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Αθήνα,25/11/2020 

Αρ. Πρωτ.Oικ:2043040 /∆K 1466  

Ταχ. ∆/νση: Λ. Μεσογείων 288 
Ταχ. Κωδ.:  155 62 Χολαργός 
Πληροφορίες: ∆. Χατζόπουλος 
Τηλέφωνο: 2310 370509 

 
  

  

Προς: 
Ειδικό Άµισθο Υποθηκοφύλακα Σερρών 

κο Ανδρέου Ελευθέριο 
Μεραρχίας 30 

621 00 ΣΕΡΡΕΣ 
Τηλ. - Fax: 23210 23604 

 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

 
 

ΘΕΜΑ: Ορισµός ηµεροµηνίας τελευταίας ενηµέρωσης της κτηµατολογικής βάσης των 

πρώην Κοινοτήτων Επταµύλων, Λευκώνα και Νεοχωρίου του πρώην Νοµού Σερρών. 

Σχετ: Το µε Αρ.Πρωτ.Οικ: 2041708/∆Κ 1392/16.11.2020 έγγραφό µας περί επικείµενης 

περαίωσης της κτηµατογράφησης των εν θέµατι περιοχών 

 

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής επιστολής µας, σας ενηµερώνουµε ότι, µε την υπ’ αριθµ. Γ∆ 

1767/24.11.2020 απόφαση Γενικού ∆ιευθυντή του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηµατολόγιο ορίστηκε η 

Παρασκευή 4 ∆εκεµβρίου ως τελευταία ηµέρα ενηµέρωσης της τηρούµενης βάσης 

κτηµατολογικών δεδοµένων για τις εν θέµατι κτηµατογραφούµενες περιοχές, όπως αυτές 

κτηµατογραφήθηκαν µε τη σύµβαση ΚΤ1-21, που υπάγονται στην τοπική αρµοδιότητα του 

Υποθηκοφυλακείου σας. 

Κατόπιν αυτού, ενεργοποιούνται οι διοικητικές διαδικασίες περαίωσης της κτηµατογράφησης και 

καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα κτηµατολογικά βιβλία για τα ακίνητα των ανωτέρω 

περιοχών. 
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Από την εποµένη της ανωτέρω ηµεροµηνίας και έως την προηγούµενη ηµέρα της έναρξης ισχύος 

του Κτηµατολογίου για τα ακίνητα των εν θέµατι περιοχών, θα ισχύουν οι προβλέψεις που 

παρατίθενται στην εν θέµατι σχετική επιστολή µας. 

Προς διευκόλυνση των εργασιών αυτεπάγγελτης καταχώρισης στο Σύστηµα Πληροφορικής 

Εθνικού Κτηµατολογίου (ΣΠΕΚ) όσων πράξεων θα µεταγραφούν στα οικεία βιβλία του 

Υποθηκοφυλακείου κατά το προαναφερόµενο διάστηµα µε την διαδικασία του άρθρου 6 παρ. 4 

του ν. 2664/1998, επισυνάπτονται σχετικές οδηγίες. 

Για την περαίωση της κτηµατογράφησης και τον ορισµό της έναρξης ισχύος του Κτηµατολογίου 

για τις εν λόγω περιοχές, που θα καθοριστούν µε αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 

Φορέα, θα ενηµερωθείτε µε νεότερη επιστολή µας. 

Παραµένουµε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη διευκρίνηση ή πληροφορία. 

 

Με εκτίµηση, 

Για το ν.π.δ.δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

H ∆ιευθύντρια ∆/νσης Κτηµατολογίου 

 

 

Μαρία Κασάπη 

 
 
 
 
 
 
 Συνηµµένα: Οδηγίες διαχείρισης πράξεων µε την διαδικασία του άρθρου 6 παρ. 4 του ν. 
2664/1998. 
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Κοινοποίηση: 
 
1. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

• Γραφείο Υπουργού 
Μεσογείων 119 
101 92 ΑΘΗΝΑ 
Τηλ: 213 1513872 
Fax: 213 1513701 
E-mail: secmin@ypen.gr 

 
• Γραφείο Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Αµαλιάδος 17 
115 23 ΑΘΗΝΑ 
210 6475103 
Ε-mail: secdepmin.envr@ypen.gr 

 
2. Υπουργείο ∆ικαιοσύνης 

• ∆ιεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού, Οργάνωσης και Λειτουργίας ∆ικαιοσύνης 
Μεσογείων 96, 155 27 ΑΘΗΝΑ 
Τηλ.: 213 1307209 
Fax: 213 1307441 
E-mail: kspanomihou@justice.gov.gr 
Υπόψη: Προϊσταµένης ∆ιεύθυνσης κας Κ. Σπανοµίχου  

 
• Τµήµα ∆ικηγορικού Λειτουργήµατος-∆ικαστικών Επιµελητών-Συµβολαιογραφείων-

Υποθηκοφυλακείων & Κτηµατολογικών Γραφείων 
Μεσογείων 96, 155 27 ΑΘΗΝΑ 
Τηλ.: 213 1307230 
Fax: 213 1307441 
E-mail: ehassani@justice.gov.gr 
Υπόψη: Προϊσταµένης κας Ελευθερίας Χασάνη 

 
3. Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών 

Καραµανλή Κωνσταντίνου 53        
621 25 ΣΕΡΡΕΣ 
Τηλ.: 23210 55374 
Fax: 23210 90250, 23210090252 
 

4. Συντονιστική Συµβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας 
Γ. Γενναδίου 4 
106 78 ΑΘΗΝΑ 
E-mail: notaries@notariat.gr 

 
5. Συµβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Θεσσαλονίκης 

Αριστοτέλους 22 
546 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Τηλ.: 2310 221127 
Fax: 2310 263139 
Ε-mail: notarius@otenet.gr 
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6. ∆ικηγορικό Σύλλογο Σερρών 
Μεραρχίας 53 (Ισόγειο ∆ικαστικού Μεγάρου Σερρών) 
621 25 ΣΕΡΡΕΣ 
Τηλ.: 23210 56315 
 Ε-mail: dsser@otenet.gr 
 

7. Σύλλογο ∆ικαστικών Επιµελητών Εφετείου Θεσσαλονίκης 
Ολυµπίου ∆ιαµαντή 7 
546 26 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Τηλ:  2310 511472 
Fax: 2310517026 
E-mail: info@sdeeth.gr 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ 

