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Υνιαξγόο, 6-10-2017 

Α.Π.: Οηθ.1727872/ΓΛΚ.686 

Πιεξνθνξίεο: θ. Γ. Υαηδόπνπινο  

        Σει.: 2310 370509 

                                                                                                                                   

Πξνο: 
Τπνζεθνθπιαθείν Γιπθάδαο 

Λ. Βνπιηαγκέλεο 117 

16674 ΓΛΤΦΑΓΑ 

Σει.: 210 9603432 

Fax:  210 9603432 
 

Τπόςε: Τπνζεθνθύιαθα, θαο Βελέηε Δπθξνζύλεο 

 

ΘΔΜΑ: Οξηζκόο εκεξνκελίαο ηειεπηαίαο ελεκέξσζεο ηεο θηεκαηνινγηθήο βάζεο ηνπ 

πξώελ Γήκνπ Γιπθάδαο ηνπ Ννκνύ Αηηηθήο (λπλ Γήκνπ Γιπθάδαο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ννηίνπ Σνκέα Αζελώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο) θαη 

ελεκέξσζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηώλ ησλ λόκσλ 2308/1995 θαη 

2664/1998 θαηά ηελ πεξίνδν πνπ κεζνιαβεί από ηελ αλαθνίλσζε ηεο 

εκεξνκελίαο ηειεπηαίαο ελεκέξσζεο ηεο βάζεο θηεκαηνινγηθώλ δεδνκέλσλ 

θαη κέρξη ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ Κηεκαηνινγίνπ. 

  

 

Σαο ελεκεξψλνπκε φηη, κε ηελ ππ’ αξηζκ. ΓΓ 2515/22.01/06.10.2017 απόθαζε ηνπ Γεληθνχ 

Γηεπζπληή ηεο ΔΚΦΑ Α.Δ., νξίζηεθε ε Παξαζθεπή 13/10/2017 σο ηειεπηαία εκέξα 

ελεκέξσζεο ηεο ηεξνχκελεο βάζεο θηεκαηνινγηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ ελ ζέκαηη 

θηεκαηνγξαθνχκελε πεξηνρή πνπ ππάγεηαη ζηελ ηνπηθή αξκνδηφηεηα ηνπ Υπνζεθνθπιαθείνπ 

ζαο. Καηφπηλ απηνχ, ελεξγνπνηνχληαη νη δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο πεξαίσζεο ηεο 

θηεκαηνγξάθεζεο θαη θαηαρψξηζεο ησλ πξψησλ εγγξαθψλ ζηα θηεκαηνινγηθά βηβιία γηα ηα 

αθίλεηα ηεο παξαπάλσ πεξηνρήο. 

  

Απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο απηήο, φζνλ αθνξά ζηηο ξπζκίζεηο ησλ λφκσλ 2308/1995 

θαη 2664/1998, πνπ ζα ηζρχζνπλ κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Κηεκαηνινγίνπ, παξαθαινχκε 

φπσο ελεκεξσζείηε εγθαίξσο γηα ηα αθφινπζα: 

 

1) Έσο ηηο πξψηεο εγγξαθέο, εμαθνινπζεί λα ηζρχεη κε πνηλή αθπξφηεηαο, ε ππνρξέσζε γηα 

ηε κλεία θη επηζχλαςε πηζηνπνηεηηθνχ θηεκαηνγξαθνχκελνπ αθηλήηνπ γηα ηε ζχληαμε 

ζπκβνιαίσλ κε πεξηερφκελν ηε ζχζηαζε, κεηάζεζε, αιινίσζε ή θαηάξγεζε εκπξαγκάησλ 

δηθαησκάησλ ή άιισλ εγγξαπηέσλ ζηα θηεκαηνινγηθά βηβιία δηθαησκάησλ ζε αθίλεηα ηεο 

πεξηνρήο απηήο. 

  

 Καηά ην ίδην δηάζηεκα, ηζρχεη θαη ε απαγφξεπζε γηα ηελ θαηαρψξηζε ζηα βηβιία 

κεηαγξαθψλ θαη ππνζεθψλ νπνηαζδήπνηε δηθαηνπξαμίαο, φπνπ είλαη ζπκβαιιφκελνο ν 

ππφρξενο ζε ππνβνιή δήισζεο, αλ δελ κλεκνλεχεηαη φηη επηζπλάπηεηαη ζε απηήλ ην 

πηζηνπνηεηηθφ θηεκαηνγξαθνχκελνπ αθηλήηνπ σο πξναλαθέξζεθε θαηά ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 5 παξ. 1 θαη 3 λ. 2308/1995.  
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 Αληίζεηα, αίξεηαη ε ππνρξέσζε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ γηα ηελ ππνβνιή 

δήισζεο απφ ηνλ απνθηψληα ην εγγξαπηέν δηθαίσκα πνπ αθνξά ε πξνο θαηαρψξηζε 

πξάμε, θαζφζνλ κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο Παξαζθεπήο 13/10/2017, ε ηεξνχκελε 

θηεκαηνινγηθή βάζε δελ ζα ηχρεη ελεκέξσζεο θη επεμεξγαζίαο κε λεφηεξεο εγγξαθέο, 

απηέο δε πνπ πεξηέρνληαη ζε απηήλ κέρξη ηφηε ζα κεηαθεξζνχλ ζηα θηεκαηνινγηθά βηβιία 

σο αξρηθέο εγγξαθέο. 
 

Όζνλ αθνξά ζηελ ππνρξέσζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ γηα 

ηελ πξνζθφκηζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θηεκαηνγξαθνχκελνπ αθηλήηνπ θαηά ηε ζπδήηεζε 

ελψπηνλ Γηθαζηεξίνπ ππφζεζεο πνπ έρεη σο αληηθείκελν εγγξαπηέν ζηα θηεκαηνινγηθά 

βηβιία δηθαίσκα, εθ’ φζνλ ηε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο επηζπεχδεη ν ππφρξενο ζε ππνβνιή 

δήισζεο, απηή εμαθνινπζεί λα ηζρχεη. 
 

 Γηα ην δηάζηεκα πνπ ζα κεζνιαβήζεη απφ ηελ επνκέλε ηεο Παξαζθεπήο 13/10/2017 θαη 

κέρξη ηελ θαηαρψξηζε ησλ πξψησλ εγγξαθψλ ζηα θηεκαηνινγηθά βηβιία, ην νηθείν 

Γξαθείν Κηεκαηνγξάθεζεο ζα εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί γηα ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ 

θηεκαηνγξαθνχκελνπ αθηλήηνπ.  

  

2) Η κεηαγξαθή θαη ε ελ γέλεη θαηαρψξηζε ζηα βηβιία ηνπ Υπνζεθνθπιαθείνπ ησλ 

εγγξαπηέσλ πξάμεσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο ηειεπηαίαο ελεκέξσζεο ηεο βάζεο 

θηεκαηνινγηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηνλ αλάδνρν ηεο κειέηεο θηεκαηνγξάθεζεο θαη κέρξη ηελ 

πξνεγνχκελε ηεο έλαξμεο ηζρχνο ηνπ Κηεκαηνινγίνπ γηα ηηο ίδηεο θηεκαηνγξαθεκέλεο 

πεξηνρέο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηά ζαο, ζα δηελεξγείηαη αθψιπηα ζηα βηβιία ηνπ 

Υπνζεθνθπιαθείνπ.  
 

Γηα ηηο πξάμεηο πνπ θαηαρσξίδνληαη ζηα βηβιία ηνπ Υπνζεθνθπιαθείνπ ηηο ηειεπηαίεο 

ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Κηεκαηνινγίνπ, 

πξνβιέπεηαη ζηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 4
α
 ηνπ λφκνπ 2664/1998 φηη ζα 

θαηαρσξηζηνχλ απηεπάγγειηα απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Κηεκαηνινγηθνχ Γξαθείνπ ζηα 

θηεκαηνινγηθά βηβιία θαηά ηελ πξψηε εκέξα ηεο έλαξμεο ηζρχνο ηνπ Κηεκαηνινγίνπ θαηά 

ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ δηάηαμε απηή.  
 

Σεκεηψλνπκε φηη, ν ρξφλνο ησλ ηξηάληα εξγαζίκσλ εκεξψλ δελ είλαη πεξηνξηζηηθφο θαη ε 

ξχζκηζε θαηαιακβάλεη ελ ηέιεη ην ζχλνιν ησλ εγγξαπηέσλ πξάμεσλ πνπ κεηαγξάθνληαη, 

άιισο εγγξάθνληαη ζηα βηβιία ηνπ Υπνζεθνθπιαθείνπ απφ ηελ επνκέλε ηεο  εκεξνκελίαο 

ηειεπηαίαο ελεκέξσζεο ηεο βάζεο θηεκαηνινγηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηνλ αλάδνρν ηεο 

κειέηεο θηεκαηνγξάθεζεο θαη κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Κηεκαηνινγίνπ, αλεμαξηήησο 

ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο (κηθξφηεξε ή κεγαιχηεξε) απηήο ηεο πεξηφδνπ.  
 

