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Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Με την υπ’ αριθμ. 82/4/17.9.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα
(ΝΠΔΔ) «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» που δημοσιεύτηκε σήμερα στο ΦΕΚ Β/3619/1-102019, διαπιστώνεται η περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης και η ολοκλήρωση της
καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία για τα ακίνητα κατά μεταφορά
από τους αναμορφωμένους κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα της Ανάρτησης, όπου
αυτά περιλαμβάνονται με αριθμό ειδικού πρωτοκόλλου παραλαβής κτηματολογικών στοιχείων
από τον Φορέα (Ν.Π.Δ.Δ.) «Ελληνικό Κτηματολόγιο» 291/2.7.2019:
1) Στην Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής
(πρώην Νομός Αττικής) και ειδικότερα:
α) στο Δήμο Παπάγου, νυν Δημοτική Ενότητα Παπάγου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού,
β) στο Δήμο Ψυχικού νυν Δημοτική Ενότητα Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού,
γ) στο Δήμο Μεταμόρφωσης,
δ) στο Δήμο Λυκοβρύσεως, νυν Δημοτική Ενότητα Λυκοβρύσεως του Δήμου Λυκόβρυσης –
Πεύκης και
ε) στο Δήμο Πεύκης νυν Δημοτική Ενότητα Πεύκης του Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης.
2) Στην Περιφερειακή Ενότητα του Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής
(πρώην Νομός Αττικής) και ειδικότερα:
α) στο Δήμο Νέας Χαλκηδόνος, νυν Δημοτική Ενότητα Νέας Χαλκηδόνος του Δήμου
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος και
β) στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας, νυν Δημοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας του Δήμου
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος.
Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου σε όλες τις ανωτέρω περιοχές ορίζεται η
1η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη, ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των διατάξεων του Ν.
2664/1998 για τη σύνταξη και καταχώριση εγγραπτέων πράξεων στα κτηματολογικά βιβλία,
καθώς και για τη συζήτηση αγωγών ενώπιον των Δικαστηρίων.
Με τιμή
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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
1 Οκτωβρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή
Περιφερειάρχη» στον Προϊστάμενο της Γενικής
Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,
Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας
Θεσσαλίας και στους Προϊσταμένους Διεύθυνσης
και Τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
Περιφέρειας Θεσσαλίας.

2

Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης Καταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία - Ορισμός της ημερομηνίας για
την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου: 1) Στην
Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών
της Περιφέρειας Αττικής (πρώην Νομός Αττικής)
και ειδικότερα: α) στο Δήμο Παπάγου, νυν Δημοτική Ενότητα Παπάγου του Δήμου Παπάγου Χολαργού, β) στο Δήμο Ψυχικού νυν Δημοτική
Ενότητα Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού,
γ) στο Δήμο Μεταμόρφωσης, δ) στο Δήμο Λυκοβρύσεως, νυν Δημοτική Ενότητα Λυκοβρύσεως
του Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης, ε) στο Δήμο
Πεύκης νυν Δημοτική Ενότητα Πεύκης του Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης. 2) Στην Περιφερειακή Ενότητα του Κεντρικού Τομέα Αθηνών της
Περιφέρειας Αττικής (πρώην Νομός Αττικής) και
ειδικότερα: α) στο Δήμο Νέας Χαλκηδόνος, νυν
Δημοτική Ενότητα Νέας Χαλκηδόνος του Δήμου
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος και β) στο Δήμο Νέας
Φιλαδέλφειας, νυν Δημοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος.

Αρ. Φύλλου 3619

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 4562
(1)
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή
Περιφερειάρχη» στον Προϊστάμενο της Γενικής
Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,
Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας
Θεσσαλίας και στους Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτ. ιγ΄ της παρ. 1 του άρθρου
159 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄/7.6.2010).
2. Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 “Μεταρρύθμιση του
θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας
των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας
των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη,
ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά
με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και
άλλες διατάξεις”. (ΦΕΚ 133 Α΄/19.7.2018).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β του
ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131Α΄/28-06-2006).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας (ν. 2690/1999) (ΦΕΚ 45Α΄/09-03-1999).
