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ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»  

 

ΣΧΕΤ: α) Η µε αριθµό πρωτ. 6226/24-5-2018 Ερώτηση  

  

Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης η οποία κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από  το 

Βουλευτή κ. Καββαδά Αθανάσιο, σας γνωρίζουµε ότι: 

Με το νόµο 4512/2018 (Α΄5) ρυθµίζεται µεταξύ άλλων, η σταδιακή κατάργηση των 

Υποθηκοφυλακείων, εµµίσθων και αµίσθων, εντός είκοσι τεσσάρων (24) µηνών και η µεταφορά των 

αρµοδιοτήτων τους στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Φορέα. Η σταδιακή κατάργηση των 

Υποθηκοφυλακείων, εντός είκοσι τεσσάρων µηνών, τελεί σε συνάρτηση µε την πρόοδο των εργασιών 

κτηµατογράφησης και άλλες λειτουργικές παραµέτρους των σηµερινών δοµών. Η επιλογή του ανωτέρω 

χρονικού διαστήµατος θεωρείται ότι διασφαλίζει τις αναγκαίες επιχειρησιακές προϋποθέσεις µετάβασης 

στο νέο καθεστώς. 

Στο άρθρο 15 του ίδιου νόµου (παρ. 1) προβλέπεται η σύσταση (17) Κτηµατολογικών Γραφείων 

και όσον αφορά στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, έδρα του Κτηµατολογικού Γραφείου ορίζεται η Κέρκυρα 

και στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου προβλέπεται η σύσταση Υποκαταστηµάτων σε κάθε 

Κτηµατολογικό Γραφείο µε απόφαση του Φορέα, µε την οποία θα καταργείται και η δοµή των οικείων 

Υποθηκοφυλακείων. Ειδικά για το Κτηµατολογικό Γραφείο Ιονίων Νήσων, προβλέπεται η σύσταση των 

Υποκαταστηµάτων Λευκάδας, Ζακύνθου και Κεφαλληνίας-Ιθάκης. Η σύσταση των Υποκαταστηµάτων 

προβλέπεται σταδιακή και εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι τεσσάρων (24) µηνών, λαµβάνοντας 

υπόψη λειτουργικά κριτήρια, όπως ενδεικτικά η εξέλιξη των έργων κτηµατογράφησης, ο αριθµός των 

πράξεων που ήδη διενεργούνται ηλεκτρονικά, η έκταση κάθε αρχείου των υπό κατάργηση 

Υποθηκοφυλακείων και όλα τα δεδοµένα οικονοµικά στοιχεία. Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση, κατά 

το έτος 2018 και επί συνόλου 390 δοµών σε λειτουργία, ο Φορέας εκτιµάται ότι θα είναι σε θέση να 

προχωρήσει σε κατάργηση περίπου του 15% αυτών των δοµών και σύσταση του 20% των 

προτεινόµενων νέων δοµών. Κατά το έτος 2019, ο Φορέας εκτιµάται ότι θα µπορέσει να προχωρήσει στην 

κατάργηση του εναποµείναντος 85% των υφιστάµενων δοµών και στη σύσταση του 78% των νέων 
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δοµών. Αξιολογήσιµα κριτήρια συνιστούν το ποσοστό της κτηµατογραφηµένης έκτασης (να ξεπερνά το 

50%) και ο αριθµός των πράξεων. Ο Φορέας στην παρούσα φάση αξιολογεί πανελλαδικά τα δεδοµένα 

οικονοµικά και λειτουργικά στοιχεία για τα Υποθηκοφυλακεία της χώρας και σύντοµα θα εκπονήσει σχέδιο 

ίδρυσης και εγκατάστασης των νέων δοµών. 

Το αµέσως επόµενο διάστηµα, θα δοθεί επιπρόσθετη παράταση έξι µηνών στην προηγούµενη 

τρίµηνη παράταση της προθεσµίας διόρθωσης των αρχικών κτηµατολογικών εγγραφών κατά το άρθρο 

126 του ν. 4514/2018, η οποία καταλαµβάνει εξαιρετικά και αποκλειστικά όλες τις κτηµατογραφηµένες 

περιοχές της χώρας, στις οποίες η προθεσµία διόρθωσης των αρχικών κτηµατολογικών εγγραφών λήγει 

εντός του έτους 2018.  

