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Ρύθμιση επιμέρους λεπτομερειών για την εφαρ-

μογή του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο δεύτερο του ν. 3991/2011 «Κύρωση του 

αναθεωρημένου Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας» (Α’ 162).

2. Τα άρθρα 23, 27, 28, 39, 41, και τα Παραρτήματα 1Β, 
3, 5 του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού, όπως αυτά 

κυρώθηκαν από το άρθρο πρώτο του ν. 3991/2011 «Κύ-
ρωση του αναθεωρημένου Διεθνούς Υγειονομικού Κα-
νονισμού του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας» (Α’ 162).

3. Το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1239 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης 
Ιουνίου 2019 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού περιβάλλοντος 
ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας και για την κατάργηση της 
οδηγίας 2010/65/ΕΕ και την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής «Πολυετές σχέδιο εφαρμογής για το ευρω-
παϊκό περιβάλλον ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας (2021/C 
299/03)».

4. Τον ν. 4078/2012 «Κύρωση της Σύμβασης Ναυτι-
κής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας» 
(Α’ 179) καθώς και των αναθεωρημένων αυτού άρθρων.

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

6. Το άρθρο 1 του ν. 2520/1940 «Περί Υγειονομικών 
Διατάξεων» (Α’ 273).

7. Το ν.δ. 1028/1971 περί «Περί κυρώσεως της υπογρα-
φείσης εν Λονδίνω την 9ην Απριλίου 1965 Συμβάσεως 
περί Διευκολύνσεως της Διεθνούς Ναυτιλιακής Κινήσεως 
μετά του Παραρτήματος αυτής» (Α’ 250).

8. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

9. Το π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).

10. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α’ 180).

11. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148).

12. Το π.δ. 125/2012 (Α’ 221), που ενσωμάτωσε στο 
εθνικό δίκαιο την οδηγία 2010/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Οκτωβρίου 
2010, σχετικά με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων 
για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή/και απόπλου από 
λιμένες των κρατών μελών και για την κατάργηση της 
οδηγίας 2002/6/ΕΚ (ΕΕ L 283 της 29-10-2010).

13. Την υπ’ αρ. Υ 33/9-9-2021 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού, «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» 
(B’ 4198), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.  1 
του άρθρου 16 και της παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργά-
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νων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’133/2019) 
και τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδι-
κας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98/005).

14. Την Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, υπό στοιχεία 1927/22/ΓΠ/1-02-2022 (Φ.Ε.Κ 
1927/22/ΓΠ/25-02-2022, σχετική με την ίδρυση Μονάδας 
«Παρατηρητήριο Δημόσιας Υγείας μέσων μεταφοράς και 
πυλών εισόδου» (Public health observatory in means of 
transport and points of entry) στο Εργαστήριο Υγιεινής 
και Επιδημιολογίας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

15. Την ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας.
16. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ. 47036/11-08-2022 βεβαί-

ωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονο-
μικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την 
οποία από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν 
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι:
1. Η καθιέρωση της χρήσης διεθνώς αναγνωρισμένων 

εγχειριδίων-προτύπων για τη διενέργεια των υγειονομι-
κών επιθεωρήσεων των πλοίων που εκτελούν διεθνείς 
πλόες, του Ευρωπαϊκού Εγχειριδίου Προτύπων Υγιεινής 
και Επιδημιολογικής Επιτήρησης Μεταδοτικών Νοση-
μάτων σε Επιβατηγά Πλοία (EU Manual for Hygiene 
Standards and Communicable Disease, Έκδοση Β’, 2016) 
και του Εγχειριδίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
για τις υγειονομικές επιθεωρήσεις πλοίων και την έκδο-
ση υγειονομικών πιστοποιητικών πλοίων (World Health 
Organization Handbook for the inspection of ships and 
issuance of ship sanitation certificates) για όλες τις κα-
τηγορίες πλοίων σε διεθνείς πλόες.

2. Η ρύθμιση αφ’ ενός, των λεπτομερειών για τη διε-
ξαγωγή των Υγειονομικών επιθεωρήσεων των πλοίων 
βάσει των προδιαγραφών που ορίζει ο Διεθνής Υγειονο-
μικός Κανονισμός (ΔΥΚ), και αφ’ ετέρου, ο καθορισμός 
των πληροφοριακών μέσων για την καταχώρηση των 
αποτελεσμάτων των υγειονομικών ελέγχων, με σκοπό 
την εξασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ των λιμένων 
στις περιπτώσεις που πληρούνται τα κριτήρια εφαρμο-
γής του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού.

3. Ο καθορισμός του πλαισίου υλοποίησης του Διε-
θνούς Υγειονομικού Κανονισμού σχετικά με την εκπαί-
δευση του προσωπικού των αρμόδιων κρατικών φορέων 
και ο καθορισμός του ρόλου της Μονάδας «Παρατηρη-
τήριο Δημόσιας Υγείας μέσων μεταφοράς και πυλών ει-
σόδου» (Public health observatory in means of transport 
and points of entry) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην 
επιστημονική υποστήριξη των αρμόδιων φορέων του 
Κράτους στην υλοποίηση του ΔΥΚ.

Άρθρο 2 
Ορισμοί

Κατά την έννοια της παρούσας απόφασης νοούνται ως:

- «πλοίο»: ένα θαλασσοπλοούν σκάφος ή σκάφος 
εσωτερικών υδάτων, ανεξαρτήτως σημαίας, σε διεθνές 
δρομολόγιο.

