2 του ν.4412/2016 (Α’ 147).
ii) Τθν τιρθςθ των φακζλων των ςυμβάςεων ζργων και τθν καταχϊριςθ των ςτοιχείων ςε
θλεκτρονικζσ βάςεισ δεδομζνων οι οποίεσ τθροφνται ςτθν Γενικι Γραμματεία Υποδομϊν
του Υπουργείου Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων,
iii) Τθ κατάρτιςθ και τιρθςθ των ςχετικϊν με το «Κεντρικό Θλεκτρονικό Σφςτθμα
Κλθρϊςεων» καταλόγων ανά κατθγορία ζργου.
iv) Τθν παρακολοφκθςθ τον ζλεγχο και τθν διοίκθςθ των ζργων με ςκοπό τθν καλι και
ζγκαιρθ εκτζλεςθ αυτϊν.
7.2.3. Το Τμιμα Ρροχπολογιςμοφ και Χρθματοοικονομικοφ Ρρογραμματιςμοφ είναι
αρμόδιο ιδίωσ για τθ ςφνταξθ και τθν παρακολοφκθςθ του ετιςιου προχπολογιςμοφ και
ΜΡΔΣ των εςόδων και των δαπανϊν και του ΡΔΕ, τον χρθματοοικονομικό προγραμματιςμό.
Ειδικότερα:
i) Τθ κατάρτιςθ, τροποποίθςθ και τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ του Ρροχπολογιςμοφ
του Οργανιςμοφ.
ii) Τθν ςυμπλιρωςθ και αποςτολι των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων που αφοροφν το
ετιςιο/τριετζσ Ρ.Δ.Ε. ςτο ΥΡΕΝ και τουσ λοιποφσ αρμόδιουσ φορείσ (εκνικοί πόροι &
ςυγχρθματοδοτοφμενα).
iii) Τθ μεταβίβαςθ πιςτϊςεων ςτισ περιφερειακζσ οργανικζσ μονάδεσ του Οργανιςμοφ ωσ
ξεχωριςτά κζντρα κόςτουσ ςτον κεντρικό προχπολογιςμό, κατά κωδικό αρικμό εξόδων,
ςφμφωνα με τον εκάςτοτε εγκεκριμζνο προχπολογιςμό.
iv) Τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ και το ςυντονιςμό των ενεργειϊν που αφοροφν και
ζχουν επίπτωςθ ςτθν κατάρτιςθ, ανακεϊρθςθ και υλοποίθςθ του Μεςοπρόκεςμου
Ρλαιςίου Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ (ΜΡΔΣ) που περιλαμβάνει τισ ετιςιεσ και
μεςοπρόκεςμεσ δθμοςιονομικζσ προβλζψεισ, τθν παρακολοφκθςθ των οικονομικϊν
εξελίξεων και τθν τιρθςθ όλων των οδθγιϊν του Υπ. Οικονομικϊν και του Γενικοφ
λογιςτθρίου του Κράτουσ ςχετικά με τθν κατάρτιςθ και ανακεϊρθςθ του ΜΡΔΣ και του
Ρροχπολογιςμοφ ςε οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι κατά τθ διάρκεια του ζτουσv)Τθν
παρακολοφκθςθ και εποπτεία των οικονομικϊν μεγεκϊν από όλεσ τισ πθγζσ
χρθματοδότθςθσ.
vi) Τθν παρακολοφκθςθ των διακεςίμων Κεφαλαίων τθσ Εταιρίασ και τθν κατάρτιςθ
ςχετικϊν αναφορϊν προσ τον Διευκυντι τθσ Διεφκυνςθσ και προσ τθν Διοίκθςθ του
Οργανιςμοφ.
vii) Τθν μθνιαία ςυμφωνία όλων των λογαριαςμϊν που τθρεί θ εταιρεία ςε όλα τα νομίμωσ
λειτουργοφντα πιςτωτικά ιδρφματα και τθν παραγωγι των ςχετικϊν αναφορϊν προσ τουσ
ορκωτοφσ.
7.2.4 Η Υπηρεςία Δημοςιονομικοφ Ελζγχου & Εποπτείασ είναι αρμόδια ιδίωσ για τον
ζλεγχο και εκκακάριςθ δαπανϊν, τον ζλεγχο των αναφορϊν προσ τα Υπουργεία κακϊσ και
τον ζλεγχο για τθ νομιμότθτα και τθν κανονικότθτα των επιμζρουσ δαπανϊν. Ειδικότερα:
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7.2.4.1 Θ Υπθρεςία Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου και Εποπτείασ είναι αρμόδια για:
i) Τον ζλεγχο και εκκακάριςθ δαπανϊν με βάςει τα πλιρθ και νόμιμα δικαιολογθτικά
αυτϊν, που τθσ αποςτζλλονται από το αρμόδιο Τμιμα Λογιςτθρίου.
ii) Τθν υποςτιριξθ του Διευκυντι Οικονομικισ Διεφκυνςθσ, αναφορικά με τθν υιοκζτθςθ
βζλτιςτων πρακτικϊν και διαδικαςιϊν χρθςτισ οικονομικισ διαχείριςθσ.

8. Θ Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ ςυγκροτείται από τα
Τμιματα: i) Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, ii) Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, iii)
Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ και iv) Διοικθτικισ Μζριμνασ.
8.1. Θ Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ είναι αρμόδια ιδίωσ
για κζματα εςωτερικισ λειτουργίασ του Οργανιςμοφ τόςο ςε κεντρικό όςο και ςε
περιφερειακό επίπεδο, για κζματα διοικθτικισ υποςτιριξθσ, κακϊσ και για κζματα
διαχείριςθσ και ανάπτυξθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ που ανικει ςτον Οργανιςμό.
8.2. Οι αρμοδιότθτεσ των Τμθμάτων τθσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν και
Ανκρϊπινου Δυναμικοφ ορίηονται ωσ ακολοφκωσ:
8.2.1. Το Τμιμα Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ είναι αρμόδιο ιδίωσ για τθν
παρακολοφκθςθ και εφαρμογι τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ που αφορά τα εργαςιακά κζματα
του προςωπικοφ (μιςκολογικά, προςλιψεισ, προαγωγζσ, διαδικαςίεσ εςωτερικϊν
μετακινιςεων, μετατάξεων, αποςπάςεων, πεικαρχικζσ διαδικαςίεσ, ςφναψθσ ςυμβάςεων
ςυνεργαςίασ κλπ), κακϊσ και για τθν κατάρτιςθ καταςτάςεων κατάταξθσ (μιςκολογικισ –
βακμολογικισ) και απογραφισ του προςωπικοφ, βάςει τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ.
Καταρτίηει, αξιολογεί και ανακεωρεί τα περιγράμματα κακθκόντων και προςόντων των
κζςεων εργαςίασ, υποβάλλει πάςθσ φφςεωσ καταςτάςεισ ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι
μορφι, διαχειρίηεται και τθρεί αρχείο υπθρεςιακϊν φακζλων προςωπικοφ, διαχειρίηεται
και τθρεί ςτοιχεία ωρομζτρθςθσ, αδειϊν, απουςιϊν, υπερωριϊν, εκτζλεςθσ εκτόσ ζδρασ
υπθρεςιϊν και υπθρεςιακϊν ταξιδιϊν για το ςφνολο του προςωπικοφ του Οργανιςμοφ,
μεριμνά για τθν εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ περί υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων και
εποπτεφει τθν υγιεινι των χϊρων εργαςίασ.
8.2.2. Το Τμιμα Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ είναι αρμόδιο ιδίωσ για τθ διάγνωςθ
και ανάλυςθ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν, το ςχεδιαςμό, υλοποίθςθ και αξιολόγθςθ των
προγραμμάτων εκπαίδευςθσ, με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ του ανκρϊπινου
δυναμικοφ, για τθ ςφνταξθ του ετιςιου ςχεδίου εκπαίδευςθσ και του αντίςτοιχου
προχπολογιςμοφ, για τθν ανάπτυξθ και διαχείριςθ του ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ του
προςωπικοφ βάςει τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ, για τθν εφαρμογι μεκόδων εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθσ με τθν τεχνολογία τθσ τθλεεκπαίδευςθσ, κακϊσ και για ενζργειεσ ανάπτυξθσ
και προϊκθςθσ καινοτόμων ιδεϊν και προτάςεων του προςωπικοφ.
8.2.3. Το Τμιμα Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ είναι αρμόδιο ιδίωσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν
γραμματειακισ υποςτιριξθσ και τθν εκτζλεςθ διοικθτικϊν εργαςιϊν για τισ ανάγκεσ των
Διευκφνςεων και των άλλων οργανικϊν μονάδων, για τθ λειτουργία τθσ υπθρεςίασ
πρωτοκόλλου του Οργανιςμοφ και τθν τιρθςθ αναλογικοφ και ψθφιακοφ αρχείου
ειςερχομζνων – εξερχόμενων εγγράφων και τθν τιρθςθ ςυςτιματοσ αρχειοκζτθςθσ του εν
γζνει αρχείου του Οργανιςμοφ.
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8.2.4.Το Τμιμα Διοικθτικισ Μζριμνασ είναι αρμόδιο ιδίωσ για τθν ςυντιρθςθ και τθν
κακαριότθτα των εγκαταςτάςεων του Οργανιςμοφ, τον ζλεγχο και τθ τιρθςθ των
αποκεμάτων αςφαλείασ υλικϊν για τθ λειτουργία του Οργανιςμοφ, για τθν τιρθςθ των
διαδικαςιϊν αποκικευςθσ όλων των αναλωςίμων και των παγίων αγακϊν, για τθν τιρθςθ
αρχείων αποκικθσ και τθ διενζργεια απογραφϊν, για τθ διαχείριςθ του εξοπλιςμοφ και των
μζςων εργαςίασ του προςωπικοφ, κακϊσ και για τθ μζριμνα κίνθςθσ των οχθμάτων του
Οργανιςμοφ.
9. Θ Διεφκυνςθ Ρλθροφορικισ ςυγκροτείται από τα Τμιματα: ι) Υποςτιριξθσ Συςτθμάτων
και Δικτφων, ιι) Ανάπτυξθσ Εφαρμογϊν, ιιι) Ανάπτυξθσ Χωρικϊν Εφαρμογϊν και ιv)
Υποςτιριξθσ Εφαρμογϊν.
9.1. Θ Διεφκυνςθ Ρλθροφορικισ είναι αρμόδια ιδίωσ για τον ςυντονιςμό και τθν
παρακολοφκθςθ των δράςεων των τμθμάτων τθσ, κακϊσ και για τθ διαςφάλιςθ τθσ
αςφάλειασ των πλθροφοριϊν του Οργανιςμοφ.
9.2. Οι αρμοδιότθτεσ των Τμθμάτων τθσ Διεφκυνςθσ Ρλθροφορικισ ορίηονται ωσ
ακολοφκωσ:
9.2.1. Το Τμιμα Υποςτιριξθσ Συςτθμάτων και Δικτφων είναι αρμόδιο για τον ςχεδιαςμό, τισ
προδιαγραφζσ, τα πρότυπα, τθν υλοποίθςθ τθν λειτουργία και τθν ςυντιρθςθ του ςυνόλου
τθσ
πλθροφοριακισ
υποδομισ
του
Οργανιςμοφ
(υλικό
και
λογιςμικά) ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ ςφνταξθσ και υλοποίθςθσ των κανόνων αςφαλείασ
πλθροφοριακϊν υποδομϊν με βάςθ τα διεκνι πρότυπα κακϊσ και των δικτφων, του
κζντρου δεδομζνων, του κζντρου δεδομζνων ανάκαμψθσ από καταςτροφι. Επιπλζον είναι
υπεφκυνο για όλεσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που περιλαμβάνονται ςε ςυμβάςεισ ςχετικζσ
με το αντικείμενό του κακϊσ επίςθσ και για τθν τεχνικι επίβλεψθ και παραλαβι
οποιαςδιποτε ςχετικισ ςφμβαςθσ.
9.2.2. Το Τμιμα Ανάπτυξθσ Εφαρμογϊν είναι αρμόδιο για τθν ανάλυςθ, τισ προδιαγραφζσ,
τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ του ςυνόλου των εφαρμογϊν και λογιςμικοφ, μθ
γεωχωρικοφ αντικειμζνου, που αναπτφςςεται ςτον οργανιςμό, ςυμπεριλαμβανομζνων των
ψθφιακϊν βάςεων Λειτουργοφντοσ Κτθματολογίου και Κτθματογράφθςθσ κακϊσ και κάκε
άλλθσ ψθφιακισ βάςθσ, μθ γεωχωρικοφ αντικειμζνου, του Οργανιςμοφ. Επιπλζον είναι
υπεφκυνο για όλεσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που περιλαμβάνονται ςε ςυμβάςεισ ςχετικζσ
με το αντικείμενό του κακϊσ επίςθσ και για τθν τεχνικι επίβλεψθ και παραλαβι
οποιαςδιποτε ςχετικισ ςφμβαςθσ.
9.2.3. Το Τμιμα Ανάπτυξθσ Χωρικϊν Εφαρμογϊν είναι αρμόδιο για τθν ανάλυςθ, τον
ςχεδιαςμό, τισ προδιαγραφζσ, τα πρότυπα, τθν ανάπτυξθ και τθν λειτουργία του ςυνόλου
των εφαρμογϊν και λογιςμικϊν με γεωχωρικό αντικείμενο του Οργανιςμοφ,
ςυμπεριλαμβανομζνων και των χωρικϊν βάςεων Λειτουργοφντοσ Κτθματολογίου,
κτθματογράφθςθσ και κάκε άλλθσ γεωχωρικισ βάςθσ του Οργανιςμοφ. Επιπλζον είναι
υπεφκυνο για όλεσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που περιλαμβάνονται ςε ςυμβάςεισ ςχετικζσ
με το αντικείμενό του κακϊσ επίςθσ και για τθν τεχνικι επίβλεψθ και παραλαβι
οποιαςδιποτε ςχετικισ ςφμβαςθσ.
9.2.4. Το Τμιμα Υποςτιριξθσ Εφαρμογϊν είναι αρμόδιο για τθν υποςτιριξθ τθσ διαδικαςίασ
ανάπτυξθσ του ςυνόλου των εφαρμογϊν τθσ Διεφκυνςθσ ςυμμετζχοντασ ςτον ςχεδιαςμό,
αποςφαλμάτωςθ και υποςτιριξθ λειτουργίασ τουσ και υποςτθρίηει τθν αςφάλεια του
ςυςτιματοσ πλθροφορικισ του Οργανιςμοφ.
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10. Θ Νομικι Διεφκυνςθ ςυγκροτείται από τα Τμιματα: i) Νομικισ Υποςτιριξθσ Εςωτερικισ
Λειτουργίασ, ii) Νομικισ Υποςτιριξθσ Κτθματολογίου και iii) Νομικισ Υποςτιριξθσ
Κτθματογράφθςθσ .
10.1. Θ Νομικι Διεφκυνςθ είναι αρμόδια ιδίωσ για τθν υποςτιριξθ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου και τθσ εςωτερικισ λειτουργίασ του Οργανιςμοφ, για ηθτιματα που αφοροφν
τισ ςχζςεισ του Οργανιςμοφ με τρίτουσ, για τθν νομικι υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ του
Εκνικοφ Κτθματολογίου και, ειδικότερα, τθσ λειτουργίασ των Κτθματολογικϊν Γραφείων και
των Υποκαταςτθμάτων τουσ, για τθν νομικι υποςτιριξθ των ζργων που υλοποιεί ο
Οργανιςμόσ, κακϊσ και για κάκε άλλθ δραςτθριότθτα που προςιδιάηει ςτισ αρμοδιότθτζσ
τθσ. Στθν αρμοδιότθτα τθσ Νομικισ Διεφκυνςθσ ανικουν επίςθσ θ δικαςτικι εκπροςϊπθςθ
και θ νομικι υποςτιριξθ των δικαιωμάτων και ςυμφερόντων του Οργανιςμοφ, κακϊσ και θ
επεξεργαςία και υποβολι προτάςεων τροποποίθςθσ τθσ νομοκεςίασ που διζπει τθν εν
γζνει λειτουργία του Οργανιςμοφ, θ προετοιμαςία ςχεδίων κανονιςτικϊν πράξεων που
εκδίδονται κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ ίδιασ νομοκεςίασ και θ ςφνταξθ ερμθνευτικϊν οδθγιϊν
και εγκυκλίων για τθν εφαρμογι τουσ. Οι υπθρετοφντεσ ςτθ Διεφκυνςθ δικθγόροι με
ζμμιςκθ εντολι κατανζμονται ςτα Τμιματα των επόμενων περιπτϊςεων, ανάλογα με τισ
εκάςτοτε ανάγκεσ του Οργανιςμοφ, με απόφαςθ του Δ.Σ., φςτερα από ειςιγθςθ του
Ρροϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ.
10.2. Οι αρμοδιότθτεσ των Τμθμάτων τθσ Νομικισ Διεφκυνςθσ ορίηονται ωσ ακολοφκωσ:
10.2.1. Το Τμιμα Νομικισ Υποςτιριξθσ Εςωτερικισ Λειτουργίασ είναι αρμόδιο ιδίωσ για
τθν παροχι νομικισ ςυνδρομισ και υποςτιριξθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, κακϊσ και
για όλα τα κζματα εςωτερικισ λειτουργίασ του Οργανιςμοφ, όπωσ για ηθτιματα
διενζργειασ διαγωνιςμϊν και ςφναψθσ ςυμβάςεων με τρίτουσ, εργατικισ, αςφαλιςτικισ,
φορολογικισ και λοιπισ νομοκεςίασ, κακϊσ και άλλα ηθτιματα ςχετιηόμενα με τθν
κακθμερινι λειτουργία του Οργανιςμοφ και τισ ςχζςεισ του με τρίτουσ.
10.2.2. Το Τμιμα Νομικισ Υποςτιριξθσ Κτθματολογίου είναι αρμόδιο ιδίωσ για τθν εν γζνει
νομικι υποςτιριξθ του Οργανιςμοφ, των Κτθματολογικϊν Γραφείων και των
Υποκαταςτθμάτων τουσ, ςε ηθτιματα ερμθνείασ και εφαρμογισ τθσ νομοκεςίασ για τθ
λειτουργία του Εκνικοφ Κτθματολογίου και του ςυςτιματοσ Μεταγραφϊν και Υποκθκϊν.
10.2.3. Το Τμιμα Νομικισ Υποςτιριξθσ Ζργων είναι αρμόδιο ιδίωσ για τθν εν γζνει νομικι
υποςτιριξθ των ζργων κτθματογράφθςθσ και δαςικϊν χαρτϊν τθσ χϊρασ και κάκε άλλου
ζργου του Οργανιςμοφ, κακϊσ και των ςχετικϊν διαγωνιςμϊν, τθ νομικι παρακολοφκθςθ
των ςυμβάςεων, κακϊσ και τθν εν γζνει νομικι υποςτιριξθ του Οργανιςμοφ ςε ηθτιματα
ςυναφοφσ νομοκεςίασ με τθν αρμοδιότθτα του Τμιματοσ.

