
ΕΙΣΜΓΙΠΊΚΙΙ ΕΚΘΕΣΙΣ

Έπί τού σχεδίου Νόμου «περί τοϋ προσωπικού των έμμι
σθων υποθηκοφυλακείων καί κτηματολογικών γραφείων
καί άλλ.ων τινών διατάξεων».

Πυος τijy Βουλήν των Ελλήνων
'Η εύθαισις έπειγόντων τινών Θεμάτων της νομοθεσίας 

—εοί υπαλλήλων των έμμισθων υποθηκοφυλακείων κχί 
κτηματολογικών γραφείων παρίστατχι άναγκαία, μέχρ-.ς 
οτου καταστή δυνατή ή κατάρτισις και ψήφισις τοϋ κωδι
κοί, οστις θα ρύθμιση όλα τά σχετικά θέματα καί ήτις 
κατ’ άνάγκην θά βραούνη. Ουτω :

Διά τοϋ άρθρου 1 τοϋ προτεινομενού νόμου καθορίζεται 
ή ίεραρχική κλ,ίμαξ τών υπαλλήλων τών υποθηκοφυλακείων 
καί κτηματολογίων άπό τοϋ βαθμού τοϋ προϊσταμένου υπο
θηκοφυλακείου μέχρι τοϋ βαθμοϋ τοϋ γραφέως. Έθεωρήθη 
άναγκαϊον νά κχθιερωθή καί διά τά υποθηκοφυλακεία 
καί κτηματολογικά γραφεία ό βαθμός τοϋ προϊσταμένου 
υποθηκοφυλακείου, άντιστοιχών προς τον βαθμόν τοϋ γραμ- 
ματέως Συμβουλίου Επικράτειας (άρθρον 3 ν.294/76), 
καί διά λόγους ισότητας προς τούς λοιπούς δικαστικούς 
υπαλλήλους, άλλα καί λόγω της σοβαρότητος τών υπηρε
σιών τούτων, ετι δέ καί ώς κίνητρον διά την προσέλευσιν 
ικανών υπαλλήλων άφοϋ ή πείρα άπέδειξεν ότι πολλάκις 
αί θέσεις, ώς λ.χ. ή θέσις τοϋ διευθυντοΰ κτηματολογίου 
Ρόδου, παρέμεϊναν έπί μακρόν κεναί, προς μεγάλην ζημίαν 
τής υπηρεσίας, ελλείψει προοπτικής έξελίξεως τών υπο
ψηφίων διά την κατάληψίν των. Κατά τά λοιπά οί οριζό
μενοι βαθμοί είναι ισάριθμοι καί αντίστοιχοι προς τούς 
βαθμούς τής Ιεραρχίας τών διοικητικών υπάλληλων..

Έθεωρήθη ωσαύτως άναγκαϊον νά καθορισθή καί ρητώς. 
ότι οί υπάλληλοι τών υποθηκοφυλακείων καί κτηματολο
γίων άποτελοϋν ιδίαν κατηγορίαν δικαστικών ύπαλλήλ.ων, 
ώς τοϋτετείχε κριθή κατά τό παρελθόν διά σχετικών γνωμο- 
δοτήσεοάν τοϋ Ν.Σ.Κ. λόγω τής άνακυψάσης τότε άμφι- 
βολίας. ■ ' . · .' i Γ V. ·

Διά "τοϋ άρθρου 2 καθορίζονται οί βασικοί μισθοί τών 
ύπαλλήλ.ων τών υποθηκοφυλακείων καί κτηματολογίων, 
κατ’ άντιστοιχίαν προς τούς μισθούς τών λοιπών δικαστι
κών υπαλλήλων.

