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ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1 Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

2 Υπουργείο Υγείας

3 Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

4 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

τικού υπαλλήλου, στο Γραφείο του Ειδικού Γραμματέα
Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤτου Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης.

(Αριθμ. βεβ. ΓΔΟΥΥπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης: 69052/21.06.2017).

Ο Υπουργός

ΔΗΜΟΙ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΟιΥπουργο(

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Με την 68914/21.06.2017 απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 55 παρ. 13, 17 και 57 του
π'δ/τος 63/2005 και του άρθρου 25 του ν.4320/2015, απο-
σπάται, από 19-6-2017, ο Σταύρος Πετσαλάκης του Ιω-
άννη (Α.Δ.Τ.:ΑΙ 613244), μόνιμος υπάλληλος με βαθμό 8'
και ΜΚ7 του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, σε θέση διοικη-

Με την 68049/19.6.2017 απόφαση του Υπουργού Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργού Υποδομών
και Μεταφορών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 55 παρ. 3 και 56 του π.δ/τος 63/ 2005 και του
άρθρου 23 του ν. 432012015, αποσπάται, από 1-5-2017,
η Μαρία Ηλιάδου του Αθανασίου (Α.Δ.Τ.: ΑΚ 121 792),
υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου, ειδΙΚότητας ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, με
ΜΚ12 της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» στο
Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανά-
πτυξης, Σ. Πιτσιόρλα.

Η ανωτέρω απόσπαση λήγει αυτοδίκαια με την κατά
οποιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του Υφυπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Σ. Πιτσιόρλα.

(Αριθμ. βεβ. ΓΔΟΥΥπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης; 69056/21.06.2017).

Αριθμ. Α 1β/Γ.Π.: 43165

Σύσταση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας .
για την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου των
ιδιωτικών κλινικών.
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2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1.Την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1579/1985, «Ρυθμί-

σεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνικού Συστή-
ματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 217 /τ.Α'/1985).

2. Τα άρθρα 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999, «Κύρωση
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ45/τ.ΑΊ09-03-1999), όπως ισχύουν.

3.Το π'δ. 106/2014, «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (ΦΕΚ 173/τ.ΑΊ28-08-2014), όπως ισχύει.

4. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/τ.ΑΊ23-09-2015).

5.Τη με αριθ. πρωτ. Α1α/89772/07-12-2016 κοινή από-
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, με
θέμα «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Υγείας»
(ΦΕΚ 685/Τ.Υ.ο.Δ.Δ./15-12-2016).

6.Τη με αριθ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.οικ. 3899/19-01-2017 από-
φαση, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δι-
καιώματος υπογραφής εγγράφων "Με εντολή Υπουργού"
στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ94/
τ.8'/23-01-2017, ΑΔΑ: 6Πrτ 465ΦΥΟ-ΣΨΕ) όπως συμπλη-
ρώθηκε με την αριθ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.οικ.40077 /26-05-2017

Υποδομών
και Μεταφορών

ΧΡΗΙΤΟΙ ΙΠΙΡΤΙΗΙ

Οικονομ(ας
και Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΙ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
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Ο Γενικός Γραμματέας

ΓΕΩΡΓιΟΣ ΓιΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διορθώσεις Σφαλμάτων

Στην υπ' αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.36149/11-S-17 απόφαση
του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας,
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 240/τ.Υ.ο.Δ.Δ./24-S-2017,
με περιεχόμενο την τροποποίηση της αριθμ. ΔΥ1δ/
Γ.Π.40484/14-5-2014 απόφασης του Υπουργού Υγείας
(ΦΕΚ 271/ΥΟΔΔ/20-05-2014, Α.Δ.Α.: ΒΙΙΠΘ-ΗΧΣ) με πε-
ριεχόμενο τον ορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο
των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων: α) Γενικό Νοσοκο-
μείο Κεφαλληνίας και β) Γενικό Νοσοκομείο Ληξουρίου,
αρμοδιότητας 6ης Υ.ΠΕ.Πελοποννήσου, Ηπείρου, Δυτι-
κής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, όπως τροποποιήθηκε με-
ταγενέστερα και ισχύει, στην παράγραφο 1,διορθώνεται
από το εσφαλμένο: «Τροποποιούμε την ...και ορίζουμε

στο Διοικητικό Συμβούλιο ..., την ΚΟΥΝΑΒΗ - ΛΟΥΖΗ
ΕΛΕΝΗτου Πέτρου, ...)),
στο ορθό «Τροποποιούμε την ...και ορίζουμε στο Διοι-

κητικό Συμβούλιο ...,την ΛΟΥΖΗ ΕΛΕΝΗτου Πέτρου, ...)).

4. ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου (Α.Δ.Τ.:
ΑΗ 063119), Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυν-
σης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Απικής, με ανα-
πληρώτρια την ΤΥΜΠΑΚΙΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑτου Εμμα-
νουήλ (Α.Δ.Τ.:ΑΙ 545719) Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Ιδιωτικών Κλινικών Μ.Χ.Α. και Μ.Η.Ν. της ίδιας
Διεύθυνσης.
5. ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΗΛΙΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Κωνσταντίνου

(Α.Δ.Τ.:ΑΗ 064842) Αντιπρόεδρος του Κε.Σ.Υ., Καθηγή-
τρια Βιοπαθολογίας Ανοσολογίας του Ε.κ.Π.Α. και Διευ-
θύντρια Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου στο «ΑIΓιΝΗΤΕIΟ»
Νοσοκομείο, με αναπληρώτρια την ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣ-
ΤΑΣΙΑ του Παντελή (Α.Δ.Τ.:ΑΜ 635563), Αναπληρώτρια
Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Επαγγελματιών Υγείας του
Υπουργείου Υγείας- Μέλος της εκτελεστικής Επιτροπής
του Κε.Σ.Υ.
6. ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Ιωάννη (Α.Δ.Τ.:

ΑΗ 022789), Ορθοπεδικός με αναπληρώτρια την ΚΕΣΙ-
ΔΟΥ ΟΛΓΑ του Ζαχαρία (Α.Δ.Τ.:ΑΕ 564018) Ωτορινολα-
ρυγγολόγο, ως εκπρόσωποι του Πανελλήνιου Ιατρικού
Συλλόγου.
Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας ορίζεται η ΠΟΛΙΤΗ

ΛΑΜΠΡΙΝΗ.
Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται η ΑΝΕΜΟ-

ΖΑΛΗ ΝΑΤΑΛΙΑ του Δημητρίου (ΑΙ 500680), Υπάλληλος
στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας με αναπλη-
ρώτρια τη ΒΑΒΟΥΔΑΚΗΑΝΝΑ του Γεωργίου (Π 072826),
Υπάλληλο στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η τροποποίηση του

θεσμικού Πλαισίου των Ιδιωτικών Κλινικών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 lουνίου 2017

ΟΥπουργός
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝθΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Κ¥ΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 1883/Β/
30-05-2017, ΑΔΑ: ΩΠΑΕ465ΦΥΟ-ΓΣΘ).
7. Το υπ' αριθ. πρωτ. 1958/16-05-2017 έγγραφο του

Γραφείου Υπουργού του Υπουργείου Υγείας, με συνημ-
μένη την από 09-05-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Ανά-
πτυξης Μονάδων Υγείας και της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.
8. Το υπ. αριθ. πρωτ. 41603/01-06-2017 έγγραφο του

Τμήματος Οργάνωσης και Συλλογικών Οργάνων προς
τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Απικής
και προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, με το οποίο
ζητείται υπόδειξη εκπροσώπων.
9.Το από 02-06-2017 Υπηρεσιακό σημείωμα του Τμή-

ματος Οργάνωσης και Συλλογικών Οργάνων, προς το
Κε.Σ.Υ.,τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τη Διεύ-
θυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας με το οποίο ζητείται
υπόδειξη εκπροσώπων.
10. Το από 2-6-2017 Ενημερωτικό Σημείωμα προς το

Γενικό Γραμματέα, με το οποίο ζητείται υπόδειξη Νο-
μικού Εκπροσώπου του Υπουργείου Υγείας και η από
13/06/2017 προφορική εντολή.
"11. Το από 08-06-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας, με το οποίο
ορίζονται εκπρόσωποι
12. Το από 09-06-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δι-

εύθυνσηςΤεχνικών Υπηρεσιών, με το οποίο ορίζονται
εκπρόσωποι
13. Το από 09-06-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα του

Κε.Σ.Υ., με το οποίο διαβιβάζεται το από 08-06-2017
Εννραφο ορισμού εκπροσώπων της Εκτελεστικής Επι-
τροπής του Κε.Σ.Υ
14. Το με αρ. πρωτ. 1249/09-06-2017 έγγραφο του

Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου με το οποίο ορίζονται
εκπρόσωποι
15. Το με αρ. πρωτ. 11612/07-06-2017 έγγραφο της

Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Απικής,
με το οποίο ορίζονται εκπρόσωποι
16. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει

δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:
Συνιστάται ομάδα Εργασίας στο Υπουργείο Υγείας για

την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου των ιδιωτικών
κλινικών. Ως μέλη αυτής ορίζονται οι κάτωθι:
1. ΜΠΟΥΡΓΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Γρηγορίου (Α.Δ.Τ.:

Π 579207) Πρoϊστάμεvoς της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Υγείας, με αναπληρώτρια την
ΟIΚΟΝΟΜΟΥ ΖΑΝΕΠΑ του Δημητρίου (Α.Δ.Τ.:Τ 093415),
Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού και Επο-
πτείας Έργων της ίδιας Διεύθυνσης.
2. ΠΟΛΙΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του Δημητρίου (Α.Δ.Τ.:

ΑΗ 031852) υπάλληλος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μο-
νάδων Υγείας του Υπουργείου Υγείας, με αναπληρώτρια
τη ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Σπυρίδωνος (Α.Δ.Τ.:
ΑΚ 145774) Προϊσταμένη του Τμήματος Οργάνωσης Νο-
σοκομείων και Ιδιωτικών Κλινικών της ίδιας Διεύθυνσης.
3. ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αποστόλου (Α.Δ.Τ.:

Π 982543) Ειδικός Συνεργάτης του Υπουργού Υγείας,
με αναπληρώτρια την ΠΑΝΤΟΥ ΧΡΥΣΑ του Λαζάρου
(Α.Δ.Τ.:ΑΒ 506517), Ειδική Συνεργάτη του Αναπληρωτή
Υπουργού Υγείας.
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(Από το Υπουργείο Υγείας)

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

.-.,.'......

1995 «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού
Κτηματολογίου διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές
στα Κτηματολογικά Βιβλία και άλλες διατάξεις» (ΑΙ 114),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3127/2003
(ΑΙ 67) και του ν. 3481/2006 (ΑΙ 162), με τα άρθρα 1 και
3 του ν. 4164/2013 (Α' 156) και το άρθρο 25 παρ. 11 του
ν. 2664/1998 (ΑΙ 275).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 849/1978 «Περί

παροχής κινήτρων κλπ...» (Α' 232) .
3.Τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 1 και2τουν.43541

2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων,
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατά-
ξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομΙΚών στό-
χων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/
Τ.Α '116.12.2015).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 «Κω-

δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
(Α'98)>>.
5.Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4270/2014 «Αρχές

δημοσιονομικής διαχείρισης και εποmείας (...). Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ143/Τ.Α'),όπως ισχύεΙ.
6.Τις διατάξεις του Π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουρ-

γείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
(ΦΕΚ 167/Τ.ΑΊ28-8-2014),όπως ισχύεΙ.
7. Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των

Υπουργείων ...Μετονομασία ... και του Υπουργείου Παρα-
γωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ...»(ΦΕΚ1141
Τ.ΑΊ22-9-2015).
8.Τις διατάξεις του Π.δ.125/2016 «Διορισμός Υπουργών,

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 21Ο).
9.Τις διατάξεις της παρ. 1του άρθρου 3 της υπ' αριθμ.

538/02/2012 (Β' 502) απόφασης του ο.κ.Χ.Ε. «Τοπική αρ-
μοδιότητα και τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Ενστά-
σεων, γραμματειακή υποστήριξη και αμοιβή μελών και
Γραμματέα Επιτροπής».
10.Την υπ' αριθμ. Υ29/8-1 0-2015 απόφαση του Πρω-

θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168).
11. Την υπ' αριθμ. 731/9/10.04.2017 απόφαση του

Διοικητικού Συμβουλίου της «Εθνικό Κτηματολόγιο και
Χαρτογράφηση Α.Ε.»(Ε.κ.ΧΑ. Α.Ε).
12. Την υπ' αριθμ. 239/15-3-2017 με ΑΔΑ: ΩΡ-

Δ 146Ψ84Η-11 Ε απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της
«Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.» για το
έτος 2017.
13. Την υπ' αριθμ. 22054/4-5-2017 Εισήγηση του Γε-

νικού Διευθυντή Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης

αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμΟύ, αλλά η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώ-
σεις του προϋπολογισμού της εταιρείας «Εθνικό Κτημα-
τολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.» (Ε.κ.ΧΑ. Α.Ε), ανερχό-
μενη για το έτος 2017 σε ποσό 100.000 ευρώ περίπου,
αποφασίζουμε:

8---
(

YnOYPrEIb"
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝTQΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ------ο
Αριθμ. οικ. 29134

Καθορισμός της αποζημΙωσης του Προέδρου,
των μελών και των γραμματέων των Επιτροπών
Ενστάσεων της εταιρεΙας Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.

ΟIΥΠΟΥΡΓΟI
ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ -
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 7 και 13α του ν. 23081

Στην Α2β/Γ.Π.οικ.42452/6-6-17 απόφαση του Υπουρ-
γού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, που δημο-
σιεύθηκε στο ΦΕΚ27319-6-17 lτ. Υ.ο.Δ.Δ., με περιεχόμε-
νο τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του
Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ο.ΚΑ.ΝΑ.), στην πα-
ράγραφο 1, στο εδάφιο 5 διορθώνεται:
από το εσφαλμένο: «5. Παπαρηγόπουλος Θωμάς του

Ιωάννη, ...»,
στο ορθό: «5. Παπαρρηγόπουλος Θωμάς του Ιωάwη,
... ».