Άρθρο 15
Σφςταςη και τοπική και υλική αρμοδιότητα Κτηματολογικών Γραφείων και
Υποκαταςτημάτων Κτηματολογικών Γραφείων του Οργανιςμοφ

1. Συςτινονται Κτθματολογικά Γραφεία του Οργανιςμοφ ωσ εξισ:

1) Κτθματολογικό Γραφείο Ανατ. Μακεδονίασ και Θράκθσ, με ζδρα τθν Κομοτθνι.
2) Κτθματολογικό Γραφείο Θεςςαλονίκθσ, με ζδρα τθ Θεςςαλονίκθ.
3) Κτθματολογικό Γραφείο Κεντρικισ Μακεδονίασ, με ζδρα τθ Θεςςαλονίκθ.
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4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Κτθματολογικό Γραφείο Δυτικισ Μακεδονίασ, με ζδρα τθν Κοηάνθ.
Κτθματολογικό Γραφείο Θπείρου, με ζδρα τα Ιωάννινα.
Κτθματολογικό Γραφείο Θεςςαλίασ, με ζδρα τθ Λάριςα.
Κτθματολογικό Γραφείο Δυτικισ Ελλάδασ, με ζδρα τθν Ράτρα.
Κτθματολογικό Γραφείο Στερεάσ Ελλάδασ, με ζδρα τθ Λαμία.
Κτθματολογικό Γραφείο Ακθνϊν, με ζδρα τθν Ακινα.
Κτθματολογικό Γραφείο Αττικισ, με ζδρα το Κορωπί.
Κτθματολογικό Γραφείο Ρειραιϊσ και Νιςων, με ζδρα τον Ρειραιά.
Κτθματολογικό Γραφείο Ρελοποννιςου, με ζδρα τθν Τρίπολθ.
Κτθματολογικό Γραφείο Βορείου Αιγαίου, με ζδρα τθ Μυτιλινθ.
Κτθματολογικό Γραφείο Κυκλάδων, με ζδρα τθν Ερμοφπολθ.
Κτθματολογικό Γραφείο Κριτθσ, με ζδρα το Θράκλειο και
Κτθματολογικό Γραφείο Δωδεκανιςου, με ζδρα τθ όδο.
Κτθματολογικό Γραφείο Ιονίων Νιςων, με ζδρα τθν Κζρκυρα.

Θ ζναρξθ λειτουργίασ ζκαςτου Κτθματολογικοφ Γραφείου εκκινεί από τθ δθμοςίευςθ
τθσ απόφαςθσ τθσ παρ.7 του άρκρου 1 με τθν οποία καταργείται το αντίςτοιχο
Υποκθκοφυλακείο τθσ ζδρασ τθσ Ρεριφζρειασ.
2. Εντόσ είκοςι τεςςάρων (24) μθνϊν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ, ςε κάκε
Κτθματολογικό Γραφείο ςυςτινονται με τθν απόφαςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 1,
Υποκαταςτιματα, ωσ εξισ:
α) Στο Κτθματολογικό Γραφείο Ανατ. Μακεδονίασ και Θράκθσ, τα Υποκαταςτιματα
Αλεξανδροφπολθσ, Δράμασ, Καβάλασ, Ξάνκθσ(4).
β) Στο Κτθματολογικό Γραφείο Θεςςαλονίκθσ, τα Υποκαταςτιματα Καλαμαριάσ, Λαγκαδά
και (2).
γ) Στο Κτθματολογικό Γραφείο Κεντρικισ Μακεδονίασ , τα Υποκαταςτιματα Βζροιασ,
Κιλκίσ, Ζδεςςασ, Γιαννιτςϊν, Κατερίνθσ, Σερρϊν, Ρολυγφρου, (7).
δ) Στο Κτθματολογικό Γραφείο Δυτικισ Μακεδονίασ, τα Υποκαταςτιματα Γρεβενϊν,
Καςτοριάσ και Φλϊρινασ (3).
ε) Στο Κτθματολογικό Γραφείο Θπείρου, τα Υποκαταςτιματα Άρτασ,
Ρρζβεηασ, (3).

Θγουμενίτςασ,

ςτ) Στο Κτθματολογικό Γραφείο Θεςςαλίασ, τα Υποκαταςτιματα Τυρνάβου, Καρδίτςασ,
Βόλου, Σκιάκου, Τρικάλων (5).
η) Στο Κτθματολογικό Γραφείο Δυτικισ Ελλάδασ, τα Υποκαταςτιματα Αιγιαλείασ Αιγίου,
Μεςολογγίου, Αγρινίου , Ρφργου, Αμαλιάδασ, Ηακφνκου, (6).
θ) Στο Κτθματολογικό Γραφείο Στερεάσ Ελλάδασ, τα Υποκαταςτιματα Λιβαδειάσ, Θιβασ,
Χαλκίδασ, Καρπενθςίου, Άμφιςςασ (5).
κ) Στο Κτθματολογικό Γραφείο Ακθνϊν, τα Υποκαταςτιματα Χαλανδρίου, Ρεριςτερίου,
Θλιουπόλεωσ(3).
ι) Στο Κτθματολογικό Γραφείο Αττικισ, τα Υποκαταςτιματα Αμαρουςίου, Κθφιςιάσ,
Αχαρνϊν, Ελευςίνασ, Μαρακϊνα, (5).
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ια) Στο Κτθματολογικό Γραφείο Ρειραιϊσ και Νιςων, τα Υποκαταςτιματα Γλυφάδασ,
Ραλαιοφ Φαλιρου(2).
ιβ) Στο Κτθματολογικό Γραφείο Ρελοποννιςου, τα Υποκαταςτιματα, Ναυπλίου, Κορίνκου,
Σπάρτθσ, Καλαμάτασ, (4).
ιγ) Στο Κτθματολογικό Γραφείο Βορείου Αιγαίου, τα Υποκαταςτιματα Χίου, Ικαρίασ, Σάμου,
και Λιμνου (4).
ιδ) Στο Κτθματολογικό Γραφείο Κυκλάδων, τα Υποκαταςτιματα Άνδρου, Θιρασ, Τινου,
Μιλου, Μυκόνου, Νάξου και Ράρου (7).
ιε) Στο Κτθματολογικό Γραφείο Κριτθσ, τα Υποκαταςτιματα εκφμνου, Χανίων, Νεάπολθσ
Λαςικίου, (3).
ιςτ) Στο Κτθματολογικό Γραφείο Δωδεκανιςου, τα Υποκαταςτιματα Καλφμνου, Ράτμου,
Καρπάκου και Κϊ – Λζρου (4).
ιη) Στο Κτθματολογικό Γραφείο Ιονίων Νιςων, τα Υποκαταςτιματα Λευκάδασ και
Κεφαλλθνίασ-Ικάκθσ (2).
Με τθν απόφαςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 1 κακορίηονται θ ζδρα και τα όρια τθσ τοπικισ
αρμοδιότθτασ εκάςτου Υποκαταςτιματοσ. Με τθν ίδια απόφαςθ κατανζμονται οι κζςεισ
του προςωπικοφ και ρυκμίηεται κάκε αναγκαίο ηιτθμα για τθ ςφςταςθ του
Υποκαταςτιματοσ και τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τθσ παραγράφου 3 από το
Κτθματολογικό Γραφείο ι το Υποκατάςτθμα που ορίηεται ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο.
H ςφςταςθ των Υποκαταςτθμάτων γίνεται ςταδιακά, και κατ’ ανϊτατο όριο εντόσ του
χρόνου του α’ εδαφίου, ςε ςυνάρτθςθ με τθν εξζλιξθ τθσ κτθματογράφθςθσ, τθσ
ψθφιοποίθςθσ των αρχείων των προσ κατάργθςθ Υποκθκοφυλακείων, τον αρικμό των
πράξεων που ιδθ διενεργοφνται θλεκτρονικά, και λαμβάνοντασ υπόψθ οικονομικά και
λειτουργικά ςτοιχεία των προσ κατάργθςθ δομϊν.
3. Τα Κτθματολογικά Γραφεία είναι κακϋφλθν αρμόδια για:
α) Τθν άςκθςθ κάκε αρμοδιότθτασ που αφορά τθ λειτουργία και τιρθςθ του Εκνικοφ
Κτθματολογίου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των ν. 2308/1995, 2664/1998 και 3889/2010
(Αϋ182), όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν και των κατ’ εξουςιοδότθςθ των νόμων
αυτϊν εκδιδόμενων κάκε φορά κανονιςτικϊν πράξεων. β) αα) Τθν τιρθςθ, ενθμζρωςθ και
λειτουργία του ςυςτιματοσ Μεταγραφϊν και Υποκθκϊν ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο
κανονιςτικό διάταγμα 19/23-7-1941, όπωσ τροποποιικθκε με το νομοκετικό διάταγμα
811/19-1-1971, μζχρι τθν ζναρξθ ιςχφοσ του Εκνικοφ Κτθματολογίου, ςφμφωνα με τα
προβλεπόμενα ςτθν παράγραφο 3 του άρκρου 1 του ν. 2664/1998.
ββ) Τθν τιρθςθ, διαχείριςθ και ψθφιοποίθςθ των αρχείων του ςυςτιματοσ Μεταγραφϊν
και Υποκθκϊν, και
γγ) Τθν τιρθςθ, ενθμζρωςθ και λειτουργία του ςυςτιματοσ ενεχφρων ςε κινθτά χωρίσ
παράδοςθ, άλλων ςυμβάςεων παροχισ αςφάλειασ επί κινθτϊν, κακϊσ και τθσ ενεχυρίαςθσ
ι εκχϊρθςθσ επιχειρθματικϊν απαιτιςεων ι άλλων δικαιωμάτων, ςφμφωνα με όςα
ορίηονται ςτα κεφάλαια Αϋ, Βϋ και Γϋ του ν. 2844/2000 (Αϋ220), μζχρι τθν ζκδοςθ του
προεδρικοφ διατάγματοσ που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 19 του ίδιου
νόμου.
Τα Υποκαταςτιματα αςκοφν τισ αρμοδιότθτεσ τθσ περίπτ. β' ςτισ περιοχζσ τθσ κατά τόπον
αρμοδιότθτάσ τουσ και μζχρι τθν ζναρξθ ιςχφοσ του Κτθματολογίου, ςφμφωνα με τα
προβλεπόμενα ςτθν παράγραφο 3 του άρκρου 1 του ν. 2664/1998. Ο Ρροϊςτάμενοσ του
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Κτθματολογικοφ Γραφείου μπορεί να εκχωρεί τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τθσ περίπτ. α’
προσ τουσ Ρροϊςταμζνουσ των Υποκαταςτθμάτων του.
4. Οι αρμοδιότθτεσ των Κτθματολογικϊν Γραφείων, αςκοφνται ςτθν περιοχι τθσ τοπικισ
αρμοδιότθτασ του αντίςτοιχου Κτθματολογικοφ Γραφείου ι Υποκθκοφυλακείου τθσ ζδρασ
τουσ που καταργείται με τθν παράγραφο 5 του άρκρου 1. Για το Κτθματολογικό Γραφείο
Ρελοποννιςου ωσ αντίςτοιχο Υποκθκοφυλακείο τθσ ζδρασ του για τθν εφαρμογι του
προθγουμζνου εδαφίου, νοείται το Υποκθκοφυλακείο Τριπόλεωσ Βορείου Ρλευράσ . Το
Κτθματολογικό Γραφείο Κεντρικισ Μακεδονίασ δεν αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ
τθσ
περίπτωςθσ β’ τθσ παραγράφου 3.

