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Παξάηαζε Πξνζεζκίαο Ακθηζβήηεζεο Πξώησλ Θηεκαηνινγηθώλ 

Δγγξαθώλ γηα ηελ ΠΔ Θνξηλζίαο. 

 

 

 

 

 Αμηόηηκε θ. Τπνπξγέ,  

Μέζα ζηελ δύζθνιε απηή θαηάζηαζε πνπ βηώλεη ε Υώξα καο κε ηελ 

εκθάληζε θαη εμάπισζε ηεο παλδεκίαο COVID-19, ήδε από ηνλ Μάξηην ηνπ 

2020 θαη κε δεδνκέλν όηη είλαη άγλσζην αθόκε πόηε ζα επαλέιζνπκε ζηνπο 

θαλνληθνύο ξπζκνύο εξγαζίαο θαη ζηηο ελ γέλεη θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηέο 
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καο, επηζπκνύκε δηά ηεο παξνύζεο λα ζαο εθζέζνπκε ην πξόβιεκα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ρηιηάδεο δεκόηεο ηεο ΠΔ Κνξηλζίαο. 

Όπσο γλσξίδεηε ε 31/12/2020 είλαη ε θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ακθηζβήηεζεο ησλ πξώησλ θηεκαηνινγηθώλ εγγξαθώλ 

ζε πεξηνρέο πνπ θεξύρζεθαλ ππό θηεκαηνγξάθεζε πξηλ ηελ έλαξμε 

ηζρύνο ηνπ Λ. 3481/2006. ηελ ΠΔ Θνξηλζίαο, νη πεξηνρέο απηέο 

εκπίπηνπλ εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Θνξηλζίσλ 

(ζπγθεθξηκέλα αθνξά ηα Γ.Γ. Ιεραίνπ, Άζζνπ, Θάησ Άζζνπ θαη 

Πεξηγηαιίνπ) θαη ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο (αθνξά Γ.Γ. Εεπγνιαηηνύ, 

Βξαραηίνπ, Βνρατθνύ, Θνθθσλίνπ θαη Λεξάληδαο). 

ηηο παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Λ. 2664/1998, νξίδεηαη 

ξεηά όηη: « 1. Οη πξώηεο εγγξαθέο, ησλ νπνίσλ δελ ακθηζβεηήζεθε ε 

αθξίβεηα ελώπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ κέζα ζηελ πξνζεζκία ηεο παξαγξάθνπ 2 

ηνπ άξζξνπ 6, θαζίζηαληαη νξηζηηθέο θαη παξάγνπλ ακάρεην ηεθκήξην 

ππέξ ησλ θεξόκελσλ κε ηηο πξώηεο απηέο εγγξαθέο σο δηθαηνύρσλ 

γηα ηα δηθαηώκαηα ζηα νπνία απηέο αθνξνύλ. 2. Από ηε δεκηνπξγία ηνπ 

θαηά ηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν ακάρεηνπ ηεθκεξίνπ απνθιείεηαη 

νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξώησλ εγγξαθώλ. ε 

πεξίπησζε αλαθξηβνύο πξώηεο εγγξαθήο ν πξαγκαηηθόο δηθαηνύρνο έρεη 

ελνρηθή κόλνλ αμίσζε θαηά ηνπ αλαθεξόκελνπ αλαθξηβώο σο 

δηθαηνύρνπ γηα ηελ απόδνζε ηνπ πινπηηζκνύ από ηε δεκηνπξγία ηνπ 

ακάρεηνπ ηεθκεξίνπ. Αληηθείκελν ηεο αμίσζεο απηήο είλαη ε θαηά ην ρξόλν 

ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ακάρεηνπ ηεθκεξίνπ ρξεκαηηθή αμία ηνπ αθηλήηνπ ζην 

νπνίν αθνξά (νιηθά ή κεξηθά) ε αλαθξηβήο εγγξαθή………». 