Στην αριθμ. ΥΠΠΟAlΓΔΥΑιΑΤΔΑΔΤΑ/224900/126631
2766 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 298/Τ.ΥΟΔΔ/
19.06.2017, στη σελίδα 1403, στην α' στήλη, μετά τον
180 στίχο και πρίν το «αποφασίζουμε», συμπληρώνεται
η παραλειφθείσα παράγραφος:
«8.Την αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑΙΑΤΔΑΔΤΑ/153257/7621 Ι

2176/08-06-2015 ΦΕΚ4211ΥΟΔΔ) απόφαση του Υπουρ-
γού και του Υφυπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων περί «Ορισμού Μελών της Επιτροπής Διοί-
κησης του ΝΠΔ.Δ. με την επωνυμία Ε.ΑΚ Κέρκυρας».

(Από τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης)

Διορθώσεις Σφαλμάτων

Στην αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑΙ ΑΤΔΑΔΤΑι225 144/126821
2772 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 298/Τ.ΥΟΔΔΙ
19.06.2017, στη σελίδα 1403, στη β' στήλη, μετά τον
130 στίχο από το τέλος και πρίν το «αποφασίζουμε»,
συμπληρώνεται η παραλειφθείσα παράγραφος:
«8.Την αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑΙΑΤΔΑΔΤΑ/153202/76171

2175/08-06-2015 ΦΕΚ4211ΥΟΔΔ) απόφαση του Υπουρ-
γού και του Υφυπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων περί "Ορισμού Μελών της Εnιτροπής Διοίκη-
σης του Ν.n.Δ.Δ. με την επωνυμία Εθνικό Χιονοδρομικό
Κέντρο Σελίου».
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Περιβάλλοντος
και Ενέργειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑθΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικώv
ΓΕΩΡΓιΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΟιΥπουργοί

πραγματοποιήθηκε ο ελάχιστος αριθμός εξέτασης των
υποθέσεων.
2. Ο ανωτέρω περιορισμός του ελάχιστου αριθμού

των unoetotwv που περιλαμβάνονται σε κάθε πινάκιο
δεν ισχύει στις περιπτώσεις εξέτασης υποθέσεων από
την Επιτροπή κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1Ο
εδ. β' ν. 2308/1995, καθώς και στην περίπτωση του τε-
λευταίου πινακίου προς εξέταση ανά ΟΤΑκτηματογρά-
φησης.
3. Ηισχύς της παρούσας απόφασης ανατρέχει ένα έτος

προ της δημοσιεύσεώς της, για τις ήδη συγκροτημένες
Επιτροπές. Γιατις Επιτροπές που θα συγκροτηθούv εvτός
του 2017, η ισχύς της παρούσης άρχεται από την ημερο-
μηνία συγκρότησής τους.
Ηαπόφαση αυτή va δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 lουνίου 2017

1.Στον πρόεδρο, τα μέλη και τον γραμματέα της τριμε-
λούς επιτροπής του άρθρου 7 του ν. 230811995 (ΑΙ114)
όπως ισχύει, που υπηρετούν στους φορείς που υπάγο-
νται στις διατάξεις του ν.4354/2015 (ΑΙ176), καθορίζεται

~,:γιατη συμμετοχή τους σε αυτή, αποζημίωση κατά μήνα,
,'''~' "ως άκολούθως:

α) πρόεδρος διακόσια πενήντα (250) ευρώ,
β) μέλη διακόσια (200) ευρώ και
γ) γραμματείς εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Ηανωτέρω μηνιαία αποζημίωση καταβάλλεται μετην

προϋπόθεση συμμετοχής σε πέντε (5)τουλάχιστοv συνε-
",:.,.δριάσεις το μήνα, εφόσον ανά συνεδρίαση εξετάζονται
, "τουλάχιστον δέκα (1ο) υποθέσεις και με την προϋπό-

θεση ότι η Επιτροπή έχει αποφανθεί και παραδώσει τις
αποφάσεις της στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης.
Σε περίπτωση συμμετοχής σε λιγότερες συνεδριάσεις η
αποζημίωση περικόπτεται ανάλογα.
Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί ο παραπά-

νω προβλεπόμενος ελάχιστος αριθμός εξέτασης των
, δέκα (1Ο) υποθέσεων ανά συνεδρίαση, οι τυχόν υπο-
λειπόμενες εξετάζονται σε επόμενες συνεδριάσεις και
ως εκ τούτου καταβάλλεται στα μέλη η καθοριζόμενη
αποζημίωση και για τη συνεδρίαση κατά την οποία δεν

-rr_ ΕΘΝΙΚΟ
_ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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[ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣΔΙΑΤΑΞΕΙΣ)

Άρθρο 6 : Αιτήσεις διόρθωσης

1. Όποιος έχει έwομο συμΦέρον μπορεί να υποβάλει αίτηση διόρθωσης

κτηματολογικής εγγραΦής. Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλονται όλα τα

απαραίτητα έγγραΦα που τη θεμελιώνουν.

