
 

 

Άρθρο 135: Αρμοδιότητες Ελληνικού Κτηματολογίου - Τροποποίηση των άρθρων 
1 και 47 του ν. 4512/2018 και του άρθρου 70 του ν. 4509/2017 
 
1. Η περ. ζ΄ της παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) τροποποιείται και η παρ. 8 
διαμορφώνεται ως εξής: 
«8. Ο Φορέας είναι αρμόδιος για: 
α) Τη σύνταξη, τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου, σύμφωνα 
με όσα ορίζονται στους νόμους 2308/1995 και 2664/1998. 
β) Την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών, 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο κ.δ. 19/23.7.1941 (Α΄ 244), όπως τροποποιήθηκε με το 
ν.δ. 811/19.1.1971 (Α΄ 9), καθώς και την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία των 
Κτηματολογίων Ρόδου και Κω-Λέρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο κ.δ. 132 της 1ης 
Σεπτεμβρίου 1929, όπως ισχύει, και στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 510/1974 (Α΄ 298), 
στις περιοχές στις οποίες δεν έχει επεκταθεί η λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου και 
έως την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης του συνόλου της χώρας. 
γ) Την τήρηση και διαχείριση των αρχείων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών. 
δ) Την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του συστήματος ενεχύρων σε κινητά χωρίς 
παράδοση, άλλων συμβάσεων παροχής ασφάλειας επί κινητών, καθώς και της 
ενεχύρασης ή εκχώρησης επιχειρηματικών απαιτήσεων ή άλλων δικαιωμάτων, σύμφωνα 
με όσα ορίζονται στα Κεφάλαια Α΄, Β΄ και Γ΄ του ν. 2844/2000 (Α΄ 220), μέχρι την 
έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 
του ίδιου νόμου. 
ε) Τη σύνταξη, ενημέρωση, τήρηση και αναθεώρηση βασικών και παράγωγων 
τοπογραφικών χαρτών και τοπογραφικών διαγραμμάτων, καθώς και άλλων χαρτών 
και διαγραμμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο του σκοπού του. 
στ) Τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την οργάνωση, τη λειτουργία και τη διαχείριση 
συστημάτων αναγκαίων για τη δημιουργία και διαχείριση γεωδαιτικού υλικού που 
σχετίζονται με τον σκοπό του. 
ζ) Τον προγραμματισμό, την εκτέλεση και τον έλεγχο φωτογραμμετρικών και 
τηλεπισκοπικών εργασιών από τη λήψη αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων 
έως και την τελική απόδοση, καθώς και τον σχεδιασμό και την ανάθεση έργων και 
μελετών χωρικού σχεδιασμού, για την κάλυψη των αναγκών του Φορέα, του 
Ελληνικού Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των λοιπών 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. 
η) Την οργάνωση και τήρηση βάσεων ψηφιακών γεωχωρικών δεδομένων.» 
2. Η παρ. 14 του άρθρου 37 του ν. 4512/2018 τροποποιείται, προκειμένου η ισχύς της να 
επεκταθεί και στα έτη 2021 και 2022 και η παρ. 14 διαμορφώνεται ως εξής: 
«14. Ειδικά για τα έτη 2018, 2019, 2020, 2021 και 2022 προκειμένου για την αναθεώρηση 
του εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» δεν 
απαιτείται έγκριση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εφόσον:  
α) η σε απολογιστική βάση εσωτερική μηνιαία, τριμηνιαία ή ετήσια αναδιαμόρφωση των 
αριθμητικών ποσών, που περιγράφονται στους επιμέρους λογαριασμούς εσόδων και 



 

 

εξόδων του ετήσιου εγκεκριμένου προϋπολογισμού του, δεν επιφέρει αρνητική απόκλιση 
στο εγκεκριμένο ετήσιο δημοσιονομικό αποτέλεσμα «ΙΣΟΖΥΓΙΟ», του προϋπολογισμού 
του,  
β) επέρχεται ισόποση μεταβολή εσόδων και εξόδων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 
του Φορέα, προερχόμενη από επιχορηγήσεις για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων 
ή μη έργων ή από οποιονδήποτε άλλο λόγο.» 
3. Ο τίτλος και η παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 4509/2017 (Α΄ 201) τροποποιούνται και το 
άρθρο διαμορφώνεται ως εξής: 
«Άρθρο 70 Επενδυτικά δάνεια για εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων 
1. Στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος χορήγησης επενδυτικών δανείων από το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με σκοπό την εκπόνηση Τοπικών 
Πολεοδομικών Σχεδίων του άρθρου 7 του ν. 4447/2016 (Α΄ 241), το Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό 
Κτηματολόγιο», καθώς και οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού δύναται να συνομολογούν επενδυτικά 
δάνεια με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η εξυπηρέτηση των δανείων και 
η κάλυψη κάθε είδους εξόδου και λοιπών δαπανών συνομολόγησης και εξόφλησής 
τους γίνεται σε λογαριασμό που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και 
χρηματοδοτείται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και Εσωτερικών καθορίζεται ο φορέας διαχείρισης 
του Προγράμματος της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και οι αρμοδιότητές του, τα 
κριτήρια ένταξης των δικαιούχων Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού στο πρόγραμμα, η διαδικασία 
υποβολής των αιτήσεων και αξιολόγησης αυτών, ο έλεγχος της πορείας εκτέλεσης των 
μελετών, οι όροι και τα δικαιολογητικά χορήγησης και ο τρόπος απόδοσης του προϊόντος 
των δανείων, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την αποπληρωμή των δανείων από 
το ΠΔΕ και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. 
3. Η ένταξη στο πρόγραμμα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου 
πραγματοποιείται με απόφαση του φορέα διαχείρισης του προγράμματος, όπως 
αυτός ορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση της προηγούμενης παραγράφου, μετά 
από υποβολή σχετικού αιτήματος από τον Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού. Το αίτημα 
υποβάλλεται κατόπιν απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με 
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Στην περίπτωση δικαιούχων που δεν 
διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια και εφόσον αναφέρεται στο αίτημα 
ένταξής τους, η απόφαση ένταξης δύναται να προβλέπει ότι η διεξαγωγή της 
διαδικασίας σύναψης, η εποπτεία και η επίβλεψη της σχετικής δημόσιας 
σύμβασης διενεργούνται από την τεχνική υπηρεσία άλλης αναθέτουσας αρχής ή 
αναθέτοντος φορέα. 
4. Για τη συνομολόγηση των δανείων του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται οι 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 264 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) και του π.δ. 169/2013 
(Α΄272).» 
 


