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Άρθρο Ι

Διάρκεια θητείας του Εθνικού Μέλους της ΕΙΟ)5Τ και του βοηθού αυτού —

Τροποποίηση άρθρου 52 ν. 4689/2020

Το άρθρο 52 του ν. 4689/2020 (Α’ 103) τροΠοποιείται α) στο πρώτο εδάψιο ως προς την

απαλοιψή της αναψοράς στον βοηθό του Εθνικού Μέλους, β) με την προσθήκη δεύτερου

εδαψίου ως προς τη θητεία του βοηθού του Εθνικού Μέλους της ΕυΟυ5Τ καιτο άρθρο 52

διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 52

Μεταβατική διάταξη

Η Θητεία του Εθνικού Μέλους της ΕυΟυ5τ καιτου αναπληρωτή, οι οποίοι υπηρετούν ατην

υουτ κατά την έναρξη ισχύος του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1727 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ι4ης Νοεμβρίου 2018, καθίσταται αυτοδικαίως

πενταετής από της ενάρξεως της θητείας του Εθνικού Μέλους. Η θητεία του βοηθού του

Εθνικού Μέλους καθίσταται αυτοδικαίως τετραετής από την έναρξή της και κατά τα λοιπά

εψαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3663/2008 (Α’ 99).».

Άρθρο 2

Αναστολή προθεσμιών στη διαδικασία της διαμεσολάβησης

Κατά την αληθή έννοια της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4640/2019 (Α’ 190), η έγγραψη

γνωστοποίηση του διαμεσολαβητή προς τα μέρη για τη διεξαγωγή της υποχρεωτικής

αρχικής συνεδρίας ή η συμψωνία της εκούσιας προσψυγής στη διαδικασία της

διαμεσολάβησης του άρθρου 5, αναστέλλει και τις δικονομικές προθεσμίες της παρ. 2 του

άρθρου 215 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας [Π.δ. 503/1985, (Α’ 182)), για όσο χρόνο

διαρκεί η διαδικασία διαμεσολάβησης.

Άρθρο 3

Παράταση ισχύος του πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού για την πρόσληψη δόκιμων

Ειρηνοδικών Δ τάξης

Η ισχύς του Πίνακα εΠιτυχόντων του διαγωνισμού για την πρόσληψη δόκιμων Ειρηνοδικών

Δ τάξης, που δημοσιεύθηκε την 9η.2.2016 (Γ’ 81), Παρατείνεται από τη λήξη της, ήτοι την

Ιόη.9.2022, έως την 31η.5.2023 και σι κενές Θέσεις Ειρηνοδικών του έτους 2022, που



ανακύτττουν λόγω μη αποδοχής διορισμού με βάση τον ανωτέρω πίνακα, μέχρι την ως άνω
ημερομηνία, πληρούνται από τον πίνακα αυτόν.

Άρθρο4

Παράταση προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών εγγραψών σε περιοχές που κηρύχθηκαν
υπό κτηματογράψηση πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 - Τροποποίηση παρ. 2

άρθρου 102 ν. 4623/2019

Στην παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) το
Πρώτο εδάψιο τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία διόρθωσης των πρώτων
κτηματολογικών εγγραψών, β) το δεύτερο εδάψιο τροποποιείται ως προς την καταληκτική
ημερομηνία καταχώρισης των πρώτων κτηματολογικών εγγραψών, γ) το Τελευταίο εδάψιο
καταργείται και η παρ. 2 του άρθρου 102 διαμορψώνεται ως εξής:

«2. Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράψηση πριν από την έναρξη ισχύος του
ν. 3481/2006 (Α’ 162), η αποκλειστική Προθεσμία της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.
2664/1998, εάν δεν είχε λήξει η ίδια ή οι παρατάσεις της μέχρι τις 30.11.2018, λήγει στις
31.12.2023. Η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία ισχύει και για τις περιοχές στις οποίες οι
πρώτες εγγραψές καταχωρίσθηκαν από την Ιη.1.2013 έως και την 31η.12.2014. Κατ’
εξαίρεση, για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράψηση πριν από την έναρξη
ισχύος του ν. 3481/2006 (Α’ 162), κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4623/2019 (Α· 134)
εξακολουθούσαν να τελούν υπό κτηματογράψηση και δεν είχαν εκδοθεί η διαπιστωτική
πράξη περαίωσης της κτηματογράψησης και η απόψαση έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου,
η αποκλειστική προθεσμία της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου ό του ν. 2664/1998 λήγει την
31η Δεκεμβρίου του έτους εντός του οποίου συμπληρώνονται οκτώ (8) έτη από την
ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου. ».

Αθήνα, 8.11.2022
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Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

«Προστασία προσώπων που αναψέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου — Ενσωμάτωση της

Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου

2019 (1 305) και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης»

Επισπεύδον Υπουργείο: Υπουργείο Δικαιοσύνης
Στοιχεία επικοινωνίας: Ειδική Νομική Υπηρεσία, Λεωψ. Μεσογείων 96, Τ.κ 11527,

Αθήνα, Τηλ. 210 7709 660, 8πι311:
Υπουργείο Ψηψιακής Διακυβέρνησης

Στοιχεία επικοινωνίας: Αντιγόνη Γιαννακάκη, νομική σύμβουλος Υπουργού
Επικρατείας αρμόδιου νια την ψηψιακή διακυβέρνηση, τηλ.: 210 - 9098002,

ο-πιίΙ: Ί3ππί@ηΙΙ.ςοπι

Επέξατε από τον παρακάτω κατάλονο τον τομέα ή τους τομείς νομοέτησης
στους οποίους αφορούν σι όασικές διατάξεις της αξιολοούμενης ρύΟρισης:

Ι ΤΟΜΕΙΣ

(Χ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ — ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ — ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5 Χ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ — ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

7

Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού.