2. Η αίτηση υποβάλλεται στο αρμόδιο ΓραΦείο ΚτηματογράΦησης.

3. ΕΦόσον η αίτηση δεν αναΦέρεται στη διόρθωση προδήλου σΦάλματος,

υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών, η οποία υπολογίζεται, σύμΦωνα

με όσα ορίζονται στην παράγραΦο 1 του άρθρου 4. Για τους κατοίκους της

αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο η προθεσμία υποβολής αίτησης είναι τέσσερις
(4) μήνες.

4. Με την επιΦύλαξη των οριζομένων στην παράγραΦο 5 του παρόντος όρθρου, η

αίτηση διόρθωσης πρόδηλων σΦαλμάτων δεν υπόκειται σε προθεσμία. Ως πρόδηλο

σΦάλμα θεωρείται ιδίως η λανθασμένη αναγραΦή των στοιχείων του δικαιούχου

του καταχωρισθέντος στην ανάρτηση δικαιώματος, η λανθασμένη αναγραΦή του



είδους του καταχωρισθέντος στην ανάρτηση δικαιώματος και η λανθασμένη

αναγραΦή του καταχωρισθέντος στην ανάρτηση τίτλου κτήσεως. Με απόΦαση του

Ο.Κ.χ.Ε. μπορεί, για τη διευκόλυνση των ενδιαΦερομένων, να εξειδικεύεται

περαιτέρω η έwοια του πρόδηλου σΦάλματος.

4.α. Δεν αποτελούν αίτηση διόρθωσης πρόδηλου σΦάλματος και υπόκεινται στην

προθεσμία της παραγράΦου 3 η αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων του

ακινήτου (θέση, σχήμα, όρια, εμβαδόν), καθώς επίσης η αίτηση με την οποία

ζητείται εν όλω ή εν μέρει η αντικατάσταση (ο εκτοπισμός) από τους

κτηματολογικούς πίνακες δικαιώματος άλλου δικαιούχου. Στις περιmώσεις αυτές

υποχρεωτικά, προαψετικά δε σε κάθε άλλη περίmωση κατά την οποία το αρμόδιο

Γραφείο ΚτηματογράΦησης κρίνει ότι συντρέχει λόγος να επιληΦθεί η Επιτροπή

Ενστάσεων του άρθρου 7, η αίτηση παραπέμπεται αυτεπαγγέλτως στην Επιτροπή

προς κρίση, αφού συνταχθεί υπόμνημα, σύμφωνα με τα ορΙζόμενα στην

παράγραΦο 7 του εν λόγω άρθρου. Κατ' εξαίρεση, δεν παραπέμπονται στην

Επιτροπή Ενστάσεων: α) οι αιτήσεις διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων, εΦόσον

πρόκειται για διορθώσεις που βρίσκονται σωρευτικά εντός της «ζώνης κανονισμού

ορίων» και εντός της «αποδεκτής αποκλίσεως», όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο

13α του ν. 2664/1998, β) οι αιτήσεις διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων, εΦόσον οι

δικαιούχοι των επηρεαζόμενων από την αίτηση ακινήτων συγκατατίθενται

εγγράΦως για τη διόρθωση είτε συνυπογράΦοντας την αίτηση είτε με σχετική

δήλωσή τους ενώπιον συμβολαιογράΦου είτε με υπεύθυνη δήλωσή τους, επί της

οποίας βεβαιώνεται αρμοδίως το γνήσιο της υπογραΦής τους, η συναίνεση δε αυτή

δεν υποκρύπτει άτυπη μεταβίβαση ή μεταβολή τίτλου του ακινήτου και γ) οι

αιτήσεις διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων, εΦόσον οι αιτούμενες διορθώσεις

δικαιολογούνται από τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραΦών της

κτηματογράΦησης σε συνδυασμό με τους επικαλούμενους από τους δικαιούχους

μεταγεγραμμένους τίτλους ή τις διοικητικές πράξεις που αΦορούν στα

επηρεαζόμενα ακίνητα.

S. Η ημερομηνία, μετά την οποία δεν επιτρέπεται η κατάθεση αίτησης διόρθωσης

πρόδηλου σΦάλματος, ορίζεται με την απόΦαση του Ο.Κ.χ.Ε. που εκδίδεται

σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάΦιο της παραγράΦου 8 του άρθρου 2.

,:,.'"..,."".'"



6. Με απόΦαση του Ο.Κ.ΧΕ.επιτρέπεται η παράταση μέχρι δύο (2) μήνες είτε μόνου

του χρόνου του τελευταίου εδαΦίου της παραγράΦου 1 του άρθρου 4 είτε μόνης

της προθεσμίας της παραγράΦου 3 του παρόντος άρθρου είτε και των δύο.

