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ΑΠ: Οικ.ΙΜ5044ΙΝΔ 1909
Νομική Δ/\.ση

ΥποδΙνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου, τηλ.: 210 (\505 (,10

Προς:
1. Υποθ11κοψυλακείο Χα.ίδαρίοι)
Σινασσοίι 8-10 ••~ Πίη'του
124 ()Ι Χα'ίΜφι
Υπόψη ΥποΟηκοψί)λακακας n. Ψ(ιλτη-Δημητρέλου

2. ΥποΟ,ικοψυλ(ικείο }\1ιφαΟ(I)νο,
Εμπορικό ΚΙ:ντρο Καπανδρίτι
ΤΚ 190 14 Καπανδρίτι
Υπόψη Υποθηκοφίιλακα κ. Χ. Χριστόπουλο .•)

3. ΥποΟηκοφυλακείο Ν. ΕΡ1.)ΟΙΗιίας
ΠλασΤ{lρα 3
14() 71 Ν. ΕρυΟραία
γπόψη Υποθηκοφl)J.ακα κ. Μ. Χριστοφόκη

Θέμα: «Περαίωση της διαδικ(l.σίας κτηιιατογρά.φησης- Καταχ{ίηΗση των
π,)ό)των εγγραφών στα κτηματοι..ογικ(ί. βιβλία- Ορισμός της ημερομη\'ίας για την
έναρξη ισχί)()ς του ΚτηιιατολογίΟl1: α) στο ΜΊμο Αγίας Βαρβάρας του Νομοί)
ΑΤΤΙΚΙ1ς, νυν Δήμο Αγίας Βαρβ(:φας της ΠεριφερειαΚΙ1ς Ενότητας Δυτικοί)
Τομέα ΑΟην(ον της Περιφέρεως Αττικής, β) στο Δήμο Ανοίξαι>ς του Νομοί)
Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Ανοίξεως Τοι) Δ(lμου Δωνί)σοη της
IΊ~φιφεpειαKής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, γ) στο
Δτιμο EKιiJ.ης του Νομο{) ΑΤΤΙΚΙ1ς,νυν ΔΙΗιοτική EνtJτl1τα Εκ(ίλης του ΔΙ1μου
Κηφισι{ις της ΙΙεριφερειακής ενότητας Βόρει.ου Τομέα Λθηνιtηι της Περιφέρειας
Αττικής και δ) στο Δήμο Ν. Ε,n)θραίας του Νομο{) Αττικής, νυν Δη,ιοτική
Ενότητα Ν. Ερυθραίας του Δήμου Κηφισιάς της Περιφερειακής Ενότητας
Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής».

Με την υπ' αρ. 2835JI10.6.2016 απόφαση του Υπουργοι') και του
Λναπληρωτή Υπουργοι'! Περιβάλλοντος και Ενέργειας 1) διαπισΗ;)θηκε η περαίωση
της KτηματoγρΓi<ρησης και η ολοκλήρωση της καταχciψισης των ΠΡΙJΗωv εγγρα.φιοv
στα κτηματολογικ(ι βιβλί.α για τα"ακίνητα.: α) του Δι1μσυ Αγίας Βαρβά,ρας του Νομ(1)

ΑΤΤΙΚ11ς.νυν ΔιΙμο Αγί.ας Βαρβάρας της ΠεριφερειαΚΙ1ς Ενότητας Δυτικοί> ΤομΙα
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Αθην(ί:nιτης Περιφέρειας AτίtK1:1ζ, β) του Δήμου Ανοίξεως του Νομοί) ΑττικιΊς, νυν
Δημοτικ"iι Εν6τητα Ανοίξεως ίου ΔιΊμου ΔΙΟΥι:κroυ της Ι1Ι:'.ριψερεΙΙ:ΟΟlζ Εν6τητας
ΛνατολικlΊς ΑΤΤΙΚ{lς της Γlεριφέρειας ΑΤΤΙΚ'lΊς,γ) του ΔΙ1μου ΕΚ(1.λης του ΝομΟ1)
ΛΤΤIΚ1Ίζ. νυν Δημοτl.κfι Εν6τητα Εκ:άλης του ΔiΊμoυ ΚηφισΗ'ις της ΓΤεριφερειαΚ{lζ
!Ξν{nητας Β6ρεωυ 'Γομέα AOllvtl)V της Περιφ!~ρειας ΑΤΤΙΚ11ς και δ) του Διιμου Ν,
Ερυθραίας του Νομοί) Ατηκι)ς, νυν Δημοτική Εν6τητα Ν, ΕρυΟραΙας του Δ1Ί~ωυ
ΚηφισιιΊ.ς της ΠεριφερειαlοΊςΕνίΗητας Β6ρειου ΤομΙα ΑΟηVΙf)V της ΓΙεριφΙρειας
Αττικής και β) opi.atllKk: (ι,')ς ημερομηνία για την έναρξη ισχύος του Κπ}ματολογίου
στις ίδιες περιοχές η '23η Ιουνίου 2016, ημί::ραΠέμπτη.