- «επιβατηγό πλοίο»: κάθε θαλασσοπλοούν ή εσωτε-
ρικών υδάτων επιβατηγό πλοίο (με περισσότερους από 
12 επιβάτες) που εκτελεί διεθνείς πλόες, ταξιδεύει εντός 
των υδάτων της Ε.Ε, παρέχοντας διαμονή και/ή φαγητό 
(εξαιρούνται τα προσυσκευασμένα είδη τροφίμων, τα 
οποία έχουν παρασκευαστεί σε αδειοδοτημένες επιχει-
ρήσεις στην ξηρά) στους επιβάτες και/ή πόσιμο νερό 
από το σύστημα διανομής νερού του πλοίου.

- «υγειονομική επιθεώρηση»: η εξέταση από τον αρ-
μόδιο κρατικό φορέα, ή υπό την επιτήρησή του, χώρων, 
αποσκευών, εμπορευματοκιβωτίων, μεταφορικών μέ-
σων, εγκαταστάσεων, εμπορευμάτων ή ταχυδρομικών 
πακέτων, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών στοιχεί-
ων και εγγράφων, προκειμένου να προσδιοριστεί εάν 
υπάρχει κίνδυνος δημόσιας υγείας.

- «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληρο-
φορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο 
φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Το 
ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο, του οποί-
ου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμε-
σα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο 
ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα 
θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν 
ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη 
σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονο-
μική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω 
φυσικού προσώπου.

- «αρμόδιος υγειονομικός κρατικός φορέας ή κρατικός 
φορέας υγειονομικών επιθεωρήσεων και έκδοσης πιστο-
ποιητικών υγειονομικού ελέγχου πλοίων κατά ΔΥΚ»: οι 
Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας (Υγειονομείο Λιμένα) της 
Περιφερειακής Ενότητας με χωρική αρμοδιότητα στο 
εξουσιοδοτημένο για τις εν λόγω διαδικασίες λιμένα, 
σύμφωνα με σχετικό κατάλογο του ΠΟΥ.

- «επιστημονική υποστήριξη»: η αρωγή των αρμόδιων 
κρατικών υγειονομικών φορέων (όπως ορίζονται ανω-
τέρω) εν γένει, καθώς και η παροχή εμπεριστατωμένων 
συμβουλών σε θέματα σχετικά με την υλοποίηση των 
απαιτήσεων του ΔΥΚ και των προδιαγραφών που ορίζο-
νται από το Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο Προτύπων Υγιεινής και 
Επιδημιολογικής Επιτήρησης Μεταδοτικών Νοσημάτων 
σε Επιβατηγά Πλοία και από το Εγχειρίδιο του Παγκόσμι-
ου Οργανισμού Υγείας για την επιθεώρηση των πλοίων 
και την έκδοση υγειονομικών πιστοποιητικών πλοίων, 
καθώς επίσης και σε θέματα υλοποίησης σχετικών οδη-
γιών από εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς.

- «ηλεκτρονική ευρωπαϊκή πλατφόρμα»: η ηλεκτρονι-
κή πλατφόρμα «EU Common Ship Sanitation Database», 
η οποία δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Κοινής Δράσης «EU HEALTHY GATEWAYS», χρησιμοποιεί-
ται από τους αρμόδιους φορείς (σε κεντρικό ή σε τοπικό 
επίπεδο κράτους) των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγ-
χου Νόσων και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, υπό-
κειται σε διαχείριση από τη Μονάδα «Παρατηρητήριο 
Δημόσιας Υγείας μέσων μεταφοράς και πυλών εισόδου» 
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(Public health observatory in means of transport and 
points of entry), που εδράζεται στο Εργαστήριο Υγιεινής 
και Επιδημιολογίας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και 
μέσω της οποίας: α) εκδίδονται τα Πιστοποιητικά Υγιεινής 
Πλοίων, β) υποβάλλονται πληροφορίες σχετικά με τη δι-
αχείριση συμβάντων δημόσιας υγείας, γ) καταχωρούνται 
τα αποτελέσματα υγειονομικών επιθεωρήσεων όπως 
αυτά ορίζονται από το Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο Προτύπων 
Υγιεινής και Επιδημιολογικής Επιτήρησης Μεταδοτικών 
Νοσημάτων σε Επιβατηγά Πλοία (EU Manual for Hygiene 
Standards and Communicable Disease Surveillance on 
Passenger Ships και δ) αποθηκεύονται δεδομένα των 
Ναυτιλιακών Δηλώσεων Υγείας, εφόσον έχει προηγηθεί 
σύνδεση με τη Εθνική Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα. Στην 
Ευρωπαϊκή πλατφόρμα δεν καταχωρούνται, αποθηκεύ-
ονται, διαχειρίζονται ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα.

Άρθρο 3
Πρότυπα υγειονομικών επιθεωρήσεων πλοίων

Οι υγειονομικές επιθεωρήσεις που πραγματοποιούνται 
σε πλοία που εκτελούν διεθνείς πλόες πρέπει να διενερ-
γούνται βάσει συγκεκριμένων προτύπων.

Οι υγειονομικές επιθεωρήσεις στα πλοία εν γένει που 
εκτελούν διεθνείς πλόες, πρέπει να γίνονται σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές του Εγχειριδίου του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας για τις υγειονομικές επιθεωρήσεις 
πλοίων και την έκδοση υγειονομικών πιστοποιητικών 
πλοίων (World Health Organization Handbook for the 
inspection of ships and issuance of ship sanitation 
certificates), το κείμενο του οποίου είναι αναρτημένο 
σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση 
στην ελληνική στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας.

