ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
«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»

Ι. Γενικές παρατηρήσεις
Α. Το υπό συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο αφορά ειδικά θέµατα του Ελληνικού Κτηµατολογίου. Όπως διαµορφώθηκε κατά την επεξεργασία του από την αρµόδια Διαρκή Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και
Δικαιοσύνης, διαρθρώνεται σε πέντε (5) Μέρη (Α΄ και Ε΄) και αποτελείται από τριάντα πέντε (35) άρθρα.
Με τις διατάξεις του Μέρους Α΄ (άρθρα 1-11), το οποίο αποτελείται από
τρία (3) Κεφάλαια (Α΄- Γ΄), ρυθµίζεται η ένταξη των περιοχών ισχύος του
Κτηµατολογικού Κανονισµού Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηµατολόγιο. Αναλυτικότερα, ορίζονται ο σκοπός και το αντικείµενο του νόµου, που αφορά τη
ρύθµιση της διαδικασίας καταγραφής των σχετικών νοµικών, χωρικών και
τεχνικών πληροφοριών, τη µέριµνα ως προς εγγραπτέα στον Κτηµατολογικό Κανονισµό δικαιώµατα τα οποία δεν καταχωρίζονται στο Εθνικό Κτηµατολόγιο, και ζητήµατα προσωρινής στελέχωσης των Κτηµατολογικών Γραφείων Ρόδου και Κω (Κεφάλαιο Α΄, άρθρα 1 και 2).
Συναφώς, προβλέπεται «διαδικασία προσαρµογής», µε σκοπό την «ενηµέρωση των κτηµατολογικών µερίδων και διαγραµµάτων που τηρούνται σύµφωνα µε τον Κτηµατολογικό Κανονισµό Δωδεκανήσου µε τις εκκρεµείς πρά-
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ξεις, καθώς και [την] καταχώριση της σχετικής πληροφορίας στο σύστηµα
του Εθνικού Κτηµατολογίου», η οποία θα προηγηθεί της µεταφοράς των τηρούµενων στα Κτηµατολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω-Λέρου πληροφοριών.
Οι αναγκαίες για την προσαρµογή νοµικές και τεχνικές εργασίες θα ανατεθούν από το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) «Ελληνικό Κτηµατολόγιο» σε τρίτους, κατά τη σχετική νοµοθεσία. Στους ενδιαφεροµένους
των εκκρεµών αιτήσεων καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων ή απορριφθεισών αιτήσεων προβλέπεται να γίνουν σχετικές κοινοποιήσεις. Η ως άνω
διαδικασία προσαρµογής διέπεται από ορισµένες αρχές, όπως η αντιστοίχιση ενός κτηµατολογικού φύλλου για κάθε ακίνητο και κάθε αυτοτελές ιδιοκτησιακό αντικείµενο, η διατήρηση υπό µορφή αρχείου πληροφοριών τηρούµενων στον Κτηµατολογικό Κανονισµό Δωδεκανήσου οι οποίες δεν αντιστοιχούν στο σύστηµα του Εθνικού Κτηµατολογίου, η διαµόρφωση των κτηµατολογικών διαγραµµάτων βάσει των ατοµικών διαγραµµάτων και των ορίων κατά την υφιστάµενη πραγµατική κατάσταση, εφόσον δεν υπάρχουν
αµφισβητήσεις µεταξύ των όµορων ιδιοκτησιών, διατηρουµένων των έννοµων συνεπειών οι οποίες έχουν παραχθεί, και η ενιαία κτηµατολογική καταγραφή των γηπέδων (γαιών) και των κτισµάτων (οικοδοµών) υπό µορφή γεωτεµαχίου, και η σύνδεσή τους µε τις µερίδες οικοδοµών του Κτηµατολογικού Κανονισµού υπό µορφή αρχείου. Ως δικαιούχος, στο κτηµατολογικό
φύλλο, καταχωρίζεται το πρόσωπο που εµφανίζεται υπό αυτή την ιδιότητα
στην οικεία µερίδα του ακινήτου, ακόµη και αν διαπιστωθεί ο θάνατός του
κατά τη σχετική συλλογή στοιχείων, ενώ ως αγνώστου ιδιοκτήτη καταχωρίζονται ακίνητα για τα οποία δεν υπάρχει καµία πληροφορία ως προς τον δικαιούχο τους από την έναρξη ισχύος του Κτηµατολογικού Κανονισµού Δωδεκανήσου, «ιδίως συνεπεία της διαδικασίας τεχνικής προσαρµογής και µετάπτωσης». Κατά την εκτέλεση των εργασιών προσαρµογής, οι υπηρεσίες
των Κτηµατολογικών Γραφείων Ρόδου και Κω-Λέρου εξακολουθούν να διεκπεραιώνουν τα αιτήµατα καταχώρισης που τους υποβάλλονται και να ενηµερώνουν τα τηρούµενα βιβλία και στοιχεία, εκκαθαρίζουν δε κάθε σχετική εκκρεµότητα προς τον σκοπό της πληρότητας και ορθότητας των παραγόµενων αρχείων περιγραφικής και χωρικής πληροφορίας που εκπονούνται για
τις εργασίες προσαρµογής (Κεφάλαιο Β΄, άρθρα 3, 4, 5, 6 και 7). Μετά το
πέρας της διαδικασίας προσαρµογής, τα αρχεία µε τις νοµικές, χωρικές και
τεχνικές πληροφορίες δηµοσιοποιούνται µε ανάρτηση στα καταστήµατα
των Κτηµατολογικών Γραφείων Ρόδου και Κω-Λέρου και στα οικεία Δηµαρχεία, καθώς και ηλεκτρονικά στις ιστοσελίδες του Φορέα και των Δικηγορικών Συλλόγων Ρόδου και Κω, παρεχοµένης προθεσµίας τεσσάρων (4), καταρχήν, µηνών από την ηλεκτρονική ανάρτηση, στους έχοντες έννοµο συµ-
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φέρον, µεταξύ των οποίων και όσοι έχουν δικαιώµατα επί των ακινήτων που
εµφανίζονται ως αγνώστου ιδιοκτήτη, για να υποβάλουν αίτηση διόρθωσης
πρόδηλων σφαλµάτων. Προδήλως εσφαλµένη θεωρείται µία καταχώριση,
«εάν παρατηρείται αδικαιολόγητη απόκλιση µεταξύ των στοιχείων που έχουν καταχωριστεί στις κτηµατολογικές µερίδες ή τα διαγράµµατα και εκείνων που έχουν αναρτηθεί». Επί των αιτήσεων θα αποφανθεί το οικείο Κτηµατολογικό Γραφείο, µετά από εισήγηση των αναδόχων προσαρµογής. Τα
αρχεία υφίστανται τελική αναµόρφωση µετά από την εξέταση των τυχόν αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλων σφαλµάτων, διατηρουµένων όλων των εννόµων συνεπειών που προέκυψαν κατά το χρονικό διάστηµα ισχύος του Κτηµατολογικού Κανονισµού Δωδεκανήσου. Ακίνητα τα οποία, και µετά την αναµόρφωση, εξακολουθούν να φέρουν την ένδειξη «άγνωστος ιδιοκτήτης»,
καταχωρίζονται ως ιδιοκτησία του Ελληνικού Δηµοσίου. Επί αυτών των ακινήτων, προβλέπεται ότι δεν εφαρµόζονται εκ µόνης της εγγραφής αυτής οι
διατάξεις για την προστασία των ακινήτων του ελληνικού Δηµοσίου, εκτός
εάν το Δηµόσιο προβάλλει ίδια δικαιώµατα (Κεφάλαιο Β’, άρθρα 7 και 8 του
νοµοσχεδίου). Σε κάθε περίπτωση, εφαρµόζεται η ειδική διοικητική διαδικασία των άρθρων 8 έως 12 του α.ν. 1539/1938 (βλ. κατωτέρω, άρθρο 33 παρ.
