
ΑΡΙΘΜΟΣ          /2014 

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΣΥΡΟΥ 

ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

 

Αποτελούμενο από τους Δικαστές Γεώργιο Δημητρόπουλο, 

Πρόεδρο Πρωτοδικών, Βασίλειο Παπαθανασίου, Πρωτοδίκη - 

Εισηγητή, Ευαγγελία Φακίνου, Κωνσταντίνο Πασιαλή και Ζήση 

Χατζημπύρρο, Πρωτοδίκες. 

Συνήλθε στο γραφείο του Προέδρου Πρωτοδικών Σύρου στις 

24 Οκτωβρίου 2014, μετά από πρόσκληση του Προέδρου 

Πρωτοδικών,  με την παρουσία και της Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών 

Σύρου Ειρήνης Πελεκάνου, του Προέδρου του Δικηγορικού 

Συλλόγου Σύρου Νικολάου Παγίδα, του Δημάρχου Κιμώλου 

Κωνσταντίνου Βεντούρη, του Υποθηκοφύλακα Μήλου Στυλιανού 

Λιβάνιου και του Γραμματέα Πρωτοδικών Σύρου Γεωργίου 

Βαλσαμάκη, για να αποφανθεί σχετικά με την κάλυψη της κενής 

θέσης συμβολαιογράφου στην Κίμωλο ο οποίος θα καλύψει και τις 

ανάγκες του Κτηματολογικού Γραφείου Κιμώλου ή την συγχώνευση 

του Υποθηκοφυλακείου – Κτηματολογικού Γραφείου Κιμώλου με 

αυτό της Μήλου. 

Η Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού 

Συλλόγου, ο Δήμαρχος Κιμώλου και ο Υποθηκοφύλακας Μήλου, 

ανέπτυξαν προφορικά τις απόψεις τους και στη συνέχεια 

αποχώρησαν. 

 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

 Κατά το άρθρο 5 §4 του Κανονιστικού Διατάγματος της 19/23-

7-1941"4. Εν περιπτώσει οριστικής εκ της υπηρεσίας αποχωρήσεως 

ή θανάτου του ειδικού αμίσθου Υποθηκοφύλακος ή του τοιούτα έργα 

εκτελούντος Συμβολαιογράφου, τα έργα του Υποθηκοφύλακος, 

υπαρχόντων εν τη έδρα του Ειρηνοδικείου πλειόνων 

Συμβολαιογράφων, ανατίθενται προσωρινώς και μέχρι διορισμού 

κατά το άρθρο 39 του παρόντος ειδικού αμίσθου Υποθηκοφύλακος 

εις ένα τούτων δια Δ/τος μετά σύμφωνον γνωμοδότησιν της 

ολομελείας του αρμοδίου Πρωτοδικείου, προτιμωμένου του έχοντος 



άδειαν δικηγορείν από  του στερουμένου τοιαύτης. Μέχρι της 

τοιαύτης αναθέσεως τα έργα του Υποθηκοφύλακος εκτελεί ο εν τη 

έδρα του Ειρηνοδικείου αρχαιότερος συμβολαιογράφος ή μη 

υπάρχοντος τούτου ο εν τη αυτή έδρα ασκών χρέη 

συμβολαιογράφου". Ακολούθως, κατά το άρθρο 3 του ΝΔ 811/1971, 

όπως ισχύει μετά το άρθρο 8 § 11 Ν. 4205/2013, «σε περίπτωση 

θανάτου ή για οποιονδήποτε λόγο οριστικής αποχώρησης από την 

υπηρεσία ειδικού άμισθου Υποθηκοφύλακα, το άμισθο 

υποθηκοφυλακείο δύναται να συγχωνευθεί με όμορο έμμισθο ή 

άμισθο υποθηκοφυλακείο της ίδιας ειρηνοδικειακής περιφέρειας, ή 

να μετατραπεί σε έμμισθο, με την έκδοση προεδρικού διατάγματος, 

έπειτα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και μετά από 

γνωμοδότηση της Ολομέλειας του οικείου Πρωτοδικείου. Με την 

ανωτέρω διαδικασία δύναται να συγχωνευθεί έμμισθο 

υποθηκοφυλακείο με όμορο έμμισθο υποθηκοφυλακείο, καθώς και 

μη ειδικό υποθηκοφυλακείο με όμορο έμμισθο ή άμισθο 

υποθηκοφυλακείο». Περαιτέρω, κατά το άρθρο 23 Ν. 2664/1998, «1. 

