ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

«Εκσυγχρονισµός του Ελληνικού Κτηµατολογίου, νέες ψηφιακές
υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης»
Ι. Γενικές παρατηρήσεις
Α. Το υπό συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο, όπως το επεξεργάσθηκε η
Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
διαρθρώνεται σε πέντε (5) Μέρη και αποτελείται από πενήντα δύο (52) άρθρα, συµπεριλαµβανοµένου του ακροτελεύτιου άρθρου, που ορίζει τον χρόνο έναρξης ισχύος του νόµου.
Με τις διατάξεις του Μέρους Α΄ (άρθρα 1-30), υπό τον τίτλο «Εκσυγχρονισµός του Ελληνικού Κτηµατολογίου», το οποίο αποτελείται από έξι (6) Κεφάλαια (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄), ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν το
ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηµατολόγιο». Σύµφωνα µε την Ανάλυση Συνεπειών
Ρύθµισης που συνοδεύει το νοµοσχέδιο, διά των εν λόγω ρυθµίσεων «(…)
επιτυγχάνονται η επιτάχυνση ολοκλήρωσης της κτηµατογράφησης και η δυνατότητα να χρησιµοποιούν οι πολίτες το σύνολο των ψηφιακών υπηρεσιών
του Κτηµατολογίου», µε αποτέλεσµα «[να] εξασφαλίζεται η συγκέντρωση
των πόρων του ν.π.δ.δ. “Ελληνικό Κτηµατολόγιο” στο τελικό µοντέλο λειτουργίας του Φορέα ενώ µειώνεται η ανάγκη για επιτόπια έρευνα, προσέλευση των πολιτών και επαγγελµατιών στα κτηµατολογικά γραφεία και, κατ’
επέκταση [να] περιορίζονται οι ανάγκες στελέχωσης των τελευταίων» (βλ.
Ανάλυση Συνεπειών Ρύθµισης, σελ. 93).
Ειδικότερα, µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Α΄ (άρθρα 12), υπό τον τίτλο «Σκοπός και αντικείµενο», καθορίζονται ο σκοπός και το α-
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ντικείµενο των διατάξεων του Μέρους Α΄.
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ (άρθρα 3-7), υπό τον τίτλο «Επιτάχυνση [της] ολοκλήρωσης [της] διαδικασίας κτηµατογράφησης», τροποποιούνται, µεταξύ άλλων:
- το άρθρο 11 του ν. 2308/1995, κατά τρόπον ώστε η περαίωση της κτηµατογράφησης να επέρχεται και πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων διόρθωσης του άρθρου 7Α του ν. 2308/1995. Η εξέταση των εν λόγω αιτήσεων διόρθωσης από τις αρµόδιες Επιτροπές Εξέτασης διεξάγεται κατά το στάδιο λειτουργίας του Κτηµατολογίου (άρθρο 3),
- το άρθρο 12 του ν. 2308/1995, κατά τρόπον ώστε να καθορίζεται εκ νέου
ο τρόπος καταχώρισης και διόρθωσης των πρώτων εγγραφών για ακίνητα
περιοχών στις οποίες η κτηµατογράφηση έχει περαιωθεί πριν από την εξέταση των ως άνω αιτήσεων διόρθωσης. Ορίζεται, ιδίως, ότι η σχετική αίτηση
όπως και η επ’ αυτής απόφαση της Επιτροπής σηµειώνονται στο οικείο κτηµατολογικό φύλλο (άρθρο 4),
- η παράγραφος 8 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, και προστίθεται ρύθµιση κατά την οποία «[α]ποφάσεις του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηµατολόγιο που εκδόθηκαν µετά την 9η.12.2020 και έως την 18η.6.2021, δυνάµει
των οποίων αποφασίστηκε η παράταση της προθεσµίας υποβολής εκπρόθεσµων δηλώσεων σε κτηµατογραφούµενες περιοχές, θεωρούνται έγκυρες από τη δηµοσίευσή τους» (άρθρο 5),
- τα άρθρα 4, 8, 8α και 8β του ν. 2308/1995, ως προς νοµοτεχνικής, ιδίως,
φύσης ζητήµατα (άρθρα 6 και 7).
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ (άρθρα 8-13), υπό τον τίτλο «Εξορθολογισµός [του] µηχανισµού διόρθωσης [των] κτηµατολογικών εγγραφών»,
ρυθµίζονται, ιδίως, τα εξής ζητήµατα:
- ως προς την παθητική νοµιµοποίηση επί αγωγών που ασκούνται για τη
διόρθωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής, ορίζεται ότι, εάν στην πρώτη εγγραφή έχει σηµειωθεί ότι εκκρεµεί η εξέταση αίτησης διόρθωσης από τις Επιτροπές Εξέτασης Υποθέσεων Κτηµατογράφησης του άρθρου 7Α του ν.
2308/1995, η αγωγή στρέφεται υποχρεωτικά κατά του εµφανιζοµένου ως δικαιούχου στην πρώτη εγγραφή, των τυχόν ειδικών ή καθολικών του διαδόχων και του αιτούντος τη διόρθωση κατά το άρθρο 6Α ν. 2308/1995. Ορίζεται, επίσης, ότι, στην περίπτωση αυτή, η άσκηση αγωγής συνεπάγεται την
αυτοδίκαιη λήξη της διαδικασίας ενώπιον των Επιτροπών Εξέτασης Υποθέσεων Κτηµατογράφησης (τροποποίηση του άρθρου 6 παρ. 2 περ. γ΄ του ν.
2664/1998) (άρθρο 8),
- επί αγωγών που ασκούνται για τη διόρθωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής εισάγεται υποχρεωτικό στάδιο διαµεσολάβησης και, συγκεκριµένα, ορί-
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ζεται ότι, «[π]ριν από τη συζήτηση της αγωγής (…) και επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης, ο ενάγων οφείλει να καλέσει, µε την αγωγή ή µε ιδιαίτερο δικόγραφο, όλους τους εναγόµενους σε υποχρεωτική αρχική συνεδρία
διαµεσολάβησης ενώπιον κτηµατολογικού διαµεσολαβητή που επιλέγεται
από ειδικό µητρώο (…). Σε περίπτωση αδικαιολόγητης µη εµφάνισης των εναγόµενων στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία επιβάλλεται αυξηµένη δικαστική δαπάνη. Σε περίπτωση επίτευξης συµφωνίας, το πρακτικό του διαµεσολαβητή καταχωρίζεται στο κτηµατολογικό φύλλο και διορθώνεται η ανακριβής κτηµατολογική εγγραφή», εφαρµοζοµένων αναλόγως, «ως προς τα
ζητήµατα σχετικά µε τη διαδικασία της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας
διαµεσολάβησης, το περιεχόµενο και την ισχύ του πρακτικού διαµεσολάβησης» των οριζοµένων στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 6, στο άρθρο 7
και στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 8 του ν. 4640/2019, σύµφωνα µε τα οποία,
µεταξύ άλλων, ορίζεται ότι εξαιρούνται από την υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαµεσολάβησης οι διαφορές στις οποίες διάδικο µέρος είναι το Δηµόσιο, Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. Διευκρινίζεται, εξ άλλου, ότι η κατά τα ως άνω «επίλυση της διαφοράς (…) απαγορεύεται να υποκρύπτει άτυπη µεταβίβαση του
ακινήτου και υπόκειται σε διάρρηξη κατά τους όρους του άρθρου 939 του Αστικού Κώδικα (τροποποίηση του άρθρου 6 παρ. 2 περ. δ΄ και ε΄ του ν.
