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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Νέα Ιωνία 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                       Αριθ. Πρωτ.  
∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ                                                                      
   . 
∆ιεύθυνση:Αγ.Γεωργίου 40&Αντλιοστασίου 
Τηλέφωνο: 213 2000403 – 416 
Fax : 210 2792500 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ  ΚΑΤΑ  ∆ΗΜΟΤΩΝ 
Το ∆ηµόσιο και η Κτηµατική Υπηρεσία Ανατολικής Αττικής (∆/νση 

∆ασών), διεκδικούν µε ενστάσεις τους περιοχή της Ν. Ιωνίας που θεωρούν ότι 
εµπίπτει στο ∆ηµόσιο Κτήµα Β.Κ.2064..  

Η «άµυνα» των ιδιοκτητών που εναντίον τους έχει ασκήσει ένσταση το 
∆ηµόσιο και δηλώνει δικαίωµα κυριότητας σε ακίνητο τους µε αυτή την 
αιτιολογία (ότι δηλαδή πρόκειται για τµήµα του  ΑΒΚ 2064), θα στηριχθεί σε 
διάταξη Νόµου του 2003 και συγκεκριµένα στο άρθρο 4 του Ν. 3127/2003 (ΦΕΚ 
Α' 67/19-3-2003) που ορίζει ότι  « Σε ακίνητο που βρίσκεται µέσα σε σχέδιο 
πόλεως ή µέσα σε οικισµό που προϋφίσταται του έτους 1923 ή µέσα σε οικισµό 
κάτω των 2.000 κατοίκων, που έχει οριοθετηθεί, ο νοµέας του θεωρείται κύριος 
έναντι του ∆ηµοσίου εφόσον α) νέµεται, µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου 
αυτού, αδιαταράκτως για δέκα (10) έτη το ακίνητο, µε νόµιµο τίτλο από επαχθή 
αιτία (δηλαδή από αγορά ή ανταλλαγή ή από πλειστηριασµό), υπέρ του ιδίου ή 
του δικαιοπαρόχου του (δηλαδή του προηγούµενου ιδιοκτήτη), που έχει 
καταρτισθεί και µεταγραφεί µετά την 23.2.1945, εκτός   εάν κατά την κτήση της 
νοµής βρισκόταν σε κακή πίστη, ή β) νέµεται, µέχρι την έναρξη ισχύος του 
νόµου αυτού, το ακίνητο αδιαταράκτως για χρονικό διάστηµα τριάντα (30) ετών, 
εκτός  εάν κατά την κτήση της νοµής βρισκόταν σε κακή πίστη….». 

 
Ο ∆ήµος µας είναι µεταξύ των θιγοµένων από αυτές τις ενστάσεις τόσον 

της Γενικής ∆/νσης ∆ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών όσον 
και της ∆/νσης ∆ασών της Αποκεντρωµένης Περιφέρειας για όλες σχεδόν τις 
πλατείες , τις νησίδες , για σχολεία , παιδικούς σταθµούς , το κτίριο του 
∆ηµαρχείου , το κτίριο του ∆ήµου στη λεωφόρο Ηρακλείου κ.α. 

Ο ∆ήµος κατά την εκδίκαση των ενστάσεων θα παραστεί τόσο για τις 
ιδιοκτησίες του , όσο και να δηλώσει οτι ∆ΕΝ προβάλει καµµία απαίτηση έναντι 
των ιδιοκτητών για τους οποίους ενίσταται το Ελ. ∆ηµόσιο και να συνηγορήσει 
υπέρ των . 

Παράλληλα θα ζητήσει να ενηµερώσει την πολιτική ηγεσία του 
Υπουργείου Οικονοµικών για το πρόβληµα πού έχει δηµιουργηθεί ώστε να 
δοθεί οριστική λύση . 
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(ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ) 

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ  ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α 

…………………………………………………..,……….. κατοίκου Νέας 

Ιωνίας Αττικής. 

********* 

   

Είµαι ιδιοκτήτης ενός …………………………………, που βρίσκεται στην οδό 

…………………… αρ. ….. στη Νέα Ιωνία Αττικής, στο Ο.Τ. ………  

Το άνω ακίνητο µε ΚΑΕΚ ……………………………., απέκτησα από αγορά µε το 

µε αριθµό ……………………. συµβόλαιο τ… συµβολαιογράφου 

……………………………………, που έχει νόµιµα µεταγραφεί στα βιβλία 

µεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Νέας Ιωνίας στο τόµο ……….. µε αριθµό ……  

Έκτοτε, δηλαδή εδώ και ……… χρόνια συνεχώς νέµοµαι το άνω ακίνητο, όπως 

αποδεικνύεται και από αντίγραφα λογαριασµών ∆ΕΗ, ΕΥ∆ΑΠ, φορολογικές 

δηλώσεις κλπ, χωρίς ποτέ να ενοχληθώ από κανέναν.   