Ειδικότερα, όσον αφορά στα επιβατηγά πλοία που 
εκτελούν διεθνείς πλόες, διενεργείται επιπλέον ενδε-
λεχής επιθεώρηση σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
Ευρωπαϊκού Εγχειριδίου Προτύπων Υγιεινής και Επιδη-
μιολογικής Επιτήρησης Μεταδοτικών Νοσημάτων σε 
Επιβατηγά Πλοία (EU Manual for Hygiene Standards and 
Communicable Disease Surveillance on Passenger Ships, 
Έκδοση Β’, 2016), προϊόν-παραδοτέο της Ευρωπαϊκής 
Κοινής Δράσης για τις θαλάσσιες μεταφορές με τίτλο: 
«SHIPSAN ACT Joint Action: Κίνδυνοι για τη δημόσια 
υγεία στις θαλάσσιες μεταφορές εξαιτίας βιολογικών, 
χημικών και ραδιενεργών παραγόντων συμπεριλαμβα-
νομένων των μεταδοτικών νοσημάτων», το κείμενο του 
οποίου είναι αναρτημένο σε πρωτότυπο στην αγγλική 
γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική στην ιστοσε-
λίδα του Υπουργείου Υγείας.

Άρθρο 4
Εκπαίδευση προσωπικού αρμόδιων 
υγειονομικών κρατικών Φορέων

Οι καθορισμένοι λιμένες για την έκδοση πιστοποιητι-
κών υγειονομικού ελέγχου πλοίων κατά τον ΔΥΚ, πρέπει 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΥΚ να διαθέτουν εκπαι-
δευμένο προσωπικό με συγκεκριμένο γνωστικό υπόβα-
θρο, το οποίο θα πρέπει να εκπαιδεύεται αλλά και να λαμ-

βάνει σχετικές τακτικές επιμορφώσεις τουλάχιστον μία 
φορά τον χρόνο. Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης όσον 
αφορά στις υγειονομικές επιθεωρήσεις ορίζεται από το 
Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο (European Manual for Hygiene 
Standards and Communicable Disease Surveillance on 
Passenger Ships) και το Εγχειρίδιο του Παγκόσμιου Ορ-
γανισμού Υγείας (WHO Handbook for the inspection of 
ships and issuance of ship sanitation certificates). Στα 
θέματα που αφορούν στην ετοιμότητα, την προετοιμα-
σία και τη διαχείριση συμβάντων δημόσιας υγείας, το 
περιεχόμενο της εκπαίδευσης των αρμόδιων κρατικών 
φορέων καθορίζεται από έγκυρες και επικαιροποιημένες 
οδηγίες των κρατικών φορέων, των ευρωπαϊκών φορέων 
καθώς και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Το «Παρατηρητήριο Δημόσιας Υγείας μέσων μεταφο-
ράς και πυλών εισόδου» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
υποστηρίζει τους αρμόδιους κρατικούς φορείς στην εκ-
παίδευση του αρμόδιου προσωπικού για την υλοποίηση 
του περιεχομένου του ΔΥΚ, διαθέτοντας εκπαιδευτική 
πλατφόρμα μάθησης, καταρτίζοντας εκπαιδευτικό υλικό, 
διοργανώνοντας εκπαιδευτικά προγράμματα και ασκή-
σεις ετοιμότητας, καθώς κι άλλες δραστηριότητες σε 
συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς και με 
τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς.

Άρθρο 5
Ηλεκτρονική καταχώρηση των Υγειονομικών 
Πιστοποιητικών Πλοίων και των πληροφοριών 
σχετικά με συμβάντα δημόσιας υγείας σε πλοία

1. Για τη βέλτιστη αντιμετώπιση των συμβάντων δημό-
σιας υγείας στα πλοία και την απαιτούμενη ανταλλαγή 
πληροφοριών υγειονομικού ενδιαφέροντος μεταξύ πλοί-
ου με λιμάνι/λιμάνι με κρατικό αρμόδιο φορέα/λιμάνι με 
λιμάνι, αποφασίζεται ότι οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς για 
τη έκδοση των υγειονομικών πιστοποιητικών, οφείλουν:

α) να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική ευρωπαϊκή 
πλατφόρμα, για την έκδοση των υγειονομικών πιστο-
ποιητικών πλοίων που απαιτούνται από τον ΔΥΚ,

β) να καταχωρούν τα αποτελέσματα της διενέργειας 
υγειονομικών επιθεωρήσεων στα πλοία, καθώς και των 
αντίστοιχων εκθέσεων που εκδίδουν στην ηλεκτρο-
νική ευρωπαϊκή πλατφόρμα, όπως περιγράφεται στο 
Εγχειρίδιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO 
Handbook for the inspection of ships and issuance of 
ship sanitation certificates) και στο Ευρωπαϊκό Εγχει-
ρίδιο (European Manual for Hygiene Standards and 
Communicable Disease Surveillance on Passenger 
Ships),

γ) να καταχωρούν πληροφορίες σχετικές με τους κιν-
δύνους δημόσιας υγείας, συμπεριλαμβανομένων των 
συμβάντων δημόσιας υγείας, τα οποία λαμβάνουν χώρα 
στα πλοία (περιγραφή συμβάντος, μέτρα που ελήφθη-
σαν, προτεινόμενα μέτρα για να ληφθούν από τα επόμε-
να λιμάνια) στην ηλεκτρονική ευρωπαϊκή πλατφόρμα.

