ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Ε ΙΣ ΑΓΓΕΛΕΩΣΤΟΥ ΑΡΕΙ ΟΥ ΠΑΓΟΥ

άρθρο άρθρο 25 ν. 1756/ 1988)
(για έκδοση γ νωµοδότησης κατ'
1. ∆ηµητρίου Βερβεσού, δρώντος ατοµικ ώς ως ∆ικηγ όρος Αθηνών, αλλά και ως

Πρόεδρος του ∆ικηγ ορικο ύ Συ λλόγ ου Αθην ών,
2.

∆ηµητρουλόπουλου ∆ηµητρ ίου, δι κηγ όρου, ατοµικ ά και ως Πρ οέδρου του
∆ικηγ ορικού Συ λλόγ ου Η λε ίας και µ έλους της Συντονιστικ ής Επιτροπ ής της
Ολοµέλειας των Προέδρων των ∆ικηγορικ ών Συλλόγ ων Ελλά
δος, κατο ίκου
Π ύργ ου, οδός Κρεστεν ίτη αρ. 12 και Σισίνη, ∆ικαστικ ό Μέγ αρο Η λε ίας

3. Ζούπα Αθανασίου, δικηγ όρου, ατοµικ ά και ως Προέδρου του ∆ικηγ ορικ ά
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των Προέδρων των ∆ικηγ ορικ ών Συ λλόγ ων Ε λλάδος, κατο ίκου Πατρών, ο δός
Γο ύναρη αρ. 30, ∆ικαστικ ό Μέγ αρο Πατρών,
4. Καλο ύδη Γεωργ ίου, δικηγ όρου, ατοµικ ά και ως Προέδρου του ∆ικηγ ορικού
Συλλόγ ου Κερκ ύρας και µέλους της Συντονιστικ ής Επιτροπής της Ολοµέλειας
των Προέδρων των ∆ικηγ ορικ ών Συλλόγ ων Ελλάδος, κατο ίκου Κ έρκυρας,
οδός Κολοκοτρώνη αρ. 23Β, ∆ικαστικ ό Μέγ αρο Κέρκυρας
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5. Καρίπογ λου Παναγ ιώτη,

∆ικηγ ορικού Συλλόγ ου Σερρών και µέλους της Συντονιστικ ής Επιτροπ ής της
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Μ έγ αρο Θεσσαλον ίκης
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Ελλάδος, κατο ίκου
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6. Κουτσοχήνα
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Μακρυγιάννη Αθανασίου, δικηγόρου, ατοµικά και ως Προέ δρου του
∆ικηγορικού Συλλόγου Λαµίας και µέλους της Συντονιστική ς Επιτροπής της
Ολοµέλειας των Προέ δρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, κατοί κου
Λαµίας, οδός Καποδιστρίου αρ. 5
Μπαλιάκα Γεωργίου, δικηγόρου, ατοµικά και ως Προέδρου του ∆ικηγορικού
Συλλόγου Καστοριάς και µέλους της Συντονιστική ς Επιτροπής της

Ολοµέλειας των Προέ δρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, κατοίκου
Καστοριάς, Πλατεία ∆αβάκη, ∆ικαστικό Μέγαρο
Μπασδέκη Νικολέπας, δικηγόρου, ατοµικά και ως Προέδρου του
∆ικηγορικού Συλλόγου Λάρισας και µέλους της Συντονιστική ς Επιτροπής της
Ολοµέλειας των Προέ δρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, κατοίκου
Λάρισας, οδός ∆ευκαλίωνος αρ. 18 και Πατρόκλου-Μέγαρο ∆ικηγ όρων
Λάρισας
Μπέσκου Γεωργ ίου, δικηγ όρου, ατοµικά και ως Προέ δρου του ∆ικηγορικού
Συλλόγου Αιγ ίου και µέ λους της Συντονιστική ς Επιτροπής της Ολοµέλειας
των Προέδρων των ∆ικηγορικ ών Συλλόγων Ελλάδος, κατοί κου Αιγ ίου, οδός
Κορίνθου αρ. 67, ∆ικαστικό Μέγαρο Αιγ ίου
Ορφανού ∆ηµητρί ου, δικηγόρου, ατοµικά και ως Προέ δρου του
∆ικηγορικού Συλλόγου Ναυπλίου και µέλους της Συντονιστική ς Επιτροπής
της Ολοµέλειας των Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος,