Ο επαναπροσδιορισµός της θέσης των ορίων των γεωτεµαχίων στα κτηµατολογικά διαγράµµατα 

κατά το άρθρο 19 Α του ν. 2664/1998 κηρύσσεται µε Υπουργική Απόφαση, όταν διαπιστώνεται 

εκτεταµένη αστοχία της απεικόνισης των ακινήτων στα κτηµατολογικά διαγράµµατα και προκύπτει η 

ανάγκη για τον επαναπροσδιορισµό της θέσης και των ορίων εκτεταµένου αριθµού κτηµατογραφηµένων 

ακινήτων σε αυτά. Πρόκειται για διαδικασία διόρθωσης των κτηµατολογικών διαγραµµάτων και όχι 

υποβολής δηλώσεων για νέα εγγραπτέα δικαιώµατα που τυχόν δεν δηλώθηκαν κατά την αρχική 

κτηµατογράφηση µε το νόµο 2308/1995. Οι δικαιούχοι που έχουν νόµιµα συµπεριληφθεί στους τελικούς 

κτηµατολογικούς πίνακες, συµµετέχουν ακώλυτα στη διαδικασία για την αποκατάσταση της γεωµετρίας 

του ακινήτου τους, ενώ για την αναγνώριση δικαιωµάτων και δικαιούχων που τυχόν δεν 

συµπεριλήφθηκαν στις αρχικές κτηµατολογικές εγγραφές, εξακολουθούν και ισχύουν οι διατάξεις του 

νόµου 2664/1998 για εξωδικαστική ή δικαστική διόρθωση κατά περίπτωση. 

Σύµφωνα µε την ενηµέρωση που λάβαµε από το «Ελληνικό Κτηµατολόγιο», για τη νήσο Λευκάδα 

η υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού για την σύµβαση µε κωδικό Ε1-03 και τίτλο «Μελέτη 

Προσαρµογής Κτηµατολογικών ∆ιαγραµµάτων λόγω επαναπροσδιορισµού θέσης και ορίων γεωτεµαχίων 

της Τοπικής Κοινότητας Καρυάς (προ-Καποδιστριακή Κοινότητα Καρυάς) της ∆ηµοτικής Ενότητας Καρυάς 

του ∆ήµου Λευκάδας, της ∆ηµοτικής Κοινότητας Λευκάδος (προ-Καποδιστριακός ∆ήµος Λευκάδος) της 

∆ηµοτικής Ενότητας Λευκάδος του ∆ήµου Λευκάδας, της Τοπικής Κοινότητας Αλεξάνδρου (προ-

Καποδιστριακή Κοινότητα Αλεξάνδρου) της ∆ηµοτικής Ενότητας Λευκάδος του ∆ήµου Λευκάδας, της 

Τοπικής Κοινότητας Απολπαίνης (προ-Καποδιστριακή Κοινότητα Απολπαίνης) της ∆ηµοτικής Ενότητας 

Λευκάδος του ∆ήµου Λευκάδας, της Τοπικής Κοινότητας Κατούνης (προ-Καποδιστριακή Κοινότητα 

Κατούνης) της ∆ηµοτικής Ενότητας Λευκάδος του ∆ήµου Λευκάδας, της Τοπικής Κοινότητας Καριωτών 

(προ-Καποδιστριακή Κοινότητα Καριωτών) της ∆ηµοτικής Ενότητας Λευκάδος του ∆ήµου Λευκάδας, της 

Τοπικής Κοινότητας Τσουκαλάδων (προ-Καποδιστριακή Κοινότητα Τσουκαλάδων) της ∆ηµοτικής Ενότητας 

Λευκάδος του ∆ήµου Λευκάδας, της Τοπικής Κοινότητας Καβάλου (προ-Καποδιστριακή Κοινότητα 

Καβάλου) της ∆ηµοτικής Ενότητας Σφακιωτών του ∆ήµου Λευκάδας και της Τοπικής Κοινότητας 

Σπανοχωρίου (προ-Καποδιστριακή Κοινότητα Σπανοχωρίου) της ∆ηµοτικής Ενότητας Σφακιωτών του 

∆ήµου Λευκάδας, της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» έχει 

προγραµµατιστεί για την εντός του µηνός Ιουνίου. Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα της σύµβασης το 

αντικείµενο της σύµβασης εκτελείται σε δύο (2) στάδια ενώ η συνολική διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών 

της σύµβασης ανέρχεται σε 16 µήνες. 

Η διαδικασία επαναπροσδιορισµού θέσης και ορίων στις περιοχές που έχουν συµπεριληφθεί στις 

µελέτες διόρθωσης των διαγραµµάτων του Κτηµατολογίου θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τα 

συµβατικά τεύχη, ήτοι: α) Τα από Απριλίου 2016 Τεύχη του ∆ιαγωνισµού για το έργο «ΑΝΑΘΕΣΗ 

ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ 
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ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΩΝ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΕ 3 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ». (κωδικός EPAN _1) και β) τις 

δεσµευτικές προσφορές των αναδόχων. 

