ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
«Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές
υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης».
Από τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
Ι.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού

1.
Δαπάνη από: i)τη δημιουργία και ανάπτυξη στο Υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης των νέων ψηφιακών υπηρεσιών «myAuto», «Audit-Car» και
«myPhoto», ii) τη διασύνδεση αυτών με τα εμπλεκόμενα πληροφοριακά
συστήματα του δημοσίου τομέα (του Υπουργείου Μεταφορών, Α.Α.Δ.Ε.,
ΕΛ.ΑΣ κ.λπ.), iii) την αναβάθμιση της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ) της
Δημόσιας Διοίκησης και του Κυβερνητικού Νέφους Δημοσίου Τομέα (GCloud) μέσω των οποίων λειτουργούν οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες. Η εν λόγω
δαπάνη εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα και από την έκδοση των σχετικών
κ.υ.α. (άρθρα 31,32 και 49)
2.
Δαπάνη από την ανάπτυξη της χρήσης ψηφιοποιημένης ιδιόχειρης
υπογραφής στις συναλλαγές φυσικών προσώπων με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (Κ.Ε.Π.) για την προμήθεια νέου εξοπλισμού και την ανάπτυξη
αντίστοιχου λογισμικού. Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από πραγματικά
γεγονότα (είδος και κόστος εξοπλισμού κ.λπ.). (άρθρο 33)
3.
Δαπάνη από την καθιέρωση λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης
Κυβερνοασφάλειας της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων σε καθημερινή βάση όλο το εικοσιτετράωρο, με τη δυνατότητα
συγκρότησης συνεργείων υπαλλήλων από άλλες υπηρεσίες του ιδίου
Υπουργείου και την εκ τούτου: i) καταβολή πρόσθετων αμοιβών στους
υπαλλήλους της ανωτέρω υπηρεσίας, για νυχτερινή απασχόληση και εργασία
κατά τις εξαιρέσιμες και αργίες), ii) χορήγηση αποζημιώσεων στα μέλη των
συνεργείων και iii) κάλυψη του κόστους κατάρτισης αυτών των μελών των εν
λόγω συνεργείων. Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα
(αριθμός υπαλλήλων, ώρες υπερωριακής απασχόλησης, κόστος κατάρτισης,
κ.λπ.) και από την έκδοση σχετικής κανονιστικής πράξης. (άρθρα 34 και 50
παρ.1)
4.
Δαπάνη από την ανάπτυξη και λειτουργία της εφαρμογής της
διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων του δημοσίου τομέα
που εκδίδουν έγγραφα ταυτοποίησης (ΕΛ.ΑΣ. κ.λπ.) για την εξ αποστάσεως
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εξακρίβωση της γνησιότητας των στοιχείων αυτών, με τα πληροφοριακά
συστήματα των παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης. (άρθρο 47) Η εν λόγω
δαπάνη εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα.
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του
κρατικού προϋπολογισμού.

II.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών λοιπών
φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των
ανωνύμων εταιρειών Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. και Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., από την κάλυψη του
κόστους για: α) την τήρηση από τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. και την
Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., υποχρεωτικά ηλεκτρονικού μητρώου, για την καταγραφή των
κεντρικών ηλεκτρονικών εφαρμογών και των κεντρικών πληροφοριακών
συστημάτων που εγκαθίστανται στα Κυβερνητικά Νέφη [ Δημοσίου Τομέα (GCloud), Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) και Τομέα Υγείας (HCloud), αντίστοιχα], (άρθρο 35)
β) την εγκατάσταση των κεντρικών ηλεκτρονικών εφαρμογών και των
κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων των μνημονευόμενων φορέων στο
Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud). (άρθρο 36)
Οι ανωτέρω δαπάνες, το ύψος των οποίων εξαρτάται από πραγματικά
γεγονότα και από την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης, θα
αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού και των
προϋπολογισμών λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.
ΙΙΙ.

