Ν. 2664 ΤΗΣ 27.11/3.12.1998 (ΦΕΚ 275Α΄)
Εθνικό Κτηµατολόγιο και άλλες διατάξεις.

Σηµείωση: Σύµφωνα µε την παρ. 1, άρθρου 13 του Ν. 4164/5/9.7.2013 (ΦΕΚ 156Α΄),
ορίζεται ότι οι διατάξεις του παρόντος νόµου, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και
συµπληρώθηκαν µε τον προαναφερθέντα νόµο, εφαρµόζονται τόσο για τα ήδη λειτουργούντα
κτηµατολογικά γραφεία όσο και γι΄ αυτά που θα λειτουργήσουν στο µέλλον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1
Ορισµός, φορέας τήρησης, σκοπός και έκταση εφαρµογής
του Εθνικού Κτηµατολογίου
1. Το Εθνικό Κτηµατολόγιο αποτελεί σύστηµα οργανωµένων σε κτηµατοκεντρική βάση
νοµικών, τεχνικών και άλλων πρόσθετων πληροφοριών για όλα τα ακίνητα της επικράτειας,
το οποίο διέπεται από τις αναγραφόµενες στο άρθρο 2 αρχές. Ο Οργανισµός Κτηµατολογίου
και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος συντάσσει και τηρεί το Εθνικό Κτηµατολόγιο. «Με απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, ύστερα απο πρόταση του
Οργανισµού Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος, µπορεί να ανατίθενται
αρµοδιότητες σύνταξης και τήρησης, εν όλω ή εν µέρει, του Εθνικού Κτηµατολογίου στην
εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε».»
Το παραπάνω µέσα σε « » εδάφιο όπως αντικαθίσταται µε την παρ.1, άρθρου 2 του
Ν.3127/17/19.3.2003 (ΦΕΚ 67Α΄).
Στην απόφαση αυτή προσδιορίζεται επακριβώς το ανατιθέµενο έργο και ό,τι αφορά στην
εκτέλεσή του.
2. Στο Κτηµατολόγιο καταχωρίζονται νοµικές και τεχνικές πληροφορίες που αποσκοπούν
στον ακριβή καθορισµό των ορίων των ακινήτων και στη δηµοσιότητα των εγγραπτέων στα
κτηµατολογικά βιβλία δικαιωµάτων και βαρών, µε µε τρόπο που διασφαλίζει τη δηµόσια
πίστη, προστατεύοντας κάθε καλόπιστο συναλλασσόµενο που στηρίζεται στις κτηµατολογικές
εγγραφές. Καταχωρίζονται επίσης πρόσθετες πληροφορίες, κατά τα οριζόµενα στο εδάφιο γ΄
της παραγράφου 4 του άρθρου 11, που αποτελούν µέσο για την επιδίωξη ιδίως σκοπών
ορθολογικής οργάνωσης και ανάπτυξης της Χώρας. Για το σκοπό αυτόν οι αρµόδιες
διοικητικές και δικαστικές αρχές κοινοποιούν αµελλητί στο οικείο Κτηµατολογικό Γραφείο κάθε
κανονιστική ή ατοµική διοικητική πράξη, καθώς και κάθε δικαστική απόφαση που ορίζει ή
επιφέρει µεταβολή ιδίως στις χρήσεις γης και στους όρους και περιορισµούς δόµησης των
ακινήτων, ανεξαρτήτως άλλης µορφής δηµοσιότητας που προβλέπουν οι εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις. Η µη κοινοποίησή τους στο οικείο Κτηµατολογικό Γραφείο δεν παρακωλύει την
επέλευση των έννοµων αποτελεσµάτων τους.

