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Οι νέες νοµοθετικές ρυθµίσεις για το Εθνικό Κτηµατολόγιο (ν. 4164/2013)
Ο νόµος 4164/2013 «Συµ&λήρωση των διατάξεων &ερί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες
ρυθµίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 156/09.07.2013), εέφερε σηµαντικές αλλαγές, στους, ήδη εανειληµµένως,
τροοοιηµένους νόµους1 για τη διαδικασία Κτηµατογράφησης (ν. 2308/1995) και τη λειτουργία
του Κτηµατολογίου (ν. 2664/1998), συµβάλλοντας στη βελτίωση και αλούστευσή τους.
Με το νέο νόµο 4164/2013, εέρχονται οι αρακάτω σηµαντικότερες αλλαγές, τόσο κατά το
στάδιο λειτουργούντος Κτηµατολογίου όσο και κατά το στάδιο της Κτηµατογράφησης.
Ειδικότερα, κατά το στάδιο της Κτηµατογράφησης, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του ν. 2308/1995,
όως ισχύει, ροστίθεται αράγραφος 4, µε την οοία, καθίσταται υοχρεωτική η ηλεκτρονική
υοβολή όλων των εγγρατέων στα υοθηκοφυλακεία ράξεων, στην κεντρική βάση ου
τηρείται αό την εταιρεία «Εθνικό Κτηµατολόγιο & Χαρτογράφηση ΑΕ» («ΕΚΧΑ»).
Η αρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 αντικαθίσταται και λέον, το Ελληνικό ∆ηµόσιο
υοχρεούται να υοβάλει δήλωση εγγρατέου δικαιώµατος και έχει δικαίωµα υοβολής αίτησης
διόρθωσης ή ένστασης, κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 6 και 7 του ίδιου νόµου, για λόγους
διασφάλισης και ροστασίας των δικαιωµάτων του. Υό το ροηγούµενο νοµοθετικό καθεστώς,
το ∆ηµόσιο είχε αλώς δικαίωµα υοβολής δήλωσης εγγρατέου δικαιώµατος.
Μετά την ερίτωση γ΄ της αρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, ροστίθεται υοαράγραφος
δ΄ σύµφωνα µε την οοία, µετά τη λήξη της ροθεσµίας συλλογής δηλώσεων έως την έναρξη της
ανάρτησης, η δήλωση του δικαιώµατος της κυριότητας µε αιτία κτήσης την έκτακτη χρησικτησία
είναι ααράδεκτη, εάν δεν ειδοθεί στο Ελληνικό ∆ηµόσιο.
Οι νέες νοµοθετικές ρυθµίσεις σε σχέση µε το στάδιο λειτουργούντος Κτηµατολογίου,
εριλαµβάνουν την ψηφιοοίηση των συναλλαγών µε τα Κτηµατολογικά Γραφεία, όως η
ηλεκτρονική υοβολή αιτηµάτων για την καταχώρηση εγγρατέων ράξεων, η έκδοση
ιστοοιητικών και η εξ αοστάσεως έρευνα στα κτηµατολογικά βιβλία.
Έειτα αό τις τροοοιήσεις ου εέφερε ο νέος νόµος, οι αιτήσεις και οι εγγρατέες ράξεις,
όως συµβολαιογραφικά έγγραφα, δικαστικές αοφάσεις κ.ά. θα µορούν να υοβάλλονται
ηλεκτρονικά για την καταχώριση στα κτηµατολογικά βιβλία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 14 του ν. 2664/1998. Είσης, ο αιτών θα µορεί λέον, σύµφωνα µε το άρθρο 22 αρ. 1
του ν. 2664/1998, να υοβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση έκδοσης ιστοοιητικών αό τα
κτηµατολογικά βιβλία, τα οοία ροβλέεται ότι θα εκδίδονται και θα αοστέλλονται
ηλεκτρονικά.
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Νόµοι 2508/1997, 3127/2003, 3212/2003, 3481/2006, 3559/2007, 3659/2008, 3728/2008, 3983/2011 και 4030/2011.
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Ιδιαίτερα σηµαντική αλλαγή, ου εέρχεται στο εδίο λειτουργούντος Κτηµατολογίου, αοτελεί
η ειµήκυνση και διάσαση της ροθεσµίας για την άσκηση της αγωγής διόρθωσης της
ακρίβειας µιας ρώτης κτηµατολογικής εγγραφής. Ειδικότερα, η ροθεσµία διασάται και
σύµφωνα µε την αράγραφο 2 ερίτωση β΄ του άρθρου 6, όως τροοοιήθηκε µε το νέο νόµο,
για τις εριοχές ου κηρύχθηκαν υό Κτηµατογράφηση, ριν αό τη δηµοσίευση και έναρξη
ισχύος του ν. 3481/2006, η αοκλειστική ροθεσµία για άσκηση της αγωγής διόρθωσης είναι
δώδεκα έτη, ενώ για το ελληνικό δηµόσιο και τους κατοίκους εξωτερικού δεκατέσσερα έτη.
Ωστόσο, η αοκλειστική ροθεσµία για άσκηση της αγωγής διόρθωσης, για τις εριοχές ου
κηρύχθηκαν υό κτηµατογράφηση µετά τη δηµοσίευση και έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006,
εανήλθε στα έντε έτη και ετά για το ελληνικό δηµόσιο και τους κατοίκους εξωτερικού,
δηλαδή στην αρχική µορφή του άρθρου 6 αρ. 2 του ν. 2664/1998.
Τα ζητήµατα ου, ενδεχοµένως, θα δηµιουργηθούν αό τις αραάνω ρυθµίσεις είναι οικίλα.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αρουσιάζει ο τρόος µε τον οοίο θα αντιµετωιστούν οι εριτώσεις
κτήσης εµραγµάτου δικαιώµατος µε τα ροσόντα της τακτικής χρησικτησίας, καθώς η
ροθεσµία αµφισβήτησης της ακρίβειας των ρώτων κτηµατολογικών εγγραφών, ξεερνά τα
δέκα έτη και για τη κτήση κυριότητας µε τακτική χρησικτησία, συντρεχουσών των υολοίων
ροϋοθέσεων, η δεκαετής καλόιστη νοµή αρκεί.
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