Επί του προϋπολογισμού του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο
(φορέας της Γενικής Κυβέρνησης)

1.
Ετήσια δαπάνη από: α) τη σύσταση: i) έξι (6) προσωρινών θέσεων
Τομεαρχών Κτηματολογίου στην Υποδιεύθυνση Περιφερειακών Υπηρεσιών
Κτηματολογίου και ii) δώδεκα (12) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή και
την ως εκ τούτου καταβολή: i) επιδόματος θέσης ευθύνης στους Τομεάρχες
(2/3 του προϊσταμένου Τμήματος) και ii) αποδοχών στους δικηγόρους. (άρθρο
18 παρ. 2 και 3)Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης, ανέρχεται συνολικά στο ποσό
των 400 χιλ. ευρώ περίπου,
β)
τη σύσταση πενταμελούς επιτροπής εμπειρογνωμόνων για την επίλυση
νομικών ζητημάτων κτηματολογικού δικαίου. (άρθρο 22 και 48 παρ.6) Το
ύψος της ανωτέρω δαπάνης θα καθοριστεί με την έκδοση της σχετικής κ.υ.α.
γ)
τον καθορισμό τους ύψους της αμοιβής των διαπιστευμένων μηχανικών
για το Ελληνικό Κτηματολόγιο. (άρθρα 23 και 48 παρ.9) Η εν λόγω δαπάνη
θα καθορισθεί με την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης.
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2.
Δαπάνη από: α) τη δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμβάσεων
με το Τ.Ε.Ε. για την παροχή των αναγκαίων υποστηρικτικών τεχνικών
υπηρεσιών. (άρθρο 14) Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής εξαρτάται από
πραγματικά περιστατικά (αριθμός και όροι των προγραμματικών συμβάσεων
κ.λπ.),
β)
την κάλυψη του κόστους δημιουργίας, συντήρησης και λειτουργίας της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποστήριξης της διενέργειας εμπράγματων
δικαιοπραξιών επί ακινήτων. (άρθρα 29 και 48 παρ.11) Το ύψος της εν λόγω
δαπάνης θα καθορισθεί με την έκδοση της σχετικής κ.υ.α.
3.
Ενδεχόμενη δαπάνη από τυχόν καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του
συνιστώμενου Εποπτικού Συμβουλίου (5μελές). (άρθρο 27)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο».
ΙΙΙ.

Επί του προϋπολογισμού της Εθνικής Σχολής
Λειτουργών (Ε.Σ.ΔΙ / φορέας Γενικής Κυβέρνησης)

Δικαστικών

Δαπάνη από την κάλυψη του κόστους διενέργειας των ειδικών
σεμιναρίων επιμόρφωσης των κτηματολογικών δικαστών και κτηματολογικών
εφετών, με δυνατότητα χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό.
(άρθρα 12 και 48 παρ.2)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (Ε.Σ.ΔΙ.)

IV.

Επί του προϋπολογισμού της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ./φορέας Γενικής Κυβέρνησης)

