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Θέμα: 'Ε"αρξη λειτουργίας ΚrηματολοΥικού Γραφf;ίου για 1'α ακίνψια το\)

Δ'1μου ΑΙΥάλεω του Νομού Αττικής ("\),, Δήμου Λ1γά).εω '('ης

ΠεριφερειαΚ_ίς: Ενόtητας ΔυΤικού Τομtα Αθηνών της Περιφιiρειας

ΑΤΤΙΚ1\ς).

Aξι~)τιμoικύρωι,

M~; την παρO'ίJσα. επιθυμούμε να σας ε\ιημεριl)σoυμε ότι ολοκληρώθηκ'αν οι

διαδικασίες κτηματογράφησης του ν. 230R/ 1995 και KCΙταχώρισης πρώτων εγγραφών

crτα κτηματολογικά βιβλία για τα a1dVTlta της εν Θέματι περιοχής. Κατόπιν τούτων

στην εν λόγω nιφLόχή κα.ταργείται ΤΟισχύον μέχρι σ1Ίμερα σύστημα μεταΥραφ{ον και

\)πc)θηK6~ν και αVΤΙKαθίσταται με το σύστημα Κτηματολογι,()υ, σύμφωνα με τις

διατάξεις του ν, 2664/,199g. Ως ημερομηνια έναρξης ισχύος του θεσμού του

Κτηματολογίου σΤl11tCl.ραπάνω περιοχή ορίστηκε η 12.07.2016 σύμφωνα με την υπ.'
uρtθμ .. '3051/05.01.2016 απί)φαση του Υπουργού 1(αι του Αναπληρωτή Υπουργού

Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

Ηπιπροσθέτως. με την υπ' l1ριθμ. 24558/16.05.2016 απόφαση του Υπουργοί)
l(αL του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος ιcαι Ενέργειας και του Υπουργού

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικ:αιιaμό:των (ΦΕΚ 1469B'I24.05.2016),

που εξε~_όθη σύμφωνα με την εξουσιοδοηκή διάταξη του άρθρου 23 παρ. Ι και 3tJ
• ως

ισχύει, ορίστηκε ι1τιη κτημαtΟγραφημένη περιοχή του Δήμου Αιγάλεω του Νομού
Λτ'Cικής (νυν Δήμου Λιγάλbω της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα. Αθηvcί)ν
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της Περιφέρειιις Αττικής), θα υ7tάγεται ~ιετά την περαίωση της κτημαΤΟΥράφηaης στο

σύνολό ,;ης στην τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Αιγάλεω, το οποίο θα
λειτουργήσει ι-:ατά την μεταβαηκή περΙοδο ως αποκλεισΤΙIi:(ί)ς αρμόδιο

Κτηματολογικ{) ΓρCΙφβίOγια Τ/" εν λόγω περιοχή.

Το σί1σ,;ημα δημοσι6τηtας Τα/\' εμπραγμάτ(Ον σχέσεων επΙ ακιν11τ(ι)ν, όΠl'.oς

αυτό διαμορφ6)νεται με τον v. 2664/ 199~. δεν θίγει Τιζ ισχύοιισεςj ουσιαστικού
δικαίου διατάξεις που αφορούν στον τρόπο κ-tι'σης των εμπραγμάτων δικαιωμάτων.
('=Ντούτοις, με την έναρξη ισχί10ς ΤΙ)\! θεσμού του Κτηματολογ[ου θα επέλθουν και

ορισμένες σημαντικές αλλ!αγές. Ειδικότερα:

• Το Υ1tοθηκοφυλακείο Αιγάλειι), atn.v αποκλεισΤΙ;ΚΙ1 αρμοδιότητα τον οποίο),)
εμπίπτει πλέσν η ι<:Τ!1WXτογΡςμΡnθgίσα π:εριCΙχ!ι, λειτουργεί μεταβατικά ως
Κη1ματολογικό Γραφείο, οι δε εγγραφές των πράξδων που αφορούν στα αl\:ίνητα
της l(τημαΤOγραφηθεiσας πφιοχι\ς γίνονται μόνο στα κτηματολογικά βιβλία. και