 Δίλαη θαλεξό εθ ησλ αλσηέξσ, όηη κε ηελ παξέιεπζε απξάθηνπ ηεο 

άλσ πξνζεζκίαο ακθηζβήηεζεο ησλ πξώησλ θηεκαηνινγηθώλ εγγξαθώλ, ν  

δηθαηνύρνο δηθαηώκαηνο απνιύεη ηα εκπξάγκαηα δηθαηώκαηά ηνπ θαη 

πιένλ έρεη κόλν ελνρηθή αμίσζε θαηά ηνπ αλαθεξόκελνπ αλαθξηβώο 

σο δηθαηνύρνπ, ελώ ζηελ πεξίπησζε ησλ αθηλήησλ πνπ εζθαικέλσο 

έρνπλ θαηαρσξεζεί σο «ΑΓΛΩΣΟΤ ΗΓΗΟΘΣΖΣΖ», δεκηνπξγείηαη 

ακάρεην ηεθκήξην ππέξ ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ.  
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 Σα πεξηνξηζηηθά κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο παλδεκίαο, πνπ 

ίζρπζαλ θαηά ηελ άλνημε ηνπ ηξέρνληνο έηνπο θαη ηζρύνπλ πάιη εδώ θαη 15 

πεξίπνπ εκέξεο, ηόζν ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο (όπνπ ζπκπνιίηεο καο 

επξέζεζαλ αίθλεο ρσξίο δνπιεηά, κε απνηέιεζκα λα αληηκεησπίδνπλ 

πξαγκαηηθό πξόβιεκα επηβίσζεο), όζν θαη ζηελ θαζεκεξηλή θπθινθνξία 

(πεξηνξηζκνί θαη απαγνξεύζεηο ζηελ ειεύζεξε θπθινθνξία πνιηηώλ θαη 

επαγγεικαηηώλ), αιιά θαη ζηελ ιεηηνπξγία ησλ αξκνδίσλ Τπεξεζηώλ 

(απζηεξνί πεξηνξηζκνί ζηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηώλ), ζηνηρεηνζεηνύλ 

εδώ θαη κήλεο κία δπζκελή θαηάζηαζε πνπ δελ επηηξέπεη ζηνπο 

ζπκπνιίηεο καο εληόο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο λα δηεπζεηήζνπλ ηηο 

εθθξεκόηεηεο ησλ ηδηνθηεζηώλ ηνπο ζηηο πξναλαθεξόκελεο πεξηνρέο 

ηεο ΠΔ Θνξηλζίαο.  

 Ιακβαλνκέλνπ δε ππόςε, όηη αθελόο νη ιόγνη αλάγνληαη ζε 

πεξηζηαηηθό αλώηεξεο βίαο (παλδεκία COVID-19), αθεηέξνπ κε ηελ 

πξόζθαηε ΘΤΑ κε Αξηζκ. Γ1α/Γ.Π.νηθ.: 71342 (ΦΔΚ Β΄, 4899/6-11-

2020), πνπ ηζρύεη έσο 30/11/2020, πξνβιέπεηαη ξεηά (όπσο εμάιινπ θαη κε 

ηηο πξνεγνύκελεο ζρεηηθέο ΚΤΑ) όηη αλαζηέιινληαη πξνζσξηλά «νη λόκηκεο 

θαη δηθαζηηθέο πξνζεζκίεο γηα ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηηθώλ πξάμεσλ θαη άιισλ 

ελεξγεηώλ ελώπηνλ ησλ ππεξεζηώλ ησλ δηθαζηεξίσλ θαη ησλ εηζαγγειηώλ, 

θαζώο θαη ηεο παξαγξαθήο ησλ ζπλαθώλ αμηώζεσλ» (βι. άξζξν 1 πεξ. 4 

ππνπεξ. 5α ζηνηρείν αβ), είλαη αλαγθαίν ε Θπβέξλεζε θαη ην θαζ’ ύιελ 

αξκόδην Τπνπξγείν αο λα ιάβεη ζαθή ζέζε (κε λνκνζεηηθή 

ξύζκηζε) θαη λα παξάζρεη παξάηαζε ηεο άλσ πξνζεζκίαο 

ακθηζβήηεζεο ησλ πξώησλ θηεκαηνινγηθώλ εγγξαθώλ. Γένλ δε,  ε 

ελ ιόγσ παξάηαζε λα εθθηλήζεη από ηελ πιήξε ιεηηνπξγία όισλ ησλ 

Γεκνζίσλ Τπεξεζηώλ θαη ηελ επηζηξνθή όιεο ηεο ρώξαο ζηελ 

θαλνληθόηεηα.  

