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Περίληψη: 

Κτηματολόγιο - Διόρθωση ανακριβών πρώτων εγγραφών – Προϋποθέσεις κτήσης επί 

ακινήτου Ο.Τ.Α. και επί συγκυρίων με έκτακτη χρησικτησία - Οθωμανικό Δίκαιο - 

Επί των δημοσίων γαιών, επομένως και επί των αγρών, των οποίων η κυριότητα 

ανήκε στο τουρκικό δημόσιο, μπορούσε να αποκτηθεί δικαίωμα εξουσίασης με τη 

χορήγηση από το Δημόσιο σε ιδιώτη τίτλου (ταπίου) - Εάν όμως επρόκειτο για 

καλλιεργήσιμη δημόσια γαία, το εν λόγω δικαίωμα μπορούσε να αποκτηθεί και χωρίς 

την έκδοση τίτλου, με μόνη την πραγματική κατάσταση της κατοχής και καλλιέργειας 

αυτής εκ μέρους του ιδιώτη επί συνεχή δεκαετία χωρίς δικαστική αμφισβήτηση. 

 

Κείμενο: 

Συγκροτήθηκε από την Κτηματολογική Δικαστή Κωνστάντια Εμμανουηλίδου, 

Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε με την υπ` αριθμόν 110/2006 απόφαση του Ανωτάτου 

Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, και από τη Γραμματέα 

Δέσποινας Μωραϊου - Κερασίδου. 

Συνεδρίασε δημόσια, στο ακροατήριο του, στις 28 Φεβρουαρίου 2008, για να δικάσει 

την αγωγή με αριθμό καταθέσεως 41200/19-09-2007, με αντικείμενο κτηματολόγιο, 

μεταξύ: 

Του ενάγοντος: ..............., του ................., κατοίκου ..................., οδός ............, που 

παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας του δικηγόρου Δωροθέας Κοκοζίδου (AM 

7272), η οποία κατέθεσε προτάσεις. 

Του εναγομένου: Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), με την επωνυμία 

"...................", ως Ν.Π.Δ.Δ., με έδρα το Δ.Δ. Ασβεστοχωρίου, όπως εκπροσωπείται 

νόμιμα από τον Δήμαρχο του, που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας του δικηγόρου 

Ευαγγελίας Φαρμάκη (AM 6650), η οποία κατέθεσε προτάσεις. 

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως οι πληρεξούσιες δικηγόροι των διαδίκων, ζήτησαν 

να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις τους. 

Αφού μελέτησε τη δικογραφία 

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο 
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Κατά τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 2664/1998, όπως ισχύει, σε περίπτωση 

ανακριβούς πρώτης εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία αναφορικά με την 

κυριότητα, δηλαδή όταν στο κτηματολογικό φύλλο και δη στις πρώτες εγγραφές 

αναγράφεται ως δικαιούχος κυριότητας διαφορετικό πρόσωπο από τον πραγματικό 

κύριο, μπορεί, όποιος έχει έννομο συμφέρον, να ζητήσει την αναγνώριση του 

προσβαλλόμενου με την ανακριβή εγγραφή δικαιώματος και τη διόρθωση της πρώτης 

εγγραφής, στρεφόμενος κατά του αναγραφόμενου στο κτηματολογικό φύλλο ως 

κυρίου ή των καθολικών του διαδόχων και σε περίπτωση που εχώρησε μεταβίβαση, 

και κατά του ειδικού διαδόχου. Πρέπει δε να τονισθεί ότι κρίσιμος χρόνος για την 

ύπαρξη εμπράγματου δικαιώματος, που προσβάλλεται με τις ανακριβείς πρώτες 

εγγραφές είναι αυτός της έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου σε μία περιοχή, όπως 

καθορίζεται με σχετική απόφαση του ΟΚΧΕ και όχι αυτός της έγερσης της αγωγής 

του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 2664/1998, καθότι οι πρώτες εγγραφές, των οποίων 

ζητείται η διόρθωση και επί των οποίων στηρίζεται κάθε μεταγενέστερη εγγραφή, 

αποτελούν πράξη δημόσιας αρχής με διαπιστωτικό χαρακτήρα των υφισταμένων 

κατά την έναρξη - του κτηματολογίου σε μία περιοχή εμπράγματων δικαιωμάτων, 

που μετά την οριστικοποίηση τους παράγουν αμάχητο τεκμήριο ακριβείας. Η εν λόγω 

αγωγή απευθύνεται ενώπιον του αρμοδίου καθ` ύλην και κατά τόπο (Μονομελούς ή 

Πολυμελούς) Πρωτοδικείου, το οποίο συγκροτείται από τον Κτηματολογικό Δικαστή 

(άρθρο 17 παρ.4 του Ν.2664/1998) δικάζοντος κατά την τακτική διαδικασία. Για το 

παραδεκτό της εν λόγω αγωγής, πέραν αυτών που ορίζει ο ΚΠολΔ, θα πρέπει να 

συντρέχουν και οι ακόλουθες προϋποθέσεις 1) να ασκηθεί αυτή εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας οκτώ ετών, που αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της αποφάσεως του ΟΚΧΕ περί ενάρξεως του 

Κτηματολογίου στη συγκεκριμένη περιοχή στην οποία βρίσκεται το ακίνητο και 2) να 

καταχωρηθεί στο οικείο κτηματολογικό φύλλο μέσα σε προθεσμία, κατ` ανώτατο 

όριο, τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της(άρθρο 12 περ. ιβ και 13 παρ.2 του 

Ν.2664/1998 σε συνδυασμό με το άρθρο 220 του ΚΠολΔ). Για το παραδεκτό της 

συζητήσεως της ως άνω αγωγής είναι αναγκαίο να κοινοποιηθεί αντίγραφο αυτής 

στον Προϊστάμενο του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου. Επειδή η εν λόγω αγωγή 

δεν είναι παρά μια αναγνωριστική της κυριότητας ακινήτου αγωγή(και σε περίπτωση 

που το επίδικο κατέχεται από τους εναγόμενους, διεκδικητική), για το ορισμένο 

αυτής ισχύουν, όσα ισχύουν και για κάθε άλλη αναγνωριστική αγωγή. 