λΟ1πά τηρούμενα στοιχεία.
• Τα βιβλία, '/τουτηρούσαν έως την έναρξη ισχόος '!Ου ΚτηματολοΥίσυ τα αρμόδια

ΥΠΟθ11κοφ1.lλc.ικεία, επέχουν Θέση αρχείου. Το αρχείο αυτό εξακολουθεί να
φυλάσcsε"Ccιιαπό τ() Υποθηκοφυλακείο, το οποίο και εκδίδει τα σχετικά αvτ{γραφα

και πιστοποιητικά.
• Αλλάζ~t ο έως σήμερα ισχί)ων τρ6πος τ11ρησης των στοιχείων από τα

Υποθηκοφυλακεία ΙCαΘΙΙ)ς και c τρόπος εlCδόσεcl')ς των σχετικ(ον πιστοποιητικά)Υ.
Η βασΙK6τ~ρη διαφορά εντοπίζεται στον κτηματο'Κεν,;ρικό χαρακτήρα του
εισαγόμ.ενου συστ11ματας δημ()σιότπ~ας (σε αν't'ίθεση με τον προσωποκεvτρικό
χαρακτήρα του συστήματος μεtαγραφΙ:Ον) και στην παράλληλη τήρηση

k:τηματολογΙI(ΙQν διαγραμμάτων για όλα -ra ακίνητα της αρμοδιότητας των

Κτηματολογικών Γραφείων.

Η βασική νομοΟεσια που διέπει τον Θεσμό του Κτηματολογίου περιέχεται

στους ν6μους 230R/1995. 26(14/1998 όπως αυτοΙ έχουν τροποποιηθεΙ και ιΟ'χύΟΊ.1\Ι.

E~δΙKό'τφα, ΚάΊ:ά το στάδιο λειτουργίας "αι εφα.ρμογής του θωμού του
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Κ tt)ματολαγ ίου. στον σποίο ειι:rέρχεται η φς άνω πεΡΙΟΧf1, ισχύουν οι διατάξεις του

νόμου 2664/1 99Χ. Ο νόμος αυτός εγγυά.ται με τις μεταβατικές του διατάξεις την
(1μαλή και χωρίς κλυδωνισμούς μGτάβα.ση στο νέο csύστημα με τη μtγιστη δυνατή

αξιοποίηση των Υvci)(Η,ωv 1\αι της ~~μΠδφίας των Υποθηκοφυλάκ().}ν και του λοιποί)

προσωπικού '(ωΥ γ 7tοθηκ:οφυλακεία)ν.

Η Ε:πιτι)χής περαίωση της κη1ματογράφησης στην παραπάνω 7tεριοχή

στηρΙχθηΚΕ <tτη συνεργασία μας με όλους τους αρμόδιους φορείς, κρttτικούς και
'εοπικούς. και θα θέλαμε να σας διαβεβαιci)σο\lμε ότι 1cat στο εξής. τόσο 11Διο{κηση

όσο και το προσωmκό της ΕΚΧΑ Α.Ε., που αποτελεί πλέον τον εθνικ6 φορέα
σ()νταξης και λειτουργίας ΤΙ1υΕθνικού Κτηματολογίου της χώρας. θα εργαστούμε και

θα συνεργαστούμε από κοινού μαζί σας για να εξασφαλίσουμε τις συνθήκες πΟυ

εγγ\)(ί)νται -την απρόCfιcοπτη εφαρμογή του θεσμού του Κτηματολογίου και
αναδειl<vύουν τα οφέλη του για τους Έλληνες πολίτες, αξιοποιώντας την κεκτημένη

εμπcφί.α l~α11Jποδομήμας (υλΙKOτεχνιΙCΉ και επιστημονική).

MεεKτίμη~η

Για την Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.