4 του νοµοσχεδίου), µε σκοπό την έρευνα και τη διαπίστωση της βασιµότητας των ισχυρισµών φυσικού ή νοµικού προσώπου, το οποίο προβάλλει έναντι του Δηµοσίου δικαιώµατα κυριότητας επί ακινήτων (βλ. ΣτΕ 165/2020).
Με διαπιστωτική πράξη του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηµατολόγιο» κηρύσσονται η περαίωση της διαδικασίας προσαρµογής και η µετάπτωση των περιοχών στις οποίες ίσχυε ο Κτηµατολογικός Κανονισµός Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηµατολόγιο. Στις ως άνω περιοχές θα εφαρµόζεται, εφεξής, µε εξαίρεση το Δεύτερο Κεφάλαιό του (άρθρα 6 έως 9), ο ν. 2664/1998 περί Εθνικού Κτηµατολογίου, ο οποίος ρυθµίζει τη διαδικασία καταχώρισης των
πληροφοριών που απαιτούνται για τον ακριβή καθορισµό των ορίων των ακινήτων και τη δηµοσιότητα των εγγραπτέων στα κτηµατολογικά βιβλία δικαιωµάτων και βαρών (Κεφάλαιο Β΄, άρθρο 10 του νοµοσχεδίου). Επιπλέον,
στις εν λόγω περιοχές θα εφαρµόζεται η ισχύουσα στην επικράτεια γενική
και ειδική νοµοθεσία περί εµπραγµάτων δικαιωµάτων και λοιπών εγγραπτέων δικαιωµάτων και πράξεων, καθώς προβλέπεται η κατάργηση και των ουσιαστικού δικαίου διατάξεων του Κτηµατολογικού Κανονισµού Δωδεκανήσου, από την έκδοση της ως άνω διαπιστωτικής πράξης (βλ., κατωτέρω, άρθρο 33 του νοµοσχεδίου).
Οι εγγραφές που µεταφέρονται στο Εθνικό Κτηµατολόγιο τεκµαίρονται ακριβείς, κατά το µαχητό τεκµήριο του άρθρου 13 του ν. 2664/1998, το οποίο
µπορεί να ανατραπεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, µετά από αγωγή,
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ασκηθείσα από έχοντα έννοµο συµφέρον κατά του ανακριβώς φεροµένου
στα κτηµατολογικά φύλλα ως δικαιούχου ή των καθολικών διαδόχων του.
Αν η ενεργής µεταφερόµενη εγγραφή είναι η αρχική οριστική καταχώριση
στη µερίδα του ακινήτου, σύµφωνα µε το άρθρο 39 του Κτηµατολογικού Κανονισµού Δωδεκανήσου, δεν χωρεί διόρθωσή της. Κατά την ανωτέρω ρύθµιση, η «αρχική, βασική και θεµελιώδης εγγραφή, η καλουµένη καταγραφή
(…) που ερείδεται στην αρχική κτηµατογραφική αποτύπωση και απογραφή
(βλ. άρθρα 14, 62, 70, 73, 74, 76 του Κτηµατολογικού Κανονισµού), προς
διάκριση των µετά ταύτην επερχοµένων εγγραφών (…), υπογράφεται από
τον Προϊστάµενο του οικείου Κτηµατολογικού φακέλου (άρθρο 45 παρ. 3
του Κτηµατολογικού Κανονισµού), υπόκειται δε σε προσφυγή ενώπιον του
Δευτεροβαθµίου Δικαστηρίου (…) εντός προθεσµίας τριών ετών από την ηµέρα, κατά την οποία συνετελέσθη η εγγραφή, παρερχοµένης δε απράκτου
της ως άνω τριετούς προθεσµίας ή µετά απόρριψη της κατά ταύτης ασκηθείσας προσφυγής, η ανωτέρω εγγραφή καθίσταται αυτοδικαίως οριστική (άρθρο 38 παρ. 1 του Κτηµατολογικού Κανονισµού), εντός δε ετέρας προθεσµίας τριών ετών, αρχοµένης από τότε που η εγγραφή κατέστη οριστική,
µπορεί αυτή να προσβληθεί ενώπιον του ιδίου ως άνω Δικαστηρίου, σε ορισµένες περιπτώσεις, µετά παρέλευση δε απράκτου της προθεσµίας αυτής
καθίσταται αµετάκλητος (άρθρο 39 παρ. 2 του Κτηµατολογικού Κανονισµού), µε συνέπεια να καθίσταται απρόσβλητος και ακαταµάχητος κατ’ αµάχητο τεκµήριο έναντι πάντων, µη επιτρεποµένης δηλαδή κατ’ αυτής ανταποδείξεως. Οι µεταγενέστερες, όµως, της πρώτης εγγραφής καταχωρίσεις
δεν µπορούν να καταστούν αµετάκλητες, δεδοµένου ότι περί αυτών δεν
προβλέπεται στον Κτηµατολογικό Κανονισµό αντίστοιχη Διαδικασία, ενόψει
του ότι ουδεµία σκοπιµότητα θα δικαιολογούσε το αµετάκλητο αυτών, αποτελούν δε απόδειξη για το δικαίωµα στο ακίνητο κατά µαχητό τεκµήριο, επιτρεποµένης ανταποδείξεως (ΑΠ 1004/2009 δηµ. ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1727/1999, ΕΕΝ 2001/361, ΑΠ 1467/1996, Δ/νη 38.594, Ολ. ΑΠ 1270/1985, ΝοΒ 34.214,
Ολ. ΑΠ 569/1975, ΝοΒ 23.1081, βλ. Π. Θεοδωρόπουλος, Το ισχύον εν Δωδεκανήσω Δίκαιο, Β΄ έκδοση, 1981, παρ. 33-38, σελ. 90-98)» (ΕφΔωδ
292/2017). Εξ άλλου, ρητή αναφορά γίνεται κατωτέρω, στο άρθρο 33 παρ. 3
του νοµοσχεδίου, στην περίπτωση της κτήσης δικαιωµάτων µε χρησικτησία
του άρθρου 63 του Κτηµατολογικού Κανονισµού Δωδεκανήσου. Συναφώς,
εφόσον έχει συµπληρωθεί ο απαιτούµενος, κατά τον ανωτέρω Κανονισµό,
χρόνος κατά την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης, το σχετικό δικαίωµα θα
αναγνωρισθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, σύµφωνα µε το άρθρο 13
παρ. 2 του ν. 2664/1998, και θα διορθωθεί η εγγραφή. Σε περιπτώσεις, όµως,
για τις οποίες ο χρόνος χρησικτησίας έχει αρχίσει µεν υπό το καθεστώς ι-
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σχύος του Κτηµατολογικού Κανονισµού Δωδεκανήσου, αλλά δεν έχει συµπληρωθεί κατά την έκδοση της ανωτέρω διαπιστωτικής πράξης, το δικαίωµα δεν αποκτάται, αλλά απαιτείται επιπλέον η συµπλήρωση του απαιτούµενου κατά τον Αστικό Κώδικα και τη λοιπή νοµοθεσία, χρόνου.
