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Άρθρο 1

Σύσταση - Σκοπός - Κατάργηση της ΕΚΧΑ Α.Ε. 

και των Υποθηκοφυλακείων - Αρμοδιότητες 

1. Συστήνεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου 
(Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο εφε-
ξής «Φορέας»), με έδρα την Αθήνα, το οποίο εποπτεύεται 
από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για τις 
σχέσεις του με την αλλοδαπή, ο Φορέας χρησιμοποιεί 
την επωνυμία «HELLENIC CADASTRE». 

2. Σκοπός του Φορέα είναι η διασφάλιση της αξιοπι-
στίας, δημοσιότητας και διαθεσιμότητας των χωρικών 
και νομικών δεδομένων που αφορούν την ακίνητη ιδιο-
κτησία και η διασφάλιση της δημόσιας πίστης και ασφά-
λειας των συναλλαγών, σε σχέση με τα δεδομένα αυτά. 
Ο σκοπός του Φορέα επιτυγχάνεται με την καταχώριση 
νομικών και τεχνικών πληροφοριών, για τον ακριβή κα-
θορισμό της θέσης και των ορίων των ακινήτων και τη 
δημοσιότητα των εγγραπτέων δικαιωμάτων και βαρών 
μέσω της σύνταξης, τήρησης, ενημέρωσης και λειτουρ-
γίας του Εθνικού Κτηματολογίου, όπως αυτό ορίζεται στο 
πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2664/1998 
(Α΄ 275). Στο σκοπό του Φορέα περιλαμβάνεται η γεω-
δαιτική και χαρτογραφική κάλυψη της χώρας και η δημι-

ουργία και τήρηση ψηφιακών γεωχωρικών δεδομένων 

στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. 

3. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗ-

ΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία», η 

οποία συστάθηκε με την υπ΄ αρίθμ. 81706/6085/1995 

απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονο-

μικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 

Έργων (Β΄872), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της 

παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 2308/1995 (Α΄114) και μετο-

νομάστηκε ως άνω με το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του 

άρθρου 1 του ν. 4164/2013 (Α΄156), καταργείται χωρίς 

να τεθεί σε εκκαθάριση και διαγράφεται από το Γενικό 

Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του ν. 3419/2005 (Α΄ 297). 

4. Ο Φορέας υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος στη 

θέση της ΕΚΧΑ Α.Ε. και αυτοδικαίως στο σύνολο των πά-

σης φύσεως αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων, υποχρεώσε-

ων και λοιπών εννόμων σχέσεων της ΕΚΧΑ Α.Ε. Οι κάθε 

είδους, τύπου, φύσεως και περιεχομένου δικαιοπραξίες 

που έχουν συναφθεί ή προκηρυχθεί μέχρι την έναρξη 

ισχύος του παρόντος νόμου και ευρίσκονται σε ισχύ, στις 

οποίες το μοναδικό ή ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη 

είναι η ΕΚΧΑ Α.Ε. συνεχίζονται από και στο όνομα του 

Φορέα, χωρίς ο Φορέας ή άλλο συμβαλλόμενο μέρος ή 

τρίτος να δικαιούται να ζητήσει για το λόγο αυτό τη λύση 

των ανωτέρω δικαιοπραξιών ή τη μη εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές. Οι εκκρεμείς 

δίκες της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. συνεχίζονται από και στο όνομα 

του Φορέα, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και 

χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ειδικότερη, δικαστική 

ή εξώδικη, ενέργεια για την συνέχισή τους. 

5. Τα έμμισθα και τα άμισθα Υποθηκοφυλακεία της 

Χώρας, τα Κτηματολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω - Λέρου, 

καθώς και τα Κτηματολογικά Γραφεία Θεσσαλονίκης και 

Πειραιά καταργούνται, όπως ορίζεται στην παράγραφο 

7. Οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, 

οργανικές θέσεις του προσωπικού των εμμίσθων Υποθη-

κοφυλακείων, των Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου και 

Κω - Λέρου, των Κτηματολογικών Γραφείων Θεσσαλονί-

κης και Πειραιά και οι θέσεις των αμίσθων Υποθηκοφυ-

λάκων της Χώρας, καταργούνται με τη δημοσίευση της 

απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 7. 

6. α) Οι αρμοδιότητες των καταργούμενων Υποθηκο-

φυλακείων, των Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου και 

Κω-Λέρου και των Κτηματολογικών Γραφείων Θεσσαλο-
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3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μετα-

φορών, μετά από γνώμη των νομικών προσώπων της 

παραγράφου 2, που εκδίδεται εντός προθεσμίας τριών 

(3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζο-

νται τα απαραίτητα προσόντα, όπως ιδίως η απαιτού-

μενη εμπειρία, οι κανόνες και οι αρχές που διέπουν το 

έργο τους, η διάρκεια των απαραίτητων σεμιναρίων της 

παραγράφου 2, ο τρόπος και η διαδικασία αξιολόγησής 

τους, τα κριτήρια κατηγοριοποίησής τους για την επιλο-

γή τους μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, οι ιδιότητες που 

είναι ασυμβίβαστες με το έργο τους, τα όργανα επιβολής 

κυρώσεων σε περίπτωση μη εφαρμογής των σχετικών 

με το έργο τους διατάξεων, η αμοιβή για την παροχή των 

υπηρεσιών τους η οποία βαρύνει την αναθέτουσα αρχή, 

το είδος της σύμβασης μεταξύ των Ειδικών Επιμετρητών 

και της αναθέτουσας αρχής, καθώς και κάθε άλλο θέμα 

σχετικό με τα ανωτέρω. Εντός προθεσμίας τριών (3) μη-

νών μετά από την έκδοση της Υπουργικής απόφασης, 

τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 2 συγκροτούν το 

Σώμα Ειδικών Επιμετρητών.