- NetLaw.gr -

- NetLaw.gr -



Με έκτακτη χρησικτησία αποκτά την κυριότητα ακινήτου, όπως προκύπτει από τη 

διάταξη του άρθρου 1045 του ΑΚ, εκείνος που έχει στη νομή του αυτό για μια 

εικοσαετία. Η νομή αποκτάται πρωτοτύπως είτε με μονομερή πράξη (κατάληψη-

occupaiio), είτε σύμφωνα με το νόμο (απευθείας βάσει συγκεκριμένου κανόνα 

δικαίου) και παραγώγως είτε με μονομερή δικαιοπραξία (διαθήκη), είτε με σύμβαση. 

Η άσκηση νομής συνίσταται, όπως προκύπτει από το συνδυασμό των διατάξεων των 

άρθρων 974, 979 και 980 του ΑΚ, στην άσκηση πράξεων φυσικής εξουσίασης του 

πράγματος με διάνοια κυρίου, μπορεί δε να γίνεται όχι μόνο αυτοπροσώπως, αλλά 

και μέσω άλλου(ΑΠ 485/2007 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 354/2007 ΝΟΜΟΣ). Επίσης από τις 

διατάξεις των άρθρων 787, 980, 981, 982 και 994 ΑΚ, προκύπτει ότι ο συγκοινωνός 

που νέμεται το κοινό πράγμα λογίζεται ότι το νέμεται επ` ονόματι και των λοιπών 

κοινωνών και επομένως δεν μπορεί ν` αντιτάξει κτητική ή αποσβεστική παραγραφή, 

προτού καταστήσει γνωστή στους λοιπούς κοινωνούς τη θέληση του να νέμεται 

ολόκληρο το πράγμα ως κύριος μόνο για τον εαυτό του (ΑΠ 561/2008 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 

877/2006 ΝοΒ 2006-1483). 

Κατά το άρθρο 3 του Οθωμανικού νόμου της 7 Ραμαζάν "περί γαιών", του οποίου οι 

διατάξεις, οι ρυθμίζουσες τα επ` αυτών δικαιώματα ιδιωτικής φύσεως, διατηρήθηκαν 

σε ισχύ στις Νέες Χώρες με το άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 147/1914, η κυριότητα των 

αγρών, ως δημοσίων γαιών, ανήκε στο Δημόσιο. Μπορούσε, όμως με τίτλο (ταπίο) να 

παραχωρηθεί επί δημοσίων γαιών, άρα και επί αγρών, από το Δημόσιο σε ιδιώτη, 

ιδιόρρυθμο δικαίωμα εξουσιάσεως (τεσσαρούφ), που ισοδυναμούσε με διηνεκή 

μίσθωση. Το εν λόγω  δικαίωμα, όπως συνάγεται από το άρθρο 78 του ανωτέρω 

Οθωμανικού νόμου, σε συνδυασμό με το άρθρο 8 των οδηγιών για τα έγγραφα ταπία 

της 7 Σαμπάν 1275, μπορούσε, προκειμένου περί καλλιεργήσιμης δημοσίας γαίας, να 

αποκτηθεί από ιδιώτη και χωρίς την έκδοση τίτλου (ταπίου) υπέρ αυτού, ο οποίος 

είχε αποδεικτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα, με μόνη την πραγματική κατάσταση 

της εκ μέρους του κατοχής και καλλιέργειας αυτής επί δέκα συνεχή έτη χωρίς 

δικαστική αμφισβήτηση. Την κατά τον τρόπο αυτό κτήση του δικαιώματος 

εξουσιάσεως αναγνώρισε και το υπ` αριθμόν 2468/1917 διάταγμα της Προσωρινής 

Κυβερνήσεως Θεσσαλονίκης, που κυρώθηκε με το νόμο 1072/1917, καθώς και ο 

νόμος 2052/1920 (άρθρο 50), εφόσον η δεκαετία συμπληρώθηκε μέχρι την 20-5-

1917, ορίσθηκε δε με το άρθρο 49 του τελευταίου αυτού νόμου και ότι ο έχων 

δικαίωμα εξουσιάσεως, αποκτά δικαίωμα πλήρους και αμετάκλητης κυριότητας κατά 

τα 4/5 εξ αδιαιρέτου του κτήματος και το Ελληνικό Δημόσιο δικαίωμα 
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συγκυριότητας και συνδιακατοχής κατά το υπόλοιπο 1/5 εξ αδιαιρέτου. Τελικά, 

δυνάμει των άρθρων 101-114 του διατάγματος της 11/12-11-1929, που εκδόθηκε 

κατ` εξουσιοδότηση του άρθρου 2 του ν. 4226/1929, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με 

τα άρθρα 17, 18 και 19 του α.ν. 1540/1938, περιήλθε αυτοδικαίως, χωρίς εγγραφή 

στα βιβλία μεταγραφών, στους γενόμενους, ως άνω, συνιδιοκτήτες, κατά τα 4/5 εξ 

αδιαιρέτου και το υπόλοιπο 1/5, με αποτέλεσμα να καταστούν αυτοί κύριοι εν όλω 

του, κατά τα ανωτέρω, εξουσιασθέντος κτήματος. 