2 Τομέας νομσθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Αμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

Τομέας νομοΘέτηοης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.

Τομέας νομοθέτησης Επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου
Υγείας.

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.



ΕΝΟΤΗΤΑ Λ: Αιτιολαγική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολοούμενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο 1: Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της συμβατότητας της μεταβατικής διάταξης

του άρθρου 52 του ν. 4689/2020 (Α’ 103) με την παρ. 2 του άρθρου Ι του ν.
3663/2008 (Α’ 99), όπως τροποποιήθηκε μετο άρθρο 50του ν. 4689/2020, αλλά και
με την παρ. 2 του άρθρου 80 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1727 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ι4ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με τον
οργανισμό της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής
δικαιοσύνης (ΕΙΟ5Τ) και την αντικατάσταση και την κατάργηση της απόψασης
2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου (1 295). Συγκεκριμένα, σκοπείται η θητεία του
Εθνικού Μέλους και του αναπληρωτή, οι οποίοι υπηρετούν στην ΕυΟυ5Τ κατά
την έναρξη ισχύος του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1727 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της Ι4ης Νοεμβρίου 2018, να παραμείνει αυτοδικαίως
πενταετής από την έναρξη θητείας του Εθνικού Μέλους, και η θητεία του βοηθού
να θεσπιστεί ως αυτοδικαίως τετραετής από την έναρξή της, αποδεσμευόμενη από
την έναρξη θητείας του Εθνικού Μέλους, η δε παράτασή της μέχρι την πενταετία,
ως ανώτατο όριο, να ορίζεται με απόψαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου.
Άρθρο 2: Διευκρινίζεται ότι αναστέλλονται και οι προθεσμίες της παρ. 2 του άρθρου
215 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, για όσο χρόνο διαρκεί η διαδικασία της
διαμεσολάβησης, ώστε τα διάδικα μέρη να δύνανται να εκμεταλλευθούν ακώλυτα
τα πλεονεκτήματά της, προς όψελος και των ιδίων, αλλά και προς ελάψρυνση του
συστήματος απονομής δικαιοσύνης.

Άρθρο 3: Λαμβάνεται πρόνοια για την κάλυψη των κενών θέσεων Ειρηνοδικών που
θα ανακύψουν έως την 31η.5.2023, λόγω ενδεχόμενης μη αποδοχής διορισμού με
βάση τον πίνακα επιτυχόντων που δημοσιεύτηκε την 9η.2.2016 (Γ 81).

Άρθρο 4: Η 31η.12.2022 αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή
αγωγών και αιτήσεων διόρθωσης των ανακριβειών των πρώτων κτηματολογικών

εγγραψών για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράψηση πριν από την
έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α 162), καθώς και νια τις περιοχές στις οποίες οι
πρώτες εγγραψές καταχωρίστηκαν από την Ιη.1.2013 έως και την 31η.12.2014,
σύμψωνα με την παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4623/2019 (Α’ 134). Καθώς το
υπολειπόμενο διάστημα δεν διαψαίνεται επαρκές για την ολοκλήρωση των
σχετικών διεκδικήσεων, η πιθανή συνέπεια της άπρακτης παρόδου της ως άνω
προθεσμίας θεωρείται ιδιαιτέρως δυσμενής, δεδομένου ότι δύναται να οδηγήσει σε
απώλεια εμπράγματων δικαιωμάτων όσων δικαιούχων δεν επιδίωξαν εμπρόθεσμα
τη διόρθωση των κτηματολογικών ανακριβειών. Με την προτεινόμενη ρύθμιση_η



προθεσμία της 3Ιης.12.2022 παρατείνεται κατά ένα (1) έτος, ήτοι έως την

___________

31η.12.2023.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο 1: Χωρίς τη ρύθμιση αυτή δεν Θα υπήρχε συμβατότητα της μεταβατικής
διάταξης του άρθρου 52 του ν. 4689/2020 (Ν 103) με την παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 3663/2008 (Α’ 99), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του ν. 4689/2020, αλλά
και με την παρ. 2 του άρθρου 80 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1727 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου καιτου Συμβουλίου της Ι4ης Νοεμβρίου 2018.

Άρθρο 2: Διότι στο χρονικό σημείο που η διαδικασία διαμεσολάβησης έχει αρχίσει
να αξιοποιείται, δημιουργήθηκε ζήτημα με τις δικονομικές προθεσμίες για την
κατάθεση των προτάσεων των διαδίκων. Με την αμψιβολία ως προς την ακριβή
ρύθμιση των δικονομικών προθεσμιών, όσο διαρκεί η διαδικασία διαμεσολάβησης,
διαπιστώθηκε ο κίνδυνος οι διάδικοι να επικεντρώνονται σε ορισμένες περιπτώσεις
καθ’ υπερβολή στο Πώς Θα αποψύγουν δικονομικές ακυρότητες και όχι στο πώς θα
αξιοποιούσαν την διαμεσολάβηση.