3. Από την έναρξη ισχύος του Κτηµατολογίου σε καθεµία από τις κατά το ν. 2308/1995
κτηµατογραφούµενες περιοχές αντικαθίσταται το υφιστάµενο έως τότε στις περιοχές αυτές
σύστηµα µεταγραφών και υποθηκών. Η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του ορίζεται για καθεµία
από τις κτηµατογραφούµενες περιοχές µε απόφαση του Οργανισµού Κτηµατολογίου και
Χαρτογραφήσεων Ελλάδος, αµέσως µετά την ολοκλήρωση των πρώτων εγγραφών στα
κτηµατολογικά βιβλία και την τήρηση των προβλεπόµενων στη διάταξη αυτή διατυπώσεων. Η
απόφαση αυτή του Οργανισµού Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος, στην οποία
ορίζονται και τα όρια της υπαγόµενης στο Κτηµατολόγιο περιοχής, δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στο ∆ηµόσιο, κατά τις κείµενες διατάξεις για τις
προς αυτό κοινοποιήσεις, στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού, στον
Υποθηκοφύλακα της περιοχής, στο Συµβολαιογραφικό Σύλλογο της περιοχής και στο
Συµβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και ∆ωδεκανήσου.

Άρθρο 2
Αρχές του Κτηµατολογίου
Το Κτηµατολόγιο διέπεται από τις ακόλουθες αρχές:
1) την αρχή της κτηµατοκεντρικής οργάνωσης των κτηµατολογικών πληροφοριών, η οποία
απαιτεί τη σύνταξη, τήρηση και διαρκή ενηµέρωση κτηµατολογικών διαγραµµάτων.
2) την αρχή του ελέγχου της νοµιµότητας των τίτλων και λοιπών αναγκαίων στοιχείων για την
αποδοχή της αίτησης εγγραφής στα κτηµατολογικά βιβλία,
3) την αρχή της διασφάλισης της τάξης των κτηµατολογικών εγγραφών, ανάλογα µε το χρόνο
υποβολής της σχετικής αίτησης (αρχή της χρονικής προτεραιότητας),
4) την αρχή της δηµοσιότητας των κτηµατολογικών βιβλίων,
5) την αρχή της διασφάλισης της δηµόσιας πίστης, ώστε να προστατεύεται κάθε καλόπιστος
συναλλασσόµενος που στηρίζεται στις κτηµατολογικές εγγραφές και
6) την αρχή της καταλληλότητας του Κτηµατολογίου ως συστήµατος δεκτικού καταχώρισης
και πρόσθετων κατηγοριών πληροφοριών σε οποιονδήποτε χρόνο στο µέλλον (αρχή του
ανοικτού Κτηµατολογίου).

Άρθρο 3
Κτηµατολογικά Γραφεία - Κτηµατολογικά στοιχεία
1.«α) Η τήρηση των κτηµατολογικών στοιχείων γίνεται από τα Κτηµατολογικά Γραφεία, που
ανήκουν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Με την
επιφύλαξη των µεταβατικών διατάξεων του άρθρου 23, των Κτηµατολογικών Γραφείων

