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Νομική Διεύθυνση
Υποδιεύθυνση

Λειτουργούντος Κτηματολογίου
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Προς:
Κτηματολογικδ Γραφείο. ΚομQ'n)νής
Αποστ. Απόατολίδη 12 , ', ..
69 100 ΚΟΜΟΤΗΝΉ ΡΟΔΟΠΗΣ
Τηλ.: 2531032944 - Φαξ: 25310 84176
Υπόψη: ΠροίσταιιέΥης;;,κας Ελένης ΣαρηΥιάννη-Κωνσταντινίδου.

θέμα: <<Συμπληρωματικές ΔΙΕVKρινίσεις yιu ζητήματα Οριστικοποίησης των Αρχικών
ΕγΥραφών στο Δημοτικό Διαμέρισμα ΑΙΥείρου (πρώην Κοινότητα ΑΙΥείρου) του
Δήμου Αιγείρου του Νομού Ροδόπης»,

Σχετ.: Το υπ' αρ. πρωτ. ΑΠ σικ 1506039ΙΝΔ 1409/07.05.2015 έΎΥραφο της Νομικής
Διεύθυνσης με θέμα: (Παρέλευση πpoθεσμiας διόρθωσης αρχικών 8Ί,Ιραφών στο
Δημοπκό Διαμέρισμα Αιγείl,ου (πρώην Koιvότητα Λ'1είρου) του Δήμοι) Λιγείρου τ(}υ
Νομού Ροδόπης - ΟρισπΚΟΠlJ'ίησηαρχικών εrYpαφών -Έννομα αποτε).£σματα)}.

Με το εν ύ~ματι έγγραφο, ΕVΗμερωθ'iΙ1α/τεότι μετά την παρέλευση της 20.11.2015,
τελευταία ημέρα τ/ς~~~κλει~ιΚήςδωδεK~ετoύς προθεσμίας των κατοίκων εσωτερικού για τη
διόρθωση των αρχικών 'εγΥραφών, που υπολογίζεται αρξάμενη από την ημερομηνία δημοσu.-υσης
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της απόφασης για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στην
παραπάνω περιοχή (:19.11' ."2003);όΡιιΙΠικοποιούνται οι .άρηκές κτηματολογικές εrιραφές για
τους κατοίκους εσωτερικού, που είναι δικαιούχοι ε:rIραπτέων δικαιωμάτων σε κτηματογραφημένα

'. ,
ακίνητα στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αι'(είρου (~ρώην Κοινότητα. Αιγείρου) του Δήμου Αιγείρου
του Νομού Ροδόπης και υπάγονται ':J'τηντοπική αρμοδιότητα του Κτηματολογικού Γραφείου

Κομοτηνής.
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Σχετικά με τις επαγόμενες' εκ 'ωυ νόμόυ 2664/1998 (άρθρα 7 παρ. 2, 9) συνέπειες, σύμφωνα
με την ισχύουσα σήμερα νομοθεσία, σημειώνοομεΟ'\>μπληρωματικά.τα ακόλουθα:
1. Οριστικές καθίστανται εκ του νόμου: α} Οι aPΧlKfoς εγγραφές των οποίων το περιεχόμενο
δεν αμφισβητήθηκε εντός τής οριζόιιιενης πρσθέσμίΟ:ςκαι β) οι αρχικές εγγραφές των οποίων το
περιεχόμενο διορθ<f>θηκε εντ6'ς της; νόμιμης 'προθεσμίας με αμεtάκ:λητη, ή τελεσίδικη, κατά
περίπτωση, δικαστική απόφαση 11 μι;' απόφαdη' του Προϊσταμένου του οικείου Κτηματολογικού
rραφείου, στο πλαίσιο εξωδικα-σtικής διαδικασίας δΙόρθωσης κατά τις διατάξεις του νόμου
2664/1998.
