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Άρθρο 1

Σύσταση - Σκοπός - Κατάργηση της ΕΚΧΑ Α.Ε. 

και των Υποθηκοφυλακείων - Αρμοδιότητες 

1. Συστήνεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου 
(Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο εφε-
ξής «Φορέας»), με έδρα την Αθήνα, το οποίο εποπτεύεται 
από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για τις 
σχέσεις του με την αλλοδαπή, ο Φορέας χρησιμοποιεί 
την επωνυμία «HELLENIC CADASTRE». 

2. Σκοπός του Φορέα είναι η διασφάλιση της αξιοπι-
στίας, δημοσιότητας και διαθεσιμότητας των χωρικών 
και νομικών δεδομένων που αφορούν την ακίνητη ιδιο-
κτησία και η διασφάλιση της δημόσιας πίστης και ασφά-
λειας των συναλλαγών, σε σχέση με τα δεδομένα αυτά. 
Ο σκοπός του Φορέα επιτυγχάνεται με την καταχώριση 
νομικών και τεχνικών πληροφοριών, για τον ακριβή κα-
θορισμό της θέσης και των ορίων των ακινήτων και τη 
δημοσιότητα των εγγραπτέων δικαιωμάτων και βαρών 
μέσω της σύνταξης, τήρησης, ενημέρωσης και λειτουρ-
γίας του Εθνικού Κτηματολογίου, όπως αυτό ορίζεται στο 
πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2664/1998 
(Α΄ 275). Στο σκοπό του Φορέα περιλαμβάνεται η γεω-
δαιτική και χαρτογραφική κάλυψη της χώρας και η δημι-

ουργία και τήρηση ψηφιακών γεωχωρικών δεδομένων 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. 

3. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗ-
ΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία», η 
οποία συστάθηκε με την υπ΄ αρίθμ. 81706/6085/1995 
απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονο-
μικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων (Β΄872), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της 
παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 2308/1995 (Α΄114) και μετο-
νομάστηκε ως άνω με το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του 
άρθρου 1 του ν. 4164/2013 (Α΄156), καταργείται χωρίς 
να τεθεί σε εκκαθάριση και διαγράφεται από το Γενικό 
Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του ν. 3419/2005 (Α΄ 297). 

4. Ο Φορέας υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος στη 
θέση της ΕΚΧΑ Α.Ε. και αυτοδικαίως στο σύνολο των πά-
σης φύσεως αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων, υποχρεώσε-
ων και λοιπών εννόμων σχέσεων της ΕΚΧΑ Α.Ε. Οι κάθε 
είδους, τύπου, φύσεως και περιεχομένου δικαιοπραξίες 
που έχουν συναφθεί ή προκηρυχθεί μέχρι την έναρξη 
ισχύος του παρόντος νόμου και ευρίσκονται σε ισχύ, στις 
οποίες το μοναδικό ή ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη 
είναι η ΕΚΧΑ Α.Ε. συνεχίζονται από και στο όνομα του 
Φορέα, χωρίς ο Φορέας ή άλλο συμβαλλόμενο μέρος ή 
τρίτος να δικαιούται να ζητήσει για το λόγο αυτό τη λύση 
των ανωτέρω δικαιοπραξιών ή τη μη εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές. Οι εκκρεμείς 
δίκες της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. συνεχίζονται από και στο όνομα 
του Φορέα, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και 
χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ειδικότερη, δικαστική 
ή εξώδικη, ενέργεια για την συνέχισή τους. 

5. Τα έμμισθα και τα άμισθα Υποθηκοφυλακεία της 
Χώρας, τα Κτηματολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω - Λέρου, 
καθώς και τα Κτηματολογικά Γραφεία Θεσσαλονίκης και 
Πειραιά καταργούνται, όπως ορίζεται στην παράγραφο 
7. Οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, 
οργανικές θέσεις του προσωπικού των εμμίσθων Υποθη-
κοφυλακείων, των Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου και 
Κω - Λέρου, των Κτηματολογικών Γραφείων Θεσσαλονί-
κης και Πειραιά και οι θέσεις των αμίσθων Υποθηκοφυ-
λάκων της Χώρας, καταργούνται με τη δημοσίευση της 
απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 7. 

6. α) Οι αρμοδιότητες των καταργούμενων Υποθηκο-
φυλακείων, των Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου και 
Κω-Λέρου και των Κτηματολογικών Γραφείων Θεσσαλο-
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Άρθρο 340

Μεταβατικές διατάξεις 

Οι εσωτερικοί κανονισμοί των Ιατρικών Συλλόγων 
προσαρμόζονται με τις διατάξεις του παρόντος μέσα 
σε προθεσμία δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος 
του. 