προΐσταται πτυχιούχος κατηγορίας ΠΕ συναφών µε το αντικείµενο Ανωτάτου Εκπαιδευτικού
Ιδρύµατος, µε πενταετή τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία, που διορίζεται ύστερα από
προκήρυξη της θέσης µε κοινή απόφαση των Υπουργών ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ύστερα
από πρόταση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.», όπως αυτή
µετονοµάζεται. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της εταιρείας
«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» όπως αυτή µετονοµάζεται και πρόταση των
Υπουργών ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ορίζονται τα ειδικότερα προσόντα, οι προϋποθέσεις και η
διαδικασία διορισµού των Προϊσταµένων των Κτηµατολογικών Γραφείων. Οι Προϊστάµενοι
των Κτηµατολογικών Γραφείων είναι δηµόσιοι λειτουργοί. Για τον Προϊστάµενο του
Κτηµατολογικού Γραφείου και για το λοιπό προσωπικό, το οποίο, υπό τις προϋποθέσεις του
εδαφίου α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 103 του Συντάγµατος, µπορεί να προσλαµβάνεται
και µε σχέση ιδιωτικού δικαίου, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 16, 21 έως
30 και 35 έως 38 του κανονιστικού διατάγµατος της 19/23.7.1941 «Περί Οργανισµού των
Υποθηκοφυλακείων του Κράτους». Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από
εισήγηση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» όπως αυτή µετονοµάζεται,
και πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών, ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, συνιστώνται οι αναγκαίες θέσεις
προσωπικού, καθορίζονται τα προσόντα για την πρόσληψη στις θέσεις αυτές και ρυθµίζεται
κάθε άλλο ζήτηµα που αφορά στη λειτουργία, στην οργάνωση και στη στελέχωση των
Κτηµατολογικών Γραφείων, τα οποία πρέπει να διαθέτουν κατ΄ ελάχιστον νοµική και τεχνική
υπηρεσία. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της εταιρείας
«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή µετονοµάζεται και πρόταση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, δύναται να συστήνεται στο
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ειδικό µητρώο διαπιστευµένων
µηχανικών και να ορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα ειδικότερα προσόντα
εγγραφής στο µητρώο αυτό, καθώς και το πλαίσιο των παρεχοµένων υποστηρικτικών
τεχνικών υπηρεσιών προς τα Κτηµατολογικά Γραφεία.
Στην εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή µετονοµάζεται,
ανατίθεται η οργάνωση, διάρθρωση και η υλικοτεχνική υποστήριξη της λειτουργίας των
Κτηµατολογικών Γραφείων. Για την εν γένει κάλυψη λειτουργικών αναγκών των
Κτηµατολογικών Γραφείων και την ενίσχυση του έργου τους, η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή µετονοµάζεται, δύναται να διαθέτει πρόσθετο προσωπικό
κάθε ειδικότητας, που αµείβεται από αυτήν και να παρέχει κεντρική υποστήριξη. Με απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ρυθµίζονται ζητήµατα
τεχνικού και λεπτοµερειακού χαρακτήρα που αφορούν στον τρόπο διάθεσης του εν λόγω
προσωπικού από την εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή
µετονοµάζεται. Για τη ρύθµιση θεµάτων οµοιόµορφης εφαρµογής του εν γένει ισχύοντος
θεσµικού πλαισίου από όλα τα Κτηµατολογικά Γραφεία της Επικράτειας, ο Υπουργός
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µετά από πρόταση της εταιρείας
«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή µετονοµάζεται, εκδίδει και αποστέλλει
εγκυκλίους οδηγίες, που εφαρµόζονται υποχρεωτικά.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, εκδίδεται
Κανονισµός Λειτουργίας των Κτηµατολογικών Γραφείων, στον οποίο καθορίζεται ιδίως ο
τρόπος εξυπηρέτησης του κοινού, οι εσωτερικές διαδικασίες λειτουργίας των Γραφείων και η
οργανωτική και λειτουργική εποπτεία τους.»
Η παραπάνω µέσα σε « » περ. α αντικαταστάθηκε, µε την παρ. 1, άρθρου 2 του Ν.
4164/5/9.7.2013 (ΦΕΚ 156Α΄).
β) Με προεδρικά διατάγµατα, ύστερα από εισήγηση του Οργανισµού Κτηµατολογίου και
Χαρτογραφήσεων Ελλάδος και πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης

και Αποκέντρωσης, ∆ικαιοσύνης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων,
µπορεί να ανατίθενται σε πρωτοβάθµιους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης οι κατά την
παράγραφο 1 περίπτωση ιγ΄, του άρθρου 41 του Ν. 2218/1994 αρµοδιότητες τήρησης
κτηµατολογικών στοιχείων. Οι προϋποθέσεις και οι όροι της ανάθεσης ορίζονται µε
κανονιστικού περιεχοµένου προεδρικό διάταγµα, ύστερα από εισήγηση του Οργανισµού
Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος και πρόταση των ίδιων παραπάνω Υπουργών.
2. Τα τηρούµενα από τα Κτηµατολογικά Γραφεία στοιχεία είναι τα ακόλουθα:
α) Τα κτηµατολογικά διαγράµµατα για όλη την κτηµατογραφηµένη περιοχή που εµπίπτει στην
αρµοδιότητα του οικείου Γραφείου Κτηµατολογίου.
β) Οι κτηµατολογικοί πίνακες για τα ακίνητα που περιλαµβάνονται στα κτηµατολογικά
διαγράµµατα. Το περιεχόµενο των κτηµατολογικών πινάκων αποτελεί περιεχόµενο και των
πρώτων εγγραφών στα φύλλα του κτηµατολογικού βιβλίου, που τηρείται στο οικείο Γραφείο
Κτηµατολογίου.
γ) Το κτηµατολογικό βιβλίο, στο οποίο αφορούν οι ρυθµίσεις του τρίτου κεφαλαίου αυτού του
νόµου.
δ) Το ηµερολόγιο, στο οποίο καταχωρίζονται, κατά τη σειρά της υποβολής τους, όλες οι
αιτήσεις εγγραφής στο κτηµατολογικό βιβλίο, ώστε να διασφαλίζεται η κατά την παράγραφο 1
περίπτωση γ΄ του άρθρου 2, αρχή της χρονικής προτεραιότητας.
ε) Το αλφαβητικό ευρετήριο των δικαιούχων των δικαιωµάτων που έχουν εγγραφεί στο
κτηµατολογικό βιβλίο.
στ) Το αρχείο τίτλων, διαγραµµάτων και λοιπών δικαιολογητικών που υποβάλλονται µε τις
αιτήσεις εγγραφής στο κτηµατολογικό βιβλίο. Τα θέµατα της συγκρότησης και τήρησης του
αρχείου αυτού ρυθµίζονται µε απόφαση του Οργανισµού Κτηµατολογίου και
Χαρτογραφήσεων Ελλάδος, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Εκτός από τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο στοιχεία, το οικείο Γραφείο
Κτηµατολογίου φυλάσσει όλα τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά το στάδιο της
κτηµατογράφησης, καθώς και ο,τιδήποτε άλλο οριστεί ότι θα τηρείται µε τη µορφή αρχείων,
όπως του αρχείου κτισµάτων, ή κατ' άλλον τρόπο, ύστερα από απόφαση του Οργανισµού
Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 4
Αντικείµενο των κτηµατολογικών εγγραφών - ∆απάνη εγγραφής
1. Αντικείµενο των κτηµατολογικών εγγραφών είναι τα εγγραπτέα δικαιώµατα που αφορούν
ακίνητα κατά την έννοια του άρθρου 948 του Αστικού Κώδικα και κάθε άλλο αυτοτελές,
συνδεόµενο µε το έδαφος, ιδιοκτησιακό αντικείµενο. Κάθε ακίνητο απεικονίζεται στα
κτηµατολογικά διαγράµµατα και εµφαίνεται µε τον αποκλειστικό γι' αυτό Κωδικό Αριθµό
Εθνικού Κτηµατολογίου, ως τµήµα εδάφους, µαζί µε τα συστατικά του µέρη, ανεξαρτήτως του
χαρακτήρα αυτού ως δασικού, αγροτικού ή αστικού, οικοδοµηµένου ή µη, µε ή χωρίς
εφαρµογή του συστήµατος οριζόντιων ή κάθετων αυτοτελών ιδιοκτησιών, δηµόσιου ή

