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Κοινοποίηση:
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ΤΕΕ

• Ολοµέλεια ∆ικηγορικών Συλλόγων
• ∆ικηγορικοί Σύλλογοι

Θέµα: «Έκδοση και χορήγηση πρώτου αντιγράφου αίτησης µετά προβλεπόµενων
λοιπών εγγράφων, προς κοινοποίηση κατά το άρθρο 19 παρ. 2 του ν.
2664/1998, από τα Κτηµατολογικά Γραφεία και τα Υποκαταστήµατα του
Φορέα Ελληνικό Κτηµατολόγιο»

Με αφορµή ερωτήµατα για τα καταβαλλόµενα τέλη έκδοσης και χορήγησης από τα
Κτηµατολογικά Γραφεία και τα Υποκαταστήµατα του ν. 4512/2018 του πρώτου αντιγράφου
από αίτηση, που υποβλήθηκε µε αίτηµα τη διόρθωση γεωµετρικών στοιχείων κατά τη
διάταξη του άρθρου 19 παρ. 2, µετά των λοιπών συνηµµένων εγγράφων σε ενιαίο σώµα,
σύµφωνα µε την ίδια διάταξη, για να τηρηθούν οι διατυπώσεις κοινοποίησης, µε επιµέλεια
του αιτούντα, παραθέτουµε τα ακόλουθα:
1.

Σύµφωνα µε τη διάταξη της περίπτωσης β) της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν.

2664/1998, εάν η αποδοχή της αίτησης που υποβλήθηκε για τη διόρθωση γεωµετρικών
στοιχείων,

επηρεάζει

δικαιώµατα

δικαιούχων

όµορων

ακινήτων,

αντίγραφό

της,

συνοδευόµενο από αντίγραφο του συνυποβαλλόµενου τοπογραφικού διαγράµµατος
γεωµετρικών µεταβολών, καθώς και από αντίγραφο της εισήγησης του Κτηµατολογικού
Γραφείου, ή, εάν αυτό δεν έχει συσταθεί και το υφιστάµενο Υποθηκοφυλακείο εξακολουθεί
να λειτουργεί µεταβατικά ως Κτηµατολογικό Γραφείο, του Φορέα «Ελληνικό Κτηµατολόγιο»
για τη συνδροµή των τεχνικών προϋποθέσεων της απεικόνισης της γεωµετρικής µεταβολής
που επέρχεται µε την αιτούµενη διόρθωση στα κτηµατολογικά διαγράµµατα, κοινοποιείται µε
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επιµέλεια του αιτούντος, επί ποινή απαραδέκτου, σε αυτούς. Ο Προϊστάµενος του
Κτηµατολογικού Γραφείου ορίζει εύλογη προθεσµία, εντός της οποίας οι δικαιούχοι όµορων
ακινήτων έχουν δικαίωµα να υποβάλουν τις απόψεις τους εγγράφως.
2.

Από τα προαναφερόµενα προκύπτει ότι η λήψη αντιγράφου της υποβαλλόµενης

αίτησης, για να τηρηθούν οι προβλεπόµενες διατυπώσεις κοινοποίησης προς τους
επηρεαζόµενους δικαιούχους όµορων ακινήτων, µε επιµέλεια του αιτούντα, προϋποθέτει
προπαρασκευαστικές ενέργειες αρµοδιότητας του οικείου Κτηµατολογικού Γραφείου ή του
Υποκαταστήµατος, κατά περίπτωση, δηλαδή την έκδοση της τεχνικής εισήγησης για τη
συνδροµή των τεχνικών προϋποθέσεων της απεικόνισης της γεωµετρικής µεταβολής που
επέρχεται µε την αιτούµενη διόρθωση στα κτηµατολογικά διαγράµµατα (ή τη διαβίβασή της
από την κεντρική υπηρεσία, εάν στο Κτηµατολογικό Γραφείο δεν έχει συγκροτηθεί και δεν
λειτουργεί Τεχνικό Τµήµα) και τον ορισµό των προθεσµιών κοινοποίησης και υποβολής
απόψεων από τους δικαιούχους των όµορων ακινήτων. Το αντίγραφο της αίτησης, µετά των
λοιπών εγγράφων, όπως αναφέρονται στην ίδια διάταξη, συνιστούν ενιαίο σώµα που
συντίθεται οίκοθεν από το Κτηµατολογικό Γραφείο και προορίζεται για την κοινοποίηση.
3.

Το πρώτο, λοιπόν, εκδιδόµενο αντίγραφο από αίτηση, µε αίτηµα τη διόρθωση

γεωµετρικών στοιχείων που υποβλήθηκε κατά τη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 2, µετά των
λοιπών συνηµµένων εγγράφων σε ενιαίο σώµα, σύµφωνα µε την ίδια διάταξη για να
τηρηθούν οι διατυπώσεις κοινοποίησης, µε επιµέλεια του αιτούντα, σύµφωνα µε την ίδια
διάταξη, όπου αυτές συντρέχουν, εκδίδεται και χορηγείται ατελώς από το αρµόδιο
Κτηµατολογικό Γραφείο ή Υποκατάστηµα, το οποίο διενεργεί τις προβλεπόµενες
προπαρασκευαστικές εργασίες για την έκδοσή του, δικής του αρµοδιότητας, που ο αιτών
αναµένει από την υπηρεσία για την παραδεκτή συντέλεση της διαδικασίας. Για κάθε επόµενο
αντίγραφο που αιτείται ο ενδιαφερόµενος, καταβάλλονται τέλη υπέρ του Φορέα κατά τις
διατάξεις του ν. 4512/2018.
Με εκτίµηση
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