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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
1 Δεκεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ. - Υποσύστημα
Κοινωφελών Περιουσιών» του Υπουργείου
Οικονομικών.

2

Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Λαμίας - Έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Στερεάς Ελλάδας του Ν.Π.Δ.Δ.
«Ελληνικό Κτηματολόγιο».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 33501 ΕΞ 2020
(1)
Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ. - Υποσύστημα
Κοινωφελών Περιουσιών» του Υπουργείου
Οικονομικών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Των παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019
«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για
την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α΄ 134).
2. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).
3. Του άρθρου 19 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και
απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων,
ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 133).
4. Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
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και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών
και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ.
6. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην
εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α΄ 137).
7. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/
85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),
όπως ισχύει.
8. Του ν. 4174/2013 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170) και ιδίως των
άρθρων 12 και 17 του ιδίου νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Του άρθρου 37 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 94), όπως ισχύει.
10. Της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 1882/1990 «Μέτρα
για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεις
στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 43), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Του ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις»
(Α΄ 185), όπως ισχύει.
12. Του ν. 344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων»
(Α΄ 143), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει από τον
ν. 4674/2020 (Α΄ 53).
13. Του π.δ. 497/1991 «Κώδικας Διαταγμάτων για
τα Δημοτολόγια» (Α΄ 180), όπως αυτά ισχύουν.
14. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
15. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
16. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85).
17. Του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180), όπως ισχύει.
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18. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει.
19. Της υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β΄ 2902).
20. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο μόνο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 96), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
Β. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του
Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β΄ 3990).
Γ. Την υπό στοιχεία 132054 ΕΞ 2019/21-11-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών από τα δεδομένα του Πληροφοριακού
Συστήματος “Μητρώο Πολιτών” του Υπουργείου Εσωτερικών στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης» (Β΄ 4397).
Δ. Το υπό στοιχεία ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ 1021942/14-02-2020
έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.) προς τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), αναφορικά με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της
διαδικτυακής υπηρεσίας «Χορήγηση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας».
Ε. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1123/16-05-2012 απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Αποδεικτικό
ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά ή μέσω διαδικτύου» (Β΄ 1665).
ΣΤ. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274/2013 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών «Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12
του ν. 4174/2013 (Α΄ 170)», όπως τροποποιήθηκε από
τη σχετική υπό στοιχεία Α. 1227 απόφαση, με θέμα:
«Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. υπό στοιχεία ΠΟΛ
1274/2013 (Β΄ 3398) περί αποδεικτικού ενημερότητας
του άρθρου 12 του ν. 4174/2013» (Β΄ 2985).
Ζ. Τα υπ’ αρ. 2453/31-03-2020, 2454/6-11-2020
και 3033/11-9-2020 αιτήματα της Γενικής Γραμματείας
Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του
Υπουργείου Οικονομικών για διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων Θανάτου»,
«Πιστοποιητικά Δημοτολογικής Αστικής Κατάστασης»
και «Χορήγηση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας» στην Εφαρμογή Διαχείρισης Αιτημάτων Διαλειτουργικότητας (Ε.Δ.Α.) του Κέντρου Διαλειτουργικότητας
(ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.
Η. Τα υπ’ αρ. 112939/07-10-2020, 122008/27-10-2020
και 100433/10-9-2020 έγγραφα της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου
Οικονομικών, με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία διαδικτυακών υπηρεσιών «Λήψη Ληξιαρχικών
Πράξεων Θανάτου», «Πιστοποιητικά Δημοτολογικής
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Αστικής Κατάστασης» (εκτός της λειτουργίας «Λήψη
εγγυτέρων συγγενών με προσωπικά στοιχεία») και
«Χορήγηση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας»,
αντιστοίχως.
Θ. Την υπ’ αρ. 32216/16-11-2020 (ΑΔΑ: Ω5Η946ΜΤΛΠ093) έγκριση του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης για τη διάθεση των
διαδικτυακών υπηρεσιών.
