ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ.3 του Συντάγματος)
Επί του σχεδίου νόμου «Ένταξη των περιοχών ισχύος του κτηματολογικού
κανονισμού Δωδεκανήσου στο εθνικό κτηματολόγιο, εφαρμογή σε αυτές
της κοινής εθνικής νομοθεσίας – Διασύνδεση Ληξιαρχείων και “Ελληνικού
Κτηματολογίου” – Καταχώριση αγωγών και αιτήσεων στα κτηματολογικά
φύλλα και λοιπές διατάξεις»
Από τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

Ι.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού

Δαπάνη από την κάλυψη τους κόστους ανάπτυξης, συντήρησης και
λειτουργίας των προβλεπόμενων ηλεκτρονικών συστημάτων και εφαρμογών
(δημιουργία του Ηλεκτρονικού Συστήματος Διασύνδεσης Ληξιαρχείων και
Ελληνικού Κτηματολογίου, έκδοση του ενιαίου πιστοποιητικού οικονομικής
ενημερότητας, διαλειτουργικότητα του πληροφοριακού συστήματος «eΔιέλευσις κ.λπ.), σύμφωνα με τα άρθρα 12, 22 – 25 και 29.
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του κρατικού
προϋπολογισμού.
ΙΙ.

Επί του προϋπολογισμού φορέων Γενικής Κυβέρνησης

1.
Ετήσια δαπάνη του προϋπολογισμού του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό
Κτηματολόγιο», από την καταβολή της διαφοράς μισθολογικής δαπάνης, λόγω
της ανακατανομής των θέσεων προσωπικού στην Κεντρική Υπηρεσία και στις
Περιφερειακές Υπηρεσίες του Φορέα (αύξηση θέσεων ΠΕ κατηγορίας με
μείωση των θέσεων της ΤΕ και ΔΕ κατηγορίας). (άρθρο 16) Το ύψος της
δαπάνης αυτής εκτιμάται συνολικά στο ποσό των 11 χιλ. ευρώ περίπου.
2.
Δαπάνη του προϋπολογισμού του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» από
την:
α) κάλυψη του κόστους ανάθεσης σε τρίτους της υλοποίησης των
αναγκαίων νομικών και τεχνικών εργασιών, στο πλαίσιο της διαδικασίας
προσαρμογής των τηρουμένων στα Κτηματολογικά Γραφεία Ρόδου και ΚωΛέρου νομικών, χωρικών και τεχνικών πληροφοριών στο σύστημα του Εθνικού
Κτηματολογίου (άρθρο 4),
β) κάλυψη του κόστους σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για την
αντιμετώπιση πρόσκαιρων και επειγουσών αναγκών, κατά τη διαδικασία του
άρθρου 162 του ν.4483/2017 (άρθρο 11),
γ) καταβολή αμοιβής στους συμβολαιογράφους, στους οποίους ανατίθενται
προσωρινά καθήκοντα Προϊσταμένου Κτηματολογικού Γραφείου ή
Υποκαταστήματος (άρθρο 18),
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δ) κάλυψη του κόστους σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης για την
εκτέλεση πρόσθετων εργασιών που προκύπτουν για τους αναδόχους
κτηματογράφησης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21.
Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης εξαρτάται από την έκδοση των
προβλεπόμενων κ.υ.α., το περιεχόμενο των συναπτόμενων συμβάσεων και από
πραγματικά περιστατικά.
3.
Ενδεχόμενη δαπάνη του προϋπολογισμού της Εθνικής Επιτροπής
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), από τη δημιουργία
ηλεκτρονικού συστήματος για την αυτοματοποιημένη αποστολή οδηγιών ή και
προτάσεων στους φορείς ταχυδρομικών υπηρεσιών όταν αποδεικνύεται σαφώς
η καθυστερημένη επίδοση του ταχυδρομικού αντικειμένου.
(άρθρο 28)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού των προαναφερόμενων φορέων, κατά περίπτωση.
Αθήνα, 11 Μαΐου 2022
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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