Πξνο δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απηεπάγγειηεο ελεκέξσζεο ησλ θηεκαηνινγηθψλ 

βηβιίσλ, ζπληζηνχκε κε ηελ αίηεζε ηεο κεηαγξαθήο/εγγξαθήο ηεο εγγξαπηέαο πξάμεο ζηα 

βηβιία ηνπ Υπνζεθνθπιαθείνπ λα ζπλππνβάιιεηαη απιφ θσηνηππηθφ αληίγξαθν ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ θηεκαηνγξαθνχκελνπ αθηλήηνπ πνπ έρεη επηζπλαθζεί ζε απηήλ θαη 

ηεξείηαη ζην αξρείν ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ.  
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Τνχην ζα εμππεξεηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ νξζνχ εληνπηζκνχ ηνπ αθηλήηνπ βάζεη ηνπ 

Κσδηθνχ Αξηζκνχ Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ πνπ αλαγξάθεηαη ζην πηζηνπνηεηηθφ θαη ζα 

εμαζθαιηζηεί ε άκεζε ελεκέξσζε ησλ θηεκαηνινγηθψλ εγγξαθψλ, εθ’ φζνλ αζθαιψο 

ζπληξέρνπλ νη νπζηαζηηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαηαρψξηζε ηεο πξάμεο ζην 

θηεκαηνινγηθφ θχιιν ηνπ νηθείνπ αθηλήηνπ. 

 

Γηα ηηο πξάμεηο εθείλεο πνπ δελ απαηηείηαη θαηά ηε ζχληαμή ηνπο ε επηζχλαςε 

πηζηνπνηεηηθνχ θηεκαηνγξαθνχκελνπ αθηλήηνπ (π.ρ. θαηαζρέζεηο, αγσγέο, δηθαζηηθέο 

απνθάζεηο), ζπληζηνχκε, γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο, απηφ λα ζπλππνβάιιεηαη κε αίηεζε γηα 

ηελ εγγξαθή ηνπο ζηα βηβιία ηνπ Υπνζεθνθπιαθείνπ.  

 

3) Δάλ κε ηελ πξάμε πνπ κεηαγξάθεθε ζηα βηβιία ηνπ Υπνζεθνθπιαθείνπ επέξρεηαη θαη 

ρσξηθή κεηαβνιή (π.ρ. ιφγσ θαηάηκεζεο, ζπλέλσζεο, ζχζηαζεο πξαγκαηηθήο δνπιείαο 

δηφδνπ, απνηχπσζεο ρψξσλ απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ιφγσ ζχζηαζεο θάζεηεο ηδηνθηεζίαο), 

ηφηε, εθηφο απφ ηελ ελεκέξσζε ησλ θηεκαηνινγηθψλ βηβιίσλ, ζχκθσλα κε φζα 

πξναλαθέξζεθαλ ππφ ηνλ αξηζκφ (2) ηεο παξνχζαο, ζα απαηηεζεί ε ελεκέξσζε θαη ησλ 

θηεκαηνινγηθψλ δηαγξακκάησλ, κε κέξηκλα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.  

Σπγθεθξηκέλα, νη ηειεπηαίνη, κεηά ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κηεκαηνινγηθνχ 

Γξαθείνπ ζα πξέπεη λα αηηεζνχλ θαη λα παξαιάβνπλ θηεκαηνγξαθηθφ δηάγξακκα, ψζηε ν 

ηδηψηεο κεραληθφο λα πξνβεί ζε ζχληαμε δηαγξάκκαηνο γεσκεηξηθψλ κεηαβνιψλ γηα ηελ 

ζθνπνχκελε γεσκεηξηθή κεηαβνιή ζχκθσλα κε ην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα πνπ έρεη 

επηζπλαθζεί ζηελ πξάμε.  

 

 Σηελ πεξίπησζε απηή αληίγξαθν ηνπ ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο ζα ζπλππνβιεζεί κε ην 

δηάγξακκα γεσκεηξηθψλ κεηαβνιψλ. Μφλν ππφ ηελ πξνυπφζεζε απηή ζα νινθιεξσζεί ε 

θαηαρψξηζε ηεο πξάμεο ζηα θηεκαηνινγηθά βηβιία θαη δηαγξάκκαηα. 

 

Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ εξγαζηψλ απηεπάγγειηεο θαηαρψξηζεο ζην Σχζηεκα Πιεξνθνξηθήο 

Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ (ΣΠΔΚ) φζσλ πξάμεσλ ζα κεηαγξαθνχλ ζηα νηθεία βηβιία ηνπ 

Υπνζεθνθπιαθείνπ θαηά ην πξναλαθεξφκελν δηάζηεκα κε ηελ δηαδηθαζία  ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 

4 ηνπ λ. 2664/1998, επηζπλάπηνληαη ζρεηηθέο νδεγίεο.  

 

Παξακέλνπκε ζηελ δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε επηπξφζζεηε δηεπθξίλεζε ή πιεξνθνξία. 

Με εθηίκεζε, 

Η Γηεπζύληξηα Γ/λζεο Λεηηνπξγνύληνο Κηεκαηνινγίνπ 

 

Μαξία Καζάπε 
 

πλεκκέλα: Οδεγίεο δηαρείξηζεο πξάμεσλ κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 4 ηνπ λ. 

2664/1998. 
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Κνηλνπνίεζε: 

 

1. Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο 

Γξαθείν Τπνπξγνύ  

Μεζνγείσλ 119 

101 92 ΑΘΗΝΑ 

     Δ-mail: secmin@ypen.gr 
 

2. Τπνπξγείν Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 

Γηεύζπλζε ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ, Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο Γηθαηνζύλεο, 

Μεζνγείσλ 96 

155 27 ΑΘΗΝΑ 

     Σει.: 210 7714541 

     Fax: 210 7767441 

     Τπόςε: Πξντζηακέλε Γηεύζπλζεο, θαο Δ. Καηζηγαξάθε 
 

3. Τπνπξγείν Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 

Σκήκα Γηθεγνξηθνύ Λεηηνπξγήκαηνο-Γηθαζηηθώλ Δπηκειεηώλ-πκβνιαηνγξαθείσλ-

Τπνζεθνθπιαθείσλ & Κηεκαηνινγηθώλ Γξαθείσλ 

Μεζνγείσλ 96 

155 27 ΑΘΗΝΑ 

Σει.: 210 7767439 

Fax: 210 7767441 

     Τπόςε: Πξντζηακέλε, θαο Υ. Γξπδάθε 

 

4. Δηζαγγειία Πξσηνδηθώλ Αζελώλ 

Σκήκα Γηνηθεηηθνύ          

Πξώελ ρνιή Δπειπίδσλ (θηίξην 16, 2
νο

 όξνθνο, γξαθείν 212)                             

ΣΘ 10167 ΑΘΗΝΑ 

Σει.: 210 8827657 

Fax: 210 8837983 
 

5. πληνληζηηθή πκβνιαηνγξαθηθώλ πιιόγσλ Διιάδαο 

Γ. Γελλαδίνπ 4 

106 78 ΑΘΗΝΑ 

E-mail: notaries@notariat.gr 
 

6. πκβνιαηνγξαθηθό ύιινγν Δθεηείσλ Αζελώλ – Πεηξαηώο, Αηγαίνπ & Γσδεθαλήζνπ 

Γ. Γελλαδίνπ 4 

106 78 ΑΘΗΝΑ 

Σει.: 210 3307450, 60, 70, 80 

Fax: 210 3848335 
 

7. Γηθεγνξηθό ύιινγν Αζελώλ 

Αθαδεκίαο 60 

106 79 ΑΘΗΝΑ 

Σει.: 210 3398270 

Fax: 210 3610537 

E-mail: proedros@dsa.gr 

mailto:secmin@ypen.gr
mailto:notaries@notariat.gr
mailto:proedros@dsa.gr
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8. ύιινγν Γηθαζηηθώλ Δπηκειεηώλ Δθεηείσλ Αζελώλ - Πεηξαηώο - Αηγαίνπ - 

Γσδεθαλήζνπ - Λακίαο - Βνξείνπ Αηγαίνπ & Δπβνίαο 

Καπνδηζηξίνπ 24 

106 82 ΑΘΗΝΑ 

Σει: 210 3837081  

Fax: 210 3811372 
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ΟΓΗΓΙΔ 

Γηαρείξηζεο θη Δγγξαθήο Πξάμεσλ 

κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 4 ηνπ λ. 2664/1998 

(Πξάμεηο «Παγσκέλνπ» Γηαζηήκαηνο) 

 

Α.   «Παγσκέλν Γηάζηεκα»:  
 

Έηζη νξίδεηαη ηερληθά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία 

ελεκέξσζεο ηεο θηεκαηνινγηθήο βάζεο απφ ηνλ Αλάδνρν θηεκαηνγξάθεζεο βάζεη ησλ δειψζεσλ 

πνπ παξαιακβάλεη απφ ην Υπνζεθνθπιαθείν ηεο ππφ θηεκαηνγξάθεζε πεξηνρήο έσο ηελ 

πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο έλαξμεο ηζρχνο ηνπ Κηεκαηνινγηθνχ Γξαθείνπ (ΚΓ) πνπ νξίδεηαη 

κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ ΠΔΝ θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο.  Οη πξάμεηο 

πνπ κεηαγξάθνληαη θαηά ην «παγσκέλν δηάζηεκα» ζην Υπνζεθνθπιαθείν (εθ’ εμήο «ππάξειρ 

παγωμένος διαζηήμαηορ»), θαηαρσξνχληαη ζην Σχζηεκα Πιεξνθνξηθήο ηνπ Δζληθνχ 

Κηεκαηνινγίνπ (ΣΠΔΚ) κε εκεξνκελία πξσηνθφιινπ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Κηεκαηνινγίνπ  γηα ηελ ελ ιφγσ πεξηνρή.  