Στα συµβατικά τεύχη προβλέπεται ότι εφόσον προκύψει η ανάγκη εκτέλεσης νέων µελετών και 

υπηρεσιών για την προσαρµογή των διαγραµµάτων λόγω επαναπροσδιορισµού θέσης και ορίων 

γεωτεµαχίων για ενότητες που δεν περιλαµβάνονται στην απόφαση της «κήρυξης υπό 

επαναπροσδιορισµό της θέσης και των ορίων των γεωτεµαχίων», το «Ελληνικό Κτηµατολόγιο», όπως µας 

ενηµέρωσε, θα ασκήσει το δικαίωµα προαίρεσης κατά το άρθρο 11.3 της Προκήρυξης. Το «Ελληνικό 

Κτηµατολόγιο» δύναται να ασκήσει το ∆ικαίωµα Προαίρεσης κατά τη διακριτική του ευχέρεια και ανάλογα 

µε τις ανάγκες και το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης του έργου. 

Οι υπόλοιπες περιοχές της Λευκάδας περιλαµβάνονται στην σύµβαση µε κωδικό ΚΤ5-10 το 

χρονοδιάγραµµα των εργασιών της οποίας ξεκίνησε την 28.02.2018 και η έναρξη συλλογής δηλώσεων 

προγραµµατίζεται προς το τέλος του έτους. Η ακριβής ηµεροµηνία θα ανακοινωθεί εγκαίρως. Σύµφωνα µε 

την ισχύουσα νοµοθεσία η διάρκεια συλλογής δηλώσεων είναι 3 µήνες για τους κατοίκους εσωτερικού (µε 

πρόβλεψη για παράταση επί πλέον τριών µηνών) και έξη µήνες για τους κατοίκους εξωτερικού και το 

Ελληνικό ∆ηµόσιο. Μετά την παρέλευση αυτής της προθεσµίας οι δηλώσεις που υποβάλλονται 

χαρακτηρίζονται ως εκπρόθεσµες. 

Κατά την κτηµατογράφηση σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 2308/1995, οι δικαιούχοι 

εγγραπτέων δικαιωµάτων υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση κατά το άρθρο 2 του ν. 2308/1995. Από 

την υποχρέωση αυτή εξαιρείται µόνο το Ελληνικό ∆ηµόσιο, πλην όµως στις περιοχές, που έχει ήδη 

ολοκληρωθεί η κτηµατογράφηση και έχει αντικατασταθεί το σύστηµα µεταγραφών και υποθηκών από το 

σύστηµα του κτηµατολογίου, παρατηρήθηκε το φαινόµενο της παράλειψης υποβολής δήλωσης από τους 

Ο.Τ.Α. για τους δρόµους και τις λοιπές κοινόχρηστες εκτάσεις, παρόλο που υπείχαν σχετική υποχρέωση. 

Η παράλειψη αυτή καθώς και η παράλειψη υποβολής ενστάσεων και προσφυγών από τους Ο.Τ.Α. κατά 

του περιεχοµένου των προσωρινών κτηµατολογικών εγγραφών στο στάδιο της Α’ και Β΄ Ανάρτησης για 

τη διόρθωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των εν λόγω ακινήτων έχουν ως αποτέλεσµα να µην υπάρχει 

οµοιογένεια ως προς την ιδιοκτησιακή κατάσταση των εκτάσεων αυτών, όπως αυτή έχει καταχωριστεί στις 

αρχικές κτηµατολογικές εγγραφές. Παρατηρείται δηλαδή το φαινόµενο σε άλλες περιπτώσεις αυτές να 

έχουν καταχωριστεί ως ανήκουσες στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, σε άλλες στον οικείο Ο.Τ.Α ή την Νοµαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση και σε άλλες να έχουν καταχωριστεί ως αγνώστου ιδιοκτήτη. 

Όσον αφορά στους αγροτικούς δρόµους, σε όσες περιπτώσεις έχουν καταστεί δηµόσιοι 

κοινόχρηστοι υπό τις νοµικές προϋποθέσεις της κείµενης νοµοθεσίας, ισχύουν για αυτούς τα 

προαναφερόµενα.  

Σε κάθε περίπτωση, αρµόδιος για να ελέγξει εάν έχουν συµπεριληφθεί στα διαγράµµατα του 

Κτηµατολογίου όλοι οι αγροτικοί και δηµοτικοί δρόµοι είναι ο ∆ήµος Λευκάδας και αν απαιτηθεί να 

συµπληρωθούν δρόµοι στις κτηµατολογικές εγγραφές θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από 

το ∆ήµο. 

                          Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΣΤΑΘΑΚΗΣ  

 

Σελίδες απάντησης: 3 

Σελίδες συνηµµένων: 0 

Σ ύ ν ο λ ο  Σελίδων: 3 
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