2664/1998) (άρθρο 8),
- παρατείνεται για ένα επιπλέον έτος, δηλαδή έως την 31.12.2022, η αποκλειστική προθεσµία διόρθωσης των αρχικών εγγραφών σε περιοχές που
κηρύχθηκαν υπό κτηµατογράφηση πριν από την έναρξη ισχύος του ν.
3481/2006, και ρυθµίζονται ειδικά ζητήµατα (τροποποίηση του άρθρου 102
παρ. 2 του ν. 4623/2019) (άρθρο 9),
- εισάγονται ειδικές ρυθµίσεις ως προς τη µεταβίβαση και την επιβάρυνση
δικαιωµάτων επί ακινήτων τα οποία αµφισβητούνται ή ασκούνται µε την αίτηση διόρθωσης του άρθρου 6Α του ν. 2308/1995, και ορίζεται ότι το «κύρος
των πράξεων που διενεργούνται σύµφωνα µε τα ανωτέρω και των δικαιωµάτων που στηρίζονται σε αυτές τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της καταχώρισης του µεταβιβάζοντος ή του βεβαρηµένου ως κυρίου στην πρώτη εγγραφή µετά την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής» Εξέτασης Υποθέσεων
Κτηµατογράφησης (προσθήκη άρθρου 7Β στον ν. 2664/1998) (άρθρο 10),
- εισάγεται ο θεσµός του κτηµατολογικού εφέτη για την εκδίκαση των εφέσεων κατά των αποφάσεων του Πολυµελούς Πρωτοδικείου σχετικά µε
την αµφισβήτηση της ακρίβειας κτηµατολογικών εγγραφών (τροποποίηση
του άρθρου 17 παρ. 4 του ν. 2664/1998) (άρθρο 11),
- θεσπίζεται υποχρέωση των κτηµατολογικών δικαστών και των κτηµατολογικών εφετών, κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, να παρακολου-
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θήσουν επιτυχώς τα ειδικά σεµινάρια επιµόρφωσης των άρθρων 33 και 34
του ν. 3689/2008 στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (άρθρο 12),
- ορίζεται ότι, κατά τη διαδικασία διόρθωσης πρόδηλου σφάλµατος, όταν
το ακίνητο φέρει την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη», η αίτηση διόρθωσης επιδίδεται υποχρεωτικά εντός δέκα (10) ηµερών από την κατάθεσή της στο
Δηµόσιο, καθώς και ότι το «Δηµόσιο τεκµαίρεται ότι συναινεί στην αίτηση
και ο προϊστάµενος οφείλει να προβεί στην αιτούµενη διόρθωση, εάν δεν αποσταλεί από την αρµόδια υπηρεσία αρνητική απάντηση (…) εντός εξήντα
(60) ηµερών από την επίδοση της αίτησης (…). Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, ακόµη και χωρίς ειδική αιτιολογία, ο προϊστάµενος οφείλει να απορρίψει την αίτηση» (τροποποίηση του άρθρου 18 παρ. 1 περ. β΄ υποπερ.
αα΄ του ν. 2664/1998) (άρθρο 13).
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ΄ (άρθρα 14-22), υπό τον τίτλο «Διατάξεις για τη λειτουργία και τη στελέχωση του ν.π.δ.δ. “Ελληνικό Κτηµατολόγιο”», ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε τη στελέχωση και τη λειτουργία του
ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηµατολόγιο». Ειδικότερα, προβλέπεται η δυνατότητα
άµεσης παροχής προς το ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηµατολόγιο» των αναγκαίων
υποστηρικτικών τεχνικών υπηρεσιών για τη λειτουργία των κτηµατολογικών
γραφείων και των υποκαταστηµάτων του από επιστηµονικό προσωπικό του
ν.π.δ.δ. «Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας» (Τ.Ε.Ε.), στο πλαίσιο προγραµµατικής σύµβασης που καταρτίζεται µεταξύ του Φορέα και του Τ.Ε.Ε. (άρθρο
14), παρατείνεται, για δώδεκα (12) µήνες, η προθεσµία κατάργησης των άµισθων και έµµισθων υποθηκοφυλακείων της χώρας και των κτηµατολογικών
γραφείων των περιοχών της Ρόδου, των Κω - Λέρου, της Θεσσαλονίκης και
του Πειραιά (άρθρο 15), κατανέµονται, εκ νέου, οι αρµοδιότητες µεταξύ των
Τµηµάτων της Νοµικής Διεύθυνσης του Φορέα (άρθρο 16), καθορίζονται τα
προσόντα και η διαδικασία επιλογής προσώπων για τις ενενήντα τέσσερις
(94) οργανικές θέσεις των Προϊσταµένων κτηµατολογικών γραφείων και υποκαταστηµάτων κτηµατολογικών γραφείων του Φορέα, και ορίζεται ότι, για
τον διορισµό στις εν λόγω θέσεις, αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία σε θέση υποθηκοφύλακα για δέκα (10) έτη συνολικά (άρθρο 17). Επίσης, εισάγονται
ρυθµίσεις σχετικές µε το προσωπικό του Φορέα (άρθρο 18), ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε το «Κτηµατολόγιο Πρωτευούσης» καθώς και σχετικά µε
τα ακίνητα τα οποία εµπίπτουν στην τοπική αρµοδιότητα του εν λόγω κτηµατολογίου (άρθρο 19), και µετατίθεται, από την 1.1.2019, για την 1.1.2021,
η ηµεροµηνία έναρξης απόδοσης στον κρατικό προϋπολογισµό του τυχόν αδιάθετου ποσού του αποθεµατικού που έχει παραµείνει στον Φορέα, διά κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
ύστερα από γνώµη του Φορέα (άρθρο 20).
