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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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ια) διεύθυνση της επαγγελματικής εγκατάστασης του 
ιατρού, η οποία θα πληροί τις εκάστοτε διατάξεις που 
ισχύουν για τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγεί-
ας, αν πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία ιατρό, ή το 
νοσοκομείο ή κέντρο υγείας ή άλλη μονάδα δευτερο-
βάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αν παρέχει 
εξαρτημένες υπηρεσίες σε τέτοιες μονάδες, και 

ιβ) παράβολο που ορίζεται εκάστοτε με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου, στον 
οποίο ο ιατρός αιτείται την εγγραφή. Το παράβολο, με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, 
μπορεί, να είναι ηλεκτρονικό. 

5. Σε περίπτωση μετεγγραφής, η εγγραφή στο νέο Σύλ-
λογο γίνεται ταυτόχρονα με τη διαγραφή του ιατρού από 
τον προηγούμενο, ηλεκτρονικά. Ο ιατρός υποχρεούται 
εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών να προ-
σέλθει αυτοπροσώπως για να επιβεβαιώσει τη μετεγγρα-
φή του. Σε διαφορετική περίπτωση, διαγράφεται μετά 
από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Άρθρο 296

Ετήσια Δήλωση 

1. Ο ιατρός, ο εγγεγραμμένος στα μητρώα του Ιατρικού 
Συλλόγου, υποχρεούται κάθε έτος και μέχρι τέλους Φε-
βρουαρίου να υποβάλει στο Σύλλογο, του οποίου είναι 
μέλος, δήλωση, η οποία περιέχει τα εξής στοιχεία:

α) όνομα, επώνυμο, όνομα πατρός, όνομα μητρός, 
τόπο γέννησης, ιθαγένεια, διεύθυνση κατοικίας και του 
ιατρείου και την ιατρική ειδικότητα που ασκεί νομίμως,

β) βεβαίωση ότι αυτός ασκεί πράγματι το λειτούργημα 
του ιατρού, διατηρώντας προσωπικό ιατρείο ή από κοι-
νού με άλλον ιατρό, του οποίου πρέπει να αναφέρει το 
ονοματεπώνυμο, ή άλλο ιδιωτικό φορέα παροχής Πρω-
τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, καθώς και αν παρέχει τις 
υπηρεσίες του σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πάγια 
αντιμισθία ή κατ΄ αποκοπήν ή ανά επίσκεψη, δηλώνο-
ντας και το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του φυσικού 
ή νομικού προσώπου, τη διεύθυνση αυτού και το ποσό 
της αντιμισθίας ή αμοιβής ανά επίσκεψη, όπως, επίσης, 
αν λαμβάνει κάποια σύνταξη, τον ασφαλιστικό φορέα 
και το ποσό αυτής,

γ) βεβαίωση σε ποιους άλλους Ιατρικούς Συλλόγους 
παρέχει υπηρεσίες είτε Πρωτοβάθμιας είτε Δευτεροβάθ-
μιας Φροντίδας Υγείας, 

δ) βεβαίωση ότι ο δηλών δεν υπάγεται σε κάποιο από 
τα κατά νόμο κωλύματα και ασυμβίβαστα και ότι έχει δι-
καίωμα άσκησης της ιατρικής με βάση πτυχία και τίτλους 
ελληνικών ιατρικών σχολών ή κατά νόμο αναγνωρισμέ-
νων αλλοδαπών,

ε) βεβαίωση ότι δεν βρίσκεται σε αναστολή ιατρικού 
επαγγέλματος λόγω πειθαρχικών ποινών, όπως προβλέ-
πονται στο άρθρο 322, και δεν έχει στερηθεί της άδειας 
λόγω μη καταβολής εισφορών, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 315 παράγραφος 2.

2. Η δήλωση δεν γίνεται δεκτή εφόσον δεν συνοδεύεται 
από απλό αντίγραφο της απόδειξης περί καταβολής της 
οφειλομένης στον Ιατρικό Σύλλογο ετήσιας εισφοράς. 