ιδιωτικού, ανεξαρτήτως της εξυπηρέτησης µε αυτό της ιδιωτικής ή της κοινής χρήσης ή της
κοινής ωφέλειας.
«2. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και ∆ικαιοσύνης, ύστερα από πρόταση του Οργανισµού
Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος, καθορίζονται τα πάγια ανταποδοτικά, υπέρ
του Οργανισµού Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος, τέλη και τα λοιπά υπέρ του
∆ηµοσίου και τρίτων δικαιώµατα για τις κτηµατολογικές εγγραφές σε ύψος και µε τρόπο
αντίστοιχο προς αυτόν που προβλέπει η εκάστοτε κείµενη νοµοθεσία για τις αντίστοιχες
εγγραφές στα βιβλία που τηρούνται στα υποθηκοφυλακεία. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και
ο τρόπος απόδοσης των δικαιωµάτων αυτών.
β) Τα αναλογικά δικαιώµατα που εισπράττονται από τα υποθηκοφυλακεία σύµφωνα µε τα
άρθρα 3, 5 και 12 του Ν. 325/1976 (ΦΕΚ 125 Α΄/28.5.1976), όπως ο νόµος αυτός έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, κατά τη µεταβατική περίοδο λειτουργίας τους ως Κτηµατολογικών
Γραφείων, εισπράττονται αυξηµένα κατά ποσοστό ένα επί τοις χιλίοις (1% ο ), το οποίο και
αποδίδεται στον Ο.Κ.Χ.Ε. Λεπτοµέρειες για την είσπραξη και απόδοση από τον Προϊστάµενο
του Κτηµατολογικού Γραφείου των αναλογικών αυτών δικαιωµάτων στον Ο.Κ.Χ.Ε.
καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και δηµοσίων Έργων,
ύστερα από πρόταση του Ο.Κ.Χ.Ε.
γ) Τα έσοδα από την είσπραξη των υπέρ του Ο.Κ.Χ.Ε. τελών και δικαιωµάτων που
αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου αυτής, τα οποία δεν υπόκεινται σε
τέλος χαρτοσήµου ή Φ.Π.Α., εγγράφονται στον προϋπολογισµό του Ο.Κ.Χ.Ε. και µπορούν να
εισφέρονται στην εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.», κατά τους όρους της προβλεπόµενης
στο άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 2308/1995 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων περί µεταφοράς πόρων του Ο.Κ.Χ.Ε. στην εν λόγω
εταιρεία και να διατίθενται για τη λειτουργία του Κτηµατολογίου. Για την εισφορά στην εταιρεία
«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» εφαρµόζεται ο Ν. 2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.), όπως ισχύει κάθε
φορά.
δ) Εξαιρούνται από τη ρύθµιση του παρόντος άρθρου και γίνονται ατελώς οι κτηµατολογικές
εγγραφές για εγγραπτέα δικαιώµατα του Ελληνικού ∆ηµοσίου».
Η παραπάνω µέσα σε «» παρ. 2 τίθεται όπως αντικαθίσταται µε την παρ. 1, άρθρο 2 του
Ν. 3481/29.7/2.8.2006 (ΦΕΚ 162 Α΄).

Άρθρο 5
Τοπική αρµοδιότητα των Κτηµατολογικών Γραφείων
1. Κάθε Κτηµατολογικό Γραφείο είναι τοπικά αρµόδιο για τις κτηµατολογικές εγγραφές που
αφορούν σε ακίνητα της περιοχής του. Η περιοχή αυτή ορίζεται µε την κοινή υπουργική
απόφαση που προβλέπει η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του Ν. 2308/1995. Με κοινή
απόφαση των ίδιων Υπουργών είναι δυνατή και η µεταβολή των ορίων της τοπικής
αρµοδιότητας Κτηµατολογικού Γραφείου.
2. Αν ορισµένο ακίνητο υπάγεται στην τοπική αρµοδιότητα περισσοτέρων του ενός
Κτηµατολογικών Γραφείων, οι σχετικές µε αυτό κτηµατολογικές εγγραφές γίνονται σε όλα τα
Κτηµατολογικά Γραφεία, µε τη σηµείωση ότι τµήµα του ακινήτου εµπίπτει στην τοπική
αρµοδιότητα και άλλου Κτηµατολογικού Γραφείου. Το µέγεθος και ο τρόπος καταβολής της