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5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 3 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98Α΄/22-04-2005).
6. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄/13-07-2010)
«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ’’Πρόγραμμα
Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις.
7. Το π.δ. 129/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Θεσσαλίας» (ΦΕΚ 222 Α΄/27.12.2010), όπως τροποποιήθηκε με
την με αριθμ. 15840/156612 απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Κεντρικής
Ελλάδος με τίτλο «Έγκριση της 146/2018 (ορθή επανάληψη) περί ολικής τροποποίησης - επικαιροποίησης του
π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/τ.Α΄/27.12.2010): ’’Οργανισμός
της Περιφέρειας Θεσσαλίας’’ όπως ισχύει» και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 4788/26.10.2018.
8. Την με αριθμό 26/2019 απόφαση του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Λάρισας, με την οποία ανακηρύχθηκαν
ο Περιφερειάρχης και οι τακτικοί και αναπληρωματικοί
Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
για την περίοδο από 1.9.2019 έως 31.12.2023.
9. Τον υφιστάμενο υπηρεσιακό φόρτο εργασίας και
την λόγω αυτού προκύπτουσα ανάγκη άσκησης από τον
Περιφερειάρχη ορισμένων μόνο αρμοδιοτήτων.
10. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών, με
στόχο την ταχύτερη διεκπεραίωση των υπηρεσιακών
θεμάτων, την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και
τη διασφάλιση αποδοτικής και εύρυθμης λειτουργίας της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας και
των Τμημάτων της.
11. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Κράτους είτε
της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αποφασίζει:
Άρθρο 1
Γενικές αρμοδιότητες
A. Από το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Περιφερειάρχη
Θεσσαλίας, μεταβιβάζεται στον Προϊστάμενο της Γενικής
Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, το δικαίωμα να υπογράφει «Με εντολή
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας» αποφάσεις, έγγραφα και λοιπές
διοικητικές πράξεις, που αφορούν τη Διεύθυνση Τεχνικών
Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας, για τα εξής θέματα:
1. Χορήγηση κάθε είδους αδειών του Προϊσταμένου
της Διεύθυνσης.
2. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης, για εκτέλεση υπηρεσίας, εντός και
εκτός των ορίων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και
την έγκριση και θεώρηση δικαιολογητικών οδοιπορικών
εξόδων και ημερήσιων αποζημιώσεών του.
3. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας όλων των υπαλλήλων της εν λόγω Διεύθυνσης που κινούνται εκτός των
ορίων της Περιφέρειας Θεσσαλίας καθώς και την έγκριση
και θεώρηση δικαιολογητικών οδοιπορικών εξόδων και
ημερήσιων αποζημιώσεών τους.
4. Έγκριση κίνησης των υπηρεσιακών αυτοκινήτων
της εν λόγω Διεύθυνσης, που κινούνται για εκτέλεση
υπηρεσίας εκτός των ορίων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
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5. Έγκριση χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου, με αμοιβή ή χωρίς αμοιβή, από τους υπαλλήλους
της εν λόγω Διεύθυνσης, μετά από γνωμοδότηση του
Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
Άρθρο 2
Ειδικές διατάξεις
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Α. Από το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, μεταβιβάζεται στον Προϊστάμενο της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων το δικαίωμα να υπογράφει «Με εντολή Περιφερειάρχη Θεσσαλίας» αποφάσεις,
έγγραφα και λοιπές διοικητικές πράξεις, που αφορούν:
1. Αλληλογραφία της Διεύθυνσης με όλες τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας και του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. Α και Β βαθμού, Ο.Κ.Ω., λοιπούς Οργανισμούς, φορείς και ιδιώτες, επί
θεμάτων που άπτονται των υπηρεσιακών αντικειμένων
και αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης.
2. Συμβόλαια με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας για τα
έργα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.
3. Τις εισηγήσεις προς την Οικονομική Επιτροπή όλων
των θεμάτων αρμοδιότητάς της.
4. Τοποθέτηση υπαλλήλων στα Τμήματα ή Γραφεία
της Διεύθυνσης.