 

Β.   Κξίζηκεο εκεξνκελίεο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ εγγξάθσλ ηνπ «παγσκέλνπ δηαζηήκαηνο»: 

 

1. Ηκεξνκελία «παγώκαηνο» βάζεο θηεκαηνγξάθεζεο ελόο ΟΣΑ: Αλαθνηλψλεηαη  κε 

έγγξαθα ηεο EKXA Α.Δ. πξνο ην αξκφδην Υπνζεθνθπιαθείν θαη ηνλ Αλάδνρν ηεο ζχκβαζεο 

θηεκαηνγξάθεζεο 

2. Ηκεξνκελία θόξησζεο ηεο ηειηθήο βάζεο θηεκαηνγξάθεζεο ελόο ΟΣΑ ζην ΠΔΚ: Η 

ηειηθή βάζε θηεκαηνγξάθεζεο εηζάγεηαη ζην Σχζηεκα Πιεξνθνξηθήο ηνπ Δζληθνχ 

Κηεκαηνινγίνπ (ΣΠΔΚ) (θαη ζπλεπψο είλαη δηαζέζηκε ζην Υπνζεθνθπιαθείν) νξηζκέλεο 

εκέξεο κεηά ηελ έθδνζε ηεο πξνβιεπφκελεο ζην λ. 2308/95 δηαπηζησηηθήο πξάμεο ηνπ 

Υπνπξγνχ ΠΔΝ γηα ηελ  πεξαίσζε  ηεο θηεκαηνγξάθεζεο ζε έλα ΟΤΑ
1
 (ζπλήζσο 3-5 

εβδνκάδεο πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Κηεκαηνινγίνπ). Γηα ηνλ αθξηβή ρξφλν δηαζεζηκφηεηαο 

ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ελφο ΟΤΑ ζην ΣΠΔΚ, ην Υπνζεθνθπιαθείν ελεκεξψλεηαη ηειεθσληθψο 

απφ ηελ EKXA Α.Δ.. 

3. Ηκεξνκελία θαηαρώξηζεο ησλ πξώησλ εγγξαθώλ ηεο θηεκαηνινγηθήο βάζεο ελόο ΟΣΑ 

ζηα θηεκαηνινγηθά βηβιία: Πξφθεηηαη γηα ηελ εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη ζηελ νηθεία  

απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ ΠΔΝ κε ηελ νπνία δηαπηζηψλεηαη θαηά ην λ. 2308/95 ε θαηαρψξηζε 

ησλ πξψησλ εγγξαθψλ ζηα θηεκαηνινγηθά βηβιία θαηά κεηαθνξά απφ ηνπο ηειηθνχο 

θηεκαηνινγηθνχο πίλαθεο
2
 (ηερληθά δηαπηζηψλεηαη ε θφξησζε ηεο θηεκαηνινγηθήο βάζεο ελφο 

ΟΤΑ ζην ΣΠΔΚ θαη ε απφθαζε εθδίδεηαη νξηζκέλεο εκέξεο κεηά ηε θφξησζε ηεο ηειηθήο 

βάζεο θηεκαηνγξάθεζεο ηνπ ΟΤΑ ζην ΣΠΔΚ, ζπλήζσο 3-5 εβδνκάδεο πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηνπ Κηεκαηνινγίνπ) 

4. Ηκεξνκελία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κηεκαηνινγηθνύ Γξαθείνπ γηα έλα ΟΣΑ: Πξφθεηηαη 

γηα ηελ εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη ζηελ νηθεία  απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ ΠΔΝ σο εκεξνκελία 

έλαξμεο ηζρχνο ηνπ Κηεκαηνινγίνπ ζηνλ θηεκαηνγξαθεκέλν Ο.Τ.Α. πνπ ζεκαηνδνηεί θαη ηελ 

έλαξμε ηεο κεηαβαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ νηθείνπ Υπνζεθνθπιαθείνπ σο Κηεκαηνινγηθνχ 

Γξαθείνπ
3
. Γηα ηελ εκεξνκελία απηή, ην Υπνζεθνθπιαθείν ελεκεξψλεηαη κε επηζηνιή ηεο 

                                                 

 
1 ,2,3

 εκείσζε: Αλάινγα κε ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο ησλ ζπκβάζεσλ θηεκαηνγξάθεζεο, νη ππφ ζηνηρεία Β2, Β3 

θαη Β4 απνθάζεηο σο πξνο ηελ πεξαίσζε ηεο θηεκαηνγξάθεζεο, ηελ θαηαρψξεζε ησλ πξψησλ εγγξαθψλ ζην 

Κηεκαηνινγηθφ Βηβιίν θαη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ θηεκαηνινγίνπ ζε κία πεξηνρή είλαη πξαθηηθψο δπλαηφ λα 

νξίδνληαη κε κία ή πεξηζζφηεξεο απνθάζεηο ηνπ Υπνπξγνχ ΠΔΝ. 
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EKXA Α.Δ.. Αλάινγνπ πεξηερνκέλνπ επηζηνιή απνζηέιιεηαη θαη ζε ινηπνχο εκπιεθφκελνπο 

θνξείο (π.ρ. Διιεληθφ Γεκφζην, Υπνπξγφ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ, επηζηεκνληθνχο θνξείο θ.ιπ.). 

 

 

Γ.   Γεληθή πεξηγξαθή ηεο δηαρείξηζεο εγγξάθσλ «παγσκέλνπ δηαζηήκαηνο»: 

 

1. Γηα ην δηάζηεκα πνπ ζα κεζνιαβήζεη απφ ηελ επνκέλε ηεο παξέιεπζεο ηεο εκεξνκελίαο 

ηειεπηαίαο ελεκέξσζεο ηεο ηεξνχκελεο βάζεο θηεκαηνινγηθψλ δεδνκέλσλ κέρξη θαη ηελ 

θαηαρψξηζε ησλ πξψησλ εγγξαθψλ ζηα θηεκαηνινγηθά βηβιία, ην νηθείν Γξαθείν 

Κηεκαηνγξάθεζεο εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί γηα ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ 

θηεκαηνγξαθνχκελνπ αθηλήηνπ.  

2. Τα έγγξαθα πνπ παξαιακβάλνληαη πξνο κεηαγξαθή απφ ην Υπνζεθνθπιαθείν γηα ηνλ ππφ 

θηεκαηνγξάθεζε  ΟΤΑ θαηά ην «παγσκέλν δηάζηεκα», ζπληζηάηαη  λα δηαρσξίδνληαη απφ ηηο 

ππφινηπεο εηζεξρφκελεο πξάμεηο ηνπ Υπνζεθνθπιαθείνπ, λα αξηζκνχληαη θαηά ζεηξά ρξνληθήο 

πξνηεξαηφηεηαο κε κνιχβη θαη λα θαηαγξάθνληαη ζε άηππν ρεηξφγξαθν πξσηφθνιιν πξάμεσλ 

«παγσκέλεο πεξηφδνπ».  

3. Η πξσηνθφιιεζε θαη θαηαρψξηζε ησλ πξάμεσλ ηνπ «παγσκέλνπ δηαζηήκαηνο» γηα έλαλ ΟΤΑ 

ζην ΣΠΔΚ, πξνυπνζέηεη ηελ θφξησζε ζην ΣΠΔΚ ηεο ηειηθήο βάζεο θηεκαηνγξάθεζεο ηνπ 

αληίζηνηρνπ ΟΤΑ. 

4. Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξσηνθφιιεζεο ησλ πξάμεσλ πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί θαηά ην  

«παγσκέλν δηάζηεκα», ε εθαξκνγή Ηκεξνινγίνπ Πξάμεσλ ηνπ ΣΠΔΚ δηαζέηεη εηδηθή 

ιεηηνπξγηθφηεηα εηζαγσγήο αηηήζεσλ 6.4 «παγσκέλνπ δηαζηήκαηνο», ε νπνία παξέρεη ηελ 

δπλαηφηεηα ζηαδηαθήο πξσηνθφιιεζεο απηψλ πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Κηεκαηνινγίνπ γηα 

ηνλ ελ ιφγσ ΟΤΑ. Αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο πνπ παξέρνληαη αθνινχζσο ππφ ηελ επνπηεία ηεο 

EKXA Α.Δ., νη πξάμεηο πνπ πξσηνθνιινχληαη απφ ην ΚΓ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ «παγσκέλνπ 

δηαζηήκαηνο» εκθαλίδνληαη απηφκαηα ζην ΣΠΔΚ σο πξσηνθνιιεκέλεο θαηά ηελ πξψηε εκέξα 

έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κηεκαηνινγηθνχ Γξαθείνπ.  

5. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ πξσηνθφιιεζε κηαο πξάμεο «παγσκέλνπ δηαζηήκαηνο» είλαη ε 

ηαπηνπνίεζε ηνπ ΚΑΔΚ ηνπ(ησλ) επεξεαδφκελνπ(σλ) αθηλήηνπ(σλ). Δθ’ φζνλ, γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν, δελ θαηαζηεί δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηνπ ΚΑΔΚ ηνπ(ησλ) 

επεξεαδφκελνπ(σλ) αθηλήηνπ(σλ), ηα αθίλεηα ζεκεηψλνληαη ζηελ εθαξκνγή Ηκεξνινγίνπ 

Πξάμεσλ ηνπ ΣΠΔΚ σο αλεληφπηζηα θαη ε πξάμε ζα πξέπεη κε επζχλε ηνπ Πξντζηακέλνπ λα 

απνξξηθζεί ζην ΣΠΔΚ θαηά ηελ πξψηε εκέξα ιεηηνπξγίαο ηνπ Κηεκαηνινγηθνχ Γξαθείνπ γηα 

ηνλ ζπγθεθξηκέλν ΟΤΑ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ αλαθξίβεηεο θαηά ηελ ηήξεζε ησλ 

Κηεκαηνινγηθψλ Φχιισλ θαη ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ. 

6. Οη πξάμεηο ηνπ «παγσκέλνπ δηαζηήκαηνο» πξσηνθνιινχληαη ζηελ εθαξκνγή Ηκεξνινγίνπ 

Πξάμεσλ ηνπ ΣΠΔΚ θάλνληαο ρξήζε ηεο εηδηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο εηζαγσγήο αηηήζεσλ 6.4 

«παγσκέλνπ δηαζηήκαηνο». Η δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ πξσηνθφιιεζε πξάμεσλ 

θαηά ην «παγσκέλν δηάζηεκα» ζην ΣΠΔΚ είλαη ε ίδηα αλεμαξηήησο εάλ πξφθεηηαη γηα 

Κηεκαηνινγηθφ Γξαθείν πνπ ήδε ιεηηνπξγεί γηα άιινπο ΟΤΑ ή γηα λέν Κηεκαηνινγηθφ 

Γξαθείν πνπ ζα  ιεηηνπξγήζεη γηα πξψηε θνξά.  

7. Δθ’ φζνλ έρεη ηεξεζεί πξνζεθηηθά ε πεξηγξαθφκελε αθνινχζσο δηαδηθαζία, θαηά ηελ πξψηε 

εκέξα ιεηηνπξγίαο ηνπ Κηεκαηνινγηθνχ Γξαθείνπ γηα ηνλ θηεκαηνγξαθεκέλν  ΟΤΑ, φιεο νη 

πξάμεηο πνπ έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζηαδηαθά θαηά ην «παγσκέλν δηάζηεκα» θάλνληαο ρξήζε 

ηεο ζρεηηθήο ιεηηνπξγίαο , εκθαλίδνληαη απηφκαηα σο πξσηνθνιιεζείζεο ζην ΣΠΔΚ θαηά ηελ 

πξψηε εκέξα ιεηηνπξγίαο κε ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο πνπ πξσηνθνιιήζεθαλ θαηά ην 

«παγσκέλν δηάζηεκα». 

8. Οη πξάμεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα θαηαρψξηζε κεηά ηελ πξψηε εκέξα ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Κηεκαηνινγηθνχ Γξαθείνπ,  πξσηνθνιινχληαη θαλνληθά θαη ζχκθσλα κε ηελ ρξνληθή ζεηξά 

ππνβνιήο ηνπο ζηελ εθαξκνγή Ηκεξνινγίνπ Πξάμεσλ ηνπ ΣΠΔΚ, ιακβάλνληαο δηαδνρηθά 

ηνπο επφκελνπο θαηά ζεηξά αξηζκνχο πξσηνθφιινπ. 

9. Γηα ηελ επεμεξγαζία θαη θαηαρψξηζε ησλ πξάμεσλ ηνπ «παγσκέλνπ δηαζηήκαηνο» ζην ΣΠΔΚ, 
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ηζρχνπλ φινη νη θαλφλεο λνκηθνχ ειέγρνπ, επεμεξγαζίαο θαη απνδνρήο/απφξξηςεο πξάμεσλ πνπ 

ηζρχνπλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ Κηεκαηνινγίνπ. Γηα ην ιφγν απηφ, θαηά ηελ παξαιαβή ησλ 

πξνο κεηαγξαθή ζην Υπνζεθνθπιαθείν πξάμεσλ θαηά ην «παγσκέλν δηάζηεκα» ζπληζηάηαη, 

ζηνλ βαζκφ πνπ είλαη εθηθηφ, λα γίλεηαη ηαπηφρξνλα θαη έιεγρνο ηεο θηεκαηνινγηθήο βάζεο 

θαη λα ελεκεξψλεηαη ν αηηψλ γηα πηζαλφλ απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηέο ηνπ, πξνθεηκέλνπ 

λα θαηαζηεί δπλαηή θαη ε θαηαρψξηζε ηεο πξάμεο ζην ΣΠΔΚ (πξηλ θνξησζεί ε ηειηθή 

θηεκαηνινγηθή βάζε ζην ΣΠΔΚ, απηφ γίλεηαη κε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν 

Κηεκαηνγξάθεζεο ελψ κεηά ηελ θφξησζε απηήο γίλεηαη απεπζείαο απφ ην Υπνζεθνθπιαθείν). 

 

Γ.    Δηδηθόηεξεο νδεγίεο αλά ελέξγεηα: 

 

1.    Παπαλαβή - ηακηοποίηζη ππάξεων «παγωμένος διαζηήμαηορ» 

 

Έσο ηηο πξψηεο εγγξαθέο, εμαθνινπζεί λα ηζρχεη κε πνηλή αθπξφηεηαο, ε ππνρξέσζε γηα ηε 

κλεία θη επηζχλαςε πηζηνπνηεηηθνχ θηεκαηνγξαθνχκελνπ αθηλήηνπ γηα ηε ζχληαμε 

ζπκβνιαίσλ κε πεξηερφκελν ηε ζχζηαζε, κεηάζεζε, αιινίσζε ή θαηάξγεζε εκπξαγκάησλ 

δηθαησκάησλ ή άιισλ εγγξαπηέσλ ζηα θηεκαηνινγηθά βηβιία δηθαησκάησλ ζε αθίλεηα ηεο 

πεξηνρήο απηήο. 

 

Καηά ην ίδην δηάζηεκα, ηζρχεη θαη ε απαγφξεπζε γηα ηελ θαηαρψξηζε ζηα βηβιία κεηαγξαθψλ 

θαη ππνζεθψλ νπνηαζδήπνηε δηθαηνπξαμίαο, φπνπ είλαη ζπκβαιιφκελνο ν ππφρξενο ζε 

ππνβνιή δήισζεο, αλ δελ κλεκνλεχεηαη φηη επηζπλάπηεηαη ζε απηήλ ην πηζηνπνηεηηθφ 

θηεκαηνγξαθνχκελνπ αθηλήηνπ σο πξναλαθέξζεθε θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 5§§1 θαη 3 λ. 

2308/1995. 

 

Καηά ην «παγσκέλν δηάζηεκα» αίξεηαη ε ππνρξέσζε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ γηα 

ηελ ππνβνιή δήισζεο Γ2 απφ ηνλ απνθηψληα ην εγγξαπηέν δηθαίσκα, πνπ αθνξά ε πξνο 

θαηαρψξηζε ζηα βηβιία ηνπ Υπνζεθνθπιαθείνπ πξάμε. Καηά ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ γηα 

ηε κεηαγξαθή ησλ πξάμεσλ ζηα βηβιία ηνπ Υπνζεθνθπιαθείνπ πνπ αθνξνχλ ζε αθίλεηα ηεο 

ππφ θηεκαηνγξάθεζε πεξηνρήο πνπ βξίζθνληαη ζε πεξίνδν «παγσκέλνπ δηαζηήκαηνο», νη 

πξάμεηο (π.ρ. ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα, δηθαζηηθέο απνθάζεηο ) ππνβάιινληαη θαη ζε 

δεύηεξν αληίγξαθν πνπ πξννξίδεηαη γηα ηηο εξγαζίεο θαη ηα αξρεία ηνπ θηεκαηνινγίνπ 

(Σεκ.: Τν αληίγξαθν ηνπ θηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζην ηελ πεξίιεςε θαη ην 

ζψκα ηεο πξάμεο ζπλνδεπφκελα – εθφζνλ ππνβάιιεηαη- απφ ην πηζηνπνηεηηθφ 

θηεκαηνγξαθνχκελνπ αθηλήηνπ ζε απιά θσηνηππηθά αληίγξαθα).   