Τέλος, ρυθµίζονται τα της στελέχωσης των υπηρεσιών του Κτηµατολογικού Γραφείου Δωδεκανήσου και του Υποκαταστήµατος Κω (Κεφάλαιο Γ΄,
άρθρο 11).
Με τις διατάξεις του Μέρους Β΄ (άρθρα 12-29), το οποίο αποτελείται από
τρία (3) Κεφάλαια (Α΄- Γ΄), ρυθµίζονται η διασύνδεση των ληξιαρχείων µε το
«Ελληνικό Κτηµατολόγιο», ζητήµατα καταχώρισης αγωγών και αιτήσεων
στα κτηµατολογικά φύλλα και άλλα θέµατα.
Αναλυτικότερα, µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ (άρθρα 12-15) θεσπίζεται ηλεκτρονικό σύστηµα αυτοµατοποιηµένης διασύνδεσης των ληξιαρχείων και ληξιάρχων του ν. 344/1976 και του ν.π.δ.δ. µε την επωνυµία «Ελληνικό Κτηµατολόγιο», διά της προσθήκης νέου άρθρου 3Α στον ν. 2664/1998.
«Σκοπός του Συστήµατος είναι η αυτόµατη ηλεκτρονική ενηµέρωση των αλφαβητικών ευρετηρίων και των κτηµατολογικών βιβλίων που τηρούνται στο
Εθνικό Κτηµατολόγιο, µε την ηµεροµηνία θανάτου, τον αριθµό και την εκδούσα αρχή των ληξιαρχικών πράξεων θανάτου των φερόµενων ως δικαιούχων δικαιωµάτων που έχουν εγγραφεί στα κτηµατολογικά βιβλία, καθώς και
των προσώπων των οποίων η αίτηση διόρθωσης του άρθρου 6Α του ν.
2308/1995 έχει σηµειωθεί ως εκκρεµής, σύµφωνα µε το άρθρο 7Α του ίδιου
νόµου». Πρόσβαση στις διαδικτυακές υπηρεσίες και τα δεδοµένα του Πληροφοριακού Συστήµατος «Μητρώο Πολιτών» του άρθρου 115 του ν.
4483/2017 του Υπουργείου Εσωτερικών θα δοθεί για τα κτηµατολογικά γραφεία και τις λοιπές υπηρεσιακές µονάδες του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηµατολόγιο». Εξ άλλου, τροποποιούνται διατάξεις, ώστε να ρυθµισθεί, αφενός, η
περίπτωση κατά την οποία δεν απευθύνεται ή δεν επιδόθηκε νόµιµα σε κάποιον από τους νοµιµοποιούµενους παθητικά, αγωγή µε την οποία ζητείται
διόρθωση πρώτης εγγραφής, και αφετέρου, το νόµιµο της άσκησής της µε
µόνη την κατάθεση και την καταχώρισή της στο κτηµατολογικό φύλλο κατά
τα οριζόµενα στην περ. ιβ) της παρ. 1 και στην παρ. 5 του άρθρου 12 του ν.
2664/1998, µέσα στην αποκλειστική προθεσµία της περ. α) του άρθρου 6 του
ν. 2664/1998, ακόµη και αν διαπιστωθεί θάνατος του εναγοµένου προ της
κατάθεσης ή της επίδοσής της εντός της προθεσµίας της παρ. 2 του άρθρου
215 ΚΠολΔ. Επίσης, διευρύνονται οι δυνάµενοι να υποβάλουν αίτηση διόρθωσης στοιχείων πρώτης εγγραφής, µε την προσθήκη, µεταξύ αυτών, των
καθολικών και ειδικών διαδόχων του δικαιούχου, όπως και η προθεσµία καταχώρισης της αίτησης στο κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου, κατά 15 η-
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µέρες (άρθρο 13). Περαιτέρω, τροποποιούνται διατάξεις ως προς την καταχώριση των δικογράφων αγωγών µε τις οποίες ζητείται αυτούσια απόδοση
του πλουτισµού ή αποκατάσταση της προτέρας κατάστασης, στο κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου, τη σχετική προθεσµία και τα ένδικα βοηθήµατα
που καταχωρίζονται στα κτηµατολογικά φύλλα (άρθρα 14 και 15).
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ (άρθρα 16-21) ρυθµίζονται ζητήµατα
προσωπικού και λειτουργίας του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηµατολόγιο». Ειδικότερα, µεταξύ άλλων, ανακατανέµονται οι οργανικές θέσεις του προσωπικού
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και των δικηγόρων
µε σχέση έµµισθης εντολής στην Κεντρική και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες (Κτηµατολογικά Γραφεία και Υποκαταστήµατά τους) του Ελληνικού
Κτηµατολογίου (άρθρο 16), τροποποιείται η υφιστάµενη ρύθµιση που αφορά
τη σύσταση έξι (6) προσωρινών θέσεων Τοµεαρχών Κτηµατολογίου (εφεξής
Τοµεαρχών Υποστήριξης Κτηµατολογίου) ως προς τον τίτλο της θέσης, την
οργανική ένταξη και τις αρµοδιότητές τους (άρθρο 17), και παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης, µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του ν.π.δ.δ.
«Ελληνικό Κτηµατολόγιο», προσωρινών καθηκόντων Προϊσταµένου Κτηµατολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήµατος, όταν δεν είναι δυνατή η κάλυψη
των εν λόγω θέσεων σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 18 του ν.
4512/2018, σε συµβολαιογράφο µε έδρα στην περιοχή του οικείου Κτηµατολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήµατος, για χρονικό διάστηµα µέχρι και την
έκδοση της απόφασης διορισµού του επιλεγέντος Προϊσταµένου, κατά την
οριζόµενη διαδικασία. Με κοινή υπουργική απόφαση ρυθµίζονται σχετικά
ζητήµατα, όπως τα ειδικότερα καθήκοντα του συµβολαιογράφου, ο τρόπος
υπολογισµού και το ύψος της αµοιβής του κ.λπ. (άρθρο 18). Περαιτέρω, συνιστάται σε κάθε Κτηµατολογικό Γραφείο πάγια προκαταβολή χρηµατικού,
σε βάρος του προϋπολογισµού του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηµατολόγιο», για
την εκπλήρωση άµεσων αναγκών λειτουργίας των Κτηµατολογικών Γραφείων και των Υποκαταστηµάτων τους (άρθρο 19), ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε τη σύνταξη των σχετικών κτηµατολογικών διαγραµµάτων και πινάκων
για τον επαναπροσδιορισµό της θέσης και των ορίων των γεωτεµαχίων, σε
περιπτώσεις που κατά τη διενέργεια της αυτοψίας διαπιστώνεται ότι επηρεάζονται δικαιώµατα όµορων ιδιοκτητών (κοινοποίηση αντιγράφου διαγράµµατος απεικόνισης ακινήτων, υποβολή σχετικών αντιρρήσεων κ.λπ.), και παρατείνεται έως την 30.6.2023 η αποκλειστική προθεσµία για τη διόρθωση
των αρχικών κτηµατολογικών εγγραφών στο σύνολο κτηµατογραφηµένης
περιοχής για την οποία έχει ορισθεί η έναρξη ισχύος του Κτηµατολογίου και
εντός της οποίας βρίσκεται περιοχή που οριοθετείται για την κήρυξη του επαναπροσδιορισµού της θέσης και των ορίων των γεωτεµαχίων (άρθρο 20).
