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ΕΘΝΙΚΟ KTHD ΑΤΟΛΟΓΙΟ
& ΧΑΡΤΟΓΡΑ DIHXH Α.Ε.

προθεσμία άσκησης της αγωγής είναι επrά (7) έτη. Για τα πρόσωπα των δύο τελευταίων

κατηγοριών, που εγκατ~/π~θηκαν στην Ελλάδα κατά .ftlv 'τεΧευταΕαδιετία της πενταετούς
κατά τα ~ς dvw πρ~θεσμί{ας::''η προθεσμίά' για: την άσκηση της αγωγής δεν

συμπληρώνετάι πριν α~6' την' ~άρoδ~ δι~τfας άπό την οριστική εγκατάστασή τους στην..
Ε)λάδα.

β) Για τις περιοχές που' κηρύχΘηκ;ιν υπό ~ματoγράφηση πριν τη δημοσίευση και

έναρξη ισχύος του v. 3481/2006 (ΦΕκ"';4' 162/2.8.'2006), η'αποκλειστική προθεσμία της

περίπrωσης ~) της παραγράφου άυτtjς εΕναι δώδεκα (l2)erdJv, εκτός εάν πρόκειται για

το Ελληνικό Δημόσιο και για μόνιμυυς καf:οίκb6ς εξωτερικού ή εργαζόμενους μόνιμα
'ι,," ::...~.1 ''.ι •...,...~ίι .. ,.:;':~.."", ••~:~.';":':~J",~.',-1-""':.ϊ.",i! .,,.."

στο εξωτερικό κατά τη λήξη της ,δωδει:αετο.ύς αυ:'1ς προθεσμίας, για τους οποίους η

προθεσμία άσκησης της. αγωγής είναι δεκατέσσερα (14) έτη. Για τα πρόσωπα των δύο
. ι... ,,! •.,).•.•.•~., .~".

τελευταίωv'κατηγοριώγ,~1fου fY~!!-"τqcr.rάθflJCr:v στην Ελλάδα κατά την τελευταία διετία της

δωδεκαετούς κατά τα ως άνω; προθφμfας, η προθεσμία για την άσκηση της αγωγής δεν

συμπληρώνεται: πριν άπό την πάρqδο διετίας από την οριστική εγκατάστασή τους στην, . ι . '
Ελλάδα.» /,.!.;, ,'. ι ,Ρ .•.. ,.:., '.

Με τον τρόπο":αύτό είχ~' ;!αθιερ~θεί ~ρoθεσμία για τη διόρθωση αρχικών

εγγραφών πέντε (5) iτών, ~K16ς;fε.iιν'εΠPόχειτo για;~τo. Ελληνικό Δημόσιο και για
'. . • j '., ' '

μόνιμους κατοίκους εξωτερικού,ΛΊ εργαζόμενους μόνιμα στο εξωτερικό κατά τη ληξη

της οκταετούς αυτής ~ρoθεσ~(ί2.~;.για τους οπο.ίους η' προθεσμία άσκησης της αγωγής
. ι} ' .

ήταν επτά (7) έτη. Για δε τις (;';έριοχές .που κηρύχθηκαν' υπό κτηματογράφηση πριν τη
; Ι • • ._

δημοσίευση και έναρξη ισ~9ς,Τ0υ Υ. 3481/:iόΟ6'(Α' 162), η αποκλειστική προθεσμία

της περίπτώσης α) τηςr-~ραγρ{ίφ6ϋ αυτής'~oρ~ζόταν'σε., δώδεκα (12) έτη και για το
~ ~.:. . .1,.", ;ι..ι, ιrι :r. •.~:Ι..'" 1.. ".~

Ελληνικό Δημόσιο, τουq μόνιμους κατοίκους εξωτερικού.η εργαζόμενους μόνιμα στο
) . ! .

εξωτερικό κατά τη λή~~ι'της.δωδεKαετoύςαυτής προθεσμίας σε δεκατέσσερα (14) έτη
:1 *,' \ •

αντίστοιχα. Η ισχύς τoυνόμO'ι~.,~~H64/201Yάρχισεδέκα ημέρες μετά τη δημοσίευσή του

στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης,. δηλαδή στις,19.7.2013.

date Ρήnt: 09/02/16
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.' '.•Ι'..\:~~

.'..•..'ι \~ t.....,.~~
2/8 ~ ~,
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Α' • •• 1."

