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ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Αικατερίνη Ζαφειροπούλου, Πρωτοδίκη - 

Κτηματολογική Δικαστή, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου 

Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών και από τη Γραμματέα Αικατερίνη Ζενεμπίση. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του, στις 3 Νοεμβρίου 2017, για να 

δικάσει την υπόθεση: 

ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ - ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ: 1) 2) _ κατοίκων 

Μελισσιών Αττικής, οι οποίοι παραστάθηκαν δια της πληρεξούσιας δικηγόρου τους, 

Μαρίας Δεληγιάννη. 

Οι αιτούντες ζητούν να γίνουν δεκτές οι από 12.07.2017 αντιρρήσεις τους, που 

κατατέθηκαν στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης 

559128/2441/18.07.2017, προσδιορίσθηκαν για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή 

της παρούσας και εγγράφηκαν στο πινάκιο. 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης η πληρεξούσια δικηγόρος των υποβαλλόντων 

τις αντιρρήσεις ανέπτυξε τους ισχυρισμούς της και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα 

αναφέρονται στα πρακτικά και τις προτάσεις της. 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ 

ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

 



 

 

Με το άρθρο 214Α του ΚΠολΔ, όπως ισχύει μετά το άρθρο 6 του ν. 

2479/1997, ρυθμίστηκε, σύμφωνα με τη Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης 

R(86) της 6.12.1986. ο δικονομικός θεσμός της απόπειρας συμβιβαστικής 

επίλυσης των διαφορών ως υποχρεωτική προδικασία της δίκης, με στόχο -στα 

πλαίσια του πνεύματος επιτάχυνσης της απονομής της δικαιοσύνης- αφενός την 

ταχύτερη, απλούστερη και αφετέρου ουσιαστικότερη επίλυση ορισμένων από 

τις σοβαρότερες και δυσχερέστερες ιδιωτικές διαφορές αρμοδιότητας 

Πολυμελούς Πρωτοδικείου, καθότι οι διάδικοι και οι δικηγόροι τους, 

γνωρίζοντας καλύτερα από κάθε τρίτο την αλήθεια και τις ασθενείς πλευρές της 

απόψεως τους, δύνανται, αδέσμευτοι από δικονομικούς τύπους και από τις 

διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου, να εξεύρουν την αμοιβαίως συμφερότερη 

λύση. Η απόπειρα συμβιβαστικής επίλυσης είναι υποχρεωτική για αγωγές 

υπαγόμενες στην υλική αρμοδιότητα του Πολυμελούς Πρωτοδικείου κατά την 

τακτική διαδικασία, εφόσον η διαφορά είναι δεκτική συμβιβασμού, και ως 

τέτοιες νοούνται - μεταξύ άλλων - και οι αγωγές προστασίας εμπραγμάτων 

δικαιωμάτων. Στις τελευταίες περιλαμβάνεται και η αγωγή του άρθρου 6 παρ. 2 

του ν. 2664/1998, με την οποία ζητείται η αναγνώριση του εμπράγματου 

δικαιώματος του ενάγοντος και η διόρθωση της πρώτης εγγραφής στα 

κτηματολογικά βιβλία, της οποίας ο χαρακτήρας είναι διπλός, δηλαδή αφενός 

της αναγνωριστικής (ή διεκδικητικής) της κυριότητας του ακινήτου αγωγής και 

αφετέρου της αίτησης διόρθωσης εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία 

(ανάλογης της αίτησης της προβλεπόμενης από το άρθρο 791 του ΚΠολΔ), η 

σχέση δε μεταξύ τους είναι αυτή του κυρίου και παρεπόμενου αιτήματος. 