Διά τοϋ άρθρου 3 καθορίζεται ό άριθμός τών θέσεων 
κατά βαθμούς άναλ.όγως τών υπηρεσιακών άνχγκών καί έν 
δψει τής συνήθους άνχλογίας μεταξύ άνωτέρων καί κατωτέ
ρων υπαλλήλων, άλλά καί έν οψει τής ίδιορυθμίας τής υπη
ρεσίας τών υποθηκοφυλακείων (υπάρχουν λ.χ. τά επαρχιακά 
υποθηκοφυλακεία μέ 2 .ή 3 υπαλλήλους έκ τών όποιων ό 
είς κατ’ .ανάγκην πρέπει νά έ'χη βαθμόν άνωτέρου ύπαλ.- 
λήλου). Έλ.ήφθη έπίσης ύπ’ δψιν ότι διά τοϋ ν.190/1973 
έχουν νίμούετηύή 41 άν.όμη -δέσεις διά τό προσωπικόν τών 
ύπονtj/.cφυλ.τ/.ζ'.ων και ότι ή ισχύς τής σχετικής ίιατάςεως 
θά πρέπει ν’άρχίση έκδιδομένου τοϋ άπαιτουμένου. διατά
γματος εις τό άμεσον μέλλ.ον, λόγω τοϋ μεγάλου όγκου 
τής εργασίας καί δή εις τό ύποθηκοφυλακεΐον Θεσ/νίκης 
καί τό κτηματολογικόν γραφεϊον Ρόδου. ... . ρ-

Διά τοϋ άρθρου 4 γίνεται ή κατανομή τών θέσεων είς τά 
διάφορα υποθηκοφυλακεία καί τά κτηματολογικά γραφεία, 
άναλ.όγως τών υπηρεσιακών άναγκών τών προκυπτουσών 
έκ τών παρά τώ Ύπουργείω στατιστικών στοιχείων.

Διά τοϋ άρθρου 5 καθορίζεται ό εισαγωγικός βαθμός, 
κατά τά ΐσχύοντα διά τούς λοιπούς δικαστικούς υπαλλή
λους όσον άφορα τούς πρώτον καί δεύτερον εισαγωγικούς 
βαθμούς τών υπαλλήλων καί τούς έπιμελητάς, κατά τά 
ήδη δέ ΐσχύοντα ώς προς τον τρίτον εισαγωγικόν βαθμόν 
καί διά τούς τεχνικούς. Καθορίζονται έπίσης διά τοϋ ίδιου 
άρθρου’ τά προσόντα κατά τά ήδη ΐσχύοντα, ώς καί ό 'τρό-r 
πος πληρώσεως τών θέσεων. . ' ;

Τά άρθρα 6 - 10 καθορίζουν τόν τρόπον ενεργεί ας τών 
διαγωνισμών, τόν τρόπον τοποθετήσεως, μεταθέσεως. άπο~ 
σπάσεως καί μετατάξεως τών υπαλλήλων επαναλαμβανο
μένων, ύπό άκριβεστέραν διατόπωσιν, ίσχυουσών καί 
σήμερον δι* αυτούς ή τούς λ,οιπούς υπαλλήλους διατάξεων.

Διά τών άρθρων 11 - 13 ρυθμίζονται τά τών προαγωγών. 
Έκ τούτων τό άρθρ. 11 εις μεν τάς παρ. 1-3 άποδίδει 
ΐσχυούσας καί διά τούς διοικητικούς ύπαλλήλ.ους διατάξεις 
είς δέ τήν παρ. 4 καθορίζει ότι οί μή πτυχιοϋχοι υπάλληλοι 
έξελ,ίσσονται μέχρι τοϋ 3ου βαθμοϋ, ώς έχει όρισθή καί διά 
τούς δικαστικούς ύπαλλήλ.ους.

Εις τό άρθρον 12 ορίζεται ό άπαιτούμενος διά τήν προα
γωγήν άπό βαθμοϋ είς βαθμόν χρόνος, μειούμενος, έν σχέσει 
προς τό σήμερον ΐσχύοντα, κατά ένα έτος είς τούς βαθμούς 
τοϋ ύπογραμματέως Β' τάξεως (9ον) καί ύπογραμματέως 
Α' τάξεως (8ον) πρός άποκατάστασιν ζημίας έπελθούσης 
έκ τής διά τοϋ Ν’.4201/61 καταργήσεως τής ειδικής ρυθμί- 
σεως καθ’ ήν είς τούς ύπαλλήλ.ους τών ύπο/κείων δεν ύπήρ- 
χεν ό βαθμός τοϋ άκολούθου. Είς τό άρθρον 13 γίνεται 
κατανομή τών θέσεων διευθυντών υποθηκοφυλακείου καί 
ύποθηκοφυλ.άκων μεταξύ πτυχιούχων καί μή πτυχιούχων 
υπαλλήλων, ώς έχει γίνει καί διά τούς δικαστικούς ύπαλ.- 
λήλους.

