
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας του προσωπι-
κού της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσε-
ων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
καθώς και του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρε-
σίας της ΜΟΔ ΑΕ που απασχολείται σε έργα του 
Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης ή που δεν εί-
ναι επιλέξιμα για συγχρηματοδότηση και χρημα-
τοδοτούνται από εθνικούς πόρους τους ΠΔΕ, για 
το Α’ εξάμηνο του 2022.

2 Καθορισμός του χρονικού διαστήματος διενέρ-
γειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίο-
δο του έτους 2021.

3 Κατάργηση του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου 
Ιωαννίνων  - Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου 
Υποθηκοφυλακείου Κόνιτσας  - Έναρξη λειτουρ-
γίας του Κτηματολογικού Γραφείου Ηπείρου του 
Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 15728 (1)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας του προσωπι-

κού της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσε-

ων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

καθώς και του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρε-

σίας της ΜΟΔ ΑΕ που απασχολείται σε έργα του 

Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης ή που δεν εί-

ναι επιλέξιμα για συγχρηματοδότηση και χρημα-

τοδοτούνται από εθνικούς πόρους τους ΠΔΕ, για 

το Α’ εξάμηνο του 2022.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-

νηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχεί-
ρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), και 
ιδίως τα άρθρα 23, 57, 78 και 79 και 80.

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

4. Τον ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 167), και ιδίως την παρ. 2 του άρθρου 136 
«Θέματα προσωπικού της Υπηρεσίας Συντονισμού και 
των Υπηρεσιών Διαχείρισης του ΕΠΑ».

5. Τον ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και 
την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ-
γραμματική περίοδο 2014-2020» (Α΄ 265).

6. Το άρθρο 33 «Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης 
Μ.Ο.Δ. Α.Ε.» του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ-
γραμματική περίοδο 2007 - 2013» (Α’ 267), με τον οποίο 
το καταστατικό της Εταιρείας τροποποιήθηκε και κωδι-
κοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο.

7. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων. Μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις της εφαρμογής της συμφω-
νίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρ-
ρυθμίσεων» (Α’ 176).

8. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

9. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

11. Την υπ’  αρ. 38/2020 Πράξη Υπουργικού Συμ-
βουλίου της 31-8-2020 «Έγκριση και προσδιορισμός 
των πόρων υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος 
Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 
2021-2025.» (Α’ 174).
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12. Την υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

13. Την υπ’ αρ. 2/1757/0026/10-01-2017 υπουργική 
απόφαση (Β’ 17) περί καθορισμού δικαιολογητικών για 
την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, 
Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία.

14. Την υπ’ αρ. 142509/28.12.2021 υπουργική απόφα-
ση «Έγκριση Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2022, 
του φορέα Γενικής Κυβέρνησης, ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
(ΜΟΔ) Α.Ε.» (ΑΔΑ: ΨΓ2Α46ΜΤΛΡ-ΚΙΟ).

15. Την υπ’ αρ. 576/18.11.2021, θέμα 1ο απόφαση Δ.Σ. 
ΜΟΔ ΑΕ για την έγκριση ανάθεσης και εφαρμογής της 
υπερωριακής αποζημίωσης του προσωπικού της Γενι-
κής Διεύθυνσης Δημοσιών Επενδύσεων και του προ-
σωπικού της Κεντρικής υπηρεσίες που απασχολείται σε 
έργα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης ή που δεν 
είναι επιλέξιμα για συγχρηματοδότηση και χρηματο-
δοτούνται από εθνικούς πόρους τους ΠΔΕ, με πόρους 
του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) για το 
Α’ εξάμηνο 2022.