 

Πξνο δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απηεπάγγειηεο ελεκέξσζεο ησλ θηεκαηνινγηθψλ 

βηβιίσλ, ζπληζηάηαη κε ηελ αίηεζε ηεο θαηαρψξηζεο ηεο εγγξαπηέαο πξάμεο ζηα βηβιία ηνπ 

Υπνζεθνθπιαθείνπ λα ζπλππνβάιιεηαη απιφ θσηνηππηθφ αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ 

θηεκαηνγξαθνχκελνπ αθηλήηνπ πνπ έρεη επηζπλαθζεί ζε απηήλ θαη ηεξείηαη ζην αξρείν ηνπ 

ζπκβνιαηνγξάθνπ. Γηα ηηο πξάμεηο εθείλεο πνπ δελ απαηηείηαη ε επηζχλαςε πηζηνπνηεηηθνχ 

θηεκαηνγξαθνχκελνπ αθηλήηνπ (π.ρ. θαηαζρέζεηο, αγσγέο, δηθαζηηθέο απνθάζεηο), ζπληζηνχκε 

γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο λα ζπλππνβάιιεηαη πηζηνπνηεηηθφ  θηεκαηνγξαθνχκελνπ αθηλήηνπ γηα 

ην πξφζσπν ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ επηβάιιεηαη ν πεξηνξηζκφο ή ελ γέλεη ε δέζκεπζε ηεο 

εμνπζίαο δηάζεζεο ή αζθείηαη ε δηαδηθαζηηθή ελέξγεηα ή πξάμε θαη είλαη ππφρξεν ζε ππνβνιή 

δήισζεο (π.ρ. ν θαζ’ νπ ε θαηάζρεζε, ν ελαγφκελνο επί εγγξαπηέαο αγσγήο).  

 

Τα έγγξαθα πνπ παξαιακβάλνληαη πξνο κεηαγξαθή απφ ην Υπνζεθνθπιαθείν γηα έλαλ ΟΤΑ 

θαηά ην «παγσκέλν δηάζηεκα» ζα πξέπεη λα δηαρσξίδνληαη απφ ηηο ππφινηπεο εηζεξρφκελεο 

πξάμεηο ηνπ Υπνζεθνθπιαθείνπ, λα αξηζκνχληαη θαηά ζεηξά ρξνληθήο πξνηεξαηφηεηαο κε 

κνιχβη θαη λα θαηαρσξίδνληαη ζε άηππν ρεηξφγξαθν πξσηφθνιιν πξάμεσλ παγσκέλεο 

πεξηφδνπ. Σε πεξίπησζε πνπ ζπκπέζνπλ ζε πεξίνδν «παγσκέλνπ δηαζηήκαηνο» ηαπηφρξνλα 

άλσ ηνπ ελφο ΟΤΑ αξκνδηφηεηνο ηνπ ίδηνπ Υπνζεθνθπιαθείνπ, ην άηππν πξσηφθνιιν ηεξείηαη 
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αλά ΟΤΑ. 

 

Τν άηππν πξσηφθνιιν πξάμεσλ «παγσκέλνπ δηαζηήκαηνο» ζπζρεηίδεη ηνλ αξηζκφ άηππνπ 

πξσηνθφιινπ (δει. ηεο ζεηξάο πξνηεξαηφηεηαο) ελφο ππνβιεζέληνο εγγξάθνπ κε ηνλ αξηζκφ 

θαη ηελ εκεξνκελία πξσηνθφιινπ ηνπ Υπνζεθνθπιαθείνπ, ηνλ αξηζκφ θαη ηελ εκεξνκελία ηνπ 

εγγξάθνπ, ην είδνο ηεο πξάμεο θαη ηα ζηνηρεία κεηαγξαθήο. Υπφδεηγκα άηππνπ πξσηνθφιινπ 

επηζπλάπηεηαη. 

 

Οη πξάμεηο παγσκέλνπ δηαζηήκαηνο πνπ θαηαρσξίδνληαη απηεπάγγειηα κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ 

άξζξνπ 6 παξ. 4 ηνπ λ. 2664/1998 δελ ζπλνδεχνληαη απφ ηελ αληίζηνηρε αίηεζε θαηαρψξηζεο 

εγγξαπηέαο πξάμεο θαη απφζπαζκα θηεκαηνινγηθνχ δηαγξάκκαηνο. 

 

 

2.    Ενηοπιζμόρ ακινήηων 

 

Ιδηαίηεξε ζεκαζία ζα πξέπεη λα δνζεί ζηνλ γξήγνξν θαη νξζφ εληνπηζκφ ησλ επεξεαδφκελσλ  

αθηλήησλ κηαο πξάμεο παγσκέλνπ δηαζηήκαηνο.  

 

Δθ’ φζνλ έρεη ππνβιεζεί κε ηελ πξάμε αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ θηεκαηνγξαθνχκελνπ 

αθηλήηνπ ή ν ΚΑΔΚ ησλ επεξεαδφκελσλ αθηλήησλ αλαγξάθεηαη ζην ζψκα ηεο πξάμεο, ε 

δηαδηθαζία εληνπηζκνχ ηνπ/ησλ ΚΑΔΚ πξαγκαηνπνηείηαη εχθνια, γξήγνξα θαη κε αζθάιεηα. 

Σε θάζε πεξίπησζε, πξν ηεο πξσηνθφιιεζεο ηεο πξάμεο ζηελ εθαξκνγή Ηκεξνινγίνπ 

Πξάμεσλ ηνπ ΣΠΔΚ, νη ΚΑΔΚ ησλ επεξεαδφκελσλ αθηλήησλ ζα πξέπεη λα επηβεβαηψλνληαη 

κέζσ ΣΠΔΚ. 

 

Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ πξνθχπηεη ζαθψο ν ΚΑΔΚ ηνπ(ησλ) επεξεαδφκελνπ(σλ) 

αθηλήηνπ(σλ) κίαο κεηαγξαθείζαο πξάμεο απφ ηα ππνβαιιφκελα ζην Υπνζεθνθπιαθείν 

έγγξαθα, ε ηαπηνπνίεζε ηνπ ΚΑΔΚ ησλ αθηλήησλ απφ ηα ζηνηρεία ηεο πξάμεο, ελδέρεηαη λα 

θαζπζηεξήζεη ζεκαληηθά ηε δηαδηθαζία πξσηνθφιιεζεο, θαζψο ν ππάιιεινο πνπ δηελεξγεί ηελ 

πξσηνθφιιεζε ζα πξέπεη λα αλαηξέμεη ζηα ζηνηρεία αθηλήησλ θαη δηθαηνχρσλ πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηελ πξάμε θαη λα δηελεξγήζεη ζρεηηθή αλαδήηεζε ζην ΣΠΔΚ, πξνθεηκέλνπ λα 

ηαπηνπνηήζεη ηνπο ΚΑΔΚ.  Σε εμαηξεηηθέο κάιηζηα πεξηπηψζεηο, ηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη 

ζην ζψκα ηεο πξάμεο ελδέρεηαη λα κελ επηηξέπνπλ ηελ αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηνπ 

ΚΑΔΚ ελφο αθηλήηνπ (π.ρ. γηα νξηδφληηεο ίδησλ ηεηξαγσληθψλ, ίδηνπ νξφθνπ, ησλ ίδησλ 

ηδηνθηεηψλ ζε κηα πνιπθαηνηθία). 

 

Πξνζνρή:  

 

Θα πξέπεη λα εμαληιείηαη θάζε δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ ηνπ ΚΑΔΚ φισλ ησλ επεξεαδφκελσλ 

απφ κία πξάμε αθηλήησλ πξηλ ηε δηελέξγεηα ηεο πξσηνθφιιεζεο. Δθφζνλ ν ΚΑΔΚ ηνπ 

επεξεαδφκελνπ αθηλήηνπ δελ ηαπηνπνηεζεί, ν ππάιιεινο πνπ δηελεξγεί ηελ πξσηνθφιιεζε 

νθείιεη λα ζεκεηψζεη φηη ν ΚΑΔΚ ηνπ αθηλήηνπ δελ εληνπίζηεθε, κε ζπλέπεηα ηελ 

αλαγθαζηηθή απφξξηςή ηεο ζην ΣΠΔΚ, θαηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Κηεκαηνινγηθνχ 

Γξαθείνπ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ΟΤΑ. Απηφ, ελ ηέιεη δεκηνπξγεί εθθξεκφηεηεο ζηελ 

θηεκαηνινγηθή βάζε θη ειιείςεηο ζηα θηεκαηνινγηθά θχιια, πνπ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ 

ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν κε επηκέιεηα ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 6 

παξ. 4 λ. 2664/98 θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ Κηεκαηνινγίνπ γηα ηνλ ΟΤΑ. Πεξαηηέξσ, εθφζνλ 

θαηά ηελ πξσηνθφιιεζε δελ εηζαρζεί ην ζχλνιν ησλ επεξεαδνκέλσλ ΚΑΔΚ εληφο ηεο εκέξαο 

πξσηνθφιιεζεο, ε πξνζζήθε λέσλ ΚΑΔΚ ζε έλα πξσηφθνιιν ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν 

θαζίζηαηαη εθηθηή κφλν κε παξέκβαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ Κηεκαηνινγηθνχ Γξαθείνπ κε 

ην ξφιν απμεκέλσλ αξκνδηνηήησλ πνπ κφλν απηφο δηαζέηεη. 
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3.   Ππωηοκόλληζη Ππάξεων «παγωμένος διαζηήμαηορ»:  Πποϋποθέζειρ/Πιθανά πποβλήμαηα 

  

  Η έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο πξσηνθφιιεζεο – θαηαρψξηζεο ησλ εγγξάθσλ ηνπ «παγσκέλνπ 

δηαζηήκαηνο» είλαη δπλαηφ λα μεθηλήζεη κφλν κεηά ηελ θφξησζε ηεο ηειηθήο βάζεο 

θηεκαηνγξάθεζεο (αξρηθέο εγγξαθέο) ζην ΣΠΔΚ.  