Από την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου τα έμμισθα ή άμισθα 

Υποθηκοφυλακεία, στων οποίων την τοπική αρμοδιότητα εμπίπτουν 

οι κτηματογραφημένες περιοχές, λειτουργούν ως Κτηματολογικά 

Γραφεία.  2. Από την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου οι εγγραφές 

που αφορούν ακίνητα των κτηματογραφημένων περιοχών γίνονται 

μόνο στα κτηματολογικά βιβλία και λοιπά τηρούμενα στοιχεία. Τα 

βιβλία που τηρούσε έως την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου το 

αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο επέχουν θέση αρχείου. Το αρχείο αυτό 

εξακολουθεί να φυλάσσεται από το Υποθηκοφυλακείο, το οποίο 

εκδίδει και τα σχετικά αντίγραφα και πιστοποιητικά…5. Κατά τη 

μεταβατική περίοδο λειτουργίας άμισθων Υποθηκοφυλακείων ως 

Κτηματολογικών Γραφείων ισχύουν τα ακόλουθα:  α) Ο 

υποθηκοφύλακας παραμένει άμισθος δημόσιος λειτουργός και 

εξακολουθεί να προΐσταται του Υποθηκοφυλακείου και μετά την 

έναρξη λειτουργίας του ως Κτηματολογικού Γραφείου. Το 

προσωπικό που υπηρετεί στο Υποθηκοφυλακείο κατά την 

ημερομηνία κήρυξης της περιοχής υπό κτηματογράφηση διατηρείται 

με την ίδια σχέση που το συνδέει με τον άμισθου υποθηκοφύλακα 

και διεκπεραιώνει τις εργασίες για τη λειτουργία του 

Υποθηκοφυλακείου και ως Κτηματολογικού Γραφείου. Οι δαπάνες 

για τη μισθοδοσία και τις ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού 



αυτού, καθώς επίσης του τυχόν νέου προσωπικού … βαρύνουν τον 

άμισθο υποθηκοφύλακα … 6γ) Αν το Υποθηκοφυλακείο είναι 

άμισθο, ο υποθηκοφύλακας με δικές του δαπάνες παρέχει και 

διαμορφώνει τους χώρους για τη στέγαση και λειτουργία του 

Κτηματολογικού Γραφείου, εκπαιδεύει το προσωπικό, προμηθεύεται 

τον κατάλληλο εξοπλισμό και προβαίνει σε κάθε ενέργεια για την 

προσαρμογή στη λειτουργία αυτή σύμφωνα με την έγγραφη 

ειδοποίηση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται. Ως αντιστάθμισμα για τις 