16. Το γεγονός ότι η φύση και ο όγκος των εργασιών 
της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων και ει-
δικότερα της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού ΠΔΕ και 
της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων, ιδίως κατά την 
παρούσα φάση ενεργοποίησης των τομεακών και περι-
φερειακών προγραμμάτων ανάπτυξης στο Εθνικό Πρό-
γραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 και λόγω των αυξημένων 
εργασιών για την παρακολούθηση, τον συντονισμό και 
την διαχείριση του συστήματος πληρωμών μέσω του 
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσί-
ων Επενδύσεων, ΟΠΣ-Π.Δ.Ε. ή «e-pde»» και για την δια-
χείριση θεμάτων συγχρηματοδοτούμενου ΠΔΕ, απαιτεί 
συχνά την απασχόληση του προσωπικού καθ’ υπέρβαση 
του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας.

17. Το γεγονός ότι η φύση και ο όγκος των εργασιών 
των στελεχών της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ που 
απασχολούνται σε έργα ΕΠΑ ή έργα που δεν είναι επι-
λέξιμα για συγχρηματοδότηση και σχετίζονται κυρίως 
με έργα αναπτυξιακών νόμων και με δράσεις ενίσχυ-
σης του περιβάλλοντος και των υδάτων απαιτεί συχνά 
και ιδίως κατά την παρούσα φάση την απασχόληση του 
προσωπικού καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου 
εργασίας.

18. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί-
ται δαπάνη ύψους πενήντα δυο χιλιάδες και διακόσια 
εξήντα ευρώ (52.260 €) για την αποζημίωση εργασίας 
καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου του προ-
σωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσε-
ων και ειδικότερα της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού 
ΠΔΕ και της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων Διεύ-
θυνσης Διαχείρισης Εθνικού ΠΔΕ και του προσωπικού 
της Κεντρικής Υπηρεσίας που απασχολείται σε έργα 
του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης ή που δεν είναι 
επιλέξιμα για συγχρηματοδότηση και χρηματοδοτού-
νται από εθνικούς πόρους τους ΠΔΕ, η οποία θα κα-
λυφθεί από τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΝΑ 619 με 

κωδικό αριθμό 2021ΝΑ61900015, «ΕΠΙΧ/ΣΗ ΜΟΔ Α.Ε 
(ν. 2372/1996 ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟ-ΚΑΤΑΣ. ΜΟΔ ΑΡΘΡΟ 4) 
(2001ΣΕ01900040)», και από το έργο της ΣΑΕ 019/2 με 
κωδικό αριθμό 2016ΣΕ01920003 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β’ 
«ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟ-
ΡΟΥΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΜΟΔ Α.Ε.)».

19. Οι δαπάνες περιλαμβάνονται στον λογαριασμό 60 
όσον αφορά το προσωπικό της ΜΟΔ με έμμισθη εργα-
σία και 61 όσον αφορά στους υπαλλήλους της Γενικής 
Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων.

20. Το γεγονός ότι η ΜΟΔ Α.Ε. έχει αναλάβει με την 
υπ’ αρ. 576/18.11.2021 απόφαση του Δ.Σ. της, θέμα 1ο, 
την εφαρμογή της διαδικασίας για την υπερωριακή απο-
ζημίωση που αφορά στην εργασία καθ’ υπέρβαση του 
υποχρεωτικού ωραρίου του προσωπικού της Γενικής Δι-
εύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων και των στελεχών της 
Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ που απασχολούνται 
σε έργα ΕΠΑ ή έργα που δεν είναι επιλέξιμα για συγ-
χρηματοδότηση και χρηματοδοτούνται από εθνικούς 
πόρους τους ΠΔΕ.

21. Την εισήγηση υπ’ αρ. 582/20.01.2022 του Δ.Σ. ΜΟΔ 
για την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας του προσω-
πικού της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθώς και 
του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ 
που απασχολείται σε έργα του Εθνικού Προγράμματος 
Ανάπτυξης ή που δεν είναι επιλέξιμα για συγχρηματοδό-
τηση και χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους τους 
ΠΔΕ, για το Α’ εξάμηνο του 2022.