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Mε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ (άρθρα 23-28), υπό τον τίτλο «Διαπιστευµένοι µηχανικοί για το Κτηµατολόγιο», εισάγονται ρυθµίσεις που αφορούν τον θεσµό του διαπιστευµένου µηχανικού για το Κτηµατολόγιο. Μεταξύ άλλων, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και τα ασυµβίβαστα για την απόκτηση της ιδιότητας του διαπιστευµένου µηχανικού [χορήγηση σχετικής άδειας από το ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηµατολόγιο» («Φορέας») και εγγραφή
στο Ειδικό Μητρώο Διαπιστευµένων Μηχανικών που τηρείται από τον Φορέα] (άρθρο 23), τα προσόντα τα οποία πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι
(άρθρο 24), τα καθήκοντά τους (άρθρο 25), και η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης του έργου και της ορθής εκτέλεσης των καθηκόντων τους
(άρθρο 26). Περαιτέρω, προβλέπεται η σύσταση Εποπτικού Συµβουλίου
στον Φορέα για την εξέταση των εκθέσεων ελέγχου σχετικά µε τα πεπραγµένα των διαπιστευµένων µηχανικών κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους, και ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη συγκρότηση (άρθρο 27) και τις
αρµοδιότητές του, καθώς και ζητήµατα που αφορούν τις διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται στους διαπιστευµένους µηχανικούς σε περίπτωση
παράβασης των καθηκόντων τους (άρθρο 28). Τέλος, παρέχεται εξουσιοδότηση για τη ρύθµιση, µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
ειδικότερων ζητηµάτων που αφορούν το αντικείµενο των ρυθµίσεων του
Μέρους Ε΄, όπως οι προϋποθέσεις απόκτησης της ιδιότητας του διαπιστευµένου µηχανικού, η διάρκεια ισχύος της σχετικής άδειας, η δηµιουργία και η
τήρηση του Ειδικού Μητρώου Διαπιστευµένων Μηχανικών (για την οποία έως σήµερα προβλεπόταν η έκδοση προεδρικού διατάγµατος), οι διοικητικές
κυρώσεις ανά είδος παράβασης των ως άνω µηχανικών, ο κώδικας δεοντολογίας κ.λπ. (άρθρο 48 παρ. 9 του νοµοσχεδίου).
Στο Κεφάλαιο ΣΤ΄ του Μέρους Α΄ (άρθρα 29-30), υπό τον τίτλο «Λοιπές
διατάξεις για το ν.π.δ.δ. “Ελληνικό Κτηµατολόγιο”», προβλέπεται η δηµιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρµας για την υποστήριξη της διενέργειας εµπραγµάτων δικαιοπραξιών επί ακινήτων, µε την ονοµασία «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου», µε σκοπό την απλούστευση και την ψηφιοποίηση της διαδικασίας συλλογής δικαιολογητικών και εγγράφων που απαιτούνται για τη σύνταξη συµβολαιογραφικών πράξεων σύστασης, αλλοίωσης ή κατάργησης εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί ακινήτων, και ρυθµίζονται ζητήµατα διαλειτουργικότητας της πλατφόρµας µε τα πληροφοριακά συστήµατα φορέων
του δηµόσιου τοµέα, καθώς και ο τρόπος χρήσης της πλατφόρµας από τα
ενδιαφερόµενα µέρη και τους συµβολαιογράφους (άρθρο 29). Με κοινή υπουργική απόφαση καθορίζονται ειδικότερα θέµατα που αφορούν τη δηµιουργία και τη λειτουργία της εν λόγω πλατφόρµας (άρθρο 48 παρ. 11 του
νοµοσχεδίου). Εξ άλλου, στο άρθρο 30 προβλέπεται ότι ο καθορισµός της
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διαδικασίας ενηµέρωσης και τήρησης των ορίων των Ε.Ζ.Δ. (Ειδικών Ζωνών
Διαχείρισης) και των Ζ.Ε.Π. (Ζωνών Ειδικής Προστασίας) σε εθνικό επίπεδο
θα γίνεται, εφεξής, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αντί µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που ισχύει έως σήµερα.
Με τις διατάξεις του Μέρους Β΄ (άρθρα 31-33), υπό τον τίτλο «Νέες ψηφιακές υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης», εισάγονται
σχετικές ρυθµίσεις. Συγκεκριµένα, δηµιουργούνται ψηφιακές υπηρεσίες µε
τις ονοµασίες «myAuto» και «Audit-Car», διά των οποίων παρέχεται πρόσβαση, σε πραγµατικό χρόνο, στους ιδιοκτήτες οχηµάτων και στις αρµόδιες ελεγκτικές αρχές, σε πληροφορίες που αφορούν τα οχήµατα (στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας, καταβολή τελών κυκλοφορίας, τεχνικό έλεγχο και ασφάλιση του οχήµατος, ένταξη στο Μητρώο Κλεµµένων Οχηµάτων της Ελληνικής Αστυνοµίας κ.λπ.) (άρθρο 31), καθώς και η ψηφιακή υπηρεσία
«myPhoto», η οποία έχει ως αντικείµενο τη µεταφόρτωση, διαχείριση και αποθήκευση ψηφιακών φωτογραφιών και της οπτικής απεικόνισης της ιδιόχειρης υπογραφής κάθε φυσικού προσώπου στο Κυβερνητικό Νέφος Δηµοσίου Τοµέα (G-Cloud) που διαχειρίζεται η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (άρθρο 32), και ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν την πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές, τους αποδέκτες τους, τη λειτουργία τους κ.ά. Με υπουργικές αποφάσεις ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα σχετικά µε την ανάπτυξη και λειτουργία των ως άνω
ψηφιακών υπηρεσιών (άρθρο 49 του νοµοσχεδίου). Τέλος, προβλέπεται η
δυνατότητα χρήσης ψηφιοποιηµένης ιδιόχειρης υπογραφής στις συναλλαγές φυσικών προσώπων µε τα Κ.Ε.Π., η οποία τίθεται µε φυσική παρουσία
του υπογράφοντος σε επιφάνεια καταγραφής (tablet) και έχει την ίδια νοµική και αποδεικτική ισχύ µε την ιδιόχειρη υπογραφή του φυσικού προσώπου
(άρθρο 33).
Με τις διατάξεις του Μέρους Γ΄ (άρθρα 34-47), υπό τον τίτλο «Ενίσχυση
της Ψηφιακής Διακυβέρνησης», το οποίο διαρθρώνεται σε έξι (6) Κεφάλαια
(Α΄- ΣΤ΄), ρυθµίζονται ζητήµατα ψηφιακής διακυβέρνησης.