∆ιαχείρισης κι Εγγραφής Πράξεων 

µε την διαδικασία του άρθρου 6 παρ. 4 του ν. 2664/1998 

(Πράξεις «Παγωµένου» ∆ιαστήµατος) 

 
Α.   «Παγωµένο ∆ιάστηµα»:  
 

Έτσι ορίζεται τεχνικά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την τελευταία ηµεροµηνία ενηµέρωσης 
της κτηµατολογικής βάσης από τον Ανάδοχο κτηµατογράφησης βάσει των δηλώσεων που παραλαµβάνει 
από το Υποθηκοφυλακείο της υπό κτηµατογράφηση περιοχής έως την προηγούµενη της ηµεροµηνίας 
έναρξης ισχύος του Κτηµατολογικού Γραφείου (ΚΓ) που ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού ΠΕΝ και 
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.  Οι πράξεις που µεταγράφονται κατά το «παγωµένο 
διάστηµα» στο Υποθηκοφυλακείο (εφ’ εξής «πράξεις παγωµένου διαστήµατος»), καταχωρούνται στο 
Σύστηµα Πληροφορικής του Εθνικού Κτηµατολογίου (ΣΠΕΚ) µε ηµεροµηνία πρωτοκόλλου την 
ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας του Κτηµατολογίου  για την εν λόγω περιοχή.  

 
Β.   Κρίσιµες ηµεροµηνίες για την διαχείριση των εγγράφων του «παγωµένου διαστήµατος»: 
 

1. Ηµεροµηνία «παγώµατος» βάσης κτηµατογράφησης ενός ΟΤΑ: Ανακοινώνεται  µε έγγραφα του 
ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηµατολόγιο. προς το αρµόδιο Υποθηκοφυλακείο και τον Ανάδοχο της σύµβασης 
κτηµατογράφησης 

2. Ηµεροµηνία φόρτωσης της τελικής βάσης κτηµατογράφησης ενός ΟΤΑ στο ΣΠΕΚ: Η τελική 
βάση κτηµατογράφησης εισάγεται στο Σύστηµα Πληροφορικής του Εθνικού Κτηµατολογίου (ΣΠΕΚ) 
(και συνεπώς είναι διαθέσιµη στο Υποθηκοφυλακείο) ορισµένες ηµέρες µετά την έκδοση της 
προβλεπόµενης στο ν. 2308/95 διαπιστωτικής πράξης του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηµατολόγιο για την  
περαίωση  της κτηµατογράφησης σε ένα ΟΤΑ1 (συνήθως 3-5 εβδοµάδες πριν την έναρξη ισχύος του 
Κτηµατολογίου). Για τον ακριβή χρόνο διαθεσιµότητας της βάσης δεδοµένων ενός ΟΤΑ στο ΣΠΕΚ, 
το Υποθηκοφυλακείο ενηµερώνεται τηλεφωνικώς από το ΝΠ∆∆ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ».. 

3. Ηµεροµηνία καταχώρισης των πρώτων εγγραφών της κτηµατολογικής βάσης ενός ΟΤΑ στα 
κτηµατολογικά βιβλία: Πρόκειται για την ηµεροµηνία που ορίζεται στην οικεία  απόφαση του 
ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηµατολόγιο µε την οποία διαπιστώνεται κατά το ν. 2308/95 η καταχώριση των 
πρώτων εγγραφών στα κτηµατολογικά βιβλία κατά µεταφορά από τους τελικούς κτηµατολογικούς 
πίνακες

2 (τεχνικά διαπιστώνεται η φόρτωση της κτηµατολογικής βάσης ενός ΟΤΑ στο ΣΠΕΚ και η 
απόφαση εκδίδεται ορισµένες ηµέρες µετά τη φόρτωση της τελικής βάσης κτηµατογράφησης του 
ΟΤΑ στο ΣΠΕΚ, συνήθως 3-5 εβδοµάδες πριν την έναρξη ισχύος του Κτηµατολογίου) 

4. Ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας του Κτηµατολογικού Γραφείου για ένα ΟΤΑ: Πρόκειται για 
την ηµεροµηνία που ορίζεται στην οικεία  απόφαση του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηµατολόγιο ως 
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Κτηµατολογίου στον κτηµατογραφηµένο Ο.Τ.Α. που σηµατοδοτεί 
και την έναρξη της µεταβατικής λειτουργίας του οικείου Υποθηκοφυλακείου ως Κτηµατολογικού 
Γραφείου

3. Για την ηµεροµηνία αυτή, το Υποθηκοφυλακείο ενηµερώνεται µε επιστολή του ΝΠ∆∆ 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ». Ανάλογου περιεχοµένου επιστολή αποστέλλεται και σε λοιπούς 
εµπλεκόµενους φορείς (π.χ. Ελληνικό ∆ηµόσιο, Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων, επιστηµονικούς φορείς κ.λπ.). 

 
 

                                                           
1 ,2,3 Σηµείωση: Ανάλογα µε τους ειδικότερους όρους των συµβάσεων κτηµατογράφησης, οι υπό στοιχεία Β2, Β3 και Β4 
αποφάσεις ως προς την περαίωση της κτηµατογράφησης, την καταχώρηση των πρώτων εγγραφών στο Κτηµατολογικό 
Βιβλίο και την έναρξη ισχύος του κτηµατολογίου σε µία περιοχή είναι πρακτικώς δυνατό να ορίζονται µε µία ή 
περισσότερες αποφάσεις του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηµατολόγιο. 
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Γ.   Γενική περιγραφή της διαχείρισης εγγράφων «παγωµένου διαστήµατος»: 
 

1. Για το διάστηµα που θα µεσολαβήσει από την εποµένη της παρέλευσης της ηµεροµηνίας τελευταίας 
ενηµέρωσης της τηρούµενης βάσης κτηµατολογικών δεδοµένων µέχρι και την καταχώριση των 
πρώτων εγγραφών στα κτηµατολογικά βιβλία, το οικείο Γραφείο Κτηµατογράφησης εξακολουθεί να 
λειτουργεί για την έκδοση πιστοποιητικών κτηµατογραφούµενου ακινήτου.  