Από τις ανωτέρω διατάξεις του Οθωμανικού νόμου συνάγεται ότι επί των δημοσίων 

γαιών, επομένως και επί των αγρών, των οποίων η κυριότητα ανήκε στο τουρκικό 

δημόσιο, μπορούσε να αποκτηθεί δικαίωμα εξουσιάσεως (τεσσαρούφ) με τη 

χορήγηση από το Δημόσιο σε ιδιώτη τίτλου (ταπίου) κατά το ανωτέρω άρθρο 3. Εάν, 

όμως, επρόκειτο για καλλιεργήσιμη δημοσία γαία, το εν λόγω δικαίωμα εξουσιάσεως 

μπορούσε, κατά το άρθρο 78, να αποκτηθεί και χωρίς την έκδοση τίτλου, με μόνη την 

πραγματική κατάσταση της εκ μέρους του ιδιώτη κατοχής και καλλιέργειας αυτής, 

επί συνεχή δεκαετία χωρίς δικαστική αμφισβήτηση (ΑΠ 77/2007 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 

900/2002 ΕλλΔνη 2003 σελ. 1290), Το εν λόγω δικαίωμα της διηνεκούς εξουσιάσεως 

δημοσίων γαιών ήταν ανάλογο με τη νομή του βυζαντινορωμαϊκού δικαίου και μετά 

το θάνατο του εξουσιάζοντος, μετέβαινε με υπεισέλευση στην κληρονομιά, στα τέκνα 

του, κατά τις διατάξεις του άρθρου 54 του ανωτέρω οθωμανικού νόμου "περί γαιών" 

και των διατάξεων των ν. 12, Πανδ. (28.7), 14 παρ. 8 (11.7), 69 Πανδ. (29.2), ν. 12 Π 

(38.16), 3 Εις. (2.19) θεμ.φ.3 (3.19) του βυζαντινορωμαϊκού δικαίου, το οποίο ίσχυε, 

κατά τους νόμους αυτούς και επί τουρκοκρατίας στην Ελλάδα, ως προς τους 

χριστιανούς υπηκόους του οθωμανικού κράτους, δυνάμει σουλτανικών φιρμανιών, 

μετά δε την απελευθέρωση της Μακεδονίας από τον τουρκικό ζυγό, εξακολούθησε να 

ισχύει σε αυτή, όπως και οι παραπάνω διατάξεις του οθωμανικού νόμου "περί γαιών" 

δυνάμει του προαναφερθέντος άρθρου 2 του Ν. 147/1914 και του άρθρου 7 του 

νόμου ΔΡΑΔ/1913, ο οποίος, κατά το άρθρο 16 αυτού, εφαρμόσθηκε στις νέες Χώρες 

αναδρομικά από τις 6-10-1912. 

Με την υπό κρίση με αριθμό καταθέσεως 41200/19-9-2007 αγωγή, ο ενάγων εκθέτει 

ότι ήδη από την Τουρκοκρατία ο ................ με την επί μία δεκαετία τουλάχιστον, 

συμπληρωθείσα το 1917, συνεχή και άνευ δικαστικής αμφισβητήσεως κατοχή και 

καλλιέργεια, είχε αποκτήσει δικαίωμα διηνεκούς εξουσιάσεως (τεσσαρούφ) επί μίας 

καλλιεργήσιμης δημόσιας γαίας - αγρού, εμβαδού 2000 τμ, στην θέση "............." της 

κοινότητας και ήδη του Δημοτικού Διαμερίσματος Εξοχής του Δήμου ......... ν. 
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Θεσσαλονίκης, ότι το ανωτέρω δικαίωμα εκ του νόμου μετετράπη ήδη από το τέλος 

του έτους 1929 σε δικαίωμα πλήρους κυριότητας, ότι ο ............. απεβίωσε το 1921, 

χωρίς να αφήσει διαθήκη και κληρονομήθηκε από τους μοναδικούς πλησιέστερους 

συγγενείς του, ήτοι τη σύζυγο του ......... και τις θυγατέρες του ......... σύζυγο 

.......................και ........................., οι οποίες υπεισήλθαν στην κληρονομιά με την 

ενεργό ανάμειξη τους στη διοίκηση και διαχείριση αυτής, με συνέπεια να αποκτήσει 

η μεν 1η εξ αυτών ποσοστό 2/8 εξ αδιαιρέτου επί του ανωτέρω κληρονομιαίου 

ακινήτου, έκαστη δε των 2ης και 3ης εξ αυτών ποσοστό 3/8 εξ αδιαιρέτου, ότι η 

............. χήρα .................απεβίωσε στις 10-11-1939, χωρίς να αφήσει διαθήκη και 

κληρονομήθηκε από τους μοναδικούς πλησιέστερους συγγενείς της, ήτοι τις 

θυγατέρες της ......... σύζυγο .................... και ............. χήρα .................ή ..............., οι 

οποίες υπεισήλθαν στην κληρονομιά με την ενεργό ανάμειξη τους στη διοίκηση και 

διαχείριση αυτής, με συνέπεια να περιέλθει σε αυτές κατ` ισομοιρία το ως άνω 

κληρονομικό μερίδιο της ...... .................... επί του προρρηθέντος αγρού, ότι η ........... 