Από τη δημιουργία του αμάχητουτεκμ.ηρ1ου~'τo περιεχόμενο των αρχικών εΥΥραφών,σύμφωνα με
την προηγούμενη διάκριση, αΠOκλείεταιoπoUΙδήπότεμεταβOλή λiηω διόρθωσής τους που αφορά
στους δικαιούχους και τα καταχο:φισθέντα δικαιώματα. Σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης
εγγραφής που κατέστη οριστική, ο πραγματικός δικαιούχος έχει ενοΧική μόνο αξίωση κατά του
αναφερόμενου ανακριβώς ως δικαιούχου για την απόδοση του πλουτισμού από τη δημιουργία του
αμάχητου τεκμηρίου (άρθρο 7 παρ. 2 ν. 2664/] 998). Αντικείμενο της αξίωσης αυτής είναι, η κατά το
χρόνο της δημιουργίας τ()ύ αμάχητόυ"'t1~iCμηρίουΧΡτΗ1ατικ.itα.ξίατου ακινήτου στο 01[010 αφορά (ολικά
ή μερικά) η ανακριβής εγγραφή.,Δεναποκλείεται,επίσης; αξίωση αποζημία/Ο'ης.,αν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις ευθύνης από αδικοπραξία. Επίσης, είναι δυνατή, κατόπιν σχετικού αιτήματος και
σύμφωνα με τις διατάξεις περί αδικ(lιολόγηΤΟΥπλουτισμού, η αυτούσια απόδοση του ακινήτου
στον αληθή δικαιούχο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει ακολουθήσει μεταβίβαση από επαχθή
αιτία (π.χ. πώληση) ι(ι εγγραφή: :της στα κτηματολογικά βιβλία. Οι προϋποθέσεις αυτές,
ελf:(χoνται αρμοδίως μόνον από 'ra Δικαστήρια, κατόπιν υποβολής αγωγής με σχετικό
περιεχόμενο ενώπιον τους. Οι σχετικές αγωγές που' αφορούν σε ενοχικές αξιώσεις και ό'lΙ σε
αναγνώριση (ή διεκδίκηση) εμπράγμΙ[lΤΟυδικαιώματος, δεν είναι gyypamtg στα ιmιμαΤOλgyΙKά
μιβλία. Σε όσες περιπτώσεις οι αγωγές με. περιεχόμενο την αυτούσια απόδοση του ακινήτου
τελεσφορήσουν, η εκπλήρωση της υπο;φέωσης'αυτούσιας απόδοσης μεταξύυπόχρεου και δικαιούχου
γίνεταί με σύμβαση και ακoλ~~εί η εγγραφή'τής στα κτηματολογικά βιβλία, που δεν συνιστά όμως
διόρθωση των αρχικών εγγραφών, άλλά, επιγενόμενη (μεταγενέστερη) εγγραφή κατά την έννοια
των διατάξεων του νόμου 2664/199ΙΙΗ σύμβαση αυτή και η εγγραφή της στα ιmιματoλgyΙKά
βιβλία, δεν υπόκειται σε οποιο~1ί1ιrοτεφόρο ή τέλος. Η δαπάνη για τα δικαιώματα του
συμβολαιογράφου, βαρύνει τον ~πόχρεo.
Αμετάκλητες δικαστικές ~π~φάσ~~ις. που ,εκδόftgκαν (ή θα εκδοθούν) επί αγωγών,
αναγνωριστικών ή διεκδΙΚ11τ,ιι,(ών,.που ' εί'lαν ,νόμιμα" Κι,.εμπρόθεσμα ασκηθεί εντός της
αποκλειστικής προθεσμίας διόόθωσ:ιις των αρηκών εγγραφών για τους κατοίκους εσωτερικού
κατά τις διατάξεις του νόμ$ 2664f199,8, εξακολουθούν να ωράφονται στα κτηματολογικά
βιμλία μετά την παρέλευση ης Πp'~θεσμ!ας'αυτής και να 'επιφέρουν τις οριζόμενες, σ6μφωνα με
το διατακτικό τους,διορθό)σεις., "
Aγαrιές που ασκούνται εν~ΠWνΔ{~α(~ρίO)ν από '~τoίKoυς εσωτερucού μετά την παρέλευση της
νόμιμης προθεσμίας που ~χύει~γι'.:I\Ι~Ό~ςj.U>αίτημιιτηνα~αγνώριση (ή τη διεκδίκηση) δικαιώματος
που πρo~βάλλεται με τη~ ανωφιβή :εγΥραφήκαι την περαιτέρω διόρθωσή της, επράφονται στα

.. ..' ..•.••_« ....•• "" ~ ", • .,. ".. ,

κτηματολογικά φύλλα, χωρίς να εμπίπτει στον έλεΥΊΟ νομιμότητας του Προϊσταμένου του
;' , . - '. ." - .- .