2. Τα έγγραφα που παραλαµβάνονται προς µεταγραφή από το Υποθηκοφυλακείο για τον υπό 
κτηµατογράφηση  ΟΤΑ κατά το «παγωµένο διάστηµα», συνιστάται  να διαχωρίζονται από τις 
υπόλοιπες εισερχόµενες πράξεις του Υποθηκοφυλακείου, να αριθµούνται κατά σειρά χρονικής 
προτεραιότητας µε µολύβι και να καταγράφονται σε άτυπο χειρόγραφο πρωτόκολλο πράξεων 
«παγωµένης περιόδου».  

3. Η πρωτοκόλληση και καταχώριση των πράξεων του «παγωµένου διαστήµατος» για έναν ΟΤΑ στο 
ΣΠΕΚ, προϋποθέτει την φόρτωση στο ΣΠΕΚ της τελικής βάσης κτηµατογράφησης του αντίστοιχου 
ΟΤΑ. 

4. Για τη διευκόλυνση της πρωτοκόλλησης των πράξεων που έχουν συγκεντρωθεί κατά το  «παγωµένο 
διάστηµα», η εφαρµογή Ηµερολογίου Πράξεων του ΣΠΕΚ διαθέτει ειδική λειτουργικότητα 
εισαγωγής αιτήσεων 6.4 «παγωµένου διαστήµατος», η οποία παρέχει την δυνατότητα σταδιακής 
πρωτοκόλλησης αυτών πριν την έναρξη ισχύος του Κτηµατολογίου για τον εν λόγω ΟΤΑ. 
Ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται ακολούθως υπό την εποπτεία του ΝΠ∆∆ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» οι πράξεις που πρωτοκολλούνται από το ΚΓ κατά την διάρκεια του 
«παγωµένου διαστήµατος» εµφανίζονται αυτόµατα στο ΣΠΕΚ ως πρωτοκολληµένες κατά την πρώτη 
ηµέρα έναρξης λειτουργίας του Κτηµατολογικού Γραφείου.  

5. Βασική προϋπόθεση για την πρωτοκόλληση µιας πράξης «παγωµένου διαστήµατος» είναι η 
ταυτοποίηση του ΚΑΕΚ του(των) επηρεαζόµενου(ων) ακινήτου(ων). Εφ’ όσον, για οποιοδήποτε 
λόγο, δεν καταστεί δυνατή η αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση του ΚΑΕΚ του(των) επηρεαζόµενου(ων) 
ακινήτου(ων), τα ακίνητα σηµειώνονται στην εφαρµογή Ηµερολογίου Πράξεων του ΣΠΕΚ ως 
ανεντόπιστα και η πράξη θα πρέπει µε ευθύνη του Προϊσταµένου να απορριφθεί στο ΣΠΕΚ κατά την 
πρώτη ηµέρα λειτουργίας του Κτηµατολογικού Γραφείου για τον συγκεκριµένο ΟΤΑ, προκειµένου 
να αποφευχθούν ανακρίβειες κατά την τήρηση των Κτηµατολογικών Φύλλων και την έκδοση 
πιστοποιητικών. 

6. Οι πράξεις του «παγωµένου διαστήµατος» πρωτοκολλούνται στην εφαρµογή Ηµερολογίου Πράξεων 
του ΣΠΕΚ κάνοντας χρήση της ειδικής λειτουργικότητας εισαγωγής αιτήσεων 6.4 «παγωµένου 
διαστήµατος». Η διαδικασία που ακολουθείται για την πρωτοκόλληση πράξεων κατά το «παγωµένο 
διάστηµα» στο ΣΠΕΚ είναι η ίδια ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για Κτηµατολογικό Γραφείο που ήδη 
λειτουργεί για άλλους ΟΤΑ ή για νέο Κτηµατολογικό Γραφείο που θα  λειτουργήσει για πρώτη φορά.  

7. Εφ’ όσον έχει τηρηθεί προσεκτικά η περιγραφόµενη ακολούθως διαδικασία, κατά την πρώτη ηµέρα 
λειτουργίας του Κτηµατολογικού Γραφείου για τον κτηµατογραφηµένο  ΟΤΑ, όλες οι πράξεις που 
έχουν πρωτοκολληθεί σταδιακά κατά το «παγωµένο διάστηµα» κάνοντας χρήση της σχετικής 
λειτουργίας , εµφανίζονται αυτόµατα ως πρωτοκολληθείσες στο ΣΠΕΚ κατά την πρώτη ηµέρα 
λειτουργίας µε τη σειρά προτεραιότητας που πρωτοκολλήθηκαν κατά το «παγωµένο διάστηµα». 

8. Οι πράξεις που υποβάλλονται για καταχώριση µετά την πρώτη ηµέρα λειτουργίας του 
Κτηµατολογικού Γραφείου,  πρωτοκολλούνται κανονικά και σύµφωνα µε την χρονική σειρά 
υποβολής τους στην εφαρµογή Ηµερολογίου Πράξεων του ΣΠΕΚ, λαµβάνοντας διαδοχικά τους 
επόµενους κατά σειρά αριθµούς πρωτοκόλλου. 

9. Για την επεξεργασία και καταχώριση των πράξεων του «παγωµένου διαστήµατος» στο ΣΠΕΚ, 
ισχύουν όλοι οι κανόνες νοµικού ελέγχου, επεξεργασίας και αποδοχής/απόρριψης πράξεων που 
ισχύουν κατά τη λειτουργία του Κτηµατολογίου. Για το λόγο αυτό, κατά την παραλαβή των προς 
µεταγραφή στο Υποθηκοφυλακείο πράξεων κατά το «παγωµένο διάστηµα» συνιστάται, στον βαθµό 
που είναι εφικτό, να γίνεται ταυτόχρονα και έλεγχος της κτηµατολογικής βάσης και να ενηµερώνεται 
ο αιτών για πιθανόν απαραίτητες διορθωτικές ενέργειές του, προκειµένου να καταστεί δυνατή και η 
καταχώριση της πράξης στο ΣΠΕΚ (πριν φορτωθεί η τελική κτηµατολογική βάση στο ΣΠΕΚ, αυτό 
γίνεται µε συνεργασία µε το Γραφείο Κτηµατογράφησης ενώ µετά την φόρτωση αυτής γίνεται 
απευθείας από το Υποθηκοφυλακείο). 
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∆.    Ειδικότερες οδηγίες ανά ενέργεια: 
 

1.    Παραλαβή - τακτοποίηση πράξεων «παγωµένου διαστήµατος» 
 

Έως τις πρώτες εγγραφές, εξακολουθεί να ισχύει µε ποινή ακυρότητας, η υποχρέωση για τη µνεία κι 
επισύναψη πιστοποιητικού κτηµατογραφούµενου ακινήτου για τη σύνταξη συµβολαίων µε 
περιεχόµενο τη σύσταση, µετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εµπραγµάτων δικαιωµάτων ή άλλων 
εγγραπτέων στα κτηµατολογικά βιβλία δικαιωµάτων σε ακίνητα της περιοχής αυτής. 