Ο δικαιοπάροχος (πωλητής) µου είχε αποκτήσει το άνω ακίνητο από αγορά µε 

το µε αριθµό ………………………/ …….. συµβόλαιο αγοραπωλησίας του 

συµβολαιογράφου ……………………………., που και αυτό µεταγράφηκε νόµιµα στα 

βιβλία µεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου ………………………. στο τόµο ……. µε 

αριθµό ……… 

Μετά από ένσταση το Ελληνικό ∆ηµόσιο, προέβαλλε δικαιώµατα κυριότητας για 

ολόκληρη τη περιοχή, όπου και το δικό µου ακίνητο, ισχυριζόµενο ότι πρόκειται για 

το ∆ηµόσιο Κτήµα µε ΑΒΚ 2064.  

Επειδή κατά το νόµο Ν. 3127/2003 (ΦΕΚ Α' 67/19-3-2003)  (άρθρο 4) « Σε 

ακίνητο που βρίσκεται µέσα σε σχέδιο πόλεως ή µέσα σε οικισµό που προϋφίσταται 

του έτους 1923 ή µέσα σε οικισµό κάτω των 2.000 κατοίκων, που έχει οριοθετηθεί, ο 

νοµέας του θεωρείται κύριος έναντι του ∆ηµοσίου εφόσον α) νέµεται, µέχρι την 

έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, αδιαταράκτως για δέκα (10) έτη το ακίνητο, µε 
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νόµιµο τίτλο από επαχθή αιτία, υπέρ του ιδίου ή του δικαιοπαρόχου του, που έχει 

καταρτισθεί και µεταγραφεί µετά την 23.2.1945, εκτός   εάν κατά την κτήση της 

νοµής βρισκόταν σε κακή πίστη, ή β) νέµεται, µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου 

αυτού, το ακίνητο αδιαταράκτως για χρονικό διάστηµα τριάντα (30) ετών, εκτός  εάν 

κατά την κτήση της νοµής βρισκόταν σε κακή πίστη.  Στον χρόνο νοµής που 

ορίζεται στις περιπτώσεις α΄και β΄ προσµετράται και ο χρόνος νοµής των 

δικαιοπαρόχων που διανύθηκε µε τις ίδιες προϋποθέσεις. Σε κακή πίστη βρίσκεται ο 

νοµέας εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 1042 του Α.Κ.  

Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται για ακίνητο εµβαδού 

µέχρι 2.000 τ.µ. Για ενιαίο ακίνητο εµβαδού µεγαλύτερου των 2.000 τ.µ., οι διατάξεις 

της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται µόνο εφόσον στο ακίνητο υφίσταται 

κατά την 31-12-2002 κτίσµα που καλύπτει ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό 

(30%) του ισχύοντος συντελεστή δόµησης στην περιοχή…». 

Επειδή είναι παρά το νόµο, αλλά και άδικο και αυθαίρετο το δικαίωµα του 

∆ηµοσίου να διεκδικεί αδιακρίτως ανεξέλεγκτο  αριθµό ακινήτων, που βρίσκονται  

εντός σχεδίου πόλεως, σε πλήρως ανεπτυγµένες και δοµηµένες περιοχές.  

    Επειδή το παρόν υπόµνηµά µου είναι νόµιµο, βάσιµο και αληθινό.  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

ΖΗΤΩ 

     Να γίνει δεκτό το παρόν υπόµνηµα µου. Να απορριφθεί η ένσταση του 

Ελληνικού ∆ηµοσίου .   

 Να αναγνωριστεί το δικαίωµα µου επί του άνω ακινήτου µε ΚΑΕΚ ………………. 

Να διαταχθούν τα νόµιµα και δέοντα. 

 

Αθήνα …………………..  

Ο   Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ   

 

 

 

 

 



 4

 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ   ΓΙΑ  ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ  ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

 

 

ΟΤΑΝ Ο ΤΙΤΛΟΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΊΝΑΙ  ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ, ΑΠΟ∆ΟΧΗ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ή  ∆ΩΡΕΑ (και όχι αγορά), ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΊΟ 

ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ Ο ∆ΩΡΗΤΗΣ  Ή Ο ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΜΕΝΟΣ, 

ΚΑΙ ΑΝ ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΑ ΑΠΟ∆ΕΙΞΟΥΜΕ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΑ (π.χ. µε 

λογαριασµούς ∆ΕΗ, µισθωτήρια, Συµβάσεις δανείων, Υποθήκες, 

Αντίγραφα Ε9, δηλώσεων φόρου εισοδήµατος {έντυπο Ε1 ή Ε2 αν 

µισθώνεται το ακίνητο} κλπ) ΕΤΣΙ ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ  ΣΥΝΟΛΙΚΑ  

30 ΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΜΕΧΡΙ  ΤΟ 2002.  