 

 

Πξνζνρή:  

 

Ιδηαίηεξε ζεκαζία πξέπεη λα δνζεί ζηελ νινθιήξσζε ηεο πξσηνθφιιεζεο ησλ εγγξάθσλ ηνπ 

«παγσκέλνπ δηαζηήκαηνο» ζην ΣΠΔΚ έσο ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Κηεκαηνινγηθνχ 

Γξαθείνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ΟΤΑ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε πξσηνθφιιεζε ησλ 

αηηήζεσλ πνπ ζα παξαιεθζνχλ θαηά ηελ πξψηε εκέξα ιεηηνπξγίαο ηνπ Γξαθείνπ θαη λα 

εμαζθαιηζηεί ε νξζφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θηεκαηνινγηθψλ θχιισλ γηα ηηο εθεμήο 

αλάγθεο λνκηθήο έξεπλαο ζηα θηεκαηνινγηθά βηβιία. Η επεμεξγαζία θαη θαηαρψξηζε ησλ 

πξσηνθνιιεκέλσλ πξάμεσλ ηνπ «παγσκέλνπ δηαζηήκαηνο» ζην ΣΠΔΚ είλαη δπλαηφλ λα 

γίλνπλ ζε επφκελεο εκέξεο ιεηηνπξγίαο. 

 

Δπί ηνπ πξαθηένπ, ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί φηη, ηελ ηειεπηαία εκέξα πξηλ ηελ έλαξμε 

ιεηηνπξγίαο γηα έλαλ ΟΤΑ, ζα έρνπλ πξσηνθνιιεζεί φια ηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ηπρφλ ΟΤΑ 

γηα ηνπο νπνίνπο ην Κηεκαηνινγηθφ Γξαθείν ήδε ιεηηνπξγεί θαη επηπιένλ φιεο νη πξάμεηο ηνπ 

«παγσκέλνπ δηαζηήκαηνο» ηνπ/ησλ πξνο έληαμε ΟΤΑ κε απφιπηε ρξνλνινγηθή ζεηξά.  

 

Γηα ηελ πξσηνθφιιεζε, αθνινπζείηαη ε παξαθάησ δηαδηθαζία:  

 

1. Αθνχ θνξησζεί ζην ΣΠΔΚ ε ηειηθή θηεκαηνινγηθή βάζε (αξρηθέο εγγξαθέο) ηνπ ΟΤΑ, ηα 

δεχηεξα αληίγξαθα ησλ ζσκάησλ ησλ πξάμεσλ «παγσκέλνπ δηαζηήκαηνο» πνπ 

ππνβιήζεθαλ κε ηελ αίηεζε κεηαγξαθήο ζην Υπνζεθνθπιαθείν, κεηαθέξνληαη ζην 

Κηεκαηνινγηθφ Γξαθείν καδί κε ηνλ πιήξσο ζπκπιεξσκέλν πίλαθα άηππνπ πξσηνθφιινπ 

πξάμεσλ «παγσκέλνπ δηαζηήκαηνο» πνπ ηεξνχζε ην Υπνζεθνθπιαθείν, ψζηε λα 

πξσηνθνιιεζνχλ θαη θαηαρσξηζζνχλ νη ελ ιφγσ πξάμεηο ζην ΣΠΔΚ κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ 

άξζξνπ 6 παξ. 4 ηνπ Ν.2664/1998.  

2. Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πξσηνθφιιεζεο, ζα πξέπεη λα γίλεη πξνζεθηηθή αληηπαξαβνιή ησλ 

παξαιεθζεηζψλ πξάμεσλ κε ηηο εγγξαθέο ηνπ άηππνπ πίλαθα πξσηνθφιινπ, πξνθεηκέλνπ 

λα επηβεβαησζεί φηη: α) έρνπλ κεηαθεξζεί απφ ην Υπνζεθνθπιαθείν ζην Κηεκαηνινγηθφ 

Γξαθείν φια ηα πξνο θαηαρψξηζε έγγξαθα θαη β) φιεο νη πξάμεηο έρνπλ θαηαρσξηζηεί ζην 

άηππν πξσηφθνιιν πξάμεσλ «παγσκέλνπ δηαζηήκαηνο» κε ηε ζεηξά ηεο ρξνληθήο 

πξνηεξαηφηεηαο πνπ έιαβαλ θαηά ην ρξφλν κεηαγξαθήο/εγγξαθήο ηνπο ζηα  βηβιία ηνπ 

Υπνζεθνθπιαθείνπ.  

3. Γίλεηαη έιεγρνο γηα ην αλ αλαγξάθεηαη ν ΚΑΔΚ  ησλ επεξεαδφκελσλ  αθηλήησλ ζην ζψκα 

ηεο πξάμεο ή, ζε αληίζεηε πεξίπησζε, εάλ ε πξάμε ζπλνδεχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθφ 

θηεκαηνγξαθνχκελνπ αθηλήηνπ ηνπ άξζξνπ 5, λ. 2308/95. 

(εκείσζε: ηα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά εθδίδνληαη απφ ηα Γξαθεία Κηεκαηνγξάθεζεο έσο 

ηελ εκεξνκελία θαηαρψξηζεο πξψησλ εγγξαθψλ γηα ηνλ θηεκαηνγξαθεκέλν ΟΤΑ. 

Σπλεπψο, γηα έγγξαθα πνπ ζπληάζζνληαη κεηά ηελ εκεξνκελία θαηαρψξηζεο ησλ πξψησλ 

εγγξαθψλ ηνπ θηεκαηνγξαθεκέλνπ ΟΤΑ θαη έσο ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ηεο έλαξμεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Κηεκαηνινγηθνχ Γξαθείνπ, ελδέρεηαη λα κελ πξνθχπηεη άκεζα ν ΚΑΔΚ  

ησλ επεξεαδφκελσλ  αθηλήησλ απφ ηα ζψκαηα ησλ ππνβαιιφκελσλ πξάμεσλ ή απφ ηα 

ζπλππνβαιιφκελα κε απηά έγγξαθα, αθνχ δελ ζα είλαη ηφηε εθηθηή ε έθδνζε 

πηζηνπνηεηηθνχ θηεκαηνγξαθνχκελνπ αθηλήηνπ). 

4. Όηαλ δελ πξνθχπηεη ζαθψο ν ΚΑΔΚ ηνπ(ησλ) επεξεαδφκελνπ(σλ) αθηλήηνπ(σλ) κίαο 

κεηαγξαθείζαο πξάμεο «παγσκέλνπ δηαζηήκαηνο» απφ ηα ππνβαιιφκελα έγγξαθα, ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη πξνζπάζεηα ηαπηνπνίεζεο ηνπ ΚΑΔΚ ησλ αθηλήησλ απφ ηα παξερφκελα 
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ζην ζψκα ηεο πξάμεο  ζηνηρεία πεξηγξαθήο αθηλήηνπ (δηεχζπλζε, φξνθνο, αξηζκφο 

δηεξεκέλεο θ.ιπ.) θαη ηδηνθηεηψλ, ζχκθσλα κε ηα εθηεζέληα ζηελ ελφηεηα Γ2. 

5. Δθ’ φζνλ, παξά ηαχηα, δελ θαηαζηεί δπλαηφο ν εληνπηζκφο ηνπ ΚΑΔΚ ηνπ(ησλ) 

επεξεαδφκελνπ(σλ) αθηλήηνπ(σλ), ηα αθίλεηα ζεκεηψλνληαη ζηελ εθαξκνγή Ηκεξνινγίνπ 

Πξάμεσλ ηνπ ΣΠΔΚ σο αλεληφπηζηα, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη απηέο νη πξάμεηο ζα πξέπεη 

λα απνξξηθζνχλ ζην ΣΠΔΚ θαηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Κηεκαηνινγηθνχ Γξαθείνπ 

γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ΟΤΑ. 

6. Ο ππάιιεινο πξσηνθφιιεζεο (ξφινο Υπάιιεινο Τακείνπ Δηζαγσγήο Αηηήζεσλ 6.4) 

πξσηνθνιιεί ηα έγγξαθα, ζπλδένληαο θάζε ππνβιεζείζα πξάμε «παγσκέλνπ δηαζηήκαηνο» 

κε ηνλ ΚΑΔΚ ησλ επεξεαδφκελσλ  αθηλήησλ. 