Με ΤΟίαρθρο 3J'7τού ν. 436Τ/2016 (ΑΊΟ) τροποποιήθηκε το άρθρο 6 του ν.
f ' " " \

2664/1998 idt συγκεκριμένα ,ι:προβΧέφθηκε. ό':n..οι. περιπτώσεις α) και β) της
ι' ';.',. \

παραγράφου 2 του άρθρου ~!,του.l":2664/1998, όπως τροποποιήθηκαν και ισχί}ουν
f f ι'

• ί A~ < • ι ~t-.re:ι: ΡΚ/πγfNΟΜΙΚΗ

,,;. Ί
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ΕΘΝΙΚΟ KTItJ~JhTOAOrIO
& XAPTOΓPΙΙΦIJιIΣH Α.Ε;

1
ι..•.• '0_1" ,',ι.,..' ,

με το άρθρ~, 2 παΡ7~. τoυ~.ν. '~1,~.4(2~,1J(~ϊ~~), αντικαθίστανται από τότε που
: ,~ι'! •

ίσχυσαν, ως εξής: .' . ,,'/, ;,,'~) '.

«2. α) Σε περΙπτωσ;η. αναιfR,ιβ..ούςπριότψ; εγγραφής. !,πορεί να ζητηθεί, με αγωγή

ενώπιον του αρμόδίt'!υ καθ' ύλην κα~ κατά τόπον Πρωτοδικεlου, η αναγνώριση του

δικαιώματος που πρό'σβάλλεται με την, ανακριβή εγγραφή και η διόρθωση, ολικά ή~ . ~, ,\'\ , .. .. '''" ...

μερικά, της πρώτης εγγραφής. Η 'αγφγή, (αναγ,νωΡΙUΠΚlίιί διεκδικηηκή) ασ1cεΙται
.••• '. :; ;' I~., • -,' . •

από όποιο,: έχει έννομ;".συμφέρογ μέσα σ:ε,απρ!,λεlσϊf~ή,πρoθεσμlα επτά (7) ετών.
, . ~ ι.

β) Για ης περιοχές iiob κηρύχθηιl'αν f1πόκτηματογράφηση πριν τη δημοσlευση και

έναρξη ισχύος τo~ ~. 348ΊΙ2όΟ6 (Α: /62j,"'" απ~κλεισπκή προθεσμlα της

περίπτωσης α) της παραγρά~(jυ' αυτης ειvαΙδεkατέσσαρ,nν (14) ετών.».

Ι ••• ~." ;-1 : '1 ' r. ~'ι J'f.',"! .• ι! <.: .
Κα.τ:όπιντoύτo~ Kαθιερό)\~ετα.Ίι.ενιαία προθεσμία επτά (7) ετών για τη

.~ f • ~ { •••. ι., "] .f • - ••• ,.. •

διόρθωση των αρ~~~ν εγγρα~.ων".για όλους τους δικαωύχους ε;αραπτέων

δικαιωμάτων στις. κτηματοη)αφημένεc:.' περιοχές.. Για δε τις περιοχές που
, £' .

κηρύχθηκαν υπό κτη'ματογράφηρη πριν τη δημοσίευση και έναρξη ισχύος T!!!LY:,

3481/2006 (Α' 162),.π ενιαία:t~~οθεσμία είναι ..δεκατεσσάρων (14) ετών (παλαιά

προγράμματα κτηματ()γράφη~ς~. Με,τον τρόπο αυτό η οριστικοποίηση των αρχικών
>

εγγραφών και η επέλευση ;Των.συνεπειών του αμάχητου,τεκμηρίου για την ακρίβειά
. ! "" , , •.

τους που τις καθισ'-ι:άα~ρόσβλη*ες1;από. αμφισβήτηση' μετά την. παρέλευση της
ι. • ~ •

οριζόμενης προθεσμίας. ίισiύει"για ιιcαθεμίακτηματογραφημένη/περιοχή καθολικά, για...
. : ., ,

το σύνολο των ακινήτων, ,!!Yfξάρτητα εάν. πρόκειται για δικαιούΧους .που είναι
,~/ Υ ~ " • '~

κάτοικοι εσωτεΡΙK6υ~το ,Ελ!illY~κόΔημόσιο .ή δικαιούχους που είναι κάτοικοι
r-1 .• J , 11 .• <,

εξωτερικού και με.. 'τον?"τρό1tO'ι'αυτόl •εξαλείφεται' οιοδήποτε ενδεχόμενο

αιφνιδιασμού και αναΤρΟΠ11' έννομων σχέσεων και συνεπειών που τυχόνι •
1

δημιουργήθηκαν πρόωρα. "'; !l..'~L.,: ,.'t.' '::Ζ' ... ',ι';":' ....:

date pnnt: 09/02/16

. ,
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" .ι

', •." Ι.