Άρθρο 16
Διάρθρωςη των Κτηματολογικών Γραφείων
και των Υποκαταςτημάτων τουσ

1. Κάκε Κτθματολογικό Γραφείο οργανϊνεται και λειτουργεί ςε επίπεδο Διεφκυνςθσ και
διαρκρϊνεται ςε Τμιματα ωσ εξισ: α) Νομικό Τμιμα, β) Τεχνικό Τμιμα και γ) Τμιμα
Διοικθτικισ και Οικονομικισ Υποςτιριξθσ, δ) Υποκαταςτιματα.
2. Το Νομικό Τμιμα είναι αρμόδιο για τον ζλεγχο των τυπικϊν προχποκζςεων και τθσ
νομιμότθτασ των αιτιςεων εγγραφισ ι διόρκωςθσ πράξεων που δθμιουργοφν,
μεταβιβάηουν ι αλλοιϊνουν κακ’ οιονδιποτε τρόπο εμπράγματα δικαιϊματα επί ακινιτων,
τθν υποβολι ςχετικϊν ειςθγιςεων ςτον Ρροϊςτάμενο και τθν υποςτιριξθ και κακοδιγθςθ
των ενδιαφερομζνων ςχετικά με τθν εγγραφι και διόρκωςθ πράξεων ςτα επιμζρουσ
ςυςτιματα δθμοςιότθτασ που τθρεί το Κτθματολογικό Γραφείο. Συνεργάηεται με τθ
Διεφκυνςθ Κτθματολογίου του Οργανιςμοφ για τθν ομοιογενι αντιμετϊπιςθ ηθτθμάτων
αρμοδιότθτασ του Κτθματολογικοφ Γραφείου και παρζχει κάκε απαραίτθτθ υποςτιριξθ
ςτα ηθτιματα του πρϊτου εδαφίου ςτον Ρροϊςτάμενο του Κτθματολογικοφ Γραφείου και
ςτουσ Ρροϊςταμζνουσ των Υποκαταςτθμάτων του.
3.Το Τεχνικό
Τμιμα είναι αρμόδιο για τθν
ενθμζρωςθ των κτθματολογικϊν
διαγραμμάτων που τθροφνται ςτο Κτθματολογικό Γραφείο, με βάςθ τισ αιτιςεισ που
υποβάλλονται για τθν καταχϊριςθ ι διόρκωςθ εγγραπτζων πράξεων και τθ διόρκωςθ
ςφαλμάτων ςτα υφιςτάμενα κτθματολογικά διαγράμματα. Ενθμερϊνει τα κτθματολογικά
διαγράμματα με νζεσ διοικθτικζσ πράξεισ ςε ςυνεργαςία με τοπικοφσ φορείσ και
αποκακιςτά εκτεταμζνεσ αςτοχίεσ ςτα κτθματολογικά διαγράμματα. Επιβλζπει τισ εργαςίεσ
διαπιςτευμζνων μθχανικϊν που ζχουν ανατεκεί από τον Οργανιςμό ςτθν περιοχι
αρμοδιότθτασ του Κτθματολογικοφ Γραφείου και διεκπεραιϊνει τισ αιτιςεισ για ζκδοςθ
προδικαςτικϊν τεχνικϊν ειςθγιςεων ςε αγωγζσ που επιφζρουν γεωμετρικζσ μεταβολζσ ςτα
κτθματολογικά διαγράμματα. Συνεργάηεται με τθ Διεφκυνςθ Κτθματολογίου του
Οργανιςμοφ για τθν ομοιογενι αντιμετϊπιςθ ηθτθμάτων αρμοδιότθτασ του
Κτθματολογικοφ Γραφείου και παρζχει κάκε απαραίτθτθ τεχνικι υποςτιριξθ ςτο
Κτθματολογικό Γραφείο και τα Υποκαταςτιματά του.
4. Το Τμιμα Διοικθτικισ και Οικονομικισ Υποςτιριξθσ, είναι αρμόδιο για τθν εξυπθρζτθςθ
των ενδιαφερομζνων, τθν παραλαβι και πρωτοκόλλθςθ των αιτιςεων, τον υπολογιςμό και
τθν είςπραξθ των αναλογοφντων τελϊν και τθν εν γζνει οικονομικι διαχείριςθ, τθ
διενζργεια εγγραφϊν και καταχωρίςεων ςτα βιβλία των επιμζρουσ ςυςτθμάτων
δθμοςιότθτασ που τθρεί το Κτθματολογικό Γραφείο και τθν ζκδοςθ πιςτοποιθτικϊν από
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αυτά, τθν ψθφιοποίθςθ των ειςερχόμενων εγγράφων, τθ λειτουργία και τθ διαςφάλιςθ τθσ
καλισ κατάςταςθσ και τθσ αςφάλειασ των κτιριακϊν και των πλθροφοριακϊν εφαρμογϊν
και τθν παροχι κάκε είδουσ διοικθτικισ υποςτιριξθσ ςτο Κτθματολογικό Γραφείο και τα
Υποκαταςτιματά του.
5. Κάκε Υποκατάςτθμα Κτθματολογικοφ Γραφείου οργανϊνεται και λειτουργεί ςε επίπεδο
Τμιματοσ του οικείου Κτθματολογικοφ Γραφείου.
6. Οι Ρροϊςτάμενοι των Κτθματολογικϊν Γραφείων αςκοφν τισ αποφαςιςτικζσ αρμοδιότθτεσ
τθσ παρ. 3 του άρκρου 15 και ηθτοφν, κατά τθν κρίςθ τουσ, ειςιγθςθ του Νομικοφ
Τμιματοσ, είναι υπεφκυνοι για τθν ζγκαιρθ, ζγκυρθ και νόμιμθ διεκπεραίωςθ των
ςυναλλαγϊν ςτα επιμζρουσ ςυςτιματα δθμοςιότθτασ που τθρεί το Κτθματολογικό Γραφείο
και τα Υποκαταςτιματά του ςφμφωνα με το ιςχφον νομοκετικό και κανονιςτικό πλαίςιο, για
τθν τιρθςθ του νομίμου ωραρίου λειτουργίασ και τθ διαςφάλιςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ
των υπθρεςιϊν τουσ, για τθν αςφαλι και ορκι χριςθ του εξοπλιςμοφ και των κτιριακϊν και
πλθροφοριακϊν υποδομϊν τουσ, για τθν αςφάλεια του προςωπικοφ και των
ςυναλλαςςομζνων και για τθ διαςφάλιςθ των τθροφμενων κτθματολογικϊν δεδομζνων και
αρχείων από κάκε ενδεχόμενο κίνδυνο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΤΟΥ ΟΓΑΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 17
Σφςταςη οργανικών θζςεων προςωπικοφ ςτην Κεντρική και ςτισ Ρεριφερειακζσ
Υπηρεςίεσ του Οργανιςμοφ

1. Στθν Κεντρικι Υπθρεςία του Οργανιςμοφ ςυνιςτϊνται τριακόςιεσ εξιντα οκτϊ *368+
κζςεισ προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου και δϊδεκα *12+
κζςεισ με ςχζςθ ζμμιςκθσ εντολισ, που κατατάςςονται, ανά κατθγορία και ειδικότθτα, ωσ
εξισ:
α) Κατθγορία Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ (ΡΕ), *235+ κζςεισ:
αα) Κλάδου Διοικθτικοφ, κζςεισ [40] .
ββ) Κλάδου Οικονομικοφ, κζςεισ δζκα οκτϊ[18].
γγ) Κλάδου Νομικϊν, κζςεισ εξιντα τρεισ [63].
δδ) Κλάδου Μθχανικϊν, κζςεισ δζκα τζςςερισ[14].
εε) Κλάδου Μθχανικϊν με ειδικότθτα Αγρονόμων – Τοπογράφων
εβδομιντα επτά [77] .
ςτςτ) Κλάδου Ρλθροφορικισ, κζςεισ δζκα πζντε [15].
ηη) Κλάδου Γεωτεχνικϊν, κζςεισ δφο [2].
θθ) Κλάδου Ρεριβάλλοντοσ, κζςεισ ζξι [6].
κκ) Δικθγόρων με ζμμιςκθ εντολι, κζςεισ δϊδεκα *12+ .
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Μθχανικϊν, κζςεισ

β) Κατθγορία Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (ΤΕ), *33+ κζςεισ:
αα) Κλάδου Διοικθτικοφ, κζςεισ δζκα [10]
ββ) Κλάδου Λογιςτικοφ, κζςεισ δζκα[10].
ββ) Κλάδου Ρλθροφορικισ, κζςεισ δφο [2].
γγ) Κλάδου Τεχνολογικϊν Εφαρμογϊν, κζςεισ τρεισ [3].
δδ) Κλάδου Τεχνολογικϊν Εφαρμογϊν με ειδικότθτα Μθχανικϊν Τοπογραφίασ και
Γεωπλθροφορικισ, κζςεισ *8.].
γ) Κατθγορία Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (ΔΕ), *100+ κζςεισ:
αα) Κλάδου Διοικθτικϊν Γραμματζων, κζςεισ *89].
ββ) Κλάδου Διοικθτικϊν Γραμματζων, με ειδικότθτα Υπαλλιλου Λογιςτθρίου κζςεισ *4].
γγ) Κλάδου Τεχνικϊν, κζςεισ *6+.
δδ) Κλάδου Οδθγϊν, κζςεισ *1].
2. Στισ Ρεριφερειακζσ Υπθρεςίεσ του Οργανιςμοφ (Κτθματολογικά Γραφεία και
Υποκαταςτιματά τουσ) ςυςτινονται πεντακόςιεσ ογδόντα δφο *582+ ενιαίεσ κζςεισ
προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου, για τθν εκτζλεςθ
κακθκόντων επιςτθμονικοφ, τεχνικοφ και βοθκθτικοφ χαρακτιρα, οι οποίεσ κατατάςςονται,
ανά κατθγορία, κλάδο και ειδικότθτα, ωσ εξισ:
α) Κατθγορία Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ (ΡΕ), *316+ κζςεισ:
αα) Κλάδου Νομικϊν, *120+ κζςεισ.
ββ) Κλάδου Μθχανικϊν με ειδικότθτα Αγρονόμων-Τοπογράφων Μθχανικϊν, *84+ κζςεισ.
γγ) Κλάδου Ρλθροφορικισ, *17+ κζςεισ.
δδ) κλάδου Διοικθτικοφ, *82+ κζςεισ .
εε) Κλάδου Οικονομικοφ, δεκαεπτά *17+ κζςεισ.
β) Κατθγορία Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (ΤΕ), *108+ κζςεισ:
αα) Κλάδου Διοικθτικοφ – Λογιςτικοφ, ςαράντα *40+ κζςεισ.
ββ) Κλάδου Τεχνολογικϊν Εφαρμογϊν με ειδικότθτα Μθχανικϊν Τοπογραφίασ και
Γεωπλθροφορικισ, *34+ κζςεισ.
γγ) Κλάδου Ρλθροφορικισ, [34] κζςεισ.
γ) Κατθγορία Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (ΔΕ), *154+ κζςεισ, του κλάδου Διοικθτικϊν
Γραμματζων.
3. Ρροςόντα για τθν πρόςλθψθ ςτισ κζςεισ των ανωτζρω κλάδων είναι όςα ορίηονται ςτισ
διατάξεισ του π.δ. 50/2001 (Α’ 39).
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4. Οι κζςεισ του παρόντοσ άρκρου πλθροφνται εφόςον, μετά τθν κατάργθςθ των κζςεων
τθσ παρ. 2 του άρκρου 19 και των παρ. 1 και 5 του άρκρου 20, το προςωπικό που υπθρετεί
ςτθ Κεντρικι και τισ Ρεριφερειακζσ υπθρεςίεσ του Οργανιςμοφ, υπολείπεται των κζςεων
που ςυςτινονται με τισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου και κατά τον αντίςτοιχο αρικμό.
Από τον περιοριςμό του προθγοφμενου εδαφίου εξαιροφνται οι κζςεισ των υποπερίπτ. ββ’
και γγ’ τθσ περίπτ. α’ τθσ παρ. 2. Οι κζςεισ του παρόντοσ άρκρου κατανζμονται και
ανακατανζμονται ςτισ οργανικζσ μονάδεσ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ και των Ρεριφερειακϊν
Υπθρεςιϊν του Οργανιςμοφ, με απόφαςθ του Γενικοφ Διευκυντι του Οργανιςμοφ.
Άρθρο 18
Σφςταςη Kλάδου και θζςεων Ρροϊςταμζνων
Κτηματολογικών Γραφείων – Ρροςόντα διοριςμοφ

