
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ) 
MUHAMMAD (ον) SHAHID του BOOTA ή BOOTA 
MUHAMMAD και της RAHNET BIBI ή RACHNET 
BIBI, για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.

2 Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ) 
BHATTI (ον) OSMAN ALI του AREF HOSSEN και 
της SHABANA KOSAR, για λαθρεμπορία καπνικών 
προϊόντων.

3 Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του ALI (επ) 
ARFAN (ον) του SAIF και της MULTAZ, για λαθρε-
μπορία καπνικών προϊόντων.

4 Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος των α) (ον) 
TAYYAB (επ) NAWAZ του NAWAZ και της RUKSANA 
(ο οποίος έχει σημανθεί και ως (επ) TAYAB (ον) 
NAWAZ του BHATTI και της RUKSANA), β) (ον) 
ABRAR (επ) RAJPOOT του ZAHID και της FIRDOS, 
γ) (ον) N. (επ) A. και δ) (ον) ALI (επ) AHMAD του 
MUHAMMAD BASHER και της JAMILA ή BIBI, για 
λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.

5 Κατάργηση του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου 
Χανίων - Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθη-
κοφυλακείου Ελευθερίου Βενιζέλου-Μουρνιών - 
Σύσταση Υποκαταστήματος Χανίων στο Κτημα-
τολογικό Γραφείο Κρήτης του ν.π.δ.δ. Ελληνικό 
Κτηματολόγιο.

6 Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυ-
λακείου Τυρνάβου - Κατάργηση του Ειδικού Άμι-
σθου Υποθηκοφυλακείου Ελασσόνας - Σύσταση 
Υποκαταστήματος Τυρνάβου στο Κτηματολογικό 
Γραφείο Θεσσαλίας του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτημα-
τολόγιο.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ) 

MUHAMMAD (ον) SHAHID του BOOTA ή BOOTA 

MUHAMMAD και της RAHNET BIBI ή RACHNET 

BIBI, για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.

  Με την υπ' αρ. 675/2018/6-10-2021 καταλογιστική 
πράξη του Προϊσταμένου του Γ΄ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσ-
σαλονίκης, επιβάλλονται σε βάρος του (επ) MUHAMMAD 
(ον) SHAHID του BOOTA ή BOOTA MUHAMMAD και της 
RAHNET BIBI ή RACHNET BIBI, γεν. 5-9-1985 στο Πα-
κιστάν, κατόχου της υπό στοιχεία Α 3596029 Βεβαίω-
σης Κατάθεσης Αίτησης για Έκδοση Άδειας Διαμονής, 
ισχύος από την 3-7-2018 έως 2-7-2019 εκδοθείσα από 
το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, κατοίκου
Θεσσαλονίκης, επί της οδού Αισώπου αρ. 31 και ήδη αγνώ-
στου διαμονής, πολλαπλά τέλη ποσού πέντε χιλιάδων 
τετρακοσίων τριών ευρώ και είκοσι λεπτών (5.403,20 €)
πλέον τελών χαρτοσήμου, για την παράνομη κατοχή 
5.060 τεμαχίων τσιγάρων και των 0,300 κιλών καπνού, 
πράξη που χαρακτηρίζεται ως τελωνειακή παράβαση- 
λαθρεμπορία, κατά την έννοια των συνδυασμένων δι-
ατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 119Α, της παρ. 2 του 
άρθρου 142, των παρ. 1β΄ και 2ζ΄ του άρθρου 155 του 
ν. 2960/2001.

Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή 
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις οικείες 
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Η παρούσα περίληψη δημοσιεύεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του εδαφίου β΄ της παρ. 5 του άρθρου 152 
του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα».

  Ο Προϊστάμενος

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ 
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(2)
   Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ) 

BHATTI (ον) OSMAN ALI του AREF HOSSEN και 

της SHABANA KOSAR, για λαθρεμπορία καπνι-

κών προϊόντων.