Άρθρο 3: Η αξιολογούμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, διότιυπάρχειτο ενδεχόμενο
να προκύψουν κενές Θέσεις Ειρηνοδικών, οι οποίες να μην μπορούν να καλυψθούν
δεδομένου ότι η ισχύς του πίνακα έχει λήξει από την Ιόη.9.2022, με αποτέλεσμα να
μην υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης των κενών οργανικών θέσεων, η οποία με τη
νέα διαδικασία εισαγωγής μέσω της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔΙ)
Θα ολοκληρωθεί σε περίπου είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Άρθρο 4: Η καθυοτερημένη αύξηση, κατά τους τελευταίους μήνες, του αριθμού των
υποβαλλόμενων αγωγών και αιτήσεων διόρθωσης ανακριβών πρώτων
κτηματολογικών εγγραψών, η οποία οφείλεται και στην αναστολή λειτουργίας των
κατά τόπους κτηματολογικών γραψείων κατ’ εψαρμογή των μέτρων για την
προστασία της δημόσιας υγείας λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού
ςονιο-ι9, επιβάλλει την παράταση της σχετικής προθεσμίας κατά ένα (1) έτος, ήτοι
έως την 31η.12.2023, προκειμένου αψενός να διευκολυνθεί η άσκηση των σχετικών
αγωγών και αψετέρου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή ακρίβεια των Πρώτων
κτηματολογικών εγγραψών.

3. Ποιους ψορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Άρθρο 1: Αψορά στο Εθνικό Μέλος της Ευο.]υ5τ και τον αναπληρωτή, καθώς και
στο βοηθό του.

Άρθρο 2: Αψορά στους διαδίκους και τους δικηγόρους.

ί)



Άρθρο 3: Αψορά στους επιτυχόντες του διαγωνισμού για την πρόσληψη δόκιμων
Ειρηνοδικών Δ’ Τάξης που αναδείχθηκαν με τον πίνακα που δημοσιεύτηκε την
9η.2.2016 (Γ 81).

Άρθρο 4: Αψορά στους πολίτες και στους ψορείς εμπράγματων δικαιωμάτων σε
περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράψηση πριν την έναρξη ισχύος του ν.
3481/2006 (Α’ 162), καθώς και σε περιοχές στις οποίες οι πρώτες εγγραψές
καταχωρίοτηκαν από την Ιη.1.2013 έως και την 31η.12.2014.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιοτεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;

4.
ΝΑΙ Π ΟΧΙ Π

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναιτο ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζειτο ζήτημα;

Άρθρο 1: άρθρο 52 του ν. 4689/2020 (Α’ 103)
Άρθρο 4: παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4623/2019 (Α’ 134)

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωιτιστεί στο πλαίσιο της υψιοτάμενης νομοθεσίας

Απαιτείται ψήΦιση τυπικού νόμου. Το ισχύον
1) με αλλαγή προεδρικού νομοθετικό πλαίσιο δεν Παρέχει εξουσιοδοτική διάταξη

διατάγματος, για την έκδοση προεδρικού διατάγματος, υπουργικής
υπουργικής απόψασης απόψασης ή άλλης κανονιστικής πράξης με αντικείμενο
ή άλλης κανονιστικής που εμπίπτει στα ρυθμιζόμενα με τις προτεινόμενες
πράξης; διατάξεις.

ΙΙ) με αλλαγή διοικητικής Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις προτεινόμενες
πρακτικής ρυθμίσεις δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με
συμπεριλαμβανομένης

αλλαγή διοικητικής πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας

της δυνατότητας νέας ερμηνευτικής προσέγγισης τηςερμηνευτικής
υψιστάμενης νομοθεσίας.προσέγγισης της

υψιστάμενης
νομοθεσίας;

ΙΙΙ) με διάθεση Οι στόχοι που επιδιώκονται με την αξιολογούμενη
περισσότερων ρύθμιση δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με διάθεση
ανθρώπινων και περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων.
υλικών_πόρων;



Συναψείς πρακτικές

‘Εχετε λάβει υιτόψη συναψείς πρακτικές; ΝΑΙ ΓΙ ΟΧΙ
6.

Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

1) σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε. ή
του ΟΟΣΑ:

1) σε όργανα της Ε.Ε.:

ίί) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

7
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

. επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση

Π ΞΙΠ ΓΙ
ΜΙ!4ΥΙ

όώ ώιΙ ίΙ
π ι Π

Π Π Π [

.:ΠΙ

8. Ποιοι είναι σι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

Άρθρο 1: Η θητεία του Εθνικού Μέλους και του
αναπληρωτή, οι οποίοι υπηρετούν στην Ευο.υ5τ κατά την

1) βραχυπρόθεσμοι:
εναρξη ισχυος του Κανονισμου (ΕΕ) 2018/1727 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ι4ης



Νοεμβρίου 2018 για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικ
δικαιοσύνης (ΕΠΟ5Τ) και την αντικατάσταση και την

κατάργηση της απόψασης 2002/187/ΔΕΥ Του Συμβουλίου (1

295), να παραμείνει αυτοδικαίως πενταετής αιτό την έναρξη

Θητείας του Εθνικού Μέλους, και η θητεία του βοηθού να

θεσπιστεί, αυτοδικαίως, ως τετραετής από την έναρξή της,

αποδεσμευόμενη από την έναρξη Θητείας του Εθνικού

Μέλους, η δε παράτασή της μέχρι την πενταετία, ως

ανώτατο όριο, να ορίζεται με απόφαση του Ανώτατου

Δικαστικού Συμβουλίου.