,,' ~ '.;ι,. ι . . ;

!

Η .. ενσωμάτωση στην.υKείμ,kνit,-,'νομοθεσία.'των νέων διατάξεων των
! Ι ,

περιπτώσεων:'των α) και β);'.της'~ιφαγρ,άφoυ ..:2,.τoυ άρθρου 6 του ν. 2664/1998,

όπως τροποποιούνται: με το αρθρ . 37. του: Υ. 4361/2016, έχει αναδρομική ενέργεια
• Of4 f.:

αφού, όπως ρητά διατυπώνεται!ιtτoίδιo ;άρθρό,. το πίφιεχόμενό τους με τη νέα
'V .

-θ: PΚJπγΙNOMIKH
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ΕΘΝΙΚΟ' KΤHt.ιIATΙI)ΛOΓIO
& )(ΑΡτοΓΡΑΙΙΗ]!:Η Α.Ε.'

... . • ~ ~ ι
Ι, .,)11 ~,~(~}4. 'ι ~" ,.' '1..::,,1. ~~ •.r • ¥ •

μορφή αντικαθίσταται από τστέ' πού αυτές αριικα ίσχυσαν ως διατάξεις στο νόμο
.: .."

(\ ~'.) ~ "Ο' •.• i .\ •

..~~...~

1

Β.

4164/2013. • t
'" "';": " "1\1

'Οπως άλλωστε ρητά ~ναφέρετdί' και στ/ν αιτιοΛογική έκθεση, το νέο νομικό

καθεστc'.σςτης ενιαίας \προθεσμίας '~αταλαμβανει όλΟύς τους δικαιούχους αρχικών
.~. : ...•..,' ~ "'( ;..:..•.',. .J~~?~ : ~ ~~". . "

εγγραφών, για τους οποίους ισχύει αναδρομίκά η νέα ρύθμιση, ακόμα και στις

περιοχές για τις οποίες σ~νέτρεξαν' μεμ6~ωμέv~~ τα ~αποτελέσματα από την
. .~,,,":, F~:;..~γ~.>-.Ι)f .•.:..--t~~ ί,;:. ~~!ui;--,:,'.L'",,~

οριστικοποίηση των αρχικών εγγραφών υπο το' πρ'οϊσχύσαν καθεστώς. Συνεπώς,
, . ~ ~;.1," Ί~ ~~'.:ι,~).... : ".,: ,-.'~...'. -;. " .. ,

ακομα και εάν σε ορισμενες ιcτ;ηματoγραφημενες'περιοχες υπο την προισχυουσα

μορφή των διατάξεων τω~ περ";τ(o~εων των α)'-K~Ιβ) της παραγράφου 2 του άρθρου
•. Ι:~~:',,)' ~'!'..::~;. fI._I.~~~' '.. ', '" '.~'#"_ .• ιι...., .•.. ','

6 του ν. 2664/1998 είχε ήδη παρέλθει'η προθεσμία διόρθωσης των αρχικών εγγραφών,-ο Ι, • • _

και είχε συντρέξει η oριστικ:oπoίήcτ/τους πριν τήν τροποποίηση του άρθρου 37 του ν.
:.~ : ,) ",":' 1 ' ι:. '. rt t ~ ~ \ 4~'

4361/2016, η νέα ρύθμιση Ί,~~τ/,;.πρoθεσμία διόρθωσης λόγω τ/ς αναδρομι'Κής

ισχύος της καταλαμβάνει όλους τους δικάωύχους, ανεξάρτητα εάν πρόκειται για
: ~ ι \ι t~ ). . ] _ ~

δικαιούχους'που είναι ~άΤOΙKίJιι,:'~σωτεΡΙKOύ,τ~ Eλλη~ΙKό Δημόσιο ή δικαιούχους

που είναι κάτοικοι ~ωτερ'ιKop'Kαι ~νεπώς η οριστικοποίηση των εγγραφών στις
. J I.~.

