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Προς
Λειτουργούντα Κτηματολογικά Γραφεία {Πίνακας Αποδεκτών}
Αναφερόμενοι στη διαδικασία κοινοποίησης της αίτητης του άρθρου 19§2 στους
όμορους ιδιοκτήτες, που επηρεάζονται από την αποδοχή της, θα θέλαμε να
σημειώσουμε τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 19§2 του ν. 2664/1998, εάν η αποδοχή της
αίτησης για τη διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων ενός ακινήτου μπορεί να
επηρεάσει δικαιώματα όμορων δικαιούχων, κοινοποιείται, με ποινή απαραδέκτου,
στους όμορους δικαιούχους. Οι τελευταίοι εντός της προθεσμίας, που ορίζει ο
Προϊστάμενος επί της αιτήσεως, μπορούν να υποβάλουν εγγράφως τις απόψεις τους
επί του αιτήματος διόρθωσης. Τούτο είναι απόλυτα σύμφωνο με την αρχή της
δημοσιότητας που διέπει τη λειτουργία του Κτηματολογίου, τόσο ως προς την
τήρηση των κτηματολογικών εγγραφών, όσο και ως προς τις εξωδικαστικές
διαδικασίες διόρθωσης, που διεκπεραιώνονται με αποφάσεις του Προϊσταμένου του
Κτηματολογικού Γραφείου σύμφωνα με την συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της
προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερόμενου ενόψει της λήψης απόφασης που
επηρεάζει τα συμφέροντα του.
Με το υπ'αρ. πρωτ. ΑΠ 505535/23.3.2005 έγγραφο της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
προς τα Λειτουργούντα Κτηματολογικά Γραφεία ενημερωθήκατε, ότι σε όλες τις
περιπτώσεις που η αίτηση του άρθρου 19§2 ν. 2664/199& κοινοποιείται στους
όμορους δικαιούχους, συνιστάται τα προς κοινοποίηση αντίγραφα της αίτησης να
συνοδεύονται από τα αντίγραφα των τυχόν συνυποβαλλόμενων επί της αιτήσεως
εγγράφων, ώστε να εξασφαλίζεται η πληρότητα της ενημέρωσης τους. Με την
παρούσα διευκρινίζεται, ότι από το σύνολο των συνυποβαλλόμενων
δικαιολογητικών, που είναι απαραίτητο να συγκοινοποιηθούν| με την αίτηση για την
εξυπηρέτηση του προαναφερόμενου σκοπού, είναι τα έγγραφα που αποτυπώνουν την
αιτούμενη γεωμετρική διόρθωση (τοπογραφικό διάγραμμα, ενημερωμένο
κτηματογραφικό διάγραμμα/διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών) και η υπηρεσιακή
εισήγηση του Τμήματος Κτηματολογικών Χαρτών της Δ/νσης Λειτουργούντος
Κτηματολογίου της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Λοιπά δικαιολογητικά, που τυχόν έχουν
υποβληθεί με την αίτηση (π.χ. αντίγραφα τίτλων, πιστοποιητικά κ.λ.π.), δεν
συγκοινοποιούνται με αυτήν, αφού εξυπηρετούν ανάγκες νομιμοποίησης του
αιτούντος και περαιτέρω της τεκμηρίωσης του αιτήματος του ενώπιον του
Προϊσταμένου του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου. Οι επηρεαζόμενοι όμοροι
δικαιούχοι δύνανται να λάβουν γνώση του περιεχομένου τους με επιτόπια έρευνα στο
Κτηματολογικό Γραφείο και στο αρχείο τίτλων και δικαιολογητικών, όπου
φυλάσσεται η αίτηση διόρθωσης του άρθρου 19§2 μετά την υποβολή της με άπαντα
τα συνημμένα επ' αυτής δικαιολογητικά.
Με εκτίμηση,
Για την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
Ρένα Κουκούτση
Υποδιευθύντρια Νομικής Δ/νσης