χήρα ...................... απεβίωσε την 7-4-1968, χωρίς να αφήσει διαθήκη και 

κληρονομήθηκε από τους μοναδικούς πλησιέστερους συγγενείς της, ήτοι τα τέκνα της 

......., .................., ............. και ..........., οι οποίοι και αποδέχθηκαν την επαχθείσα σε 

αυτούς κληρονομία -στην οποία περιλαμβάνονταν και ποσοστό 50% επί του ως άνω 

αγρού- με την υπ` αριθμόν 18109/15-11-1983 δήλωση ενώπιον του 

συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ευσταθίου Πανταζίδη, νομίμως μεταγραφείσα εις 

τόμο 1299 και αριθμό 83 των Βιβλίων του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης, ότι η 

............. σύζυγος ............... απεβίωσε την 20-11-1971, χωρίς να αφήσει διαθήκη και 

κληρονομήθηκε από τους μοναδικούς πλησιέστερους συγγενείς της, ήτοι το σύζυγο 

της ............. και τα τέκνα της ............. και ................, ότι ο .................... απεβίωσε την 

15-3-1972, χωρίς να αφήσει διαθήκη και κληρονομήθηκε από τους μοναδικούς 

πλησιέστερους συγγενείς του, ήτοι τα τέκνα του ...............και ........., οι οποίοι και 

αποδέχθηκαν την επαχθείσα σε αυτούς κληρονομιά με την προρρηθείσα υπ` αριθμόν 

18109/15-11-1983 δήλωση, ότι οι ............ και ............... με το υπ` αριθμόν 478/27-9-

1984 πωλητήριο συμβόλαιο της συμβoλαιογράφου Θεσσαλονίκης Πολυξένης 

Παπουλίδου -Τακετζή, όπως διορθώθηκε με την υπ` αριθμόν 599/6-2-1985 πράξη της 

ιδίας, νομίμως μεταγραφέντα στα Βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης εις 

τόμους 1331 και 1346 και αριθμούς 177 και 218 αντίστοιχα, μεταβίβασαν κατά 

κυριότητα στην .............. το ποσοστό τους επί του ως άνω αγρού εκ 50%, ότι η 

............... με το υπ` αριθμόν 1400/7-6-2001 δωρητήριο συμβόλαιο της 

- NetLaw.gr -

- NetLaw.gr -



συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ευαγγελίας Γεωρτζόγλου-Γεωργιάδη, νομίμως 

μεταγραφέν στα Βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Νεάπολης εις τόμο 196 και αριθμό 

414, μεταβίβασε κατά κυριότητα το ως άνω ποσοστό της στον ενάγοντα, ότι τον 

Σεπτέμβριο του 1984 οι ................., ........... ............., .............. και ..................... 

μεταβίβασαν λόγω άτυπης πώλησης στον ενάγοντα τη νομή του μεριδίου τους εκ 

50% επί του ως άνω αγρού, ότι ο ενάγων από το 1985 μέχρι και την έγερση της υπό 

κρίση αγωγής νέμεται το όλο ακίνητο συνεχώς και αδιάλειπτα και δη το έχει 

περιφράξει, φύτευσε οπωροφόρα δένδρα, εκτρέφει σε αυτό διάφορα ζώα και το 2003 

ανήγειρε επ` αυτού ισόγεια κατοικία εμβαδού 56 τμ, στην οποία κατοικεί μόνιμα, 

καθώς και δεξαμενή νερού, ότι ως εκ τούτου ο ενάγων απέκτησε την κυριότητα του 

όλου ακινήτου και δη κατά ποσοστό 50% με παράγωγο τρόπο και κατά το υπόλοιπο 

50% με έκτακτη χρησικτησία, ότι μετά το πέρας της κτηματογράφησης και στις 

πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου 

Νεάπολης, το ανωτέρω ακίνητο καταχωρήθηκε με ΚΑΕΚ 19 036 07 01 011/0/0, 

εμβαδόν 2001 τμ και δικαιούχο κυριότητας κατά ποσοστό 100% τον εναγόμενο Δήμο 

Χορτιάτη, ότι η εν λόγω αρχική εγγραφή είναι ανακριβής και επιπλέον με τον τρόπο 

αυτό αμφισβητείται η κυριότητα του ενάγοντος επί του επιδίκου. Με βάση αυτό το 

ιστορικό ο ενάγων ζητεί να αναγνωρισθεί αποκλειστικός κύριος του γεωτεμαχίου με 

ΚΑΕΚ 19 036 07 01 011/0/0, αξίας 30000 ευρώ, να διορθωθούν σχετικά οι πρώτες 

εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Νεάπολης, που 

αφορούν το εν λόγω ακίνητο και να καταδικασθεί ο εναγόμενος ΟΤΑ στην πληρωμή 

των δικαστικών εξόδων του ενάγοντα. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η αγωγή 

αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου (άρθρα 6 παρ. 

2 εδ. α του Ν.2664/1998, 9, 10, 11 αρ. 1, 14 παρ.2 και 29 του ΚΠολΔ) κατά την 

προκείμενη τακτική διαδικασία και για το παραδεκτό της 1) ασκήθηκε εμπρόθεσμα 

(εντός της οκταετούς προθεσμίας του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν.2664/1998, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν.3559/2007) καθότι με την υπ` αριθμόν 243/2 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΧΕ (ΦΕΚ Β 1280-23-8-2004) 

ορίστηκε ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Κτηματολογίου στην περιοχή του 

Δημοτικού Διαμερίσματος ....... η 23-8-2004 και 2) καταχωρήθηκε αυτή νόμιμα την 

9-10-2007 στο οικείο κτηματολογικό φύλλο με αριθμό καταχώρισης 1722 (βλ. υπ` 

αριθμόν 294/1722/9-10-2007 πιστοποιητικό του Κτηματολογικού Γραφείου 

Νεάπολης), για το δε παραδεκτό της συζητήσεως της κοινοποιήθηκε αντίγραφο αυτής 

στην Προϊσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου Νεάπολης (βλ. υπ` αριθμόν 
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959/27-9-2007 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο 