Κτηματολογικού ΓραΦείου η ,δια~ί~~ωση Τ!)ς παρέλευσης της νόμιμης προθεσμίας, αφού οι
,~ ,;
~~~
" \:~

, __ 2/7,



r • From: Ktimatologio S.A.

\

Fax no: +3021065059~!1. Το:' 2103610537 Page: j//:5

•

uaI~. ι ι/~,:;ι,υι..ι ..,....,...,.ι-τ ι ,.••

ι

Ι
!
Ι',

ii

δικονομικές προί>ποθέσειςτης νόμιμης, εμπρόθεσμης, βt:ι.σtμηςκαι παραδεκτής άσκησης αγωΥώνμε
τέτοιο περιεχόμενο, εξετάζovται αρμοδi.ωςμόνον από το Δικαστήριο που απευθύνονται.

'.,'.:: ." ,,- .. :.-

2. Όσον αφορά .(f1,'1Iv εξφδΙKιlστική"" διόρθωση των αρχικών εγγραφών μετά την
. .," .... ' ..-.;.. . - . " .

οριστικοποίησή τους, παρα,τηροv~τα εξής:
Α) Σύμφωνα με τις διατάξ/?μ;του άρθρου 18 παρ. 1 περ. στ' "Ι:ουνόμου 2664/1998, η διόρθωση
πρόδηλου σφάλματ~ των αρχικών .6"tΎραφών,σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διάταξη του άρθρου

. ..-.! ",",...' .. .' ,.

Ι8, επιτρέπετ~ι μόνo~~. την ορunικοποίησή τους, δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, μέχρι
και την 20.11.2015, τελευταία ημέιιm της αποΚλειστικής δωδεκαετούς προθεσμίας για τη
διόρθωση των αρχικών εΥγραφών,όταν πρόκειται για κατοίκους εσωιιερικο1>. Μετά την
οριστικοποίηση των αΡχ'ικών εΥγραφών, διόρθωση επιτρέπεται 1!όνονυπό τις προ-σποθέσεις τ/ς

παραγράφου Ι περ. α', 1'0\) ίδιου άρθρου.
ΣυγΚ81Cριμένακαι σύμφωνα με τηδιιiΤCιξηαυτή, p~ci ,.ην oρΙ~ΙKoπoίηση των αρχικών εγγραφών,
διόρθωση ').Jηω προδήλου σφάλματος επιτρέπεται, εφόσον το σφάλμα στην καταχώριση
προκύπτει κατά τρόπο 'ανα~φισβiιfτIΙΤo σ.itότ/ν Kσ.~αχωρισθείσα πράξη και τα συνοδευτικά

αυτής έγγραφα και αφορά:
α) Λανθασμένη αναγραφή στα κτηματολογικά φύλλα στοιχείων 1'0\) δικαιούχου που προκύπτουν
από την αστυνομική ταύτότ/τα ή άλλα δημόσια έγγραφα, με αποδεικτική ως προς τα στοιχεία
αυτά ιfJ'l:ό.Πρόκειται, δηλαδή, 'Yltf δι6ρθωση που αποσκοπεί μόνο στην αποκατάσταση στο ορθό,
στοιχείων προσώπου του ήδη εγγεγραμμένου δικαιούχου και ό'l) σε εtcrΟΠΙσμόή αντικατάστασή του.