3. Ο ιατρός είναι υποχρεωμένος να ανακοινώνει προς 
τον Ιατρικό Σύλλογο οποιαδήποτε μεταβολή των στοι-

χείων του εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από 
την ημέρα της μεταβολής.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε Ιατρικού Συλλόγου, 
με αιτιολογημένη απόφασή του, μπορεί να διαγράφει 
από το μητρώο του τους ιατρούς, οι οποίοι, παρά τις 
επανειλημμένες υπομνήσεις του Συλλόγου, δεν υπέ-
βαλαν τη δήλωση της παραγράφου 1 και την εισφορά 
τους. Επίσης, μπορεί να προβαίνει σε όλες τις νόμιμες 
ενέργειες, εξωδικαστικές και δικαστικές, προκειμένου 
να εισπράξει τις οφειλόμενες εισφορές, με τις εκάστοτε 
νόμιμες προσαυξήσεις.

Η ανωτέρω διαγραφή του ιατρού από το μητρώο του 
κύριου Ιατρικού Συλλόγου, στον οποίο είναι εγγεγραμμέ-
νος, επιφέρει την άμεση ανάκληση της άδειας άσκησης 
του επαγγέλματός του από το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Π.Ι.Σ.

5. Η δήλωση της παραγράφου 1 επισυνάπτεται στο 
μητρώο του Συλλόγου και καταχωρείται στον ατομικό 
φάκελο που τηρείται για κάθε ιατρό-μέλος του Συλλόγου.

6. Σε αυτούς που υποβάλλουν εμπροθέσμως πλήρη 
δήλωση χορηγείται δελτίο ταυτότητας ιατρού, το οποίο 
ισχύει μέχρι τέλους Φεβρουαρίου του επομένου της 
έκδοσης έτους, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο 
μπορεί να τους εξυπηρετεί στην άσκηση του λειτουργή-
ματός τους. Το δελτίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και 
το Γραμματέα του Ιατρικού Συλλόγου και τον κάτοχο και 
σφραγίζεται με τη σφραγίδα του Συλλόγου, ενώ η ισχύς 
του ανανεώνεται κάθε έτος. 

7. Σε περίπτωση απώλειας του ανωτέρω δελτίου, 
μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου Ιατρικού 
Συλλόγου να επιτρέψει τη χορήγηση νέου δελτίου, που 
ισχύει μέχρι τέλους Φεβρουαρίου του επομένου της έκ-
δοσης έτους.

8. Η εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης, η δήλωση που 
δεν πληροί όλους τους όρους του παρόντος καθώς και 
η υποβολή ανειλικρινούς δήλωσης αποτελεί πειθαρχικό 
παράπτωμα κατά άρθρο 319. Ο παραβάτης απαλλάσσε-
ται στην περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας. 

Άρθρο 297

Μητρώο Μελών - Διαγραφή 

1. Ο Ιατρικός Σύλλογος υποχρεούται να διαγράψει τους 
εντός του έτους παραιτούμενους ιατρούς, τους μετατι-
θέμενους ή μετοικούντες, τους θανόντες, τους λαμβάνο-
ντες σύνταξη γήρατος ή πρόσκαιρης ανικανότητας από 
τον επίσημο ασφαλιστικό τους οργανισμό, αυτούς που 
τελεσιδίκως τους επεβλήθη η ποινή της οριστικής παύ-
σης και αυτούς που με οποιονδήποτε τρόπο απέβαλαν 
την ιδιότητα του ιατρού. Οι Εισαγγελείς των Δικαστηρίων 
και οι Ληξίαρχοι, καθώς και ο επίσημος ασφαλιστικός ορ-
γανισμός τους, υποχρεούνται να αποστέλλουν αμελλητί 
στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο αντίγραφα των καταδικα-
στικών αποφάσεων κατά των ιατρών, των ληξιαρχικών 
πράξεων αυτών, καθώς και της συνταξιοδότησής τους, 
ολικής ή μερικής.