Θεσσαλονίκης Σωτηρίας Μερτζανίδου-Σαμαρά). Είναι δε επαρκώς ορισμένη και 

νόμιμη, αναφορικά με την κτήση κυριότητας επί ποσοστού 50% με παράγωγο τρόπο, 

στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1033 και 1192 του ΑΚ, 70 και 176 του 

ΚΠολΔ και 6 παρ. 1 και 2 του Ν.2664/1998, όπως ισχύει σήμερα. Αντίθετα, ως προς 

το υπόλοιπο ποσοστό εκ 50%, που επικαλείται ο ενάγων ότι περιήλθε σε αυτόν με 

έκτακτη χρησικτησία καθότι ενέμετο το επίδικο από το 1985 (ή έστω από το 

Σεπτέμβριο του 1984), είναι μη νόμιμη ως αγωγή διόρθωσης των πρώτων 

κτηματολογικών εγγραφών του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 2664/1998 και ως εκ τούτου 

απορριπτέα, διότι αφενός από το χρόνο κατάληψης της νομής (1985) έως την έναρξη 

ισχύος του Εθνικού Κτηματολογίου στην περιοχή ....... την 23-8-2004- που είναι και ο 

κρίσιμος χρόνος σύμφωνα με τα εκτεθέντα στη μείζονα σκέψη της παρούσης- δεν 

παρήλθε εικοσαετία και ως εκ τούτου δεν είχε αποκτήσει ακόμη την κυριότητα, 

αφετέρου δεν επικαλείται προσμέτρηση του χρόνου νομής των δικαιοπαρόχων του 

Πλην όμως, τα εκτιθέμενα στο αγωγικό δικόγραφο πραγματικά περιστατικά (δηλαδή 

συνεχής και αδιάλειπτη νομή από το 1985 έως την έγερση της κρινομένης αγωγής την 

19-9-2007) στοιχειοθετούν απλή αναγνωριστική αγωγή κυριότητας ακινήτου, η οποία 

είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1045, 1046 του ΑΚ και 70 του 

ΚΠολΔ. Επομένως, η αγωγή, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, πρέπει να ερευνηθεί 

περαιτέρω κατ` ουσίαν. 

Κατά τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.δ. 31/1968 "περί προστασίας της 

περιουσίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως....", του οποίου η ισχύς άρχισε 

από 2-12-1968 (αρθρ. 7) "αι διατάξεις των άρθρων 1 έως 24 του α.ν. 1539/1938 "περί 

προστασίας των δημοσίων κτημάτων", ως αύται ισχύουν εκάστοτε και αι συναφείς 

προς αυτάς υπέρ του Δημοσίου διατάξεις εφαρμόζονται αναλόγως και επί των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως διά την προστασία των κτημάτων αυτών....".  

Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 4 του α.ν. 1539/1938 "τα επί των ακινήτων 

κτημάτων δικαιώματα του Δημοσίου εις ουδεμίαν υπόκεινται παραγραφήν. 

Παραγραφή δικαιώματος του Δημοσίου επί ακινήτου κτήματος, αρξαμένη προ της 

ισχύος του παρόντος νόμου, ουδεμίαν νόμιμον συνέπειαν έχει, αν αυτή δεν 

συνεπληρώθη μέχρι τούδε, κατά τους προϊσχύσαντας νόμους". Από τις διατάξεις 

αυτές προκύπτει ότι, προκειμένου περί ακινήτων κτημάτων των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοικήσεως, ο χρόνος της κτητικής παραγραφής και μάλιστα της έκτακτης 

χρησικτησίας μπορούσε να συμπληρωθεί μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου 1968, οπότε και 
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άρχισε να ισχύει το ν.δ. 31/1968. Κατά συνέπεια, επί των ακινήτων αυτών είναι 

επιτρεπτή η έκτακτη χρησικτησία από εκείνον, που τα διεκδικεί, με την προϋπόθεση 

ότι αυτή (έκτακτη χρησικτησία) είχε συμπληρωθεί μέχρι 2-12-1968, οπότε άρχισε να 

ισχύει το ν.δ. 31/1968.(ΑΠ 76/2007 ΝΟΜΟΣ). 

Ο εναγόμενος ΟΤΑ με τις νομίμως υποβληθείσες έγγραφες προτάσεις του ισχυρίζεται 

ότι ο ενάγων δεν απέκτησε την κυριότητα του επιδίκου, αλλά ούτε και οι 

δικαιοπάροχοι του, καθότι το επίδικο αποτελεί τμήμα μείζονος έκτασης εμβαδού 

8.326,28 στρεμμάτων, της οποίας έχει αναγνωρισθεί ο ίδιος (ΟΤΑ) αποκλειστικός 

κύριος έναντι του Ελληνικού Δημοσίου με την υπ` αριθμόν 7961/1998 αμετάκλητη 

απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και ως εκ τούτου το επίδικο 

είναι ανεπίδεκτο χρησικτησίας, σε κάθε δε περίπτωση έπρεπε να έχει συμπληρωθεί 

αυτή μέχρι την 2-12-1968. Ο ισχυρισμός αυτός συνιστά νόμιμη ένσταση, 

στηριζόμενη στις διατάξεις που αναφέρονται στην προηγηθείσα μείζονα σκέψη, η 

οποία θα πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ`ουσίαν (βλ. Κ.Παπαδόπουλος Αγωγές 

Εμπραγμάτου Δικαίου εκδ. 1989 τόμος Α σελ.355). 