Ειδικότερα, µε τις διατάξεις του άρθρου 34 καθιερώνεται η λειτουργία της
Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας της Γενικής Γραµµατείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, καθηµερινά, σε εικοσιτετράωρη βάση, και ρυθµίζονται σχετικά ζητήµατα.
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ (άρθρα 35-37), υπό τον τίτλο «Διατάξεις αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων
(Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)», ρυθµίζονται σχετικά ζητήµατα. Ειδικότερα, µεταξύ άλλων,
προβλέπεται υποχρέωση της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., του Εθνικού Δικτύου Υποδοµών
Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.) και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
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νησης Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) να τηρούν ηλεκτρονικό µητρώο των κεντρικών ηλεκτρονικών εφαρµογών και των κεντρικών πληροφοριακών συστηµάτων που εγκαθίστανται στα Κυβερνητικά Νέφη τα οποία διαχειρίζονται (άρθρο 35). Επίσης, προβλέπεται η εγκατάσταση κεντρικών ηλεκτρονικών εφαρµογών και κεντρικών πληροφοριακών συστηµάτων στο Κυβερνητικό Νέφος Τοµέας Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) (άρθρο 36),
και ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε τη χορήγηση εξαίρεσης από την απαγόρευση προµήθειας νέου εξοπλισµού κεντρικών εξυπηρετητών (servers)
και νέων αδειών χρήσης πλατφόρµας λογισµικού για υποδοµές του Κυβερνητικού Νέφους Τοµέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) και του Κυβερνητικού Νέφους Τοµέα Υγείας (H-Cloud) (άρθρο 37).
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ (άρθρα 38-40), υπό τον τίτλο «Διατάξεις αρµοδιότητας της Ανώνυµης Εταιρείας “Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε.”» (στο εξής, Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.), τροποποιούνται
και συµπληρώνονται διατάξεις του ν. 4487/2017. Συγκεκριµένα, ορίζεται ότι
ως επιλέξιµες δαπάνες για την παραγωγή οπτικοακουστικού έργου θεωρούνται, επίσης, οι αµοιβές σεναριογράφου και σκηνοθέτη, όπως και οι δαπάνες
για πνευµατικά δικαιώµατα που αφορούν τη µουσική επένδυση (άρθρο 38),
και καθορίζεται εκ νέου η διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης της ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων οπτικοακουστικών έργων τα οποία υπάγονται στο καθεστώς ενίσχυσης του ν. 4487/2017. Μεταξύ άλλων, παρέχεται
στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. η δυνατότητα συγκρότησης έκτακτων οργάνων ελέγχου και πιστοποίησης κατά τα οριζόµενα
στην προτεινόµενη διάταξη, καθώς και η δυνατότητα έκδοσης απόφασης
µερικής πιστοποίησης επενδυτικού σχεδίου, βάσει της οποίας είναι δυνατή
η εκταµίευση κατ’ ελάχιστο του 40% του αιτούµενου ποσού ενίσχυσης, υπό
τις οριζόµενες προϋποθέσεις και την οριζόµενη διαδικασία (άρθρο 39). Τέλος, προβλέπεται η σύσταση Ειδικού Μητρώου Ελεγκτών Οπτικοακουστικών Έργων στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., στο οποίο εγγράφονται τα πρόσωπα τα οποία
µπορούν να συµµετέχουν ως µέλη στα όργανα ελέγχου και πιστοποίησης
της ολοκλήρωσης των ως άνω επενδυτικών σχεδίων, και ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν τις ιδιότητες και τα προσόντα των προσώπων αυτών, καθώς και τη διαδικασία εγγραφής τους στο Μητρώο (άρθρο 40).
Με το Κεφάλαιο Δ΄ (άρθρα 41-43), υπό τον τίτλο «Διατάξεις αρµοδιότητας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)»,
παρέχεται, µεταξύ άλλων, η δυνατότητα στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) να θέτει σε λειτουργία σύστηµα επιφυλακής και ετοιµότητας οργανικών της µονάδων οι οποίες είναι αρµόδιες ως
προς την παροχή πρόσβασης στο Εθνικό Μητρώο Ραδιοσυχνοτήτων, για την
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αντιµετώπιση σοβαρών περιπτώσεων επιζήµιων παρεµβολών, για την εύρεση διαθέσιµων συχνοτήτων όσον αφορά τις ανάγκες των αρµόδιων φορέων
σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών, ή σε περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται σχετική επείγουσα συνδροµή στα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εθνικής Άµυνας (άρθρο 41). Περαιτέρω, προβλέπεται ότι η σύναψη συµβάσεων µίσθωσης χώρου για την εγκατάσταση και λειτουργία του ηλεκτρονικού εξοπλισµού και των κατασκευών
κεραιών του Εθνικού Συστήµατος Διαχείρισης και Εποπτείας Φάσµατος
(Ε.Σ.Δ.Ε.Φ.) της Ε.Ε.Τ.Τ. διενεργείται κατόπιν διαπραγµάτευσης, χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού (άρθρο 42). Εξ άλλου, παρέχεται η δυνατότητα απασχόλησης στελεχών της Ε.Ε.Τ.Τ. εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας και του χρόνου υπερωριακής απασχόλησης, για τον έλεγχο και
τη διεκπεραίωση των αιτηµάτων αδειοδότησης κατασκευών κεραιών σχετικά µε την αξιοποίηση των δικαιωµάτων χρήσης ραδιοφάσµατος τα οποία 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
43).
Στο Κεφάλαιο Ε΄ (άρθρα 44-45), υπό τον τίτλο «Ρυθµίσεις για τις κατασκευές κεραιών για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών»,
περιλαµβάνονται διατάξεις, όπως η εφαρµογή παρεκκλίσεων για τις υφιστάµενες δοµικές κατασκευές σε εκτός σχεδίου περιοχές (άρθρο 44), και η ένταξη των κατασκευών κεραιών για την παροχή ηλεκτρονικών επικοινωνιών
στις κατασκευές των οποίων η τοποθέτηση στο κτήριο επιτρέπεται πάνω από το µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος και έξω από το ιδεατό στερεό (τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός») (άρθρο 45).