Άρθρο 2: Η δυνατότητα εκμετάλλευσης από τα διάδικα

μέρη των οψελών της διαμεσολάβησης, χωρίς την

υποχρέωση τήρησης πέραν των δικονομικών προθεσμιών
του άρθρου 237 ΚΠολΔ και των προθεσμιών του άρθρου

215 ΚΠολΔ.

Άρθρο 3: Η κάλυψη των κενών θέσεων Ειρηνοδικών που Θα
ανακύψουν έως την 31η.5.2023 στο συντομότερο δυνατό

διάστημα, εντός του παρόντος δικαστικού έτους, από τον
πίνακα επιτυχόντων που δημοσιεύτηκε την 9η.22016 (Γ
81).

Άρθρο 4: Η παράταση, κατά ένα (1) έτος, έως και την
31η.122023, της καταληκτικής ημερομηνίας διόρΘωσης
των κτηματολογικών ανακριβειών σε περιοχές παλαιών
προγραμμάτων κτηματογράψησης [προ του ν. 3481/2006
(Α’ 162)] καΘώς και οε περιοχές νέων προγραμμάτων
κτηματογράψησης για αρχικές εγγραφές που
καταχωρίστηκαν έως καιτην 31η.12.2014.

Άρθρο 2: Σκοπείται η ελάφρυνση του συστήματος
απονομής δικαιοσύνης.

Άρθρο 4: Η αποτροπή της απώλειας εμπράγματων
δικαιωμάτων όσων δικαιούχων δεν επιδίωξαν εμπρόθεσμα

ί) μακροιτρόθεσμοι: τη διόρθωση των κτηματολογικών ανακριβειών που
αψορούν ακίνητά τους, η προστασία της ιδιοκτησίας, η
εύρυθμη λειτουργία των κτηματολογικών γραφείων και η
ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στη λειτουργία του
ελληνικού κτηματολογίου.



9. Ειδικότεροι οτόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7

‘- Δημόσια Διοίκηση — Δημόσια τάξη — Δικαιοσύνη:

ΔΙ-ΙΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετίο
Πρόσφατα Επιδιωικόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Αριθμός δημυσίωι· υπαλλήλων

Αριθμός/ποσοστό α) μυνίμων/ιδσχ β) ιδυχ και γ) μπακλητών
υπαλλήλων

Αναλογία υπαλλήλων αι’ό τμήμα, διεύθυνση, γενικη διεόθιινιτη

Ποσοστό υπαλίήλωτ νε πρόσβαση στν ΝΤΕΚΝΕΤ

Αριθνός υπηρεσιών νε εσωτερικη διιντόωυη (ιοιι-νιινι)

Αναλογία Η/Υ ανά θέση εργσπίας

Αμιδιιός ινινυσεδίδν,ν δημόσιυιι· υπηρεσιών Και ιρυρέων/ σύνολο
δηνυσιων_υπηρεσιώι’_και_ιρορένιν
Αριθμός Κέντρων πληροιρορησης πυδιτώι’, σε κεντρικό,
περιιμερειακό, νομαρχιακό Και τοπικό επίπεδο καθώς Και σε
επίπεδο νομικόιι’ προσώπων’. υργαι’ισμόιν’ Κλπ
Αριθμός ατόμων που εξυπηρετοόνται από τις δημόσιες
υπηρεσίες_ανό_ότυς_Και ανά_ιιπηρεσία
Κόστος προσωπικού (δαπόννς μισθοδοσίας και πρόσθετες
δαπόοες νις ποσοστό επί της συνολικής δσπάνης ανά ιιπνοργείο)
Κόπτος διαχείρισης θνράτωι· προπωπικοό: δνπόννς οονσδωι·
προσωπικού ως ποσοστό τας σονυλιτής δαπάνης ανό υποορτείο

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταίο 5ετίο
Πρόσφατα Ειτιδιωικόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Δισπρσχθέι’τα αδικήματα, Εράστες αδικηρατωι· κοι αναλογία
σνά ιδδ.θνδ κατοίκους
Αδικήματα Ποινικού Κώδικα Κατό κατηγορίες Και κστό
γεωγραφική περιοχή
Διαπραχθόντα αδικήματα και θεωρυόμενοι νις δράστες αυτών
οστά_εθνικότητα,_φόδο_Και_τάξτιςηδικιών

Ετησια στατιστική απεικόνιση τωι· αδικημάτων και αξιόποινων
συμπεριηιοίινιν που προκαλαόο το κοινό αίσθημα
ίσνθρωποιπονίες. ληστείτς. κλοπές — δισορηξτις)
Αδικήματα που αφορούν στην παοανομη είσοδο Και παραμονή
στη χώρα

Σοχνότητα νγκληοατνιν ανά τόπο τγκλήνστιις

Ποσοστό εγκληνατικόιτ περιπτώσννιν που εξιχνιιισπ1καν στο
σύνολο τνιν·_εγκλημάτωι’