β) Λανθασμ~'τ/ αναγΡt1φή ~'α.;~μ.lτoλoγίKά φύλλ« στοιχείων σχετικών με το καταχωρισθέν

δικαίωμα (π_χ_ποσοστό, εiδoς)~
γ) Λανθασμένη ανάγραφή ~α κτηματολογιί<α "φύλλα στοιχείων σχετικών με τον τίτλο του
εΥγραπτέου δΙKαιro"ματός""(π.χ. "αΡΙiθμός, ημερόμηνία, στοιχεία συμβολαιογράφου, στοιχεία

μεταγραφής). Ί.: -'Ι

δ) Λανθασμένη ανσ.γραφή στα ~τ/ματoλoγικά. φύλλά ~oιχείων σχετικών με το ιδωκτησιακό. \ ., ~
αντικείμενο (π.χ. oριζόντιαlK«ίθετη,ιδφκτη~ία). "
Στις ΠΡοαναφερόιιενες'" περ\ΠΤώ~tΥ;"η διόρθωση λόγω ""προδήλου σφάλματος των αρχικών
πιραφών επιτρέπεται κα.ι ιiετά ,Ειν oριστΙKoπoίηmίτoυς,υπό τις αυστηρές προϋποθέσεις της
διάτ του' θ ου 18 πα . lΠs". α' κι ε όσον το d άλ ν κατα ώ π οκ\)πτει κατά

<ν}1tατ« ω ισθείσα.π ' ι λία του Υπο λακείου και

τα συνοδευτικά αυτής irαραφα. Ει αίτηση για τη διόρθωση και η εκδιδόμενη απόφαση
, ;;

καταχωρίζονται στο κτημαΤ1ΜηΙ1f9φύλλο Τ()1) ακίνητου-
Β) Κατά τη διάρ-κεια τηςπ~θε.,μiας διόρθωσης. των αΡΧUCώνεγγραφών είναι επιτρεπτή η
εξωδι-καστική διόρθωσή τονς με τη διαδικασία του άρθρου 6 παρ.4 του νόμου 2664/1998, όταν το

" " ι " "" ". '
καταχωρισθέν στις αρχuα/ςεγγραφί:ς" δικαίωμα "είχε. μεταβιβαστεί, αλλotωθεί, καταργηθεί ή
επιβαρυνθεί δυνάμει δι1CO,~Ρq.ξuis,~ΙKαστι1Cήςαπόφασης ή άλλης διαδικαστικής πράξης πριν από την

•. " - f ", '> ~

ημερομηνία καταχώρισης των πρώτων εγγρσ.φών και το οικείο έγγραφο είχε νόμιμα εγγραφεί στα
δημόσια βιβλία του κατά τόπον αρμόδ;oυ'Y~ό~KoφυλαKείoυ. Στις περίπτώσεις αυτές η επαγόμενη τη
μεταβίβαση, επιβάρυνση, άμ.oiφ~ιή~τάργη~, εΥΥραπτέα πράξη, καταχωρίζεται στα
κτηματoλoγUCΆβιβλία' και οι αρ'Ι)κές εΠρωΡές ενη~ρώνOνται,αφOύ υποβληθεί αίτηση στο οικείο
Κτηματολογικό Γραφείο κατά τα ε1i)i~~ytεραOΡ~9μεναστην ίδια διάταξη.

.: .~. '~.~. ,,-~, \.' ." ..

, ,,' .' .. ;:: :.~ . ~.
" ;'. ~ί:~.
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Με τον τρόπο αυτό, JU:.-ταφέρονtαιστα κτηματoλσyUCΆ.βιβλία,μεταξύ άλ/ι.ον,οι εγγεγραμμένες στα
βιβλία του Υποθηκοφυλακείου πράξεις που αφορούν στη μεταβίβαση του δικ(ιιώματος της
κυριότητας σε iP6vo~POrε,y~(ηeP9 -C'!JY αρ'χικό.)νεγγραφών και όλα τα παρεπόμενα δικαιώμα-cα
(π.χ. ,)ποθήκες, πρoση"με~~έ~;' t~λείες),. λ()~έι;.δεσμεύσεις της εξουσίας διάθεσης (π.χ.