 
Κατά το ίδιο διάστηµα, ισχύει και η απαγόρευση για την καταχώριση στα βιβλία µεταγραφών και 
υποθηκών οποιασδήποτε δικαιοπραξίας, όπου είναι συµβαλλόµενος ο υπόχρεος σε υποβολή 
δήλωσης, αν δεν µνηµονεύεται ότι επισυνάπτεται σε αυτήν το πιστοποιητικό κτηµατογραφούµενου 
ακινήτου ως προαναφέρθηκε κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 5§§1 και 3 ν. 2308/1995. 
 
Κατά το «παγωµένο διάστηµα» αίρεται η υποχρέωση της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου για την 
υποβολή δήλωσης ∆2 από τον αποκτώντα το εγγραπτέο δικαίωµα, που αφορά η προς καταχώριση 
στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου πράξη. Κατά την υποβολή των αιτήσεων για τη µεταγραφή των 
πράξεων στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου που αφορούν σε ακίνητα της υπό κτηµατογράφηση 
περιοχής που βρίσκονται σε περίοδο «παγωµένου διαστήµατος», οι πράξεις (π.χ. 
συµβολαιογραφικά έγγραφα, δικαστικές αποφάσεις ) υποβάλλονται και σε δεύτερο αντίγραφο 
που προορίζεται για τις εργασίες και τα αρχεία του κτηµατολογίου (Σηµ.: Το αντίγραφο του 
κτηµατολογίου περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο την περίληψη και το σώµα της πράξης συνοδευόµενα – 
εφόσον υποβάλλεται- από το πιστοποιητικό κτηµατογραφούµενου ακινήτου σε απλά φωτοτυπικά 
αντίγραφα).   
 
Προς διευκόλυνση της διαδικασίας της αυτεπάγγελτης ενηµέρωσης των κτηµατολογικών βιβλίων, 
συνιστάται µε την αίτηση της καταχώρισης της εγγραπτέας πράξης στα βιβλία του 
Υποθηκοφυλακείου να συνυποβάλλεται απλό φωτοτυπικό αντίγραφο του πιστοποιητικού 
κτηµατογραφούµενου ακινήτου που έχει επισυναφθεί σε αυτήν και τηρείται στο αρχείο του 
συµβολαιογράφου. Για τις πράξεις εκείνες που δεν απαιτείται η επισύναψη πιστοποιητικού 
κτηµατογραφούµενου ακινήτου (π.χ. κατασχέσεις, αγωγές, δικαστικές αποφάσεις), συνιστούµε για 
τους ίδιους λόγους να συνυποβάλλεται πιστοποιητικό  κτηµατογραφούµενου ακινήτου για το 
πρόσωπο σε βάρος του οποίου επιβάλλεται ο περιορισµός ή εν γένει η δέσµευση της εξουσίας 
διάθεσης ή ασκείται η διαδικαστική ενέργεια ή πράξη και είναι υπόχρεο σε υποβολή δήλωσης (π.χ. ο 
καθ’ ου η κατάσχεση, ο εναγόµενος επί εγγραπτέας αγωγής).  
 
Τα έγγραφα που παραλαµβάνονται προς µεταγραφή από το Υποθηκοφυλακείο για έναν ΟΤΑ κατά το 
«παγωµένο διάστηµα» θα πρέπει να διαχωρίζονται από τις υπόλοιπες εισερχόµενες πράξεις του 
Υποθηκοφυλακείου, να αριθµούνται κατά σειρά χρονικής προτεραιότητας µε µολύβι και να 
καταχωρίζονται σε άτυπο χειρόγραφο πρωτόκολλο πράξεων παγωµένης περιόδου. Σε περίπτωση που 
συµπέσουν σε περίοδο «παγωµένου διαστήµατος» ταυτόχρονα άνω του ενός ΟΤΑ αρµοδιότητος του 
ίδιου Υποθηκοφυλακείου, το άτυπο πρωτόκολλο τηρείται ανά ΟΤΑ. 

 
Το άτυπο πρωτόκολλο πράξεων «παγωµένου διαστήµατος» συσχετίζει τον αριθµό άτυπου 
πρωτοκόλλου (δηλ. της σειράς προτεραιότητας) ενός υποβληθέντος εγγράφου µε τον αριθµό και την 
ηµεροµηνία πρωτοκόλλου του Υποθηκοφυλακείου, τον αριθµό και την ηµεροµηνία του εγγράφου, το 
είδος της πράξης και τα στοιχεία µεταγραφής. Υπόδειγµα άτυπου πρωτοκόλλου επισυνάπτεται. 
 
Οι πράξεις παγωµένου διαστήµατος που καταχωρίζονται αυτεπάγγελτα µε την διαδικασία του άρθρου 
6 παρ. 4 του ν. 2664/1998 δεν συνοδεύονται από την αντίστοιχη αίτηση καταχώρισης εγγραπτέας 
πράξης και απόσπασµα κτηµατολογικού διαγράµµατος. 
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2.    Εντοπισµός ακινήτων 
 

Ιδιαίτερη σηµασία θα πρέπει να δοθεί στον γρήγορο και ορθό εντοπισµό των επηρεαζόµενων  
ακινήτων µιας πράξης παγωµένου διαστήµατος.  

 
Εφ’ όσον έχει υποβληθεί µε την πράξη αντίγραφο πιστοποιητικού κτηµατογραφούµενου ακινήτου ή ο 
ΚΑΕΚ των επηρεαζόµενων ακινήτων αναγράφεται στο σώµα της πράξης, η διαδικασία εντοπισµού 
του/των ΚΑΕΚ πραγµατοποιείται εύκολα, γρήγορα και µε ασφάλεια. Σε κάθε περίπτωση, προ της 
πρωτοκόλλησης της πράξης στην εφαρµογή Ηµερολογίου Πράξεων του ΣΠΕΚ, οι ΚΑΕΚ των 
επηρεαζόµενων ακινήτων θα πρέπει να επιβεβαιώνονται µέσω ΣΠΕΚ. 
 
Στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει σαφώς ο ΚΑΕΚ του(των) επηρεαζόµενου(ων) ακινήτου(ων) µίας 
µεταγραφείσας πράξης από τα υποβαλλόµενα στο Υποθηκοφυλακείο έγγραφα, η ταυτοποίηση του 
ΚΑΕΚ των ακινήτων από τα στοιχεία της πράξης, ενδέχεται να καθυστερήσει σηµαντικά τη 
διαδικασία πρωτοκόλλησης, καθώς ο υπάλληλος που διενεργεί την πρωτοκόλληση θα πρέπει να 
ανατρέξει στα στοιχεία ακινήτων και δικαιούχων που περιγράφονται στην πράξη και να διενεργήσει 
σχετική αναζήτηση στο ΣΠΕΚ, προκειµένου να ταυτοποιήσει τους ΚΑΕΚ.  Σε εξαιρετικές µάλιστα 
περιπτώσεις, τα στοιχεία που αναγράφονται στο σώµα της πράξης ενδέχεται να µην επιτρέπουν την 
αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση του ΚΑΕΚ ενός ακινήτου (π.χ. για οριζόντιες ίδιων τετραγωνικών, 
ίδιου ορόφου, των ίδιων ιδιοκτητών σε µια πολυκατοικία). 
 
Προσοχή:  
 
Θα πρέπει να εξαντλείται κάθε δυνατότητα εντοπισµού του ΚΑΕΚ όλων των επηρεαζόµενων από µία 
πράξη ακινήτων πριν τη διενέργεια της πρωτοκόλλησης. Εφόσον ο ΚΑΕΚ του επηρεαζόµενου 
ακινήτου δεν ταυτοποιηθεί, ο υπάλληλος που διενεργεί την πρωτοκόλληση οφείλει να σηµειώσει ότι 
ο ΚΑΕΚ του ακινήτου δεν εντοπίστηκε, µε συνέπεια την αναγκαστική απόρριψή της στο ΣΠΕΚ, 
κατά την έναρξη λειτουργίας του Κτηµατολογικού Γραφείου για τον συγκεκριµένο ΟΤΑ. Αυτό, εν 
τέλει δηµιουργεί εκκρεµότητες στην κτηµατολογική βάση κι ελλείψεις στα κτηµατολογικά φύλλα, 
που θα πρέπει να συµπληρωθούν σε µεταγενέστερο χρόνο µε επιµέλεια των συναλλασσοµένων µε τη 
διαδικασία του άρθρου 6 παρ. 4 ν. 2664/98 κατά τη λειτουργία του Κτηµατολογίου για τον ΟΤΑ. 
Περαιτέρω, εφόσον κατά την πρωτοκόλληση δεν εισαχθεί το σύνολο των επηρεαζοµένων ΚΑΕΚ 
εντός της ηµέρας πρωτοκόλλησης, η προσθήκη νέων ΚΑΕΚ σε ένα πρωτόκολλο σε µεταγενέστερο 
χρόνο καθίσταται εφικτή µόνο µε παρέµβαση του Προϊσταµένου του Κτηµατολογικού Γραφείου µε 
το ρόλο αυξηµένων αρµοδιοτήτων που µόνο αυτός διαθέτει. 

 
 

3.   Πρωτοκόλληση Πράξεων «παγωµένου διαστήµατος»:  Προϋποθέσεις/Πιθανά προβλήµατα 
  
  Η έναρξη της διαδικασίας πρωτοκόλλησης – καταχώρισης των εγγράφων του «παγωµένου 

διαστήµατος» είναι δυνατό να ξεκινήσει µόνο µετά την φόρτωση της τελικής βάσης 
κτηµατογράφησης (αρχικές εγγραφές) στο ΣΠΕΚ.  

 
 
Προσοχή:  
 
Ιδιαίτερη σηµασία πρέπει να δοθεί στην ολοκλήρωση της πρωτοκόλλησης των εγγράφων του 
«παγωµένου διαστήµατος» στο ΣΠΕΚ έως την έναρξη λειτουργίας του Κτηµατολογικού Γραφείου 
για το συγκεκριµένο ΟΤΑ, προκειµένου να καταστεί δυνατή η πρωτοκόλληση των αιτήσεων που θα 
παραληφθούν κατά την πρώτη ηµέρα λειτουργίας του Γραφείου και να εξασφαλιστεί η ορθότητα του 
περιεχοµένου των κτηµατολογικών φύλλων για τις εφεξής ανάγκες νοµικής έρευνας στα 
κτηµατολογικά βιβλία. Η επεξεργασία και καταχώριση των πρωτοκολληµένων πράξεων του 
«παγωµένου διαστήµατος» στο ΣΠΕΚ είναι δυνατόν να γίνουν σε επόµενες ηµέρες λειτουργίας. 

 
Επί του πρακτέου, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι, την τελευταία ηµέρα πριν την έναρξη λειτουργίας 
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για έναν ΟΤΑ, θα έχουν πρωτοκολληθεί όλα τα έγγραφα που αφορούν τυχόν ΟΤΑ για τους οποίους 
το Κτηµατολογικό Γραφείο ήδη λειτουργεί και επιπλέον όλες οι πράξεις του «παγωµένου 
διαστήµατος» του/των προς ένταξη ΟΤΑ µε απόλυτη χρονολογική σειρά.  

 
Για την πρωτοκόλληση, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:  

 
1. Αφού φορτωθεί στο ΣΠΕΚ η τελική κτηµατολογική βάση (αρχικές εγγραφές) του ΟΤΑ, τα 

δεύτερα αντίγραφα των σωµάτων των πράξεων «παγωµένου διαστήµατος» που υποβλήθηκαν µε 
την αίτηση µεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο, µεταφέρονται στο Κτηµατολογικό Γραφείο µαζί 
µε τον πλήρως συµπληρωµένο πίνακα άτυπου πρωτοκόλλου πράξεων «παγωµένου διαστήµατος» 
που τηρούσε το Υποθηκοφυλακείο, ώστε να πρωτοκολληθούν και καταχωρισθούν οι εν λόγω 
πράξεις στο ΣΠΕΚ µε την διαδικασία του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν.2664/1998.  