1. Στον Οργανιςμό ςυνιςτϊνται ογδόντα ζξι (86) οργανικζσ κζςεισ Ρροϊςταμζνων
Κτθματολογικϊν Γραφείων και Υποκαταςτθμάτων τουσ, κατθγορίασ ΡΕ, με ςχζςθ εργαςίασ
δθμοςίου δικαίου. Οι κζςεισ κατανζμονται ανά μία ςε κάκε Κτθματολογικό Γραφείο και
Υποκατάςτθμα Κτθματολογικοφ Γραφείου, όπωσ αυτά προβλζπονται ςτθν παράγραφο 2 του
άρκρου 15, και εντάςςονται ςε ειδικό κλάδο Ρροϊςταμζνων Κτθματολογικϊν Γραφείων και
Υποκαταςτθμάτων Κτθματολογικϊν Γραφείων που ςυςτινεται με τον παρόντα νόμο ςτον
Οργανιςμό.
2. Με τθν επιφφλαξθ όςων ορίηονται ςτθν παράγραφο 4 του παρόντοσ άρκρου, οι κζςεισ τθσ
προθγοφμενθσ παραγράφου καλφπτονται με διοριςμό, φςτερα από προκιρυξθ και ειδικό
διαγωνιςμό, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 15, 16 και 17 του ν. 2190/1994 (Αϋ28),
όπωσ ιςχφει.
3. Για τθν επιλογι και τοποκζτθςθ ςτισ κζςεισ ευκφνθσ τθσ παραγράφου 1 απαιτοφνται
ςωρευτικά τα ακόλουκα προςόντα:
α) Τίτλοσ ςπουδϊν Τμιματοσ Νομικισ
β) Καλι γνϊςθ μίασ τουλάχιςτον εκ των γλωςςϊν αγγλικισ, γαλλικισ ι γερμανικισ, ςφμφωνα
με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 28 του π.δ. 50/2001 (Αϋ39).
4. Κατά τθν πρϊτθ εφαρμογι του παρόντοσ νόμου, οι κζςεισ τθσ παραγράφου 1, καλφπτονται
α) από τουσ Ρροϊςταμζνουσ και, όπου αυτοί ελλείπουν, από τουσ νόμιμουσ αναπλθρωτζσ
τουσ, των καταργοφμενων εμμίςκων Υποκθκοφυλακείων, εφόςον δεν ζχουν υποβάλει
αίτθςθ μετάταξθσ κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 4 του άρκρου 20, και
β) από τουσ ειδικοφσ άμιςκουσ Υποκθκοφφλακεσ εφόςον υποβάλουν ςτον Οργανιςμό ςχετικι
αίτθςθ εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ ενόσ (1) μθνόσ από τθν πρόςκλθςθ του επόμενου
εδαφίου. Ο Οργανιςμόσ αποςτζλλει, εντόσ προκεςμίασ ενόσ (1) μθνόσ από τθ δθμοςίευςθ
του παρόντοσ, προσ τουσ υπθρετοφντεσ άμιςκουσ Υποκθκοφφλακεσ, πρόςκλθςθ προσ
υποβολι αίτθςθσ μεταφοράσ και ζνταξθσ ςτον Οργανιςμό. Θ ζνταξθ των ειδικϊν άμιςκων
Υποκθκοφυλάκων ςε υπαλλθλικό βακμό διενεργείται με απόφαςθ του Δ.Σ. του Οργανιςμοφ,
ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ των άρκρων 80 και 82 του Κϊδικα Κατάςταςθσ
Δθμοςίων Ρολιτικϊν Υπαλλιλων και Υπαλλιλων Ν.Ρ.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, όπωσ ιςχφει). Θ
υπθρεςία των ανωτζρω ςτισ κζςεισ αμίςκων Υποκθκοφυλάκων κεωρείται ωσ πραγματικι
δθμόςια υπθρεςία για κάκε νόμιμθ ςυνζπεια. Στισ κζςεισ τθσ παρ. 1 τοποκετείται, με τθ
δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 7 του άρκρου 1, όποιο από τα πρόςωπα των περίπτ. α’
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και β’ υπθρετοφςε ςτο καταργοφμενο, ζμμιςκο ι άμιςκο, υποκθκοφυλακείο τθσ ζδρασ του
Κτθματολογικοφ Γραφείου ι του Υποκαταςτιματοσ.
Πςοι από τα πρόςωπα των περίπτ. α’ και β’ τθσ παρ. 4 δεν διοριςτοφν ςτισ κζςεισ τθσ παρ. 1,
εντάςςονται ςτισ οργανικζσ κζςεισ τθσ υποπερίπτ. αα’ τθσ περίπτ. α’ τθσ παρ. 2 του άρκρου
17 και τοποκετοφνται ςε βακμό Αναπλθρωτι Ρροϊςταμζνου Κτθματολογικοφ Γραφείου ι
Υποκαταςτιματοσ. Με απόφαςθ του Δ.Σ του Οργανιςμοφ, που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα
τθσ Κυβερνιςεωσ, κακορίηονται τα ειδικότερα κακικοντα που αςκοφνται από τουσ
αναπλθρωτζσ Ρροϊςταμζνουσ Κτθματολογικϊν Γραφείων ι Υποκαταςτθμάτων τθσ παροφςασ
παραγράφου.
5. Αν καταργθκεί Υποκατάςτθμα Κτθματολογικοφ Γραφείου, ο Ρροϊςτάμενόσ του
τοποκετείται ςε αντίςτοιχθ κενι κζςθ εντόσ του ίδιου νομοφ και θ κζςθ που κατείχε
καταργείται. Αν δεν υπάρχει κενι κζςθ εντόσ του ιδίου νομοφ, θ κζςθ που κατείχε
μετατρζπεται ςε προςωποπαγι, κατανζμεται με απόφαςθ του Γενικοφ Διευκυντι του
Οργανιςμοφ ςε Κτθματολογικό Γραφείο ι Υποκατάςτθμα Κτθματολογικοφ Γραφείου εντόσ
του ίδιου νομοφ και αυτόσ που τθν κατζχει αςκεί κακικοντα αναπλθρωτι Ρροϊςταμζνου ςτο
Κτθματολογικό Γραφείο ι ςτο Υποκατάςτθμα που τοποκετείται. Ο ανωτζρω καταλαμβάνει
τθν πρϊτθ κζςθ Ρροϊςταμζνου Κτθματολογικοφ Γραφείου ι Υποκαταςτιματοσ εντόσ του
ίδιου νομοφ που κα κενωκεί.
6. Τα κακικοντα τθσ κζςθσ Ρροϊςταμζνου Κτθματολογικοφ Γραφείου ι Υποκαταςτιματοσ θ
οποία δεν καλφπτεται κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο ι κενϊνεται για οποιονδιποτε
λόγο, μπορεί να αςκοφνται από τον Ρροϊςτάμενο άλλου Κτθματολογικοφ Γραφείου ι
Υποκαταςτιματοσ, ο οποίοσ ορίηεται με απόφαςθ του Γενικοφ Διευκυντι του Οργανιςμοφ.
7. Με απόφαςθ του Δ.Σ του Οργανιςμοφ μπορεί να ανατίκενται τα κακικοντα
Ρροϊςταμζνου του Υποκαταςτιματοσ Ικαρίασ του Κτθματολογικοφ Γραφείου Βορείου Αιγαίου
ςε Συμβολαιογράφο που ζχει τθν ζδρα του ςτο νθςί, για χρονικό διάςτθμα από δφο (2) ζωσ
τζςςερα (4) ζτθ. Αν ςτο νθςί ζχουν τθν ζδρα τουσ περιςςότεροι του ενόσ Συμβολαιογράφοι,
πριν τθν από τθν ανάκεςθ και τθν κατάρτιςθ τθσ ςφμβαςθσ δθμοςιεφεται πρόςκλθςθ
εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και μεταξφ περιςςοτζρων ενδιαφερομζνων, επιλζγεται ο
αρχαιότεροσ υποψιφιοσ. Με απόφαςθ του Δ.Σ του Οργανιςμοφ που δθμοςιεφεται ςτθν
Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ κακορίηονται τα ειδικότερα κακικοντα του Συμβολαιογράφου,
θ ενιαία βάςθ προςδιοριςμοφ τθσ αμοιβισ ανάλογα με τον αρικμό των μεταγραφομζνων
πράξεων και των χορθγουμζνων αντιγράφων, το φψοσ τθσ και κάκε αναγκαίο ηιτθμα για τθν
εφαρμογι τθσ παροφςασ παραγράφου.

Άρθρο 19
Μεταβατικζσ διατάξεισ για το προςωπικό του Οργανιςμοφ που υπηρετοφςε ςτην
ΕΚΧΑ Α.Ε.
1. Στισ κζςεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 17 μεταφζρεται με τθ δθμοςίευςθ του
παρόντοσ νόμου το προςωπικό ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου, που υπθρετοφν ςτθν
ΕΚΧΑ Α.Ε. κατά τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ νόμου, εφόςον κατζχουν τα τυπικά προςόντα
πρόςλθψθσ του κλάδου, τθσ εκπαιδευτικισ βακμίδασ και τθσ ειδικότθτασ των αντίςτοιχων
κζςεων. Για τθ μεταφορά του προθγοφμενου εδαφίου δεν απαιτείται το πρόςκετο προςόν
διοριςμοφ τθσ παρ. 1 του άρκρου 27 του π.δ. 50/2001. Για τθν ζνταξθ του προςωπικοφ
αυτοφ εκδίδεται διαπιςτωτικι απόφαςθ του Δ.Σ. του Οργανιςμοφ, με τθν οποία γίνεται και
θ κατάταξι του ςε βακμοφσ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ των άρκρων 80
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και 82 του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοςίων Ρολιτικϊν Διοικθτικϊν Υπαλλιλων και
Υπαλλιλων Ν.Ρ.Δ.Δ. που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του ν. 3528/2007, όπωσ
τροποποιικθκαν από τθν παράγραφο 2 του άρκρου 25 του ν. 4369/2016. Για τθν κατάταξθ
λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ υπθρεςίασ του προςωπικοφ όπωσ ζχει αναγνωριςτεί από τθν
ΕΚΧΑ Α.Ε.
2. Το προςωπικό ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου που τυχόν δεν εντάςςεται ςτισ κζςεισ
τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 17, κατατάςςονται με απόφαςθ του Δ.Σ. του Οργανιςμοφ ςε
προςωποπαγείσ κζςεισ με ςχζςθ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου, οι οποίεσ
ςυνιςτϊνται με τθν ίδια απόφαςθ και καταργοφνται με τθν αποχϊρθςθ όςων τισ κατζχουν
με οποιονδιποτε τρόπο. Τα δφο τελευταία εδάφια τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου
εφαρμόηονται και για το προςωπικό τθσ παροφςασ παραγράφου.
3. Δικθγόροι με ζμμιςκθ εντολι τθσ ΕΚΧΑ ΑΕ μεταφζρονται αυτοδίκαια ςτισ ςυνιςτϊμενεσ
με τθν υποπερίπτωςθ γγϋ τθσ περίπτ. αϋ, τθσ παρ. 1 του ίδιου άρκρου κζςεισ, εκτόσ εάν
εντόσ προκεςμίασ ενόσ μινα από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ δθλϊςουν με αίτθςθ τουσ
προσ τον Οργανιςμό, ότι δεν επικυμοφν τθ μεταφορά, οπότε καταβάλλεται θ αποηθμίωςθ
που προβλζπεται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 46 του ν. 4194/2013 (Α’208). Σε περίπτωςθ μθ
υποβολισ τθσ αίτθςθσ του προθγοφμενου εδαφίου, ωσ θμερομθνία ανάλθψθσ κακθκόντων
κεωρείται θ θμερομθνία δθμοςίευςθσ του παρόντοσ.
4. Ρροςωπικό τθσ ΕΚΧΑ Α.Ε. με ςχζςθ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου εντάςςεται ςε
ςυνιςτϊμενεσ ςτον Οργανιςμό προςωποπαγείσ κζςεισ με τθν ίδια ςχζςθ και για τον ίδιο
χρόνο. Για τθν ζνταξθ εκδίδεται απόφαςθ του Δ.Σ.
5. Απαςχολοφμενοι με ςυμβάςεισ ζργου, ςυνεχίηουν τθν απαςχόλθςι τουσ ςτον
Οργανιςμό, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθ ςφμβαςι τουσ και μζχρι τθν ολοκλιρωςθ
του ζργου για το οποίο ζχει ςυναφκεί θ ςφμβαςθ.
6. Ρροςωπικό αποςπαςμζνο ςτθν ΕΚΧΑ Α.Ε. κατά τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ,
μεταφζρεται ςτον Οργανιςμό για το υπόλοιπο τθσ διάρκειασ τθσ απόςπαςισ του.

Άρθρο 20
Μεταβατικζσ διατάξεισ για το προςωπικό των καταργοφμενων Υποθηκοφυλακείων
και Κτηματολογικών Γραφείων
1. Στον Οργανιςμό ςυνιςτάται προςωρινόσ Κλάδοσ μονίμων υπαλλιλων πρϊθν
Υποκθκοφυλακείων, κατθγοριϊν ΡΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, με εκατόν εννενιντα τρείσ (193)
οργανικζσ κζςεισ ωσ εξισ:
α) Κατθγορία Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ (ΡΕ): ογδόντα τζςςερεισ (84) κζςεισ.
β) Κατθγορία Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (ΤΕ):ζντεκα (11) κζςεισ.
γ) Κατθγορία Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (ΔΕ): ενενιντα δφο (92) κζςεισ.
δ) Κατθγορία Υποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ (ΥΕ): ζξι (6) κζςεισ.
Με απόφαςθ του Δ.Σ. του Οργανιςμοφ το προςωπικό που εντάςςεται ςτον προςωρινό
Κλάδο τθσ παροφςασ, κατατάςςεται ςε κλάδουσ και ειδικότθτεσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
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του π.δ. 50/2001. Ο κλάδοσ και οι κζςεισ τθσ παροφςασ παραγράφου καταργοφνται με τθν
κακ' οιονδιποτε τρόπο αποχϊρθςθ όςων υπθρετοφν ςτον Κλάδο.
2. Οι κζςεισ τθσ παραγράφου 1 κατανζμονται με τθν απόφαςθ που προβλζπεται ςτθν
παράγραφο 7 του άρκρου 1,ανά κατθγορία, ειδικότθτα και αρικμό ςτα Κτθματολογικά
Γραφεία Ακθνϊν, Ρειραιϊσ και Νιςων, Θεςςαλονίκθσ, Θπείρου, Κριτθσ, Δυτικισ Ελλάδασ
και Δωδεκανιςου και ςτα Υποκαταςτιματα Χαλανδρίου, Σαλαμίνοσ, Κατερίνθσ, Άρτασ,
Χανίων, Ναυπλίου, Χίου, Σάμου και Κϊ-Λζρου, των οικείων Κτθματολογικϊν Γραφείων.
3. Στισ κζςεισ τθσ παραγράφου 1, όπωσ κατανζμονται κατά τθν παράγραφο 2, μεταφζρεται
και εντάςςεται αυτοδικαίωσ με τθ δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ τθσ παραγράφου 7 του
άρκρου 1 ι με τθν πάροδο είκοςι τεςςάρων μθνϊν από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ
νόμου, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθν παρ. 5 του άρκρου 1, το προςωπικό που υπθρετεί
ςε κζςεισ υπαλλιλων εμμίςκων Υποκθκοφυλακείων, οι οποίεσ καταργοφνται ςφμφωνα με
τισ παραγράφουσ 5 και 7 του άρκρου 1, εφόςον δεν ζχει υποβάλει αίτθςθ μετάταξθσ κατά
τα οριηόμενα ςτθν επόμενθ παράγραφο.
4. Το προςωπικό τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου και το προςωπικό που προβλζπεται ςτθν
περίπτωςθ α’ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 18 μπορεί, με αίτθςθ που υποβάλλεται ςτθ
Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων
Δικαιωμάτων και ςτο Δ.Σ του Οργανιςμοφ μζςα ςε προκεςμία ενόσ μθνόσ από τθν ζναρξθ
ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου, να μετατάςςεται ςε κλάδο δικαςτικϊν υπαλλιλων ι
υπαλλιλων τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και
Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων ι υπθρεςίασ αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ,
Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων ι ΝΡΔΔ που εποπτεφονται από το Υπουργείο
Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, κατά τα οριηόμενα ςτα άρκρα 83
και 84 του Κϊδικα Δικαςτικϊν Υπαλλιλων (ν. 2812/2000), εφόςον διακζτουν τα
προβλεπόμενα τυπικά προςόντα. Θ μετάταξθ διενεργείται με απόφαςθ του Υπουργοφ
Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδίδεται φςτερα από
ςφμφωνθ γνϊμθ του αρμόδιου υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου δικαςτικϊν υπαλλιλων, ςε κενι
κζςθ ι, αν δεν υπάρχει κενι κζςθ, ςε προςωποπαγι, θ οποία ςυνιςτάται για το ςκοπό
αυτό με τθν πράξθ μετάταξθσ και καταργείται με τθν κακ' οιονδιποτε τρόπο αποχϊρθςθ
του υπαλλιλου από τθν υπθρεςία. Θ ιςχφσ τθσ πράξθσ μετάταξθσ αναςτζλλεται ζωσ τθ
δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 1 ι τθν παρζλευςθ του χρονικοφ
διαςτιματοσ που προβλζπεται ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 5 του ίδιου άρκρου
1. Στο ίδιο χρονικό διάςτθμα αναςτζλλεται θ κατάργθςθ τθσ κζςθσ που προβλζπεται ςτθν
παράγραφο 5 του άρκρου 1 και ο υπάλλθλοσ κεωρείται αποςπαςμζνοσ ςτον Οργανιςμό
και αςκεί τα κακικοντα που του ανακζτει ο Ρροϊςτάμενοσ του Κτθματολογικοφ Γραφείου ι
του Υποκαταςτιματοσ.
5. Στον Οργανιςμό ςυνιςτάται προςωρινόσ Κλάδοσ υπαλλιλων Κτθματολογικϊν Γραφείων
και Υποκαταςτθμάτων Κτθματολογικϊν Γραφείων, ο οποίοσ περιλαμβάνει επτακόςιεσ
δεκαζξι (716) προςωποπαγείσ κζςεισ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου
χρόνου, για τθν εκτζλεςθ κακθκόντων βοθκθτικοφ χαρακτιρα ωσ εξισ: α). Κατθγορίασ ΡΕ:
κζςεισ εκατόν εβδομιντα δφο (172), β). Κατθγορίασ ΤΕ: κζςεισ εβδομιντα εννζα (179) γ).
Κατθγορίασ ΔΕ: κζςεισ τετρακόςιεσ εξιντα τρείσ (463) και δ). Κατθγορίασ ΥΕ: κζςεισ δφο (2).
Οι κζςεισ κατανζμονται με απόφαςθ του Δ.Σ. του Οργανιςμοφ ςτα Κτθματολογικά Γραφεία
και τα Υποκαταςτιματά τουσ.
6. Στισ κζςεισ του προςωρινοφ Κλάδου τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου εντάςςεται
αυτοδίκαια με τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου, το προςωπικό με ςχζςθ εργαςίασ
ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου των Υποκθκοφυλακείων που μετατράπθκαν ςε ζμμιςκα
ςφμφωνα με τθ διάταξθ τθσ παρ. 3 του άρκρου 32 του ν. 4456/2017 (Α’ 24) και των
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καταργοφμενων ειδικϊν άμιςκων Υποκθκοφυλακείων, εφόςον θ πρόςλθψι του τελευταίου
διενεργικθκε πριν από τθν 1θ-1-2015, κατ’ εφαρμογι των διατάξεων τθσ παραγράφου 5
του άρκρου 56 του κ.δ/τοσ τθσ 19/23.7.1941 όπωσ ίςχυαν κάκε φορά ι τθσ παραγράφου 5
του άρκρου 23 του ν. 2664/1998, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 11 του άρκρου 2 του ν.
3127/2003 (Αϋ67). Το προςωπικό που κα καταλάβει τισ κζςεισ τθσ παρ. 5 εξαιρείται από
τουσ περιοριςμοφσ τθσ παρ.1 του άρκρου 11 του ν.3833/2010.
7. Για τθν ζνταξθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, εκδίδεται διαπιςτωτικι απόφαςθ του
Δ.Σ. του Οργανιςμοφ, με τθν οποία γίνεται και θ κατάταξι του προςωπικοφ ςε βακμοφσ,
ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ των άρκρων 80 και 82 του Κϊδικα
Κατάςταςθσ Δθμοςίων Ρολιτικϊν Διοικθτικϊν Υπαλλιλων και Υπαλλιλων Ν.Ρ.Δ.Δ. που
κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του ν. 3528/2007, όπωσ τροποποιικθκαν από τθν
παράγραφο 2 του άρκρου 25 του ν. 4369/2016. Για τθν κατάταξθ λαμβάνεται υπόψθ ο
χρόνοσ υπθρεςίασ του προςωπικοφ που διανφκθκε ςτο καταργοφμενο ειδικό άμιςκο
Υποκθκοφυλακείο. Ο ανωτζρω προςωρινόσ Κλάδοσ και οι αντίςτοιχεσ προςωποπαγείσ
κζςεισ καταργοφνται με τθν κακ' οιονδιποτε τρόπο αποχϊρθςθ όςων τισ κατζχουν.