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Τέλος, προβλέπεται η σύναψη συµπληρωµατικών συµβάσεων για την εκτέλεση των πρόσθετων εργασιών που προκύπτουν για τους αναδόχους κτηµατογράφησης, από την εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας για τους δασωθέντες αγρούς και της προτεινόµενης ρύθµισης του άρθρου 20 του παρόντος
σχετικά µε τον εκ νέου προσδιορισµό της θέσης και των ορίων των γεωτεµαχίων κατά τη σύνταξη των σχετικών κτηµατολογικών διαγραµµάτων και
πινάκων, και καθορίζεται η σχετική διαδικασία (άρθρο 21).
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ (άρθρα 22-29) ρυθµίζονται ζητήµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Μεταρρύθµισης. Μεταξύ άλλων,
παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης ενιαίου πιστοποιητικού οικονοµικής ενηµερότητας για κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, µέσω ειδικής πλατφόρµας προσβάσιµης διαµέσου της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) κατά την προβλεπόµενη διαδικασία και υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις. Το εν λόγω πιστοποιητικό αποτυπώνει τόσο τη φορολογική όσο και την ασφαλιστική ενηµερότητα, και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από όλους τους φορείς του δηµόσιου και του ιδιωτικού
τοµέα, τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες, καθώς και τα δικαστήρια όλων των βαθµών και τις εισαγγελίες όλης της χώρας (άρθρο 22).
Εν συνεχεία, θεσπίζεται η δυνατότητα λύσης του συµφώνου συµβίωσης µε
κοινή ψηφιακή δήλωση η οποία υποβάλλεται από τα µέρη, ορίζεται ότι η ισχύς της λύσης του εν λόγω συµφώνου αρχίζει και µε την ενηµέρωση του
ληξιαρχείου µε χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, και παρέχεται εξουσιοδότηση για τη ρύθµιση ειδικότερων ζητηµάτων τα οποία αφορούν τη διαδικασία λύσης µε ηλεκτρονικά µέσα µε την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης (άρθρα 23 και 24). Εξ άλλου, ορίζεται ότι στους αποδέκτες των εγγράφων που εκδίδονται µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
της Δηµόσιας Διοίκησης, συµπεριλαµβάνονται τα δικαστήρια όλων των βαθµών και οι εισαγγελίες όλης της χώρας (άρθρο 25). Περαιτέρω, καταργείται,
εφεξής, η υποχρέωση υποβολής δήλωσης µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά
των κεραιοσυστηµάτων µε ενηµέρωση του συστήµατος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων (Σ.ΗΛ.Υ.Α.) όσον αφορά τις κατασκευές κεραιών των υπουργείων, των πρεσβειών και των διπλωµατικών αποστολών (άρθρο 26), εξαιρούνται από την υποβολή µελέτης ραδιοεκποµπών οι µικροκυµατικές
ζεύξεις και οι δορυφορικοί σταθµοί τύπου VSAT κατασκευών κεραιών, όσον
αφορά τους ελέγχους ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας (άρθρο 27), και παρέχεται η δυνατότητα στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) να απευθύνει αυτοµατοποιηµένες οδηγίες και προτάσεις,
µε ηλεκτρονικό µέσο, στους φορείς ταχυδροµικών υπηρεσιών σε περιπτώσεις καθυστερηµένης επίδοσης ταχυδροµικού αντικειµένου (άρθρο 28). Τέ-
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λος, µε τις διατάξεις του άρθρου 29, µεταξύ άλλων, προβλέπεται η δυνατότητα ανάθεσης στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) της πραγµατοποίησης, της τεχνικής λειτουργίας και της τήρησης του πληροφοριακού συστήµατος µε την ονοµασία «e-Διέλευσις» (µέσω του οποίου πραγµατοποιείται η µονοαπευθυντική διαδικασία υποβολής αιτήσεων έγκρισης ή χορήγησης δικαιωµάτων διέλευσης και η χορήγηση των εν λόγω δικαιωµάτων), και
της πραγµατοποίησης και της τεχνικής λειτουργίας του Ενιαίου Σηµείου
Πληροφόρησης της περ. ιβ) του άρθρου 2 του ν. 4462/2017, το οποίο τηρείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, µε αποφάσεις του αρµόδιου υπουργού, και ρυθµίζονται σχετικά ζητήµατα.
Με τις διατάξεις του Μέρους Γ΄ (άρθρα 30-31) εισάγονται επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας του υπουργείου Δικαιοσύνης. Συγκεκριµένα, στο
άρθρο 30 προβλέπεται η µεταγραφή ή καταχώριση στα οικεία βιβλία, των
µεταγραφών και καταχωρίσεων συµβολαίων, συµβάσεων εν γένει, δικαστικών αποφάσεων και πάσης φύσεως µεταγραπτέων ή εγγραπτέων πράξεων
της Διοίκησης, οι οποίες είχαν κατατεθεί προς µεταγραφή ή καταχώριση
στα βιβλία του άµισθου Υποθηκοφυλακείου Ευδήλου Ικαρίας µέχρι την
27.3.2014 και η µεταγραφή ή καταχώρισή τους σε αυτά δεν ολοκληρώθηκε
κατά τον χρόνο κατάθεσής τους, εφόσον πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά την αρχική κατάθεση, και καθορίζεται η σχετική διαδικασία και οι έννοµες συνέπειες που επέρχονται µε τις ως άνω καταχωρίσεις.
Με απόφαση του αρµόδιου υπουργού θα καθορισθούν οι λεπτοµέρειες για
την εφαρµογή των προτεινόµενων ρυθµίσεων. Επίσης, µε τις διατάξεις του
άρθρου 31 παρέχεται η δυνατότητα στον αιτούντα το ευεργέτηµα της πενίας ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου Αγωγών Κακοδικίας, να υποβάλει αίτηση ανάκλησης σε περίπτωση που απορριφθεί σχετική αίτησή του εντός
της οριζόµενης προθεσµίας, και ορίζεται η διαδικασία εκδίκασης της αίτησης ανάκλησης.