περιοχές αυτές μετατiθε~αιαυ:τ~δί~αιαμετά την παρέλευση της νέας προθεσμίας.
; .
/) -

,'j ;,,' ,

: .t ',' '.' ..•. ,/. " ";~",.\",, •
Υπενθυμίζουμε ότι συμφωνα' με fτ1lνπερίπτωση γ) της παραγράφου 2 του άρθρου

'. ~ ι Ι.' ~.' _. '_..,

6, αφετηρία γία τον ,υπολογισμό,της ,νόμιμης αποκλειστικήΙ:'προθεσμίαι: για την
- '~ΙII ••••ρ!.!~~j '1~;....•..... ,..'. :ι i. }.~:0;, •

διόρθωση των αρχικών επl!!!!l!ών, όπως αυτή ισχύει, είναι η ημερομηνία
""'J ι ".J . , '

δημοσίευσης στην Eφ,j μερίδ<t.~Ει:;.Κυβέρνησής' της απόφασης για' την ένα,ρg
. ,\1 Ι', "

ισχύος του.ΚτηματοΙ:υγίου,σεκάθε κτηματογραφημένη περιοχή,
". ••••••..••• f~' .'" • -.. ).' ι :.: ::ι

.f? J-I Ιt .~:",' .....\.,.. ~~:;.
ι .." ~" .,., ..•.".- - ι

Μετά την OΡΙ~ΤΙKOπp~~ιrη"'ί~ναρχικών (πρώτων) εγγραφών επέρχονται οι
ίο .~, ~ . J t

εκ του νόμου 2664/1998 (άρθp'~ /JM παρ..2'" 9) έ,'\'ομες 'συνέπειες και συγκεκριμένα:
. ::J
.\'i ,ΤΊ! ι ;.,-.,\

.' .,-
.ι ~ ,ο"

ι. Οι αρχικές Kτηι:ιατoλO~{,ΙKές..εγ:yραφέςμετά' την:άπρακτη πάροδο της νόμιμης
.. , 1 Ι

αποκλειστικής πρoθεσμiας yih, 1την αμφισβήτη~ή τους, παράγουν αμάχητο τεκμιίΡΙΟ
. Ι.' ι

για την ακρίβειά τους υπ?ρ ι τόΝ 'φερόμενων\ με"αυτές τις πρώτες εγγραφές ως
/ ~ f

δικαιούχων για τα δικαιώματα που αυτές αφό~oύν, που οδηγεί σε απόσβεση των
, , , ~
, ι1 • -Ι ι' \

<70: ΡΚ/πγlΝΟΜΙΚΗ . ''',} . 'Ι, ,'.' ;' 4/8' :;, " . date ρήηι: 09/02/16
'. 1~! .....

. ~." ,ι~-", .~:~:..~~:_..-~i___________ ~_.'_". .L_.8.~. .~ ~ _
.-t;'~:...~~,.L:••,,:>ω~\•.•::.ι:'~~~';~'Ml:.~:CV~~~:: :.ι:.:I!~oη~.,~:;'::,Ι;2: XV~.~:~~ !.η~....~ι..::'iΜ.Ο Κίν,.ρο: ~,o 1:1.-:'U::io60(.1, ε.ΙΤΙίlllίι:: l<"ιί"1;ΙΙ":..j\!J;,:Ι.jo~r::,:."Ι(':I~.",:;.ι(.l .•.~:

, '.J::. ι~ \;,'

"
( , .
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ΕΘΝΙΚΟ Κτι JιtιiJ!~1ΌΛοrlο ' .•
& )(ΑΡτοr'IJ1lι IH~HΑ.Ε.

r.

,; ι., .
εμπράγματων αξιώσεων ""ip:u! αλη'θούς δικαΙς>ύχου. Οι συναλλασσόμενοι και

,: " ,I~ ,1' .. , t".. '.. ." .• ':.

αποκτώντες από αυτοΡς (::'αρχικούζ εγγεγραμμένους) περιβάλλονται με καθεστώς
.• .:. if.- Ι.,. '~, - ( ~ .!... ,. '. . ι

απόλυτης προστασίας, ακόμα και εάν γνωρίζουν την ανακρίβεια της εγγραφής,
, J

καθόσον το αμάχηΤd τεKμήρ~oτης πρ6>τηςεγγΡdφή~:~*oτελεί από τη σκοπιά του
" ';' ~ 'J •..f ':.... ,~ ".. >J < .~

τρίτου που σύναλλάσσ'εται με ,τον-εγγεγραμμένο,αμάχητο τεκμήριο της καλής πίστης
•• • • .J - •

του που δεν επιδέχεταί~νταπόδειξη.
. ";, ..

Οι οριστικές πρώτες::εγγραφές δεν καθιερώνούν πρωτότυπο τρόπο κτήσης των
':;'- t ' .•.