Άρθρο 21
Ζνταξη του προςωπικοφ ςε μιςθολογικά κλιμάκια
1. Για τισ αποδοχζσ και τθν ζνταξθ ςε μιςκολογικά κλιμάκια του προςωπικοφ του
Οργανιςμοφ που εντάςςεται ςτισ κζςεισ που προβλζπονται ςτα άρκρα 18, 19 και 20 του
παρόντοσ νόμου, εφαρμόηονται οι διατάξεισ των άρκρων 7 ζωσ και 34 του ν. 4354/2015
(Αϋ176). Για τθν κατάταξθ του προςωπικοφ του άρκρου 19 λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ
υπθρεςίασ του προςωπικοφ όπωσ ζχει αναγνωριςτεί από τθν ΕΚΧΑ Α.Ε. Ειδικά για το
προςωπικό με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου των καταργοφμενων
ειδικϊν αμίςκων Υποκθκοφυλακείων δεν εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 27 του ν.
4354/2015
2. Οι αποδοχζσ των δικθγόρων που παρζχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ ςτον Οργανιςμό με ςχζςθ
ζμμιςκθσ εντολισ κακορίηονται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν οικ.2/17132/0022/2012
κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Δικαιοςφνθσ Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων
Δικαιωμάτων (Β` 498/28-2-2012).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 22
Οικονομικό Ζτοσ- Πργανο διοίκηςησ και διαχείριςησ των πόρων- ΡροχπολογιςμόσΖςοδα
1. Οικονομικό ζτοσ είναι θ χρονικι περίοδοσ θ οποία περιλαμβάνει τισ διοικθτικζσ πράξεισ
και τα γεγονότα, τα οποία ςχετίηονται με τθ διαχείριςθ των πιςτϊςεων και τθν εκτζλεςθ
των δαπανϊν του Οργανιςμοφ.
2. Το οικονομικό ζτοσ αρχίηει τθν 1θ Ιανουαρίου και λιγει τθν 31θ Δεκεμβρίου του ίδιου
θμερολογιακοφ ζτουσ.
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3. Θ διοίκθςθ και διαχείριςθ των πόρων του Οργανιςμοφ αςκείται από το Δ.Σ.
4. Με απόφαςθ του Δ.Σ. είναι δυνατι θ παροχι εξουςιοδότθςθσ ςε άλλα όργανα του
Οργανιςμοφ να υπογράφουν «με εντολι Ρροζδρου» ζγγραφα ι άλλεσ πράξεισ διαχείριςθσ.
5. Οι αναγκαίεσ για τθ λειτουργία τθσ Οργανιςμοφ και τθν εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ του,
πιςτϊςεισ, εγγράφονται ςτον ετιςιο προχπολογιςμό του.
6. Οι ειςπράξεισ των εςόδων ενεργοφνται από τισ Τράπεηεσ με τισ οποίεσ ςυνεργάηεται ο
Οργανιςμόσ. Οι ειςπράξεισ των εςόδων και οι πλθρωμζσ των πάςθσ φφςεωσ δαπανϊν,
διενεργοφνται από τισ Τράπεηεσ ςτισ οποίεσ τθροφνται ειδικοί λογαριαςμοί του
Οργανιςμοφ.

Άρθρο 23
Δαπάνεσ - Διαδικαςία ζγκριςησ
1. Οι δαπάνεσ του Οργανιςμοφ αφοροφν ιδίωσ:
α) Τθν καταβολι αποδοχϊν, πρόςκετων αμοιβϊν, αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, εξόδων
κίνθςθσ και λοιπϊν αποηθμιϊςεων ςτον Ρρόεδρο και τα μζλθ του Δ.Σ., το Γενικό Διευκυντι
και το προςωπικό που υπθρετεί ςτον Οργανιςμό.
β) Τθν πλθρωμι των ςυμβάςεων κτθματογράφθςθσ και των λοιπϊν πάςθσ φφςεωσ
ςυμβάςεων του Οργανιςμοφ.
γ) Τθν πλθρωμι μιςκωμάτων και κοινοχριςτων ακινιτων ι κινθτϊν που μιςκϊνει ο
Οργανιςμόσ με κοινι ι χρθματοδοτικι μίςκωςθ, κακϊσ και τθν αςφάλιςθ κτιρίων,
λειτουργικϊν και πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, επίπλων κλπ.
δ) Τθν κάλυψθ των κάκε είδουσ λειτουργικϊν εξόδων (προμικεια γραφικισ φλθσ,
φωτιςμόσ, κζρμανςθ, τθλεφωνικά, ταχυδρομικά και τθλεγραφικά ζξοδα, λοιπζσ
προμικειεσ αναλϊςιμων υλικϊν κλπ.).
ε) Τθν αγορά κτιρίων ι γθπζδων για τθν ανζγερςθ κτιρίων ι επζκταςθ υφιςτάμενων
εγκαταςτάςεων και εξυπθρζτθςθ ςυναφϊν δανείων.
ςτ) Τθν εκπαίδευςθ και επιμόρφωςθ του προςωπικοφ.
η) Τθν επιςκευι και ςυντιρθςθ κτιρίων, εγκαταςτάςεων, επίπλων, μθχανθμάτων, οργάνων
και ςκευϊν.
θ) Τθν εκπόνθςθ μελετϊν, πραγματοποίθςθ ερευνϊν και τθ λιψθ κάκε είδουσ υπθρεςιϊν
από τρίτουσ, αναγκαίων για τθν εκπλιρωςθ του ςκοποφ του.
κ) Τθν προμικεια θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ, κακϊσ και τθν προςαρμογι,
αναβάκμιςθ, βελτίωςθ και επζκταςθ αυτϊν.
ι) Τθν προμικεια επίπλων, ςκευϊν και λοιπϊν ειδϊν εξοπλιςμοφ.
ια) Τθν ζκδοςθ εντφπων.
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ιβ) Τθ δθμοςίευςθ ανακοινϊςεων ςε ζντυπο και θλεκτρονικό τφπο.
ιγ) Τισ δθμόςιεσ ςχζςεισ που ςυνάπτονται με τθν εξυπθρζτθςθ του ςκοποφ του.
ιδ) Συνδζςεισ και ςυνδρομζσ ςε εταιρείεσ παρακολοφκθςθσ αγορϊν και τράπεηεσ
πλθροφοριϊν, κακϊσ και ειςφορζσ ςε διεκνείσ οργανιςμοφσ ςτουσ οποίουσ ςυμμετζχει.
ιε) Κάκε άλλθ δαπάνθ που προβλζπεται από διάταξθ νόμου ι εξυπθρετεί και προάγει τουσ
ςκοποφσ του Οργανιςμοφ.
2. Για τθν εκτζλεςθ οποιαςδιποτε δαπάνθσ, απαιτείται ζγκριςθ του Ρροζδρου του Δ.Σ. ι
των εξουςιοδοτθμζνων από αυτόν οργάνων κακϊσ και θ φπαρξθ ςχετικοφ κονδυλίου ςτον
εγκεκριμζνο προχπολογιςμό.
3. Ο Ρρόεδροσ δφναται, με απόφαςι του, να μεταβιβάηει τθν αρμοδιότθτα ζγκριςθσ
δαπανϊν ςτον Γενικό Διευκυντι του Οργανιςμοφ.
4. Θ ζγκριςθ παρζχεται με ιδιαίτερο ζγγραφο που ςυντάςςεται ςε δφο αντίτυπα από τθ
Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν και υπογράφεται από τον Ρρόεδρο ι από το όργανο
που ζχει τθν αρμοδιότθτα αυτι.
5. Μετά από τθν ζγκριςθ τθσ δαπάνθσ, το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτισ νόμιμεσ ενζργειεσ
για τθν εκτζλεςθ τθσ.
6. Οι εγκρίςεισ δαπανϊν, που βαρφνουν εξ ολοκλιρου ι τμθματικά τα επόμενα οικονομικά
ζτθ, παρακολουκοφνται μζχρι τθν ολοςχερι εξόφλθςθ τουσ.
7. Οι καταρτιηόμενεσ ςυμβάςεισ για λογαριαςμό του Οργανιςμοφ περιλαμβάνουν
απαραίτθτα τον αρικμό και τθ χρονολογία τθσ απόφαςθσ του αρμόδιου οργάνου που
εγκρίνει τθ δαπάνθ.
8. Ρροκειμζνου περί διοριςμϊν, εντάξεων και μετατάξεων του προςωπικοφ, βεβαιϊνεται
από τον Ρροϊςτάμενο του αρμόδιου Τμιματοσ θ φπαρξθ τθσ αναγκαίασ για τθν
αντιμετϊπιςθ τθσ δαπάνθσ πίςτωςθσ, για μεν τουσ διοριςμοφσ ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι
ςτθν πράξθ διοριςμοφ, εφόςον ο διοριςμόσ ενεργείται κατά νόμο χωρίσ διαγωνιςμό, για δε
τισ εντάξεισ και μετατάξεισ επί των οικείων πράξεων.

Άρθρο 24
Διαδικαςία εκκαθάριςησ εξόδων
1. Θ εκκακάριςθ των εξόδων, δθλαδι ο προςδιοριςμόσ των δικαιωμάτων των πιςτωτϊν του
Οργανιςμοφ, ενεργείται από το αρμόδιο Τμιμα, με πράξθ που εμφανίηει ολογράφωσ και
αρικμθτικϊσ το εκκακαριηόμενο χρθματικό ποςό.
2. Θ κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο πράξθ μονογράφεται από τα υπθρεςιακά όργανα
που ςυμπράττουν ςτον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν, υπογράφεται δε από το αρμοδίωσ
εξουςιοδοτθμζνο από το Δ.Σ. υπθρεςιακό όργανο.
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3. Επί ενιαίασ εκκακάριςθσ περιςςότερων απαιτιςεων ενόσ ι περιςςότερων δικαιοφχων
επιςυνάπτεται ςτα δικαιολογθτικά και ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ των επιμζρουσ ποςϊν.
Στθν κατάςταςθ αυτι ςυντάςςεται θ προβλεπόμενθ πράξθ εκκακάριςθσ τθσ δαπάνθσ.
4. Στα δικαιολογθτικά των δαπανϊν δεν επιτρζπονται ξζςματα ι αλλοιϊςεισ. Σε περίπτωςθ
διόρκωςθσ ςτθν πράξθ εκκακάριςθσ τθσ δαπάνθσ, εκδίδεται καινοφριο παραςτατικό.
5. Πταν, κατά τθν άςκθςθ ελζγχου, διαπιςτϊνονται ελλείψεισ ι ατζλειεσ των
δικαιολογθτικϊν, αυτά επιςτρζφονται προσ ςυμπλιρωςθ ςτθν αρμόδια υπθρεςία.
Άρθρο 25
Εντάλματα και Τίτλοι Ρληρωμήσ 1. Οι εκκακαριηόμενεσ από τθν αρμόδια υπθρεςία
δαπάνεσ πλθρϊνονται βάςει εντολϊν πλθρωμισ ι τίτλου πλθρωμισ (Ε.Ρ. ι Τ.Ρ. ), ςε βάροσ
τθσ οικείασ πίςτωςθσ του προχπολογιςμοφ και πάντοτε εντόσ των προβλζψεων αυτοφ και
των εκάςτοτε υπολοίπων του λογαριαςμοφ ταμειακισ διαχείριςθσ του Οργανιςμοφ.
2. Στα εν λόγω Ε.Ρ. ι Τ.Ρ. αναγράφονται: α) ο τίτλοσ του Οργανιςμοφ, β) το οικονομικό
ζτοσ, γ) το παραςτατικό βάςει του οποίου καταλογίηεται θ δαπάνθ, δ) ο αφξων αρικμόσ του
εντάλματοσ και ο ςχετικόσ αρικμόσ πρωτοκόλλου του ςυνοδεφοντοσ τα δικαιολογθτικά
εγγράφου, ε) το πλθρωτζο ποςό ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ, ςτ) το ονοματεπϊνυμο του
δικαιοφχου και κάκε άλλο ςτοιχείο προςδιοριςτικό τθσ ταυτότθτάσ του, προκειμζνου δε
περί νομικοφ προςϊπου, ο ακριβισ τίτλοσ και θ ζδρα του, η) θ Τράπεηα που κα ενεργιςει
τθν πλθρωμι, θ) ο τόποσ και ο χρόνοσ ζκδοςθσ και κ) οι υπογραφζσ των αρμόδιων
προςϊπων, κατά τθν παρ. 2 του προθγουμζνου άρκρου.
3. Στα ανωτζρω Ε.Ρ. ι Τ.Ρ. παρατίκεται ανάλυςθ, ςτθν οποία αναγράφεται το πλθρωτζο
ςτο δικαιοφχο ποςό και οι τυχόν υπζρ του Δθμοςίου και τρίτων κρατιςεισ.
4. Στα χρθματικά εντάλματα προπλθρωμισ, εκτόσ από τα ανωτζρω ςτοιχεία, αναγράφεται
και θ προκεςμία απόδοςθσ λογαριαςμοφ.
5. Στα τιμολόγια ι αποδείξεισ των πιςτωτϊν του Οργανιςμοφ επί των οποίων ςτθρίηεται θ
ζκδοςθ του Ε.Ρ. ι Τ.Ρ. , ςθμειϊνεται με ειδικι ςφραγίδα ότι εξοφλικθ.
6. Τα Ε.Ρ. ι Τ.Ρ. ςυντάςςονται ςε δφο αντίτυπα. Από αυτά το πρϊτο φζρει τθν ζνδειξθ
«ΡΩΤΟΤΥΡΟ», το δεφτερο «ΣΤΕΛΕΧΟΣ». Στο ςτζλεχοσ του Ε.Ρ. ι Τ.Ρ. υπό τθν ζνδειξθ
«ςυνθμμζνο» ςθμειϊνονται περιλθπτικά τα δικαιολογθτικά που ςτθρίηουν τθν ζκδοςθ του.
7. Τα Ε.Ρ. ι Τ.Ρ. δεν επιτρζπεται να φζρουν ξζςματα, προςκικεσ, αλλοιϊςεισ, διαγραφζσ ι
παρεγγραφζσ.
8. Επιτρζπεται θ ζκδοςθ Ε.Ρ. ι Τ.Ρ. βάςει δικαιολογθτικϊν ςυνθμμζνων ςε άλλο Ε.Ρ. ι Τ.Ρ.
Στθν περίπτωςθ αυτι, επί του αντιγράφου και του ςτελζχουσ αυτοφ γίνεται ςθμείωςθ
παραπομπισ ςτο Χ.Ε. ςτο οποίο ζχουν επιςυναφκεί τα δικαιολογθτικά.
9. Τα εντάλματα πλθρωμισ ι οι τίτλοι πλθρωμισ αρχειοκετοφνται θμερολογιακά και κατά
αρικμό.
Άρθρο 26
Τρόποσ πληρωμήσ των δαπανών- Ρροπληρωμζσ
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1. Πλεσ οι δαπάνεσ του Οργανιςμοφ πλθρϊνονται με επιταγζσ και ςε βάροσ των
τθροφμενων λογαριαςμϊν ςε Τράπεηεσ ι άλλο πιςτωτικό ίδρυμα. Επιτρζπεται, επίςθσ, θ
πλθρωμι των οφειλϊν και με εντολι μεταφοράσ με τθ μεςολάβθςθ τθσ Τράπεηασ που
αςκεί τθ διαχείριςθ ςε πίςτωςθ λογαριαςμοφ των δικαιοφχων που τθροφνται ςε πιςτωτικό
ίδρυμα ι Τράπεηα.
2. Οι πλθρωμζσ για δαπάνεσ αποδοχϊν του προςωπικοφ του Οργανιςμοφ διενεργοφνται
μζςω ΕΑΡ.
3. Οι επιταγζσ και οι εντολζσ μεταφοράσ υπογράφονται από τα εξουςιοδοτθμζνα από το
Δ.Σ. αρμόδια όργανα και μζχρι το φψοσ του ποςοφ που το ίδιο ζχει ορίςει.
4. Επιτρζπεται θ προπλθρωμι προσ αντιμετϊπιςθ δαπανϊν για τισ οποίεσ είναι, λόγω τθσ
φφςθσ τουσ ι τθσ επείγουςασ υπθρεςιακισ ανάγκθσ, δυςχερισ θ τιρθςθ των διατυπϊςεων,
που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.

