
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας  / απασχόλη-
σης με αμοιβή κατά τις απογευματινές ώρες για 
το προσωπικό που υπηρετεί στη Διεύθυνση Διοι-
κητικού - Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου / 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας για το έτος 2021 
(Β΄ εξάμηνο).

2 Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλα-
κείου Μεσολογγίου - Κατάργηση του Ειδικού Άμι-
σθου Υποθηκοφυλακείου Ναυπάκτου - Σύσταση 
Υποκαταστήματος Μεσολογγίου στο Κτηματολο-
γικό Γραφείο Δυτικής Ελλάδας του Ν.Π.Δ.Δ. Ελλη-
νικό Κτηματολόγιο.

3 Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυ-
λακείου Σικυώνος  - Τροποποίηση της τοπικής 
αρμοδιότητας του Υποκαταστήματος Κορίνθου 
στο Κτηματολογικό Γραφείο Πελοποννήσου του 
Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β΄ 2389/2020).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. 3903 (1)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας / απασχόλη-

σης με αμοιβή κατά τις απογευματινές ώρες για 

το προσωπικό που υπηρετεί στη Διεύθυνση Δι-

οικητικού - Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπεί-

ρου / Περιφερειακής Ενότητας Άρτας για το έτος 

2021 (Β΄ εξάμηνο).

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 159 και 186 του 

ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης» (Α΄ 87).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 140/2010 «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Ηπείρου» (Α΄ 233).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3528/2007 «Κύ-
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Δι-
οικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26) 

και του άρθρου 41 του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 138), σε συνδυα-
σμό με την υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1./14757/25.7.2011  
απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Τροποποίηση της 
υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.6.2006 (Β΄ 769) από-
φασης “Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρη-
σης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των 
Ν.Π.Δ.Δ.”» (Β΄ 1659).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176), σε συνδυασμό με την υπό 
στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 εγκύκλιο του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με την παροχή οδη-
γιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ 
του ν. 4354/2015 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανά-
ληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).

6. Την ανάγκη αντιμετώπισης των αυξημένων, έκτα-
κτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών της Δι-
εύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Περιφερειακής Ενότητας Άρτας κατά το έτος 
2021 (Β΄ εξάμηνο) με την πραγματοποίηση, πέραν του 
θεσμοθετημένου ωραρίου, απογευματινής υπερωριακής 
απασχόλησης συνολικά δέκα έξι (16) υπαλλήλων που 
υπηρετούν στη Διεύθυνση.

7. Το γεγονός ότι για την απογευματινή υπερωριακή 
εργασία / απασχόληση κατά το έτος 2021 (Β΄ εξάμηνο) 
συνολικά δέκα έξι (16) υπαλλήλων που υπηρετούν στη 
Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Περιφερειακής Ενότητας Άρτας έχουν προ-
βλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό οικο-
νομικού έτους 2021 της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 
όπως προκύπτει και από την υπ’ αρ. οικ. 3626/10.9.2021 
βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης του Τμήματος Εσόδων, 
Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών της Δι-
εύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνουμε κατά το έτος 2021 (Β΄ εξάμηνο) την κα-
θιέρωση υπερωριακής εργασίας / απασχόλησης με αμοι-
βή, κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, 
για συνολικά δέκα έξι (16) υπαλλήλους που υπηρετούν 
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στη Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφέ-
ρειας Ηπείρου / Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για την 
αντιμετώπιση των αυξημένων, έκτακτων και επειγουσών 
αναγκών των Τμημάτων της Διεύθυνσης και ειδικότερα:

Τμήμα Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής 
Δαπανών

Σε Μηνιαία Βάση:
α) Επεξεργασία, έλεγχος και λογιστική συμφωνία εσό-

δων, εξόδων, υπολοίπων λογαριασμών διαθεσίμων και 
απλήρωτων υποχρεώσεων της Π.Ε. Άρτας εντός απαρέ-
γκλιτων προθεσμιών.

β) Συγκέντρωση δικαιολογητικών δαπανών, έλεγχος 
και πληρωμή όλων των δαπανών της Π.Ε. Άρτας με την 
έκδοση και υπογραφή επιταγών και τη διενέργεια ηλε-
κτρονικών πληρωμών εντός των προθεσμιών του Νό-
μου, έλεγχος και απόδοση κρατήσεων κάθε μήνα.

γ) Αυτεπάγγελτη ηλεκτρονική έκδοση έντυπης φορο-
λογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας συναλλασσο-
μένων.