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρα αποδείξεως (ο εναγόμενος 

ΟΤΑ δεν εξέτασε μάρτυρα), που εξετάσθηκε νόμιμα στο ακροατήριο του παρόντος 

Δικαστηρίου και η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά 

δημοσίας συνεδριάσεως αυτού και των εγγράφων, που οι διάδικοι επικαλούνται και 

προσκομίζουν νόμιμα, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: 

Σύμφωνα με το Β` Πρόχειρο Φορολογικό Βιβλίο (Μουσφετέ) του χωρίου 

.........................., του τουρκικού έτους 1323 (χριστιανικού 1907), σελίδα 77, ο 

.............. του ........... κατείχε ένα αμπέλι, έκτασης 1 στρέμματος και 1 αυλακίου, 

κατηγορίας πρώτης, με αριθμό τεμαχίου 257 στη θέση ............., το οποίο συνόρευε με 

ιδιοκτησίες ........., ......... και ...........και δρόμο. Η εν λόγω φορολογική εγγραφή με 

αριθμό 1528 δεν αποτελεί τίτλο κυριότητας επί του ανωτέρω ακινήτου, σύμφωνα με 

τα εκτεθέντα στη μείζονα σκέψη της παρούσης, διότι η παραχώρηση των δημοσίων 

γαιών -μεταξύ των οποίων και των αμπέλων- σε ιδιώτη γινόταν με τη χορήγηση από 

το Κράτος και ειδικότερα από τον ειδικό για το κτηματολόγιο υπάλληλο ειδικού 

εγγράφου, ονομαζόμενου "ταπί", το οποίο έφερε το μονόγραμμα (τουγρά) του 

Σουλτάνου, που στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει. Εντούτοις η ως άνω 

φορολογική εγγραφή αποδεικνύει αφενός το χαρακτήρα του ακινήτου αυτού ως 

καλλιεργήσιμης δημόσιας γαίας δεκτικής εξουσιάσεως και αφετέρου ότι το 1907, 
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αλλά και μετέπειτα -καθότι δεν υπάρχει μεταγενέστερη αντίθετη εγγραφή- το κατείχε 

και το καλλιεργούσε ο ................. του .........  

Ως εκ τούτου ο ισχυρισμός του εναγομένου OTA ότι το ανωτέρω ακίνητο εμπίπτει σε 

ευρύτερη έκταση εμβαδού 8.236.281 τμ, της οποίας αναγνωρίσθηκε αποκλειστικός 

κύριος με την υπ` αριθμόν 7961/1998 αμετάκλητη απόφαση του Πολυμελούς 

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, διότι ήδη από την εποχή της τουρκοκρατίας ήταν 

βοσκότοπος και ως εκ τούτου είχε αφεθεί στην κοινή χρήση των κατοίκων της 

κοινότητας Εξοχής, δεν ευσταθεί, πολλώ δε μάλλον που ουδόλως αποδείχθηκε ότι το 

επίδικο εμπίπτει εντός αυτής της εκτάσεως. 

Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι ο ................... του ........... κατείχε και καλλιεργούσε τον 

ανωτέρω αγρό για διάστημα πέραν της δεκαετίας, συμπληρωθείσα την 20-5- 1917 και 

ως εκ τούτου το δικαίωμα εξουσιάσεώς του (τεσσαρούφ) επ` αυτού, σύμφωνα με τα 

εκτιθέμενα στη μείζονα σκέψη της παρούσης, μετατράπηκε εκ του νόμου στο τέλος 

του έτους 1929 σε δικαίωμα πλήρους κυριότητας κατά ποσοστό 100% (άρθρα 101-

114 του διατάγματος της 11/12-11-1929, κατ` εξουσιοδότηση του άρθρου 2 του 

Ν.4226/1929) και έτσι έγινε κύριος του επιδίκου με παράγωγο τρόπο. Ο ανωτέρω 

απεβίωσε το 1921, χωρίς να αφήσει διαθήκη και κληρονομήθηκε από τους 

μοναδικούς εξ αδιαθέτου κληρονόμους του, ήτοι τη σύζυγο του ......... και τις 

θυγατέρες του ........... σύζυγο ........... και ................ χήρα ............... ή .................., οι 

οποίες υπεισήλθαν στην κληρονομιά με την ενεργό ανάμειξη τους στη διοίκηση και 

διαχείριση αυτής, με συνέπεια να αποκτήσει η μεν 1η εξ αυτών ποσοστό 2/8 εξ 

αδιαιρέτου επί του ανωτέρω κληρονομιαίου ακινήτου, έκαστη δε των 2ης και 3ης εξ 

αυτών ποσοστό 3/8 εξ αδιαιρέτου. Η ......... χήρα................ απεβίωσε στις 10-11-

1939, χωρίς να αφήσει διαθήκη και κληρονομήθηκε από τους μοναδικούς εξ 

αδιαθέτου κληρονόμους της, ήτοι τις θυγατέρες της .......... σύζυγο ................και 

........................, οι οποίες υπεισήλθαν στην κληρονομιά με την ενεργό  ανάμειξη τους 

στη διοίκηση και διαχείριση αυτής, με συνέπεια να περιέλθει σε αυτές κατ` ισομοιρία 

το κληρονομικό μερίδιο της ................. επί του προρρηθέντος αγρού εκ 2/8. Η  

............χήρα .......................... απεβίωσε την 7-4-1968, χωρίς να αφήσει διαθήκη και 