Περαιτέρω, κατά την ανωτέρω διάταξη του άρθρου 214Α του ΚΠολΔ, αφ" ης 

στιγμής επιτεύχθηκε συμβιβασμός συντάσσεται σχετικό πρακτικό, που 

ακολούθως επικυρώνεται από τον Πρόεδρο του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, 

ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η διαφορά. Μόνον από την επικύρωση αυτήν η 

συμφωνία καθίσταται δεσμευτική από άποψη 
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.ουσιαστικού δικαίου και μόνον έκτοτε παράγει τα δικονομικά της αποτελέσματα, 

επιφέρει δηλαδή κατάργηση της δίκης και "αποδεικνύει" το δικαίωμα που 

αναγνωρίστηκε. Το συγκεκριμένο πρακτικό, μετά την επικύρωση του, 

εξομοιώνεται με πρακτικό δικαστικού συμβιβασμού, το οποίο αναπληρώνει το 

συμβολαιογραφικό τύπο (ΟλΑΠ 2092/1986 ΝοΒ 1987 1629, ΜονΠρ Αθ 

367/1995 Αρμ 1997.398) και σε περίπτωση που αφορά εμπράγματο δικαίωμα 

επί ακινήτου μεταγράφεται, κατ* άρθρο 1192 αρ. 1 ΑΚ. Ο πρόεδρος του 

Δικαστηρίου είναι υποχρεωμένος να διαπιστώσει μόνον α) αν η διαφορά ήταν 

δεκτική συμβιβασμού και β) αν το πρακτικό είναι χρονολογημένο και 

υπογεγραμμένο από τους διαδίκους ή από τους πληρεξουσίους δικηγόρους 

τους, αν είχαν αυτοί την ειδική κατά το άρθρο 98 του ΚΠολΔ 

πληρεξουσιότητα και να έχει συνταχθεί σε πρωτότυπα ισάριθμα προς τους 

αντιδικούντες διαδίκους ή ομάδες διαδίκων. Από την επικύρωση του 

πρακτικού επέρχεται κατάργηση της δίκης. Σε περίπτωση καταψηφιστικής του 

διάταξης, είναι δυνατόν το πρακτικό να εξοπλιστεί με εκτελεστότητα και 

αφαιρεί από το δικαστή κάθε εξουσία για έκδοση αποφάσεως επί της 

συγκεκριμένης διαφοράς. Προσβολή της περιληφθείσας στο πρακτικό 

συμβιβασμού συμφωνίας επίλυσης της διαφοράς επιτρέπεται μόνο στις 

περιπτώσεις της παρ. 11 του άρθρου 214Α του ΚΠολΔ, δηλαδή λόγω 

ακυρότητας (178,179 του ΑΚ) ή ακυρωσίας (ΑΚ 140 επ.) με αγωγή που 

εισάγεται ενώπιον του Εφετείου εντός προθεσμίας 30 ημερών από την επίδοση 

της επικυρωτικής ως άνω πράξης του Προέδρου (βλ Στ. Ματθία. ΝοΒ 2000, 

σελ. 1545, Λ. Κιτσαρά, Οι πρώτες εγγραφές στο Εθνικό Κτηματολόγιο, σελ. 

215-218, ο οποίος συμπερασματικά καταλήγει ότι "ορθότερο είναι να γίνει 

δεκτό ότι η διόρθωση της εγγραφής γίνεται και επί τη βάσει του δικαστικού 

συμβιβασμού"). Περαιτέρω, ο προβλεπόμενος από το άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 

2264/Ί998 έλεγχος νομιμότητας, στον οποίο υποχρεούται να προβεί ο 

προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου πριν από την καταχώριση 

εγγραπτέας πράξης, περιορίζεται στους τομείς που ορίζει περιοριστικά το εν 

λόγω άρθρο, ήτοι την κατά τόπον αρμοδιότητα αυτού (του Κτηματολογικού 

Γραφείου), την καταλληλότητα της εγγραπτέας πράξης - με την έννοια του 

 



 

 

 

 

 

ελέγχου της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για την επίλυση της επιδιωκόμενης 

με αυτήν μεταβολής (βλ. Εισηγητική Έκθεση του ν. 2664/1998 στο άρθρο 16) - την 

εγκυρότητα των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών και τη νομιμοποίηση του 