  Με την υπ' αρ. 638/2018/6-10-2021 καταλογιστική 
πράξη του Προϊσταμένου του Γ΄ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσ-
σαλονίκης, επιβάλλονται σε βάρος του (επ) BHATTI (ον) 
OSMAN ALI του AREF HOSSEN και της SHABANA KOSAR, 
γεν. 6-9-1999 στο Πακιστάν, στερούμενου ΑΦΜ, κατοί-
κου Θεσσαλονίκης, επί της οδού Δημητρίου Γούναρη αρ. 
21 και ήδη αγνώστου διαμονής, πολλαπλά τέλη ποσού 
τριών χιλιάδων τριακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και 
ογδόντα λεπτών (3.345,80 €) πλέον τελών χαρτοσήμου, 
για την παράνομη κατοχή 2.700 τεμαχίων τσιγάρων και 
των 0,550 κιλών καπνού, πράξη που χαρακτηρίζεται ως 
τελωνειακή παράβαση-λαθρεμπορία, κατά την έννοια 
των συνδυασμένων διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 
119Α, της παρ. 2 του άρθρου 142, των παρ. 1β΄ και 2ζ΄ 
του άρθρου 155 του ν. 2960/2001.

Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή 
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις οικείες 
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Η παρούσα περίληψη δημοσιεύεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του εδαφίου β΄ της παρ. 5 του άρθρου 152 
του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα».

 Ο Προϊστάμενος

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ 

I

(3)
    Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του ALI (επ) 

ARFAN (ον) του SAIF και της MULTAZ, για λαθρε-

μπορία καπνικών προϊόντων.

  Με την υπ' αρ. 625/2018/6-10-2021 καταλογιστική 
πράξη του Προϊσταμένου του Γ΄ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσσα-
λονίκης, επιβάλλονται σε βάρος του ALI (επ) ARFAN (ον) 
του SAIF και της MULTAZ, γεν. 25/02/1997 στο Πακιστάν, 
κατόχου του υπ’ αρ. 340639 Δελτίου Αιτούντος Διεθνή 
Προστασία, με ημερομηνία έκδοσης 28-2-2018 και με 
ημερομηνία λήξης 28-8-2018 από Υπηρεσία Ασύλου, κα-
τοίκου Θεσσαλονίκης επί της οδού Μοναστηρίου αρ. 48
και ήδη αγνώστου διαμονής, πολλαπλά τέλη ποσού τρι-
ών χιλιάδων επτακοσίων εξήντα δύο ευρώ και εξήντα 
λεπτών (3.762,60 €) πλέον τελών χαρτοσήμου, για την 
παράνομη κατοχή 2.880 τεμαχίων τσιγάρων και των 
0,750 κιλών καπνού, πράξη που χαρακτηρίζεται ως τε-
λωνειακή παράβαση-λαθρεμπορία, κατά την έννοια των 
συνδυασμένων διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 119Α, 
της παρ. 2 του άρθρου 142, των παρ. 1β΄ και 2ζ΄ του 
άρθρου 155 του ν. 2960/2001.

Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή 
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις οικείες 
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Η παρούσα περίληψη δημοσιεύεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του εδαφίου β΄ της παρ. 5 του άρθρου 152 
του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα».

 Ο Προϊστάμενος

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ 

I

(4)
    Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος των α) (ον) 

TAYYAB (επ) NAWAZ του NAWAZ και της RUKSANA 

(ο οποίος έχει σημανθεί και ως (επ) TAYAB (ον) 

NAWAZ του BHATTI και της RUKSANA), β) (ον) 

ABRAR (επ) RAJPOOT του ZAHID και της FIRDOS, 

γ) (ον) N. (επ) A. και δ) (ον) ALI (επ) AHMAD του 

MUHAMMAD BASHER και της JAMILA ή BIBI, για 

λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων. 