7. Σηε ζπλέρεηα ν ππάιιεινο πιήξσλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ΣΠΔΚ δηα ηνπ πιήθηξνπ 

«δηφξζσζε» ζεκεηψλεη ζε θάζε πξάμε ηελ εμήο παξαηήξεζε «Εγγπαθή ππάξηρ με ηην 

διαδικαζία ηος άπθπος 6 παπ. 4 ηος ν. 2664/1998. Σηοισεία μεηαγπαθήρ: 

Υποθηκοθςλακείο……, ηόμορ…, απιθμόρ, ημεπομηνία….».  

 

 

4.   Ππωηοκόλληζη Ππάξεων «παγωμένος διαζηήμαηορ»: Διαδικαζία-Ενέπγειερ-Επικοινωνία 

 

Καηά ηελ πξσηνθφιιεζε ησλ πξάμεσλ ηνπ «παγσκέλνπ δηαζηήκαηνο» ελφο ΟΤΑ δελ γίλεηαη 

δηάθξηζε πεξί ηνπ θαηά πφζνλ ην Υπνζεθνθπιαθείν ήδε ιεηηνπξγεί σο Κηεκαηνινγηθφ 

Γξαθείν γηα άιινπο ΟΤΑ ή πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζεη σο Κηεκαηνινγηθφ Γξαθείν γηα πξψηε 

θνξά. Πξνο απνθπγή παξαλνήζεσλ, ν αξηζκφο άηππνπ πξσηνθφιινπ ησλ πξάμεσλ 

«παγσκέλνπ δηαζηήκαηνο» αλαθέξεηαη ηφζν ζηελ εθαξκνγή ειεθηξνληθνχ εκεξνινγίνπ φζν 

θαη ζην ΣΠΔΚ σο «αξηζκφο πξνηεξαηφηεηαο», πξνθεηκέλνπ λα κελ ζπγρέεηαη κε ηνλ 

πξαγκαηηθφ αξηζκφ πξσηνθφιινπ, πνπ ζα ιάβνπλ ζην Ηκεξνιφγην Πξάμεσλ θαηά ηελ πξψηε 

εκέξα ιεηηνπξγίαο ηνπ Κηεκαηνινγηθνχ Γξαθείνπ. 

 

Η πξσηνθφιιεζε ησλ πξάμεσλ παγσκέλνπ δηαζηήκαηνο δελ παξνπζηάδεη θακία ηερληθή 

ηδηαηηεξφηεηα έλαληη ηεο θαλνληθήο δηαδηθαζίαο πξσηνθφιιεζεο θαηά ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία 

ελφο Κηεκαηνινγηθνχ Γξαθείνπ θαη πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ ίδησλ νζνλψλ κε κφλε 

δηαθνξά φηη ν ρεηξηζηήο εηζάγεη ρεηξνθίλεηα θαη εθ ησλ πξνηέξσλ ηνλ αξηζκφ πξνηεξαηφηεηαο 

ελφο εγγξάθνπ. Η πξσηνθφιιεζε κπνξεί λα μεθηλήζεη νπνηεδήπνηε κεηά ηε θφξησζε ηεο 

θηεκαηνινγηθήο βάζεο ηνπ εληαζζφκελνπ ΟΤΑ ζην ΣΠΔΚ (εθφζνλ έρεη πξνεγεζεί ε 

ηαπηνπνίεζε ησλ ΚΑΔΚ ησλ επεξεαδφκελσλ αθηλήησλ) θαη κπνξεί λα γίλεηαη κε νπνηνδήπνηε 

ξπζκφ επηηξέπεη ν θφξηνο εξγαζίαο ηνπ Υπνζεθνθπιαθείνπ, αξθεί λα έρεη νινθιεξσζεί έσο 

ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Κηεκαηνινγηθνχ Γξαθείνπ γηα ηνλ εληαζζφκελν ΟΤΑ. Δθφζνλ ν 

αξηζκφο πξνηεξαηφηεηαο ησλ εγγξάθσλ «παγσκέλνπ δηαζηήκαηνο» είλαη γλσζηφο εθ ησλ 

πξνηέξσλ κέζσ ηνπ Υπνζεθνθπιαθείνπ, ε πξσηνθφιιεζε πξάμεσλ «παγσκέλνπ 

δηαζηήκαηνο» απφ ην Κηεκαηνινγηθφ Γξαθείν δελ είλαη απαξαίηεην λα γίλεηαη ζεηξηαθά, 

πξάγκα πνπ παξέρεη ζεηξά πιενλεθηεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, ζε ΟΤΑ κε κεγάιν πιήζνο 

πξάμεσλ «παγσκέλνπ δηαζηήκαηνο», απηφ επηηξέπεη λα δηεμάγεηαη ηαπηφρξνλα πξσηνθφιιεζε 

δηαθνξεηηθψλ παθέησλ εγγξάθσλ απφ πεξηζζφηεξνπο ηνπο ελφο ππαιιήινπο. Δπηπιένλ, εάλ 

εθθξεκεί γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ν εληνπηζκφο ησλ ΚΑΔΚ ησλ εκπιεθφκελσλ αθηλήησλ κίαο 

πξάμεο, ε πξσηνθφιιεζε εγγξάθσλ κε κεηαγελέζηεξνπο αξηζκνχο πξνηεξαηφηεηαο κπνξεί λα 

ζπλερίζεη ρσξίο θψιπκα. 

 

Πξάμεηο «παγσκέλνπ δηαζηήκαηνο» πνπ έρνπλ πξσηνθνιιεζεί θαηά ηα αλσηέξσ, είλαη επίζεο 

δπλαηφ λα επεμεξγάδνληαη ζηαδηαθά αθφκε θαη εληφο ηνπ «παγσκέλνπ δηαζηήκαηνο» αζρέησο 

εάλ, ηππηθά, δε ιεηηνπξγεί αθφκε Κηεκαηνινγηθφ Γξαθείν  γηα ηνλ ελ ιφγσ ΟΤΑ.  

 

Τελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα πξηλ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Κηεκαηνινγηθνχ Γξαθείνπ, 

αθνχ ηειεηψζεη ε πξσηνθφιιεζε ησλ πξάμεσλ ηνπ «παγσκέλνπ δηαζηήκαηνο», ελεκεξψλεηαη ε 

EKXA Α.Δ., κέζσ ηνπ Help Desk ηεο Γηεχζπλζεο Λεηηνπξγνχληνο Κηεκαηνινγίνπ (fax 210 
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6505936, ηει. 210 6505793) πξνθεηκέλνπ λα κεηαθέξεη ζπλνιηθά ηα πξσηνθνιιεζέληα 

έγγξαθα «παγσκέλνπ δηαζηήκαηνο» ζην Ηκεξνιφγην Πξάμεσλ ηνπ Κηεκαηνινγηθνχ Γξαθείνπ 

κεηαηξέπνληαο ηνπο αξηζκνχο πξνηεξαηφηεηαο ζε ηειηθνχο αξηζκνχο πξσηνθφιινπ θαη λα 

αιιάμεη ηελ εκεξνκελία πξσηνθφιινπ ησλ πξάμεσλ ηνπ «παγσκέλνπ δηαζηήκαηνο» ζε απηή 

ηεο πξψηεο εκέξαο ιεηηνπξγίαο. Γηα ηελ απνθπγή δπζιεηηνπξγηψλ, ε επηθνηλσλία ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη κε απνζηνιή έγγξαθεο ελεκέξσζεο απφ ηνλ Πξντζηάκελν κέζσ fax (θαη επηβεβαίσζε 

παξαιαβήο ηνπ fax κε ηειεθσληθή επηθνηλσλία) έσο ηηο 16:00 ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο ζηελ 

νπνία ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ξεηψο φηη έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία πξσηνθφιιεζεο γηα 

φιεο ηηο πξάμεηο «παγσκέλνπ δηαζηήκαηνο» θαη ην εχξνο Αξηζκψλ Πξνηεξαηφηεηαο, πνπ ζα 

πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ ζην Ηκεξνιφγην Πξάμεσλ γηα θάζε ΟΤΑ πνπ εληάζζεηαη. 

 

Πξνζνρή: 
 

1. Σε Κηεκαηνινγηθά Γξαθεία πνπ ήδε ιεηηνπξγνχλ γηα άιινπο ΟΤΑ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη 

νξζά ε αληηζηνίρηζε ησλ αξηζκψλ πξνηεξαηφηεηαο ηνπ/ησλ λένπ/σλ ΟΤΑ ζηνπο ηειηθνχο 

αξηζκνχο πξσηνθφιινπ, ην Κηεκαηνινγηθφ Γξαθείν ζα πξέπεη νπσζδήπνηε ζην ηέινο ηεο 

πξνεγνχκελεο εκέξαο λα έρεη νινθιεξψζεη ηελ πξσηνθφιιεζε ησλ πξάμεσλ πνπ 

παξειήθζεζαλ γηα ηνπο ήδε ιεηηνπξγνχληεο ΟΤΑ. Έηζη, εάλ ν ηειεπηαίνο Α.Π. ηνπ 

Λεηηνπξγνχληνο Κηεκαηνινγίνπ θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ιεηηνπξγίαο πξηλ ηελ έληαμε 

ηνπ/ησλ λένπ/σλ ΟΤΑ είλαη π.ρ. 1876, νη αξηζκνί πξσηνθφιινπ πνπ ζα ιάβνπλ νη πξάμεηο 

παγσκέλνπ δηαζηήκαηνο ζα  εκθαληζηνχλ ζηελ θνξπθή ηνπ Ηκεξνινγίνπ Πξάμεσλ ηεο 

εκεξνκελίαο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΓ θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο θέξνληαο 

δηαδνρηθνχο αξηζκνχο πξσηνθφιινπ απφ ην 1877 θαη έπεηηα (π.ρ. ε πξάμε κε αξηζκφ 

πξνηεξαηφηεηαο 1  ζα θαηαιάβεη ηε ζέζε Α.Π. απφ 1877 θ.ν.θ). 