κατασχέσεις) και αγα/"f~.Π()~ υφj[σ-cανταιστα βιβλία των Υποθηκοφυλακείων και δεν έχουν
συμπεριληφθεί στις αρχικές κτηματολογικές εγγραφές.

Σύμφωνα με την iδw. διάταξη, η αίτηση yw. τη μεταφορά των προαναφερόμενων πράξεων από
τα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου στα κτημ~τ<;>λoγtKά.βιβλίαυποβάλλεται στο οικείο Κτηματολογικό
Γραφείο εντός!!Jς νόμ~μηςπρoθεσμίqς yι~ την άσκηση της αγωrής της παραγράφου 2 του ίδιου
άρθρου. δnλαδή !!J' aym, Υια τη διόρθφcrn των αρχικών φραφών. Μ.ετά την άπρακτη
παρέλευση της προθεσμίας αυτής, ισχύουν τα .οριζόμενα στα άρθρα 7 και 70. για την
οριστικοποίηση τών αρχικroνεγΥρq.φών.
Στην προκειμένη περίπτωση, λοιπόχ, μετά την παρέλευση της 20.11.2015, όταν πρόκειται για
κατοίκους εσωτερικού, δεν εmτρtπετtJ,Ιη υποβολή αίτησής'στο ΚτηματολσΥικόΓραφεω Κομοτηνής
κατά τη διαδικασία του άρθρου 6.παρ. 4 και σε όσες περιπτώσεις τα δικαιώματα αυτά δεν έχουν
μεταφερθεί εντός της νόμιμης προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών ΊmΊμαΤOλoγιKώνεγγραφών, θα
καταληφθούν από το αμάχητο τεκμηι)ιο ως «αvVΠοΡκτω>, με συνέπεια να μην μπορεί να αξιωθεί η. . - ,

αναγνώριση και η άσκ:rtσήτους.}"'ο6το, δiό~η oριστtK()πoιημένηαρχική έγγραφή, δεν παράγει
τεκμήριο μόνο του ότι το εγΥ,εγραμμένο.δ~αiωμα ~Πtiρχει ή ότι τα διαγεγραμμένα βάρη και

. , . . - . " -'

δικαιώματα δεν υφiστανται,αλλά πολύ περισσότερο παράγει τεκμήριο και περί του ότι άλλα
. ι

εγγραπτέα δικαιώματα, που δεν' εμφαίνονται, δεν υπάρχουν. Πρόκειται yw. το τεκμήριο πληρότητας
των κτηματολογικών εγγραφαlν,πoυ δημιουργεί καθεστώς ασφάλειας των συναλλαγών προς δύο
κατευθύνσεις: Τόσο ότι ΤΟεΥΥραπτέοδΙKαίω~υπάρχει (θετική δημοσιότητα), όσο και ότι άλλα,
υποκείμενα σε εγγραφη '...~ΙKαιώμμ1:α ή υπ~κ:είμενoι, σε εγγραφή περιορισμοί της εξουσίας
διάθεσης πσυ δεν εμφαίνmiται στο κτηματολογικό ~ιβλίo, δεν βαρύνουν το ακίνητο.