δαπάνες αυτές ο άμισθος υποθηκοφύλακας δικαιούται, όταν 

ειδοποιηθεί για την κτηματογράφηση τμήματος ή όλης της περιοχής 

που εμπίπτει στην τοπική του αρμοδιότητα και για την επικείμενη 

ένταξη της στο Εθνικό Κτηματολόγιο, να παρακρατεί όλα τα υπέρ 

αυτού δικαιώματα τριών (3) τριμήνων από κάθε καταχώριση για 

ακίνητα του κτηματογραφημένου τμήματος της περιοχής του, χωρίς 

να είναι υποχρεωμένος κατά τα τρία (3) αυτά τρίμηνα να προβεί 

στην προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις παρακατάθεση των 

εν λόγω υπέρ αυτού εισπραττομένων δικαιωμάτων στην αρμόδια 

οικονομική υπηρεσία…. 7. Η κατά τις προηγούμενες παραγράφους 

μεταβατική λειτουργία των Υποθηκοφυλακείων ως Κτηματολογικών 

Γραφείων λήγει με τη σύσταση Κτηματολογικού Γραφείου, σύμφωνα 

με την παράγραφο 1 του άρθρου 5. Για τη σύσταση αυτή, τη 

στελέχωση και τη διάρθρωση του Κτηματολογικού Γραφείου ισχύουν 

τα ακόλουθα: α) Αν η κτηματογραφημένη περιοχή εμπίπτει στην 

τοπική αρμοδιότητα ενός Υποθηκοφυλακείου (έμμισθου ή άμισθου), 

προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου τοποθετείται ο 

υποθηκοφύλακας του μόνου αυτού Υποθηκοφυλακείου…». 

Ακολούθως, με την 100116/7687/1995 Υ.Α. του Υπουργού 

Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων  (ΦΕΚ Β 

1099/1995) κηρύχθηκε υπό κτηματογράφηση και η περιοχή της τότε 

Κοινότητας και ήδη Δήμου Κιμώλου, η οποία περαιώθηκε στις 24-7-

2006, σύμφωνα με την 385/2/2006 (ΦΕΚ Β 1046/2006) απόφαση 

του ΟΚΧΕ, ενώ με την 386/2/2006 (ΦΕΚ Β 1046/2006) απόφαση 

του ΟΚΧΕ ορίστηκε ως ημερομηνία έναρξης του Κτηματολογίου 

στην Κίμωλο η 31-7-2006. Εξάλλου, με την 67531/17-6-1994 

απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Γ 102/1994) διορίστηκε 

η Αλεξάνδρα Κατσαΐτη του Αλεξάνδρου συμβολαιογράφος στην 

περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Μήλου (Κιμώλου), η οποία και έδωσε 

το νόμιμο όρκο ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου στις 26-8-1994. Η 



ως άνω συμβολαιογράφους ασκούσε και χρέη Υποθηκοφύλακα, 

κατά το άρθρο 3 του από 19/23-7-1941 ΚΔ κωδικοποίησης των 

διατάξεων περί οργανισμού των Υποθηκοφυλακείων του Κράτους, 

αλλά και Προϊσταμένης του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου 

Κιμώλου. Με την 58637/7-7-2014 απόφαση του Προϊσταμένου της 

Διεύθυνσης Δ3 του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε συνδυασμό με την 

28/2014 απόφαση του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του 

Εφετείου Αθηνών η ως άνω συμβολαιογράφος μετατέθηκε στην 

περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αθηνών. Κατόπιν τούτου με την 16/4-

8-2014 διάταξη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου παραγγέλθηκε η 

προσωρινή παράδοση και φύλαξη του αρχείου της εν λόγω 

συμβολαιογράφου στη συμβολαιογράφο Μήλου, Ελένη Λιβανίου, 

καθώς δεν υπηρετούν άλλοι συμβολαιογράφοι στην περιφέρεια της 

Κιμώλου, η σχετική δε παράδοση – παραλαβή έλαβε χώρα στις 17-

8-2014, ενώ με την 168/2014 πράξη του Προέδρου Πρωτοδικών 

Σύρου ορίστηκε η ίδια συμβολαιογράφος Μήλου ως προσωρινή 

αναπληρώτρια της ως άνω μετατιθέμενης συμβολαιογράφου 

Κιμώλου, που ασκούσε παράλληλα και χρέη Υποθηκοφύλακα και 

Προϊσταμένης του Κτηματολογικού Γραφείου Κιμώλου. Ωστόσο, με 

τη μετάθεση της εν λόγω συμβολαιογράφου και το μη διορισμό 

άλλου συμβολαιογράφου ή Υποθηκοφύλακα στην ίδια περιφέρεια 

(Κιμώλου) παρατηρήθηκαν σημαντικές δυσλειτουργίες στη 

λειτουργία του Υποθηκοφυλακείου - Κτηματολογικού Γραφείου 

Κιμώλου, που δεν είναι δυνατό να επιλυθούν με το διορισμό ως 

αναπληρωτή του ελλείποντος Υποθηκοφύλακα-Προϊσταμένου 

Κτηματολογικού Γραφείου Κιμώλου από συμβολαιογράφου Μήλου. 