2. Η λειτουργία και η συντήρηση της παραπάνω ανα-
φερθείσας ηλεκτρονικής ευρωπαϊκής πλατφόρμας ανα-
τίθεται στο «Παρατηρητήριο Δημόσιας Υγείας μέσων 
μεταφοράς και πυλών εισόδου» του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας.
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Σημειώνεται δε, ότι στην ηλεκτρονική ευρωπαϊκή 
πλατφόρμα EU Common Ship Sanitation Database δεν 
καταχωρούνται, αλλά ούτε και αποθηκεύονται δεδομένα 
με προσωπικό χαρακτήρα.

Άρθρο 6
Κατάρτιση προγράμματος υγειονομικών 
επιθεωρήσεων πλοίων

Για την αποφυγή επικάλυψης των τακτικών υγειονο-
μικών επιθεωρήσεων σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊ-
κό επίπεδο ανατίθεται στο «Παρατηρητήριο Δημόσιας 
Υγείας μέσων μεταφοράς και πυλών εισόδου» η αρμο-
διότητα για την κατάρτιση και την παρακολούθηση του 
προγράμματος των υγειονομικών επιθεωρήσεων των 
πλοίων στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Εγχει-
ρίδιο και σε συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς 
φορείς υλοποίησης των υγειονομικών επιθεωρήσεων.

Άρθρο 7
Διασύνδεση της Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής 
Θυρίδας με την ευρωπαϊκή ηλεκτρονική 
πλατφόρμα

Η Εθνική Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα, εφόσον διασυν-
δεθεί με την ηλεκτρονική ευρωπαϊκή πλατφόρμα, απο-
στέλλει τακτικά τα δεδομένα των Ναυτιλιακών Δηλώ-
σεων Υγείας σ’ αυτήν προς αποθήκευση. Oι αρμόδιοι 
φορείς της Ελλάδας (σε κεντρικό ή σε τοπικό επίπεδο 
κράτους) θα έχουν πρόσβαση στην ευρωπαϊκή ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα. Σημειώνεται δε, ότι στην ηλεκτρονική 
ευρωπαϊκή πλατφόρμα δεν καταχωρούνται, αλλά ούτε 
και αποθηκεύονται δεδομένα με προσωπικό χαρακτήρα.

Άρθρο 8
Επιστημονική υποστήριξη των αρμόδιων 
κρατικών υγειονομικών φορέων σε θέματα 
υγείας και υγιεινής των πλοίων και των λιμένων

Το «Παρατηρητήριο Δημόσιας Υγείας μέσων μετα-
φοράς και πυλών εισόδου» παρέχει επιστημονική υπο-
στήριξη στους αρμόδιους κρατικούς φορείς σε θέματα 
σχετικά με την εφαρμογή των εθνικών, ευρωπαϊκών και 
διεθνών οδηγιών και την εκπόνηση εθνικών οδηγιών με 
θέματα σχετικά με την υγεία και την υγιεινή στη ναυτιλία 
εν γένει και στα λιμάνια.

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα 11 Αυγούστου 2022 

Οι Υπουργοί

Υγείας Εσωτερικών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

    Αριθμ. ΥΠΕΝ/Δ ΕΣΕΔ Π/79561/1001 (2)
Ανάθεση στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δι-

καίου με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο 

Ελλάδας» (ΤΕΕ) της ανάπτυξης και λειτουργίας 

του πληροφοριακού συστήματος της «Ψηφια-

κής Τράπεζας Γης».

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δο-

μημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α’ 167) ως 
ισχύουν και ιδίως το άρθρο 67 αυτού ως ισχύει.

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος, Οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133).

3. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος (ΥΠΕΝ)» (Α’ 160). 

4. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155). 

5. Την υπ’ αρ. 2/7.1.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45).

6. Το από 27.11/14.12.1926 π.δ. «περί κωδικοποιήσεως 
των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων 
διατάξεων» (Α’ 430).

7. Τον ν. 1486/1984 «Τροποποίηση των διατάξεων του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος» (Α’ 161).

8. Το π.δ. 12/2020 «Οργανισμός Τεχνικού Επιμελητη-
ρίου Ελλάδος» (Α’ 17).

9. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρο-
νικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

10. Την υπό στοιχεία ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 απόφαση 
του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης «Κύρωση Πλαισίου Παροχής 
Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (Β’ 1301).

11. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - Α’ 98) 
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Αντικείμενο

Η διαχείριση και αξιοποίηση τίτλων μεταφοράς συ-
ντελεστή δόμησης γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με το 
άρθρο 67 του ν. 4495/2017 ως ισχύει μέσω της Ψηφιακής 
Τράπεζας Γης.

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται:
α) η ανάθεση στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 

με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας» της 
ανάπτυξης και λειτουργίας του πληροφοριακού συστή-
ματος της «Ψηφιακής Τράπεζας Γης»,
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β) ο τρόπος υλοποίησης, οι λειτουργίες και οι τεχνικές 
προδιαγραφές του πληροφοριακού συστήματος «Ψηφι-
ακή Τράπεζα Γης»,

γ) η κυριότητα, διαχείριση και δομή του πληροφορι-
ακού συστήματος,

δ) οι υποχρεώσεις του διαχειριστή του πληροφοριακού 
συστήματος και τα δικαιώματα χρήσης και πρόσβασης.