2. Οι ιατροί που επιθυμούν να μετοικήσουν στην αλ-
λοδαπή ή να διαγραφούν, υποχρεούνται να υποβάλ-
λουν σχετική αίτηση προς τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο, 
ο οποίος αποδέχεται τη μετοίκηση ή τη διαγραφή μόνον 
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υποδεικνύεται από αυτό. Όταν τα εισπραττόμενα υπερ-
βαίνουν τα συνήθη μηνιαία έξοδα του Συλλόγου, ο Τα-
μίας υποχρεούται να καταθέσει αυτά στην Τράπεζα της 
Ελλάδος ή σε μία από τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα 
Τράπεζες, που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Άρθρο 314

Εξελεγκτική Επιτροπή 

1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρείς (3) 
ελεγκτές μέλη του Ιατρικού Συλλόγου, οι οποίοι εκλέ-
γονται από τη Γενική Συνέλευση ταυτόχρονα με τις 
αρχαιρεσίες προς ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, 
Πειθαρχικού Συμβουλίου και εκπροσώπων στον Π.Ι.Σ. 
Αρμοδιότητα της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος 
των βιβλίων, των στοιχείων και της εν γένει οικονομικής 
διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η 
σύνταξη και υποβολή έκθεσης ελέγχου στον Πρόεδρο 
του Ιατρικού Συλλόγου δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημε-
ρολογιακές ημέρες πριν τη συνέλευση, στην οποία θα 
λογοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρό-
εδρο του Ιατρικού Συλλόγου μετά την έγκριση των αρ-
χαιρεσιών από την Περιφέρεια, συνεδριάζει στα γραφεία 
του Συλλόγου και εκλέγει Πρόεδρο από τα μέλη της. 
Ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής συγκαλεί τα 
μέλη της σε συνεδρίαση, όποτε απαιτείται. Η Εξελεγκτι-
κή Επιτροπή προβαίνει σε έλεγχο της διαχείρισης του 
Συλλόγου όταν κρίνει αυτό αναγκαίο. Η σχετική έκθεση 
υποβάλλεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρε-
ούται να υποβάλλει την έκθεση των παραγράφων 1 και 
2 εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την 
υποβολή της σε αυτόν από τους ελεγκτές στον Π.Ι.Σ. και 
να παρέχει αντίγραφο σε κάθε αιτούντα. Η έκθεση ανα-
γιγνώσκεται ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης κατά την 
ετήσια λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Άρθρο 315

Εισφορές - Υποχρεώσεις προς Π.Ι.Σ. 

1. Τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου υποχρεούνται σε 
ετήσια εισφορά, η οποία καθορίζεται κατ΄ έτος από το 
Διοικητικό Συμβούλιο κάθε Ιατρικού Συλλόγου, κατά 
την έναρξη του νέου οικονομικού έτους, ανάλογα με 
τις τοπικές συνθήκες. Ομοίως υποχρεούνται σε ετήσια 
εισφορά αυτοί που έχουν εγγραφεί στο ειδικό μητρώο 
άλλου Ιατρικού Συλλόγου από εκείνον στον οποίο είναι 
εγγεγραμμένα μέλη. Για ιατρικές εταιρείες, ιατρούς μέλη 
ΔΕΠ μπορεί να προβλέπεται κλιμάκωση των εισφορών. 

2. Οι εισφορές της παραγράφου 1 καταβάλλονται μέ-
χρι τέλος Φεβρουαρίου του επομένου έτους. Ο ιατρός 
που δεν κατέβαλε εμπρόθεσμα τις εισφορές του υποχρε-
ούται σε καταβολή εισφοράς προσαυξημένης νομίμως. 
Για καθυστέρηση πέραν των έξι (6) μηνών, ο ιατρός πα-
ραπέμπεται με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου 
και προσωπική ευθύνη του Ταμία του Ιατρικού Συλλόγου 
στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και τιμωρείται με πρόστιμο 
μέχρι του οφειλόμενου ποσού της εισφοράς του. Ιατρός 
που δεν υπέβαλε εισφορά επί τριετία διαγράφεται από 
τα μητρώα του Ιατρικού Συλλόγου με αιτιολογημένη 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από προ-
ηγούμενη ακρόαση του ιατρού. Ανάλογα ισχύουν και για 
ιατρούς εγγεγραμμένους στα Ειδικά Μητρώα Ιατρικών 
Συλλόγων στους οποίους δεν είναι μέλη. 

