
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Εξ άλλου, νομίμως εισάγεται προς συζήτηση και η αίτηση διόρθωσης, κατά 

το σκέλος που αφορά στην διόρθωση των κτηματολογικών εγγραφών με 

συμπλήρωση στο κτηματολογικά φύλλο του επιδίκου ακινήτου (που κατά τη 

δέουσα εκτίμηση του δικογράφου αφορά τη συμπλήρωση στο πεδίο 

πρόσθετες πληροφορίες – λοιποί χώροι του κτηματολογικού φύλλου, της 

αναγραφής των υφιστάμενων κτισμάτων, για τα οποία δεν έχει συσταθεί 

οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία βλ. σχετ. και ΜΠρΛαρ 152/2005 ΤΝΠ ΔΣΑ) 

με την τακτική διαδικασία αντί της εκούσιας (σύμφωνα με τη διάταξη του 

άρθρου 6 παρ. 8 του ν. 2664/1998),δεδομένου ότι αφ ́ ενός η τακτική 

διαδικασία παρέχει πληρέστερα εχέγγυα για τη διάγνωσή της και αφ ́ ετέρου 

απλουστεύει εν προκειμένω τη διαδικασία διόρθωσης των εσφαλμένων 

εγγραφών και επιτρέπει την ενιαία κρίση της διαφοράς· πρόθεση του 

νομοθέτη στα πλαίσια του κτηματολογικού δικαίου, που επιβεβαιώνεται και 

από τις τροποποιήσεις που επέφερε ο ν. 4164/2013 (βλ. άρθρο2 παρ. 3) στις 

διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, με τις οποίες, και με σκοπό ακριβώς 

την απλούστευση της διαδικασίας διόρθωσης των ανακριβών πρώτων 

κτηματολογικών εγγραφών, προβλέφθηκε (σε συμφωνία και με την 

κρατούσα μέχρι τότε νομολογία), σε περίπτωση που για το ίδιο ακίνητο 

υπάρχει ανακριβής εγγραφή τόσο ως αγνώστου ιδιοκτήτη όσο και ως 

γνωστού ιδιοκτήτη, ήτοι θα απαιτούνταν «σώρευση» αιτημάτων υπαγόμενων 

σε διαφορετικές διαδικασίες, η άσκηση της αγωγής του άρθρου 6 παρ. 2 του 

ν. 2664/1998 (αντί της άσκησης μία τακτικής αγωγής (άρθρου 6 παρ. 2 του 

νόμου) για το τμήμα που φέρεται εσφαλμένα να είναι γνωστού ιδιοκτήτη και 

μίας αίτησης θεμελιούμενης στη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 3 του νόμου, 

κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας για το τμήμα που φέρεται 

εσφαλμένα να είναι «αγνώστου» ιδιοκτήτη). Επίσης, για το παραδεκτό της 

συζήτησης της υπό κρίση αγωγής προσκομίζονται τα υπ ́ αριθ. πρωτ. ... 

αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου και απόσπασμα κτηματολογικού 

διαγράμματος του ακινήτου με ΚΑΕΚ ... 












