Στο Μέρος Δ΄ (άρθρα 32-34) περιλαµβάνονται εξουσιοδοτικές και µεταβατικές διατάξεις για την εφαρµογή των προτεινόµενων ρυθµίσεων, καθώς και
οι καταργούµενες από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάξεις.
Στο Μέρος Ε΄ (άρθρο 35) ορίζεται η έναρξη ισχύος του νόµου.
Β. Ο «Κανονισµός περί βεβαιώσεως και διατηρήσεως των δικαιωµάτων επί των ακινήτων των Ιταλικών νήσων του Αιγαίου» («Norme per l’accertamento e la conservazione dei diritti fondiari nelle Isole Italiane dell’Egeo») κυρώθηκε µε το υπ’ αρ. 132/1.9.1929 διάταγµα του κυβερνήτη των «Ιταλικών
Νήσων του Αιγαίου». Ο εν λόγω Κανονισµός, πρωτοποριακός για την εποχή
του, καθιέρωσε ένα «τοπικής εµβέλειας εµπράγµατο δίκαιο» (Κ. Παπαγεωρ-
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γίου, Εκκλησιαστική περιουσία και Εθνικό Κτηµατολόγιο, 2017, σελ. 270).
Λαµβανοµένων υπόψη «των βασικών πλεονεκτηµάτων του Κτηµατολογικού
Κανονισµού, που θεσπίσθηκε µε το Κυβερνητικό Διάταγµα 132/1929 και ίσχυσε στη Ρόδο, στην Κω και σε τµήµα της Λέρου από την 1-9-1929, δηλαδή των αρχών της νοµιµότητας που καθιερώθηκαν µε τα άρθρα 41, 53 και 61
του κτηµατολογικού βιβλίου και που συνιστούν τις βασικές αρχές του συστήµατος αυτού από εκείνο της µεταγραφής του ΑΚ» (ΑΠ 821/2010), ο Κτηµατολογικός Κανονισµός Δωδεκανήσου διατηρήθηκε σε ισχύ ως τοπικό δίκαιο, δυνάµει του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 510 της 29/30 Δεκεµβρίου 1947 (Α΄
298) «Περί της εν Δωδεκανήσω εφαρµοστέας Δικαστικής Νοµοθεσίας», και
µετά την προσάρτηση της Δωδεκανήσου στο ελληνικό κράτος, διά του ν.
518/1948 (Α΄ 7/9.1.1948) (ΕιρΛέρου 26/2021, ΑΠ 1787/2017, 477/2016,
25/2015), παράλληλα µε την καθιέρωση, από την 30.12.1947, της ενότητας
αστικού δικαίου µεταξύ Δωδεκανήσου και λοιπής Ελλάδας (ΑΠ 120/2018,
821/2010).
Ίδιον αυτού του Κανονισµού αποτελεί, µεταξύ άλλων, η διατήρηση θεµελιωδών αρχών του οθωµανικού γαιοκτητικού συστήµατος, προβλεποµένων
των ειδικότερων κατηγοριών γαιών του, όπως και το στοιχείο της δεκαπενταετούς νοµής ακινήτου προκειµένου περί θεµελίωσης έκτακτης χρησικτησίας ακινήτου (ΑΠ 954/2013, 2003/2009, 697/2009, Κ. Παπαγεωργίου, Εκκλησιαστική περιουσία και Εθνικό Κτηµατολόγιο, 2017, σελ. 270, 283 επ.).
Οι διατάξεις του Κτηµατολογικού Κανονισµού Δωδεκανήσου όσον αφορά
τις διαδικασίες βεβαίωσης της ακίνητης ιδιοκτησίας και τα της ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας κτηµατολογικών γραφείων και επιτροπών εφαρµόζονται µόνον στα νησιά Ρόδο και Κω καθώς και στον Δήµο Πόρτο-Λάγο της
Λέρου, ενώ οι ουσιαστικού δικαίου διατάξεις του των άρθρων 1 έως 8, οι οποίες ρυθµίζουν τις διακρίσεις των ακινήτων και το περιεχόµενων των επί
αυτών δικαιωµάτων, σε όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου, «αφού η εφαρµογή
αυτών δεν έχει ως αναγκαία προϋπόθεση την ύπαρξη και την λειτουργία
των Κτηµατολογικών Γραφείων» (ΕφΔωδ 130/2017, 106/2014, ΝΣΚ Γνµ υπ’
αρ. 503/2008. Βλ. και Ι. Κατρά, Αγωγές Aιτήσεις και Ενστάσεις
Eµπράγµατου Δικαίου Αστικού Κώδικα, 2021, § 27, σελ. 615). Εξ άλλου, γίνεται δεκτό ότι από «την παράλληλη αυτή εφαρµογή στη Δωδεκάνησο των
διατάξεων του ΑΚ αφενός και των περί κτηµατολογίου διατάξεων αφετέρου, δηµιουργήθηκε σχέση µεταξύ κοινού δικαίου προς τοπικό δίκαιο, κατά
γενική δε ερµηνευτική αρχή, (…) σε περίπτωση σύγκρουσης µεταξύ αυτών,
υπερισχύει το τοπικό δίκαιο, εκτός εάν οι υπό εφαρµογή διατάξεις του κοι-
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νού δικαίου είναι απόλυτες ή αποκλειστικές, εκφράζουν δηλαδή, αρχές που
υπαγορεύτηκαν από το γενικότερο σκοπό ή συµφέρον, οι οποίες πρέπει να
εφαρµόζονται ενιαία σε ολόκληρη τη χώρα (Ολοµ. ΑΠ 129/1984)» (ΑΠ
821/2010. Οµοίως, ΑΠ 1880/1999, όπως και ΣτΕ 5419/2012, κατά την οποία
«(…) η διάταξη του άρθρου 3 του Κτηµατολογικού Κανονισµού κατισχύει ως
τοπικό δίκαιο της διάταξης του άρθρου 1 του ν. 2791/2001 ως γενικού δικαίου». Σχετ., βλ. και Κ. Παπαγεωργίου, Εκκλησιαστική περιουσία και Εθνικό
Κτηµατολόγιο, 2017, σελ. 278-279).
Προϊσχύσασα διάταξη (άρθρο 14 παρ. 7 του ν. 2308/1995) προέβλεπε την
ένταξη στο Εθνικό Κτηµατολόγιο των υπαγόµενων στον Κτηµατολογικό Κανονισµό Δωδεκανήσου περιοχών, διά προεδρικού διατάγµατος. Αυτή η ρύθµιση καταργήθηκε πρόσφατα, µε το άρθρο 41 παρ. 2 του ν. 4512/2018 (βλ. Δ.
Παπαστερίου, Κτηµατολογικό Δίκαιο, 2019, σελ. 610, Γ. Διαµαντόπουλο, Εθνικό Κτηµατολόγιο, 2020, σελ. 5-7), ο οποίος προέβλεψε χρονοδιάγραµµα
είκοσι τεσσάρων (24) µηνών από τη δηµοσίευσή του (ΦΕΚ Α' 5/17.01.2018),
για την κατάργηση των έµµισθων και άµισθων Υποθηκοφυλακείων της χώρας, των Κτηµατολογικών Γραφείων Ρόδου και Κω-Λέρου και των Κτηµατολογικών Γραφείων Θεσσαλονίκης και Πειραιά (άρθρο 1 παρ. 5 και 7 του ν.