Άρθρο 341

Καταργούμενες διατάξεις 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται ο 
α.ν. 1565/1939 (Α΄16), το β.δ. 11.10/7.11.1957 (Α΄228), το 
ν.δ. 4111/1960 (Α΄ 163) και ο ν. 727/1977 (Α΄308). 

Άρθρο 342

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

ΤΜΗΜΑ Ι΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Άρθρο 343 

Στο άρθρο 19 του ν. 3028/2002 (Α΄153) προστίθεται 
παράγραφος 11 ως ακολούθως: 

«11. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Τμήματος 
Απαλλοτριώσεων, Απόκτησης Ακινήτων και Αποζημι-
ώσεων του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
δύναται να διαπιστώνεται ότι συντρέχει η περίπτωση 
καταβολής αποζημίωσης κατά τις παραγράφους 1 έως 5 
και να ορίζεται ότι το ύψος αυτής θα εκτιμάται από ανε-
ξάρτητο και πιστοποιημένο εκτιμητή του ν. 4152/2013». 

Άρθρο 344

Μητρώο Προσωπικού 

Αρχαιολογικών Εργασιών 

1. Ιδρύεται Μητρώο Προσωπικού Αρχαιολογικών Ερ-
γασιών (Μ.Π.Α.Ε.) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου ορισμένου χρόνου απασχολούμενου σε αρχαιολογικά 
έργα που εκτελούνται από υπηρεσίες του υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού με την μέθοδο της αυτε-
πιστασίας, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως 
αρχαιολογικών εργασιών που εκτελούνται στο πλαίσιο 
έργων τρίτων. Για την υποστήριξη της λειτουργίας του 
μητρώου και της διαδικασίας προσλήψεων μέσω αυτού, 
δημιουργείται ηλεκτρονική βάση δεδομένων. 

2. Με απόφαση του υπουργού Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού που εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος ορίζονται οι ειδικότητες, 
οι κλάδοι και οι κατηγορίες εκπαίδευσης των μελών, 
τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και η 
σχετική μοριοδότηση αυτών, τα τηρούμενα στοιχεία, η 
αρμόδια για την κατάρτιση, τήρηση και επικαιροποίησή 
του υπηρεσία, η διαδικασία εγγραφής στο μητρώο και 
επικαιροποίησης των σχετικών στοιχείων, η διαδικασία 
επιλογής προσωπικού με χρήση του μητρώου, συμπε-

ριλαμβανομένης και διαδικασίας υποβολής ενστάσεων, 
οι τεχνικές λεπτομέρειες λειτουργίας και ασφάλειας της 
ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων και της σχετικής διαδι-
κτυακής εφαρμογής και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό 
θέμα.

3. Από την έναρξη ισχύος της απόφασης της προη-
γούμενης παραγράφου ξεκινά η εγγραφή μελών στο 
μητρώο.

4. Από την 1.1.2020 η πρόσληψη προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-
νου απασχολούμενου σε αρχαιολογικά έργα που εκτε-
λούνται από υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως 
αρχαιολογικών εργασιών που εκτελούνται στο πλαίσιο 
έργων τρίτων διενεργείται αποκλειστικά μέσω του μη-
τρώου του παρόντος. 

Άρθρο 345

Έκθεση Αναλυτικής Αρχαιολογικής Τεκμηρίωσης 

1. Κατά την φάση εκπόνησης του Προκαταρκτικού 
Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ), 
όταν προβλέπεται, και της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), για τα δημόσια έργα με εκτιμώμενη 
αξία σύμβασης μεγαλύτερη των 20.000.000 Ευρώ, καθώς 
και για εκείνα των οποίων το σύνολο ή μέρος της περι-
οχής μελέτης, όπως προκύπτει από την αναγνωριστική 
μελέτη ή την προκαταρκτική μελέτη ή την προμελέτη 
κατά περίπτωση, χωροθετείται σε περιοχές των άρθρων 
12 έως 17 του ν. 3028/2002 (Α΄153), εκπονείται Έκθεση 
Αναλυτικής Αρχαιολογικής Τεκμηρίωσης (Ε.Α.Α.Τ.) από 
το Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης Αρχαιο-
λογικών Ερευνών και Εργασιών στο Πλαίσιο των Μεγά-
λων Δημόσιων Έργων της Διεύθυνσης Προϊστορικών και 
Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού με την συνεργασία της κατά τόπο αρμόδιας 
Εφορείας Αρχαιοτήτων. Εάν το ζητήσει ο κύριος του έρ-
γου, Ε.Α.Α.Τ. εκπονείται και για έργα που δεν εμπίπτουν 
στις ανωτέρω περιπτώσεις. 