Σόι’ιιλο εργαζομέι’ωι· στη δημόαια ασφάλεια

Αριθμός κατοίκων ανά αστυνομικό, ανά αστοουμικό τμήμα και
ανά_περιοχή_αστιινόμειισης
Αναλογία αστυνομικών ανά ίθθθ κατοίκους— αναλογία
κατοίκνιν ανά αστυνομικό_τμήμα_και_περιοχή_αστοοόμεοσης

Κατά κεφαλή καθαρές δσπανες ςια αστυτννικές υπηρεσίες

Κατανοθή πόρων για την αι’οιμετωπιση πς παρσβατικής
συμπεριφορας ποά τονείτ (π.χ. εγκληματο βίος. οικονονικά
ενκλήμστα._οαρκωτικά._τουγαια._κλοπές, τμονοκνοτίσ)

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Αριθμός εισερχάμενων αστικώτ, εργστικόιν· και εμπορικών
διαφορών’

Αριθμός εισερχόμενωι’ διυικητικόιν περιπτώσεων

Συνολικός χμόνυς που απαιτείται για την επίδιιπη σστικόιι·.
εμπομικόιν, ερρατικώτ, θιοικητικόιν και άλλωτ υποθέσενιν

Μέσος χρόνος έκδοσης δικαστικών απυφασενιι’ (Ειρηνυδικείν,
Πρωτοδικεία, Εωετεία, Αρειος Πάγυς/Σιινβυύλιν ρπικρατείας(
Μέσος όρος των υπαθέσενιν αον δικαστή (ποινικά. πολιτικά και
διοικητικά_δικαστήρια)

Ποσοστό δικαστικών αποφάσεων που ακυρώνονται νετά από
έφεπ·η_ή_αναίρεση

Αριθμός υποθέσεων ποιι τπώόυνται με το σύστημα του
εξωδικσστικοό_συμβιβασμοό

Αξιοποίηση εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών, πχ.
διαμεσολάβηση

Στήριξη τωι’ ατόμων που χρήξυυι’ προστασίας αλλά δεν’
διαθότουν_πόρους_(νομική_προστασία)

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ
(1,ί,ρέ://ο 2.ί.λ-αέέςός)ί /‘ζγόςδςςςέ

.
‘τ·) και της ΕΛΣΤΑΤ ί.Ρ:Ίνδν\ν.λΑέι1).

(Θ



Κόστος πνοσωογής στη όικαιοσονιί

Ποσοστό ηλεκτρονικής νποβολης δικογράφοιι·

Ποσοστό διειεπεραιοι’οένωι καε ντος οποθέσεων ενσετι
εκκρεμώε_(σε_ετήσιο_και_σιινολική_βόση_εκκρεμοτήτωι’)

Ποσοστό ποινικών οοοθέσεωε, σε ετήσιο βαση, γιο τις οποίες
επιβλήθηκαν_ποινές_ρετατρεήιιιιετ_νε_χρήμα

Μεσο κόστος οωφροοιστικοό σιιιιτημστος πιά κρστοόμενο

Αναλογία οροσωπικου φόλαξης (ιγολόκωε) ανό κρατοόμεοο

Ανάπτυξη — Επενδυτική δραστηριότητα:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία Ιι
Πρόσφατα Επιδιωιιόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Δεικτης σαγκόσμιαε σι·τανοινισοικόειιτας

Εσενδόσεις ως % ΑΕΠ

Αοεσες ξένες εσενδόσεις ως οφ ΑΕΠ

Αριθμός επιχειρήσεων οσο ανοίγοον ανα κλαδο και πτοιφόρειο
και_αντίστοιχος_αριθμός_απαειχολοοοέοων_σε αοτές
Αριθμός επιχειρήσεων οοο κλείνοον ανό κλάδο και οεριφερεισ
και_ανείστοιχος_αριθμός_οπασχολπορένκιν_σε αοτές

Διοικητικό κόστοςσιίστασης επιχειμήσεοιν

Μέσος χρόνος σόστασης επιχειρήσνων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωικόμενος
στοιχεια αταχας (3ετια)

Μοοάδες - Ετήσιες εκσορσές αερίων αοροσφαιρικης ρόοαοσης
καεα_κεφαλή

Ποσοστό επο οληθοσοοό ποιι κξιισηρετείται από βιοδογικοός
καδαοισοοός
Ποσοστό των αιετόιτ οοιι κρίνονται ιιοταλληλες για κολόοβηση
σε σχεση ρε Το σόνολο των δονάμενκιν οο χρησιροποιηθοόι’
οιοτώι’

Αριθμός ελέγχων κοταλληλότηοας δικτόοιι όδρεοσης κατ έτος

Ποσοστό οικιακών & βιορηχαοικών απορριαμάτων αοπ
όιατέδηκαε σκ άλλες χρήσεις (π.χ. ανακόκλωση, σαραχωγή
ει’έρι-εισς,_λισασοατοττοίηττη)

Ποσοστό διατιθέρενωτ’ απορριρράτων σε Χλ’ΙΑ

Ποσοστό δασικώι’ ειετάσεωι’ οοιι καταστρόφηκαο από πορκαχιό
Ιλλονολο_δασικών εκ-τάσεων