δ) Έκδοση αναλήψεων δαπάνης σύμφωνα με τις 
αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρει-
ας Ηπείρου και ανάρτησή τους στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥ-
ΓΕΙΑ» και στο ΚΗΜΔΗΣ για την ορθή λειτουργία και την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών της ΠΕ Άρτας

Ετήσια:
α) Κατάρτιση του σχεδίου Προϋπολογισμού της Π. Ε. 

Άρτας, μέσα σε αποκλειστικές προθεσμίες για την έγκρι-
σή του από την εκτελεστική και οικονομική επιτροπή 
και με καταληκτική ημερομηνία ενημέρωσης της βάσης 
δεδομένων του ΥΠ. ΕΣ. (άρθρο 190 του ν. 4555/2018) για 
την παροχή γνώμης επί του σχεδίου Προϋπολογισμού 
από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των 
ΟΤΑ. Η έγκαιρη παροχή της γνώμης αποτελεί απαραί-
τητη προϋπόθεση για την διασφάλιση εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού με την έναρξη κάθε οικον. έτους για 
την ανεμπόδιστη και απρόσκοπτη λειτουργία του Φορέα.

β) Εισηγήσεις για αναμορφώσεις - τροποποιήσεις προ-
ϋπολογισμού στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Οι ανάγκες απασχόλησης για την κάλυψη των αρμο-
διοτήτων του Τμήματος αυξάνονται εποχικά τόσο κατά 
την περίοδο σύνταξης έως και την ψήφιση του Προϋ-
πολογισμού Έτους, κατά την οποία απαιτείται η συλλο-
γή στοιχείων και συνεχή επεξεργασία και διαμόρφωση 
του Π/Υ της Περιφερειακής Ενότητας, όσο και κατά την 
περίοδο κλεισίματος του τρέχοντος αλλά και έναρξης 
του επόμενου οικονομικού έτους, κατά την οποία απαι-
τείται η καταχώριση όλων των εκκρεμών παραστατικών 
δαπανών, ο έλεγχος και η έγκαιρη εξόφληση όλων των 
Χρηματικών Ενταλμάτων, η λογιστική συμφωνία εσό-
δων, εξόδων και υπολοίπων λογαριασμών διαθεσίμων 
και απλήρωτων υποχρεώσεων, η έκδοση αποφάσεων 
ανατροπής όλων των αναλήψεων δαπάνης του έτους 
και η καταχώρισή τους στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ταυτόχρονα η 
προετοιμασία για την έναρξη του επόμενου οικονομικού 
έτους, κ.λπ.

Οι ανωτέρω εποχικά αυξημένες ανάγκες απασχόλησης 
αλλά και ο επείγων χαρακτήρας τους, αφού αυτές πρέ-
πει να ολοκληρωθούν απαραίτητα εντός αποκλειστικών 
από το νόμο προθεσμιών για την αποφυγή επιβολής των 

προβλεπόμενων από τις σχετικές αποφάσεις κυρώσεων, 
καθιστά απαραίτητη την εργασία των υπαλλήλων του 
Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρω-
μής Δαπανών της Π.Ε. Άρτας καθ’ υπέρβαση του υπο-
χρεωτικού ωραρίου.

Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
Η έγκριση ωρών υπερωριακής εργασίας κρίνεται απα-

ραίτητη καθώς το ελάχιστο προσωπικό που απασχολεί-
ται στο Τμήμα - δύο άτομα συμπεριλαμβανομένου του 
Προϊσταμένου - σε συνδυασμό με τον αυξημένο όγκο 
δαπανών που συσσωρεύεται κατά την περίοδο λήξης 
του οικονομικού έτους για ενταλματοποίηση εντός των 
νομίμων προθεσμιών για την αποφυγή επιβολής των 
προβλεπόμενων εκ των νόμων κυρώσεων αλλά και δη-
μιουργίας ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από τις καθυστε-
ρήσεις που προκύπτουν λόγων ελλιπών δικαιολογητικών 
εκκαθάρισης, την ανάρτηση των ενταλμάτων σε ΔΙΑΥ-
ΓΕΙΑ και ΚΗΜΔΗΣ και την βεβαίωση των πολυάριθμων 
ανατροπών ανάληψης υποχρεώσεων, δεν μπορεί να 
ανταποκριθεί πλήρως στις υποχρεώσεις εντός του νο-
μίμου ωραρίου εργασίας με αποτέλεσμα κάποιες ώρες 
να απασχολείται υπερωριακά.