r) Οι διατάξεις του ν/ 2664/1998 που .προβλέπουν το αμάχητο τεκμήριο των αρχικών εγγραφών,
αναφέρovα:ιι σε«δΙKαιώμh~α» Kαι,α~()~\)τό'~po.ιcύπ~~'ότιτ~σo το αμάχητο τεκμήριο των αρχικών
εγγραφών, όσο και το μαχητό των μεταγενέστερών, αφορά σε ΈWoμεςσχέσεις ή καταστάσεις και

"r,r,'- : • ',,' ",' ,

συγκεκριμi:να σε εγγρα~έα δικαιώματα. . . ,..' .,' .;
Η τεκμαιρόμενη ακρi.βέ1ατηςεγγραφήςμπOρ~4δηλαδή, να αφορά στην κυριότητα του

ι . ~

αναγραφόμενου ως δ,~αιoύχoυ, α'λ/iL δεν δημΙ9υργείται τεκμήριο ακρίβειας, αναφορικά με
) '. . '

πραγματικές καταστάσεις ή γεγονότα, ()πωςπ.χ.εάΥt~ ακίνητο εμπίπτει ή δεν εμπίπτει στον αιγιαλό

Κ.λπ..

Όσον αφορά στο εμβαδόντ()υ ,αιtwήτOυ,θαπρέΠει\'α επισημανθεί ότι αποτελεί καταρχήν μία
πραγματική κατάσταση του εξω:τερικού<ΡυσικούKόσμoν~Παρόλα αυτά, το δικαίωμα της κυριότητας
σε συγκεκριμένο ακίνητο, αποτελεί ΈWOμηn-έση του κυρίου προς το πράγμα, έτσι ώστε τα όρια και
το εμβαδόν του ακινήτου να !,:πηρεάζουνφςΈV~ βαθμό και το ίδιο το δικαίωμα. Πάντως, τόσο το
αμάχητο τεκμήριο των αρχικών επραφών;! ρσo~αι το ,μαχητό των μεταγενέστερων, δεν θεραπεύουν

J - ~ . .,.

ανακρίβειες ως προς το. ~ΎαΎρ(Xφ(ψενoεψψ.δόν τqυ:α1Ctvήτ~υ(βλ. Κιτσαράς, «Οι πρώτες εγγραφές
στο Εθνικό Κτηματολόγιο, 20Q1»"σελ, ~2fΙ, .

":"Α Ι
<.':!~ •
.•...~'..
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Είναι, όμως, δω.φορετικό το θέμα, Π,χ.<πην περίπτωση της λανθασμένης κατά θέση απεικόνισης ενός
ακινήτου, που το αίτημα του δικαιο{)χουθα αφορά στο σα/στό εντοπισμό του σε άλλη θέση και τον
εκτοπισμό του ευρισ1<όμενουσεαU'tή\iτρίτόυ δικαιούχου. Τότε, θα πρό1α/ιται,κατά την άποψή μας,
για σφάλμα σχετιζόμενό' με το δικαuι:iματης κυριότητας επί του ακινήτου, γω. το οποίο υπερισχύει

οπωσδήποτε το αμάχητο τεκμήριο'των αρχικών εγγραφών.

Κατόπιν τούτων; αιτήματα διcφθωσης των γεωμετρικών στοιχείων κατά τις διατάξεις του
άρθρου 19 παρ. 2 του ν. 2664!1998 μπορούν, καταρχήν; να υποβάλλονται από τους κατοίκους
εσωτερικού και μετά την παρέλευση της' 'προθεσμίας διόρθωσης των αρχικό)ν εγγραφών για τη
βελτίωση της ακρίβειας των γεωμε-τ,'ρικό)νστοιχείων και την αποκατάσταση της γεωμετρικής
απεικόνισης του ακινήτου, μόνον υπό τις προϋποθέσεις που πρovαφέρθηκαν. Τονίζεται, τέλος, ότι
ακόμα και μετά την οριστικοποίηση τl:!)ναρχικών εγγραφών, το αναγραφόμενο στα κτηματολογικά
φύλλα και διαγράμματα εμβαδόνδtν θα πρέπει να'λαμβανεται δεσμευτικά υπόψη από άλλες δημόσιες
αρχές για την παραγωγή έννομων συνεπειών, Π.χ. από τις Πολεοδομίες για την έκδοση οικοδομικ<i)ν
αδειών, αφού, ως 1φ()εiΠωθη~ δενκαταλαμβάνεται απόκανενός εωους τεκμήριο, ούτε καν μαχητό.