Και τούτο διότι η λειτουργία του Υποθηκοφυλακείου-Κτηματολογικού 

Γραφείου Κιμώλου προϋποθέτει, πέραν της αυτονόητης εμπειρίας 

για την ανταπόκριση στα ιδιαίτερα καθήκοντα της θέσης, φυσική 

παρουσία στην Κίμωλο, όπου βρίσκεται η έδρα του και τηρούνται τα 

αρχεία του Υποθηκοφυλακείου και των κτηματολογικών στοιχείων, 

ώστε να εξασφαλίζεται η καθημερινή πρόσβαση των 

συναλλασσομένων καθώς και προμήθεια και διατήρηση σημαντικού 

κόστους υποδομών (ενοικίαση κτιρίου, αγορά και συντήρηση 

εξοπλισμού, προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού απαραίτητου για τη 

σταδιακή ψηφιοποίηση των αρχείων, ενδεχόμενη πρόσληψη 

προσωπικού κλπ.). Στα καθήκοντα αυτά είναι αδύνατο να 

ανταποκριθεί συμβολαιογράφος του Ειρηνοδικείου Μήλου, ή άλλος 

που δεν έχει την έδρα του στην Κίμωλο (δηλαδή με έδρα τη Σίφνο, 



τη Σέριφο ή την Κύθνο), καθώς έκαστος εξ αυτών υποχρεούται να 

βρίσκεται εκ της ιδιότητας του στο νησί της έδρας του. Τούτο 

αποδείχθηκε τόσο στην παρούσα περίπτωση της μετάθεσης της 

συμβολαιογράφου Κιμώλου όσο και σε προγενέστερες περιπτώσεις 

αναπλήρωσης της συμβολαιογράφου Κιμώλου, όπως προκύπτει και 

από το 1427256/ΝΔ3117/19-9-2014 έγγραφο της Εθνικό 

Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. Συνεπώς, η εξυπηρέτηση 

των συναλλασσομένων με το Υποθηκοφυλακείο-Κτηματολογικό 

Γραφείο Κιμώλου από συμβολαιογράφο του Ειρηνοδικείου Μήλου, 

που δεν έχει έδρα στην Κίμωλο, κρίνεται αναποτελεσματική, παρά 

τις προσπάθειες να εξασφαλιστεί εξ αποστάσεως πρόσβαση στην 

ψηφιακή βάση του Κτηματολογίου για τα ακίνητα αρμοδιότητας του 

Υποθηκοφυλακείου Κιμώλου από οριζόμενο αναπληρωτή 

συμβολαιογράφο με έδρα τη Μήλο, μέσω των τεχνικών υποδομών 

του ήδη λειτουργούντος Υποθηκοφυλακείου-Κτηματολογικού 

Γραφείου Μήλου με χρήση ειδικού κωδικού, καθώς τούτο αφορά 

μόνο στην ηλεκτρονική επεξεργασία των εγγραπτέων πράξεων και 

αιτήσεων και την έκδοση των πιστοποιητικών, καθώς, εφόσον η 

έδρα του Κτηματολογικού Γραφείου παραμένει στην Κίμωλο, εκεί 

πρέπει να τηρείται το αναλογικό αρχείο των τίτλων, της 

κτηματογράφησης και εν γένει κάθε άλλο προβλεπόμενο αναλογικό 

στοιχείο. Εξάλλου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της «Εθνικό 

Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.», κατά το έτος 2012 

εισήχθησαν στο σύστημα πληροφορικής του Κτηματολογίου για την 

Κίμωλο 141 εγγραπτέες πράξεις, για το έτος 2013 132 εγγραπτέες 

πράξεις και για το έτος 2014 (μέχρι τις 13/8) 76 πράξεις. Δηλαδή στο 

Υποθηκοφυλακείο Κιμώλου εισάγεται κατά μέσο όρο μία εγγραπτέα 

πράξη ανά δύο εργάσιμες μέρες, γεγονός που καθιστά αδύνατη την 

οικονομική του αυτοτέλεια και μειώνει το ενδιαφέρον πλήρωσης της 

θέσης από άμισθο Υποθηκοφύλακα, χωρίς αυτός να έχει και την 

ιδιότητα του συμβολαιογράφου. Επιπροσθέτως, ο πληθυσμός της 

Κιμώλου, σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής 2011, ανέρχεται 

σε 910 κατοίκους και η απόσταση Μήλου – Κιμώλου είναι περίπου 

900 μέτρα, τα δύο νησιά συνδέονται καθημερινά, ακόμη και τους 

χειμερινούς μήνες, με δρομολόγια (επιδοτούμενα με εισιτήριο 2€ ανά 

διαδρομή λιμάνι Κιμώλου – Πολλώνια Μήλου) πλοίων και σκαφών 

και χρόνο ταξιδιού, ανάλογα με το σκάφος, από 20 - 40 λεπτά) και 

ως εκ τούτου η πρόσβαση από την Κίμωλο στη Μήλο για τη 

διεκπεραίωση των σχετικών υποθέσεων των πολιτών δεν κρίνεται 



δυσχερής. Ενόψει τούτων, λόγω της αντικειμενικής αδυναμίας 

πλήρωσης της θέσης από συμβολαιογράφο του Ειρηνοδικείου 

Μήλου με έδρα είτε τη Μήλο είτε τη Σίφνο είτε τη Σέριφο η Ολομέλεια 

του Πρωτοδικείου Σύρου προκρίνει ως μόνες πρόσφορες λύσεις 

κατά σειρά προτεραιότητας για την εξομάλυνση της λειτουργίας του 

Υποθηκοφυλακείου-Κτηματολογικού Γραφείου Κιμώλου: α) την 

άμεση κάλυψη της κενής θέσης συμβολαιογράφου στην περιφέρεια 

της Κιμώλου, κατά το άρθρο 18 του Κώδικα περί Συμβολαιογράφων, 

ώστε να ανατεθούν σ’ αυτόν και αρμοδιότητες τήρησης του 

Υποθηκοφυλακείου-Κτηματολογικού Γραφείου και β) σε περίπτωση 

που δεν είναι δυνατή η άμεση κάλυψη της κενής θέσης 

συμβολαιογράφου κατά τα προαναφερόμενα, τη συγχώνευση του 

Υποθηκοφυλακείου- Κτηματολογικού Γραφείου Κιμώλου με το ήδη 

λειτουργούν με πλήρη και επαρκή υποδομή Υποθηκοφυλακείο-

Κτηματολογικό Γραφείο Μήλου, που ανήκει στην ίδια ειρηνοδικειακή 

περιφέρεια.  

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

 ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ υπέρ της άμεσης κάλυψης της κενής θέσης 

συμβολαιογράφου στην περιφέρεια της Κιμώλου, κατά το άρθρο 18 

του Κώδικα περί Συμβολαιογράφων, ώστε να ανατεθούν σ’ αυτόν 

και αρμοδιότητες τήρησης του Υποθηκοφυλακείου-Κτηματολογικού 

Γραφείου Κιμώλου, άλλως της συγχώνευσης του 

Υποθηκοφυλακείου-Κτηματολογικού Γραφείου Κιμώλου με το ήδη 

λειτουργούν με πλήρη και επαρκή υποδομή Υποθηκοφυλακείο-

Κτηματολογικό Γραφείο Μήλου, που ανήκει στην ίδια ειρηνοδικειακή 

περιφέρεια. 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στη Σύρο, στις 17 

Νοεμβρίου 2014. 

Ο Πρόεδρος                          Οι Δικαστές                    Ο Γραμματέας 

 

 

 

 

 