2. Με κοινή απόφαση των υπουργών Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και Υποδομών και Μεταφορών που εκδί-
δεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος ορίζονται τα επίπεδα εξειδίκευσης της Ε.Α.Α.Τ., 
ο χρόνος και η προθεσμία για την σύνταξη αυτών και 
κάθε άλλο σχετικό θέμα. Η απόφαση του προηγούμενου 
εδαφίου εφαρμόζεται και για την Ε.Α.Α.Τ. που προβλέπε-
ται στην παράγραφο 2 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 
(Α΄118), για την δημιουργία μαρίνων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

Άρθρο 346 

Η παρ. 8 του άρθρου 10 του ν. 4481/2017 (Α΄ 100) τρο-
ποποιείται ως εξής:

«8. Στις ανεξάρτητες οντότητες του άρθρου 50 τα μέλη 
του εποπτικού συμβουλίου είναι εννέα (9) και εκλέγονται 
από τη γενική συνέλευση σύμφωνα με την περίπτωση ε΄ 
της παραγράφου 9 του άρθρου 9. Η διάρκεια της θητείας 
του εποπτικού συμβουλίου είναι τρία (3) έτη, με εξαίρεση 
τη θητεία του πρώτου εποπτικού συμβουλίου η οποία 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη. 
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Κατ’ εξαίρεση στην υφιστάμενη, κατά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος, ανεξάρτητη οντότητα του άρθρου 50, τα 
μέλη του πρώτου εποπτικού συμβουλίου καθώς και η διάρ-
κεια της θητείας τους ορίζονται με απόφαση του Υπουργού 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από έγγραφη εισήγηση 
προς αυτόν των μελών της ανεξάρτητης οντότητας του 
άρθρου 50, εφόσον αυτή υποβληθεί μέσα σε δέκα (10) 
εργάσιμες ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος.».

Άρθρο 347 

1. Οι παρακάτω διατάξεις καταργούνται:
α) η υποπερίπτωση 6, της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του 

άρθρου 4 του ν. 1158/1981 (Α΄ 127), καθώς και το δεύ-
τερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 1158/1981.

β) η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 370/
1983 (Α΄ 130).

γ) η περίπτωση α΄, της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 372/
1983 (Α΄ 131).

δ) η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 64/
2009 (Α΄ 85).

ε) η υποπερίπτωση 6 της περίπτωσης α΄ της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 2 και η περίπτωση δ΄ του άρθρου 3 
του π.δ. 457/1983 (Α΄174)

2. Επίσης καταργούνται : 
α) η υποχρέωση υποβολής των υπ΄ αριθμ. 2 και 4 

δικαιολογητικών του Παραρτήματος της κ.υ.α. ΥΠ-
ΠΟΤ/107291/9.11.2011(Β΄ 2664) όταν ο αιτών είναι φυ-
σικό πρόσωπο ή Ν.Π.Ι.Δ., αντίστοιχα 

β) η υποχρέωση υποβολής των υπ΄αριθμ. 2 και 4 δικαι-
ολογητικών του Παραρτήματος της κοινής υπουργικής 
απόφασης ΥΠΠΟΤ/107296/9.11.2011(Β΄ 2665) όταν ο 
αιτών είναι φυσικό πρόσωπο ή Ν.Π.Ι.Δ., αντίστοιχα. 

ΤΜΗΜΑ ΙΑ΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Άρθρο 348

Διατάξεις σχετικές με τις Δημοτικές Επιχειρήσεις 

Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) 

1. Στο άρθρο 1 του ν. 1069/1980 (A΄ 191), προστίθεται 
παράγραφος 5, ως εξής: 

«5. Οι διατάξεις του νόμου αυτού δεν εφαρμόζονται 
εντός της περιοχής δραστηριότητας της Ε.Υ.Δ.Α.Π., όπως 
αυτή καθορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 2744/1999 
(Α΄222), όπως ισχύει, ούτε εντός περιοχής δραστηριότη-
τας της ΕΥΑΘ, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 26 του 
ν. 2937/2001 (Α΄ 169), όπως ισχύει». 