κληρονομήθηκε από τους μοναδικούς εξ αδιαθέτου κληρονόμους της, ήτοι τα τέκνα 

της ............ .............., ................, .............. και ..............., οι οποίοι και αποδέχθηκαν 

την επαχθείσα σε αυτούς κληρονομιά, αλλά και για λογαριασμό των δικαιοπαρόχων 

τους -στην οποία περιλαμβάνονταν και ποσοστό 50% επί του ως άνω αγρού- με την 

υπ` αριθμόν 18109/15-11-1983 δήλωση ενώπιον του συμβολαιογράφου 
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Θεσσαλονίκης Ευστάθιου Πανταζίδη, νομίμως μεταγραφείσα εις τόμο 1299 και 

αριθμό 82 των Βιβλίων του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης. Η ......... σύζυγος 

............... απεβίωσε την 20-11-1971, χωρίς να αφήσει διαθήκη και κληρονομήθηκε 

από τους μοναδικούς εξ αδιαθέτου κληρονόμους της, ήτοι το σύζυγο της................ 

και τα τέκνα της ............... και ........................ Ο ....................... απεβίωσε την 15-3-

1972, χωρίς να αφήσει διαθήκη και κληρονομήθηκε από τους μοναδικούς 

πλησιέστερους συγγενείς του, ήτοι τα τέκνα του ......................... και .......... ............, 

οι οποίοι και αποδέχθηκαν την επαχθείσα σε αυτούς κληρονομιά με την προρρηθείσα 

υπ` αριθμόν 18109/15-11-1983 δήλωση, τόσο για τον εαυτό τους όσο και για 

λογαριασμό των δικαιοπαρόχων τους. Σημειωτέον ότι στην προρρηθείσα δήλωση 

αποδοχής κληρονομιάς εκ παραδρομής αναγράφηκε ότι το εν λόγω ακίνητο έχει 

έκταση 3200 τμ, λάθος που διορθώθηκε στις επόμενες μεταβιβαστικές πράξεις. Οι 

.................... και.................................... με το υπ` αριθμόν 478/27-9-1984 πωλητήριο 

συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Πολυξένης Παπαουλίδου -Τακετζή, 

όπως διορθώθηκε με την υπ` αριθμόν 599/6-2-1985 πράξη της ιδίας, νομίμως 

μεταγραφέντα στα Βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης εις τόμους 1331 

και 1346 και αριθμούς 177 και 218 αντίστοιχα, μεταβίβασαν κατά κυριότητα στην 

..........α σύζυγο ..................... το γένος ........... και ................ το ποσοστό τους επί του 

ως άνω αγρού εκ 50% συνολικά.  

Η ................. με το υπ` αριθμόν 1400/7-6-2001 συμβόλαιο δωρεάς εν ζωή της 

συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ευαγγελίας Γεωρτζόγλου-Γεωργιάδη, νομίμως 

μεταγραφέν στα Βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Νεάπολης εις τόμο 196 και αριθμό 

414, μεταβίβασε κατά κυριότητα στον ενάγοντα το ως άνω ποσοστό της εκ 50% επί 

του προρρηθέντος αγρού. Ενόψει της σύνταξης της ως άνω συμβολαιογραφικής 

πράξης, το 2001 εμβαδομετρήθηκε εκ νέου το ως άνω ακίνητο από τον αγρονόμο 

τοπογράφο μηχανικό .......................... και ευρέθη εκτάσεως 2000 τμ, συνορεύει δε 

βορειοανατολικά επί πλευράς μήκους 31,28 μ με ιδιοκτησία αγνώστων και ήδη με 

γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 19 036 07 01 017, νοτιοανατολικά επί πλευράς μήκους 63,94μ. 

με δρόμο και πέραν αυτού με ιδιοκτησία Κέντρου Νοσημάτων Θώρακος Βορείου 

Ελλάδος και ήδη με γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 19 036 ΕΚ 00 014, νοτιοδυτικά επί 

πλευράς μήκους 31,28 μ. με ιδιοκτησία ................. και ήδη με γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 

19 036 07 01 012 και βορειοδυτικά επί πλευράς μήκους 63,94 μ. με ιδιοκτησία 

.............. και ............ και ήδη με γεωτεμάχια με ΚΑΕΚ 19 036 07 01 017 και 19 036 

07 01 012.  
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Σημειωτέον ότι επειδή το Ελληνικό Δημόσιο αμφισβήτησε την κυριότητα της 

..............-................., η τελευταία άσκησε εναντίον του την με αριθμό καταθέσεως 

39998/1996 αγωγή αναγνωριστική κυριότητας, επί της οποίας εκδόθηκε η υπ` 

αριθμόν 27841/1997 απόφαση (ήδη τελεσίδικη μετά την απόρριψη της ασκηθείσης 

εναντίον της έφεσης με την υπ` αριθμόν 274/2000 απόφαση του Εφετείου 

Θεσσαλονίκης), η οποία αναγνώρισε την ....................... ως συγκυρία ποσοστού 50% 

του ανωτέρω αγρού. Εκ των ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι ο ενάγων απέκτησε την 

κυριότητα ποσοστού 50% εξ αδιαιρέτου του ανωτέρω ακινήτου με παράγωγο τρόπο. 