Τό άρθρον 14 ρυθμίζει τό ζήτημα τών άδειών, διά παρα
πομπής είς τά ΐσχύοντα διά τούς διοικητικούς ύπαλλήλ.ους, 
δεδομένου ότι δεν ύπάοχει λόγος νά ίσχύση ειδική ρύθμισις.

Διά τοϋ άρθρου 15 παρέχεται έξουσιοδότησις όπως δι’ 
άποφάσεως τοϋ Ύπουργοϋ τής Δικαιοσύνης διαιρήται ή 
ύπηρεσία τών τριών μεγάλων ύποθηκοφυλ.ακείων καί τοϋ 
Κτηματολογίου Ρόδου είς διευθύνσεις καί τμήματα, άνα- 
λόγως τών έκάστοτε άναγκών.

Διά τοϋ άρθρου 16 ρυθμίζεται ό τρόπος άναπληρώσεως 
τών προϊσταμένων καί τών διευθυντών τών Ύποθηκοφυ- 
λ.ακείων, όριζομένου, εις τήν τρίτην παράγραφον, ότι τόν 
προϊστάμενον επαρχιακών ύποθηκοφυλακείων άναπληροΐ 
ό παρ’ αύτώ γραμματεύς μόνον άν είναι πτυχιοϋχος καί 
ούχί είς πάσαν περίπτωσιν, ώς ορίζει ή μέχρι τοϋδε ίσχύου- 
σα διάταξις. . . ,

Διά τοϋ άρθρου 17 παρέχεται δικαίωμα ύπογραφής τών 
πράξεων κ.λπ. καί εις τούς Διευθυντάς τών μεγάλ.ων ύπο
θηκοφυλακείων καί τοϋ κτηματολ.ογίου Ρόδου καί ούχί 
μόνον είς τόν προϊστάμενον τούτων, άπχλλασσόμενον ούτω 
περιττού φόρτου έργασίας.

• · · ι ■ * .
Διά .τής μεταβατικής διατάξεως τού άρθρου 19 προβλ.έ- 

πεται έπανένταξις τοϋ ήδη ύπηρετοϋντος προσωπικού μέχρι 
τοϋ έκτου βαθμοϋ, βάσει τοϋ κατά τό άρθρον 12 άπαιτου- 
μένου χρόνου παραμονής είς έκαστον βαθμόν.

Διά τών διατάξεων τοϋ .άρθρου 20 παρέχεται, ώς παρε- 
σχέθη δι’ άναλόγου διατάξεως καί είς τούς δικαστικούς 
ύπαλλήλ.ους, καί έπί μίαν τριετίαν, ή δυνατότης περαιτέρω 
προαγωγής τών κατά τήν πρώτην έφαρμογήν τοϋ νόμου 
προαγομένων, κατά συνυπολογισμόν πλεονάζοντος' χρόνου 
εις τόν προηγούμενον βαθμόν. Τοϋτο έκρίθη δίκαιον δεδο
μένου ότι, λ.όγω έλλείψεως θέσεων, άνωτέρων βαθμών 
ικανοί ύπάλληλ.οι παρέμεινον καθηλωμένοι εις τούς ήδη 
κατεχομένους βαθμούς έπί πολύν χρόνον.

Τέλ.ος διά τοϋ άρθρου 21 τίθεται διάταξις όμοια πρός τήν 
ψηφισθεΐσαν ήδη διά.τήν άνάλ.ογον περίπτωσιν τών δικαστι
κών ύπαλλήλων (άρθρ. 35 παρ. 2 Ν.294/76).

Έν Άθήναις τή 12 Μαΐου 1977 

Ό Υπουργός Δικαιοσύνης
.. V: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ -Λ'