κατοίκου Ναυπλίου, Πλατεία ∆ικαστικού Μεγάρου Ναυπλίου
Παϊσιου Χρή στου, δικηγόρου, ατοµικά και ως Προέ δρου του ∆ικηγορικού
Συλλόγου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγ ίου και µέλους της Συντονιστικής
Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων
Ελλάδος, κατοί κου Μεσολογγ ίου, οδός Χαριλάου Τρικού πη αρ. 34, ∆ικαστικό
Μέγαρο Μεσολογγ ίου
Σταµατογιάννη Γεωργ ίου, δικηγόρου, ατοµικά και ως Προέδρου του
∆ικηγορικού Συλλόγου Πειραιά και µέλους της Συντονιστική ς Επιτροπή ς της
Ολοµέλειας των Προέ δρων των ∆ικηγορικ ών Συλλόγων Ελλάδος, κατοίκου
Πειραιά, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 47
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Ι. Μετά την άρση των περιοριστικών µέτρων κατά της πανδηµίας ευλόγως θα
αναµενόταν η κατά νόµον επάνοδος σε κανονική λειτουργ ία των
Υποθηκοφυλακεί ων και Κτηµατολογικών Γραφείων, µε την τήρηση των εκάστοτε
προβλεπόµενων υγειονοµικών µέτρων. Εντούτοις, παρατηρείται αποκλίνουσα
πρακτική των επιµέρους Υποθηκοφυλακείων και Κτηµατολογικών Γραφείων ως
προς τους όρους πρόσβασης των δικηγόρων σε αυτά (µε ραντεβού ή χωρίς) για την
υποβολή προς καταχώριση εγγραπτέων πράξεων.
ΙΙ. Συµφώνως προς τις ΚΥΑ για τα έκτακτα µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που ίσχυαν έως
την 15.9.2021 (ήτοι έως την ΚΥΑ 53950/3.9.2021, ΦΕΚ τ. Β' 4054/4.9.2021)

προβλεπόταν ότι « Επιτρέπονται οι συναλλαγές στα υποθηκοφυλακεία, στα
κτηµατολογικά γραφεία και υποκαταστήµατα του Φορέα « Ελληνικό Κτηµατολόγιο»
και στα Κτηµατολογικά Γραφεία Θεσσαλονίκης, Ρόδου και Κω-Λέρου. Ειδικότερα, ο
έλεγχος των αρχείων

γίνεται κατόπιν ραντεΒού, σύµφωνα µε τους ειδικότερους

όρους που προβλέπονται σε απόφαση του Προϊσταµένου του καθ' ύλην αρµόδιου
υποθηκοφυλακείου, κτηµατολογικού γραφείου ή υποκαταστήµατος τσυ Φορέα
« Ελληνικό Κτηµατολόγιο» και των Κτηµατολογικών Γραφείων Θεσσαλονίκη ς, Ρόδου
και Κω - Λέρου που τοιχσχολλάται στην είσοδο της υπηρεσίας και αναρτάται στην
ιστοσελίδα της, εφόσον διαθέτει. Με απόφαση του Προϊσταµένου ορίζονται και
όλες οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για τη λειτουργία της υπηρεσίας σ µηχανισµός
ελέγχου, προκειµένου να αποφευχθούν φαινόµενα συνωστισµού εντός της
υπηρεσίας η τηρητέα διαδικασία για τον αερισµό των κοινοχρήστων χώρων της,
καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο µέτρο για την ασφαλή λειτουργία της, που
τηρούνται υπ' ευθύνη του Προϊσταµένου, ενόψειτης πανδηµίας του κορωνσίόύ
COVID-19. ».
Το καθεστώς εξυπηρέτησης µε ραντεβού µεταβλήθηκε από την 15.9.2021 και εξής
(ήτοι από την ΚΥΑ 55400/10.9.2021, ΦΕΚ τ. Β' 4206/12.9.2021 κ.ε.), καθώς πλέον
δεν προβλέπεται η εξυπηρέτηση µε ραντεβού. Συγκεκριµένα κατά τη νέα ρύθµιση
3