4512/2018). Τα όρια του χρονοδιαγράµµατος, το οποίο έληγε στις
17.01.2020, αναθεωρήθηκαν δυνάµει του άρθρου τρίτου παρ. 3 της από
24.12.2109 πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου (ΦΕΚ Α΄ 212/24.12.2019),
κυρωθείσας µε το άρθρο 1 του ν. 4664/2020, σε σαράντα οκτώ (48) µήνες,
αρχικά, και, εν συνεχεία, σε εξήντα (60) µήνες, δυνάµει του άρθρου 15 του
ν. 4821/2021, «προκειµένου να παρασχεθεί ικανός χρόνος να αντιµετωπιστούν λειτουργικά προβλήµατα που εντοπίστηκαν κατά την εφαρµογή του ν.
4512/2018» (βλ. Ανάλυση Συνεπειών Ρύθµισης του ν. 4821/2021, σελ. 47. Επίσης, σελ. 57, 75, 87). Η τήρηση, ενηµέρωση και λειτουργία των Κτηµατολογίων Ρόδου και Κω-Λέρου, στις περιοχές στις οποίες δεν έχει επεκταθεί η
λειτουργία του Εθνικού Kτηµατολογίου, και µέχρι την ολοκλήρωση της
κτηµατογράφησης του συνόλου της χώρας, ανατέθηκε στην αρµοδιότητα
του «Εθνικού Κτηµατολογίου» (άρθρο 1 παρ. 8 του ν. 4512/2018).
ΙI. Παρατηρήσεις επί των άρθρων
1. Επί των άρθρων 4 παρ. 1, 6, 8 παρ. 2 και 9 παρ. 1 και 32 παρ. 1
Διά των ρυθµίσεων του άρθρου 4 παρ. 1, οι «αναγκαίες για την προσαρµογή νοµικές και τεχνικές εργασίες ανατίθενται από το ν.π.δ.δ. “Ελληνικό Κτηµατολόγιο” (Φορέ[α]) σε τρίτους, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία». Οι
τρίτοι/ανάδοχοι συλλέγουν, για την εκπόνηση των εργασιών της προσαρµογής, στοιχεία από τα αρχεία των τίτλων και διαγραµµάτων που τηρούν τα
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Κτηµατολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω-Λέρου, καθώς και πρόσθετα στοιχεία
και πληροφορίες άλλων δηµόσιων υπηρεσιών, για λογαριασµό του Φορέα
(άρθρο 6 παρ. 1 του νοµοσχεδίου). Πέραν των αρµοδιοτήτων συλλογής και
επεξεργασίας (και προσωπικών, προφανώς) δεδοµένων, οι τρίτοι/ανάδοχοι
προβαίνουν σε εισηγήσεις ενώπιον των οικείων Κτηµατολογικών Γραφείων,
επί των τυχόν υποβαλλόµενων αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλων σφαλµάτων
(άρθρο 8 παρ. 2 εδάφιο τρίτο). Επίσης, φαίνεται ότι δύνανται να προβαίνουν
και σε άλλου είδους συλλογή πληροφορίων, προκειµένου να συντάξουν τα
τελικά αρχεία (άρθρο 9 παρ. 1 του νοµοσχεδίου: «Μετά την εξέταση των αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλων σφαλµάτων, πραγµατοποιείται η τελική αναµόρφωση των αρχείων, µε αξιοποίηση και όσων πληροφοριών οι ανάδοχοι έχουν συλλέξει κατά το µεσοδιάστηµα»
Υπό το φως των ανωτέρω, σκόπιµη θα ήταν συµπερίληψη και αυτών των
ζητηµάτων στην κατ’ άρθρο 32 παρ. 1 προβλεπόµενη νοµοθετική εξουσιοδότηση.
Επίσης, παρατηρείται ότι µόνον στο άρθρο 8 του νοµοσχεδίου ο όρος ανάδοχος απαντά στον ενικό αριθµό, ενώ σε όλες τις άλλες διατάξεις του νοµοσχεδίου ο όρος απαντά στον πληθυντικό αριθµό, όπως και ο όρος τρίτοι,
σηµείο που, για λόγους, σαφήνειας, θα µπορούσε να διευκρινισθεί.
2. Επί των άρθρων 5 στοιχ. γ΄ και 33 παρ. 2
Με το στοιχ. γ΄ του άρθρου 5 θεσπίζεται µία εκ των έξι αρχών οι οποίες
διέπουν τη διαδικασία προσαρµογής. Ειδικότερα, «γ. Πληροφορίες που καταχωρίζονταν στις κτηµατολογικές µερίδες του Κτηµατολογικού Κανονισµού Δωδεκανήσου, αλλά δεν αντιστοιχούν στη συλλεγόµενη και καταχωριζόµενη στο σύστηµα του Εθνικού Κτηµατολογίου πληροφορία, όπως, ιδίως, οι προβλεπόµενες στο οθωµανικό δίκαιο και διατηρηθείσες στον Κτηµατολογικό Κανονισµό διακρίσεις των ακινήτων, δεν µεταφέρονται, αλλά
διατηρούνται υπό µορφή αρχείου. Η πληροφορία αυτή αξιοποιείται για την
αναγνώριση και καταχώριση των ενεργών δικαιωµάτων, όπως αυτά ισχύουν
κατά τον χρόνο της προσαρµογής». Στην παρ. 2 του άρθρου 33 του νοµοσχεδίου, αντίστοιχα, προβλέπεται ότι «Εµπράγµατα δικαιώµατα σε ξένο
πράγµα ή δικαίωµα, που υφίστανται κατά τον χρόνο έκδοσης της διαπιστωτικής πράξης, αλλά δεν αναγνωρίζονται από το εφεξής ισχύον δίκαιο, διατηρούνται σε ισχύ. Στις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου εφαρµόζεται αναλογικά, ως προς την έκταση, το περιεχόµενο, τη δυνατότητα µεταβίβασης ή
επιβάρυνσης, την προστασία και κατάργηση των δικαιωµάτων, το ισχύον δίκαιο». Εξ άλλου, µε τις εκδιδόµενες δυνάµει της κατ’ άρθρο 32 παρ. 1 νοµοθετικής εξουσιοδότησης, αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου του «Ελ-
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ληνικού Κτηµατολογίου» θα καθορισθούν, µεταξύ άλλων, «η µορφή και το
περιεχόµενο των παραγόµενων αρχείων της περιγραφικής και χωρικής πληροφορίας».
Λόγω της ιστορικότητας των πληροφοριών του στοιχ. γ΄ του άρθρου 5,
και υπό το φως των ιδιαιτεροτήτων του Κτηµατολογικού Κανονισµού Δωδεκανήσου σε σχέση µε τη λοιπή νοµοθεσία, θα ήταν σκόπιµο να καταστεί σαφέστερος, από τεχνικής απόψεως, ο τύπος και ο τρόπος τήρησης του αρχείου υπό το οποίο θα διατηρηθούν αυτές οι πληροφορίες (ως προσβάσιµο ή όχι κτηµατολογικό στοιχείο της βάσης του Εθνικού Κτηµατολογίου), ιδίως
στο µέτρο που αυτό υπηρετεί τη δηµοσιότητα και την ασφάλεια των συναλλαγών.