2. Το άρθρο 3 του ν. 1069/1980 (Α΄ 191) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης
1. Η Δ.Ε.Υ.Α. που συνιστάται από ένα μόνο Δήμο διοι-

κείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 
επτά (7) έως ένδεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται με 
απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου. Από τα 
μέλη αυτά, πέντε (5) τουλάχιστον μέλη, είναι αιρετοί εκ-
πρόσωποι του Δήμου, ένα (1) μέλος είναι εκπρόσωπος 
των εργαζομένων στην επιχείρηση, οριζόμενος από την 
πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των 
εργαζομένων στην επιχείρηση ή, εφόσον ελλείπει τέ-
τοια, από το σύνολο των εργαζομένων στην επιχείρηση, 

τους οποίους ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
συγκαλεί σε γενική συνέλευση για το σκοπό αυτόν και 
ένα (1) μέλος είναι εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή κοι-
νωνικού φορέα της περιοχής, κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. της 
ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, με αποδε-
δειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο 
της επιχείρησης. Ο καθορισμός του περιβαλλοντικού 
ή κοινωνικού φορέα του προηγούμενου εδαφίου και 
η διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων στο 
πρόσωπο του προτεινόμενου από αυτόν μέλους, γίνεται 
με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα ανεξάρτη-
τα μέλη, εφόσον στον οικείο Οργανισμό προβλέπονται 
περισσότερα από επτά, είναι δημότες ή μόνιμοι κάτοι-
κοι του οικείου Δήμου, με αποδεδειγμένη εμπειρία ή 
γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης 
και ορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της επόμενης 
παραγράφου. Στην περίπτωση των αιρετών μελών, ένα 
(1) τουλάχιστον μέλος υποδεικνύεται από τη μειοψηφία. 
Με την ίδια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορί-
ζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της επιχείρησης.

2. Για την πλήρωση της θέσης των ανεξαρτήτων μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου δημοσιεύεται πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτάται στην 
ιστοσελίδα του οικείου Δήμου ή όλων των Δήμων, σε 
περίπτωση συμμετοχής στην επιχείρηση περισσότερων 
του ενός Δήμων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Ανωτά-
του Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π) για χρο-
νικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ημερών. Το οικείο 
Δημοτικό Συμβούλιο ή το Δημοτικό Συμβούλιο του Δή-
μου της έδρας της επιχείρησης διαπιστώνει τη συνδρομή 
σε όλους τους υποψηφίους της ιδιότητας του δημότη ή 
του μόνιμου κατοίκου, καθώς και της αποδεδειγμένης 
εμπειρίας ή γνώσης συναφούς με το αντικείμενο της 
επιχείρησης. Το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσε-
ων (Ε.Σ.Ε.Δ) του άρθρου 10 του ν. 4369/2016 αξιολογεί 
τα προσόντα των υποψηφίων ανεξαρτήτων μελών και 
υποβάλλει στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο εισήγηση με 
τους τρεις (3) επικρατέστερους υποψηφίους. Το Δημοτι-
κό Συμβούλιο ή το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου της 
έδρας της επιχείρησης επιλέγει υποχρεωτικά έναν εκ των 
υποψηφίων που περιλαμβάνονται στην εισήγηση του 
Ε.Σ.Ε.Δ και η απόφαση αυτή αναρτάται στο πρόγραμμα 
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Για την επιλογή των τριών (3) επικρατέστε-
ρων υποψηφίων, το Ε.Σ.Ε.Δ. λαμβάνει υπόψη του τα βιο-
γραφικά στοιχεία των υποψηφίων και, κυρίως, τα τυπικά 
τους προσόντα, το εν γένει επιστημονικό και ερευνητικό 
έργο τους σε συνάφεια με την προκηρυσσόμενη θέση 
και την πρότερη συνολικά διοικητική εμπειρία τους. Το 
Ε.Σ.Ε.Δ. συνεκτιμά την εν γένει προσωπικότητα των υπο-
ψηφίων, κατόπιν διενέργειας δομημένης συνέντευξης, 
στην οποία καλούνται υποχρεωτικά, εφόσον υπάρχουν, 
τουλάχιστον τρεις (3) υποψήφιοι. Για τη συνέντευξη τη-
ρείται σχετικό πρακτικό, το οποίο συνυποβάλλεται με 
την εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Δ. στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η 
ως άνω διαδικασία ακολουθείται και αν οι υποψήφιοι 
είναι λιγότεροι από τρεις (3). Οι παράγραφοι 3 έως 5 του 
άρθρου 7 του ν. 4369/2016 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία 
και για τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.



 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Στο ν. 4512/2018, που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 5/Α/17.1.2018 και στο άρθρο 328, στη 
σελίδα 220 στη Β’ στήλη, στον δέκατο τρίτο 
και στον εικοστό πρώτο στίχο εκ των άνω, οι 
αριθμοί των παραγράφων 13 και 14 αντικαθί-
στανται με τους ορθούς 14 και 15, αντίστοιχα.

(Από τη Βουλή των Ελλήνων)

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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