2. Η πξσηνθφιιεζε ησλ πξάμεσλ ηνπ «παγσκέλνπ δηαζηήκαηνο» γηα έλα λέν ΟΤΑ ζα πξέπεη 

νπσζδήπνηε λα έρεη νινθιεξσζεί ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο «παγσκέλεο πεξηφδνπ» θαη, 

έσο ηελ απνζηνιή ηεο έγγξαθεο ελεκέξσζεο πξνο ηελ ΔΚΦΑ ΑΔ κε θαμ, πξνθεηκέλνπ λα 

νινθιεξσζεί εγθαίξσο ε δηαδηθαζία αληηζηνίρηζεο ησλ πξσηνθφιισλ  ησλ πξάμεσλ ηνπ 

«παγσκέλνπ δηαζηήκαηνο» έσο ην πξσί ηεο επφκελεο εκέξαο.  

 
 

5.   Καηασώπιζη Ππάξεων «Παγωμένος Διαζηήμαηορ» 

 

Όιεο νη πξάμεηο ηνπ «παγσκέλνπ δηαζηήκαηνο» είλαη δπλαηφ λα επεμεξγαζηνχλ απφ ηελ 

επφκελε ηεο εκέξαο πξσηνθφιιεζεο (φπσο ζπκβαίλεη θαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

Κηεκαηνινγηθνχ Γξαθείνπ).  

 

Γηα ηελ επεμεξγαζία θαη θαηαρψξηζε ησλ πξάμεσλ ηνπ «παγσκέλνπ δηαζηήκαηνο» ζην ΣΠΔΚ, 

ηζρχνπλ φινη νη θαλφλεο λνκηθνχ ειέγρνπ θαη απνδνρήο/απφξξηςεο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ Κηεκαηνινγίνπ. Δίλαη πηζαλφ, πξάμεηο πνπ κεηαγξάθεθαλ ρσξίο πξφβιεκα ζην 

Υπνζεθνθπιαθείν θαηά ην «παγσκέλν δηάζηεκα» λα κελ είλαη δπλαηφ λα θαηαρσξηζηνχλ ζην 

ΣΠΔΚ θαη λα πξέπεη λα απνξξηθζνχλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνεγεζεί ηπρφλ δηφξζσζε ηεο 

θηεκαηνινγηθή βάζεο ή άιιε ελέξγεηα. Δάλ κε ηελ πξάμε πνπ κεηαγξάθεθε ζηα βηβιία ηνπ 

Υπνζεθνθπιαθείνπ επέξρεηαη ρσξηθή κεηαβνιή (π.ρ. ιφγσ θαηάηκεζεο, ζπλέλσζεο, ζχζηαζεο 

πξαγκαηηθήο δνπιείαο δηφδνπ, απνηχπσζεο ρψξσλ απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ιφγσ ζχζηαζεο 

θάζεηεο ηδηνθηεζίαο), ηφηε γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ θηεκαηνινγηθψλ βηβιίσλ ζα απαηηεζεί νη 

ελδηαθεξφκελνη λα αηηεζνχλ θαη λα παξαιάβνπλ απφ ην Κηεκαηνινγηθφ Γξαθείν (κεηά ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηνπ Κηεκαηνινγίνπ) θηεκαηνγξαθηθφ δηάγξακκα, ψζηε ν κεραληθφο λα πξνβεί 

ζε ζχληαμε δηαγξάκκαηνο γεσκεηξηθψλ κεηαβνιψλ γηα ηελ ζθνπνχκελε γεσκεηξηθή κεηαβνιή 

ζχκθσλα κε ην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα πνπ έρεη επηζπλαθζεί ζηελ πξάμε. Σηελ πεξίπησζε 

απηή, αληίγξαθν ηνπ ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο ζα ζπλππνβιεζεί κε ην δηάγξακκα 

γεσκεηξηθψλ κεηαβνιψλ. Μφλν ππφ ηελ πξνυπφζεζε απηή ζα νινθιεξσζεί ε θαηαρψξηζε ηεο 



                               
 

 

: ΔηξΚ/ΓΦ/αδ/ΜΚ/ρι 13/14                       

 

 

πξάμεο ζηα θηεκαηνινγηθά βηβιία θαη δηαγξάκκαηα. 

 

Όηαλ δελ ππάξρεη ηαχηηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ κηαο πξάμεο κε ηηο αξρηθέο εγγξαθέο ηνπ 

θηεκαηνινγίνπ, ηφηε ε πξάμε απνξξίπηεηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Κηεκαηνινγηθνχ 

Γξαθείνπ θαη ελεκεξψλεηαη ν δηθαηνχρνο, ν αηηψλ ή ν έρσλ έλλνκν ζπκθέξνλ. Μεηά ηελ 

απφξξηςε, ν ελδηαθεξφκελνο δχλαηαη λα επαλέιζεη κε επηκέιεηά ηνπ κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηνπ Κηεκαηνινγίνπ θαη λα αηηεζεί ηελ θαηαρψξηζε ηεο πξάμεο κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 6 

παξ. 4 ηνπ λ. 2664/1998, αθνχ ππνβάιεη ζρεηηθή αίηεζε θαη ζπλππνβάιεη φια ηα 

πξνβιεπφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ίδηνπ λφκνπ δηθαηνινγεηηθά, έρνληαο πξνεγνπκέλσο 

ζεξαπεχζεη θάζε ηπρφλ αηέιεηα. 

 

Πξνζνρή:  
 

Όζεο πξάμεηο θαηαρσξίδνληαη θαηά ην «παγσκέλν δηάζηεκα» πξέπεη λα παξακέλνπλ ζε 

θαηάζηαζε «Υπό επεξεπγαζία» θαη λα κελ νξηζηηθνπνηνχληαη, νχηε λα εθηππψλνληαη 

θηεκαηνινγηθά θχιια θαη πηζηνπνηεηηθά θαηαρψξηζεο, δεδνκέλνπ φηη ν Αξηζκφο 

Πξνηεξαηφηεηαο θαη ε εκεξνκελία πξσηνθφιιεζεο πνπ θέξνπλ ζην ΣΠΔΚ, είλαη αθφκε 

πξνζσξηλνί. Τελ πξψηε εκέξα ιεηηνπξγίαο ηνπ Κηεκαηνινγηθνχ Γξαθείνπ γηα ηνλ 

εληαζζφκελν ΟΤΑ, νπφηε ζα έρνπλ πιένλ κεηαθεξζεί νη πξάμεηο ζην επίζεκν Ηκεξνιφγην 

Πξάμεσλ ηνπ Κηεκαηνινγηθνχ Γξαθείνπ θαη ζα έρνπλ απνδνζεί επίζεκνη αξηζκνί 

πξσηνθφιινπ ζηηο πξάμεηο ηνπ «παγσκέλνπ δηαζηήκαηνο», ζα κπνξνχλ λα νινθιεξσζνχλ νη 

αλσηέξσ ελέξγεηεο.  

 

Δπνκέλσο, πξνηείλεηαη ε ηήξεζε απφ ηνπο ρξήζηεο θαηάζηαζεο πξάμεσλ γηα ηηο νπνίεο έρεη 

νινθιεξσζεί ε επεμεξγαζία θαη παξακέλνπλ ζε θαηάζηαζε «Υπό επεξεπγαζία», ψζηε ηελ 

δεχηεξε εκέξα ιεηηνπξγίαο απηέο λα νξηζηηθνπνηεζνχλ απφ ηνλ ίδην ή άιιν δηαζέζηκν ρξήζηε.  

 

Γηα ηηο πξάμεηο «παγσκέλνπ δηαζηήκαηνο» πνπ θαηαρσξνχληαη απηεπάγγειηα ζηελ 

θηεκαηνινγηθή βάζε θαηά ην άξζξν 6§4 ηνπ λ. 2664/1998 εθδίδνληαη Πηζηνπνηεηηθά 

Καηαρψξεζεο κφλν θαηφπηλ ππνβνιήο ζρεηηθήο αίηεζεο απφ φπνηνλ έρεη έλλνκν θαη 

νπσζδήπνηε κεηά ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κηεκαηνινγίνπ. Γηα ηηο ίδηεο πξάμεηο 

εμαθνινπζνχλ λα εθδίδνληαη αθψιπηα πηζηνπνηεηηθά απφ ηα νηθεία βηβιία ηνπ 

Υπνζεθνθπιαθείνπ φπνπ έρνπλ ήδε εγγξαθεί.   
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