   Με την υπό στοιχεία 908/19/2021/6-10-2021 MRN21/
GRYK2006/316-7 καταλογιστική πράξη του Προϊσταμένου 
του Γ΄ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης, επιβάλλονται σε 
βάρος των α) (ον) TAYYAB (επ) NAWAZ του NAWAZ και της 
RUKSANA (ο οποίος έχει σημανθεί και ως (επ) TAYAB (ον) 
NAWAZ του BHATTI και της RUKSANA), γεν. την 26-9-2000 
στο Πακιστάν, κατοίκου Μακρυγιάννη αρ. 9 Διαβατών 
Θεσσαλονίκης και ήδη αγνώστου διαμονής σύμφωνα με 
την υπ’ αρ. 1507/21/1303064/28-6-2021 βεβαίωση αγνώ-
στου διαμονής της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας της 
ΕΛ.ΑΣ., με ΔΑΔΠ 599277/20-3-2019 β) (ον) ABRAR (επ) 
RAJPOOT του ZAHID και της FIRDOS, γεν. την 8-10-1996
ή 3-10-1998 ή 3-10-1996 στο Πακιστάν, κατοίκου 25ης 
Μαρτίου στη Θεσσαλονίκης και ήδη αγνώστου διαμονής 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1507/21/1192441/11-6-2021 
βεβαίωση αγνώστου διαμονής της Διεύθυνσης Δημόσι-
ας Ασφάλειας της ΕΛ.ΑΣ., με ΔΑΔΠ 481274/4-10-2018,
γ) (ον) N. (επ) A. και δ) (ον) ALI (επ) AHMAD του MUHAMMAD 
BASHER και της JAMILA ή BIBI, γεν. την 11-5-1995 στο 
Πακιστάν, κατοίκου Μακρυγιάννη αρ. 9 Διαβατών 
Θεσσαλονίκης και ήδη αγνώστου διαμονής σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 1507/21/1690979/22-8-2021 βεβαίωση 
αγνώστου διαμονής της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφά-
λειας της ΕΛ.ΑΣ., με ΔΑΔΠ 549967/15-1-2019, πολλαπλά 
τέλη ποσού εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων 
τριάντα έξι ευρώ και δέκα λεπτών (182.536,10€), πλέον 
τελών χαρτοσήμου, για την παράνομη κατοχή εκατόν 
εβδομήντα χιλιάδων επτακοσίων σαράντα (170.740) 
τεμαχίων λαθραίων τσιγάρων (8537 πακέτα από διά-
φορες μάρκες) και 8 κιλών καπνού (160 συσκευασίες 
από διάφορες μάρκες), πράξη που χαρακτηρίζεται ως 
τελωνειακή παράβαση-λαθρεμπορία, κατά την έννοια 
των συνδυασμένων διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 
119Α, της παρ. 2 του άρθρου 142, των παρ. 1β΄ και 2ζ΄ 
του άρθρου 155 του ν. 2960/2001.

Ο καταλογιζόμενος δικαιούται, σύμφωνα με την παρ. 4
του άρθρου 150 και την παρ. 6 του άρθρου 152 του
ν. 2960/2001, να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του αρ-
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μόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου, κατά τις ισχύουσες 
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, μέσα 
σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατά νόμο 
επίδοση της πράξης και σε περίπτωση προσώπου που 
διαμένει στην αλλοδαπή, μέσα σε προθεσμία ενενήντα 
(90) ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δι-
οικητικής Δικονομίας.

Η παρούσα περίληψη δημοσιεύεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του εδαφίου β΄ της παρ. 5 του άρθρου 152 του 
ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».

 Ο Προϊστάμενος

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ 

I

Αριθμ. 156/7/7-10-2021 (5)
    Κατάργηση του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου 

Χανίων - Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθη-

κοφυλακείου Ελευθερίου Βενιζέλου-Μουρνιών - 

Σύσταση Υποκαταστήματος Χανίων στο Κτημα-

τολογικό Γραφείο Κρήτης 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 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (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 και 2 του άρθρου 15, των παρ. 1 
και 4 του άρθρου 18 σε συνδυασμό με την παρ. 1 του 
άρθρου 162 του ν. 4808/2021 (Α΄101), των παρ. 3, 5 και 
6 του άρθρου 20 και της παρ. 11 του άρθρου 40.