5. Χορήγηση κάθε είδους αδειών στους Προϊσταμένους των Τμημάτων της Διεύθυνσης και στους υπαλλήλους που υπάγονται απ’ ευθείας στη Διεύθυνση, εκτός
εκείνων για τις οποίες χρειάζεται σύμφωνη γνώμη του
Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
6. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας, για εκτέλεση
υπηρεσίας εντός των ορίων της Περιφέρειας Θεσσαλίας:
• των Προϊσταμένων των Τμημάτων της Διεύθυνσης
και των υπαλλήλων που υπάγονται απ’ ευθείας στη Διεύθυνση,
• των υπαλλήλων της Διεύθυνσης στην περίπτωση
μετακίνησης με χρήση Ι.Χ. αυτοκινήτου,
• την έγκριση και θεώρηση των οδοιπορικών εξόδων
και των ημερήσιων αποζημιώσεων τους.
7. Έγκριση κίνησης των υπηρεσιακών αυτοκινήτων
της Διεύθυνσης για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας
και εντός των ορίων της Περιφέρειας.
8. Έγγραφα και άλλες πράξεις σχετικές με τη διοίκηση
των έργων της Διεύθυνσης, που αφορούν σε αιτήματα για
έγκριση πιστώσεων από τους φορείς χρηματοδότησης.
9. Γνωμοδότηση και έγκριση καταλληλότητας χώρων κ.λπ. για ίδρυση σταθμών αυτοκινήτων μεγάλου
μεγέθους, κατά τις διατάξεις του ν. 2601/1998 «Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων κ.λπ.» και του π.δ. 455/1976
«Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας
σταθμών αυτοκινήτων κ.λπ.», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει μετά το π.δ. 326/1991.
10. Βεβαίωση συνδρομής προϋποθέσεων καταλληλότητας και συμβατότητας χρήσεων λειτουργίας με τις
λοιπές χρήσεις, για επιδότηση κατασκευής σταθμών
αυτοκινήτων, σύμφωνα με τις παρ. (β), (γ), (δ) και (ε) του
άρθρου 22 του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 216 Α΄/28.12.2004).
Β. Από το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, μεταβιβάζεται στον Προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας το δικαίωμα να υπογρά-
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φει «Με εντολή Περιφερειάρχη Θεσσαλίας» αποφάσεις,
έγγραφα και λοιπές διοικητικές πράξεις, που αφορούν:
1. Αλληλογραφία του Τμήματος με τις λοιπές Υπηρεσίες του Δημοσίου, της Περιφέρειας, Ο.Τ.Α. Α και Β βαθμού,
Ο.Κ.Ω., λοιπούς Οργανισμούς, φορείς και ιδιώτες, επί θεμάτων που άπτονται των υπηρεσιακών αντικειμένων και
αρμοδιοτήτων του Τμήματος, ως Διευθύνουσα υπηρεσία
(έργων και μελετών).
2. Χορήγηση κάθε είδους αδειών στους υπαλλήλους
του Τμήματος, εκτός εκείνων για τις οποίες χρειάζεται
σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
3. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων
του Τμήματος, για εκτέλεση υπηρεσίας εντός των ορίων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και έγκριση και
θεώρηση των οδοιπορικών εξόδων και των ημερήσιων
αποζημιώσεων τους, εκτός των μετακινήσεων που εκτελούνται με την χρήση Ι.Χ.
4. Έγκριση κίνησης των υπηρεσιακών αυτοκινήτων
του Τμήματος, για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας και
εντός των ορίων της Περιφέρειας.