2. Πριν την έναρξη της πρωτοκόλλησης, θα πρέπει να γίνει προσεκτική αντιπαραβολή των 
παραληφθεισών πράξεων µε τις εγγραφές του άτυπου πίνακα πρωτοκόλλου, προκειµένου να 
επιβεβαιωθεί ότι: α) έχουν µεταφερθεί από το Υποθηκοφυλακείο στο Κτηµατολογικό Γραφείο 
όλα τα προς καταχώριση έγγραφα και β) όλες οι πράξεις έχουν καταχωριστεί στο άτυπο 
πρωτόκολλο πράξεων «παγωµένου διαστήµατος» µε τη σειρά της χρονικής προτεραιότητας που 
έλαβαν κατά το χρόνο µεταγραφής/εγγραφής τους στα  βιβλία του Υποθηκοφυλακείου.  

3. Γίνεται έλεγχος για το αν αναγράφεται ο ΚΑΕΚ  των επηρεαζόµενων  ακινήτων στο σώµα της 
πράξης ή, σε αντίθετη περίπτωση, εάν η πράξη συνοδεύεται από πιστοποιητικό 
κτηµατογραφούµενου ακινήτου του άρθρου 5, ν. 2308/95. 
(Σηµείωση: τα εν λόγω πιστοποιητικά εκδίδονται από τα Γραφεία Κτηµατογράφησης έως την 
ηµεροµηνία καταχώρισης πρώτων εγγραφών για τον κτηµατογραφηµένο ΟΤΑ. Συνεπώς, για 
έγγραφα που συντάσσονται µετά την ηµεροµηνία καταχώρισης των πρώτων εγγραφών του 
κτηµατογραφηµένου ΟΤΑ και έως την προηγούµενη ηµέρα της έναρξης λειτουργίας του 
Κτηµατολογικού Γραφείου, ενδέχεται να µην προκύπτει άµεσα ο ΚΑΕΚ  των επηρεαζόµενων  
ακινήτων από τα σώµατα των υποβαλλόµενων πράξεων ή από τα συνυποβαλλόµενα µε αυτά 
έγγραφα, αφού δεν θα είναι τότε εφικτή η έκδοση πιστοποιητικού κτηµατογραφούµενου 
ακινήτου). 

4. Όταν δεν προκύπτει σαφώς ο ΚΑΕΚ του(των) επηρεαζόµενου(ων) ακινήτου(ων) µίας 
µεταγραφείσας πράξης «παγωµένου διαστήµατος» από τα υποβαλλόµενα έγγραφα, θα πρέπει να 
γίνεται προσπάθεια ταυτοποίησης του ΚΑΕΚ των ακινήτων από τα παρεχόµενα στο σώµα της 
πράξης  στοιχεία περιγραφής ακινήτου (διεύθυνση, όροφος, αριθµός διηρηµένης κ.λπ.) και 
ιδιοκτητών, σύµφωνα µε τα εκτεθέντα στην ενότητα ∆2. 

5. Εφ’ όσον, παρά ταύτα, δεν καταστεί δυνατός ο εντοπισµός του ΚΑΕΚ του(των) 
επηρεαζόµενου(ων) ακινήτου(ων), τα ακίνητα σηµειώνονται στην εφαρµογή Ηµερολογίου 
Πράξεων του ΣΠΕΚ ως ανεντόπιστα, πράγµα που σηµαίνει ότι αυτές οι πράξεις θα πρέπει να 
απορριφθούν στο ΣΠΕΚ κατά την έναρξη λειτουργίας του Κτηµατολογικού Γραφείου για τον 
συγκεκριµένο ΟΤΑ. 

6. Ο υπάλληλος πρωτοκόλλησης (ρόλος Υπάλληλος Ταµείου Εισαγωγής Αιτήσεων 6.4) 
πρωτοκολλεί τα έγγραφα, συνδέοντας κάθε υποβληθείσα πράξη «παγωµένου διαστήµατος» µε 
τον ΚΑΕΚ των επηρεαζόµενων  ακινήτων. 

7. Στη συνέχεια ο υπάλληλος πλήρων αρµοδιοτήτων του ΣΠΕΚ δια του πλήκτρου «διόρθωση» 
σηµειώνει σε κάθε πράξη την εξής παρατήρηση «Εγγραφή πράξης µε την διαδικασία του 
άρθρου 6 παρ. 4 του ν. 2664/1998. Στοιχεία µεταγραφής: Υποθηκοφυλακείο……, τόµος…, 
αριθµός, ηµεροµηνία….».  

 
 

4.   Πρωτοκόλληση Πράξεων «παγωµένου διαστήµατος»: ∆ιαδικασία-Ενέργειες-Επικοινωνία 
 
Κατά την πρωτοκόλληση των πράξεων του «παγωµένου διαστήµατος» ενός ΟΤΑ δεν γίνεται 
διάκριση περί του κατά πόσον το Υποθηκοφυλακείο ήδη λειτουργεί ως Κτηµατολογικό Γραφείο για 
άλλους ΟΤΑ ή πρόκειται να λειτουργήσει ως Κτηµατολογικό Γραφείο για πρώτη φορά. Προς 
αποφυγή παρανοήσεων, ο αριθµός άτυπου πρωτοκόλλου των πράξεων «παγωµένου διαστήµατος» 
αναφέρεται τόσο στην εφαρµογή ηλεκτρονικού ηµερολογίου όσο και στο ΣΠΕΚ ως «αριθµός 
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προτεραιότητας», προκειµένου να µην συγχέεται µε τον πραγµατικό αριθµό πρωτοκόλλου, που θα 
λάβουν στο Ηµερολόγιο Πράξεων κατά την πρώτη ηµέρα λειτουργίας του Κτηµατολογικού 
Γραφείου. 
 