αιτούντος. Στην περίπτωση κατά την οποία η προς καταχώριση πράξη είναι δικαστική 

απόφαση ή το κατ* άρθρο 214Α ΚΠολΔ, εξομοιούμενο με αυτήν ως προς τα 

αποτελέσματα της, πρακτικό εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς, τότε ο ως άνω 

έλεγχος νομιμότητας δεν δύναται να επεκταθεί σε έλεγχο του νόμω και ουσία βάσιμου 

της αγωγής, επί της οποίας εκδόθηκε η εν λόγω προς καταχώριση πράξη (δικαστική 

απόφαση ή πρακτικό συμβιβασμού) και πολύ περισσότερο της ορθότητας - νομικής και 

ουσιαστικής - της ίδιας αυτής της πράξης. Και τούτο διότι ο διενεργών τον έλεγχο 

νομιμότητας προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου -ακόμη και αν ήθελε δεχθεί 

κανείς την ιδιότητα του ως οιονεί δικαστικού οργάνου (βλ. Λ. Κιτσαρά, ό.π, σελ. 130), 

ιδιότητα που είναι ιδιαίτερα παράτολμο και επικίνδυνο να αποδοθεί με το ισχύον σήμερα 

στην Ελλάδα καθεστώς στους προϊσταμένους των μεταβατικών κτηματολογικών 

γραφείων, που λειτουργικά ταυτίζονται με τους άμισθους υποθηκοφύλακες του 

προηγούμενου του κτηματολογίου καθεστώτος των μεταγραφών και δεν είναι δικαστές, 

όπως π.χ. στο Κτηματολόγιο Δωδεκανήσου - να έχει μεγαλύτερη εξουσία ελέγχου της 

δικαστικής απόφασης ή του πρακτικού συμβιβασμού από αυτήν του δικαστηρίου, το 

οποίο, αφ" ης στιγμής επικυρωθεί το πρακτικό συμβιβασμού, δεν μπορεί να ελέγξει το 

νόμω και ουσία βάσιμο της υπόθεσης (ΜονΠρΘεσ 32049/2006 ΝΟΜΟΣ). 

Με την κρινόμενη αίτηση - αντιρρήσεις, κατ' εκτίμηση του 

περιεχομένου αυτών, οι αιτούντες, επικαλούμενοι έννομο συμφέρον ως 

δικαιούχοι εγγραπτέου δικαιώματος στα κτηματολογικά βιβλία, προβάλλουν 

τις αντιρρήσεις τους κατά της από 07.07.2017 απόφασης της Προϊσταμένης 

του Κτηματολογικού Γραφείου με την οποία η τελευταία 

αρνήθηκε, για τους αναφερόμενους στην απορριπτική πράξη της λόγους, να 

καταχωρίσει   στα   κτηματολογικά   φύλλα   των   ακινήτων   με ΚΑΕΚ 

και ι το από 04.05.2017 
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εξώδικης συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς, το οποίο υποβλήθηκε προς 

επικύρωση στις 08.05.2017 στον Πρόεδρο του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών, ο οποίος, αφού έλεγξε τις προϋποθέσεις του, το επικύρωσε στις 

18.05.2017 και τούτο έλαβε, στο βιβλίο αποφάσεων του Πρωτοδικείου 

Αθηνών, τον αριθμό 100/2017 και αριθμό απόφασης 100/2017. Ζητούν δε να 

διαταχθεί η Προϊσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου  το 

καταχωρίσει στα οικεία κτηματολογικά φύλλα και να καταδικαστεί η 

τελευταία στη δικαστική τους δαπάνη. Με τέτοιο περιεχόμενο και αίτημα, η 

αίτηση αρμοδίως εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, για να συζητηθεί 

κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 16 παρ. 5 του ν. 

2664/1998 "Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις", όπως ισχύει σήμερα 

και 740 έως 781 ΚΠολΔ) και τηρήθηκε η απαιτούμενη προδικασία με την 

εγγραφή της στα κτηματολογικά φύλλα των ακινήτων, όπως προκύπτει αυτό το 

μετ'   επικλήσεως  προσκομιζόμενο, υπ'  αριθμ.  πρωτ. 2497/01.09.2017, 

πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης του ως άνω Κτηματολογικού 

Γραφείου (άρθρο 16 παρ. 5 εδ. γ' του ν. 2664/1998). Σημειωτέον ότι, όπως το 

άρθρο 16 παρ. 5 του ν. 2664/1998 τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 10 του ν. 