5. Χορήγηση αδειών διέλευσης βαρέων οχημάτων από
το Οδικό Δίκτυο που αναφέρεται στην ενότητα Α της
αριθμ. 3841/Τσ/20.9.2007 (ΦΕΚ 2154/Β΄/6.11.2007) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Γ. Από το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, μεταβιβάζεται στον Προϊστάμενο του
Τμήματος Δημοσίων Συμβάσεων,Ελέγχου Ποιότητας
και Τεχνικών Προδιαγραφών της Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας το δικαίωμα να υπογράφει «Με εντολή Περιφερειάρχη Θεσσαλίας» αποφάσεις,
έγγραφα και λοιπές διοικητικές πράξεις, που αφορούν:
1. Αλληλογραφία του Τμήματος με τις λοιπές Υπηρεσίες του Δημοσίου, της Περιφέρειας, Ο.Τ.Α. Α και Β βαθμού,
Ο.Κ.Ω., λοιπούς Οργανισμούς, φορείς και ιδιώτες, επί θεμάτων που άπτονται των υπηρεσιακών αντικειμένων και
αρμοδιοτήτων του Τμήματος ως Διευθύνουσα υπηρεσία
(έργων και μελετών).
2. Όλα τα έγγραφα κ.λπ. πράξεις που έχουν σχέση με
τη διαδικασία των απαλλοτριώσεων, πλην της απόφασης
κήρυξης αυτών, καθώς επίσης και όλων των απαιτουμένων εγγράφων που αφορούν στην διαδικασία ανάθεσης
Δημοσίων Συμβάσεων.
3. Χορήγηση κάθε είδους αδειών στους υπαλλήλους
του Τμήματος, εκτός εκείνων για τις οποίες χρειάζεται
σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
4. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων
του Τμήματος, για εκτέλεση υπηρεσίας εντός των ορίων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και έγκριση και
θεώρηση των οδοιπορικών εξόδων και των ημερήσιων
αποζημιώσεων τους, εκτός των μετακινήσεων που εκτελούνται με την χρήση Ι.Χ.
5. Έγκριση κίνησης των υπηρεσιακών αυτοκινήτων
του Τμήματος, για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας και
εντός των ορίων της Περιφέρειας.
Δ. Από το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, μεταβιβάζεται στον Προϊστάμενο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας το δικαίωμα να υπογράφει «Με εντολή Περιφερειάρχη Θεσσαλίας» αποφάσεις,
έγγραφα και λοιπές διοικητικές πράξεις, που αφορούν:
1. Αλληλογραφία του Τμήματος με τις λοιπές Υπηρεσίες του Δημοσίου, της Περιφέρειας, Ο.Τ.Α. Α και Β βαθμού,
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Ο.Κ.Ω., λοιπούς Οργανισμούς, φορείς και ιδιώτες, επί θεμάτων που άπτονται των υπηρεσιακών αντικειμένων και
αρμοδιοτήτων του Τμήματος, ως Διευθύνουσα υπηρεσία
(έργων και μελετών).
2. Χορήγηση κάθε είδους αδειών στους υπαλλήλους
του Τμήματος, εκτός εκείνων για τις οποίες χρειάζεται
σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
3. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων
του Τμήματος, για εκτέλεση υπηρεσίας εντός των ορίων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και έγκριση και
θεώρηση των οδοιπορικών εξόδων και των ημερήσιων
αποζημιώσεων τους, εκτός των μετακινήσεων που εκτελούνται με την χρήση Ι.Χ.
4. Έγκριση κίνησης των υπηρεσιακών αυτοκινήτων
του Τμήματος, για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας και
εντός των ορίων της Περιφέρειας.