που επαναλαµβάνεται στις µέχρι σή µερα ισχύουσες ΚΥΑ (µε τελευταία την ΚΥΑ υπ'
αριθ. Αριθµ. ∆1α/ΓΠ.οικ. 69136, στο ΦΕΚ τ. Β' 5138/2021) « Με απόφαση του

Προϊσταµένου των υποθηκοφυλακεί ων, των κτηµατολογικών γραφεί ων και
υποκαταστηµάτων του Φορέα « Ελληνικό Κτηµατολόγιο» και των Κτηµατολογικών
Γραφείων Θεσσαλονίκη ς, Ρόδου και Κω-Λέρου ορίζονται όλες οι αναγκαίες
λεπτοµέρειες για τη λειτουργία της υπηρεσίας, ο µηχανισµός ελέγχού, προκειµένου

να αποφευχθούν φαινόµενα συνωστισµού εντός της υπηρεσίας, η τηρητέα
διαδικασία για τον αερισµό των κοινοχρήστων χώρων της, καθώς και κάθε άλλο
αναγκαίο µέτρο για την ασφαλή λειτουργία της, που τηρούνται υπ ευθύνη του
Προϊσταµένου, ενόψει της πανδηµίας του κορωνοϊού CDVID- 19».
Από την αντιπαραβολή των αλληλοδιαδόχως ισχυουσών, πλην ουσιωδώς
διαφορετικών κατά περιεχόµενο, διατάξεων συνάγεται e contrarίo ότι από την
15.9.2021 προβλέπεται η ακώλυτη και χωρίς ραντεβού εξυπηρέτηση των
δικηγόρων για την κατάθεση αιτήσεων, εγγράφων κλπ, στα Υποθηκοφυλακεία
και Κτηµατολογικά Γραφεία.
Ε ί ναι προφανές ότι, οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για τη λειτουργία της υπηρεσίας, ο

µηχανισµός ελέγχού, προκειµένου να αποφευχθούν φαινόµενα συνωστισµού εντός
της υπηρεσίας, η τηρητέα διαδικασία για τον αερισµό των κοινοχρήστωνχώρων της,
καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο µέτρο για την ασφαλή λειτουργία της, µπορούν να
περιλαµβάνουν άλλα µέτρα , πλην της υποχρεωτικής τήρησης ραντεβού διότι η
σχετική πρόβλεψη ρητώς καταργ ή θηκε από την 15.9.2021 και εξή ς.
ΙΙΙ. Παραλλήλως, ισχύει η ειδική για την άσκηση του δικηγορικού λειτουργ ή µατος
διάταξη του άρθρου 34 παρ. 2 Κωδ∆ικ κατά την οποία «η είσοδος στα Υπουργεία
και στα δηµόσια καταστήµατα επιτρέπεται ελεύθερα στους δικηγόρους µε επίδειξη