3481/2006, δεν προβλέπεται πλέον προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να 

ασκηθούν, ενώπιον του κτηματολογικού Δικαστή, οι αντιρρήσεις κατά της 

απορριπτικής πράξης του προϊσταμένου του κτηματολογικού γραφείου. Η 

αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 11 παρ. 1 και 

4,12 παρ. ιβ. 13 παρ. 1,14,16 παρ. 1.2 και 5 ν. 2664/1998 και 746,791 ΚΠολΔ. 

Πρέπει, συνεπώς, να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της 

βασιμότητα. 

Από την εκτίμηση των εγγράφων που επικαλούνται και προσκομίζουν 

νομίμως οι αιτούντες - προβάλλοντες τις αντιρρήσεις αποδεικνύονται τα ακόλουθα 

πραγματικά γεγονότα: Οι προβάλλοντες τις αντιρρήσεις, με την υπ' αριθμό κατάθεσης 

511023/1709/2017 αγωγή τους, που άσκησαν κατά των 

του 

Χαραλάμπους, εξέθεταν ότι υπάρχει ανακριβής εγγραφή στο κτηματολογικό 

φύλλο του ακινήτου των εναγομένων με ΚΑ ΕΚ με την 

 



 

 

οποία προσβάλλεται το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης που έχουν επί της με αριθμό 

ένα (1) θέσης στάθμευσης του ισογείου πολυκατοικίας, που έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο 

κείμενο στο Δήμο Μελισσιών Αττικής στο με αριθμό 137 οικοδομικό τετράγωνο και επί 

της διασταυρώσεως των οδών ' 

λόγω του ότι αναγραφόταν σε αυτό 

(κτηματολογικό φύλλο) και ειδικότερα στο πεδίο «Πρόσθετες πληροφορίες - 

Λοιποί Χώροι - Αριθμός στον τίτλο 1» ότι ανήκει στην αποκλειστική χρήση του 

ακινήτου ιδιοκτησίας των εναγομένων, με ΚΑΕΚ η υπ' 

αριθμό ένα (1) θέση στάθμευσης που βρίσκεται στο ισόγειο της ως άνω 

οικοδομής, ενώ στο ίδιο πεδίο του κτηματολογικού φύλου του ακινήτου 

ιδιοκτησίας των εναγόντων, με ΚΑΕΚ „ αναγραφόταν 

ανακριβώς ότι δεν ανήκει σε αυτό η αποκλειστική χρήση κάποιου χώρου στάθμευσης. Η 

ως άνω αγωγή καταχωρήθηκε νομοτύπως στα κτηματολογικά φύλλα αμφοτέρων των 

ακινήτων, με αριθμό πρωτοκόλλου (βλ. τα με ημερομηνία εκτύπωσης 07.11.2017 

κτηματολογικά φύλλα των ως άνω ακινήτων) και προσδιορίστηκε να συζητηθεί ενώπιον 

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Προ της συζητήσεως της αγωγής προηγήθηκε, 

κατ' άρθρο 214 Α του ΚΠολΔ, απόπειρα συμβιβαστικής επίλυσης της εν λόγω 

διαφοράς, η οποία έλαβε θετική έκβαση και συντάχθηκε πρακτικό, στο οποίο 

αναφέρονται, ως προς το επίμαχο θέμα. επί λέξει τα εξής: "Α) Οι εναγόμενοι 

αναγνωρίζουν ότι οι ενάγοντες, 

 

είναι δικαιούχοι ο μεν πρώτος δικαιώματος ψιλής κυριότητας και η δεύτερη 

του δικαιώματος επικαρπίας αποκλειστικής χρήσης μιας θέσης στάθμευσης, 

που βρίσκεται στο ισόγειο της οικοδομής με αριθμό ένα (1) και αφορά την 

οριζόντια ιδιοκτησία, η οποία φέρεται στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου 