Ι. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας
«Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων θανάτου»
1. Διατίθεται στο υποσύστημα Κοινωφελών Περιουσιών του πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.)» του Υπουργείου Οικονομικών
η διαδικτυακή υπηρεσία «Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων
θανάτου» του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο
Πολιτών» του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107) του
Υπουργείου Εσωτερικών.
2. Σκοπός διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας είναι
η ενημέρωση και επικαιροποίηση του Μητρώου Κοινωφελών Περιουσιών του άρθρου 12 του ν. 4182/2013
και του Μητρώου Σχολαζουσών Κληρονομιών του
άρθρου 64 του ιδίου νόμου, καθώς και η πληροφόρηση
των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών
και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για το γεγονός του
θανάτου τόσο του διαθέτη που καταλείπει περιουσία
με διαθήκη προς το Ελληνικό Δημόσιο ή για κοινωφελή
σκοπό, όσο και του κληρονομουμένου, ο οποίος δεν έχει
εμφανή κληρονόμο, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων
των υπηρεσιών, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του
ν. 4182/2013.
3. Η διαδικτυακή υπηρεσία της παρ. 1 διατίθεται στις
Διευθύνσεις Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου
Οικονομικών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για
την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, όπως ορίζονται
στο παρόν.
Άρθρο 2
Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας
«Πιστοποιητικά Δημοτολογικής
Αστικής Κατάστασης»
1. Διατίθεται στο υποσύστημα Κοινωφελών Περιουσιών του πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.)» του Υπουργείου Οικονομικών
η διαδικτυακή υπηρεσία «Πιστοποιητικά Δημοτολογικής
Αστικής Κατάστασης» του Πληροφοριακού Συστήματος
«Μητρώο Πολιτών» του άρθρου 115 του ν. 4483/2017
(Α΄ 107) του Υπουργείου Εσωτερικών, εξαιρουμένης της
λειτουργίας «Λήψη εγγυτέρων συγγενών με προσωπικά
στοιχεία».
2. Σκοπός διάθεσης της ανωτέρω διαδικτυακής υπηρεσίας είναι: α) η ενημέρωση του Μητρώου Κοινωφελών
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Περιουσιών του άρθρου 12 του ν. 4182/2013 και του
Μητρώου Σχολαζουσών Κληρονομιών του άρθρου 64
του ιδίου νόμου, καθώς και η πληροφόρηση των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με τα στοιχεία αστικής
κατάστασης διαθετών, δωρητών και κληρονομουμένων κοινωφελούς περιουσίας και β) η ανεύρεση συγγενών του κληρονομουμένου, οι οποίοι κληρονομούν
ως εξ αδιαθέτου κληρονόμοι, σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 4182/2013.
3. Η διαδικτυακή υπηρεσία της παρ. 1 διατίθεται στις
Διευθύνσεις Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου
Οικονομικών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για
την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, όπως ορίζονται
στο παρόν.
Άρθρο 3
Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας
«Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας»
1. Διατίθεται στο υποσύστημα Κοινωφελών Περιουσιών του πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.)» του Υπουργείου Οικονομικών
η διαδικτυακή υπηρεσία «Αποδεικτικό Φορολογικής
Ενημερότητας». Οι αναγκαίες πληροφορίες της φορολογικής ενημερότητας αντλούνται από τα πληροφοριακά
συστήματα της Α.Α.Δ.Ε.
2. Σκοπός διάθεσης της ανωτέρω διαδικτυακής υπηρεσίας είναι η υποβοήθηση των αρμοδίων υπηρεσιών στην
έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής υποτρόφων,
βοηθηματούχων, επιχορηγούμενων, μελών εξεταστικών
επιτροπών, προμηθευτών σε βάρος κοινωφελών περιουσιών (κληροδοτημάτων) που τελούν υπό τη διαχείριση
του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τη κείμενη
νομοθεσία και ιδίως τα άρθρα 33 και 34 του ν. 4182/2013.