7. Οι Αιτήσεις διόρθωσης εξετάζονται από το ΓραΦείο ΚτηματογράΦησης. Για κάθε

αίτηση το ΓραΦείο ΚτηματογράΦησης συντάσσει υπόμνημα, το οποίο περιέχει και

αιτιολογία για την αποδοχή ή την απόρριψή της,

8. Θέματα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα σχετικά με την υποβολή και την

εξέταση των αιτήσεων διόρθωσης ρυθμίζονται με απόΦαση του Ο.Κ.Χ,Ε.,η οποία

δημοσιεύεται στην ΕΦημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 7 : Ενστάσεις

1. α) Κατά των στοιχείων της ανάρτησης μπορεί να υποβληθεί ένσταση ενώπιον της

Επιτροπής Ενστάσεων από όποιον έχει έwομο συμΦέρον. Στην ένσταση

αναγράΦονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του ενισταμένου, καθώς επίσης

τηλέΦωνο ή άλλο πρόσφορο μέσο (ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός

τηλεομοιότυπου κ.λπ.) για την επικοινωνία του ΓραΦείου ΚτηματογράΦησης ή της

Επιτροπής Ενστάσεων μαζί του.

β) Η προθεσμία για την άσκηση της ένστασης είναι δύο (2) μήνες και υπολογίζεται,

σύμΦωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4. Για τους κατοίκους

της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο, η προθεσμία άσκησης ένστασης είναι

τέσσερις (4) μήνες. Με απόΦαση της εταιρείας «KTHMATOΛOΓlOΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,όπως αυτή μετονομάζεται, επιτρέπεται η παράταση μέχρι δύο (2) μήνες
των ανωτέρω προθεσμιών.

γ) Η ένσταση υποβάλλεται εγγράΦως στο κατά τόπον αρμόδιο ΓραΦείο

ΚτηματογράΦησης. Με απόΦαση του Ο.Κ.Χ.Ε.μπορεί να καθορίζεται ο τύπος του
εντύπου της ενστάσεως.

δ) Ενστάσεις που αΦορούν σε διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων του γεωτεμαχίου

εντός της "ζώνης κανονισμού ορίων" και εντός της "αποδεκτής αποκλίσεως", όπως

αυτές ορίζονται στο άρθρο 13α του ν.2664/1998, δεν διαβιβάζονται από το ΓραΦείο



Κτηματογράφησης στην Επιτροπή προς κρίση, αλλά διεκπεραιώνονται από αυτό ως

αιτήσεις διορθώσεως, σύμφωνα με τα ορΙζόμενα στο άρθρο 6.

ε) Ένσταση που αφορά σε αντικατάσταση (εκτοπισμό) από τους προσωρινούς

κτηματολογικούς πίνακες εν όλω ή εν μέρει καταχωρηθέντος δικαιώματος άλλου

προσώπου δεν διαβιβάζεται από το Γραφείο Κτηματογράφησης στην Επιτροπή προς

κρίση, αλλά διεκπεραιώνεται από αυτό ως αίτηση διορθώσεως σύμφωνα με τα

οριζόμενα στο άρθρο 6, εΦόσον ο τρίτος καταχωρισθείς είτε συγκατατίθεται

εγγράφως με ανάκληση της δήλωσης του ή με σχετική δήλωση του ενώπιον

συμβολαιογράφου ή με υπεύθυνη δήλωση του, επί της οποίας βεβαιώνεται το

γνήσιο της υπογραΦής του είτε έχει ζητήσει, λόγω εσφαλμένης καταχώρισης στους

προσωρινούς κτηματολογικούς πίνακες, την ολική ή μερική διαγραΦή του

δικαιώματος του επί του ακινήτου που αφορά η εν λόγω ένσταση.

2. Η Επιτροπή Ενστάσεων συγκροτείται με απόφαση της εταιρείας

«ΚΤHMATOΛOΓlOΑΝΩΝΥΜΗΕΤΑΙΡΕΙΑ»,όπως αυτή μετονομάζεται, και αποτελείται

από: α) έναν από τους ακολούθως κατονομαζόμενους νομικούς ως πρόεδρο - με τη

σειρά που αυτοί αναγράφονται στο κείμενο της παρούσας διάταξης - δηλαδή είτε

από έναν πρωτοδίκη ή εψηνοδίκη με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία, οριζόμενο

κατά την κείμενη για τους δικαστικούς λειτουργούς νομοθεσία είτε από έναν

Φύλακα μεταγραΦών και υποθηκών με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία,

υποδεικνυόμενο από τον οικείο σύλλογο είτε από έναν δικηγόρο με πενταετή

τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόμενο από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο είτε

από έναν συμβολαιογράΦο με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόμενο

από τον οικείο συμβολαιογραφικό σύλλογο, β) έναν αγρονόμο-τοπογράΦο

μηχανικό με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόμενο από τον οικείο

επιστημονικό σύλλογο, γ) έναν από τους ακολούθως κατονομαζόμενους νομικούς,

δηλαδή έναν Φύλακα μεταγραΦών και υποθηκών με τριετή τουλάχιστον υπηρεσία,

υποδεικνυόμενο από τον οικείο σύλλογο, ή έναν δικηγόρο με τριετή τουλάχιστον

εμπειρία υποδεικνυόμενο από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο, ή έναν

συμβολαιογράΦο με τριετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόμενο από τον οικείο

συμβολαιογραφικό σύλλογο.