Η πρωτοκόλληση των πράξεων παγωµένου διαστήµατος δεν παρουσιάζει καµία τεχνική 
ιδιαιτερότητα έναντι της κανονικής διαδικασίας πρωτοκόλλησης κατά την κανονική λειτουργία ενός 
Κτηµατολογικού Γραφείου και πραγµατοποιείται µέσω των ίδιων οθονών µε µόνη διαφορά ότι ο 
χειριστής εισάγει χειροκίνητα και εκ των προτέρων τον αριθµό προτεραιότητας ενός εγγράφου. Η 
πρωτοκόλληση µπορεί να ξεκινήσει οποτεδήποτε µετά τη φόρτωση της κτηµατολογικής βάσης του 
εντασσόµενου ΟΤΑ στο ΣΠΕΚ (εφόσον έχει προηγηθεί η ταυτοποίηση των ΚΑΕΚ των 
επηρεαζόµενων ακινήτων) και µπορεί να γίνεται µε οποιοδήποτε ρυθµό επιτρέπει ο φόρτος εργασίας 
του Υποθηκοφυλακείου, αρκεί να έχει ολοκληρωθεί έως την έναρξη λειτουργίας του 
Κτηµατολογικού Γραφείου για τον εντασσόµενο ΟΤΑ. Εφόσον ο αριθµός προτεραιότητας των 
εγγράφων «παγωµένου διαστήµατος» είναι γνωστός εκ των προτέρων µέσω του Υποθηκοφυλακείου, 
η πρωτοκόλληση πράξεων «παγωµένου διαστήµατος» από το Κτηµατολογικό Γραφείο δεν είναι 
απαραίτητο να γίνεται σειριακά, πράγµα που παρέχει σειρά πλεονεκτηµάτων. Για παράδειγµα, σε 
ΟΤΑ µε µεγάλο πλήθος πράξεων «παγωµένου διαστήµατος», αυτό επιτρέπει να διεξάγεται 
ταυτόχρονα πρωτοκόλληση διαφορετικών πακέτων εγγράφων από περισσότερους τους ενός 
υπαλλήλους. Επιπλέον, εάν εκκρεµεί για οποιοδήποτε λόγο ο εντοπισµός των ΚΑΕΚ των 
εµπλεκόµενων ακινήτων µίας πράξης, η πρωτοκόλληση εγγράφων µε µεταγενέστερους αριθµούς 
προτεραιότητας µπορεί να συνεχίσει χωρίς κώλυµα. 

 
Πράξεις «παγωµένου διαστήµατος» που έχουν πρωτοκολληθεί κατά τα ανωτέρω, είναι επίσης δυνατό 
να επεξεργάζονται σταδιακά ακόµη και εντός του «παγωµένου διαστήµατος» ασχέτως εάν, τυπικά, δε 
λειτουργεί ακόµη Κτηµατολογικό Γραφείο  για τον εν λόγω ΟΤΑ.  
 
Την τελευταία εργάσιµη ηµέρα πριν την έναρξη λειτουργίας του Κτηµατολογικού Γραφείου, αφού 
τελειώσει η πρωτοκόλληση των πράξεων του «παγωµένου διαστήµατος», ενηµερώνεται το ΝΠ∆∆ 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» µέσω του Help Desk της ∆ιεύθυνσης Κτηµατολογίου (fax 210 
6505936, τηλ. 210 6505793) προκειµένου να µεταφέρει συνολικά τα πρωτοκολληθέντα έγγραφα 
«παγωµένου διαστήµατος» στο Ηµερολόγιο Πράξεων του Κτηµατολογικού Γραφείου µετατρέποντας 
τους αριθµούς προτεραιότητας σε τελικούς αριθµούς πρωτοκόλλου και να αλλάξει την ηµεροµηνία 
πρωτοκόλλου των πράξεων του «παγωµένου διαστήµατος» σε αυτή της πρώτης ηµέρας λειτουργίας. 
Για την αποφυγή δυσλειτουργιών, η επικοινωνία θα πρέπει να γίνεται µε αποστολή έγγραφης 
ενηµέρωσης από τον Προϊστάµενο µέσω fax (και επιβεβαίωση παραλαβής του fax µε τηλεφωνική 
επικοινωνία) έως τις 16:00 της τελευταίας ηµέρας στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ρητώς ότι 
έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πρωτοκόλλησης για όλες τις πράξεις «παγωµένου διαστήµατος» και 
το εύρος Αριθµών Προτεραιότητας, που θα πρέπει να µεταφερθούν στο Ηµερολόγιο Πράξεων για 
κάθε ΟΤΑ που εντάσσεται. 
 
Προσοχή: 
 
1. Σε Κτηµατολογικά Γραφεία που ήδη λειτουργούν για άλλους ΟΤΑ, προκειµένου να γίνει ορθά η 

αντιστοίχιση των αριθµών προτεραιότητας του/των νέου/ων ΟΤΑ στους τελικούς αριθµούς 
πρωτοκόλλου, το Κτηµατολογικό Γραφείο θα πρέπει οπωσδήποτε στο τέλος της προηγούµενης 
ηµέρας να έχει ολοκληρώσει την πρωτοκόλληση των πράξεων που παρελήφθησαν για τους ήδη 
λειτουργούντες ΟΤΑ. Έτσι, εάν ο τελευταίος Α.Π. του Κτηµατολογίου κατά την τελευταία ηµέρα 
λειτουργίας πριν την ένταξη του/των νέου/ων ΟΤΑ είναι π.χ. 1876, οι αριθµοί πρωτοκόλλου που 
θα λάβουν οι πράξεις παγωµένου διαστήµατος θα  εµφανιστούν στην κορυφή του Ηµερολογίου 
Πράξεων της ηµεροµηνίας έναρξης λειτουργίας του ΚΓ κατά σειρά προτεραιότητας φέροντας 
διαδοχικούς αριθµούς πρωτοκόλλου από το 1877 και έπειτα (π.χ. η πράξη µε αριθµό 
προτεραιότητας 1  θα καταλάβει τη θέση Α.Π. από 1877 κ.ο.κ). 

2. Η πρωτοκόλληση των πράξεων του «παγωµένου διαστήµατος» για ένα νέο ΟΤΑ θα πρέπει 
οπωσδήποτε να έχει ολοκληρωθεί την τελευταία ηµέρα της «παγωµένης περιόδου» και, έως την 
αποστολή της έγγραφης ενηµέρωσης προς το ΝΠ∆∆ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» µε φαξ, 
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προκειµένου να ολοκληρωθεί εγκαίρως η διαδικασία αντιστοίχισης των πρωτοκόλλων  των 
πράξεων του «παγωµένου διαστήµατος» έως το πρωί της επόµενης ηµέρας.  
 

 
5.   Καταχώριση Πράξεων «Παγωµένου ∆ιαστήµατος» 
 

Όλες οι πράξεις του «παγωµένου διαστήµατος» είναι δυνατό να επεξεργαστούν από την επόµενη της 
ηµέρας πρωτοκόλλησης (όπως συµβαίνει και κατά τη λειτουργία του Κτηµατολογικού Γραφείου).  
 