Τμήμα Προμηθειών
1. Στο πλαίσιο του έργου της μεταφοράς μαθητών 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε 
σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Άρ-
τας και με την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022, 
απαιτείται η άμεση παράταση - αναπροσαρμογή όλων 
των συμβάσεων έξι (6) διαγωνιστικών διαδικασιών. Πα-
ράλληλα, απαιτείται άμεση προετοιμασία διενέργειας 
νέου διεθνούς διαγωνισμού για την υλοποίηση του έρ-
γου της μεταφοράς μαθητών, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ανωτέρω διαγωνιστικές διαδικασίες έχουν εξαντλήσει τα 
προβλεπόμενα δικαιώματα παράτασης και προαίρεσης.

2. Στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και αποφυ-
γής διάδοσης του κορωνοϊού CΟVID-19 θα πρέπει να 
προβούμε σε έκτακτες διαγωνιστικές διαδικασίες για 
την έγκαιρη προμήθεια κάθε αναγκαίου εξοπλισμού 
και αναλωσίμων που θα απαιτηθεί για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας καθώς 
των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Νομού Άρτας.

Λαμβάνοντας υπόψη τον αυξημένο, σε σχέση με προ-
ηγούμενα έτη, φόρτο εργασίας του Τμήματος Προμη-
θειών καθώς και την έλλειψη προσωπικού, δεν επαρκεί 
ο χρόνος του κανονικού ωραρίου για να καλυφθούν οι 
ανάγκες του τμήματος, δεδομένου ότι όλες οι προμή-
θειες και υπηρεσίες είναι επείγουσες και διέπονται από 
συγκεκριμένες και δεσμευτικές ημερομηνίες, βάσει νο-
μοθεσίας.

Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας
1. Συμπλήρωση - σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή 

στην ειδική εφαρμογή του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά-
τους των Δ.Α.Υ.Κ. υπαλλήλων που αποχωρούν από την 
Υπηρεσία για λόγους συνταξιοδότησης.

2. Ολοκλήρωση της διαδικασίας για την υλοποίηση της 
μαθητείας / πρακτικής άσκησης σε Υπηρεσίες της Περι-
φερειακής Ενότητας Άρτας μαθητευομένων του ΕΠΑΛ 
Άρτας / ΕΠΑΣ Άρτας, φοιτητών Α.Ε.Ι., σπουδαστών Τ.Ε.Ι. 
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και ασκουμένων δικηγόρων καθώς και η προετοιμασία 
της μισθοδοσίας τους σε μηνιαία βάση.

3. Εβδομαδιαίος έλεγχος του μη εμβολιασμένου προ-
σωπικού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ως προς τη 
διενέργεια υποχρεωτικού διαγνωστικού ελέγχου νόση-
σης από τον κορωνοϊό COVID 19.

4. Καθημερινή παρακολούθηση της στελέχωσης των 
υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας μέσω 
ειδικής εφαρμογής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού 
του Ελληνικού Δημοσίου / τήρηση ημερήσιου παρουσι-
ολογίου COVID 19 για το σύνολο του προσωπικού που 
υπηρετεί στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.

5. Ολοκλήρωση της διαδικασίας για την πρόσληψη - 
τοποθέτηση, ως επιβλέποντας φορέας, με σύμβαση ερ-
γασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ωφελου-
μένων μακροχρόνια ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., σε εφαρμογή 
Δημόσιας Πρόσκλησης, η προετοιμασία της μισθοδοσί-
ας τους σε μηνιαία βάση καθώς και αποτύπωσή της σε 
Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ).

6. Υπολογισμός πρόσθετων αμοιβών και αμοιβών 
εκτός έδρας, εναρμόνιση των ασφαλιστικών κρατήσε-
ων και τακτοποίηση αναδρομικών αμοιβών υπαλλήλων, 
συλλογή, καταχώριση - παραμετροποίηση στοιχείων του 
συνόλου των υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας 
Άρτας.

Οι ανωτέρω εποχικά αυξημένες ανάγκες απασχόλησης 
κατά το Β΄ εξάμηνο έτους 2021 αλλά και ο κατεπείγων 
χαρακτήρας τους, δεδομένου ότι πρέπει να ολοκληρω-
θούν απαραίτητα εντός αποκλειστικών προθεσμιών από 
το Νόμο, καθιστά απαραίτητη την εργασία του υπηρε-
τούντος προσωπικού του Τμήματος, ήτοι των συνολικά 
τριών υπαλλήλων συμπεριλαμβανομένης και της προ-
ϊσταμένης του Τμήματος καθ’ υπέρβαση του υποχρεω-
τικού ωραρίου.