3. Επί των άρθρων 10 και 33
Κατά την παρ. 1 του άρθρου 10, µε διαπιστωτική πράξη του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηµατολόγιο» κηρύσσονται η περαίωση της προσαρµογής και η µετάπτωση των περιοχών στις οποίες ίσχυε ο Κτηµατολογικός Κανονισµός
Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηµατολόγιο. Πριν από τη µεταφορά στο Εθνικό
Κτηµατολόγιο των πληροφοριών όσον αφορά εµπράγµατες σχέσεις επί των
ακινήτων που υπάγονται στον Κτηµατολογικό Κανονισµό Δωδεκανήσου,
προηγείται η «διαδικασία προσαρµογής» (άρθρο 3 του νοµοσχεδίου), προκειµένου να ενηµερωθούν οι κτηµατολογικές µερίδες µε τις εκκρεµείς πράξεις, καθώς και να καταχωρισθούν οι σχετικές πληροφορίες στο σύστηµα
του Εθνικού Κτηµατολογίου (άρθρο 4 παρ. 2 του νοµοσχεδίου. Βλ. και άρθρο 5 στοιχ. α΄ του νοµοσχεδίου). Τη διαδικασία προσαρµογής ακολουθεί η
δηµοσιοποίηση των σχετικών αρχείων προς υποβολή αιτήσεων διόρθωσης
πρόδηλων σφαλµάτων (άρθρο 8 παρ. 1 νοµοσχεδίου) και η τελική αναµόρφωση των αρχείων µετά από τις διορθώσεις αυτές (άρθρα 8 παρ. 2 και 3, και
9), «διατηρουµένων όλων των εννόµων συνεπειών που προέκυψαν κατά το
χρονικό διάστηµα ισχύος του Κτηµατολογικού Κανονισµού Δωδεκανήσου»
(δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 9 του νοµοσχεδίου). Κατά τη διάρκεια της προσαρµογής, διατηρείται η αρµοδιότητα των υπηρεσιών των Κτηµατολογικών Γραφείων Ρόδου και Κω-Λέρου να αποφαίνονται επί των υποβληθεισών και υποβαλλόµενων αιτήσεων, ενηµερώνοντας ταυτόχρονα σχετικώς τους αναδόχους προσαρµογής (άρθρο 7).
Από τη διατύπωση των διατάξεων φαίνεται ότι κατά τη διαδικασία προσαρµογής οι τρίτοι, δηλαδή οι ανάδοχοι, στους οποίους αυτή θα ανατεθεί,
θα προβούν απλώς σε καταγραφή των εκκρεµών κτηµατολογικών εγγραφών, των οποίων η περαιτέρω επεξεργασία θα γίνει από το σύστηµα του Εθνικού Κτηµατολογίου, εφόσον τα αρµόδια Κτηµατολογικά Γραφεία δεν θα
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έχουν µέχρι τότε αποφανθεί σχετικώς.
Υπό το φως των ανωτέρω, προς ενίσχυση εν προκειµένω της ασφάλειας
δικαίου, θα ήταν, ενδεχοµένως, χρήσιµο να έχει προηγηθεί η ολοκλήρωση
της εξέτασης των εκκρεµών αιτήσεων για την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων ενώπιον των οικείων Κτηµατολογικών Γραφείων Ρόδου και Κω-Λέρου,
πριν από τη µεταφορά στο σύστηµα του Εθνικού Κτηµατολογίου των τηρούµενων στον Κτηµατολογικό Κανονισµό Δωδεκανήσου σχετικών πληροφοριών, και, σε κάθε περίπτωση, εντός ρητών προθεσµιών.
Ζητήµατα, εξ άλλου, ενδέχεται να ανακύψουν από την κατάργηση ορισµένων ειδικών ρυθµίσεων ουσιαστικού χαρακτήρα του Κτηµατολογικού Κανονισµού Δωδεκανήσου και την εφαρµογή ενιαίου καθεστώτος όσον αφορά
περιπτώσεις οι οποίες ρυθµίζονται, µέχρι την ολοκλήρωση της µετάπτωσης
των εν λόγω περιοχών στο Εθνικό Κτηµατολόγιο, από το ειδικό καθεστώς
του ως άνω Κανονισµού. Τέτοια ζητήµατα είναι, π.χ., η έκταση του αιγιαλού,
υπό το φως της αποτροπής επί τα χείρω, ως προς τη φυσιογνωµία και την
προστασία των περιοχών, ρύθµισης [βλ. άρθρο 26 του ν. 2971/2001, κατά το
οποίο στα νησιά του νοµού Δωδεκανήσου, εφαρµόζεται ο ν. 2971/2001 παράλληλα µε τις διατάξεις του κ.δ. 132/1929, «οι οποίες κατισχύουν», και ΣτΕ
5419/2012, κατά την οποία, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 3 του Κτηµατολογικού Κανονισµού Δωδεκανήσου, «ο αιγιαλός και η παραλία αποτελούν και στη Δωδεκάνησο πράγµατα κοινής χρήσης και εκτείνονται, ο µεν
αιγιαλός έξω από τα αστικά κέντρα και επί ζώνης 12 µέτρων, πέραν της οριογραµµής του µεγίστου συνήθους χειµερίου κύµατος (ΟλΑΠ 24/2000), η
δε παραλία από τα όρια του αιγιαλού µέχρι τα όρια κάθε άλλης δηµόσιας ή ιδιωτικής ιδιοκτησίας, όπως αυτή εµφανίζεται στους εκάστοτε κτηµατολογικούς πίνακες (ΣτΕ 4222/2005, 2598/2005, 3333/2004]».
4. Επί του άρθρου 12 παρ. 3
Για λόγους πληρότητας και σαφήνειας, χρήσιµη είναι η προσθήκη των λέξεων «του ν. 2664/1998» µετά από την αναφορά της «περ. ζ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 12», στο τέλος του τέταρτου εδαφίου της διάταξης, εφόσον η συγκεκριµένη διάταξη αναφέρεται στην καταχώριση στα Κτηµατολογικά Φύλλα αποδοχών κληρονοµίας ή κληροδοσίας, κατά το άρθρο 1193 ΑΚ, όταν µε
αυτές περιέρχεται σε κληρονόµο ή κληροδόχο, κυριότητα ή άλλο εµπράγµατο δικαίωµα σε ακίνητο της κληρονοµίας ή εµπράγµατο δικαίωµα σε ξένο
ακίνητο, καθώς επίσης κληρονοµητηρίων, κατά το άρθρο 1195 ΑΚ.
Επίσης, στο ίδιο σηµείο, για λόγους εφαρµογής της διάταξης, θα ήταν
χρήσιµο να διευκρινισθεί αν οι διάδοχοι προσώπου εµφανιζόµενου στις κτηµατολογικές εγγραφές ως δικαιούχου εγγραπτέου δικαιώµατος, οι οποίοι
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ζητούν την καταχώριση των ως άνω πράξεων, εντός της αναφερόµενης,
στην παρ. 2, προθεσµίας, απαλλάσσονται της υποχρέωσης να γνωστοποιήσουν τη διαδοχή τους µε την υποβολή αίτησης, όπως ορίζεται στην παρ. 2.