Πξέπεη επίζεο λα επηζεκαλζεί όηη ζηνλ Λνκό Θνξηλζίαο δελ 

έρνπλ αλαξηεζεί έσο θαη ζήκεξα νη δαζηθνί ράξηεο, ε θαηάξηηζε ησλ 

νπνίσλ ζπληζηά απηνηειώο ζπληαγκαηηθή επηηαγή, ε ζπκκόξθσζε πξνο ηελ 

νπνία έρεη κάιηζηα αδηθαηνινγήησο βξαδύλεη. ε θάζε δε πεξίπησζε, πξν ηεο 

νξηζηηθνπνίεζεο ησλ πξώησλ θηεκαηνινγηθώλ εγγξαθώλ ζα πξέπεη λα έρνπλ 
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αλαξηεζεί θαη θπξσζεί νη δαζηθνί ράξηεο, πξνθεηκέλνπ ην Διιεληθό 

Κηεκαηνιόγην λα εμαζθαιίζεη ηόζν γηα ην Διιεληθό Γεκόζην όζν θαη γηα ηνπο 

ηδηώηεο λόκηκνπο ηίηινπο ηδηνθηεζίαο. 

Δίκαζηε ζίγνπξνη όηη δελ ζα κείλεηε αδηάθνξνη κπξνζηά ζην δίθαην 

αίηεκα ηεο Σνπηθήο Κνηλσλίαο, πνπ εμ’ όζσλ γλσξίδνπκε είλαη θαη αίηεκα 

θαηνίθσλ άιισλ πεξηνρώλ ηεο ρώξαο πνπ αληηκεησπίδνπλ ην ίδην πξόβιεκα. 

Δμάιινπ, ην ζίγνπξν είλαη όηη ζηε δύζθνιε απηή ζπγθπξία, νη Έιιελεο 

πνιίηεο έρνπλ αλάγθε (θαη δηθαίσο απαηηνύλ βεβαίσο) έλα Κξάηνο Γηθαίνπ πνπ 

ζα ζηαζεί ην ύςνο ησλ πξνθιήζεσλ θαη ησλ θηλδύλσλ ηνπ ζήκεξα. 

Δπηζεκαίλνπκε βεβαίσο όηη ζρεηηθή επηζηνιή γηα ηελ παξάηαζε ηεο άλσ 

πξνζεζκίαο ζε παλειιαδηθό επίπεδν έρεη ζηαιεί θαη από ηελ Οινκέιεηα ησλ 

Πξνέδξσλ ησλ Γηθεγνξηθώλ πιιόγσλ Διιάδνο (κε αξ. 1078/21.10.2020  

επηζηνιή ηεο). 

Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ, είλαη αδήξηηε ε αλάγθε λα δνζεί άκεζα 

παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο δηόξζσζεο ησλ αξρηθώλ θηεκαηνινγηθώλ 

εγγξαθώλ ζε πεξηνρέο πνπ θεξύρζεθαλ ππό θηεκαηνγξάθεζε πξηλ 

ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ Λ. 3481/2006 (παιαηά πξνγξάκκαηα 

θηεκαηνγξάθεζεο), πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ηέινο ε αγσλία εθαηνληάδσλ 

ρηιηάδσλ Διιήλσλ πνιηηώλ πνπ θηλδπλεύνπλ λα απσιέζνπλ εκπξάγκαηα 

δηθαηώκαηά ηνπο γηα ιόγνπο πνπ πξνθαλέζηαηα αλάγνληαη -θπξίσο- ζε 

πεξηζηαηηθό αλώηεξεο βίαο.  

 

Με εκτίμηςη 

Για το Διοικητικό υμβοφλιο του Δικηγορικοφ υλλόγου Κορίνθου 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ                              Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

Παναγιώτα Κ. Επιβατινοφ         Αγγελική Χρ. Παπαβενετίου 

 