Τέλος, στο Κεφάλαιο ΣΤ΄ (άρθρα 46-47), υπό τον τίτλο «Λοιπές διατάξεις
[του] Μέρους Γ΄», περιλαµβάνονται ρυθµίσεις που αφορούν την ένταξη των
οριζόµενων φορέων στις διατάξεις οι οποίες θεσπίζουν εξαιρέσεις από την
υποχρέωση εφαρµογής της πολιτικής υπολογιστικού νέφους («Cloud Policy»), την παροχή ψηφιακών δηµόσιων υπηρεσιών µέσω υπολογιστικών υποδοµών νέφους και την απαγόρευση προµήθειας νέου εξοπλισµού κεντρικών
εξυπηρετητών (servers) και νέων αδειών χρήσης πλατφόρµας λογισµικού από τους φορείς του δηµόσιου τοµέα (άρθρο 46), καθώς και ρυθµίσεις σχετικές µε την εξακρίβωση της γνησιότητας και των στοιχείων των εγγράφων
ταυτοποίησης κατά τη διενέργεια της εξ αποστάσεως ταυτοποίησης για την
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έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσίας εµπιστοσύνης (άρθρο 47).
Στο Μέρος Δ΄ (άρθρα 48-51), υπό τον τίτλο «Εξουσιοδοτικές και καταργούµενες διατάξεις», περιλαµβάνονται εξουσιοδοτικές διατάξεις για την εφαρµογή των ρυθµίσεων των Μερών Α΄, Β΄ και Γ΄, καθώς και η καταργούµενη διά του παρόντος διάταξη του άρθρου 3 παρ. 1 περ. α΄ του ν.
2644/1998 σχετικά µε την έκδοση προεδρικού διατάγµατος για τη σύσταση
µητρώου διαπιστευµένων µηχανικών.
Τέλος, µε το Μέρος Ε΄ (άρθρο 52), υπό τον τίτλο «Έναρξη ισχύος», ορίζεται η έναρξη ισχύος του νόµου.
Β. Ως προς τις διατάξεις του Μέρους Β΄ του νοµοσχεδίου, η Έκθεση της
Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθµισης που συνοδεύει το νοµοσχέδιο παραθέτει
τους στόχους τους, οι οποίοι είναι, ιδίως, «[η] διευκόλυνση της καθηµερινότητας κάθε φυσικού πρόσωπου που συναλλάσσεται µε δηµόσιες υπηρεσίες
και η προώθηση του ψηφιακού µετασχηµατισµού της χώρας», καθώς και
«[η] επίτευξη της απαιτούµενης ασφάλειας δικαίου ως προς την εφαρµογή
των σχετικών διατάξεων του ν. 4727/2020» (βλ. Ανάλυση Συνεπειών Ρύθµισης, υπό την ενότητα «Στόχοι Αξιολογούµενης ρύθµισης», υπό (ii) επί των
άρθρων 32 και 46, σελ. 79 και 80, αντίστοιχα).
Το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο έχει διαµορφωθεί, ιδίως, διά των διατάξεων
του ως άνω ν. 4727/2020, υπό τον τίτλο «Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης
(Ενσωµάτωση στην Ελληνική Νοµοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και
της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Ενσωµάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις». Περιλαµβάνει πλέγµα ρυθµίσεων για τη σύσταση «σε κάθε εποπτευόµενο φορέα που παρέχει υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών» ενιαίας διοικητικής µονάδας Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στην οποία «υπάγονται
όλες οι υφιστάµενες οργανικές µονάδες του φορέα µε αρµοδιότητες σχετικές µε (….) την απλούστευση των διαδικασιών και γενικότερα την υλοποίηση δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, σύµφωνα µε τις αρχές, το πλαίσιο και τις κατευθύνσεις της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηµατισµού» (βλ. άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4727/2020), και την παροχή ψηφιακών δηµόσιων υπηρεσιών µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ) (βλ. άρθρο 22 παρ. 1 του ν. 4727/2020) «από τους φορείς του δηµόσιου τοµέα µε τη χρήση υπολογιστικών υποδοµών νέφους (cloud computing)
(….) µέσα από τις κεντρικές υποδοµές Κυβερνητικού Νέφους Δηµοσίου Τοµέα (G-Cloud) ή του Κυβερνητικού Νέφους Τοµέα Έρευνας και Εκπαίδευσης
(RΕ-Cloud) ή του Κυβερνητικού Νέφους Τοµέα Υγείας (H-Cloud) του άρθρου
87» (βλ. άρθρο 86 παρ. 1 του ν. 4727/2020). Σύµφωνα, εξ άλλου, µε την Αι-
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τιολογική Έκθεση του εν λόγω νόµου, «σκοπός του νοµοθέτη [είναι] η εισαγωγή θεσµικού πλαισίου, µε την ισχύ και εφαρµογή του οποίου, αφενός µεν
θα διασφαλίζεται η απαιτούµενη ασφάλεια δικαίου, αφετέρου δε θα διευκολύνεται και θεσµικά η προώθηση της ψηφιακής διακυβέρνησης µε τη θέσπιση ρυθµίσεων που αποκρίνονται τόσο στην απαίτηση για τεχνολογική ουδετερότητα, όσο και στη γενικότερη αναδιαµόρφωση διαδικασιών που συνεπάγεται η αναγνώριση του δικαιώµατος ηλεκτρονικής επικοινωνίας και συναλλαγής φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων µε φορείς του δηµόσιου τοµέα (…)», µε κύριο στόχο «τη σύνταξη ενός µοναδικού, ενιαίου νοµοθετικού
κειµένου µε αντικείµενο τη ρύθµιση θεµάτων ψηφιακής διακυβέρνησης
στο[ν] δηµόσιο τοµέα».
Η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηµατισµού, το κανονιστικό, δηλαδή, πλαίσιο
το οποίο αποτυπώνει την εθνική ψηφιακή στρατηγική, καθορίζει, σύµφωνα
µε την υπ’ αριθ. 120301/ΕΞ2021/5.07.2021 (Β΄ 2894) Υπουργική Απόφαση,
«τις βασικές αρχές, το πλαίσιο και τις κατευθύνσεις για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό της χώρας», «είναι δεσµευτική για όλους τους φορείς του δηµόσιου τοµέα», «έχει πενταετή ορίζοντα και επικαιροποιείται ετησίως, ανάλογα µε τις ιδιαίτερες συνθήκες και τις τεχνολογικές εξελίξεις», ως «αναπόσπαστο µέρος του Ενοποιηµένου Προγράµµατος Κυβερνητικής Πολιτικής
του ν. 4622/2019».