3. Για καθένα από τα κατά την παράγραΦο 2 τακτικά μέλη της επιτροπής ορίζεται,

κατά τον προβλεπόμενο στην παράγραΦο 2 τρόπο, νόμιμος αναπληρωτής του.

4. Ο κατά τις παραγράΦους 2 και 3 ορισμός των τακτικών και αναπληρωματικών

μελών της επιτροπής πραγματοποιείται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την

υποβολή σχετικού αιτήματος εκ μέρους του Ο.Κ.χ.Ε.. Αν παρέλθει η προθεσμία

αυτή άπρακτη, ο Ο.Κ.χ.Ε. έχει δικαίωμα να ορίσει αυτός το μη υποδεικνυόμενο

εμπροθέσμως μέλος, το οποίο για μεν τη θέση του προέδρου πρέπει να είναι είτε

δικηγόρος παρ' εΦέταις είτε Φύλακας μεταγραΦών και υποθηκών είτε

συμβολαιογράΦος με πενταετή υπηρεσία στο εν λόγω λειτούργημα, για δε τη θέση

των υπόλοιπων μελών πρέπει να είναι ένας αγρονόμος-τοπογράΦος μηχανικός με

πενταετή υπηρεσία και ένας ακόμη από τους αμέσως προηγουμένως

αναΦερόμενους νομικούς, με τριετή υπηρεσία, με τη σεψά που αυτοί

αναγράΦονται στο κείμενο της παρούσας διάταξης.

5. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η συγκρότηση της Επιτροπής

στην υπό κτηματογράΦηση περιοχή σύμΦωνα με τις διατάξεις των παραγράΦων 2,

3 και 4, ο Ο.Κ.χ.Ε. μπορεί με αιτιολογημένη απόΦασή του να συγκροτήσει την

Επιτροπή και οπουδήποτε αλλού εκτός από την υπό κτηματογράΦηση περιοχή,

ζητώντας εκ νέου την υπόδειξη όλων των μελών της από αντίστοιχους Φορείς της

περιοχής όπου πρόκειται να λειτουργήσει και, σε κάθε περίmωση, από
αντίστοιχους Φορείς της Αθήνας.

6. Με απόΦαση του Ο.Κ.χ.Ε.και με την επιΦύλαξη όσων ορίζονται στην παράγραΦο

7, ρυθμίζονται η κατά τόπον αρμοδιότητα της Επιτροπής και ο τρόπος λειτουργίας

της, η γραμματειακή της υποστήριξη, η αμοιβή των μελών και του γραμματέα της, η

οποία καθορίζεται κατά τις κείμενες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλη σχετική
λεmομέρεια.

7. Η Επιτροπή αποΦαίνεται για τις Ενστάσεις εΦαρμόζοντας τις εκάστοτε κείμενες

διατάξεις και πιθανολογώντας τα τιθέμενα ενώπιόν της πραγματικά περιστατικά με

βάση: α) όλα τα νόμιμα αποδεικτικά μέσα, τα οποία προαποδεικτικώς

προσκομίζουν τα μέρη, β) τις πληροΦορίες που έχει υποχρέωση να παρέχει σε

αυτήν το αρμόδιο ΓραΦείο ΚτηματογράΦησης με τη μορΦή υπομνήματος ή κατ'

άλλον τρόπο. Η Επιτροπή αποΦαίνεται αιτιολογημένως για τις Ενστάσεις εντός



προθεσμίας δύο (2) μηνών από την παράδοση σε αυτήν από το αρμόδιο Γραφείο

Κτηματογράφησης των φακέλων των ενστάσεων. Η προθεσμία αυτή μπορεί να

παρατείνεται για δύο (2) ακόμη μήνες με απόφαση του Ο.Κ.χ.Ε.. Δεν θεωρείται

επαρκής αιτιολόγηση η απλή παραπομπή στο υπόμνημα που έχει εγχειρίσει στην

Επιτροπή, για την υποβοήθηση του έργου της, το Γραφείο Κτηματογράφησης.

8. Ενώπιον των Επιτροπών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρίστανται είτε

αυτοπροσώπως είτε μετά ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου. Στη διαδικασία αυτή

επιτρέπεται η συμμετοχή τεχνικών συμβούλων των παρισταμένων.