Δαπάνη από: α) την καταβολή πρόσθετων αποζημιώσεων στο
προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Τ. λόγω της συμμετοχής του σε συνεργεία επιφυλακής
(ενεργού και ετοιμότητας), που συγκροτούνται λόγω της θέσπισης συστήματος
επιφυλακής της Ε.Ε.Τ.Τ. για την πρόσβαση στο Εθνικό Μητρώο
Ραδιοσυχνοτήτων, προς αντιμετώπιση σοβαρών περιπτώσεων επιζήμιων
παρεμβολών και εκτάκτων καταστάσεων φυσικών καταστροφών, (άρθρο 41)
β)
την ανάληψη του κόστους των εργασιών εγκατάστασης και
λειτουργίας ηλεκτρονικού εξοπλισμού και κατασκευών κεραιών του Εθνικού
Συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας Φάσματος (Ε.Σ.Δ.Ε.Φ.), που
υλοποιούνται από τον εκμισθωτή του χώρου με τη διενέργεια σύναψης
σχετικής σύμβασης μίσθωσης χώρου κατόπιν διαπραγμάτευσης, (άρθρο 42)
γ)
την καταβολή πρόσθετων αποζημιώσεων στα στελέχη της Ε.Ε.Τ.Τ.,
για την απασχόλησή τους εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας και εκτός
του χρόνου υπερωριακής απασχόλησης, για τον έλεγχο και τη διεκπεραίωση
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των αιτημάτων αδειοδότησης κατασκευών κεραιών σχετικά με την αξιοποίηση
των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος που χορηγήθηκαν κατά τον
διαγωνισμό για τη χορήγηση φάσματος 5G καθώς και των αιτημάτων
αδειοδότησης κατασκευών κεραιών των αδειοδοτημένων παρόχων δικτύου
επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής (άρθρο 39 παρ.7, του
ν.4635/2019). (άρθρο 43 )
Οι ανωτέρω δαπάνες, το ύψος των οποίων εξαρτάται από πραγματικά
γεγονότα και από την έκδοση των σχετικών κανονιστικών πράξεων, θα
αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Εθνικής
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.).

V.

Επί του προϋπολογισμού του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών
Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε. (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε./φορέας Γενικής
Κυβέρνησης)

Δαπάνη από: α) τη χορήγηση αποζημίωσης, κατά τις κείμενες διατάξεις,
στα μέλη των εκτάκτων οργάνων ελέγχου και πιστοποίησης των επενδυτικών
σχεδίων, που μπορεί να συστήνει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του
Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., (άρθρο 39 παρ.2)
β) την ανάληψη του κόστους ανάπτυξης Ειδικού Μητρώου Ελεγκτών
Οπτικοακουστικών Έργων καθώς και Πλατφόρμας Ελέγχου Έργων
διασυνδεόμενης με το ανωτέρω Μητρώο, (άρθρο 40 παρ.1 και 3)
γ) την καταβολή αποζημίωσης στους ιδιώτες-μέλη του συνιστώμενου
Ειδικού Μητρώου για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ελέγχου και
πιστοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, (άρθρα 40 παρ.2 και 50 παρ.3)
δ) την κάλυψη του κόστους έκδοσης Οδηγού Ελέγχου και Δεοντολογίας
Ελεγκτών από το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., (άρθρο 40 παρ.3)
ε) την ανάληψη του κόστους κατάρτισης και επιμόρφωσης των ελεγκτών
και την περιοδική πιστοποίηση των δεξιοτήτων τους. (άρθρο 40 παρ.3)
Οι ανωτέρω δαπάνες, το ύψος των οποίων εξαρτάται από πραγματικά
γεγονότα και από την έκδοση σχετικών κ.υ.α., θα αντιμετωπίζονται από τις
πιστώσεις του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας
Α.Ε. (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε.).

VI.

Επί των προϋπολογισμών των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων
Έρευνας
(Ε.Λ.Κ.Ε.)
των
Α.Ε.Ι.,
των
Ερευνητικών
Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων των Α.Ε.Ι. (άρθρου 17 του
ν.2083/1992) και των Εταιριών Αξιοποίησης και Διαχείρισης της
περιουσίας των Α.Ε.Ι. (φορείς Γενικής Κυβέρνησης).

Δαπάνη από την προμήθεια, από τους ίδιους ως άνω φορείς, των
υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους και του αναγκαίου εξοπλισμού (κεντρικοί
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εξυπηρετητές, άδειες χρήσης λογισμικού κ.λπ.) καθώς και από την
αντιμετώπιση των εξόδων συντήρησης και λειτουργίας αυτών. (άρθρο 46)
Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα και θα
αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις των προϋπολογισμών των ανωτέρω φορέων.

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2021
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΧΡ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Κ.ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ειδική _ΥΨΗΔ_Ελληνικό Κτηματολόγιο-ψηφιακές υπηρεσίες
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