Ποσοστό αναδαοωθεισών (ρε φοσικό ή τεχοητό τρόπο)
εκτόαεωι’_/ιτόπολο_κοτεστραομέοων δασώι’ από_πειιρπαγιές
Ποσοστό προστατεοόμενωι’ περιοχών σε σχέση ρε την σοιιολική
έκταση_της χώρας
Ποσοστό επο προοποδογισμοό σοο διατίθεται για θέματα
χρρστασίας περιβάλλοντος

Κατανάλωση ενέργειας κατά κεφαλή

Κατανάλωση ενέργειας ανά μορφή τπόργειας

Κστσεάδωση ενέργειας από αεσοτώσιοες πηγές ενέργειας Κατά
κεφαλή

Ποσοστά μείωσης ειειτπμπόιε σερίιιι’ δερμιικηπίοπ ανά τριετία

ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωικόμενας
στοιχεια ατόχας (3ετία)



Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρΰρο Στόχος
Ι Στόχος της προτεινόμενης τροποποίησης είναι η μεταβατική διάταξη του

άρθρου 52 του ν. 4689/2020 (Α’ 103) να καταστεί συμβατή με το άρθρο

1 παρ. 2 του ν. 3663/2008 (Α’ 99), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50

του ν. 4689/2020, αλλά και με την παρ. 2 του άρθρου 80 του Κανονισμού

(ΕΕ) 2018/1727 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

Ι4ης Νοεμβρίου 2018, προκειμένου αψενός μεν η θητεία του Εθνικού

Μέλους καιτου αναπληρωτή, οι οποίοι υπηρετούν στην ΕυΟ)υ5τ κατά

την έναρξη ισχύος του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1727 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018 (1 295) να

παραμείνει αυτοδικαίως πενταετής από την έναρξη θητείας του Εθνικού

Μέλους, αψετέρου δε η θητεία του βοηθού να θεσπιστεί ως αυτοδικαίως

τετραετής από την έναρξή της, αποδεσμευόμενη από την έναρξη θητείας

του Εθνικού Μέλους και η ιταράτασή της μέχρι την πενταετία, ως
ανώτατο όριο, να ορίζεται με απόψαση του Ανώτατου Δικαστικού

Συμβουλίου.

2 Σκοπείται η διευκρίνιση της αναστολής των δικονομικών προθεσμιών,

για όσο διαρκεί η διαδικασία της διαμεσολάβησης και η εναρμόνιση με

τις ρυθμίσεις των ν. 4640/2019 (Α’ 190) καιν. 4842/2021 (Α’ 190), σχετικά

με τις δικονομικές προθεσμίες, όπως αυτές ορίζονται στον ισχύοντα

Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

3 Ρυθμίζεται η κάλυψη των κενών θέσεων Ειρηνοδικών που θα ανακύψουν

έως την 31η.5.2023, λόγω ενδεχόμενης μη αποδοχής διορισμού των

επιτυχόντων του πίνακα που δημοσιεύτηκε την 9η.2.2016 (Γ 81), καθώς

τα κενά αυτά για τελευταία χρονιά καλύψθηκαν με απορρόψηση

επιτυχόντωντου τελευταίου διαγωνισμού.

4 Εξασψαλίζεται νέα προθεσμία ενός (1) έτους για τους δικαιούχους

εμπράγματων δικαιωμάτων, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη προβεί σε

διόρθωση των ανακριβειών των πρώτων κτηματολογικών εγγραψών

όπου απαιτείται, με στόχο την προστασία της ιδιοκτησίας τους και την

ομαλή λειτουργία των κτη ματολογικών γραψε ίων.

12



ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18. Οψέλη αξιολσγούμενης ρύθμισης

ΕΜΜΕΣΑ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

19, Κόστος αξιολσγσύμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΔΙΑ ΦΑ Ν Ε ΙΛ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝ ΊΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙ ΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕ ΡΙΒΑΛΑΟ Ν

Ν ΗΣΙΩΤΙΚΟ ΤΗ ΤΑ

ΑΜ ΕΣΑ Εξοικονόμηση
χρόνου

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Άλλο

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα/ Χ Χ

αποτελεσματικότητα

Βελτίωση
παρεχόμενων

υπηρεσιών

Χ

Χ

Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαφάνεια θεσμών

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Άρθρα 1-3: Ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τη διάρκεια της θητείας των μελών της Ευο.υΤ, την αναστολή
των προθεσμιών στη διαδικασία της διαμεσολάβησης και την παράταση ισχύος του πίνακα επιτυχόντων του
διαγωνισμού για την πρόσληψη δόκιμων Ειρηνοδικών Δ τάξης.

Άρθρο 4: Εξασψαλίζεται και προστατεύεται η ιδιοκτησία των πολιτών και ενισχύεται η εμπιστοσύνη τους προς
τη δημόσια διοίκηση.



Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Αιτοτυπώνεται στην οικεία έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ).

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ &ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Διαπίστωση

συνεπε ιών
κινδύνων στους

στόχους

ΘΕΣΜ ΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Α ΓΟ ΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

Α Ν ΤΑ ΓΩΝ ΙΣΜ ΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙ Ν ΩΝ Ι ΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
Π Ε ΡΙΒ ΑΛΛΟ Ν

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

Υποδομή /
εξοπλισμός

Προσλήψεις /
κινητικότητα

Ενημέρωση
εκπαίδευση

εμπλεκομένων

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ
Ε ΝΑ ΡΞ Η

ΕΦΑΡΜ ΟΓΗΣ
ΤΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ

ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Άλλο

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

Διαχείριση
αλλαγών κατά
τιιν εκτέλεση

Κόστος
συμμετοχής

στη νέα
ρύθμιση

Άλλο



Σχεδιασμός
αποτροπής /

αντιστάθ μισης
κινδύνων

Άλλο

11 ιλοτική
εφαρμογή

Ανάδειξη καλών
πρακτικών κατά
την υλοποίηση

ΜΕΙΩΣΗ

της ρύθμισης

_______________ _________

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Δεν εντοπίζονται κίνδυνοι με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις.