Άρθρο 27
Ταμειακή διαχείριςη
1. Θ Ταμειακι Διαχείριςθ του Οργανιςμοφ διενεργείται από τισ Τράπεηεσ ςτισ οποίεσ ζχουν
ανοιχκεί λογαριαςμοί του Οργανιςμοφ.
2. Θ κάκε Τράπεηα, κατά τθν εξόφλθςθ τθσ επιταγισ, τθρεί τθν τραπεηικι διαδικαςία. Τα
ςχετικά δικαιολογθτικά τθσ διαδικαςίασ αυτισ και οι εξοφλθτικζσ αποδείξεισ των
δικαιοφχων, παραμζνουν ςτθν Τράπεηα.
3. Δικαιολογθτικό τθσ πλθρωμισ αποτελεί το Ε.Ρ. ι Τ.Ρ. και θ εμφάνιςθ τθσ ςυναλλαγισ
ςτισ κινιςεισ που αποςτζλλει θ κάκε Τράπεηα για τθ χρζωςθ του λογαριαςμοφ του
Οργανιςμοφ και τθν εκτζλεςθ κάκε εντολισ πλθρωμισ των δικαιοφχων.
4. Αν οι πλθρωμζσ ενεργοφνται με εντολζσ μεταφοράσ, δεν απαιτείται θ προςκόμιςθ
δικαιολογθτικϊν νομιμοποίθςθσ, οφτε εξοφλθτικι απόδειξθ του δικαιοφχου. Θ απόδειξθ
εκτζλεςθσ τθσ εντολισ μεταφοράσ ι χρζωςθσ του λογαριαςμοφ του Οργανιςμοφ, με
πίςτωςθ του δικαιοφχου, αποτελεί ςτθν περίπτωςθ αυτι δικαιολογθτικό τθσ πλθρωμισ που
διενεργικθκε.
5. Θ οικονομικι και λογιςτικι διαχείριςθ για τθν εκπλιρωςθ του ςκοποφ του Οργανιςμοφ
πραγματοποιείται κατά τα οριηόμενα ςτο ν. 4308/2014 (Αϋ251). Ο Οργανιςμόσ εξαιρείται
από τθν εφαρμογι των διατάξεων του ν.δ. 496/1974 (Αϋ 204), των άρκρων 65, 66, 67, 68,
69Α ,69Β,69Γ,69Δ και 69Ε και του Κεφαλαίου Δϋ του ν. 4270/2014 κακϊσ και των διατάξεων
του πδ.80/2016 (Αϋ145). Ομοίωσ για τον Οργανιςμό δεν ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ τθσ
παραγράφου 2 του άρκρου 64 του νόμου 4172/2013 (Αϋ 167).
6. Ο Οργανιςμόσ απαλλάςςεται από κάκε δθμόςιο, κοινοτικό, λιμενικό ι δικαςτικό τζλοσ ι
άλλο φόρο, άμεςο ι ζμμεςο, ειςφορά υπζρ τρίτου, δικαίωμα και κράτθςθ και
ςυμπαρομαρτοφντεσ φόρουσ και τζλθ, εκτόσ του Φ.Ρ.Α.

Άρθρο 28
Εξόφληςη Χρηματικών Ενταλμάτων
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1. Θ εξόφλθςθ των Ε.Ρ θ Τ.Ρ ενεργείται είτε με υπογραφι του δικαιοφχου ι του νόμιμου
αντιπροςϊπου του επί του Ε.Ρ. ι Τ.Ρ, είτε με ιδιαίτερθ εξοφλθτικι απόδειξθ. Σε κάκε
περίπτωςθ, δίπλα ςτθν υπογραφι του δικαιοφχου ςθμειϊνονται ο αρικμόσ τθσ επιταγισ, τα
ςτοιχεία τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι του κατά νόμο πιςτοποιθτικοφ ι εγγράφου που
αποδεικνφει τθν ταυτότθτα του εξοφλοφντοσ, κακϊσ και θ διεφκυνςθ τθσ κατοικίασ του. Σε
περίπτωςθ διενζργειασ πλθρωμισ οφειλϊν του Οργανιςμοφ με εντολι μεταφοράσ, το
αρμόδιο για τθν εξόφλθςθ όργανο αναγράφει επί του εξοφλοφμενου τίτλου, ότι αυτόσ
εξοφλικθκε με εντολι μεταφοράσ και ςθμειϊνει ςυγχρόνωσ τον αφξοντα αρικμό και τθν
θμερομθνία τθσ, κακϊσ και τον αρικμό τθσ ςχετικισ απόδειξθσ τθσ Τράπεηασ για τθν
εκτζλεςθ τθσ εντολισ μεταφοράσ και κζτει τθν υπογραφι του.
2. Ο φορζασ μπορεί να διατθρεί και να διαχειρίηεται λογαριαςμοφσ ςε ιδιωτικά πιςτωτικά
ιδρφματα, τα οποία υποςτθρίηουν αφενόσ τθν ζκδοςθ μθχανογραφθμζνων επιταγϊν για τθ
διαςφάλιςθ τθσ πλιρουσ μθχανογραφικισ διαχείριςθσ των οικονομικϊν του φορζα, και
αφετζρου τθ δυνατότθτα χριςθσ ςφγχρονων χρθματο-οικονομικϊν προϊόντων για τθν
είςπραξθ των τελϊν από τουσ δικαιοφχουσ.
3. Οι Τράπεηεσ μζςω των οποίων αςκείται θ ταμειακι διαχείριςθ του Οργανιςμοφ
αναγράφουν τόςο επί του τθροφμενου ςε αυτζσ λογαριαςμϊν του Οργανιςμοφ, όςο και επί
των αποςτελλόμενων ςε αυτζσ αντιγράφων των λογαριαςμϊν και των αναγγελιϊν χρζωςθσ
τοφτων, τουσ αρικμοφσ των εξοφλουμζνων επιταγϊν και εντολϊν μεταφοράσ.
4. Θ εξόφλθςθ των δικαιοφχων πρζπει να ςτθρίηεται ςε πρωτότυπα παραςτατικά , για τον
ζλεγχο τθσ γνθςιότθτασ των οποίων ευκφνεται προςωπικά ζναντι του Οργανιςμοφ το
εντεταλμζνο για το ςκοπό αυτό όργανο.

Άρθρο 29
Απόδοςη των υπζρ του Δημοςίου και τρίτων κρατήςεων
1. Οι επί των δικαιολογθτικϊν αναγραφόμενεσ κρατιςεισ πλθρϊνονται με επιταγζσ ι
εντολζσ μεταφοράσ ι μζςω ενιαίασ Αρχισ.
2. Σφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ο Οργανιςμόσ υποχρεοφται να προβαίνει ςτθν
απόδοςθ των υπζρ του Δθμοςίου και τρίτων κρατιςεων επί των δικαιολογθτικϊν που
εξοφλοφνται είτε με επιταγι εκδιδόμενθ είτε με εντολι μεταφοράσ.

Άρθρο 30
Βιβλία οικονομικήσ διαχείριςησ
1. Το Τμιμα Λογιςτθρίου και Ταμειακισ Διαχείριςθσ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν
Υπθρεςιϊν τθρεί τα προβλεπόμενα από ςχετικζσ διατάξεισ που καταλαμβάνουν τον
Οργανιςμό Βιβλία και Στοιχεία, μζςω μθχανογραφικοφ ςυςτιματοσ.
2. Επιτρζπεται θ χριςθ μθχανογραφικϊν μζςων και ςυςτθμάτων πλθροφορικισ βάςει
ειδικϊν κατά περίπτωςθ προγραμμάτων, για τθν κατάρτιςθ και εκτζλεςθ του Ιςολογιςμοφ
και του Ρροχπολογιςμοφ.
Άρθρο 31
Ετήςιεσ χρηματοοικονομικζσ καταςτάςεισ
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1. Ο Οργανιςμόσ ςυντάςςει και τισ ακόλουκεσ ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, οι οποίεσ
υποβάλλονται ςτον Υπουργό Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ και τον Υπουργό Οικονομικϊν:
α) Τον Ιςολογιςμό ι Κατάςταςθ Χρθματοοικονομικισ Θζςθσ (Ρίνακασ),
β) Τθν Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων (Ρίνακασ),
γ) Τθν Κατάςταςθ Μεταβολϊν Κακαρισ Θζςθσ (Ρίνακασ),
δ) Τθν Κατάςταςθ Χρθματοροϊν (Ρίνακασ),
ε) Το Ρροςάρτθμα (Σθμειϊςεισ).
2. Οι καταςτάςεισ αυτζσ καταρτίηονται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον ν. 4308/2014 και
υποβάλλονται ςτα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

Άρθρο 32
Αποδόςεισ ςτον Κρατικό Ρροχπολογιςμό
1. Στθν περίπτωςθ που από τθν οικονομικι διαχείριςθ του Οργανιςμοφ κάκε ζτουσ, μετά
τθν αφαίρεςθ ποςοφ που προκφπτει από το άκροιςμα: (α) των κάκε φορά επίδικων
απαιτιςεων κατά του Οργανιςμοφ, (β) των πάςθσ φφςεωσ προβλζψεων, ιδίωσ επιςφαλϊν
ι και ανεπίδεκτων ειςπράξεωσ απαιτιςεων από υπόχρεουσ καταβολισ τελϊν ι προςτίμων
(γ) των αποδοτζων ςτο ΤΑΧΔΙΚ ποςϊν τθσ παρ. 3 του άρκρου 8 του παρόντοσ και (δ) των
ειςπραχκζντων παγίων και αναλογικϊν τελϊν κτθματογράφθςθσ, προκφπτει κετικό
οικονομικό αποτζλεςμα (κακαρό αποτζλεςμα χριςθσ - ζςοδα μείον ζξοδα), ποςοςτό του
αποτελζςματοσ αυτοφ αποδίδεται ςτον Κρατικό Ρροχπολογιςμό, ωσ δθμόςιο ζςοδο.
2. Το ποςοςτό τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου κακορίηεται με κοινι απόφαςθ των
Υπουργϊν Οικονομικϊν και Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, φςτερα από γνϊμθ του Δ.Σ. του
Οργανιςμοφ και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80%, του κετικοφ αποτελζςματοσ. Θ απόδοςθ
του ποςοςτοφ γίνεται εντόσ του επομζνου μθνόσ από τθν ζγκριςθ του ιςολογιςμοφ από τον
Οργανιςμό και τθν υπογραφι των οικονομικϊν καταςτάςεων από τουσ ορκωτοφσ λογιςτζσ.
Με τθν απόφαςθ του πρϊτου εδαφίου τθσ παραγράφου αυτισ κακορίηεται κάκε κζμα
ςχετικό με τθν ανωτζρω απόδοςθ.
3. Από 1.1.2019, και κατά το μεκεπόμενο οικονομικό ζτοσ κάκε διαχειριςτικισ χριςθσ, το
τυχόν αδιάκετο ποςό του αποκεματικοφ, το οποίο ζχει παραμείνει ςτον Οργανιςμό,
αποδίδεται ςτον Κρατικό Ρροχπολογιςμό, με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν
και Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, φςτερα από γνϊμθ του Δ.Σ. του Οργανιςμοφ .

Άρθρο 33
Ζλεγχοσ οικονομικήσ διαχείριςησ
1. Ο τακτικόσ ζλεγχοσ τθσ οικονομικισ διαχείριςθσ των πόρων του Οργανιςμοφ και ο
ζλεγχοσ των ετιςιων χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων γίνεται από δφο (2) ορκωτοφσ
ελεγκτζσ - λογιςτζσ που ορίηονται με απόφαςθ του Δ.Σ. του Οργανιςμοφ. Οι δαπάνεσ του
ελζγχου βαρφνουν τον Οργανιςμό.
2. Το διαχειριςτικό ζτοσ ςυμπίπτει με το οικονομικό ζτοσ.
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3. Οι ορκωτοί ελεγκτζσ-λογιςτζσ που αςκοφν τον τακτικό διαχειριςτικό ζλεγχο, υποβάλλουν
μζχρι τθν 30θ Απριλίου κάκε ζτουσ, ζκκεςθ για τθ διαχείριςθ και τον απολογιςμό του
διαχειριςτικοφ ζτουσ που ζλθξε. Οι εκκζςεισ υποβάλλονται ςτον Υπουργό Ρεριβάλλοντοσ
και Ενζργειασ, ςτον Υπουργό Οικονομικϊν και ςτο Ελεγκτικό Συνζδριο. Οι Υπουργοί
Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ και Οικονομικϊν και το Ελεγκτικό Συνζδριο μποροφν να
ηθτιςουν οποτεδιποτε τθ διενζργεια εκτάκτων ελζγχων τθσ οικονομικισ διαχείριςθσ του
Οργανιςμοφ.