5. Επί του τίτλου του άρθρου 13
Δοθέντος ότι το άρθρο 13 ρυθµίζει και την περίπτωση κατά την οποία αγωγή για τη διόρθωση ανακριβούς εγγραφής δεν απευθύνεται ούτε επιδίδεται στους αναφερόµενους στη διάταξη ως παθητικά νοµιµοποιούµενους, θα
µπορούσε, για λόγους πληρότητας, να προστεθεί σχετική αναφορά στον
τίτλο του άρθρου.
6. Επί των άρθρων 14, 15 και 30 και του τίτλου του άρθρου 30 στον Πίνακα Περιεχοµένων
Εν προκειµένω, ορθότερη από γραµµατικής απόψεως είναι η χρήση του όρου «καταχώριση» αντί του όρου «καταχώρηση», όπως και του όρου «καταχωρίσθηκαν» αντί του όρου «καταχωρήθηκαν», όπως άλλωστε τηρείται στο
υπόλοιπο κείµενο του νοµοσχεδίου.
7. Επί του άρθρου 18
Στην προστιθέµενη διά του παρόντος παράγραφο 5Α στο άρθρο 18 του ν.
4512/2018 ορίζεται ότι «[µ]ε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Φορέα δύναται να ανατίθενται προσωρινά καθήκοντα προϊσταµένου κτηµατολογικού γραφείου ή υποκαταστήµατος, η θέση του οποίου δεν καλύπτεται
κατά την παρ. 4, σε συµβολαιογράφο που έχει την έδρα του στην έδρα του
ίδιου κτηµατολογικού γραφείου ή υποκαταστήµατος για διάστηµα µέχρι και
την έκδοση της απόφασης του έκτου εδαφίου της παρ. 2 για τον διορισµό
του επιλεγέντος προϊσταµένου».
Δεδοµένου ότι στην παράγραφο 5 του εν λόγω νόµου ορίζεται ότι «τα καθήκοντα Προϊσταµένου Κτηµατολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήµατος, η
θέση του οποίου δεν καλύπτεται κατά την παράγραφο 4 ή κενώνεται για οποιονδήποτε λόγο, µπορεί να ασκούνται από τον Προϊστάµενο άλλου Κτηµατολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήµατος ή από Αναπληρωτή Προϊστάµενο, ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του Γενικού Διευθυντή του Φορέα», για
λόγους σαφήνειας και εφαρµογής της προτεινόµενης διάταξης, θα ήταν ενδεχοµένως σκόπιµο να συµπληρωθεί αυτή ως εξής: «Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Φορέα δύναται να ανατίθενται προσωρινά καθήκοντα προϊσταµένου κτηµατολογικού γραφείου ή υποκαταστήµατος, η θέση
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του οποίου δεν καλύπτεται κατά τις παραγράφους 4 και 5 (…)», όπως, άλλωστε, αναφέρεται στην κατ’ άρθρο ανάλυση της αξιολογούµενης ρύθµισης
στην Αιτιολογική Έκθεση (σελ. 48).
8. Επί άρθρου 30
Στην προτεινόµενη διάταξη ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι µεταγραφές και
καταχωρίσεις συµβολαίων, συµβάσεων εν γένει, δικαστικών αποφάσεων και
πάσης φύσεως µεταγραπτέων ή εγγραπτέων πράξεων της Διοίκησης, οι οποίες έχουν κατατεθεί προς µεταγραφή ή καταχώριση στα βιβλία µεταγραφών, βαρών και διεκδικήσεων του άµισθου Υποθηκοφυλακείου Ευδήλου Ικαρίας µέχρι την 27.3.2014, των οποίων δεν ολοκληρώθηκε στον χρόνο κατάθεσης η µεταγραφή ή η καταχώριση στα οικεία βιβλία, µεταγράφονται ή καταχωρίζονται στα οικεία βιβλία, εφόσον πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις
που ίσχυαν κατά την αρχική κατάθεση. Για τη µεταγραφή ή καταχώριση απαιτείται αίτηση του ενδιαφεροµένου προς το αρµόδιο Υποθηκοφυλακείο, η
οποία συνοδεύεται από τα προς µεταγραφή ή καταχώριση απαιτούµενα έγγραφα, βάσει των διατάξεων που ισχύουν κατά τον χρόνο της αρχικής κατάθεσης, και απόφαση του αρµόδιου Μονοµελούς Πρωτοδικείου της περιοχής
στην οποία βρίσκεται το ακίνητο που αφορά, εκδιδόµενη, κατά την εκούσια
δικαιοδοσία, µετά από αίτηση παντός έχοντος έννοµο συµφέρον. Η µεταγραφή και καταχώριση, σύµφωνα µε το παρόν, ανατρέχει, για τις νόµιµες
συνέπειες, στον χρόνο της αρχικής κατάθεσης.
Δικαιώµατα τρίτων που καταχωρίσθηκαν επί των ως άνω ακινήτων, µετά
την κατά τα ανωτέρω αρχική κατάθεση, συνεπεία της µη µεταγραφής ή καταχώρισης οποιασδήποτε σύµβασης ή πράξης του παρόντος, διαγράφονται
µε πράξη του αρµόδιου Υποθηκοφύλακα.
Όπως αναφέρεται στην κατ’ άρθρο ανάλυση της αξιολογούµενης ρύθµισης στην Αιτιολογική Έκθεση (σελ. 51), «[η] αναδροµική διαγραφή πράξεων
που επιβάρυναν τα ακίνητα στα οποία αναφέρεται η διάταξη, θεωρείται δίκαιη διότι οι πράξεις αυτές δεν θα είχαν καταχωρηθεί αν δεν είχαν λάβει χώρα οι παραλείψεις της Υποθηκοφύλακα». Και, περαιτέρω, «[η] διάταξη λειτουργεί σε όφελος του ελληνικού Δηµοσίου καθώς προστατεύεται από απαιτήσεις αποζηµίωσης των ενδιαφεροµένων που θα στερούνται νόµιµης
βάσης µετά τη νοµοθέτησή της».
Υπό το φως των ανωτέρω, προβληµατισµός δηµιουργείται ως προς την
προστασία των καλόπιστα κτηθέντων δικαιωµάτων τρίτων, οι οποίοι, βασιζόµενοι στις δηµόσιες αυτές εγγραφές, είχαν εµπιστοσύνη στο κύρος των συναλλαγών που τυχόν διενήργησαν. Η κατάργηση, ουσιαστικά, των εν λόγω
δικαιωµάτων τίθεται υπό το φως της αρχής της δικαιολογηµένης εµπιστοσύ-
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νης του διοικουµένου, της δηµοσιότητας και ασφάλειας των συναλλαγών που
υπηρετείται από τη λειτουργία του Κτηµατολογίου, και της προστασίας της
περιουσίας (βλ. και άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύµβασης Δικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.) για την προστασία
της ιδιοκτησίας).
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