
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστη-
ρικτικών, δικαιολογητικών εγγράφων της Δήλω-
σης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών Φο-
ρολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.) - Τήρηση Αρχείου

2 Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλα-
κείου Φιλιππιάδας - Κατάργηση του Ειδικού Άμι-
σθου Υποθηκοφυλακείου Πρέβεζας - Σύσταση 
Υποκαταστήματος Πρέβεζας στο Κτηματολογικό 
Γραφείο Ηπείρου του Φορέα «Ελληνικό Κτηματο-
λόγιο».

3 Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυ-
λακείου Λευκάδας  - Σύσταση Υποκαταστήματος 
Λευκάδας στο Κτηματολογικό Γραφείο Ιονίων Νή-
σων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Α.1437 (1)
   Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστη-

ρικτικών, δικαιολογητικών εγγράφων της Δήλω-

σης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών Φο-

ρολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.) - Τήρηση Αρχείου 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός 

Κώδικας» (ΦΕΚ Α΄ 265), όπως ισχύει, και ειδικότερα των 
άρθρων 3, 11, 53Α, 109, 110, 111, 130 του ν. 2960/2001.

2. Την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 
109 και της παρ. 6 του άρθρου 130 του ν. 2960/2001, 
όπως ισχύει, για την έκδοση της παρούσας απόφασης.

3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4389/2016 
(ΦΕΚ Α΄ 94) «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων» και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του 
άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.

4. Τις διατάξεις του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά 
Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α΄ 251), όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα 
ΦΠΑ» (ΦΕΚ Α΄ 248), όπως ισχύει.

6. Την αριθμ. Δ19Α5041533ΕΞ2013/2-12-2013 Α.Υ.Ο. 
(ΦΕΚ Β΄ 3051)«Καθιέρωση πληροφοριακού συστήμα-
τος ICISnet και ηλεκτρονικών συναλλαγών, σε πλήρη 
εφαρμογή».

7. Την αριθμ. Φ.254/167/22-03-2001 ΑΥΟ (ΦΕΚ Β΄ 356) 
με τίτλο «Καθιέρωση εντύπου με την ονομασία Δήλωση 
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών φορολογιών».

8. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α1036960ΕΞ2017/10-03-2017 
(ΦΕΚ Β΄ 968 και Β΄ 1238) απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. 
«Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.

9. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (ΦΕΚ 
Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού και του Υφυ-
πουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο 
Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει, σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄, της 
παρ.3 του άρθρου 41, του ν. 4389/2016.

10. Την αριθμ. 1/20.01.2016 (ΦΕΚ 18 τ. ΥΟΔΔ) πράξη 
του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός 
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 
10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθμ. 39/3/
30-11-2017 (ΦΕΚ 689 τ. ΥΟΔΔ) απόφαση του Συμβου-
λίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

11. Την ανάγκη επικαιροποίησης και εκσυγχρονισμού 
των διαδικασιών της βεβαίωσης και είσπραξης ή απαλ-
λαγής του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α., του Τέλους Ταξινόμησης, 
του Φόρου Κατανάλωσης και των λοιπών επιβαρύνσεων, 
με την καθιέρωση υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβο-
λής των απαιτούμενων υποστηρικτικών δικαιολογητικών 
της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών 
Φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.), εγγράφων, καθώς και τον τρόπο 
και τον τόπο τήρησης αυτών από τον υπόχρεο υποβολής 
του εν λόγω τελωνειακού παραστατικού.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Άρθρο 1
Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής

1. Σκοπός της παρούσας είναι η καθιέρωση της υπο-
χρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής των υποστηρικτικών 
της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών 
Φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.), εγγράφων, στο πλαίσιο βεβαίω-
σης και είσπραξης ή απαλλαγής του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α., 
του Τέλους Ταξινόμησης, του Φόρου Κατανάλωσης και 
των λοιπών επιβαρύνσεων καθώς και ο καθορισμός του 
τρόπου και του τόπου τήρησης αυτών σε αρχείο, από 
τους υπόχρεους υποβολής του ως άνω τελωνειακού 
παραστατικού.