Για την επεξεργασία και καταχώριση των πράξεων του «παγωµένου διαστήµατος» στο ΣΠΕΚ, 
ισχύουν όλοι οι κανόνες νοµικού ελέγχου και αποδοχής/απόρριψης που ισχύουν κατά τη λειτουργία 
του Κτηµατολογίου. Είναι πιθανό, πράξεις που µεταγράφηκαν χωρίς πρόβληµα στο 
Υποθηκοφυλακείο κατά το «παγωµένο διάστηµα» να µην είναι δυνατό να καταχωριστούν στο ΣΠΕΚ 
και να πρέπει να απορριφθούν, προκειµένου να προηγηθεί τυχόν διόρθωση της κτηµατολογική βάσης 
ή άλλη ενέργεια. Εάν µε την πράξη που µεταγράφηκε στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου επέρχεται 
χωρική µεταβολή (π.χ. λόγω κατάτµησης, συνένωσης, σύστασης πραγµατικής δουλείας διόδου, 
αποτύπωσης χώρων αποκλειστικής χρήσης λόγω σύστασης κάθετης ιδιοκτησίας), τότε για την 
ενηµέρωση των κτηµατολογικών βιβλίων θα απαιτηθεί οι ενδιαφερόµενοι να αιτηθούν και να 
παραλάβουν από το Κτηµατολογικό Γραφείο (µετά την έναρξη ισχύος του Κτηµατολογίου) 
κτηµατογραφικό διάγραµµα, ώστε ο µηχανικός να προβεί σε σύνταξη διαγράµµατος γεωµετρικών 
µεταβολών για την σκοπούµενη γεωµετρική µεταβολή σύµφωνα µε το τοπογραφικό διάγραµµα που 
έχει επισυναφθεί στην πράξη. Στην περίπτωση αυτή, αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράµµατος θα 
συνυποβληθεί µε το διάγραµµα γεωµετρικών µεταβολών. Μόνο υπό την προϋπόθεση αυτή θα 
ολοκληρωθεί η καταχώριση της πράξης στα κτηµατολογικά βιβλία και διαγράµµατα. 
 
Όταν δεν υπάρχει ταύτιση του περιεχοµένου µιας πράξης µε τις αρχικές εγγραφές του κτηµατολογίου, 
τότε η πράξη απορρίπτεται από τον Προϊστάµενο του Κτηµατολογικού Γραφείου και ενηµερώνεται ο 
δικαιούχος, ο αιτών ή ο έχων έννοµο συµφέρον. Μετά την απόρριψη, ο ενδιαφερόµενος δύναται να 
επανέλθει µε επιµέλειά του µετά την έναρξη ισχύος του Κτηµατολογίου και να αιτηθεί την 
καταχώριση της πράξης µε την διαδικασία του άρθρου 6 παρ. 4 του ν. 2664/1998, αφού υποβάλει 
σχετική αίτηση και συνυποβάλει όλα τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις του ίδιου νόµου 
δικαιολογητικά, έχοντας προηγουµένως θεραπεύσει κάθε τυχόν ατέλεια. 
 
Προσοχή:  
 
Όσες πράξεις καταχωρίζονται κατά το «παγωµένο διάστηµα» πρέπει να παραµένουν σε κατάσταση 
«Υπό επεξεργασία» και να µην οριστικοποιούνται, ούτε να εκτυπώνονται κτηµατολογικά φύλλα και 
πιστοποιητικά καταχώρισης, δεδοµένου ότι ο Αριθµός Προτεραιότητας και η ηµεροµηνία 
πρωτοκόλλησης που φέρουν στο ΣΠΕΚ, είναι ακόµη προσωρινοί. Την πρώτη ηµέρα λειτουργίας του 
Κτηµατολογικού Γραφείου για τον εντασσόµενο ΟΤΑ, οπότε θα έχουν πλέον µεταφερθεί οι πράξεις 
στο επίσηµο Ηµερολόγιο Πράξεων του Κτηµατολογικού Γραφείου και θα έχουν αποδοθεί επίσηµοι 
αριθµοί πρωτοκόλλου στις πράξεις του «παγωµένου διαστήµατος», θα µπορούν να ολοκληρωθούν οι 
ανωτέρω ενέργειες.  
 
Εποµένως, προτείνεται η τήρηση από τους χρήστες κατάστασης πράξεων για τις οποίες έχει 
ολοκληρωθεί η επεξεργασία και παραµένουν σε κατάσταση «Υπό επεξεργασία», ώστε την δεύτερη 
ηµέρα λειτουργίας αυτές να οριστικοποιηθούν από τον ίδιο ή άλλο διαθέσιµο χρήστη.  
 
Για τις πράξεις «παγωµένου διαστήµατος» που καταχωρούνται αυτεπάγγελτα στην κτηµατολογική 
βάση κατά το άρθρο 6§4 του ν. 2664/1998 εκδίδονται Πιστοποιητικά Καταχώρησης µόνο κατόπιν 
υποβολής σχετικής αίτησης από όποιον έχει έννοµο και οπωσδήποτε µετά την έναρξη της λειτουργίας 
του Κτηµατολογίου. Για τις ίδιες πράξεις εξακολουθούν να εκδίδονται ακώλυτα πιστοποιητικά από 
τα οικεία βιβλία του Υποθηκοφυλακείου όπου έχουν ήδη εγγραφεί.  
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΤΑ ________________________________ 

 
 

A/A 

Α.Π. / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΕΚ∆ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΥΠΟΘ/ΚΕΙΟ 

ΤΟΜΟΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 



 
 

                            

 

 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή 

 
• Γενικό ∆ιευθυντή: κ. Στ. Κοτσώλη 
• Ασκούσα καθήκοντα Αναπληρώτριας Γενικής ∆ιευθύντριας Κτηµατολογίου: κα Μ. 

Καλαντζοπούλου 
• ∆ιεύθυνση Κτηµατολογίου: κ.κ. ∆. Χατζόπουλο, Ε. Τσαρτσαράκη, Ε. Νικολάου, Help 

desk 
• ∆ιεύθυνση Έργων: κ.κ. Α. Ιωαννίδη, Φ. Λιόντα, Ε. Κατσαρό 
• Νοµική ∆ιεύθυνση: κ.κ. Ε. Ανδρεδάκη, Ρ. Κουκούτση  
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