3. Τα ακίνητα κυριότητα,; K(ttoiKrovεσωτερικού που δεν έχουν εγγραφεί. ως ανήκοντα σε
ορισμένο πρόσωπο και φέΡOVΤ<ηστα κτηματολογικά . βιβλία και στα λοmά στοιχεία του
Κτηματολογίου ως ακίνητα .<<ΆΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ», θεωρείται ότι αΎήκουν στην
κυριότητα του Ελληνικού Δημo~~), μόλις καταστεί οριστική η πρώτη εγγραφή, δηλαδή στην
προκειμένη περίπτωση μετάτηνπ,αρtiλευση της 20.11.2015, οπότε και δημωυργε(ται υπέρ του
Δημοσίου το αμάχητο τεκμήριοΙάΡθρο 9 ν. 2664/1998). Όσον αφορά στην προβλεπόμενη στο ωιο
άρθρο σημείωση με μέριμνατου~τημο.ΤQλοΥΙκούΓραφείου, αυτή θα διενεργηθεί μαζικά στο Σύστημα

. "Πληροφορικής του Εθνικού Κji)'ματολΟγίΟυγια ό?-ατα κτηματογραφημένα ακίνητα στο Δημοτικό
Διαμέρισμα Αιγείρου (πρώην(:Κοιν&τηταΑιγείρου) του Δήμου Αιγείρου του Νομού Ροδόπης που
φέρονται με την ένδειξη <<ΆrNα/ΤQΣ. IΔIOKτ:aήI:Σ» και υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα του

ι
Κτηματολογικού Γραφείου κομοτηνής, μετά και τ/ν παρέλευση της προθεσμίας δtόρθωσης που ισχύει
και για τους κατοίκους εξ~TεΡΙKoύ~αφού, στην παρούσα φάση, είναι τόσο νομικά, όσο και τεχνικά
ανέφικτη η ορθή διακρίβfbόη της.προέλευσής τ(}'Ι)ζ,δηλμδή,εάν πρόκειται για ακίνητα ανήκοντα σε

~.
κατοίκους εσωτερικού η'Ίiξώτερικού,γ.ιn. τους οποίους η προθεσμία διόρθωσης δεν έχει παρέλθεL ΤΟ

!γε:Υονόςαυτό δεν'. επ\'i~άζει{ι)..)..mστe:.τηγε1ttλευσητων ΈWoμων αποτελεσμάτων του αμάχητου
τεκμηρίου υπέρ του"Ε,Μ.ηνικούΔημοσίου, αφού πρόκειται για αυτοδίκαιη συνέπεια που συ-ντρέχει

;; .

εκ του νόμου και l),EftLyεyQμEyησημείωση δεν συνιστά νόμιμη προϋπόθεσή της.
.>~.,~.:' -,:

.,/.:l.i/ . ,. '.' ~ _ .'
Τελεσίδικες δ,~ciστικέςαποφάσεις,',~'£ο~εκδόθηκαν. .(ή θα .εκδοθούν) επί αιτήσεων που είΧαν
νόμιμα κι ειiπ@θεσμα .ασιrnθ~ί εντό~:της αποκλειστικής προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών
πΥραφών για. τους κατοίκους εσ'ωτ~Ι)ΙKoύKατ~ τις διατάξεις του νόμου 2664/1998 και αφορούν
διόρθωση' επί. ακινήτων μετηνέl,δειE.η <<ΑΤΝΩΣΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ}}, εξακολουθούν να

_ '. :.: ,/,

εγγράφονται στα. κτηματολογικ4.JbDλία μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής και να
επιφέρουν τις oριC,όμεyες,σύl'φω~ ~ε το διατα~ΙKό τους, διορθώσεις.