2. Η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστη-
ρικτικών της Δ.Ε.Φ.Κ. εγγράφων τα οποία δηλώνονται 
στο πεδίο 44.2 «Επισυναπτόμενα έγγραφα» αυτής, κα-
θιερώνεται:

α) στις περιπτώσεις στις οποίες προβλέπεται από τις 
ισχύουσες διατάξεις, η υποβολή αυτής και 

β) στις περιπτώσεις στις οποίες προβλέπεται από τις 
ισχύουσες διατάξεις, η διόρθωση ή ακύρωση αυτής.

3. Για τους σκοπούς της παρούσας:
α) τα απαιτούμενα υποστηρικτικά δικαιολογητικά έγ-

γραφα της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και 
λοιπών Φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.) αναφέρονται ως, υποστη-
ρικτικά της Δ.Ε.Φ.Κ. έγγραφα,

β) ως αρμόδια Τελωνειακή Αρχή νοείται, η Τελωνειακή 
Αρχή στην οποία υποβάλλεται η Δ.Ε.Φ.Κ.

Άρθρο 2
Χρόνος και τρόπος υποβολής των 
υποστηρικτικών της Δ.Ε.Φ.Κ. εγγράφων

1. Ο υπόχρεος υποβολής της Δ.Ε.Φ.Κ. με την απόδο-
ση του Μοναδικού Αριθμού Καταχώρησης (MRN) στη 
Δ.Ε.Φ.Κ, συνυποβάλλει ηλεκτρονικά τα υποστηρικτικά 
αυτής έγγραφα.

2. Η Δ.Ε.Φ.Κ. με τα υποστηρικτικά σε αυτή έγγραφα, 
καταρτίζεται με ευθύνη του υπόχρεου σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στα άρθρα 109, 110 και 130 του ν. 2960/2001, 
υποβάλλεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος 
Τελωνείων ICISnet και αποτελεί δέσμευση αναφορικά 
με την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται σε αυτή.

Άρθρο 3
Ηλεκτρονική υποβολή και προσκόμιση σε 
πρωτότυπη μορφή των υποστηρικτικών της 
Δ.Ε.Φ.Κ. εγγράφων

Τα υποστηρικτικά της Δ.Ε.Φ.Κ. έγγραφα, εκτός της ηλε-
κτρονικής υποβολής τους σύμφωνα με το άρθρο 1 της 
παρούσας, προσκομίζονται και σε πρωτότυπη μορφή 
στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, εφόσον προβλέπεται 
από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και στις περιπτώσεις:

α) φυσικού ελέγχου,
β) ελέγχου εγγράφων, εφόσον κριθεί σκόπιμο από την 

αρμόδια Τελωνειακή Αρχή,
γ) εκ των υστέρων ελέγχου, εφόσον κριθεί σκόπιμο 

από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή.

Άρθρο 4
Εφεδρικές διαδικασίες

1. Όταν το υποσύστημα Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης 
του Πληροφορικού Συστήματος ICISnet τίθεται εκτός 
λειτουργίας, για την υποβολή της Δ.Ε.Φ.Κ. ακολουθείται 
η χειρόγραφη διαδικασία βάσει των οδηγιών που έχουν 
παρασχεθεί και τα υποστηρικτικά αυτής έγγραφα προ-
σκομίζονται σε φυσική μορφή, με την κατάθεση του εν 
λόγω παραστατικού εγγράφου, στην αρμόδια Τελωνει-
ακή Αρχή.

2. Όταν η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των 
υποστηρικτικών της Δ.Ε.Φ.Κ. εγγράφων τίθεται εκτός 
λειτουργίας, τα υποστηρικτικά της Δ.Ε.Φ.Κ. έγγραφα απο-
στέλλονται από τον υπόχρεο στην αρμόδια Τελωνειακή 
Αρχή, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο αποστολής.

3. Με την αποκατάσταση της λειτουργίας του Πληρο-
φοριακού Συστήματος ICISnet ή/και της ηλεκτρονικής 
εφαρμογής για την υποβολή των υποστηρικτικών της 
Δ.Ε.Φ.Κ. εγγράφων, ο υπόχρεος υποβολής της Δ.Ε.Φ.Κ. 
υποβάλλει υποχρεωτικά ηλεκτρονικά τα υποστηρικτικά 
έγγραφα, για τα οποία έχει ακολουθηθεί η εφεδρική δια-
δικασία των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 5
Έλεγχοι - Διοικητικά μέτρα

Σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου, πέραν των προβλε-
πόμενων ενεργειών που απαιτούνται για τη διεξαγωγή 
του, ο αρμόδιος για τον έλεγχο υπάλληλος, διασταυρώ-
νει ότι τα υποστηρικτικά της Δ.Ε.Φ.Κ. έγγραφα που δη-
λώνονται στο πεδίο 44.2 «Επισυναπτόμενα έγγραφα», 
έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά από τον υπόχρεο. Εφόσον 
κατά τη διάρκεια ελέγχου διαπιστωθεί ότι υποστηρικτικά 
της Δ.Ε.Φ.Κ. έγγραφα δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονι-
κά, αναστέλλεται η διαδικασία της βεβαίωσης και της 
είσπραξης των φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων, 
μέχρι την ηλεκτρονική υποβολή τους.

Άρθρο 6
Τήρηση αρχείου των υποστηρικτικών της 
Δ.Ε.Φ.Κ. εγγράφων - Υποχρεώσεις Τελωνείου

1. Ο υπόχρεος υποβολής της Δ.Ε.Φ.Κ. τηρεί σε φυσικό 
αρχείο τα υποστηρικτικά αυτής έγγραφα είτε στην έδρα 
του είτε σε οποιοδήποτε άλλο τόπο για δέκα (10) έτη 
καθώς και για όσο χρόνο εκκρεμεί σχετική υπόθεση ενώ-
πιον των αρμόδιων Δικαστικών Αρχών. Υποστηρικτικά 
της Δ.Ε.Φ.Κ. έγγραφα που βάσει των προβλεπόμενων 
διατάξεων προσκομίζονται στην αρμόδια Τελωνειακή 
Αρχή σε πρωτότυπη μορφή ενώ απαιτείται η μετέπειτα 
παράδοση τους σε άλλη Δημόσια Υπηρεσία/Αρχή σε 
πρωτότυπη μορφή, τηρούνται αντίγραφα αυτών από 
τον υπόχρεο στο αρχείο του.

2. Ο τόπος τήρησης του αρχείου σε κάθε περίπτωση 
δηλώνεται, προς έγκριση, στην αρμόδια Τελωνειακή 
Αρχή, με την υποβολή της Αίτησης/Δήλωσης του τόπου 
τήρησης του αρχείου των υποστηρικτικών της Δ.Ε.Φ.Κ. 
εγγράφων, που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση. 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50111Τεύχος B’ 4443/03.12.2019

Οι Αιτήσεις-Δηλώσεις τηρούνται σε αρχείο από την αρ-
μόδια Τελωνειακή Αρχή.

3. Ο υπόχρεος υποβολής της Δ.Ε.Φ.Κ. δύναται μετά από 
σχετική εξουσιοδότηση να ορίσει τελωνειακό αντιπρό-
σωπο για την τήρηση του αρχείου των υποστηρικτικών 
της Δ.Ε.Φ.Κ. εγγράφων, ο οποίος και αναλαμβάνει την 
υποχρέωση τήρησης αυτού. Στην περίπτωση αυτή η 
Αίτηση/Δήλωση της παραγράφου 2 του παρόντος άρ-
θρου συμπληρώνεται με τα στοιχεία του τελωνειακού 
αντιπροσώπου και συνυπογράφεται από αυτόν.

4. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των στοι-
χείων της Αίτησης/Δήλωσης της παραγράφου 2 του 
παρόντος άρθρου, ο υπόχρεος υποβολής της Δ.Ε.Φ.Κ., 
υποχρεούται άμεσα να ενημερώνει εγγράφως την αρ-
μόδια Τελωνειακή Αρχή.

5. Ο υπόχρεος υποβολής της Δ.Ε.Φ.Κ. ή ο εξουσιοδο-
τημένος τελωνειακός αντιπρόσωπος υποχρεούται, εφό-
σον αυτό ζητηθεί, να επιδεικνύει και να προσκομίζει σε 

κάθε έλεγχο στις τελωνειακές αρχές τα υποστηρικτικά 
της Δ.Ε.Φ.Κ. έγγραφα.