Άρθρο 2
Ανάθεση ανάπτυξης και λειτουργίας του 
πληροφοριακού συστήματος στο ΤΕΕ 

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα «Ψηφιακή Τράπεζα Γης» 
αποτελεί ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για τη 
διαχείριση και αξιοποίηση των τίτλων μεταφοράς συντε-
λεστή δόμησης. Η ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση 
του πληροφοριακού αυτού συστήματος ανατίθεται με 
την παρούσα στο νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 
με την επωνυμία Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), 
το οποίο και αποκαλείται εφ’ εξής «Διαχειριστής του 
συστήματος».

Άρθρο 3
Λειτουργίες πληροφοριακού συστήματος

1. Το πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιακή Τράπεζα 
Γης» συμμορφώνεται με τους κανόνες και τα πρότυπα 
σχεδιασμού, ανάπτυξης και λειτουργίας διαδικτυακών 
τόπων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του ν. 4305/2014 
«Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πλη-
ροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα», της υπό 
στοιχεία Φ.40.4/1/989/2012 υπουργικής απόφασης «Κύ-
ρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Δια-
κυβέρνησης» (Β’ 1301).

2. Το πληροφοριακό σύστημα αναλύεται σε ένα σύνο-
λο διακριτών λειτουργιών όπου περιλαμβάνονται κατ’ 
ελάχιστον οι ακόλουθες:

α. Δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων των ακινή-
των προσφοράς και υποδοχής συντελεστή δόμησης και 
των συναφών τίτλων μεταφοράς συντελεστή δόμησης, 
που θα διαχειρίζεται το περιεχόμενο των εγγραφών και 
περιλαμβάνει:

αα) Σχεδιασμό της βάσης δεδομένων (ανάλυση απαι-
τήσεων, σχεσιακό διάγραμμα (ERD), εννοιολογικό σχε-
διασμό/μοντελοποίηση, λογικό σχεδιασμό, φυσικό/λει-
τουργικό σχεδιασμό, μοντέλο οντοτήτων/συσχετίσεων).

ββ) Υλοποίηση, εγκατάσταση εφαρμογών και μηχα-
νισμών ασφάλειας συμβατών με το G-Cloud, με αξιο-
ποίηση αντίστοιχων παρεχόμενων υπηρεσιών cloud 
computing (IaaS, PaaS, SaaS) και υποστήριξη της λει-
τουργίας των βάσεων δεδομένων και των εφαρμογών 
που θα αναπτυχθούν.

β. Δημιουργία εφαρμογής για τη διαβαθμισμένη πρό-
σβαση των χρηστών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 
αρμοδιότητές τους, στις υπηρεσίες του πληροφοριακού 
συστήματος.

γ. Ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης και παρακολού-
θησης της ροής εργασιών που θα υποστηρίζει όλες τις 
απαιτούμενες διαδικασίες.

δ. Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης των χρηστών του 
συστήματος.

ε. Εξασφάλιση της καλής λειτουργίας των βάσεων δε-
δομένων και των εφαρμογών. 

στ. Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υπο-
στήριξης των συστημάτων (εφαρμογές και δεδομένα).

3. Η ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος θα 
γίνει στη βάση κοινών κανόνων διαλειτουργικότητας με 
τη χρησιμοποίηση ανοικτών διεπαφών, πρωτοκόλλων 
και μορφοτύπων (συγκεντρωτικά: ανοικτά πρότυπα).

Άρθρο 4
Τεχνικές προδιαγραφές πληροφοριακού 
συστήματος

Το πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιακή Τράπεζα Γης» 
αποτελεί ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που 
απαρτίζεται από επιμέρους διαδικτυακές και τοπικές 
υπηρεσίες και περιλαμβάνει:

α) Σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (RDBMS). 
β) Σύστημα αυθεντικοποίησης χρηστών.
γ) Σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης της ροής 

εργασιών που θα υποστηρίζει όλες τις διαδικασίες και 
τα στάδια μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς συ-
ντελεστή δόμησης.

δ) Υπηρεσίες καταλόγου για την αναζήτηση δεδομένων.
ε) Εξυπηρετητές (application servers) διάθεσης των 

δεδομένων και υποστήριξης υπηρεσιών για την εκτέ-
λεση άλλων διεργασιών σε αυτά (π.χ. μετασχηματισμός, 
οπτικοποίηση, αναζήτηση, μεταφόρτωση).

Άρθρο 5
Δικαιώματα χρήσης και πρόσβασης 
στο πληροφοριακό σύστημα

1. Το πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιακή Τράπεζα Γης» 
εφαρμόζει συγκεκριμένη πολιτική ασφαλείας και κατάλ-
ληλες τεχνικές διαχείρισης των δεδομένων, ώστε να εξα-
σφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του ως ασφαλούς 
πληροφοριακού συστήματος, στο οποίο έχουν πρόσβα-
ση οι κατηγορίες χρηστών ως κατωτέρω. Η προσβασιμό-
τητα στη διαδικτυακή πύλη του πληροφοριακού συστή-
ματος γίνεται σύμφωνα με την παρ. 7 του Παραρτήματος 
Ι της υπό στοιχεία ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 απόφασης 
«Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης» (Β’ 1301).