Τμήμα Γραμματείας
1. Οργάνωση και ταξινόμηση πρωτοκόλλου - τακτο-

ποίηση εγγράφων - αρχειοθέτηση.
2. Εκκαθάριση και προετοιμασία προς μεταφορά του 

αρχείου παλαιότερων ετών της Υπηρεσίας.
Β. Οι ώρες απογευματινής απασχόλησης των δέκα έξι 

(16) υπαλλήλων της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομι-
κού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακής Ενότητας 
Άρτας κατά το έτος 2021 (Β΄ εξάμηνο) είναι στο σύνολό 
τους χίλιες τετρακόσιες σαράντα (1.440) ώρες και σε 
κάθε περίπτωση δεν θα ξεπερνούν τις ενενήντα (90) το 
εξάμηνο ανά υπάλληλο.

Γ. Στην απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερω-
ριακής απασχόλησης θα αναφέρονται ονομαστικά οι 
συμμετέχοντες υπάλληλοι, το αντικείμενο της απασχό-
λησής τους, το χρονικό διάστημα καθώς και οι κατά μήνα 
ώρες απασχόλησης για τον κάθε ένα και ταυτόχρονα 
θα τηρείται στη Διεύθυνση ξεχωριστό δελτίο παρου-
σίας των υπαλλήλων στο οποίο θα αναγράφεται η ώρα 
έναρξης και η ώρα αποχώρησης. Ο Προϊστάμενος της 
Διεύθυνσης θα βεβαιώνει την υπερωριακή απασχόληση 
των υπαλλήλων και το υπερωριακά παρασχεθέν έργο.

Δ. Η συνολική δαπάνη που προκαλείται σύμφωνα με τα 
ανωτέρω κατά το έτος 2021 (Β΄ εξάμηνο) ανέρχεται στο 
ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (7.500,00 €) 

και θα βαρύνει τον Ε.Φ. 072 ΚΑΕ 511 του Προϋπολογι-
σμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακής Ενότη-
τας Άρτας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Άρτα, 29 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Περιφερειάρχης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 154/13 (2)
Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλα-
κείου Μεσολογγίου - Κατάργηση του Ειδικού Άμι-
σθου Υποθηκοφυλακείου Ναυπάκτου - Σύσταση 
Υποκαταστήματος Μεσολογγίου στο Κτηματολο-
γικό Γραφείο Δυτικής Ελλάδας του Ν.Π.Δ.Δ. Ελ-
ληνικό Κτηματολόγιο.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

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

ποιήθηκε με το άρθρο 58 του ν. 4602/2019 (Α΄ 45) και το 
άρθρο τρίτο της από 24.12.2019 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α΄ 212), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 
του ν. 4664/2020 (Α΄ 32) και ειδικότερα της παρ. 7 του 
άρθρου 1, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 15, των παρ. 1 
και 4 του άρθρου 18 και των παρ. 5 και 6 του άρθρου 20.

2. Την υπ’ αρ. 131/5/18.3.2021 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. 
Ελληνικό Κτηματολόγιο «Κατάργηση του Ειδικού Άμι-
σθου Υποθηκοφυλακείου Δύμης - Κατάργηση του Έμ-
μισθου Υποθηκοφυλακείου Πατρών - Έναρξη λειτουρ-
γίας του Κτηματολογικού Γραφείου Δυτικής Ελλάδας του 
Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο» (Β΄ 1198).

3. Την υπ’ αρ. 2138494/20.9.2021 εισήγηση του Γενικού 
Διευθυντή.

4. 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», αποφασίζει:

Άρθρο 1
1. Το Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Μεσολογγίου, 

μετά την παρέλευση της 20ης Οκτωβρίου 2021, καταρ-
γείται.

2. Το Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Ναυπάκτου, 
μετά την παρέλευση της 20ης Οκτωβρίου 2021, καταρ-
γείται.

3. Συστήνεται το Υποκατάστημα Μεσολογγίου με έδρα 
το Μεσολόγγι, στο Κτηματολογικό Γραφείο Δυτικής Ελ-
λάδας του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, όπως ορί-
ζεται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 15 του ν. 4512/2018 
και λειτουργεί σύμφωνα με την υπ’ αρ. 131/5/18.3.2021 
(Β΄ 1198) απόφαση του ίδιου Ν.Π.Δ.Δ.