6. Τα υποστηρικτικά της Δ.Ε.Φ.Κ. έγγραφα που προσκο-
μίζονται σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης, τηρούνται 
σε φυσικό αρχείο από τις Τελωνειακές Αρχές μέχρι την 
ολοκλήρωση των προβλεπόμενων από τις ισχύουσες 
διατάξεις διαδικασιών και ελέγχων και στη συνέχεια 
παραδίδονται στον υπόχρεο για την εφαρμογή της πα-
ραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7
Παραβάσεις -Πρόστιμα

Σε περίπτωση διαπίστωσης μη εφαρμογής των δια-
τάξεων της παρούσας απόφασης, επιβάλλεται, με την 
επιφύλαξη των περί λαθρεμπορίας διατάξεων, ποινή 
ανακριβούς δήλωσης ή πρόστιμο απλής τελωνειακής 
παράβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2960/2001.
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Άρθρο 8
Έναρξη Ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 01.01.2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2019

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   
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 Αριθμ. απόφ. 88/5  (2)
Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλα-

κείου Φιλιππιάδας - Κατάργηση του Ειδικού Άμι-

σθου Υποθηκοφυλακείου Πρέβεζας - Σύσταση 

Υποκαταστήματος Πρέβεζας στο Κτηματολογι-

κό Γραφείο Ηπείρου του Φορέα «Ελληνικό Κτη-

ματολόγιο».

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» (ΝΠΔΔ) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), όπως τροποποι-

ήθηκε με το άρθρο 58 του ν. 4602/2019 (Α΄ 45) και ειδι-
κότερα των άρθρων 1 παρ. 7, 15 παρ. 1 και 2, 18 παρ. 1 
και 4, 20 παρ. 5, 6 και 40 παρ. 11.

2. Την αριθμ. ΓΔ 1925/1955118/14.11.2019 εισήγηση 
του Γενικού Διευθυντή.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αλλά η δαπάνη αυτή βαρύνει απο-
κλειστικά τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου 
Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματο-
λόγιο», αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Το Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Φιλιππιάδας, 

μετά την παρέλευση της 16.12.2019, καταργείται.
2. Το Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Πρέβεζας, μετά 

την παρέλευση της 16.12.2019, καταργείται.
3. Συστήνεται το Υποκατάστημα Πρέβεζας στο κατά το 

άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 4512/2018 Κτηματολογικό Γρα-
φείο Ηπείρου του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με 
έδρα την Πρέβεζα, στην τοπική αρμοδιότητα του οποίου 
υπάγονται τα ακίνητα της τοπικής αρμοδιότητας των 
καταργούμενων Ειδικών Άμισθων Υποθηκοφυλακείων 
Φιλιππιάδας και Πρέβεζας, όπως αυτή ισχύει μέχρι την 
κατάργησή τους.

4. Ημερομηνία για την έναρξη λειτουργίας του Υπο-
καταστήματος Πρέβεζας ορίζεται η 17.12.2019, ημέρα 
Τρίτη.

Άρθρο 2
1. Από την ημερομηνία που προβλέπεται στον αριθμό 

4 του άρθρου 1 για την έναρξη λειτουργίας του Υποκα-
ταστήματος Πρέβεζας, ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Στον Προϊστάμενο ανατίθενται και οι αρμοδιότητες 
της περίπτωσης α) της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του 
ν. 4512/2018 για τη λειτουργία και τήρηση του Εθνικού 
Κτηματολογίου για τα κτηματογραφημένα ακίνητα που 
εμπίπτουν στην τοπική αρμοδιότητα του Υποκαταστή-
ματος Πρέβεζας κατά το άρθρο 1 της παρούσας και μέχρι 
την έναρξη της λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφεί-
ου Ηπείρου κατά το άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 4512/2018.

β) Η πρώην Ειδική Άμισθη Υποθηκοφύλακας Αγγέλη 
Ελένη του Ιωάννη (ΑΔΤ 388523) που υπηρετούσε στο 
καταργούμενο Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Φιλιπ-
πιάδας του άρθρου 1 αρ. 1 της παρούσας, εντάσσεται σε 
προσωποπαγή θέση Αναπληρωτή Προϊσταμένου Υποκα-

ταστήματος Πρέβεζας, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 4 
ν. 4512/2018, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου.

γ) Συντρέχουν αυτοδίκαια οι προβλεπόμενες στο άρ-
θρο 20 παρ. 6 του ν. 4512/2018 συνέπειες για την ένταξη 
στον Φορέα του υπηρετούντος στα καταργούμενα Ειδι-
κά Άμισθα Υποθηκοφυλακεία Φιλιππιάδας και Πρέβεζας 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου στις θέσεις της παρ. 5 του ίδιου άρθρου, 
υπό τις προβλεπόμενες στις ίδιες παραγράφους νόμιμες 
προϋποθέσεις.

2. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού 
Γραφείου Ηπείρου, το Υποκατάστημα Πρέβεζας, που, 
κατά το άρθρο 16 παρ. 5 του ν. 4512/2018 οργανώνεται 
και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος του ίδιου Κτηματο-
λογικού Γραφείου, υπάγεται διοικητικά στο Γενικό Διευ-
θυντή του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2019

Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθμ. απόφ. 88/6  (3)
Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυ-

λακείου Λευκάδας - Σύσταση Υποκαταστήμα-

τος Λευκάδας στο Κτηματολογικό Γραφείο Ιονί-

ων Νήσων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο». 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» (ΝΠΔΔ) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), όπως τροποποι-

ήθηκε με το άρθρο 58 του ν. 4602/2019 (Α΄ 45) και ειδι-
κότερα των άρθρων 1 παρ. 7, 15 παρ. 1 και 2, 18 παρ. 1 
και 4, 20 παρ. 5, 6 και 40 παρ. 11.

2. Την αριθμ. ΓΔ 1926/1955143/14.11.2019 εισήγηση 
του Γενικού Διευθυντή.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αλλά η δαπάνη αυτή βαρύνει απο-
κλειστικά τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου 
Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματο-
λόγιο», αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Το Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Λευκάδας, μετά 

την παρέλευση της 18.12.2019, καταργείται.
2. Συστήνεται το Υποκατάστημα Λευκάδας στο κατά το 

άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 4512/2018 Κτηματολογικό Γρα-
φείο Ιονίων Νήσων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολό-
γιο», με έδρα την Λευκάδα, στην τοπική αρμοδιότητα του 
οποίου υπάγονται τα ακίνητα της τοπικής αρμοδιότητας 
του καταργούμενου Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακεί-
ου Λευκάδας, όπως αυτή ισχύει μέχρι την κατάργηση του.
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3. Ημερομηνία για την έναρξη λειτουργίας του Υπο-
καταστήματος Λευκάδας ορίζεται η 19.12.2019, ημέρα 
Πέμπτη.

Άρθρο 2
1. Από την ημερομηνία που προβλέπεται στον αριθμό 

3 του άρθρου 1 για την έναρξη λειτουργίας του Υποκα-
ταστήματος Λευκάδας, ισχύουν τα ακόλουθα: 

α) Προϊστάμενος τοποθετείται, σύμφωνα με το άρ-
θρο 18 παρ. 1 και 4 περ. β) του ν. 4512/2018 η πρώην 
Ειδική Άμισθη Υποθηκοφύλακας Ζωή Προδρομίτη του 
Βασιλείου (Α.Δ.Τ. ΑΕ 304036) που υπηρετούσε στο κα-
ταργούμενο Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Λευκάδας 
του άρθρου 1.

Στον Προϊστάμενο ανατίθενται και οι αρμοδιότητες 
της περίπτωσης α) της παραγράφου 3 του άρθρου 15 
του ν. 4512/2018 για τη λειτουργία και τήρηση του Εθνι-
κού Κτηματολογίου για τα κτηματογραφημένα ακίνητα 
που εμπίπτουν στην τοπική αρμοδιότητα του Υποκατα-
στήματος Λευκάδας κατά το άρθρο 1 της παρούσας και 
μέχρι την έναρξη της λειτουργίας του Κτηματολογικού 

Γραφείου Ιονίων Νήσων κατά το άρθρο 15 παρ. 1 του 
ν. 4512/2018.

β) Συντρέχουν αυτοδίκαια οι προβλεπόμενες στο άρ-
θρο 20 παρ. 6 του ν. 4512/2018 συνέπειες για την ένταξη 
στον Φορέα του υπηρετούντος στο καταργούμενο Ειδι-
κό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Λευκάδας προσωπικού με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στις 
θέσεις της παρ. 5 του ίδιου άρθρου, υπό τις προβλεπό-
μενες στις ίδιες παραγράφους νόμιμες προϋποθέσεις.

2. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού 
Γραφείου Ιονίων Νήσων, το Υποκατάστημα Λευκάδας, 
που, κατά το άρθρο 16 παρ. 5 του ν. 4512/2018 οργα-
νώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος του ίδιου 
Κτηματολογικού Γραφείου, υπάγεται διοικητικά στο Γε-
νικό Διευθυντή του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2019

 Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ   
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*02044430312190008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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