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

ετιισύναψη).
21.

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής ατιόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης

καιτης αξιολογούμενης ρύθμισης.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: Έκθεση νομιμότητας

24. Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

Άρθρο 4: 17 Σ (Προστασία της ιδιοκτησίας, απαλλοτρίωση)

25. Ενωσιακό δίκαιο

15



Π

Απόψαση

26. Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση ΐ
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Π
Διεθνείς συμβάσεις

27
Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και

αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο

( αναψέρατε)

Ανεξάρτητη Αρχή
Π (αναψέρατε)

28. Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμ όανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1727 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου καιτου Συμβουλίου της Ι4ης Νοεμβρίου

Κανονισμός
2018 σχετικά με τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής’Ενωσης
για τη συνεργασια στον τομεα της ποινικης δικαιοσυνης
(ΕυιΟυΤ) και την αντικατάσταση και την κατάργηση
της απόψασης 2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου (1 295)

Οδηγία

Στοιχεία & 8ασικό περιεχόμενο απόφασης



Π

Νομολογία Δικαστηρίου

Ε.Ε.

Άρθρο Ι

Διάρκεια θητείας των μελών της

Ευιο.ιυ5τ — Τροποποίηση άρθρου 52 ν.

4689/2020

Το άρθρο 52 του ν. 4689/2020 (Α’ 103)

τροποποιείται τροποποιείται α) στο

πρώτο εδάψιο ως προς την απαλοιψή της

αναψοράς στον βοηθό του Εθνικού

Μέλους, β) με την προσθήκη δεύτερου

εδαψίου ως προς τη θητεία του βοηθού

του Εθνικού Μέλους της ΕΓΟ5Τ καιτο

άρθρο 52 διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 52

Μεταβατική διάταξη

Η θητεία του Εθνικού Μέλους της

ΕυΟυ5Τ καιτου αναπληρωτή, σι οποίοι

υπηρετούν στην ΕυΟυ5Τ κατά την

έναρξη ισχύος του Κανονισμού (ΕΕ)

2018/1727 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

Ι4ης Νοεμβρίου 2018, καθίσταται

αυτοδικα[ως πενταετής από της

Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο 52

Μεταβατική διάταξη

Η θητεία του Εθνικού Μέλους της

του αναπληρωτή και του

βοηθού, οι οποίοι υπηρετούν στην

ΕΟ5Τ κατά την έναρξη ισχύος του

Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1727 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου της Ι4ης Νοεμβρίου 2018,

καθίσταται αυτοδικαίως πενταετής από της

ενάρξεως της θητείας του Εθνικού Μέλους.

Π

Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα

29.

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Πίνακας τροιτοποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

Τροποποίηση — αντικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξισλοούμενης ρύι.μισης



ενάρξεως της θητείας του Εθνικού

Μέλους. Η θητεία του βοηθού του

Εθνικού Μέλους καθίσταται αυτοδικαίως

τετραετής από την έναρξή της. Κατά τα

λοιπά εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου

Ι του ν. 3663/2008 (Α’ 99).».

Άρθρο 4

Παράταση προθεσμίας διόρθωσης

των αρχικών εγγραψών σε περιοχές

που κηρύχθηκαν υπό

κτηματογράψηση πριν την έναρξη

ισχύος του ν. 348 1/2006 -

Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 102 ν.

4623/2019

Στην παρ. 2 του άρθρου 102 του ν.

4623/2019 (Α’ 134) επέρχονται οι εξής

αλλαγές: α) το πρώτο εδάψιο

τροποποιείται ως προς την καταληκτική

ημερομηνία διόρθωσης των πρώτων

κτηματολογικών εγγραψών, β) το

δεύτερο εδάψιο τροποποιείται ως προς

την καταληκτική ημερομηνία

καταχώρισης των πρώτων

κτηματολογικών εγγραψών, γ) το

τελευταίο εδάψιο καταργείται και η

παρ. 2 του άρθρου 102 διαμορφώνεται

ως εξής:

«2. Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν

υπό κτηματογράψηση πριν από την

έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α’

162), η αποκλειστική προθεσμία της

περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.

2664/1998, εάν δεν είχε λήξει η Ιδια ή οι

παρατάσεις της μέχρι τις 30.11.2018,

λήγει στις 31.12.2023. Η ανωτέρω

καταληκτική ημερομηνία ισχύει και για

τις περιοχές στις οποίες οι πρώτες

παρ. 2 του άρθρου 102 του ν.4623/2019 (Α’

134) <(Ρυθμίσεις του Υπουργείου

Περιβάλλοντος και Ενέργειας»

«2. Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό

κτηματογράψηση πριν από την έναρξη

ισχύος του ν. 3481/2006 (Α· 162), η

αποκλειστική προθεσμία της περ. α’ της παρ.