2. Χρήστες του πληροφοριακού συστήματος είναι:
α) οι ιδιοκτήτες των ακινήτων προσφοράς και υποδο-

χής συντελεστή δόμησης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 
70 και 71 του ν. 4495/2017 (Α’ 167),

β) οι αρμόδιες δημόσιες αρχές που χρησιμοποιούν το 
πληροφοριακό σύστημα στο πλαίσιο των καθηκόντων 
τους και οι εμπλεκόμενοι με τις σχετικές διαδικασίες 
υπάλληλοι των φορέων αυτών,

γ) εξουσιοδοτημένα από το Διαχειριστή του συστή-
ματος πρόσωπα, τα οποία έχουν αυξημένα δικαιώματα 
πρόσβασης σε όλα τα δεδομένα του συστήματος (δεδο-
μένα χρήσης, παραμετροποίησης, καταγραφής μεταβο-
λών κ.λπ.), με δυνατότητα εξαγωγής τους. Η δομή του 
πληροφοριακού συστήματος και η διάρθρωση των επι-
μέρους στοιχείων που εισάγονται σε αυτό επιτρέπουν τη 
διαβαθμισμένη ανάκτηση πληροφοριών και δεδομένων.

3. Η κατηγοριοποίηση και διαχείριση χρηστών αντι-
μετωπίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 12 
του Παραρτήματος Ι και του Παραρτήματος ΙΙΙ της υπό 
στοιχεία ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (Β’ 1301) απόφασης.
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Άρθρο 6
Διαφύλαξη εμπιστευτικότητας, όροι πρόσβασης 
και διάθεσης στο πληροφοριακό σύστημα και τα 
δεδομένα

1. Η πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιακή 
Τράπεζα Γης» για τη διαχείριση και αξιοποίηση των τίτ-
λων μεταφοράς συντελεστή δόμησης γίνεται, σύμφωνα 
με το Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης, σε κρυπτογραφημένη και ασφαλή σύνδεση.

2. Ο πιστοποιημένος χρήστης οφείλει να τηρεί τη μυ-
στικότητα των κωδικών και είναι υπεύθυνος για κάθε 
καταχώριση, μεταβολή και διαγραφή δεδομένων που 
διενεργείται με τους κωδικούς που χρησιμοποιεί.

3. Το πληροφοριακό σύστημα καταγράφει τις ενέργει-
ες και τον χρόνο που τις πραγματοποιεί ο εξουσιοδοτη-
μένος χρήστης. Η τήρηση των δεδομένων αυτών γίνεται 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία 
προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών.

Άρθρο 7 
Διαλειτουργικότητα

Το πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιακή Τράπεζα Γης» 
ακολουθεί κανόνες και πρότυπα για τη διασύνδεση και 
τη διαλειτουργικότητα με τρίτα πληροφοριακά συστή-
ματα, σύμφωνα με το Παράρτημα II της υπό στοιχεία 
ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (Β’ 1301) απόφασης.

Το πληροφοριακό σύστημα διασυνδέεται με όρους δι-
αλειτουργικότητας με τρίτα πληροφοριακά συστήματα, 
εφόσον απαιτείται.

Άρθρο 8
Κυριότητα, διαχείριση και δομή 
του πληροφοριακού συστήματος

1. Η κυριότητα του πληροφοριακού συστήματος «Ψη-
φιακή Τράπεζα Γης» ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας.

2. Το ΥΠΕΝ οφείλει να παρέχει προς τον διαχειριστή 
κάθε διαθέσιμο στοιχείο για την ανάπτυξη του συστή-
ματος και να συνεργάζεται επί σταθερής βάσεως για την 
ομαλή λειτουργία αυτού.

3. Η διαδικτυακή πύλη του πληροφοριακού συστή-
ματος θα είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής 
Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), την οποία θα 
χρησιμοποιούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στις διαδικασίες 
της μεταφοράς συντελεστή δόμησης.

Η δομή, το περιεχόμενο και οι διαδικασίες διαχείρισης 
του περιεχομένου της διαδικτυακής πύλης αντιμετωπί-
ζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του Πα-
ραρτήματος Ι της υπό στοιχεία ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 
απόφασης «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης» (Β’ 1301).

Άρθρο 9
Υποχρεώσεις του Διαχειριστή του συστήματος

Οι γενικές υποχρεώσεις του Διαχειριστή του συστή-
ματος είναι οι ακόλουθες:

α) Να υποστηρίζει τη λειτουργία του πληροφοριακού 
συστήματος με υψηλή διαθεσιμότητα, παρέχοντας δι-

αδικτυακή πρόσβαση, υποστήριξη των συστημάτων, 
προσαρμογές αποδοτικότητας και να προβαίνει σε κάθε 
απαραίτητη ενέργεια για την εξασφάλιση της απρόσκο-
πτης και αποδοτικής λειτουργίας, σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στην παρούσα.

β) Να συντηρεί τον εξοπλισμό και το λογισμικό του 
συστήματος, προκειμένου να εξασφαλίζεται η απαιτού-
μενη απόδοση και ασφάλεια.

γ) Να προσαρμόζει τις λειτουργίες του πληροφορια-
κού συστήματος σε τυχόν αλλαγές της νομοθεσίας και, 
εφόσον απαιτηθεί, να προβαίνει σε αναβαθμίσεις και 
προσθήκες λειτουργικότητας, σύμφωνα με τις οδηγίες 
των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης.

δ) Να παρέχει πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία 
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ε) Να αναλαμβάνει την υποστήριξη των χρηστών και 
των αρμόδιων υπηρεσιών στη λειτουργία και χρήση του 
συστήματος.