22. Την υπ’ αρ. 14291/10.02.2022 εισήγηση της ΓΔΟΥ 
ότι προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, η οποία θα καλυφθεί από πιστώσεις του Προ-
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2022, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Εγκρίνεται η αποζημίωση εργασίας καθ’ υπέρβαση του 

υποχρεωτικού ωραρίου, από Δευτέρα έως Παρασκευή. 
Η έναρξη της υπερωριακής απασχόλησης ορίζεται από 
τη λήξη του ωραρίου, μέχρι την 22η ώρα και μέχρι είκοσι 
(120) ώρες το εξάμηνο, ανά υπάλληλο. Στην υπερωριακή 
εργασία, όπως αυτή εγκρίνεται στην παρούσα απόφαση, 
μπορούν να μετέχουν και περισσότεροι υπάλληλοι εντός 
του κατωτέρω συνολικού, ανά υπηρεσία, αριθμού ωρών, 
και για χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρού-
σης και έως την 30-06-2022 σύμφωνα με τον παρακάτω 
συνημμένο πίνακα:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 
ΩΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Διεύθυνση Διαχείρισης 
Εθνικού ΠΔΕ 1800 15

Διεύθυνση Δημοσίων 
Επενδύσεων 4200 35

Κεντρική Υπηρεσία ΜΟΔ 2040 19

Άρθρο 2
1. Η κατανομή των ωρών, εντός της Διεύθυνσης Δι-

αχείρισης Εθνικού ΠΔΕ και της Διεύθυνσης Δημοσίων 
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Επενδύσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επεν-
δύσεων και των αρμοδίων Διοικητικών μονάδων της 
Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ, η συγκρότηση των 
συνεργείων και η περιγραφή των συγκεκριμένων ερ-
γασιών που θα πραγματοποιηθούν, θα γίνει αρμοδίως 
με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυν-
σης Δημοσίων Επενδύσεων ή του Γενικού Διευθυντή/
Προέδρου της ΜΟΔ ΑΕ και με σχετική αιτιολόγηση. Οι 
υπερωρίες θα πιστοποιούνται σε μηνιαία βάση, μέσω 
εντύπου δήλωσης υπερωριών, με ευθύνη, αναλόγως, του 
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού ΠΔΕ, 
της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσε-
ων, της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων και 
των Προϊσταμένων των αρμοδίων Διοικητικών μονάδων 
της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ.

2. Για την πληρωμή της υπερωριακής απασχόλη-
σης εφαρμόζεται αναλογικά η υπ’  αρ. 2/1757/0026/
12.01.2017 υπουργική απόφαση «Καθορισμός δικαιο-
λογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπερω-
ριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών 
εργασία» (Β’ 17).

3. Η καταβολή της υπερωριακής απασχόλησης του 
προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύ-
σεων και της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ Α.Ε. ακολου-
θεί τις προβλεπόμενες διατάξεις πληρωμής που ισχύουν 
για πιστώσεις σε βάρος του προϋπολογισμού του ΠΔΕ.

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, 14 Φεβρουαρίου 2022  

Ο Υπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ι

    Αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/18/οικ.2272 (2)
Καθορισμός του χρονικού διαστήματος διενέρ-

γειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περί-

οδο του έτους 2021.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4369/2016 

(Α’ 33), όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 
20 του ν. 4807/2021 (Α’ 96),

β. του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161),

γ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), 

δ. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

ε. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

2. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικείμενο

Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται το χρονικό δι-
άστημα διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική 
περίοδο του έτους 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Μέρους Β’ του ν. 4369/2016.

Άρθρο 2
Χρονικό διάστημα διενέργειας της αξιολόγησης 
για την αξιολογική περίοδο του έτους 2021

Για την αξιολογική περίοδο του έτους 2021, οι σχετι-
κές με την αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού 
ενέργειες διενεργούνται από 1/3/2022 έως 31/12/2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2022

Ο Υπουργός 

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. Δ.Σ. 170/7/ (3)
Κατάργηση του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου 

Ιωαννίνων  - Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου 

Υποθηκοφυλακείου Κόνιτσας - Έναρξη λειτουρ-

γίας του Κτηματολογικού Γραφείου Ηπείρου του 

Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό 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 ΠΝΠ (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, 2, 3 και 
4 του άρθρου 15, των παρ. 1 και 4 του άρθρου 18, των 
παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 20.