4. Ειδικά για συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ έργα 

ύδρευσης, αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων και 

διαχείρισης στερεών αποβλήτων, όταν η αξία σύμβασης 

είναι ανώτερη του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων 

(500.000) ευρώ, και αναθέτουσα αρχή ή αναθέτων φορέ-

ας είναι δήμος με πληθυσμό έως δέκα χιλιάδες (10.000) 

κατοίκους ή νομικό πρόσωπο αυτού, με αρμοδιότητα 

υλοποίησης έργων των ανωτέρω κατηγοριών η επιλογή 

ειδικού επιμετρητή είναι υποχρεωτική. Η επιλογή ειδικού 

επιμετρητή είναι υποχρεωτική και για τα έργα του προη-

γούμενου εδαφίου που κατά την έναρξη λειτουργίας του 

Σώματος έχουν ανεκτέλεστο τμήμα σύμβασης ανώτερο 

των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ. 

Άρθρο 219 

Η προθεσμία του άρθρου 31 του ν. 4474/2017 (Α΄ 

80) περί προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στις 

διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατά-

ξεις, παρατείνεται έως την 30ή Απριλίου 2018 και στους 

υπαλλήλους- εξεταστές υποψηφίων οδηγών και οδη-

γών θα καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση, όπως αυτή 

έχει καθορισθεί στην κ.υ.α. 75186/10428/15.11.2016 

(Β΄4080). 

Άρθρο 219Α 

Επιτρέπεται στα τουριστικά γραφεία και στα γρα-

φεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, όπως ορίζονται στις 

περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 

4276/2014 (Α΄ 155), και σε εταιρείες και συνεταιρισμούς 

Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης Αυτοκινήτων, που έχουν 

συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3109/2003 (Α` 

38) και το άρθρο 87 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), η ολική 

εκμίσθωση με οδηγό μέσω προκρατήσεως με αντί-

στοιχη σύμβαση ελαχίστου διάρκειας τριών (3) ωρών, 

Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) Αυτοκινήτων απα-

γορευομένης της μεταφοράς επιβατών με κόμιστρο με 

τα αυτοκίνητα αυτά. 

Άρθρο 219Β

Τροποποίηση του άρθρου δεύτερου του 

ν. 4388/2016 (Α΄ 93) 

Μετά το τέλος της παραγράφου 13 του άρθρου δεύτε-

ρου του ν. 4388/2016 (Α΄ 93) προστίθεται παράγραφος 

14 ως ακολούθως:

«14. Η συσταθείσα με το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός 

του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 210) 

Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής Συγκοι-

νωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης (ΕΥΔΕ/ 

ΚΣΕΣΠ), ασκεί τα καθήκοντα και υποχρεώσεις της Ανα-

θέτουσας Αρχής έως την κατακύρωση και υπογραφή 

της υπό δημοπράτηση σύμβασης για την εγκατάσταση 

πλήρους ηλεκτρονικού συστήματος αναλογικής χρέω-

σης διοδίων τελών, δορυφορικής τεχνολογίας με οπτική 

αναγνώριση, καθώς και σε κάθε άλλη συναφθείσα ή προς 

σύναψη σύμβαση αναγκαίας υποστηρικτικής δράσης 

στα πλαίσια της υπόψη δημοπράτησης και για το ίδιο 

χρονικό διάστημα.».

ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄
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ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 

ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ 

Άρθρο 220

Έννοια και λειτουργία ιδιωτικών ραδιοφωνικών 

σταθμών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής 

ελεύθερης λήψης 

1. Η λειτουργία των ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών 

που μεταδίδουν το πρόγραμμά τους σε ελεύθερη λήψη 

μέσω επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, υπόκειται σε 

αδειοδότηση, η οποία γίνεται κατόπιν διαγωνιστικής 

διαδικασίας μέσω δημοπρασίας. Η διαδικασία αδειο-

δότησης διενεργείται από το Ε.Σ.Ρ., το οποίο εκδίδει τη 

σχετική προκήρυξη. 

2. Oι άδειες διακρίνονται σε εθνικής και περιφερειακής 

εμβέλειας. Εθνικής εμβέλειας είναι οι άδειες που καλύ-

πτουν πληθυσμιακά την επικράτεια και περιφερειακής 

εμβέλειας οι άδειες που καλύπτουν πληθυσμιακά τις Πε-

ριοχές Απονομής, όπως καθορίζονται με τον εκάστοτε 

ισχύοντα Χάρτη Συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ραδιο-

φωνικής ευρυεκπομπής. 

3. Οι ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί επίγειας ψη-

φιακής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης διακρίνονται 

αναλόγως του χαρακτήρα του προγράμματός τους σε 

ενημερωτικούς και μη ενημερωτικούς και βάσει αυτού 

αδειοδοτούνται αντιστοίχως. 

Άρθρο 221

Πλαίσιο διαδικασίας αδειοδότησης 

1. Η διενέργεια και η ολοκλήρωση της διαδικασίας 

αδειοδότησης του παρόντος νόμου γίνεται σύμφωνα 

με τον εκάστοτε ισχύοντα Χάρτη Συχνοτήτων επίγειας 

ψηφιακής ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής. 

2. Ο Χάρτης Συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ραδιο-

φωνικής ευρυεκπομπής της παραγράφου 1 εκδίδεται 
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