Στο επίπεδο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επισηµαίνεται και
στην Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002 «σχετικά µε κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα
και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία πλαίσιο)» (ΕΕ L 108 της
24.4.2002, σελ. 33-50), «[η] σύγκλιση στους κλάδους των τηλεπικοινωνιών,
των µέσων επικοινωνίας και της τεχνολογίας των πληροφοριών σηµαίνει ότι όλα τα δίκτυα και οι υπηρεσίες µετάδοσης θα πρέπει να διέπονται από ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο». Το εν λόγω πλαίσιο «αποτελείται από την [ανωτέρω] οδηγία και από [τις εξής] ειδικές οδηγίες: [την] οδηγία 2002/20/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για
την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την αδειοδότηση), [την] οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά µε την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και
για την διασύνδεσή τους (οδηγία για την πρόσβαση), [και την] οδηγία
2001/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 7ης
Μαρτίου 2002, για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώµατα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για
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την καθολική υπηρεσία) (…)» (βλ. Προοίµιο της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ, σκέψη
5). Επισηµαίνεται συναφώς ότι οι εν λόγω Οδηγίες υπόκεινται σε τακτική επανεξέταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειµένου να τροποποιούνται
και να διατυπώνονται εκ νέου, προς εναρµόνιση µε τις εκάστοτε τεχνολογικές εξελίξεις.
Η Επιτροπή, εξ άλλου, στην Ανακοίνωσή της της 6ης Μαΐου 2015 για τον
καθορισµό της «Στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής
Ένωσης» (COM/2015/0192 τελικό), έθεσε ως βασική προτεραιότητά της τη
«Συνδεδεµένη ψηφιακή ενιαία αγορά», εκλαµβάνοντας ως δεδοµένο, ότι
«[η] τεχνολογία των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) δεν αποτελεί
πλέον ειδικό τοµέα αλλά το θεµέλιο όλων των σύγχρονων καινοτόµων οικονοµικών συστηµάτων».
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Ψήφισµά του της 26ης Μαΐου 2016 «σχετικά µε τη στρατηγική για την ενιαία αγορά» (2015/2354 (ΙΝΙ) επεσήµανε «ότι η εµβάθυνση της ενιαίας αγοράς και της ψηφιακής ενιαίας αγοράς µπορεί
να φέρει νέες ευκαιρίες και προκλήσεις και θα εγείρει ζητήµατα όσον αφορά τις δεξιότητες, τις νέες µορφές απασχόλησης, τις χρηµατοοικονοµικές
δοµές, την κοινωνική προστασία, την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας, τα οποία θα πρέπει όλα ανεξαιρέτως να αντιµετωπιστούν και θα
πρέπει να ωφελήσει εξίσου εργαζόµενους, επιχειρήσεις και καταναλωτές»
(βλ. σκέψη 56).
Περαιτέρω, η Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 11ης Δεκεµβρίου 2018 «για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΕΕ L 321 της 17.12.2018, σελ.
36-214) «αποτελεί µέρος του ελέγχου “καταλληλότητας του ρυθµιστικού
πλαισίου” (REFIT) [για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών] το
πεδίο εφαρµογής του οποίου περιλαµβάνει [τις ανωτέρω] τέσσερις οδηγίες,
δηλαδή τις 2002/19/ΕΚ, 2020/20/ΕΚ, 2002/21/ΕΚ και 2002/22/ΕΚ, και τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου» (βλ. Προοίµιο της Οδηγίας, σκέψη 4).
Η Επιτροπή, εξ άλλου, παρουσίασε, στις 9 Μαρτίου 2021, σχέδιο µε τις
προτάσεις της για τον «Ψηφιακό µετασχηµατισµό της Ευρώπης έως το
2030», το οποίο έχει ως κεντρικούς άξονες: τις δεξιότητες (“skills”), τις ασφαλείς και βιώσιµες ψηφιακές υποδοµές (“secure and sustainable digital infrastructures”), τον ψηφιακό µετασχηµατισµό των επιχειρήσεων (“digital
transformation of businesses”) και την ψηφιοποίηση των δηµόσιων υπηρεσιών (“digitalisation of public services”) (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets2030_en).
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Ως προς τη διαφύλαξη, κατά τη διαδικασία του ψηφιακού µετασχηµατισµού, των θεµελιωδών δικαιωµάτων των πολιτών των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερης µνείας χρήζει ο Κανονισµός (ΕΕ) 2019/881
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης Απριλίου 2019
«σχετικά µε τον ENISA ("Οργανισµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια") και µε την πιστοποίηση της κυβερνοασφάλειας στον τοµέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών και για την κατάργηση
του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 526/2013 για την κυβερνοασφάλεια» (ΕΕ L 151
της 7.6.2019, σελ. 15-69), διά των διατάξεων του οποίου θεσπίζεται µια σειρά συστηµάτων πιστοποίησης, µε άµεση εφαρµογή στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύµφωνα µε το Προοίµιο του Κανονισµού, οι εν λόγω
ρυθµίσεις υπαγορεύθηκαν από το ότι «[η] αυξηµένη ψηφιοποίηση και συνδεσιµότητα οδηγούν σε αυξηµένους κινδύνους για την κυβερνοασφάλεια, µε
αποτέλεσµα να καθίσταται η κοινωνία εν γένει πιο ευάλωτη σε κυβερνοαπειλές», και στοχεύουν στο «να µετριασ[θ]ούν οι εν λόγω κίνδυνοι, (…) [ώστε] τα συστήµατα δικτύου και πληροφοριών, τα δίκτυα επικοινωνιών, τα ψηφιακά προϊόντα, υπηρεσίες και συσκευές που χρησιµοποιούν οι πολίτες, οι
οργανισµοί και οι επιχειρήσεις (…) να προστατεύονται καλύτερα από τις κυβερνοαπειλές» (βλ. Προοίµιο Κανονισµού (ΕΕ) 2019/881, σκέψη 3).
ΙΙ. Παρατηρήσεις επί των τίτλων των Κεφαλαίων του νοµοσχεδίου
α. Στον τίτλο του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Α΄ («Επιτάχυνση ολοκλήρωσης διαδικασίας κτηµατογράφησης») θα ήταν ορθότερο, πριν από τις λέξεις
«ολοκλήρωσης» και «διαδικασίας», να τεθεί, αντίστοιχα, το οριστικό άρθρο
«της».
β. Οµοίως, στον τίτλο του Κεφαλαίου Γ΄ του Μέρους Α΄ («Εξορθολογισµός µηχανισµού διόρθωσης κτηµατολογικών εγγραφών»), θα ήταν ορθότερο, πριν από τη λέξη «µηχανισµού», να τεθεί το οριστικό άρθρο «του», και,
πριν από τη λέξη «κτηµατολογικών», το οριστικό άρθρο «των».
γ. Τέλος, στον τίτλο του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του Μέρους Γ΄ («Λοιπές διατάξεις Μέρους Γ΄») θα ήταν ορθότερο, πριν από τη λέξη «Μέρους», να τεθεί
το οριστικό άρθρο «του».