με ΚΑΕΚ στο πεδίο «Πρόσθετες πληροφορίες - Λοιποί 

χώροι — Αριθμός στον τίτλο 1». Β) Οι ενάγοντες αναγνωρίζουν ότι οι 

εναγόμενοι '. και η 

(δικαιοπάροχος του) 

είναι δικαιούχοι δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης μιας θέσης στάθμευσης που 

βρίσκεται στο ισόγειο της οικοδομής με αριθμό τέσσερα (4) και αφορά την 

οριζόντια ιδιοκτησία, η οποία φέρεται στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου 

με ΚΑΕΚ ' στo πεδίο «Πρόσθετες πληροφορίες - Λοιποί 
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χώροι -Αριθμός στον τίτλο 1». Γ) Οι διάδικοι συμφωνούν και αποδέχονται να 

διορθωθούν οι ανακριβείς εγγραφές που καταχωρίστηκαν στα κτηματολογικά 

φύλλα του Κτηματολογικού Γραφείου Αττικής επί του ακινήτου 

με ΚΑΕΚ  και το πεδίο «Πρόσθετες πληροφορίες - Λοιποί 

χώροι -Αριθμός στον τίτλο» ως εξής: α) ο αριθμός της θέσης στάθμευσης αντί 

του εσφαλμένου αριθμού ένα (1) τίθεται ο ορθός αριθμός τέσσερα (4) και β) 

ως προς το είδος του χώρου αντί του εσφαλμένου «γκαράζ» να αναγράφεται 

«χώρος στάθμευσης», συμψήφισαν δε τη δικαστική δαπάνη, κατ' άρθρο Ι87επ. 

ΚΠολΔ. Το ανωτέρω πρακτικό συμβιβασμού υποβλήθηκε στον αρμόδιο 

Πρόεδρο Πρωτοδικών προς επικύρωση και αφού επικυρώθηκε, έλαβε αριθμό 

100/2017. Εν συνεχεία, η πληρεξούσια δικηγόρος του εναγομένου, 

με τη με αριθμό πρωτοκόλλου 

αίτηση της ενώπιον του Κτηματολογικού Γραφείου Αμαρουσίου, ζήτησε να 

καταχωρισθεί το πρακτικό συμβιβασμού στο κτηματολογικό φύλλο του 

ακινήτου με ΚΑΕΚ συνυποβάλλοντας τα απαραίτητα 

έγγραφα κατ' άρθρο 14 του ν. 2664/1998. Η Προϊσταμένη του ως άνω 

Κτηματολογικού Γραφείου αρνήθηκε τη ζητούμενη καταχώρηση, με την εξής 

αιτιολογία: «Απορρίπτεται η αίτηση καταχώρισης για το 100/2017 πρακτικό 

συμβιβασμού,  διότι επέρχεται τροποποίηση της συστάσεως οριζοντίου 

ιδιοκτησίας με το παρόν πρακτικό και θα έπρεπε να συμβάλλονται όλοι οι 

συνιδιοκτήτες της οικοδομής. Επιπλέον δεν προσκομίστηκαν δηλώσεις της 

εφορίας, πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ για τις 2 οριζόντιες ιδιοκτησίες, βεβαιώσεις 

μηχανικού καθώς και υπεύθυνες δηλώσεις, σύμφωνα με την παρ. Ια  του 

άρθρου 2 του Ν. 4178/2013». Η εν λόγω άρνηση δεν είναι νόμιμη, καθόσον, 

σύμφωνα και με όσα εκτίθενται στη μείζονα σκέψη της παρούσας, όσον αφορά 

στο θέμα του  ελέγχου  της "εσωτερικής" νομιμότητας του πρακτικού 

συμβιβασμού,   δε  νομιμοποιείται  η  προϊσταμένη   του Κτηματολογικού 

Γραφείου να εισέλθει σε τέτοιου είδους έλεγχο, καθότι ενδεχόμενη αποδοχή 



 

 

 