Για θέματα που κρίνονται μείζονος σημασίας είτε
άπτονται πολιτικής ευθύνης, οι Προϊστάμενοι της Γενικής
Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
Περιφέρειας Θεσσαλίας και των Τμημάτων της, οφείλουν
να προβαίνουν σε χειρισμό τους, κατόπιν συνεννόησης
με τα ανώτερα Ιεραρχικά Όργανα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 9 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 82/4
(2)
Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης Καταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία - Ορισμός της ημερομηνίας για
την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου: 1) Στην
Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών
της Περιφέρειας Αττικής (πρώην Νομός Αττικής)
και ειδικότερα: α) στο Δήμο Παπάγου, νυν Δημοτική Ενότητα Παπάγου του Δήμου Παπάγου Χολαργού, β) στο Δήμο Ψυχικού νυν Δημοτική
Ενότητα Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού,
γ) στο Δήμο Μεταμόρφωσης, δ) στο Δήμο Λυκοβρύσεως, νυν Δημοτική Ενότητα Λυκοβρύσεως
του Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης, ε) στο Δήμο
Πεύκης νυν Δημοτική Ενότητα Πεύκης του Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης. 2) Στην Περιφερειακή Ενότητα του Κεντρικού Τομέα Αθηνών της
Περιφέρειας Αττικής (πρώην Νομός Αττικής) και
ειδικότερα: α) στο Δήμο Νέας Χαλκηδόνος, νυν
Δημοτική Ενότητα Νέας Χαλκηδόνος του Δήμου
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος και β) στο Δήμο Νέας
Φιλαδέλφειας, νυν Δημοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» (ΝΠΔΔ)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 11 (παρ. 1), 12 και 13α
(παρ. 4) του ν. 2308/1995 «Κτηματογράφηση για τη δη-

42248

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

μιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις
πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 114), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 2664/1998
«Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 275),
όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 εδάφιο γ΄ του
ν. 4164/2013 «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού
Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 156).
4. Τις διατάξεις του άρθρου έκτου παρ. 2 του
ν. 4617/2019 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια
σχετικά με την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και
τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφειλών που
απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους, στη Σύμβαση
των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 88).
5. Την υπ’ αριθμ. 27826/28.6.2010 απόφαση του
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Β΄ 1077) με την οποία κηρύχθηκαν
υπό κτηματογράφηση, μεταξύ άλλων, οι Δήμοι Λυκοβρύσεως, Μεταμορφώσεως, Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας
Χαλκηδόνος, Παπάγου, Πεύκης και Ψυχικού του Νομού
Αττικής.
6. Τις διατάξεις του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την
εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του
Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 5) και ειδικότερα των άρθρων 1 παρ. 1
και 5 παρ. 4 περ. β).
7. Την υπ’ αριθμ. ΓΔ 1620/1944971/13.9.2019 Εισήγηση
του Γενικού Διευθυντή.
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Διαπιστώνεται η περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης και η ολοκλήρωση της καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία για τα ακίνητα
κατά μεταφορά από τους αναμορφωμένους κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα της Ανάρτησης, όπου
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αυτά περιλαμβάνονται με αριθμό ειδικού πρωτοκόλλου
παραλαβής κτηματολογικών στοιχείων από τον Φορέα
(ΝΠΔΔ) «Ελληνικό Κτηματολόγιο» 291/2.7.2019:
1) Στην Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών
της Περιφέρειας Αττικής (πρώην Νομός Αττικής) και ειδικότερα: α) στο Δήμο Παπάγου, νυν Δημοτική Ενότητα
Παπάγου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, β) στο Δήμο
Ψυχικού νυν Δημοτική Ενότητα Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού, γ) στο Δήμο Μεταμόρφωσης, δ) στο
Δήμο Λυκοβρύσεως, νυν Δημοτική Ενότητα Λυκοβρύσεως του Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης, ε) στο Δήμο
Πεύκης νυν Δημοτική Ενότητα Πεύκης του Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης.
2) Στην Περιφερειακή Ενότητα του Κεντρικού Τομέα
Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής (πρώην Νομός Αττικής)
και ειδικότερα: α) στο Δήμο Νέας Χαλκηδόνος, νυν Δημοτική Ενότητα Νέας Χαλκηδόνος του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος και β) στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας,
νυν Δημοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας του Δήμου
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος.
Άρθρο 2
1. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου
σε όλες τις περιοχές του άρθρου 1 ορίζεται η 1η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη.
2. Η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στις περιοχές
αυτές αφορά μόνο στα ακίνητα που περιλαμβάνονται
στους αναμορφωμένους κτηματολογικούς πίνακες και
διαγράμματα της Ανάρτησης με αριθμό ειδικού πρωτοκόλλου παραλαβής κτηματολογικών από τον Φορέα
(ΝΠΔΔ) «Ελληνικό Κτηματολόγιο» 291/2.7.2019, για τα
οποία διενεργήθηκαν οι πρώτες εγγραφές στο κτηματολογικό βιβλίο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
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