3. Από την εισφορά απαλλάσσονται οι νεοεγγραφέντες 
για το πρώτο έτος μετά την εγγραφή, τα μέλη που υπη-
ρετούν τη στρατιωτική τους θητεία και για όσο χρονικό 
διάστημα υπηρετούν τη θητεία τους, ή είναι αποδεδειγ-
μένως άνεργοι. Για το χρονικό αυτό διάστημα πρώτου 
έτους των νεοεγγραφέντων, θητείας ή ανεργίας δεν πα-
ρακρατείται και δεν καταβάλλεται από τους Ιατρικούς 
Συλλόγους η εισφορά τους προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό 
Σύλλογο, όπως περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο. 

4. Οι Ιατρικοί Σύλλογοι καταβάλλουν στον Πανελλήνιο 
Ιατρικό Σύλλογο, ως υποχρεωτική υπέρ αυτού εισφορά, 
για τα τακτικά μέλη τους ποσό που προτείνεται με από-
φαση της Γενικής Συνέλευσης του Πανελληνίου Ιατρι-
κού Συλλόγου. Καταβάλλουν επίσης αντίστοιχη εισφορά 
προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για τα μέλη, φυ-
σικά και νομικά πρόσωπα, που είναι εγγεγραμμένα στα 
Ειδικά Μητρώα, όπως ανωτέρω περιγράφονται. 

5. Για την είσπραξη της εισφοράς αυτής είναι υπεύθυ-
νοι ο Πρόεδρος και ο Ταμίας κάθε Ιατρικού Συλλόγου, 
οι οποίοι καταβάλλουν αυτή αμελλητί στον Πανελλήνιο 
Ιατρικό Σύλλογο. 

Αδικαιολόγητη καθυστέρηση της καταβολής πέραν 
του ενός (1) έτους συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για 
τον Πρόεδρο και τον Ταμία κάθε Ιατρικού Συλλόγου που 
εκδικάζεται από το Α.Π.Σ.Ι. μετά από παραπομπή από το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ. Η επιβαλλόμενη πειθαρ-
χική ποινή είναι αυτή του προστίμου μέχρι έκπτωσης 
από το αξίωμα, οφείλεται δε νόμιμος τόκος υπερημερίας. 

6. Κάθε Ιατρικός Σύλλογος υποχρεούται να υποβάλει 
στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο την έκθεση των ελε-
γκτών, την ετήσια λογοδοσία του Διοικητικού Συμβου-
λίου, καθώς και τον προϋπολογισμό του.

7. Οι Ιατρικοί Σύλλογοι μπορούν να εισπράττουν «δι-
καίωμα εγγραφής» από τα νεοεγγραφόμενα στα μητρώα 
τους μέλη. Το ποσό για το δικαίωμα εγγραφής ορίζεται 
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού 
Συλλόγου. 

Άρθρο 316

Εποπτεία Υπουργού 

Όλοι οι ανά το κράτος Ιατρικοί Σύλλογοι καθώς και ο 
Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος υπάγονται στην επο-
πτεία του Υπουργού Υγείας. 

Άρθρο 317

Αναστολή αρχαιρεσιών 

Ο Υπουργός Υγείας μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή 
του, μετά από πρόταση του Π.I.Σ., να αναστέλλει για χρο-
νικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, τη 
διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Διοικητικών και 
Πειθαρχικών Συμβουλίων, Εξελεγκτικής Επιτροπής, εκ-
προσώπων στη Γενική Συνέλευση του Π.Ι.Σ. των Ιατρικών 
Συλλόγων καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου, της 
Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Α.Π.Σ.Ι. του Πανελληνίου 
Ιατρικού Συλλόγου. 
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