της αντίθετης άποψης - που υποστηρίζει ότι ο έλεγχος νομιμότητας μπορεί να 

επεκταθεί και στα εσωτερικά ελαττώματα του προς καταχώριση πρακτικού 

συμβιβασμού - θα κατέληγε στο άτοπο, το μεν πρακτικό εξωδικαστικής 

επίλυσης διαφοράς να μην καταχωρίζεται και να μην επέρχονται οι 

επιδιωκόμενες διορθώσεις των κτηματολογικών εγγραφών και συγχρόνως η 

διαφορά που ανέκυψε μεταξύ των διαδίκων να μην μπορεί να επιλυθεί ούτε 

δικαστικά, αφού το δικαστήριο κωλύεται να εκδικάσει την αγωγή για την 

οποία εκδόθηκε πρακτικό συμβιβασμού, κατ' άρθρο 214Α του ΚΠολΔ. Οι 

υπόλοιπες αιτιάσεις της Προϊσταμένης, ότι δηλαδή δεν προσκομίστηκαν 

δηλώσεις της Εφορίας, πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ. βεβαιώσεις μηχανικού και 

υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 4178/2013 είναι ομοίως μη νόμιμες καθόσον η 

τελευταία εκλαμβάνει την προς καταχώριση πράξη ως συμβολαιογραφικό 

έγγραφο με το οποίο τροποποιείται η σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, ενώ 

πρόκειται για δικαστική απόφαση διόρθωσης ανακριβούς κτηματολογικής 

εγγραφής, η οποία καταχωρείται σύμφωνα με το διατακτικό της, όπως όλες οι 

εκδιδόμενες στις κτηματολογικές διαφορές δικαστικές αποφάσεις. Με βάση τα 

ανωτέρω, η Προϊσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου έσφαλε, 

αρνούμενη την καταχώριση του ως άνω πρακτικού συμβιβασμού και, συνεπώς, 

πρέπει οι κρινόμενες αντιρρήσεις να γίνουν δεκτές ως βάσιμες και κατ' ουσίαν, 

να διαταχθεί η καταχώριση του εν λόγω πρακτικού στα κτηματολογικά φύλλα 

με ΚΑΕΚ και των κτηματολογικών 

βιβλίων του Κτηματολογικού Γραφείου με χρόνο καταχώρησης 

την ημερομηνία υποβολής της αρχικής αίτησης για καταχώρηση, ήτοι την 

23V06/2017 (άρθρο 15 παρ. 2 εδ. γ '  του Ν. 2664/1998), καθώς και η 

κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στην Προϊσταμένη του Κτηματολογικού 

Γραφείου με επιμέλεια της Γραμματείας αυτού του Δικαστηρίου 

(άρθρο 791 αρ. 3 ΚΠολΔ). Το αίτημα περί καταδίκης της Προϊσταμένης του εν λόγω 

Κτηματολογικού Γραφείου στα δικαστικά έξοδα των αιτούντων κρίνεται απορριπτέο, 

ενόψει της δυσχέρειας στην ερμηνεία του εφαρμοσθέντος κανόνα δικαίου. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
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 φύλλο της υπ’ αριθμ. 2222/2018 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

(Εκούσια δικαιοδοσία) 

ΔΕΧΕΤΑΙ τις αντιρρήσεις. 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την καταχώριση του υπ' αριθμ. 100/2017 πρακτικού 

εξώδικης επίλυσης διαφοράς, που επικυρώθηκε από το Δικαστή του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 18.05.2017, στα κτηματολογικά 

φύλλα   με   ΚΑΕΚ και των 

κτηματολογικών βιβλίων του Κτηματολογικού Γραφείου θεωρούμενης αυτής (της 

καταχώρισης) ως λαβούσας χώρα στις 23.06.2017. 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ   την   κοινοποίηση   της   παρούσας   απόφασης στην 

Προϊσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου με επιμέλεια της 

Γραμματείας αυτού του Δικαστηρίου. 

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα, σε έκτακτη 

δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, στις ................. 21/08/20187. 

 

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 