αναφερόμενων σε ~υτέs δι~αι~μ.ατων,αλλά ~αθίστανται εκ του νόμου δικαι:rτικά

απρόσβλητες, ΠΡOKέιμέν~υ'.'να; απoτ~λέσo~ν μία απoλύ~ως σταθερή βάση

έκκίνησης yia την πt~ρ~ιτέρl1~i)..εί~irί)ργfu'i-οb"κ;ημό:τολογί~υ' και την εγκυρότητα

των συναλλάγών σ6μφωνα με",-i~ςκεντρικές γι~ το θεσμό αρχές της δημόσιας
~~~l:'.\ ;~), "'\.J"''' ." .". J*: I•.,._~ _ ..••~

πίστης K.~ί 'της ασφ~!fΙ~ 'IT,O?r, ~~~~μ~Ύών,με τη διαφορά ότι εν προκειμένω η
ύπαρξη της καλής ~ίστης To~:αποι<τώντος τεκμαίρεται κατά αμάχητο τρόπο.

.• ι

date print: 09/02/)6
" ,>' ..

2.
.',,-:-
JI J"' • ~

• Ι, .•••.~ :' r (i ι .•' '. ~, .'

Από τη δημίoυργία.I,~oύ'.αμάχητο'Q.,τεκμηρίου αποκλείεται οποιαδήποτε
••.• Ι t t "~I" ~ .., .

μεταβολή λόγω διόρθωση9'ιτου περιεχομένου των αρχικών εγγραφών, που αφορά
! r! • .

στους δικαιούχους και τα. KαταχωρισθΈVταδι1<'αιώρ.α'iα.Σε περίπτωση ανακριβούς
.. t 'Ι., .. ,'': "

πρώτης εγγραφής που κg.τέσtηOριστιΚf!,ο πραγματίκός δικαιούχος έχει ενοχική μόνο
~" t tl . t, "

αξίωση κατά του ανάφερόμεΥου ανακριβώς ως δικαιούχου για την απόδοση του
.. ~i' '':1.' .., -[' .. ", ..

πλουτισμού από τηj~ημΙΟΙ>ΡΥία':του αμάχητου 'τεκμηρίου (άρθρο 7 παρ. 2 ν.
f ~ι . .~' •••

266411998}'Αντικείμενο της 'αξίωσης αυτής ~ί;ιαι'η κατά το χρόνο της δημιουργίας
•. !. '., ι.,

του αμάχητου τεκμηρίου χρημαΤΙλ'"ήαξ~α τον <ακινήτουστο οποίο αφορά (ολικά ή
'; .,~ •• ~. , ~ "ι. - ~"'f Ji f' .•• f _... . ••

μερικά) η ανακριβής",εγγρ'αφιϊ..' ~Δεν:'άπόκλείέταi~εΠίσης. αξίωση αποζημίωσης, αν
, . ,

συντρέχουν Οίπροϋποθέσεις ευθύνης από αδiκοπραξία.ΕΠίσης, είναι δυνατή, κατόπιν
. ('!''''i: ,Ι:' , "

σχετικού,αιτήματος K~J.:&ύμ;φφy~με τις δι~,άξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού, η

αυτούσια απόδοση Ίου ακινήτου:.στον ~ληθή δικαιούχο, υπό την προϋπόθεσ-ιl ότι~~ ., ( , ) -

δεν έχει ακολουθήσεί μεταβίβασιl ~πό επαχθή αιτία (π.χ. πώληση) και εγγραφή
,: ;' . . ί . . .

της στα κτηματολΟΥΙκά βιβλί~~:~H'ε1CΠλήpφση'.τηςυποχρέωσης αυτούσιας απόδοσης

μεταξύ υπόχρ~oυ και"δικαι~t~;~~.~νε~ciΙΙε/σύ'μβα~ κ:άιακολουθεί εγγραφή της στα

κτηματολογικά βιβλία; που δε'(',(i'ι)ηστd μως1διόρθ~σητων αρχικών εγγραφών,~ ~ . f .
:~ . ι, 5/8' ," .',.
. t '. ~.~;;, 11 )).,

,,-.~ ~'.;~ " t .,, ,.
",.-~•.~..••t..i1υ,n.••}t<li\~ :,ι~;.Ι~)~\',Μι:.<IQΥ~1ι",r :t~S8<ΤΚ r5j. 62. Μ:~tρ~.•χ:.-Ί.;1~'~φΙ~VIΚό Χ5:ν'1ρσ: ::! l')cJ. r:.;. ~ι>,. i:'-In"f1: io:~I,'jι.,~I.rrI;"ιt""I1n~'l:f<"'IΙ_",,~I(I.~r

~
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ΕΘΝΙΚΟ KΤHJιΙΛTOΛOΓIO .
