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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18-07-2018

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1137

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

Διεύθυνση Δημόσιας Περιο υσίας

Τμήμα: Α΄

ΘΕΜΑ:

Παροχή οδηγιών για την καταγραφή ακινήτων με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» μετά την οριστικοποίηση του
Εθνικού Κτηματολογίου.

Με την ισχύουσα νοµοθεσία περί Εθνικού Κτηµατολογίου και συγκεκριµένα τις διατάξεις:

Α. του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 2664/1998 (Α΄275), ορίζεται ότι «Ακίνητα που δεν έχουν εγγραφεί ως ανήκοντα σε ορισµένο πρόσωπο και
φέρονται στα κτηµατολογικά βιβλία και στα λοιπά στοιχεία του Κτηµατολογίου, ως ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη», θεωρείται ότι ανήκουν στην
κυριότητα του Ελληνικού Δηµοσίου µόλις καταστεί οριστική η πρώτη εγγραφή. Στην περίπτωση αυτή δηµιουργείται υπέρ του Δηµοσίου το
κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 7 αµάχητο τεκµήριο......

Β. του άρθρου 7 παρ. 3 του ιδίου ως άνω νόµου ορίζεται ότι «οι πρώτες εγγραφές των οποίων αµφισβητήθηκε µε αγωγή η ακρίβεια µέσα
στην κατά το άρθρο 6 παρ. 2 προθεσµία, οριστικοποιούνται µόλις καταστεί αµετάκλητη η δικαστική απόφαση που απορρίπτει την αγωγή. Αν,
αντίθετα, η απόφαση που κατέστη αµετάκλητη δέχεται ολικά ή µερικά την αγωγή, διορθώνεται η αρχική εγγραφή σύµφωνα µε το διατακτικό
της αµετάκλητης απόφασης .....

Σε εφαρµογή των ανωτέρω, παρακαλείσθε όπως, στις περιοχές αρµοδιότητάς σας που έχει επέλθει οριστικοποίηση αρχικών εγγραφών του
Εθνικού Κτηµατολογίου, έλθετε σε συνεννόηση µε τα κατά τόπους αρµόδια κτηµατολογικά γραφεία για την λήψη στοιχείων των ακινήτων προς
καταγραφή των στα οικεία βιβλία του Δηµοσίου, ως δηµόσια κτήµατα, ενηµερώνοντας τις αρµόδιες υπηρεσίες σχετικά.

Από την ανωτέρω καταγραφή, εξαιρούνται τα ακίνητα µε την ως άνω ένδειξη του «αγνώστου ιδιοκτήτη. για τα οποία, κατόπιν αιτήσεων τρίτων
είχαν νόµιµα και εµπρόθεσµα ασκηθεί αγωγές, εντός της αποκλειστικής προθεσµίας διόρθωσης των αρχικών εγγραφών, κατά τις διατάξεις του
νόµου 2664/1998 και µέχρι να εκδοθούν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.

Στην τελευταία περίπτωση, απαιτείται η συνεργασία σας µε τα Δικαστικά Γραφεία και τους ορισθέντες δικηγόρους του Δηµοσίου των περιοχών
σας, τα οποία καθίστανται υπεύθυνα για την ενηµέρωσή σας µετά την έκδοση των αποφάσεων αυτών και τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες για
την εκτέλεση όσων σύµφωνα µε το διατακτικό τους, κατέστησαν τελεσίδικες υπέρ του Δηµοσίου.

Με τις διατάξεις του αρθ.21 του αριθ. 1/2-1-1961 β. δ/τος, (Α΄1) και του Ν. 998/1979, Α΄289, µε τις οποίες διαχωρίστηκαν οι αρµοδιότητες της
διαχείρισης των ακινήτων του Δηµοσίου και περιήλθαν στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Οικονοµικών τα αστικά, αγροτικά ακίνητα, τα δε
δασικά χορτολιβαδικά, βραχώδη, φρυγανώδη, εποικιστικά και κρηµνώδη, περιήλθαν στο τέως Υπουργείο Γεωργίας και στη συνέχεια στα νυν
Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Ενέργειας & Περιβάλλοντος. Επίσης, τα ακίνητα του τέως Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αντίληψης που προορίζοντο για στεγαστικά, προνοιακά, προγράµµατα προσφύγων και άλλων κατηγοριών κοινωνικών οµάδων, τα οποία δεν
διατέθηκαν για το σκοπό αυτό, περιήλθαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.4386/2016 στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Εποµένως, πριν την καταγραφή των εν λόγω ακινήτων πρέπει να διενεργηθεί έλεγχος και αυτοψία, προκειµένου να διαπιστωθεί η ως εκ της
φύσεως του ακινήτου αρµοδιότητά σας, σύµφωνα µε τον προαναφερθέντα διαχωρισµό, καθώς και η πραγµατική κατάστασή τους, ώστε σε
περίπτωση που αυτά κατέχονται αυθαίρετα, να αναγραφεί τούτο στις παρατηρήσεις του φύλλου καταγραφής και στη συνέχεια σε εφαρµογή
των διατάξεων του άρθρου 78 του αριθ. 142/17 π.δ/τος, όπως ακολουθήσει η έκδοση των µέτρων προστασίας που προβλέπονται από την
κείµενη νοµοθεσία.

Σηµειώνεται ότι όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.2 του Ν.2664/1998 , τα αρµόδια Κτηµατολογικά Γραφεία, θα
µεριµνήσουν για τη σηµείωση στα κτηµατολογικά βιβλία της έννοµης συνέπειας του αµάχητου τεκµηρίου υπέρ του Δηµοσίου.

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net
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Με την περιέλευση των ανωτέρω ακινήτων στο Δηµόσιο και την καταγραφή των στα βιβλία του Δηµοσίου, όσοι αξιώνουν εµπράγµατο
δικαίωµα µόνο ενοχική αξίωση θα έχουν πλέον επί των εν λόγω ακινήτων. Επίσης είναι δυνατή, κατόπιν σχετικού αιτήµατος, η αυτούσια
απόδοση στους παραπάνω δικαιούχους, µε την προϋπόθεση ότι δεν έχει ακολουθήσει µεταβίβαση από επαχθή αιτία και εγγραφή αυτής στα
κτηµατολογικά βιβλία. ( άρθρο 7 παρ. 2 του ιδίου ως άνω Ν.2664/1998 ).

Οι προϋποθέσεις αυτές ελέγχονται αρµοδίως µόνο από τα δικαστήρια, κατόπιν υποβολής αγωγής µε σχετικό περιεχόµενο ενώπιόν τους.

Το Ελληνικό Κτηµατολόγιο, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται όπως γνωστοποιήσει όλα τα ΚΑΕΚ που φέρουν την ένδειξη
«άγνωστος ιδιοκτήτης. στους παραπάνω φορείς του Δηµοσίου, προκειµένου να ελέγξουν και να παραλάβουν για διαχείριση, τα ακίνητα
αρµοδιότητάς τους.

Ο Γενικός Γραµµατέας Δηµόσιας Περιουσίας 
 Αθανάσιος Δημάκης

Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εκτύπωση από την Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net.

Συνδρομητής:
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