Άρθρο 34
Ρρομήθειεσ - Αναθζςεισ εκτζλεςησ ζργων και παροχήσ υπηρεςιών Μιςθώςεισ - Εκμιςθώςεισ -Αγορζσ - Εκποιήςεισ Ακινήτων
1. Οι κάκε είδουσ προμικειεσ αγακϊν, κακϊσ και οι ανακζςεισ εκτζλεςθσ ζργων και
παροχισ υπθρεςιϊν του Οργανιςμοφ, διενεργοφνται με απόφαςθ του Δ.Σ. του Οργανιςμοφ
ι του εξουςιοδοτθμζνου από αυτό οργάνου, φςτερα από αιτιολογθμζνθ πρόταςθ των
αρμόδιων υπθρεςιακϊν μονάδων, ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ. Για τισ
εκμιςκϊςεισ, εκποιιςεισ και αγορζσ ακινιτων από τον Οργανιςμό εφαρμόηονται οι
διατάξεισ του π.δ. 715/1979 ( Αϋ 212), όπωσ κάκε φορά ιςχφει. Για τισ μιςκϊςεισ ακινιτων
από τον Οργανιςμό εκδίδεται με απόφαςθ του Δ.Σ., Κανονιςμόσ Μιςκϊςεων του
Οργανιςμοφ, ο οποίοσ εγκρίνεται με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Ρεριβάλλοντοσ και
Ενζργειασ και Οικονομικϊν, που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.
2. Θ αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων των διαγωνιςμϊν και θ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ
γίνεται από επιτροπζσ, θ ςφνκεςθ και θ κθτεία των μελϊν των οποίων κακορίηονται με
απόφαςθ του Δ.Σ. ι του εξουςιοδοτθμζνου από αυτό οργάνου.
3. Θ παραλαβι και θ πιςτοποίθςθ καλισ εκτζλεςθσ βεβαιϊνεται από τριμελι επιτροπι
παραλαβισ, θ ςφνκεςθ και θ κθτεία των μελϊν τθσ οποίασ κακορίηονται με απόφαςθ του
Δ.Σ. ι του εξουςιοδοτθμζνου από αυτό οργάνου.
4. Οι παραπάνω επιτροπζσ, ςυγκροτοφνται από υπαλλιλουσ που υπθρετοφν με
οποιαςδιποτε ςχζςθ εργαςίασ ςτον Οργανιςμό και λειτουργοφν ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ
κάκε φορά διατάξεισ που αφοροφν τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων και επικουρικά του
Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ (ν. 2690/1999).
5. Στισ επιτροπζσ του παρόντοσ άρκρου είναι δυνατι θ ςυμμετοχι ειδικϊν
εμπειρογνωμόνων, εφόςον απαιτοφνται εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ.
Άρθρο 35
Ζλεγχοσ Εςόδων
1. Θ καταβολι των πάγιων και αναλογικϊν ανταποδοτικϊν τελϊν και προςτίμων ςχετικϊν
με τουσ ςκοποφσ και τθν λειτουργία του Οργανιςμοφ, γίνεται είτε ςε λογαριαςμό του
Οργανιςμοφ που τθρείται ςε οποιοδιποτε νομίμωσ λειτουργοφν πιςτωτικό ίδρυμα είτε με
χριςθ πιςτωτικισ κάρτασ είτε με οποιονδιποτε άλλο αναγνωριςμζνο ςτισ ςυναλλαγζσ
αςφαλι τρόπο, και ςε κάκε περίπτωςθ κάνοντασ χριςθ των βζλτιςτων πρακτικϊν που
παρζχονται από το Τραπεηικό Σφςτθμα.

2. Ο ζλεγχοσ των ειςπράξεων διενεργείται κακθμερινά μζςω θλεκτρονικϊν αρχείων που
παραλαμβάνει ο Οργανιςμόσ από τθν «ΔΙΑΣ ΑΕ» ι από τθν αναφορά ςυναλλαγϊν που
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παρζχει ςτο on line διαχειριςτικό περιβάλλον το Ριςτωτικό ίδρυμα με το οποίο
ςυνεργάηεται για τθν χριςθ τθσ πιςτωτικισ κάρτασ.
3. Ρεριοδικόσ ζλεγχοσ διενεργείται με τθ χριςθ τθσ «εφαρμογισ ταμείου / ΣΡΕΚ» και του
«ΣΤΕΚ», αλλά και με επιτόπιεσ επιςκζψεισ ςτισ οργανικζσ περιφερειακζσ μονάδεσ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΡΑΞΕΩΝ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ-ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΚΑΤΑΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΕΝΑΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 36
Ρροςφυγζσ κατά πράξεων Ρροϊςταμζνων Κτηματολογικών Γραφείων και
Υποκαταςτημάτων

1. Σε κάκε Κτθματολογικό Γραφείο ςυςτινεται τριμελισ Επιτροπι Επίλυςθσ
Αμφιςβθτιςεων. Θ Επιτροπι ςυγκροτείται ςτθν αρχι κάκε δεφτερου ζτουσ, με απόφαςθ
του Δ.Σ. του Οργανιςμοφ, για κθτεία δφο ετϊν που μπορεί να ανανεϊνεται
και
αποτελείται από: α) τον Ρροϊςτάμενο του Κτθματολογικοφ Γραφείου, με αναπλθρωτι
Ρροϊςτάμενο άλλου Κτθματολογικοφ Γραφείου, ωσ Ρρόεδρο, β) ζναν υπάλλθλο του
Οργανιςμοφ του κλάδου Μθχανικϊν κατθγορίασ ΡΕ, με ειδικότθτα Αγρονόμων –
Τοπογράφων Μθχανικϊν και γ) ζναν υπάλλθλο του Οργανιςμοφ του Κλάδου Νομικϊν ι ζνα
δικθγόρο με ζμμιςκθ εντολι ςτον Οργανιςμό, με τον αναπλθρωτι του. Γραμματζασ τθσ
Επιτροπισ, ορίηεται υπάλλθλοσ του Κτθματολογικοφ Γραφείου Κατθγορίασ ΡΕ. Δεν
αποτελεί κϊλυμα για τον Ρροϊςτάμενο του Κτθματολογικοφ Γραφείου θ ςυμμετοχι του ςε
ςυνεδρίαςθ κατά τθν οποία ςυηθτείται προςφυγι κατά πράξεωσ Ρροϊςταμζνου
Υποκαταςτιματοσ του Κτθματολογικοφ Γραφείου.
2. Κατά πράξεων του Ρροϊςταμζνου Κτθματολογικοφ Γραφείου ι Υποκαταςτιματοσ
Κτθματολογικοφ Γραφείου του Οργανιςμοφ οι οποίεσ εκδίδονται κατ’ εφαρμογι των
διατάξεων των άρκρων 16, 17, 18 και 19 του ν. 2664/1998, αςκείται, μζςα ςε προκεςμία 10
θμερϊν από τθν επίδοςθ τθσ πράξεωσ ι τθν άπρακτθ παρζλευςθ των προβλεπόμενων από
τισ διατάξεισ αυτζσ προκεςμιϊν προσ ζκδοςθ πράξθσ, ενδικοφανισ προςφυγι ενϊπιον τθσ
Επιτροπισ που προβλζπεται ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο.
Θ προςφυγι καταχωρίηεται ςτο κτθματολογικό φφλλο του ακινιτου.
Αν δεν εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ προςφυγισ μζςα ςε προκεςμία 30 θμερϊν, κεωρείται ότι
θ απόφαςθ είναι απορριπτικι. Μετά τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ του προθγοφμενου
εδαφίου δεν επιτρζπεται θ ζκδοςθ απόφαςθσ.
3. Κατά των αποφάςεων τθσ παραγράφου 1, αςκοφνται τα ζνδικα βοθκιματα που
προβλζπονται ςτισ διατάξεισ των άρκρων 16, 17, 18 και 19 του ν. 2664/1998 και ςτο άρκρο
791 Κ.Ρολ.Δ. Οι προκεςμίεσ που προβλζπονται ςτισ διατάξεισ του προθγοφμενου εδαφίου
εκκινοφν μετά τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ του τελευταίου εδαφίου τθσ παρ. 2 ι
αφότου ο αιτϊν ζλαβε γνϊςθ τθσ απόρριψθσ τθσ προςφυγισ του από τθν Επιτροπι
Επίλυςθσ Αμφιςβθτιςεων.
4. Με απόφαςθ του Δ.Σ. του Οργανιςμοφ που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ
Κυβερνιςεωσ κακορίηονται θ ειδικότερθ διαδικαςία, ο τρόποσ καταχϊριςθσ των
προςφυγϊν και δθμοςιότθτασ των αποφάςεων τθσ Επιτροπισ τθσ παραγράφου 1, κακϊσ
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και κάκε άλλο ςχετικό ηιτθμα για τθ λειτουργία τθσ. Στα μζλθ τθσ Επιτροπισ τθσ παρ. 2
καταβάλλεται αμοιβι, τθσ οποίασ το φψοσ και οι ειδικότερεσ προχποκζςεισ καταβολισ,
κακορίηονται με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Ρεριβάλλοντοσ και
Ενζργειασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 21 του ν.4354/2015.

Άρθρο 37
Λοιπζσ μεταβατικζσ διατάξεισ

1. Ο Οργανιςμόσ παραμζνει χωρίσ καταβολι ανταλλάγματοσ ςτθ χριςθ ακινιτων
κυριότθτασ του Δθμοςίου ι άλλου ν.π.δ.δ., ςτα οποία ςτεγάηονται υπθρεςίεσ των
Υποκθκοφυλακείων που καταργοφνται με τθν παράγραφο 5 του άρκρου 1.
2. Οι βεβαιωμζνεσ υπζρ ΕΚΧΑ Α.Ε. οφειλζσ ςτισ Δ.Ο.Υ. ειςπράττονται και αποδίδονται ςτον
Οργανιςμό.
3. Ππου ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία ι ςε ζγγραφα, δθμόςια ι ιδιωτικά, αναγράφεται θ λζξθ
ΕΚΧΑ Α.Ε., εφεξισ νοείται ο Οργανιςμόσ.
4. Κατά τθν ζναρξθ του παρόντοσ νόμου Ρρόεδροσ και τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου
τθσ ΕΚΧΑ Α.Ε., προςαυξθμζνα κατά δφο, αποτελοφν το Δ.Σ. του Οργανιςμοφ και με τθν
επιφφλαξθ όςων ορίηονται ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ παροφςασ παραγράφου, αςκοφν τισ
αρμοδιότθτεσ που προβλζπονται ςτισ διατάξεισ των άρκρων 2, 3 και 4 του Κεφαλαίου Αϋ,
μζχρι το διοριςμό του Ρροζδρου και των μελϊν του Δ.Σ. του Οργανιςμοφ, με τισ διατάξεισ
τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 3. Τα κατά το προθγοφμενο εδάφιο δφο νζα μζλθ
υποδεικνφονται για διοριςμό ςτον Υπουργό Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ από τον Υπουργό
Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων. Μζχρι τθν κατά το προθγοφμενο
εδάφιο υποδειξθ και διοριςμό, το Δ.Σ του Οργανιςμοφ κεωρείται ότι ζχει νόμιμθ
ςυγκρότθςθ.
5. Οι δφο Αντιπρόεδροι του Δ.Σ. τθσ ΕΚΧΑ Α.Ε. υπθρετοφν ωσ εκτελεςτικά μζλθ του Δ.Σ. και
αςκοφν τισ αρμοδιότθτεσ που τουσ ανατίκενται με απόφαςθ του Δ.Σ. μζχρι τθν πρόςλθψθ
των Αναπλθρωτϊν Γενικϊν Διευκυντϊν, κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 8 του άρκρου
5.
6. Θ κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου Διευκφνουςα Σφμβουλοσ τθσ ΕΚΧΑ Α.Ε.
καταλαμβάνει αυτοδικαίωσ τθ κζςθ του Γενικοφ Διευκυντι του Οργανιςμοφ και αςκεί τισ
αρμοδιότθτεσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 5, μζχρι τον διοριςμό Γενικοφ Διευκυντι,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ίδιου άρκρου.
7. Για τθν αμοιβι των μελϊν του μεταβατικοφ Δ.Σ. τθσ παρ. 4 εφαρμόηεται θ υπ’ αρίκμ.
2/36349/11.5.2016 απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ
(ΥΟΔΔ’ 254).
8. Μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 1 του άρκρου 40, διατθρείται ςε ιςχφ θ
απόφαςθ 53256/19.12.2007 των Υπουργϊν Οικονομίασ και Οικονομικϊν και
Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων «Ρερί κακοριςμοφ του τρόπου και τθσ
διαδικαςίασ είςπραξθσ των υπζρ του Οργανιςμοφ Κτθματολογίου και Χαρτογραφιςεων
Ελλάδοσ (Ο.Κ.Χ.Ε) πάγιων και ανταποδοτικϊν τελϊν κτθματογράφθςθσ τθσ παρ. 10 περ. α’
υποπερ. αα’ και γ’ του άρκρου 2 του ν. 2308/1995 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει» (Β’
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2452).
9. Στον Οργανιςμό ςυςτινονται εντόσ προκεςμίασ τριϊν μθνϊν από τθ δθμοςίευςθ του
παρόντοσ υπθρεςιακά και πεικαρχικά ςυμβοφλια, ςφμφωνα με τα άρκρα 146Β και 159 του
ν. 3528/2007 (Α’ 26).
10. Μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 1 και των αποφάςεων τθσ παρ. 8 του άρκρου
40, κανονιςτικζσ πράξεισ που ζχουν εκδοκεί κατά τισ εξουςιοδοτικζσ διατάξεισ των νόμων
2308/1995 και 2664/1998 μζχρι τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ, εξακολουκοφν και
ιςχφουν.