& ΧΑΡΤΟΓΡΑIΦΗ2:Η Α.Ε.

L. ~ ,'," ~• 1" , ' '. . . ",~'
αλλά επιγενόμ~ (μετ~γενέστερη) εγγραφή' κατά τήν έννοια των διατάξεων του

νόμου 2664/1998. Η σ6~βαση '~υ~και η εγγραφή της ~~α'KτηματoλoγΙKά βιβλία
- , -
~ .'\ Ι ., Ι.. :','

δεν υπόκειται σε OΠ~ιόδήπ~τε~'CΡόρOή τέλoς~ Η δαπάνίi για τα δικαιώματα του
~". '#".:: ",,' ~,..~ 1ft •.'. "'; .,' ~.•. '""., •

συμβολαιογράφου βαρύνει 'F0Y υπόχρεο. """, .: ..
, "

, :; ~; ~... • ~",:. ~ ',. 1--, ..;.; •••• "-.:
J ~Ι -,'"'~,.,..
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f -, ~;: J :,. !.i -

3. Παρεπόμενα δί~~Ίώμfi~~o~π.χ.~πoόήΊCες, δουλείες) και λοιπές δεσμεύσεις της

εξουσίας διάθεσης (~.χ. Ά';"κciτα;ηέ~ειξ) που υφίστανται στα βιβλία των

Υποθηκοφυλακείων κΟ:ι(jεν~ο~~/μ~εταφ~ρθεί"στα κτ1ιματολογικά βιβλία εντός της
, " ! ;:~ ..•..' Ι. -; !, _~.•..)~.. '.. '

νόμιμης προθεσμίας δ~ρθ<όσης το)γ αρχικών κτηματολογικών εγγραφών με τους
.~,. ,,',.~ •. ::, "'t"!' .ι!.~,'''', ".,; ',~.\ ••• , •. J. ••• ,.... ,

τρόπους που ορίζει η κείμενη ,νομοθεσια, θα καταληφθουν από το αμαχητο τεκμήριο. '''.. "

ως «ανύπαρκτα» και σ~νεπώς δεν θα μπορεί να αξιωθεί η αναγνώρισή τους και η
. } ~~ ••.f!'f~t,~.~~'t{,~.!;..•...~;''' ••

άσκησή τους. ToύΤO~ί~ιόΤΙJ,n,.~~έγ,γρ-~ψ:ή",δεν παράγει τεκμήριο μόνο του ότι το

εγγεγραμμένο δικαίωμα υπ~pχεί,' ή ό~ τα διαγεγραμμένα βάρη και δικαιώματα δεν
, ~ ,'''' •• ..", ,. - • ,Ι ιt-rl,

υφίστανται, αλλά π~λύ περισσότε~,O παΡ,άγει τεκμήριο και περί του ότι άΜα
ι , )"'.... Ι •.,Ι,ι "~I ~ '.

εγγραπτέα' δικαιώματα,": ,που. δεν.~βμφαίνoνται, "δεν .υπcφχουν. Πρόκειται για το
ίι:"" '1' ...•..,

τεκμήριο πληpότητα'ς~ τωνi κτ/ματ~λοiκch~ :Έγγραφων που δημιουργεί καθεστώς
. .) t.' , 4! ,,"~, ..~, \. \ . 'ι:--" .

ασφάλειας των,συναλ~άγών.'πρo~!δύo κατευθύνσεΙζ: Τόσο ότι το εγγραπτέο δικαίωμα
ι !Ι j' , .•

υπάρχει (θετική δημοσιό'τητα), ..,6σο :και ότί ό.λλα, υποκείμενα σε εγγραφή δικαιώματα
\ ,;

ή υποκείμενοι .σε εγγραφή περ~oρισμoί της: ~oυσίας' διό.θεσης που δεν εμφαίνονται

λ.' 'β βλί δΙt β ,ι , .στο κτηματο ογικο ι '< ο, εν ο.αρwουν το ακινητο. '~
. :~, ,ι' '.

,~ ,ι}.,},~,..,.., ,~. i .
'.'ι ~'I ! •.::. ,Ι' . "'.

Ακίνητα «AΓ~ΩΣTOY ΙΔΜΟΚΤΗΤΗ».' ι,
ο ; f' ~ ο ' ο

Ακίνητα που δεν έχουν εγγραφεί ως ανήκοντα σε ορισμένο πρόσωπο και φέρονται
ι ~';' .

στα κτηματολογικό. βιβ,μα και,στα λοιπά στοιχεία ,του Κτηματολογίου ως ακίνητα
j! ,\ ~)I .:1. ,.' ••

«ΑΓΝΩΣΤΟΥ IΔIOΚ-THTfl>~, ~θεω:ρείται ότι- ανήκουν στην κυριότητα του