2. Την υπ’ αρ. 2141107/5-10-2021 εισήγηση του Γενικού 
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 Χανίων μετά την πα-

ρέλευση της 31ης-10-2021, καταργείται.
2. Το Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Ελευθερί-

ου Βενιζέλου-Μουρνιών, μετά την παρέλευση της
31ης-10-2021, καταργείται.

3. Συστήνεται το Υποκατάστημα Χανίων, με έδρα 
τα Χανιά, στο κατά την παρ. 1 του άρθρου 15 του
ν. 4512/2018 Κτηματολογικό Γραφείο Κρήτης του ν.π.δ.δ. 
Ελληνικό Κτηματολόγιο, στην τοπική αρμοδιότητα του 
οποίου υπάγονται τα ακίνητα της τοπικής αρμοδιότη-
τας του καταργούμενου Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου 
Χανίων και του καταργούμενου Ειδικού Άμισθου Υπο-

θηκοφυλακείου Ελευθερίου Βενιζέλου-Μουρνιών, όπως 
αυτή ισχύει μέχρι την κατάργησή τους.

4. Ημερομηνία για την έναρξη λειτουργίας του Υπο-
καταστήματος Χανίων ορίζεται η 1η Νοεμβρίου 2021, 
ημέρα Δευτέρα.

Άρθρο 2
1. Από την ημερομηνία που προβλέπεται στην παρ. 4 

του άρθρου 1 για την έναρξη λειτουργίας του Υποκατα-
στήματος Χανίων, ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Στον Προϊστάμενο ανατίθενται και οι αρμοδιότητες 
της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 15  του ν. 4512/2018 
για τη λειτουργία και τήρηση του Εθνικού Κτηματολο-
γίου για τα κτηματογραφημένα ακίνητα που εμπίπτουν 
στην τοπική αρμοδιότητα του Υποκαταστήματος Χανί-
ων κατά το άρθρο 1 της παρούσας και μέχρι την έναρξη 
της λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Κρήτης 
κατά την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4512/2018.

β) Ο πρώην Ειδικός Άμισθος Υποθηκοφύλακας Βολά-
νης Διονύσιος του Βασιλείου (ΑΔΤ Χ494919), που υπη-
ρετούσε στο καταργούμενο Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυ-
λακείο Ελευθερίου Βενιζέλου-Μουρνιών της παρ. 2 του 
άρθρου 1 της παρούσας, εντάσσεται σε προσωποπαγή 
θέση Αναπληρωτή Προϊσταμένου Υποκαταστήματος Χα-
νίων, σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 18
του ν. 4512/2018, σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρ-
θρου 162 του ν. 4808/2021 (Α΄101), με σχέση εργασίας 
Δημοσίου Δικαίου.

γ) 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 Χανίων 
προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού 
δικαίου στις θέσεις της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, υπό 
τις προβλεπόμενες στην ίδια παράγραφο νόμιμες προ-
ϋποθέσεις.

δ) 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 Ελευθερίου 
Βενιζέλου-Μουρνιών, προσωπικού με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στις θέσεις της παρ. 
5 του ίδιου άρθρου, υπό τις προβλεπόμενες στις ίδιες 
παραγράφους νόμιμες προϋποθέσεις.

2. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού 
Γραφείου Κρήτης, το Υποκατάστημα Χανίων, που, κατά 
την παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4512/2018 οργανώνεται 
και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος του ίδιου Κτημα-
τολογικού Γραφείου, υπάγεται διοικητικά στον Γενικό 
Διευθυντή του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2021

Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ  
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Αριθμ. 156/6/7-10-2021 (6)
  Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλα-

κείου Τυρνάβου - Κατάργηση του Ειδικού Άμι-

σθου Υποθηκοφυλακείου Ελασσόνας - Σύσταση 

Υποκαταστήματος Τυρνάβου στο Κτηματολογι-

κό Γραφείο Θεσσαλίας του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτη-

ματολόγιο. 