4. Στην τοπική αρμοδιότητα του Υποκαταστήματος 
Μεσολογγίου υπάγονται τα ακίνητα της τοπικής αρμο-
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διότητας του καταργούμενου Ειδικού Άμισθου Υποθηκο-
φυλακείου Μεσολογγίου και του καταργούμενου Ειδικού 
Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Ναυπάκτου, όπως αυτή 
ισχύει μέχρι την κατάργησή τους.

5. Ημερομηνία για την έναρξη λειτουργίας του Υπο-
καταστήματος Μεσολογγίου ορίζεται η 21η Οκτωβρίου 
2021, ημέρα Πέμπτη.

Άρθρο 2
1. Από την ημερομηνία που προβλέπεται στην παρ. 5 

του άρθρου 1 για την έναρξη λειτουργίας του Υποκατα-
στήματος Μεσολογγίου, ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Η πρώην Ειδική Άμισθη Υποθηκοφύλακας Κανδρή 
Ευαγγελία του Σταύρου (ΑΔΤ ΑΒ 770418), που υπηρε-
τούσε στο καταργούμενο Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλα-
κείο Ναυπάκτου της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας, 
εντάσσεται σε προσωποπαγή θέση Αναπληρωτή Προϊ-
σταμένου Υποκαταστήματος Μεσολογγίου, σύμφωνα με 
την περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4512/2018, 
με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου.

β) Συντρέχουν αυτοδίκαια οι προβλεπόμενες στην 
παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 4512/2018 συνέπειες για 
την ένταξη στον Φορέα του υπηρετούντος στα καταρ-
γούμενα Ειδικά Άμισθα Υποθηκοφυλακεία Μεσολογγίου 
και Ναυπάκτου προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτι-
κού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στις θέσεις της παρ. 5 του 
ίδιου άρθρου, υπό τις προβλεπόμενες στις ίδιες παρα-
γράφους νόμιμες προϋποθέσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Πρόεδρος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 154/12 (3)
Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυ-

λακείου Σικυώνος - Τροποποίηση της τοπικής 

αρμοδιότητας του Υποκαταστήματος Κορίνθου 

στο Κτηματολογικό Γραφείο Πελοποννήσου του 

Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β΄ 2389/2020).

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

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

ποιήθηκε με το άρθρο 58 του ν. 4602/2019 (Α΄ 45) και το 

άρθρο τρίτο της από 24.12.2019 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α΄ 212), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 
του ν. 4664/2020 (Α΄ 32) και ειδικότερα της παρ. 7 του 
άρθρου 1, της παρ. 2 του άρθρου 15 και των παρ. 5 και 
6 του άρθρου 20.

2. Την υπ’ αρ. 101/13/28.5.2020 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. 
Ελληνικό Κτηματολόγιο «Κατάργηση του Ειδικού Άμι-
σθου Υποθηκοφυλακείου Κορίνθου Α΄ και Σύσταση Υπο-
καταστήματος Κορίνθου στο Κτηματολογικό Γραφείο 
Πελοποννήσου του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο» 
(Β΄ 2389).

3. Την υπ’ αρ. 2138473/20.9.2021 εισήγηση του Γενικού 
Διευθυντή.

4. 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», αποφασίζει:

Άρθρο 1
1. Το Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Σικυώνος μετά 

την παρέλευση της 26.10.2021, καταργείται.
2. Τα ακίνητα της τοπικής αρμοδιότητας του καταργού-

μενου Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Σικυώνος, 
όπως αυτή ισχύει μέχρι την κατάργησή του, υπάγονται 
από την 27.10.2021 στην τοπική αρμοδιότητα του Υπο-
καταστήματος Κορίνθου που ορίστηκε στο άρθρο 1 της 
υπ’ αρ. 101/13/28.5.2020 απόφασης του Φορέα (Β΄ 2389) 
και από την ίδια ημερομηνία τροποποιείται για τα ίδια 
ακίνητα.

Άρθρο 2
Από την ημερομηνία που προβλέπεται στην παρ. 2 του 

άρθρου 1, συντρέχουν αυτοδίκαια οι προβλεπόμενες 
στην παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 4512/2018 συνέπειες 
για την ένταξη στον Φορέα του υπηρετούντος στο κα-
ταργούμενο Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Σικυώνος 
προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αο-
ρίστου Χρόνου στις θέσεις της παρ. 5 του ίδιου άρθρου, 
υπό τις προβλεπόμενες στις ίδιες παραγράφους νόμιμες 
προϋποθέσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Πρόεδρος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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