Ελληνικού Δημ~σίo~ μόλις,OoK~Τ~<:ϊτεί.oριστι~, οηπρ(Ωτη εγγραφή. Στην περίπτωση

αυτή δημιουργείται Ά~πέρ τoυo,~1ιμoσίo~ ..τo, αμάχητο τεκμήριο και ισχύουν όσα
r ι ~ ~

πρoαναφέρθη~αν υπό: ('1-2). Tσ,~άρμόδια'ΚτηματολογΙΚά .Γραφεία μεριμνούν για τη

σημείωση στ~,κτημαΤΟλογικ<i ~(βλ:ίcι,~ς εν,:λόΎ~'έyνoμης συνέπειας.
" ~) f . ι'

':. '; t.. ,~: ~: • ~:ι_. 1., ~, •.:' ": ':" ~ι ο ιt5' ι, . ο r
, .~ / \ ' .• : '_'~ 'i.
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&ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙ14ΣΗ Α.Ε.
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Γ. Στους δικαιούχους '(φυ,σίκά πρό~ωπd) ~γγραπτέων δικαιωμάτων που έχουν
',;. ι, J •. ' -' ~ : •

καταχωριστεί στις αρχι~ές εγγραφές επί ακινήτων στις περιοχές των προγραμμάτων
. :. ι'.' ••• ι. ,. '.,.

κτηματογράφησης τα/ν ,ετών !997 -19'99 (παλαιά πρoγρά~ματα κτηματογράφησης),
. '... ~ ι:., t 'C • _ • • . ~ ~i' "',:,,,.•.~:. '

δηλαδή σε περιοχές 'που κηρύχθψων υπό κτηματογράφηση πριν τη δημοσίευση και
~. '~. f _' 1!1.t "! • ~ " '.. ,'ι 11 i' .

έναρξη ισχύΌς του ν~ 3481/20Ό6, παρέχεται η δυνατότητα, σύμφωνα με την υπ' αρ.
• . ,Ι •• ι '; ί)" . ι~! . .Υ ~:, . ι

50176/5.12.2014 απόφαση ~oυ; Υπουργού περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
" ; ~\'i; ;;\ ", -ό • : ' , ••• ' \ ι" ι " '! •• ' ~. • .

Αλλαγής (Β '3363), για την ηλεκτρονική αναζήτηση των' εγγραφών τους στην
.' (,

κτηματολογική βά6η της ~ταιρ~ίας ΕΚΧΑ Α.Ε. (www.ktimatologio.gr~e-
~. J'

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕκτροΝΙΚΕΣ ΥπΗΡΕΣΙΕΣ). Η. αναζήτηση ενεργοποιείται

με την εισαγ~γή τω~',kωδι~ili~'~α~~άXΕίιiς"πού 'δίάθέτει" κάθε φυσικό πρόσωπο' για τη

χρήση των εφαρμογών τ/ς T~~ς Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
~~ ••.• '~ .~:.I\ Ι', J,'7 ft;..~ ,. 11'. _ 1.ι ' ••

(taxisnet).. . .' ,\' :" " i ','Ι .: , t.
ΊΙ.~~_ ••,.. ~ :.y't-- 'I:J~Iι! 'c;' "\', J\.ι
,. :. ,) .' , '.

Σύμφωνα με την υπ' άρ. 14058/12.3.2014 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,..
1 ," '. •

Ενέργειας και Κλιματικής' Aι'Ίv.λαγής'(Β' 673), για τους δικαιούχους εγγραπτέων
. ~ι ." : ~r

δικαιωμάτων που έχόυν κα;tαχωριστεί; στις αρχικές εγγραφές επί ακινήτων στις
./ . '} ~ ?t )'. . ~

περιοχές των προγραμμάΤC??/ΙCτ/J.w:τογράφησης των ετών 2008 και επόμενα (νέα
. ι rf .

προγράμματα κτηματογρώρησης),' δηλαδή σε. περιοχές που κηρύχθηκαν υπό
J ~ ••

κτηματογράφήση μετci' τηί δη/μο'σίευση κάι ~αρξη :ισχύος του ν. 3481/2006, η