Άρθρο 38
Ραράδοςη και παραλαβή
αρχείων ζμμιςθων και άμιςθων υποθηκοφυλακείων
1. Οι Ρροϊςτάμενοι των εμμίςκων Υποκθκοφυλακείων, οι άμιςκοι Υποκθκοφφλακεσ και οι
εκτελοφντεσ ι αναπλθροφντεσ ςτα ζργα Υποκθκοφφλακα, Συμβολαιογράφοι ι Ειρθνοδίκεσ,
των Υποκθκοφυλακείων που καταργοφνται με τθν παράγραφο 5 του άρκρου 1, παραδίδουν
ςτον Οργανιςμό με τθν πάροδο ενόσ μθνόσ από τθν ζγγραφθ προειδοποίθςθ τουσ, :
α) Τα βιβλία υποκθκϊν, μεταγραφϊν, καταςχζςεων και διεκδικιςεων, τα γενικά
αλφαβθτικά ευρετιρια υποκθκϊν, μεταγραφϊν, καταςχζςεων και διεκδικιςεων, το βιβλίο
ειςαγωγισ εγγράφων και ειςπράξεωσ τελϊν και δικαιωμάτων, τουσ βιβλιοδετθμζνουσ
τόμουσ αα) των περιλιψεων και αιτιςεων εξαλείψεων, άρςεων κλπ., μετά των ςχετικϊν
εγγράφων, ββ) των διεκδικθτικϊν αγωγϊν, γγ) των μεταγραφομζνων ςυμβολαίων και δδ)
των αντιγράφων των καταςχετθρίων εκκζςεων, κακϊσ και όλα εν γζνει τα βιβλία και αρχεία
που τθροφνταν από τα άμιςκα Υποκθκοφυλακεία, ςφμφωνα με τισ κάκε φορά ιςχφουςεσ
διατάξεισ. Εφόςον τα ανωτζρω τθροφνται και θλεκτρονικά, παραδίδεται και θ ψθφιακι
βάςθ δεδομζνων τουσ, ςυνοδευόμενθ από αντίγραφο του απαραίτθτου λογιςμικοφ.
β) Τισ εκκρεμείσ αιτιςεισ για τθν ζκδοςθ αντιγράφων, βεβαιϊςεων ι πιςτοποιθτικϊν.
γ) Τα ζπιπλα, ςκεφθ, μθχανιματα και όλο εν γζνει τον εξοπλιςμό των αμίςκων
υποκθκοφυλακείων, με τθν επιφφλαξθ όςων ορίηονται ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ
παραγράφου 3 του άρκρου 39, κακϊσ και τα εγκατεςτθμζνα προγράμματα θλεκτρονικϊν
εφαρμογϊν, κακϊσ και τον εξοπλιςμό που αποκτικθκε ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ γ’ τθσ
παραγράφου 6 του άρκρου 23 του ν. 2664/1998..
2. Για τθν παράδοςθ και παραλαβι ςυντάςςεται εισ πενταπλοφν πρωτόκολλο που
υπογράφεται από τον Υποκθκοφφλακα ι από τον εκτελοφντα ι αναπλθροφντα ςτα ζργα
Υποκθκοφφλακα, Συμβολαιογράφο ι Ειρθνοδίκθ των Υποκθκοφυλακείων που
καταργοφνται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5 του άρκρου 1, και από τον υπάλλθλο που
εξουςιοδοτείται για το ςκοπό αυτόν από το Δ.Σ. του Οργανιςμοφ. Ζνα αντίγραφο
αρχειοκετείται ςτο Κτθματολογικό Γραφείο ι ςτο Υποκατάςτθμα του Κτθματολογικοφ
Γραφείου, ζνα λαμβάνει αυτόσ που παραδίδει, και από ζνα αντίγραφο διαβιβάηεται από
τον υπάλλθλο του Οργανιςμοφ που υπογράφει το πρωτόκολλο, ςτον Οργανιςμό, ςτο
Υπουργείο Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων και ςτον κατ’ άρκρ. 35
του κ.δ/τοσ 19/23-7-1941 Ειςαγγελζα Ρρωτοδικϊν.
3. Στο πρωτόκολλο παράδοςθσ – παραλαβισ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου,
καταγράφονται κατ’ ελάχιςτον: θ θμερομθνία παράδοςθσ – παραλαβισ, θ επωνυμία του
Υποκθκοφυλακείου το αρχείο του οποίου παραδίδεται, και θ επωνυμία του
Κτθματολογικοφ Γραφείου που παραλαμβάνει, το ονοματεπϊνυμο αυτοφ που παραδίδει
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και αυτοφ που παραλαμβάνει, ο αρικμόσ και το είδοσ των βιβλίων και αρχείων που
παραδίδονται, μαηί με ενθμζρωςθ για τυχόν προβλιματα ςτθν κατάςταςι τουσ, κακϊσ και
τα ζπιπλα, ςκεφθ, μθχανιματα και ο λοιπόσ εν γζνει εξοπλιςμόσ που προβλζπεται ςτθν
περίπτωςθ γ’ τθσ παραγράφου 1.
4. Μζςα ςε δζκα θμζρεσ από τθν υπογραφι του πρωτοκόλλου παράδοςθσ - παραλαβισ,
αποδίδονται από τον πρϊθν άμιςκο Υποκθκοφφλακα ι τον εκτελοφντα ι αναπλθροφντα
ςτα ζργα Υποκθκοφφλακα, Συμβολαιογράφο ι Ειρθνοδίκθ των Υποκθκοφυλακείων, τα
τυχόν οφειλόμενα ςτο Δθμόςιο, ςτο ΤΑΧΔΙΚ ι ςτον Οργανιςμό, τζλθ.
5. Με απόφαςθ του Δ.Σ του Οργανιςμοφ ςυγκροτείται, μζςα ςε ζνα μινα από τθν ζναρξθ
ιςχφοσ του παρόντοσ, τριμελισ Επιτροπι που αποτελείται από δφο υπαλλιλουσ που
υπθρετοφςαν ςτθν Οικονομικι Δ/νςθ τθσ ΕΚΧΑ Α.Ε. πριν από τθν κατάργθςι τθσ και ζναν
ορκωτό λογιςτι. Ζργο τθσ Επιτροπισ είναι θ διενζργεια απογραφισ τθσ κινθτισ και
ακίνθτθσ περιουςίασ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των ταμειακϊν υπολοίπων και
κατακζςεων τθσ ΕΚΧΑ Α.Ε., που περιζρχονται ςτθν κυριότθτα του Οργανιςμοφ, κακϊσ και
των εκκρεμϊν δικϊν και λοιπϊν εννόμων ςχζςεων τθσ ΕΚΧΑ Α.Ε., ςτισ οποίεσ υπειςζρχεται
ωσ κακολικόσ διάδοχοσ ο Οργανιςμόσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 4 του
άρκρου 1. Θ Επιτροπι μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία εννζα μθνϊν από τθ ςυγκρότθςι
τθσ υποβάλλει ςτο Δ.Σ του Οργανιςμοφ τθν ζκκεςθ απογραφισ, θ οποία διαβιβάηεται μαηί
με τυχόν παρατθριςεισ του Δ.Σ του Οργανιςμοφ ςτον Υπουργό Ρεριβάλλοντοσ και
Ενζργειασ.
Άρθρο 39
φθμιςη μιςθωτικών ςχζςεων

1. α) Για τθ ςτζγαςθ των Κτθματολογικϊν Γραφείων και των Υποκαταςτθμάτων τουσ, που
ςυςτινονται με τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου, ο Οργανιςμόσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ
περίπτ. β’, υπειςζρχεται αυτοδικαίωσ, ωσ μιςκωτισ, ςτισ, ιςχφουςεσ κατά τθν θμερομθνία
κατάργθςθσ των Κτθματολογικϊν Γραφείων και Υποκθκοφυλακείων ςφμφωνα με τθν παρ.
7 του άρκρου 1, μιςκϊςεισ ακινιτων, που ζχουν ςυναφκεί από το Ελλθνικό Δθμόςιο ι
από τουσ άμιςκουσ Υποκθκοφφλακεσ, για τθ ςτζγαςθ των εμμίςκων ι αμίςκων
Υποκθκοφυλακείων ι Κτθματολογικϊν Γραφείων, αντίςτοιχα. Ο Οργανιςμόσ δικαιοφται,
μζςα ςε προκεςμία ενόσ ζτουσ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου, να
καταγγείλει αηθμίωσ τισ μιςκϊςεισ τθσ παροφςασ παραγράφου.
β) Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία, οι υπθρετοφντεσ κατά τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ του
παρόντοσ νόμου, άμιςκοι υποκθκοφφλακεσ επικυμοφν τθ ςυνζχιςθ τθσ μιςκωτικισ
ςχζςθσ ςτο πρόςωπο τουσ για άλλθ χριςθ, οφείλουν να το δθλϊςουν ςτον Οργανιςμό
ταυτόχρονα με τθν αποδοχι ι μθ τθσ πρόςκλθςθσ του δεφτερου εδαφίου τθσ παρ. 4 του
άρκρου 18.
2. Στισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ άμιςκο Υποκθκοφυλακείο που καταργείται με τισ
διατάξεισ τθσ παραγράφου 5 άρκρου 1, ςτεγάηεται, κατά τθν θμερομθνία κατάργθςισ του
ςφμφωνα με τθν παρ. 7 του άρκρου 1, ςε ακίνθτο για το οποίο δεν ζχει ςυναφκεί
ςφμβαςθ μίςκωςθσ, ο Οργανιςμόσ παραμζνει αυτοδικαίωσ ςτθ χριςθ του ακινιτου, για
χρονικό διάςτθμα μζχρι ζξι μινεσ από
τθν θμερομθνία κατάργθςθσ του
Υποκθκοφυλακείου. Για τθ, ςφμφωνα με το προθγοφμενο εδάφιο, χριςθ, καταβάλλεται
από τον Οργανιςμό ςτον κφριο ι επικαρπωτι του ακινιτου εφλογθ αποηθμίωςθ, το φψοσ
τθσ οποίασ ςυμφωνείται με διαπραγμάτευςθ μεταξφ των ςυμβαλλομζνων.
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3. Τα ζπιπλα, ςκεφθ, μθχανιματα και όλοσ εν γζνει ο εξοπλιςμόσ των καταργουμζνων
αμίςκων Υποκθκοφυλακείων περιζρχονται ςτθν κυριότθτα του Οργανιςμοφ, εκτόσ αν
αποδεικνφεται αποκλειςτικά με ζγγραφα ότι αυτά αποκτικθκαν πριν από τθν
θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ διατάξεωσ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 20 του ν.
2145/1993 (Αϋ 88, 28.5.1993 ).
Άρθρο 40
Εξουςιοδοτήςεισ
1. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν, Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και
Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων και Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ που εκδίδεται φςτερα από
πρόταςθ του Δ.Σ. του Οργανιςμοφ, ρυκμίηεται ο ειδικότεροσ τρόποσ καταβολισ και
πιςτοποίθςθσ τθσ πλθρωμισ των τελϊν . Με όμοια απόφαςθ τα πάγια και αναλογικά τζλθ
όπωσ κακορίηονται ςτα άρκρα 6 και 7, επιτρζπεται να αναπροςαρμόηονται και να
κακορίηονται και άλλεσ πράξεισ για τισ οποίεσ καταβάλλεται αναλογικό τζλοσ.
2. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, Δικαιοςφνθσ,
Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικϊν, που εκδίδεται φςτερα από
γνϊμθ του Δ.Σ. του Οργανιςμοφ, μπορεί να αναπροςαρμόηεται το φψοσ του αποδιδόμενου
ςτο ΤΑΧΔΙΚ ποςοςτοφ και να ρυκμίηεται κάκε αναγκαία λεπτομζρεια για τον τρόπο και τθ
διαδικαςία απόδοςισ του.
3. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, Οικονομικϊν και
Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, που εκδίδεται φςτερα από ειςιγθςθ του Δ.Σ. του
Οργανιςμοφ, εξειδικεφονται οι αρμοδιότθτεσ των υπθρεςιακϊν μονάδων του Οργανιςμοφ,
κακορίηονται τα προςόντα που απαιτοφνται για τθν κατάλθψθ κζςεων Ρροϊςταμζνων
Διευκφνςεων και Τμθμάτων, και ρυκμίηεται κάκε άλλο αναγκαίο οργανωτικό ηιτθμα για
τθ λειτουργία του Οργανιςμοφ. Με όμοια απόφαςθ, μπορεί να τροποποιείται θ οργανωτικι
διάρκρωςθ τθσ Κεντρικισ και των Ρεριφερειακϊν Υπθρεςιϊν του Οργανιςμοφ που
προβλζπεται ςτο Κεφάλαιο Γϋ και να ανακατανζμονται οι κζςεισ του προςωπικοφ που
προβλζπονται ςτο Κεφάλαιο Δϋ.
4 Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, που
εκδίδεται φςτερα από ειςιγθςθ του Δ.Σ. του Οργανιςμοφ, μπορεί να τροποποιοφνται οι
διατάξεισ του Κεφαλαίου Εϋ και να ρυκμίηεται κάκε αναγκαίο ηιτθμα για τθν οικονομικι
διαχείριςθ του Οργανιςμοφ.
5. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, που εκδίδεται φςτερα από
ειςιγθςθ του Οργανιςμοφ με βάςθ τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ, εγκρίνεται Κανονιςμόσ
Ρροεκτιμϊμενων Αμοιβϊν, κατά παρζκκλιςθ τθσ περίπτ. δ’ τθσ παρ. 8 του ν. 4412/2016 (Α’
147), με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του ενωςιακοφ δικαίου.
6. Με απόφαςθ του Δ.Σ. του Οργανιςμοφ, που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ
Κυβερνιςεωσ, κακορίηονται το περιεχόμενο των κτθματολογικϊν διαγραμμάτων και οι
τεχνικζσ προδιαγραφζσ κτθματογράφθςθσ, κακϊσ και των υποςτθρικτικϊν ζργων.
7. Με απόφαςθ του Δ.Σ του Οργανιςμοφ μποροφν να καταργοφνται τα Υποκαταςτιματα
του άρκρου 15 και να ςυγχωνεφεται θ τοπικι τουσ αρμοδιότθτα ςτο οικείο Κτθματολογικό
Γραφείο.
8. Με απόφαςθ του Δ.Σ του Οργανιςμοφ κακορίηεται α) ο τρόποσ υποβολισ και το
περιεχόμενο των αιτιςεων για τθν εγγραφι πράξεων, τθν χοριγθςθ αντιγράφων και
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πιςτοποιθτικϊν, β) οι προχποκζςεισ και θ διαδικαςία επιςτροφισ των τελϊν που
καταβλικθκαν αχρεϊςτθτα, γ) το ειδικότερο περιεχόμενο και τα πεδία που
ςυμπλθρϊνονται υποχρεωτικά κατά τθν ψθφιακι εγγραφι των αιτιςεων ςτα βιβλία του
άρκρου 9 και κάκε κζμα τεχνικοφ ι λεπτομερειακοφ χαρακτιρα ςχετικό με τα ανωτζρω
ηθτιματα.
9. Με απόφαςθ του Δ.Σ. του Οργανιςμοφ μπορεί να ανατίκενται ςτα Κτθματολογικά
Γραφεία και αρμοδιότθτεσ του τομζα γεωχωρικϊν πλθροφοριϊν και χαρτογραφιςεων που
αφοροφν τθν περιοχι τθσ κατά τόπον αρμοδιότθτάσ τουσ.
10. Με απόφαςθ του Γενικοφ Διευκυντι ςυςτινονται ζωσ ζξι (6) προςωρινζσ κζςεισ
Τομεάρχθ Διαχείριςθσ Ζργων υπό το Τμιμα Διαχείριςθσ Ζργων τθσ Διεφκυνςθσ Ζργων
ανάλογα με τον αρικμό των διαχειριηόμενων ςυμβάςεων και μζχρι τθν ολοκλιρωςθ των
ζργων Κτθματογράφθςθσ, με αρμοδιότθτα το ςυντονιςμό ομάδασ επιβλεπόντων ζργων οι
οποίοι αναφζρονται ςε αυτόν. Στισ προςωρινζσ αυτζσ κζςεισ ευκφνθσ καταβάλλεται
μθνιαίο επίδομα κζςθσ ίςο με τα 2/3 του επιδόματοσ κζςθσ επιπζδου προϊςταμζνου
τμιματοσ όπωσ αυτό ορίηεται ςτθν παρ. 1 αη) του αρ. 16 του ν.4354/2016.

Άρθρο 41
Καταργοφμενεσ Διατάξεισ
1. Οι διατάξεισ:
α) των άρκρων 1 ζωσ και 14, 16, και 19 ζωσ και 22 του ν. 325/1976,
β) τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 10 του κανονιςτικοφ διατάγματοσ 19/23 Ιουλίου 1941
(Α'244), όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 6 του α.ν. 305/1945 ( Α' 110) και
γ) του άρκρου 1 του ν.δ/τοσ 4201/1961 (Α' 175), κακϊσ και οι κανονιςτικζσ αποφάςεισ που
εκδόκθκαν κατ' εξουςιοδότθςθ τουσ, καταργοφνται.
2. Οι διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 13 και θ παρ. 7 του άρκρου 14 του ν.2308/1995,
όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ.26 άρκρου 3 Ν.4164/2013 (Αϋ 156), καταργείται.
3. Οι διατάξεισ των δευτζρου και τρίτου εδαφίων τθσ παρ. 1 του άρκρου 5 του ν.
2664/1998, καταργοφνται.
4. Οι παράγραφοι 1, 3, 3α, 4, 5, 6 και 6α του άρκρου 23 του ν. 2664/1998, όπωσ
τροποποιικθκαν ι προςτζκθκαν και ιςχφουν, καταργοφνται.
5. Θ παρ. 2 του άρκρου 52 του ν. 4277/2014 (Αϋ156), καταργείται.

7. Κάκε διάταξθ που ρυκμίηει με διαφορετικό τρόπο ηθτιματα που ρυκμίηονται με το νόμο
αυτό καταργείται.

Άρθρο 42
Ζναρξη ιςχφοσ
1. Θ ιςχφσ των διατάξεων του Κεφαλαίου Βϋ αρχίηει για κάκε Κτθματολογικό Γραφείο από τθ
δθμοςίευςθ τθσ αντίςτοιχθσ απόφαςθσ που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 7 του άρκρου 1.
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2. Θ ιςχφσ των διατάξεων του παρόντοσ νόμου αρχίηει από τθ δθμοςίευςι του ςτθν
Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά ςτισ επί μζρουσ διατάξεισ του.
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