ΙΙΙ. Παρατηρήσεις επί των άρθρων
1. Επί του άρθρου 3
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του ν. 2308/1995, όπως προτείνεται
να προστεθεί εν προκειµένω, ορίζεται ότι «[η] κτηµατογράφηση περαιώνεται
και πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης (…).
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Θα ήταν σκόπιµο, για λόγους νοµοτεχνικής αρτιότητας, µετά τη λέξη
«πριν», να τεθεί η πρόθεση «από».
2. Επί του άρθρου 12
Διά της προτεινόµενης ρύθµισης ορίζεται ότι: «[ο]ι κτηµατολογικοί δικαστές και οι κτηµατολογικοί εφέτες κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους
οφείλουν να παρακολουθήσουν επιτυχώς τα ειδικά σεµινάρια επιµόρφωσης
των άρθρων 33 και 34 του ν. 3689/2008 (Α’ 164) στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών».
Δεν προκύπτει, εν προκειµένω, µε σαφήνεια αν η εν λόγω υποχρέωση
πρέπει να έχει εκπληρωθεί πριν από την ανάληψη των καθηκόντων ή αν αρκεί και η, µετά την ανάληψή τους, επιτυχής παρακολούθηση των ως άνω σεµιναρίων, ούτε καθορίζεται ο χρόνος εντός του οποίου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η σχετική επιµόρφωση, όπως και ούτε οι τυχόν έννοµες συνέπειες
σε περίπτωση υπαίτιας αθέτησης της εν λόγω υποχρέωσης.
3. Επί του άρθρου 13
α. Στην υποπερ. αα) της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν.
2664/1998, θα ήταν σκόπιµο, για λόγους νοµοτεχνικής οµοιοµορφίας, η λέξη «ελληνικό» στη φράση «ελληνικό Δηµόσιο» να τεθεί µε αρχικό κεφαλαίο
γράµµα, όπως είναι και στα υπόλοιπα άρθρα του νοµοσχεδίου.
4. Επί του άρθρου 18
Με την προτεινόµενη ρύθµιση ορίζεται ότι, [κ]ατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, το προσωπικό του ν.π.δ.δ. “Ελληνικό Κτηµατολόγιο”
εξαιρείται από τη δυνατότητα απόσπασης, µετάταξης και µετακίνησης καθ’
οιονδήποτε τρόπο σε άλλον φορέα του δηµόσιου τοµέα για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος». Παρατηρείται ότι διά
της εν λόγω διάταξης εισάγεται εξαιρετική ρύθµιση.
α. Επισηµαίνεται, κατ’ αρχάς, ότι η έννοια της «µετακίνησης σε άλλον φορέα» δεν συµπίπτει µε την έννοια της µετακίνησης όπως αυτή ορίζεται στον
ν. 3528/2007 («Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», στο εξής, Υπαλληλικός Κώδικας). Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το άρθρο 66 παρ. 1 του Υπαλληλικού Κώδικα, η µετακίνηση υπαλλήλου νοείται ως η υπηρεσιακή µεταβολή που πραγµατοποιείται «από µία οργανική µονάδα σε άλλη της ίδιας αρχής», µε απόφαση του προϊσταµένου της, και όχι ως µετακίνηση σε άλλον φορέα. Συνεπώς, η έννοια της «µετακίνησης», εν προκειµένω, δεν φαίνεται να συµπίπτει
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µε την οµώνυµη έννοια του Υπαλληλικού Κώδικα.
Υπό το φως των ανωτέρω, και δεδοµένου ότι η έννοια της «καθ’ οιονδήποτε τρόπο µετακίνηση[ς] σε άλλον φορέα του δηµόσιου τοµέα» θα µπορούσε να ερµηνευθεί ως περιλαµβάνουσα και τη µετάθεση, η προτεινόµενη
διάταξη χρήζει διευκρίνισης ως προς την έννοια της «µετακίνησης σε άλλον
φορέα», προκειµένου να αποφευχθεί σχετική ερµηνευτική δυσχέρεια. Πολλώ δε µάλλον εκ του λόγου ότι η εν λόγω διάταξη, ως εισάγουσα ρύθµιση
περιοριστική δικαιώµατος του ως άνω υπαλληλικού προσωπικού (και συγκεκριµένα, του δικαιώµατος να ζητεί για νόµιµο λόγο την απόσπαση, µετάταξή
του, κ.λπ.) υπόκειται σε στενή ερµηνεία και, συνεπώς, η επί διετία απαγόρευση µετάθεσης µόνον διά ρητής ρύθµισης µπορεί να εισαχθεί, και όχι διά
διασταλτικής ερµηνείας.
β. Σύµφωνα µε την Ανάλυση Συνεπειών Ρύθµισης που συνοδεύει το νοµοσχέδιο, ορίζεται ότι την εν λόγω ρύθµιση επιβάλλει η ανάγκη «διατήρηση[ς]
της υφιστάµενης στελέχωσ[η]ς του» φορέα, «δεδοµένου του όγκου του έργου που καλείται να διεκπεραιώσει στο προσεχές µέλλον ο Φορέας, ενόψει
της ανάγκης ταχείας και αποτελεσµατικής διεκπεραίωσης των εκκρεµών υποθέσεων».
Διατυπώνεται προβληµατισµός ως προς το αν διασφαλίζεται, εν προκειµένω, η απαιτούµενη ισορροπία µεταξύ της άσκησης των δικαιωµάτων του ως
άνω προσωπικού προς µεταβολή, µε αίτησή τους, για νόµιµο λόγο, της υπηρεσιακής τους κατάστασης, και της, διά της «ταχείας και αποτελεσµατικής
διεκπεραίωσης των εκκρεµών υποθέσεων», εξυπηρέτησης του δηµόσιου
συµφέροντος, ώστε να επιτυγχάνεται η τήρηση της αρχής της αναλογικότητας. Αυτό, δοθέντος, ιδίως, ότι, αφ’ ενός η άσκηση των ως άνω δικαιωµάτων
µπορεί να συνάπτεται προς σοβαρούς υπηρεσιακούς ή προσωπικούς λόγους
(πρβλ. άρθρο 67 παρ. 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, σύµφωνα µε το οποίο επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, µετάθεση ακόµη και πριν από την παρέλευση δύο ετών από τη συµπλήρωση διετίας στην υπηρεσία, είτε σε περίπτωση αµοιβαίας αίτησης υπαλλήλων, είτε για σοβαρούς υπηρεσιακούς ή προσωπικούς λόγους), και αφ’ ετέρου ότι η διατήρηση και η ενίσχυση της στελέχωσης του
ως άνω φορέα θα µπορούσε να επιτευχθεί και µε λιγότερο επαχθείς για
τους υπαλλήλους τρόπους.