3. Η πιστοποίηση του Υπουργείου Οικονομικών,
η εξουσιοδότηση των υπαλλήλων τους για τη διαχείριση των αιτημάτων διαλειτουργικότητας, η έκδοση
διαπιστευτηρίων για τη χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας και κάθε τροποποίηση της εξουσιοδότησης των
υπαλλήλων της πραγματοποιούνται μέσω της Ε.Δ.Α. του
Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.
Για τον έλεγχο της πιστοποίησης του Φορέα, ειδικώς
εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των αιτημάτων στην Ε.Δ.Α. και
στα στοιχεία ιχνηλασιμότητας των κλήσεων διαλειτουργικότητας των φορέων.
Άρθρο 4
Τεχνικά και Οργανωτικά
μέτρα ασφάλειας και προστασίας
δεδομένων προσωπικών χαρακτήρα
1. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών των προηγούμενων παραγράφων διενεργείται μέσω του Κέντρου
Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα τις διατάξεις περί φορολογικού απορρήτου, όπου επιβάλλεται,
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το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης διαδικτυακών
υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα.
2. Το Υπουργείο Οικονομικών και οι Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις έχουν την υποχρέωση λήψης και διαρκούς
τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και
οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων
πληροφοριών σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή
και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση
ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από
σκόπιμη ή τυχαία απειλή.
3. Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες του πληροφοριακού
συστήματος Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ. των Διευθύνσεων Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών και των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων έχουν την υποχρέωση
χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά
και μόνον για τον σκοπό που ορίζεται ανά διαδικτυακή
υπηρεσία στην παρούσα απόφαση.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μοσχάτο, 27 Νοεμβρίου 2020
Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 115/10
(2)
Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Λαμίας - Έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Στερεάς Ελλάδας 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 τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 του ν. 4602/2019 (Α΄ 45) και
ειδικότερα της παρ. 7 του άρθρου 1, των παρ. 1, 3 και 4
του άρθρου 15, των παρ. 1 και 4 του άρθρου 18, των
παρ. 5 και 6 του άρθρου 20.
2. Την υπό στοιχεία ΓΔ 1724/2041512/13-11-2020
εισήγηση του Γενικού Διευθυντή.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αλλά η δαπάνη αυτή βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου, με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο», αποφασίζει:
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Άρθρο 1
1. Το Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Λαμίας, Υποθηκοφυλακείο της έδρας του Κτηματολογικού Γραφείου
Στερεάς Ελλάδας, που συστήθηκε κατά την περ. 8 της
παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), μετά την
παρέλευση της 7ης Δεκεμβρίου 2020, καταργείται.
2. Ημερομηνία για την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Στερεάς Ελλάδας, με έδρα την
Λαμία, μετά την κατάργηση, σύμφωνα με την παρ. 1
του παρόντος, του αντίστοιχου Υποθηκοφυλακείου της
έδρας του, ορίζεται η 8η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη.
Άρθρο 2
Από την ημερομηνία που προβλέπεται στην παρ. 2 του
άρθρου 1 για την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Στερεάς Ελλάδας, ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Το Κτηματολογικό Γραφείο Στερεάς Ελλάδας 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 καταργούμενου Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Λαμίας, καθώς και στην περιοχή της
τοπικής αρμοδιότητας εκάστου Υποκαταστήματος που
υπάγεται σε αυτό, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του
ίδιου άρθρου.
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β) Το Κτηματολογικό Γραφείο Στερεάς Ελλάδας 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 καταργούμενου Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Λαμίας, σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου.
γ) Προϊστάμενος τοποθετείται, σύμφωνα με την
παρ. 1 και την περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 18 του
ν. 4512/2018, η πρώην Ειδική Άμισθη Υποθηκοφύλακας,
Μπιρμπίλη Παρασκευή του Βασιλείου, (ΑΔΤ ΑΟ 497208)
που υπηρετούσε στο καταργούμενο Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Λαμίας του άρθρου 1.
δ) Συντρέχουν αυτοδίκαια οι προβλεπόμενες στην
παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 4512/2018 συνέπειες για την
ένταξη στον Φορέα του υπηρετούντος στο καταργούμενο Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Λαμίας προσωπικού
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 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, 19 Νοεμβρίου 2020
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
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