, ~,.- i"
ι. ,.' .. ~ ( _~
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Αιτήσεις που ασκοi)νται ενό)πιον Δικαστηρίων από κατοίκους εσωτερικού μετά την παρέλευο 111£
νόμιμη; προθεσμίας που ισχ()ΕΙ γι' ~υτoύς, με αίτημα τη διόρθωση apxu<cbv εγγραφό)ν επί ακινήτων

με την ένδειζ-η <<ArΝΩΣΤΟΣ ,IΔl0IcrιrrBΣ)>.~εyyρ4φoνται στα κτηματολογικά φύλλα, 1φρίς να

εμπίπτει στον tλεfΧOνσμιμότητα, 'του llΡOimaIέYoυ του Κτηματολογικού Γραφεio1} η
διαπίστωο τη;, παρέλευσης της ,'όμιμης ,προθεσμίας, αφού οι δικονομικές προi)ποθέσεις της

νόμιμης, εμπρόθεσμης, βάσιμης KCΙΙ πα(>αδεκτής άσκησης αιτήσεων με τέτοιο περιεχόμενο,

εξετάζονται αρμοδίο)ς μόνOνα1'tό.Δ~1J(αqτήριοπoυ"~~,,oyται .•

. 1;.

Ανεξάρτητα από o'MJ. Τ(1 .t.tΡοο:vαφερόμεν<χ:,για κάθε άλλο ειδικότερο θέμα που θα ανακόψει

μετά την οριστικοποίηση trovapltJ<;(i,)y εγγραφό)ν,εiναι χρήσιμο τα σχετικά ερωτήματά σας, για

λόγους νομικού ενδιαφέροντος καΙΟΗ<ηόμορφης ερμηνείας κι εφαρμογής ζητημάτων που άπτονται της
νομοθεσίας για το Εθνικό Ktημtιτoλόyιo, νααπευθόνονται στη Νομική Διεύθυνση της ΕΚΧΑ Α.Ε.,

στο πλαίσιο της συνεΡΎασίας που έχουμε εγκαταστήσει .

. Mε~~~,

Fi;l:
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, . Ρένα Κ()1!κΟύτση
'Yπoδιε~θύντρωΝομικής Διεύθυνσης
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Ι. Συμβολαιογραφικό ΣυΜογό~φ&1rεfuυΘρά~ς

Χαρ. Τρικούπη ~O ,),
69) 00 Κομοτηνη .1 ; "

Τηλ.: 2531072526 {,
Υπόψη: Προέδρου.Κ. Χ. Τψζίδη
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2. Συντονιστική Επιτροπή ί:f;υμβολαιογραφικό>ν,Συλλόγων
Γ. Γεwαδίου 4 .
]0678 Αθήνα i i
Τηλ.; 210 3307450~80+Φαξ: 2103848335

3, Δικηγορικό Σύλλo'i~poδόmιζ
Δικαστικό Μέγαρο/ ~' .'~
Χαρ. Τρικούπη ;', ' . \ .,
69] 00 Κομοτηνή ',' ?

Τηλ.: 2531022551 '. ; ~,
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4. Ολομέλεια ΔΙΚ1f(OΡΙKώνΣυλλόγ(ον
Ακαδημίας 60
106 19 Αθηνα
Τηλ.: 210 3647125, 210 3698102-3,.210 3398270 - Φαξ: 210 3610537
Υ πό,ψ.1tll...Qοέδι?QY_,.$QΏ.1lασιλεiι:ιv._J~λεςανδα/l

5. Πρωτοδικείο Ροδόπης, Κτηματολογικό Δικαστή
Δικαστικό Μέγαρο '
Χαρ. Τρu<ούπη 32
69100 Κομοτηνή
Τηλ.: 2531060477

6. Σύλλογο Δικαστικών Επιμελητώ",' Εφετείου Θράκης
Μ. Βογδου 20
67100 Ξάνθη
Τηλ.: 2541073531 -Φάξ: 254107206]

7. Ολομέλεια Δικαστικών Eπιμέλη,~ών
Καρόλου 28
10437 Αθήνα
Τηλ.: 2103307127-8/2105242398 - Φαξ: 2103306109
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