Κατ6πιν τούτων:

J. Αίρεται η κατά το άρθρο 5 παρ, 1 του ν. 2308/1995 υποχρέωση για τη μνεία
και επισύναψη πιστοποιητικού κτημαΤι)'Υραφοίψενου ακινήτου σε συμβόλαια που θα.
συνταχΗοίΝ μετά την 10. 6.2016 με περιεχόμενο τη σί)σταση, μετ60εση, αλλοί(/)ση 11
κατάργηση εμπραγμό,των δικαιωμάτων 11 (iλλων εγγραπτέων στα κτηματολογικά
βιβλία δΙΚΙ:Lιωμι'1,τωνσε ακίνητα των περιοχών αυτ<ίΝ και δεν ισχύει για αυτr~ η
προβλεπι'ψενη στην ίδια διιιταξη ποινή ακυρότητας.
ΟμοΊως, παίH~Ινα ωχί)ει η απαγόρευση της παραγράφου 3 του ίδιου ι.φθρου, όταν
πρ(}κειται για δικαιοπραξίες που περιέχοντο.Ι σε έγγραφα και έχουν mJVtaxOsf μετιχ
την ίδια ημερομηνία.
2. Παύει η υποχρέωση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του 6,ρθρου 5 για την
προσκ6μιση του πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακηΙ11του 1(ατ6 τη συζι1τηση
ενιi)πων Δικαστηρίου υπόθεσης που έχει ως αντικείμενο εγγραπτέο στα
κτηματολογικά βιβλi.α δικαίωμα και διεξάγεται μετά την 10.6.2016.
3. Η μεταγραφή και η Ε.Ύ γένει καταχώριση στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου
των εγγραπτέων πρr.ι.ξεων κατά το διάστημα που θα δ ιανΊ)θ εί μέχρι την
πρoηγOl)μενtι ημέρα ττις έναρξης ισχί>ος του Κτηματολογίου (:22.6.2016) για τις
napan<ivOJ κτηματογραφημένες περιοχές που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά σας, θα
εξακολουΟεί να διενεργείται ακώλυτα στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου. Οι
πράξεις αυτ{,ς, όπως προβλέπεται στην δι<χταξη του άρθρου 6 παρ. 4" του νίψου
266411998, θα καταχωριστούν αυτεπάγγελτα από τις υπηρεσίες των Κτηματολογικ(ί)ν
Γραφείων στα κτηματολογικ(Ί. βιβλία κατά την πρώτη ημέρα της έναρξης ισχί)ος του
Κτηματολογίου σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζ6μενα στην δΙCλταξηαυηΙ,

Ανεξ6ρτητα πάντως από τα προηγούμενα, και προκειμΙνου να εξακολουθήσει
απρόσκοπτα η διαδικασία της αυτεπιΧγγελτης ενημΕ:ρωσης των KτηματoλoγΙKιl)ν
βιβλίων, θαιlταν χΡ11σιμο,μόνο για λόγους διευκόλυνσης του ορθού εντοπισμού των
ακινήτων που αφορούν οι εγγραπτέες πράξεις και θα μεταγραφούν 11θα εγγραφσί)ν
στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου σας το διιίστημα που θα μεσολαβήσει από την
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11.06,2016 {;ως Κ(1,Ι την πρσηγο(ψενη ημέρα της έναρξης LσXl)oς του Κτημα,ωλογίου

(:22.06.2015), να συνυποβάλλεται Κ(ΙΤ<:Ι την υποβολιΊ της αίτησης για την μεταγρω:ριι
6λλ(ος εγγρα-φΥι τους, οιοδιιπστ:ε F.,γγραφο είχε τυχόν ΕκδοΘεί από το Γραιρείο
KτηματoγΡ<'~φησης κατά το προηγοι)μενο διάστημα και βρίσκεται στη διιιΟεση του

συντ6κτη 11του συναλλασσO~H~νσυαπ6 τι) 01tOi() να προκύπτει ο Κωδικ()ς ΛριΘμ6ς

ΕΘνικοί, Κτηματολογίου (π,χ. ενδεικτικά πιστοποιητικ6 ΚΏιμ.ατογραφ()1)μενου
ακινήτου, απδσπασμα προσιορινοι) κτηματολογικοί) πίνακα ανrι.ρτησης). Το(ηο Οα

εξυπηρεη1σει τις αν6γκες του ορΟοι) ι::ντοπισμο{)των αΚΙΥ11των βι'iσει του Κωδικσι')
ΑριθμΟΊ:) EOVII«)1) Κτηματ'ολογίου που ιχναγρ6.φεται στα οικεία ΛΥγραφα και Οα
Εξασφιιλιστεί η (χμεση l.\.ιημέρ(οση των κτηματολογικ(ί)ν εγγραφι.ίJ\', εφόσον ιωφαλιiJς

συντρι':χουν οι ουσιαστικές προϋποΟέσεις για την καταχ6)ριση της πρ6ξης στο
κτηματολογιι«) ι.Ι)1')λλο του οικείου αΚ1.ν1Ίτου καn! το νόμο 2664ί1998.

Από την t~ναρξη ισχύος του Κτηματολογίσυ στις παραπάνω περιοχές, δηλαδή
την 23.06.2016, θα ισVJσουv οι διατ6:ξεις του νόμου 2664/] 998 για τη σι'ινταξη κω
KataX(iJj.)tcrll εγγραπτt:ων πράξεων στα κτηματολογικ:ά βιβλία, καθ(Ως και για τη
συζι1τηση αγωγι.)\! εν(οπισν των Δικαστηρίο)ν.

Κοινοποίηση

]. Συμβολαιογραφικό ΣύJJ..oγο Εφετείου Αθην6}\'

2. Συντονιστική Συμβολαιογραφικών Συλλ<>γων Ελλάδας

3. Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών

4. Σί)λλογο Δικαστικών ΕπιμελΙ1τών Εφετείου Αθηνών
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