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Κ.'( Προέδρους TIJIV Διι.;ηγορικών 1:υί.λόγων της Χ(ίψας

1μΡ.παράκλ.η<ή] να r.νημεριlισΟ\JVτα flfJ.J) τους}

«Κοινοποίηση δικογράφων στην F:KXA A.F... για ι:ξωι'iΙKιισΤΙKιί και

δικaστικιί αιτήματα διόllΗωσης Τα/" κτηματολογικών Γ.'fYpαφιi>ν»

Στις πιφιοχες που έχει περαιωΟεί η κτηματογράφηση και τα κατά τι\πους

ar'flόOlfl Κτηματολογικά Γραφεία λειτουργούν μεταβατικά ως Κτηιιατολ.ογΙΙ«1

,"ιαφι:ία, η διόρθωση του πι:ριεxσμi;voυ των αρχικιί)ν ,,-τηματολΩγικιΙ)ν εγγραφ,;)ν

δυ .νεργείται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις τοη v. 2664/19C)8 για το

α,'~κό Κτηματολόγ>Ο, όπως έχει φΩποποιηθεί και ισχύει.

ΟΙ διαδικασίες διόρθωσης, είτε αφορο\ιν ι:ξωδικαστικά UlTIiflatu που υποβάλλονται

εν,οπιον των Προϊσταμένων των οικείων Κτηματολογικών Γραφείων, είτε αφΟρΩύν

σε αιτήσεις και αγωγές ποι> εγείρονται εv,oπιoν των καθ 'ύλην και κατά τόπους

αριιοδίων Δικαστηρίων, διεξάγονται μεταξί. των διαδίκων, ως αυτοί νομιμοποιοί>νται.

F:V. :Ργητικά και παΟητιια/.

'Οσον αφορά στους φορείς του Κτηματολογίου, δηλαδή τον Ο.Κ.χ.Ε .. που

ήδ,] έχει καταργηΘεί σί)μφωνα με το άρΘρο Ι παρ. 1 cδ. α' του ν. 4164/2013 (ΑΊ56)

Κ(11την εταιρι:ία ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑ! ΧΑΡΊΌΓΡΛΦΗΣΗ Λνώνυμη

Ετ.ιιρι:ία (διακριτικός τίτλος ι(ΕΚΧΑ Α-Ε))), ΠΡιlJηvΚΤΗΜΑΤΟΛΟΠΟ Α.Ε .. αυτοί

δε<' νομιμοποιούνται, σύμφωνα και με την κείμενη νομοθεσία, ούτε ενεργητικά. ούτε

πα'}ητικά στις δί1(f-ς διόρθωσης των αρχικ(ί)ν εγγραφ,ί)ν κατά τις διατάξεις τοι) ν.

26. i41l9C)8. Για το λrιγo αυτό άλλωστε αιτήσεις και αγωγές που στρέφονται κατά

αυ "ον. aπoρρίπτoνται κατά το σκέλος αυτ<) ως απαρίιδε,,--rες ελλείψει παθητιtςής



νομψ"ποίησης. Yπενθυμiζoυμε δι: ότι η πρόβλεψη στην ΠρΟ'ίσχύουσα μορφή της

διάτα ~ης του άρΘρου 6 παρ. 2 τιη) ίδιου νυμου για τι]ν παθητι"'" νομιμοποίηση του

ο.κ.<.Ε. σε αγωγές για τη διόρΘωση των αρχικών εγγραφών με την ένδειξη

«ΑΠJΩΣΤΟΣ ΙΔJOΚΤΗΤΗΣ», έχει ήδη καταργηθεί με το νόμο 348ΙΙ2006 (ΑΊ62)

και ί .:τοτε οι σχεΤΙ1<έςδίκες διεξάγονται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του

ίδιοι. άρθρου, όπως έ:χ.ειτροποποιηθεί και ισχύει.

Ομο,ως, και για τις αιτήσεις που υποβάλλονται ενώπιον των Κτηματολογικών

Γρα'.Jείων για τη διόρθωση των αΡΧl1<ώνεγγραφών, σύμφωνα με την ισχύουσα

νομι .Occria,δεν προβλέπεται να απι:υθύ\'ο\'ται κατά των φορέων Κτηματολογίου, ούτε

καν να κοινοποιούνται σε αυτούς. 'Οπου άλλωστε κατά το νόμο 266411998

(L"I:U.ΤOύVΤαικοινοποιήσεις στις σχετικές διαδικασίες, εξωδΙKασnKές και ενώπιον

Δικ, ιστηρίων, οι προς ους η κοινοποίηση ορίζονται ρητά στις οικείες διατάξεις και σε

αυτ :ς. όπως ήδη ισχύουν, δεν υπάρχει πρόβλεψη ή αναφορά για το "ς ΙΎ λόγω φορείς.

Επειδή, παρόλα αυτά, καθημερινά καθιστάμcΟα αποδέκτες δικογράφων και

εξ(),δικαστικ<ίJν αιτήσεων με αιτήματα διόρΘωσης των αρχικών εγγραφόJν, που είτε

απι "Ούνονται κατά της CΤαιpείας μας, σε OptOfLέYCt;δε περιπτci.'Oεις και κατά του

O.l:"X.E. που ήδη έχει καταργηθεί, είτε κοινοποιούνται σε εμάς "f1.U λόγους γνώσης,

γ£γ.)νός που οπωσδήποτε επιβαρύνει τις σχcτικι'..ς διαδικασίες με αδικαωλόγητα

έξc.δα επίδοσης, παρακαλούμt: να κοινοποιήσετε την παρούσα στα μέλη σας προς

£\1lμέρωσή τους.
Η '.αχρούσα κοινοποιείται στους Προϊστάμενους των Κτηματολογικών Γραφείων προς

";'V( Joη τους για ης διαδικασίες διόρθωσης που διεξάγονται ενά1πιον τους.

κ.,ινοποίηση:
Κ.". Προϊστάμενοι Κτηματολογικών Γραφείων
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