2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, εάν δεν

είχε λήξει η ίδια ή οι παρατάσεις της μέχρι

τις 30.11.2018, λήγει στις 31.12.2022. Η

ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία Ισχύει

και για τις περιοχές στις οποίες οι πρώτες

εγγραφές καταχωρίσθηκαν από την

Ιη.1.2013 έως και την 31η.12.2013. Κατ’

εξαίρεση, για τις περιοχές που κηρύχθηκαν

υπό κτηματογράψηση πριν από την έναρξη

ισχύος του ν. 3481/2006 (Α’ 162), κατά την

έναρξη ισχύος του ν. 4623/2019 (Α’ 134)

εξακολουθούσαν να τελούν υπό

κτηματογράψηση και δεν είχαν εκδοθεί η

διαπιστωτική πράξη περαίωσης της

κτηματογράψησης και η απόψαοη έναρξης

ισχύος του Κτηματολογίου, η αποκλειστική

Προθεσμία της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου

6 του ν. 2664/1998 λήγει την 31η

Δεκεμβρίου του έτους εντός του οποίου

συμπληρώνονται οκτώ (8) έτη από την

ημερομηνία έναρξης ισχύος του

Κτηματολογίου. Για τη διόρθωση των

αρχικών κτη ματολογικών εγγραψών οε

κτηματογραψημένη περιοχή, για την οποία

έχει διαπιστωθεί η περαίωση της

κτηματογράψησης, έχει οριστεί η έναρξη

ισχύος του Κτηματολογίου και εντός της

οποίας ευρίσκεται περιοχή που οριοθετείται

σύμψωνα με την απόψαση της παρ. Ι του



εγγραψές καταχωρίσθηκαν από την

Ιη.1.2013 έως καιτην 31η.12.2014. Κατ’

εξαίρεση, για τις περιοχές που

κηρύχθηκαν υπό κτηματογράψηση πριν

από την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006

(Α’ 162), κατά την έναρξη ισχύος του ν.

4623/2019 (Α’ 134) εξακολουθούσαν να

τελούν υπό κτηματογράψηση και δεν

είχαν εκδοθεί η διαπιστωτική πράξη

περαίωσης της κτηματογράψησης και η

απόΦαση έναρξης ισχύος του

Κτηματολογίου, η αποκλειστική

προθεσμία της περ. α’ της παρ. 2 του

άρθρου 6 του ν. 2664/1998 λήγει την

31η Δεκεμβρίου του έτους εντός του

οποίου συμπληρώνονται οκτώ (8) έτη

από την ημερομηνία έναρξης ισχύος

του Κτηματολογίου.».

άρθρου Ι9Ατου ν. 2664/1998 για την κήρυξη

του επαναπροσδιορισμού της θέσης καιτων

ορίων των γεωτεμαχίων, η αποκλειστική

προθεσμία του πρώτου εδαψίου λήγει στις

30.6.2023.».

Άρθρο Ι Οικονομικών και Εξωτερικών Διάρκεια θητείας των μελών

της ΕΟ35Τ

Άρθρο 4 Οικονομικών και Ψηψιακής Παράταση προθεσμίας

Διακυβέρνησης διόρθωσης των αρχικών

εγγραψών σε περιοχές που

κηρύχθηκαν υπό

κτηματογράψηση πριν την

έναρξη ισχύος του ν.

348 1/2006

31.

Σχετική διάταξη
αξιολογούμενης

ρύθμισης

Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / ψορέων

Συναρμόδια Υπουργεία —

Συναρμόδιες υπηρεσίες / ψορείς
Αντικείμενο

συναρμοδιότητας



Αθήνα, 8.11.2022

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ



Αριθ. 268 / 15 / 2022
Γ ΓΝ «) ΛΟΓΙΣΤ ίΡ1Ο ΤΟ Γ ΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Προστασία
προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου — Ενσωμάτωση
της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 23 Οκτωβρίου 2019 (Ε 305) και λοιπές ρυθμίσεις του
Υπουργείου Δικαιοσύνης»

Α. Με την υπόψη τροπολογία προβλέπονται τα ακόλουθα:

Ι. Ορίζεται τετραετής η διάρκεια της θητείας του βοηθού του Εθνικού
Μέλους της ΕυΙΟ3ίιΤ, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της θητείας του Εθνικού
Μέλους της υιουτ που είναι πενταετής (άρθρο 52 του ν.4689/2020).

2. Παρατείνεται, από τη λήξη της (16.9.2022) έως την οριζόμενη ημερομηνία,
η ισχύς του πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού για την πρόσληψη δόκιμων
Ειρηνοδικών Δ’ τάξης.

3. Παρατείνεται, επίσης, για το οριζόμενο χρονικό διάστημα, η αποκλειστική
προθεσμία άσκησης αγωγής για τη διόρθωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής, για
τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από την έναρξη ισχύος
του ν.3481/2006 καθώς και για τις περιοχές στις οποίες οι πρώτες εγγραφές
καταχωρίσθηκαν από την Ιη.1.2013 έως και την 31η.12.2014.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις, δεν προκαλούνται δημοσιονομικές
επιπτώσεις επί του κρατικού προϋπολογισμού και επί των προϋπολογισμών των
λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2022

Η Γενική Διευθύντρια
ΙΟΕΙΑ Α1ΜΑΟΟΠ
08.11.2022 17:26

Ιουλία Γ. Αρμάγου

Ι