Μετά την κατάρτιση του ως άνω δωρητηρίου συμβολαίου ο ενάγων αντικατέστησε 

την υφιστάμενη περίφραξη του ανωτέρω ακινήτου με καινούργια με συρματόπλεγμα 

και πασσάλους, φύτεψε συκιές, δαμασκηνιές και αμπέλι, ενώ το 2003 ανήγειρε επ` 

αυτού αυθαίρετη κατοικία. Εντούτοις, δεν αποδείχθηκε ούτε ότι οι λοιποί συγκύριοι 

του ανωτέρω ακινήτου, ήτοι οι ..................., ........................, .............. και 

....................... του πώλησαν άτυπα το μερίδιο τους εκ 50%, ούτε ότι ο ενάγων τους 

γνωστοποίησε το 1985 ότι έκτοτε θα νέμεται το επίδικο αποκλειστικά για τον εαυτό 

του, ούτως ώστε να τρέχει έκτοτε η κτητική παραγραφή (ΑΠ 877/2006 ΝοΒ 2006-

1483).  

Εξάλλου ο μάρτυρας αποδείξεως μίλησε μόνο για αγορά από τον ............. και όχι από 

την οικογένεια ........ ή ............. Κατόπιν τούτων το Δικαστήριο δεν πείσθηκε ότι ο 

ενάγων απέκτησε την κυριότητα του υπόλοιπου 50% του επιδίκου με έκτακτη 

χρησικτησία και κατ`ακολουθία η σχετική αναγνωριστική κυριότητας αγωγή θα 

πρέπει να απορριφθεί ως κατ`ουσίαν αβάσιμη. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι το εν 

λόγω ακίνητο καταχωρήθηκε στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού 

Γραφείου Νεάπολης με ΚΑΕΚ 19 036 07 01 011/0/0 και εμβαδόν 2001 τμ., πλην 

όμως στο οικείο κτηματολογικό φύλλο και στις πρώτες εγγραφές αναγράφηκε ως 

δικαιούχος κυριότητας κατά ποσοστό 100% ο εναγόμενος ΟΤΑ, για το λόγο αυτό η 

εν λόγω πρώτη εγγραφή είναι ανακριβής και προσβάλλει το δικαίωμα κυριότητας του 

ενάγοντος. 

Συνακόλουθα θα πρέπει να γίνει δεκτή η αγωγή διόρθωσης πρώτων κτηματολογικών 

εγγραφών ως βάσιμη και κατ` ουσίαν, να αναγνωρισθεί ότι ήδη από το χρόνο έναρξης 

ισχύος του Εθνικού Κτηματολογίου στην περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος 

Εξοχής, ήτοι την 23-8-2004, ο ενάγων είναι κύριος κατά ποσοστό 50% εξ` αδιαιρέτου 

του επιδίκου ακινήτου και να διορθωθούν οι ανακριβείς πρώτες εγγραφές στο 

κτηματολογικό βιβλίο του Κτηματολογικού Γραφείου Νεάπολης, ώστε στο 
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κτηματολογικό φύλλο με ΚΑΕΚ 19· 036 07 01 011/0/0, α) να αναγραφεί ως 

δικαιούχος κυριότητας ο ......................... του .............και της ............... κατά ποσοστό 

50% με τίτλο κτήσης το υπ` αριθμόν 1400/7-6-2001 συμβόλαιο δωρεάς εν ζωή της 

συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ευαγγελίας Γεωρτζόγλου-Γεωργιάδη, νομίμως 

μεταγραφέν στα Βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Νεάπολης εις τόμο 196 και αριθμό 

414 και β) να διορθωθεί το ποσοστό συγκυριότητας του Δήμου ......... από το 

εσφαλμένο "100%", σε "50%". Τέλος, ο εναγόμενος ΟΤΑ λόγω της ήττας του θα 

πρέπει να καταδικασθεί να καταβάλλει τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος κατ`άρθρο 

176 του ΚΠολΔ, μειωμένα όμως κατά το ήμισυ κατ` άρθρο 281 παρ. 2 του 

Ν.3463/2006 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (όμοιο προϊσχύσαν 307 παρ. 2 

ΠΔ 410/1995, βλ. ΑΠ 940/2007 ΝΟΜΟΣ).  

Για τους λόγους αυτούς 

Δικάζει κατ` αντιμωλία των διαδίκων. 

Απορρίπτει τα ως απορριπτέα κριθέντα στο σκεπτικό της παρούσης. 

Δέχεται εν μέρει την αγωγή. 

Αναγνωρίζει ότι ήδη από το χρόνο έναρξης ισχύος του Εθνικού Κτηματολογίου στην 

περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος Εξοχής, ήτοι την 23-8-2004, ο ενάγων είναι 

κύριος κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου του γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 19 036 07 01 

011/0/0. 

Διατάσσει τη διόρθωση των ανακριβών πρώτων εγγραφών στο κτηματολογικό βιβλίο 

του Κτηματολογικού Γραφείου Νεάπολης, ώστε στο κτηματολογικό φύλλο με ΚΑΕΚ 

19 036 07 01011/0/0, α) να αναγραφεί ως δικαιούχος κυριότητας ο ................... του 

..............και της ........... κατά ποσοστό 50% με τίτλο κτήσης το υπ` αριθμόν 1400/7-6-

2001 συμβόλαιο δωρεάς εν ζωή της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ευαγγελίας 

Γεωρτζόγλου-Γεωργιάδη, νομίμως μεταγραφέν στα Βιβλία του Υποθηκοφυλακείου 

Νεάπολης εις τόμο 196 και αριθμό 414 και β) να διορθωθεί το ποσοστό 

συγκυριότητας του Δήμου ............. από το εσφαλμένο "100%", σε "50%". 

Καταδικάζει τον εναγόμενο ΟΤΑ στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων του 

ενάγοντος, τα οποία ορίζει στο ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ. 

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του σε έκτακτη δημόσια  

συνεδρίαση, στη Θεσσαλονίκη στις 12 Αυγούστου 2008. 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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