5. Επί των άρθρων 18 παρ. 2, 21, 22, 27, 39 και 40
Η λέξη «συστήνεται» θα ήταν δόκιµο να αντικατασταθεί από τη λέξη «συνιστάται» και, αντίστοιχα, η λέξη «συστήνονται» από τη λέξη «συνιστώνται».
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6. Επί των άρθρων 23, 24 και 48 παρ. 9 και 10
α. Στην παρ. 9 του άρθρου 48 παρέχεται νοµοθετική εξουσιοδότηση, προκειµένου, µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηµατολόγιο», µεταξύ άλλων,
να «(…) καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την απόκτηση της ιδιότητας των διαπιστευµένων µηχανικών για το Κτηµατολόγιο και την άσκηση των καθηκόντων τους, τη λήψη της άδειας και τον χρόνο ισχύος της
(…)».
Στο άρθρο 23 ορίζεται ότι: «Η ιδιότητα του διαπιστευµένου µηχανικού για
το Κτηµατολόγιο αποκτάται µε τη χορήγηση άδειας από το ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηµατολόγιο» (εφεξής «Φορέας») και την εγγραφή του στο Ειδικό Μητρώο Διαπιστευµένων Μηχανικών που τηρείται από τον Φορέα, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο παρόν. Η ιδιότητα του διαπιστευµένου µηχανικού είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του µόνιµου υπαλλήλου ή υπαλλήλου µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε Φορείς του Δηµόσιου Τοµέα (…)».
Επίσης, στο άρθρο 24 καθορίζονται τα ελάχιστα προσόντα που πρέπει να
διαθέτουν οι υποψήφιοι διαπιστευµένοι µηχανικοί για τη λήψη της σχετικής
άδειας και την εγγραφή τους στο σχετικό Μητρώο.
Υπό το φως των ανωτέρω, δεδοµένου ότι στο άρθρο 23 ορίζεται ότι η ιδιότητα των διαπιστευµένων µηχανικών αποκτάται µε τη χορήγηση της άδειας και την εγγραφή στο Μητρώο δυνάµει, ουσιαστικά, των προϋποθέσεων του άρθρου 24, θα ήταν σκόπιµη η αναδιατύπωση της εξουσιοδότησης
της παρ. 9, µε την αντικατάσταση της φράσης «(…) καθορίζονται οι όροι και
οι προϋποθέσεις για την απόκτηση της ιδιότητας των διαπιστευµένων µηχανικών (…)» από τη φράση «(…) εξειδικεύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις
για την απόκτηση της ιδιότητας των διαπιστευµένων µηχανικών (…)».
Ακόµη, θα ήταν ενδεχοµένως σκόπιµο να ορισθεί ο χρόνος ισχύος της ως
άνω άδειας του διαπιστευµένου Μηχανικού στις διατάξεις των άρθρων 23 ή
24 του παρόντος.
β. Περαιτέρω, στη διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 48 ορίζεται ότι µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ύστερα από πρόταση του
Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηµατολόγιο», δύναται να καθορίζονται ειδικότερα προσόντα ως προϋπόθεση για τη λήψη άδειας διαπιστευµένου µηχανικού για το Κτηµατολόγιο.
Εν προκειµένω παρατηρείται ότι οι επιπρόσθετες προϋποθέσεις για τη λήψη άδειας διαπιστευµένου µηχανικού για το Κτηµατολόγιο δεν αποτελούν
λεπτοµερειακά ζητήµατα και δεν µπορούν να τεθούν µε νοµοθετική εξου-
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σιοδότηση, όπως αυτή που προβλέπεται στην παρούσα διάταξη.
Τέλος, ερώτηµα δηµιουργείται σχετικά µε τις περιπτώσεις των Μηχανικών
που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο δυνάµει των οριζόµενων στον νόµο προϋποθέσεων, οι οποίες µπορεί να µεταβληθούν µεταγενεστέρως µε την έκδοση της εν λόγω υπουργικής απόφασης.
7. Επί των άρθρων 32 παρ. 1 και 4 και 49 παρ. 2 και 3
α. Στην παρ. 1 του άρθρου 32 ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι: «Η ψηφιακή υπηρεσία έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη χρήση των ως άνω ψηφιακών αρχείων, όπως αυτά µεταφορτώνονται στο G-Cloud από πιστοποιηµένους επαγγελµατίες φωτογράφους, σε ηλεκτρονικές εφαρµογές και υπηρεσίες που
παρέχονται από Φορείς του Δηµόσιου Τοµέα, κατά την έννοια της παρ. 57
του άρθρου 2 του ν. 4727/2020, όταν για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των
ενδιαφεροµένων απαιτείται η προσκόµιση φωτογραφίας ή η υπογραφή».
Εν προκειµένω, για λόγους σαφήνειας, θα ήταν σκόπιµο να διευκρινισθούν στο κείµενο της διάταξης οι υπηρεσίες που παρέχουν οι πιστοποιηµένοι φωτογράφοι για τη µεταφόρτωση των εν λόγω ψηφιακών αρχείων, οι
προϋποθέσεις πιστοποίησής τους, καθώς και το χρονικό διάστηµα τήρησης
των εν λόγω αρχείων από αυτούς. Τα ζητήµατα αυτά θα εξειδικευθούν περαιτέρω µε την απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του νοµοσχεδίου.
β. Στη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 49 ορίζεται ότι «[µ]ε κοινή απόφαση
του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του καθ’ ύλην αρµόδιου υπουργού καθορίζονται ο τρόπος και οι προϋποθέσεις χρήσης και αξιοποίησης της
ψηφιακής υπηρεσίας «myPhoto» από άλλους φορείς του δηµόσιου τοµέα».
Δεδοµένου ότι στη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 32 τίθενται περιορισµοί
ως προς τη χρήση των πληροφοριών αυτών από φορείς του δηµόσιου τοµέα, θα ήταν ενδεχοµένως σκόπιµο η προτεινόµενη διάταξη να συµπληρωθεί ως εξής: «Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και του καθ’ ύλην αρµόδιου υπουργού καθορίζονται ο τρόπος και οι προϋποθέσεις χρήσης και αξιοποίησης της ψηφιακής υπηρεσίας «myPhoto» από άλ-
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λους φορείς του δηµόσιου τοµέα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 32 του παρόντος».
Αθήνα, 28 Ιουλίου 2021
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