της επαγγελµατικής τους ταυτότητας, κάθε εργάσιµη ηµέρα και ώρα χωρίς κανένα

χρονικό ή άλλο περιορισµό». Για το ζήτηµα έχουν εκδοθεί οι κάτωθι
διευκρινιστικές εγκύκλιοι, που επαναλαµβάνουν και εξειδικεύουν τη θεµελιώδη
υποχρέωση του άρθρου 34 παρ. 2 Κωδ∆ικ αποσαφηνίζουν, δε, ότι ο ανωτέρω
θεµελιώδης κανόνας δεν υπόκειται σε περιορισµούς ή εξαιρέσεις: υπ' αριθ.
∆ΙΑ∆Π/Φ.Β.10/27509/2013 του Υπουργε ίου ∆ιοικητική ς Μεταρρύθµισης
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(https://bitly/357RbOt) και ∆Ι∆∆Α/Τ∆Ι/Φ.Ι5/ 29103, 29097/14.9.2018 του
Υπουργείου ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης (https://bit.ly/32UZvh3).
Ιν. Παρά το ανωτέρω σαφές κατά περιεχόµενο νοµικό πλαίσιο λειτουργ ίας, µεγάλος
αριθµός Υποθηκοφυλακεί ων και τα Κτηµατολογικών Γραφείων συνεχίζουν, µη
σύωοµα, να εφαρµόζουν σύστηµα ραντεβού, και µάλιστα σε µακρινό χρόνο, µε
αποτέλεσµα να παρακωλύεται ουσιωδώς η πρόσβαση στους δικηγόρους και στους
πολίτες και να δηµιουργούνται σηµαντικές καθυστερήσεις και ανασφάλεια δικαίου
και συναλλαγ ών, στην περίπτωση καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων, όπου ισχύει η
αρχή της χρονικής προτεραιότητας και η εγγραφή αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση
κτήσης του δικαιώµατος.
Είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως προκύπτει από την επισκόπηση της επίσηµης
σελίδας

του

Ελληνικού

Κτηµατολογ ίου

(https://ωωω.ktimatologio.gr/el/ραρe/ktim ato 10ρΊ ο-se-IeitoyrRiα/ekta kta-m et raprostasias-tis-dimosias-vΚeias-covid-19), όπου αναρτώνται αποφάσεις αναφορικά
µε τον τρόπο λειτουργ ίας των Κτηµατολογικών Γραφείων , µόνον δύο γραφεία
εντός Αττικής δεν απαιτούν ραντεβού , ενώ όλα τα υπόλοιπα απαιτούν
προηγούµενο ραντεβού. Συγκεκριµένα από τις αποφάσεις των Κτηµατολογικών
Γραφείων Νέας Ιωνίας — ηµ/νια απόφασης 11.10.21, Ηλιούπολης — ηµ/νία
απόφασης 14.10.21, Περιστερίου- ηµ/via απόφασης 13.10.21, Καλλιθέας - ηµ/via
απόφασης 12.10.21, και Χαλανδρίου — ηµ/via απόφασης 07.09.21, προκύπτει ότι
απαιτείται ραντεβού, ενώ µόνο για το Κτηµατολογικό Γραφείο Πειραιά και Νήσων ηµ/νία απόφασης 16.09.21 και Αττικής (ηµ/νία απόφασης 26.10.21), δεν απαιτείται
προγραµµατισµένο ραντεβού για διενέργεια ελέγχου στα αρχεία.

V.

Η πρακτική που ακολουθείται, µε ευθύνη των διοικούντων τα

Υποθηκοφυλακεία και Κτηµατολογικά Γραφεία, δεν έχει νόµιµο έρεισµα καθώς

παραβιάζονται οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, ιδίως εκείνες

που

προβλέπουν την εξυπηρέτηση των δικηγόρων καθ' όλη τη διάρκεια του ωραρίου
λειτουργ ίας των υπηρεσιών, χωρίς κανένα χρονικό ή άλλο περιορισµό (άρθρο 34
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Επειδή η απρόσκοπτη πρόσβαση των δικηγ όρων στα Υποθηκοφυλακεί α και
Κτηµατολογικά Γραφεία συναρτάται µε την ασφάλεια των εµπράγµατων
συναλλαγ ών και την τήρηση της αρχή ς της χρονική ς προτεραιότητας στην κτήση,
µετάθεση, τροποποί ηση ή κατάργηση εµπραγµάτων δικαιωµάτων.

Επειδή ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είναι αρµόδιος προς έκδοση
γνωµοδότησης σχετικά µε τη λειτουργ ία των Υποθηκοφυλακείων και
Κτηµατολογικών Γραφείων.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Παρακαλούµε όπως εκδώσετε γνωµοδότηση για την κατά νό µο επιβεβληµένη
λειτουργί α των Υποθηκοφυλακεί ων και Κτηµατολογικ ών Γραφε ίων και την
πρόσβαση των δικηγό ρων σε αυτά για την κατάθεση εγγραπτέων πράξεων.

Αθή να, 8.11.2021
Μετά τιµής,

Οι Αναψέροντες
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Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕ∆ΡΩΝ
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