Μαρία ΚαΟ'άπη

Διευθύντρια Διε()θυνση~ ΛεΙ"1'ουΡΥούντοςΚτηματολογίου

α/α

Δ11μήτριος Χu-τζόnΟ\Jλ()ζ

Yπoδ/νnι.; ΠΕ.ΔΟ/ΔΛΚ
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11ίναι((16 Απαδεχ,<Ον
1. ΕΛΛΗΝtΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

'Ο1'Ι'(ος νομίιι£Ος εΚΠΡΟ(1(οπείται από 'tOV
Υπουργό Οικονομιας,& Οικονομικών
Αρμόδια Υπιιρεσίσ. για 1ην ΚΗ1.νοποί"1σ11 'tη; παρούαας:
Νόμι,κ6 Σ'\Jμβο'il).,ιι) fO'! Κρά'rο\ις
Ακσ<'11μως 68: 106 78 Αθήνα

2. Εισαγγελία Πρωτοδικό:ιν Αθηνών - Γραμματι;ία
Πρό')ην Σχολή F,υε)..π{δω" (Κτίριο 16)
10167 ΚΥΨΕΛΗ
Τηλ: 2 ΙΟ8827657
h ttp!i: Ilwww.elspIi.gr

3. Συντονιστικιί Συμβολαιογραφικών Σ\>).λόΥιον EλMiδας
Τ. Γsvναδ(Ι)1) 4
J06 78 ΑΘΗΝΑ
~:-mail: n2J:lri~MQ'.I'!OιtιH"law:r

4. Σ\)μβολαιογρα.φικός :ΣύλλΟΥΟΙ;Εφετείων Αθηνών-ηεφαώ)ς, Αιγαίο\! &'
Δω δεκανήο())\'
r.Γ ενναδίου 4
Ι 06 78 ΑΘΙΙΝΑ
Τηλ: 21 ()-3307450-80
l"ax:21 O~384833S
E-mail: ιιοt.,rί~!i(ί(llοtlη.ίat.gΓ

5. Δικηγορικός Σ-uλλογος Αθηνιl)\'
Ακαδημίας 60
10(,79ΑθΗΝΑ
Τηλ: 21.03398270 Ι 3398] 11
Ι-'ηχ :2103610537
Κ. Κουρι.ό>τ/
E~m~Iil:il,fο(ά!dsa.gr

6. Ομοσπονδία Δι.Ι<Ο(1't1ικ<ον Επιμελη-τών Ελλάδος
Καρόλου 28
104 37 ΑΘΉΝΑ
Τηl.: 1103837081 13812905
(.'ax: 210381 Ι372
t,;-nlai1: i!!!'o(tl.'d ίkastίkι,ί-cρίtneιitcs ,gr
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7. Σύλλογος ΔΙΚΙΙ(fτικιον l!ι7tιμελη1'ών Εφετε((ον Αθηνών-Πειραubς.Αιγαίου-
Δωδεκανήdου-Λαμίας
Καποδιστρίου 24
10682 ΑθΗΝΑ
Τl1λ.: 21Ο3Κ3708Ι 13812905
I.ax: 210381072
Ε-ηΙΒil: ίι\ tΌ(ά: ιΙiιμι!:\ tikoi-CIJin1t!HWi,:.2!

8. Περιφέρ8ια Αττικής
Λ. Σ\Jγγρού 15-17
117 43 ΑΘΉ,ΝΑ
Τηλ.: 2106914145
,"'ax: 2 ΙΟ 6984182

9. Περιφερειακή Ενότητα Δι)τικού Τομέα Αθηνώ"
1'ρ(ί)α/\1 ι & Χαλκίδος
12133 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Τηλ: 2132100370
ι.~x:213210037S

10. Δήμος Αιγάλε(ο
Ιερά Οδός 364 & Κάλβου
12243 AIfAΛEn
Τηλ: 213 2044800
I:"ax : 2105315669
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