Άρθρο 10 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Αυγούστου 2022

Ο Υφυπουργός 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. ΔΣ 193/5 (3)
Καθορισμός ημερομηνιών έναρξης της Ανάρτη-

σης των στοιχείων κτηματογράφησης για ακίνη-

τα των περιοχών σε Προκαποδιστριακούς ΟΤΑ 

των Καλλικρατικών Δήμων Καστοριάς, Νεστο-

ρίου και Ορεστίδος της Περιφερειακής Ενότη-

τας Καστοριάς, σε Προκαποδιστριακούς ΟΤΑ των 

Καλλικρατικών Δήμων Αμυνταίου, Πρεσπών και 

Φλώρινας της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρι-

νας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και έκ-

δοση απόφασης περί καθορισμού της ημερομη-

νίας μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή 

εκπρόθεσμων δηλώσεων και η κατάθεση αιτή-

σεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος για την 

ανωτέρω υπό κτηματογράφηση περιοχή (κωδι-

κός σύμβασης ΚΤ5-07) (άρθρα 2 παρ. 8β και 6Α 

παρ. 5 του ν. 2308/1995).

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

 Έχοντας υπόψη:
1. Την περ. β της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, 

«Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματο-
λογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτη-
ματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), και της 
παρ. 5 του άρθρου 6A του ν. 2308/1995, καθώς και του 
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άρθρου 13 του ν. 2308/1995 σε συνδυασμό με τις δια-
τάξεις των παρ. 1 και 11 του άρθρου 1 του ν. 4164/2013 
«Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολο-
γίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 156).

2. Τις παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 1 του ν. 4512/2018 
«Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Με-
ταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προ-
σαρμογής και άλλες, διατάξεις» (Α’ 5).

3. Την παρ. 2  του άρθρου έκτου του ν. 4617/2019 «Κύ-
ρωση 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).

4. Το άρθρο 1 του π.δ. 3/2021 (Α΄ 3), σύμφωνα με το 
οποίο μεταφέρεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης η 
Εποπτεία του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

5. Την υπ’ αρ. 2235295/25.07.2022 εισήγηση του Γενι-
κού Διευθυντή.

6. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο
Καθορίζεται η 20-04-2023, ως ημερομηνία μέχρι την 

οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώ-
σεων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 2 του 
ν.2308/1995, όπως ισχύει, και η κατάθεση αίτησης διόρ-
θωσης προδήλου σφάλματος κατά τα οριζόμενα στην 
παρ. 8 του άρθρου 2 και στην παρ. 5 του άρθρου 6Α του 
ν. 2308/1995, όπως ισχύουν, στις υπό κτηματογράφηση 
περιοχές στους Καλλικρατικούς Δήμους:

- Καστοριάς προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑ-
ΚΗΣ, ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΑΥΓΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΣ, ΒΙΤΣΙΟΥ, 
ΓΑΒΡΟΥ, ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΙΕΡΟΠΗΓΗΣ, ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, 
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ, ΚΟΡΗΣΟΥ, ΚΟΡΟΜΗΛΕΑΣ, ΚΡΑΝΙΩΝΟΣ, 
ΛΙΘΙΑΣ, ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΜΑΝΙΑΚΩΝ, ΜΑΥΡΟΚΑΜΠΟΥ, 
ΜΕΛΑ, ΜΕΛΙΣΣΟΤΟΠΟΥ, ΟΙΝΟΗΣ, ΟΜΟΡΦΟΚΚΛΗΣΙΑΣ, 
ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ, ΠΤΕΡΙΑΣ, ΤΣΑΚΟΝΗΣ, ΧΑΛΑΡΩΝ, ΧΙΛΙ-
ΟΔΕΝΔΡΟΥ

- Νεστορίου
- Ορεστίδος προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ, 

ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ, ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ, ΒΡΑΧΟΥ, 
ΓΕΡΜΑ, ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ, ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΤΟΥ, ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ, 
ΛΑΓΚΑΣ, ΛΑΚΚΩΜΑΤΩΝ, ΜΕΛΑΝΘΙΟΥ, ΜΗΛΙΤΣΑΣ, ΝΟΣ-
ΤΙΜΟΥ, ΣΠΗΛΑΙΩΝ, ΣΠΗΛΙΟΥ της Περιφερειακής Ενότη-
τας Καστοριάς και

- Αμυνταίου προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕ-
ΛΕΗΜΟΝΟΣ, ΑΓΡΑΠΙΔΕΩΝ, ΑΕΤΟΥ, ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΑΝΤΙ-
ΓΟΝΕΙΑΣ, ΑΣΠΡΟΓΕΙΩΝ, ΒΑΡΙΚΟΥ, ΒΕΓΟΡΩΝ, ΚΕΛΛΗΣ, 
ΚΛΕΙΔΙΟΥ, ΛΕΧΟΒΟΥ, ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΝΥΜ-
ΦΑΙΟΥ, ΞΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΠΕΛΑΡΓΟΥ, ΠΕΤΡΩΝ, ΡΟΔΩΝΟΣ, 
ΣΚΛΗΘΡΟΥ, ΦΑΝΟΥ, ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ

- Πρεσπών προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ, 
ΒΑΤΟΧΩΡΙΟΥ, ΒΡΟΝΤΕΡΟΥ, ΚΑΡΥΩΝ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ, 
ΚΩΤΑ, ΜΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ, ΠΙΣΟΔΕΡΙΟΥ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΨΑΡΑΔΩΝ

- Φλώρινας προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣ-
ΚΕΥΗΣ, ΑΓΙΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, ΑΚΡΙΤΑ, ΑΛΩΝΩΝ, 

ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ, ΑΝΩ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ, ΑΝΩ ΚΛΕΙΝΩΝ, ΑΝΩ 
ΥΔΡΟΥΣΣΗΣ, ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ, ΑΤΡΑΠΟΥ, ΑΧΛΑΔΑΣ, 
ΒΕΥΗΣ, ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ, ΕΘΝΙΚΟΥ, ΙΤΕΑΣ, ΚΑΤΩ ΚΑΛΛΙ-
ΝΙΚΗΣ, ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ, ΚΛΑΔΟΡΡΑΧΗΣ, ΚΟΛΧΙΚΗΣ, ΚΟ-
ΡΥΦΗΣ, ΚΡΑΤΕΡΟΥ, ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΩΝ, ΛΟΦΩΝ, ΜΑΡΙΝΗΣ, 
ΜΕΛΙΤΗΣ, ΜΕΣΟΚΑΜΠΟΥ, ΜΕΣΟΝΗΣΙΟΥ, ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, 
ΝΕΟΥ ΚΑΥΚΑΣΟΥ, ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ, ΝΙΚΗΣ, ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ, 
ΠΑΠΠΑΓΙΑΝΝΗ, ΠΑΡΟΡΕΙΟΥ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ, ΠΟΛΥΠΛΑ-
ΤΑΝΟΥ, ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ, ΠΡΩΤΗΣ, ΣΙΤΑΡΙΑΣ, ΣΚΟΠΙΑΣ, 
ΣΚΟΠΟΥ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΑΣ, ΤΡΙΒΟΥΝΟΥ, ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ, 
ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ, ΥΔΡΟΥΣΣΗΣ, ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ της Περι-
φερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Ιουλίου 2022

Ο Πρόεδρος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Ι

      Αριθμ. 883/2234254 (4)
Εξαίρεση ακινήτων για τα οποία διαπιστώθηκε η 

περαίωση της κτηματογράφησης και ορίστηκε η 

έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ.  3 του άρθρου 1 και το άρθρο 24 του 

ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 275).

2. Την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2308/1995 «Κτημα-
τογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. 
Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά 
βιβλία και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), όπως αντικαταστάθη-
κε με την παρ. 18 του άρθρου 1 του ν. 3481/2006 (Α’ 162).

3. Τις παρ. 1 και 11 του άρθρου 1 του ν. 4164/2013 «Συ-
μπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου 
και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 156).

4. Την παρ. 2 του άρθρου έκτου του ν. 4617/2019 «Κύ-
ρωση 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. Τον 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).

6. Τις υπ’ αρ. 372/7/8.5.2006 και 373/7/10.5.2006 απο-
φάσεις του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογρα-
φήσεων Ελλάδος «Περαίωση της διαδικασίας κτηματο-
γράφησης στο Δήμο Χαλκιδέων του Νομού Ευβοίας» και 
«Καταχώριση των πρώτων εγγραφών στο κτηματολογικό 
βιβλίο και έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στο Δήμο 
Χαλκιδέων του Νομού Ευβοίας» (Β’ 627).
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7. Την υπ’  αρ. 168/6/13.01.2022 απόφαση ΔΣ του 
ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (ΑΔΑ 6Ο5746ΜΨΦΖ-ΧΙΛ).

8. Την υπ’ αρ. 2234254/06.07.2022 Εισήγηση του Γενι-
κού Διευθυντή.

9. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της 
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού και του Νομικού Προσώπου 
Δημοσίου Δικαίου Ελληνικό Κτηματολόγιο, αποφασίζει:

Άρθρο 1
1. Τα ακίνητα για τα οποία διαπιστώθηκε η περαίωση 

της κτηματογράφησης και ορίστηκε η έναρξη ισχύος του 
Κτηματολογίου στον Δήμο Χαλκιδέων του Νομού Ευ-
βοίας, με τις υπ’ αρ. 372/7/8.5.2006 και 373/7/10.5.2006 
αποφάσεις του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτο-
γραφήσεων Ελλάδος (Β’ 627), εξαιρούνται από τους ανα-
μορφωμένους κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμ-
ματα της Ανάρτησης με αριθμό ειδικού πρωτοκόλλου 
παραλαβής κτηματολογικών στοιχείων υπ’ 275/8.5.2006 
ως ακολούθως κατά Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματο-
λογίου (ΚΑΕΚ):

α. Ακίνητα εξαιρούμενα ολόκληρα:
121622205002, 121622205003, 121622205004, 

121622205005, 121622205006, 121622206002, 
121622206003, 121622206004, 121622206005, 
121622206006, 121622206007, 121622206008, 
121622206009, 121622206010, 121622206011, 

121622206012, 121622206013, 121622206014, 
121622206015, 121622206016, 121622206017, 
121622206018, 121622206019, 121622206020, 
121622206021, 121622206022, 121622206023, 
121622206024, 121622206025 12162ΕΚ00327, 
12162ΕΚ00328, 

β. Ακίνητα εξαιρούμενα κατά τμήμα:
12162ΕΚ00316, 12162ΕΚ00326, 12162ΕΚ00330.
2. Τα ακίνητα και τα τμήματα ακινήτων που εξαιρού-

νται κατά την παράγραφο 1, βρίσκονται εντός των δι-
οικητικών ορίων της περιοχής της Τοπικής Κοινότητας 
Αφρατίου της Δημοτικής Ενότητας Ληλαντίων του Δήμου 
Χαλκιδέων της ΠΕ Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελ-
λάδας που εξακολουθεί να τελεί υπό κτηματογράφηση.

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Αυγούστου 2022

Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02046050109220008*
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