9. Θέματα σχετικά με την υποβολή και εξέταση των ενστάσεων, τον τρόπο με τον

οποίο ενημερώνονται όσοι έχουν έννομο συμΦέρον, καθώς και κάθε σχετικό ζήτημα

τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία δημοσιεύεται στην

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην ως άνω απόφαση ως τρόπος ενημέρωσης των

ενδιαφερομένων για τον τόπο και το χρόνο συνεδρίασης της Επιτροπής μπορεί να

προβλέπεται η δημοσιοποίηση των σχετικών εκθεμάτων για τις συνεδριάσεις της

Επιτροπής στην ιστοσελίδα της εταιρείας «KTHMATOΛOrιO ΑΝΩΝΥΜΗΕΤΑΙΡΕΙΑ)},

όπως αυτή μετονομάζεται. Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση του παραδεκτού της

ένστασης, όταν με αυτή ζητείται από τον ενιστάμενο η αντικατάσταση (ο

εκτοπισμός) από τους κτηματολογικούς πίνακες, εν όλω ή εν μέρει,

καταχωρισθέντος δικαιώματος άλλου προσώπου, αποτελεί η εκ μέρους του

ενισταμένου γνωστοποίηση με κάθε πρόσΦορο τρόπο της ένστασης στον θιγόμενο.

10. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν ο Ο.Κ.χ.Ε., με αιτιολογημένη απόφασή του,

κρίνει ότι έχει παρεισφρήσει σΦάλμα τεχνικού χαρακτήρα στην απόφαση της

Επιτροπής, το οποίο καθιστά αδύνατη την εφαρμογή της, ή εάν η απόφαση της

Επιτροπής δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένη, μπορεί να αναπέμψει την υπόθεση

στην Επιτροπή για επανεξέταση ή για συμπλήρωση της αιτιολογίας.

ομοίως, σε περιπτώσεις που ο Ο.Κ.χ.Ε.κρίνει, με αιτιολογημένη απόφασή του, ότι

λόγοι δημοσίου συμΦέροντος και διασΦάλισης της πληρότητας και ορθότητας των

τελικών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων επιβάλλουν την εξέταση από

την Επιτροπή συγκεκριμένων υποθέσεων) για τις οποίες δεν έχουν υποβληθεί

Ενστάσεις, μπορεί να ζητεί από την Επιτροπή -την οποία μπορεί, σύμφωνα με όσα



προβλέπονται στο άρθρο αυτό, να συγκροτεί σε οποιοδήποτε στάδιο της

κτηματογράφησης, χωρίς να δεσμεύεται από προθεσμίες -την εξέταση των

υποθέσεων αυτών, ενημερώνοντας σχετικώς τους ενδιαφερομένους με κάθε

πρόσφορο τρόπο.

1. Σε ακίνητο που βρίσκεται μέσα σε σχέδιο πόλεως ή μέσα σε οικισμό που

προϋΦίσταται του έτους 1923 ή μέσα σε οικισμό κάτω των 2.000 κατοίκων, που έχει

οριοθετηθεί, ο νομέας του θεωρείται κύριος έναντι του Δημοσίου εΦόσον:

α) νέμεται, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, αδιαταράκτως για δέκα (10)

έτη το ακίνητο, με νόμιμο τίτλο από επαχθή αιτία, υπέρ του ιδίου ή του

δικαιοπαρόχου του, που έχει καταρτισθεί και μεταγραφεί μετά την 23.2.1945, εκτός

εάν κατά την κτήση της νομής βρισκόταν σε κακή πίστη, ή

β) νέμεται, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, το ακίνητο αδιαταράκτως για

χρονικό διάστημα τριάντα (30) ετών, εκτός εάν κατά την κτήση της νομής βρισκόταν

σε κακή πίστη.

Στο χρόνο νομής που ορίζεται στις περιπτώσεις α' και β' προσμετράται και ο χρόνος

νομής των δικαιοπαρόχων που διανύθηκε με τις ίδιες προϋποθέσεις. Σε κακή πίστη

βρίσκεται ο νομέας, εΦόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 1042 του

Α.Κ ..

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται για ακίνητο εμβαδού

μέχρι 2.000 Τ.μ.. Για ενιαίο ακίνητο εμβαδού μεγαλύτερου των 2.000 Τ.μ., οι

διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται μόνο εΦόσον στο ακίνητο

υΦίσταται κατά την 31.12.2002 κτίσμα που καλύπτει ποσοστό τουλάχιστον τριάντα

τοις εκατό (30%)του ισχύοντος συντελεστή δόμησης στην περιοχή.

3. ΑποΦάσεις που εκδόθηκαν από τις επιτροπές ενστάσεων που προβλέπονται στα

άρθρα 6, 7 και 10 του Ν. 2308/1995, με τις οποίες αναγνωρίζονται δικαιώματα του

Δημοσίου σε ακίνητα που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1,



επανεξετάζονται σύμΦωνα με τις διατάξεις της παραγράΦου αυτής, μέσα σε

προθεσμία τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με απόΦαση του

Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζεται η

διαδικασία επανεξέτασης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εΦαρμογή της

παραγράΦου αυτής.
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