2. Την υπ’ αρ. 2203788/27.01.2022 εισήγηση του Γενι-
κού 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», αποφασίζει:

Άρθρο 1
1. Το Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Ιωαννίνων, Υποθη-

κοφυλακείο της έδρας του Κτηματολογικού Γραφείου 
Ηπείρου που συστήθηκε κατά την περ. 5 της παρ. 1 του 
άρθρου 15 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), μετά την παρέλευση 
της 28.02.2022, καταργείται.

2. Το Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Κόνιτσας μετά 
την παρέλευση της 28.02.2022, καταργείται.
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3. Ημερομηνία για την έναρξη λειτουργίας του Κτημα-
τολογικού Γραφείου Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα, μετά 
την κατάργηση, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του πα-
ρόντος, του αντίστοιχου Υποθηκοφυλακείου της έδρας 
του, ορίζεται η 01.3.2022, ημέρα Τρίτη.

Άρθρο 2
Από την ημερομηνία που προβλέπεται στην παρ. 3 του 

άρθρου 1 για την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογι-
κού Γραφείου Ηπείρου, ισχύουν τα ακόλουθα: 

α) Το Κτηματολογικό Γραφείο Ηπείρου είναι αρμόδιο 
για την άσκηση κάθε αρμοδιότητας που ορίζεται στην 
περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) 
στην περιοχή της τοπικής αρμοδιότητας του καταργού-
μενου Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου Ιωαννίνων και του 
καταργούμενου Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου 
Κόνιτσας που, μετά την κατάργησή του, η αρμοδιότητά 
του μεταφέρεται απευθείας στο ίδιο Κτηματολογικό Γρα-
φείο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 15, καθώς και 
στην περιοχή αρμοδιότητας εκάστου υποκαταστήματος 
που υπάγεται σε αυτό, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του 
ίδιου άρθρου.

β) Το Κτηματολογικό Γραφείο Ηπείρου είναι αρμόδιο 
για την άσκηση κάθε αρμοδιότητας που ορίζεται στην 
περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) 
στην περιοχή της τοπικής αρμοδιότητας του καταργού-
μενου Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου Ιωαννίνων και του 
καταργούμενου Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου 
Κόνιτσας σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου.

γ) Προϊστάμενος τοποθετείται σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 18 και την περ. α) της παρ. 4 του ν. 4512/
2018 η πρώην Έμμισθη Υποθηκοφύλακας Δήμητρα 
Γκουβά του Αλεξάνδρου (ΑΔΤ ΑΖ 241343), που υπηρε-

τούσε στο καταργούμενο Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο 
Ιωαννίνων της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας.

δ) Η πρώην Ειδική Άμισθη Υποθηκοφύλακας Φανή 
Ρούση του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ ΑΖ 241343) που υπηρε-
τούσε στο καταργούμενο Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλα-
κείο Κόνιτσας της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας, 
εντάσσεται σε προσωποπαγή θέση Αναπληρωτή Προϊ-
σταμένου Κτηματολογικού Γραφείου Ηπείρου, σύμφωνα 
με την περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4512/2018, 
με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου.

ε) Συντρέχουν αυτοδίκαια οι προβλεπόμενες στην 
παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4512/2018 συνέπειες για 
την μεταφορά και ένταξη στον Φορέα του υπηρετούντος 
στο καταργούμενο Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Ιωαννί-
νων προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιω-
τικού δικαίου στις θέσεις της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, 
υπό τις προβλεπόμενες στην ίδια παράγραφο νόμιμες 
προϋποθέσεις.

στ) Συντρέχουν αυτοδίκαια οι προβλεπόμενες στην 
παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 4512/2018 συνέπειες για 
την ένταξη στον Φορέα του υπηρετούντος στο καταρ-
γούμενο Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Κόνιτσας 
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, 27 Ιανουαρίου 2022

Ο Πρόεδρος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ   

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