" :. ' .~ . , ..~

ηλεκτρονική' άναζή τηση ,των εγ;γραφών' τους στην,κτηματολογική βάση της εταιρείας
t ι .,t, ;r.,... . ~ί ""

ΕΚΧΑ Α.Ε. γίνεται' με, τη .ΧPΤίdη,των 'κωδικών .που αναγράφονται στο Αποδεικτικό
/'ι ~,". χ .

Υποβολής Δήλωσης που είχε εκδοθεί κατά το χρόνο που ο δικαιούχος είχε υποβάλει
. .

δήλωση για το εγγραπτέο δικαίωμά rrου.
,:f ••.. ι....•.'...•

.' \.:"; "' '.
• • 1'1\'"

Πρόκεtται γιά 'αναβαθμισμένη. και .~αρεχόμενη' 'ατελώι: προς τους πολίτες
ι , . ~ •.

ηλεκτρονική'Απηρεσί~:~ναζήτ.η~nς ~oυ εξυπηρετεί τις ανάγκες της εύκολης, γρήγορης
, Ι' • • ./

και ανέξOδηςrενημέρωd'ής τo\)ς~ίό)στεΎαπpoβ~ύνσε'Kάθε τυχόν αναγκαία διορθωτική
: .• ~ .

ενέργεια εντός της πρoθεσμία~} υτής. "J ,Ι;
ι :;,Ι

.•• ί . Jf (1".1;-", ...• ~

! f f',' ι •

Η ηλεκτρονική ,έρεύνά~αφoρά μόνο σεiεγγραπτέα δικαιώματα που έτυχαν
1 . t . \,

επεξεργασίας και συμπεριληφθϊικάν ?,τουςτελικους κτηματολογικούς πίνακες. Σε όσες
~~,
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ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗ'ι\ί"ΤΟΛΟΓIΟ .
& ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗ:ttl Α.Ε .

. t , Ι

'.

περιπτώσεις οι ενδιαφερόμεΥΟΙ κατά τήν έρευνά τόυς δεν λαμβάνουν αποτελέσματα

για τις αρχικές κτηματολογικές εγγραφές τών 'εγγραπτέων δικαιωμάτων τους, θα
•. f,'

πρέπει να απευθύνoντ~( στόΆoι~~ίo Κτηματολογικό Γραφέίο για περαιτέρω έρευνα

στα τηρούμενα, σε αυτά ~τηματo~oγι~ό βιβλί,α και άρχέία' 'κτηματογράφησης.
:" ': f ,,'ι:'

, ..

Ι,,

~{..~. Ι • , •~,'~~.>'''~ι.~...:' ',,~
,11 -.).:/ 4,1 ,'.. ..~,

'r .•••1. Jlt r. ,
Τυχόν εκτυπ6:>σεις" αποσπασμάτων του τελικού αναμορφωμένου

• r ~ •. !:f, ,

κτηματολογικου πίναK~ καΙ,:τοt' ΚΤήματολογικού' διαγράμματος από την ηλεκτρονική
.,'. ,=" '} " ; .

εφαρμογή ανάρτησης, .δεν επέχουν θέση πιστοποιητικού για οιαδήποτε νό,ι.ιμη
., .•' ",\-,. .', .ί. .•.. \-'

χρήση, ούτε ,αποτελούν τίτλούς των εΎΎεγραμJ!'έν~ν δικαιωμάτων και δεν
• Α • ~'(":".~,! L. ••. ~ill :~'~ι:"\... '.~"'ί~' k. -.~.~.. "~Ι-.', ~

δημιουργούν τεκμήριο γι' αvτά.
, 'i

Η πορεία αναζήτησης'και' θέασης εποπτεύεται καθ' όλη την διάρκειά της από

την εταιρεία «EKXA~;E.}) που λαtβάνει κάθε αναγκαίο τεχνικά πρόσφορο μέτρο για

την εξυπηρέτηση των ~vayκih~ διd~είρ(σης της σχετιΚής ηλεκτρονικής εφαρμογ11ς και,

σε περίπτωσή που αν~kύπτ~ι ο~αδήΠόΤε"άπόkλιm1;τεχνική ή λειτουργική, η υπηρεσία
. .

, .~':
διακόπτεται αμεσα. . . :'
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