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

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 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (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 και 2 του άρθρου 15, των παρ. 1 
και 4 του άρθρου 18, των παρ. 5 και 6 του άρθρου 20 και 
της παρ. 11 του άρθρου 40.

2. Την υπ’ αρ. 2140891/4-10-2021 εισήγηση του Γενικού 
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 Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Τυρνάβου, μετά 

την παρέλευση της 3ης Νοεμβρίου 2021, καταργείται.
2. Το Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Ελασσόνας, 

μετά την παρέλευση της 3ης Νοεμβρίου 2021, καταρ-
γείται.

3. Συστήνεται το Υποκατάστημα Τυρνάβου με έδρα 
τον Τύρναβο, στο κατά την παρ. 1 του άρθρου 15
του ν. 4512/2018 Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλίας του 
νπδδ Ελληνικό Κτηματολόγιο, στην τοπική αρμοδιότητα 
του οποίου υπάγονται τα ακίνητα της τοπικής αρμοδι-
ότητας του καταργούμενου Ειδικού Άμισθου Υποθηκο-
φυλακείου Τυρνάβου και του καταργούμενου Ειδικού 
Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Ελασσόνας, όπως αυτή 
ισχύει μέχρι την κατάργησή τους.

4. Ημερομηνία για την έναρξη λειτουργίας του Υποκα-
ταστήματος Τυρνάβου ορίζεται η 4η Νοεμβρίου 2021, 
ημέρα Πέμπτη.

Άρθρο 2

1. Από την ημερομηνία που προβλέπεται στην παρ. 4 
του άρθρου 1 για την έναρξη λειτουργίας του Υποκατα-
στήματος Τυρνάβου, ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Στον Προϊστάμενο ανατίθενται και οι αρμοδιότητες 
της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4512/2018 
για τη λειτουργία και τήρηση του Εθνικού Κτηματολογίου 
για τα κτηματογραφημένα ακίνητα που εμπίπτουν στην 
τοπική αρμοδιότητα του Υποκαταστήματος Τυρνάβου 
κατά το άρθρο 1 της παρούσας και μέχρι την έναρξη της 
λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλίας 
κατά την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4512/2018. 

β) Η πρώην Ειδική Άμισθη Υποθηκοφύλακας, Χάϊδω 
Πάσχου του Ζήση (ΑΔΤ ΑΚ 404216), που υπηρετούσε στο 
καταργούμενο Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Ελασ-
σόνας της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας, εντάσσε-
ται σε προσωποπαγή θέση Αναπληρωτή Προϊσταμένου 
Υποκαταστήματος Τυρνάβου, σύμφωνα με την περ. β΄ 
της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4512/2018, με σχέση 
εργασίας δημοσίου δικαίου.

γ) Συντρέχουν αυτοδίκαια οι προβλεπόμενες στην 
παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 4512/2018 συνέπειες για 
την ένταξη στον Φορέα του υπηρετούντος στα καταρ-
γούμενα Ειδικά Άμισθα Υποθηκοφυλακεία Τυρνάβου και 
Ελασσόνας προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι-
καίου Αορίστου Χρόνου στις θέσεις της παρ. 5 του ίδιου 
άρθρου, υπό τις προβλεπόμενες στις ίδιες παραγράφους 
νόμιμες προϋποθέσεις.

2. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού 
Γραφείου Θεσσαλίας, το Υποκατάστημα Τυρνάβου, που, 
κατά την παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4512/2018 οργα-
νώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος του ίδιου 
Κτηματολογικού Γραφείου, υπάγεται διοικητικά στον 
Γενικό Διευθυντή του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2021

Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ    
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