δαπάνης εγγραφής σε αυτήν την κατηγορία περιπτώσεων ρυθµίζονται µε την απόφαση της
παραγράφου 4 του άρθρου 4.
«Με απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε, την έκδοση της οποίας µπορεί να ζητήσει και ο προϊστάµενος
καθενός απο τα συναρµόδια κτηµατολογικά γραφεία ή και όποιος έχει έννοµο συµφέρον,
µπορεί να υπαχθεί το σύνολο του ακινήτου στην αρµοδιότητα του ενός απο τα περισσότερα
συναρµόδια κτηµατολογικά γραφεία. Με όµοια απόφαση ρυθµίζεται κάθε σχετική λεπτοµέρεια
τεχνικού και λεπτοµερειακού χαρακτήρα.»
Τα παραπάνω µέσα σε « » εδάφια προστίθενται µε την παρ.2, άρθρου 2 του
Ν.3127/17/19.3.2003 (ΦΕΚ 67 Α΄).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ
Οι πρώτες εγγραφές στα κτηµατολογικά βιβλία

Άρθρο 6
Πρώτες εγγραφές - Προθεσµία αµφισβήτησης
1. Πρώτες εγγραφές είναι εκείνες που καταχωρίζονται ως αρχικές εγγραφές στο
κτηµατολογικό βιβλίο, κατά µεταφορά από τους κτηµατολογικούς πίνακες, σύµφωνα µε την
παράγραφο 2 περίπτωση β΄ του άρθρου 3. Οι πρώτες εγγραφές, επί των οποίων στηρίζεται
κάθε µεταγενέστερη εγγραφή, υπόκεινται στις ρυθµίσεις του παρόντος κεφαλαίου.
«2. α) Σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής µπορεί να ζητηθεί, µε αγωγή ενώπιον του
αρµόδιου καθ΄ ύλην και κατά τόπον Πρωτοδικείου, η αναγνώριση του δικαιώµατος που
προσβάλλεται µε την ανακριβή εγγραφή και η διόρθωση, ολικά ή µερικά, της πρώτης
εγγραφής. Η αγωγή (αναγνωριστική ή διεκδικητική) ασκείται από όποιον έχει έννοµο
συµφέρον µέσα σε αποκλειστική προθεσµία πέντε (5) ετών, εκτός εάν πρόκειται για το
Ελληνικό ∆ηµόσιο και για µόνιµους κατοίκους εξωτερικού ή εργαζόµενους µόνιµα στο
εξωτερικό κατά τη λήξη της πενταετούς αυτής προθεσµίας, για τους οποίους η προθεσµία
άσκησης της αγωγής είναι επτά (7) έτη. Για τα πρόσωπα των δύο τελευταίων κατηγοριών,
που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα κατά την τελευταία διετία της πενταετούς κατά τα ως άνω
προθεσµίας, η προθεσµία για την άσκηση της αγωγής δεν συµπληρώνεται πριν από την
πάροδο διετίας από την οριστική εγκατάστασή τους στην Ελλάδα.
β) Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηµατογράφηση πριν τη δηµοσίευση και έναρξη
ισχύος του Ν. 3481/2006 (Α΄ 162), η αποκλειστική προθεσµία της περίπτωσης α΄ της
παραγράφου αυτής είναι δώδεκα (12) ετών, εκτός εάν πρόκειται για το Ελληνικό ∆ηµόσιο και
για µόνιµους κατοίκους εξωτερικού ή εργαζόµενους µόνιµα στο εξωτερικό κατά τη λήξη της
δωδεκαετούς αυτής προθεσµίας, για τους οποίους η προθεσµία άσκησης της αγωγής είναι
δεκατέσσερα (14) έτη. Για τα πρόσωπα των δύο τελευταίων κατηγοριών, που
εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα κατά την τελευταία διετία της δωδεκαετούς κατά τα ως άνω

προθεσµίας, η προθεσµία για την άσκηση της αγωγής δεν συµπληρώνεται πριν από την
πάροδο διετίας από την οριστική εγκατάστασή τους στην Ελλάδα.
γ) Η αποκλειστική προθεσµία για την άσκηση της αγωγής των περιπτώσεων α΄ και β΄ αρχίζει
από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που προβλέπει το άρθρο 1 παράγραφος
3.
Η αγωγή απευθύνεται κατά του αναγραφόµενου ως δικαιούχου του δικαιώµατος στο οποίο
αφορά η πρώτη εγγραφή ή κατά των καθολικών του διαδόχων. Σε περίπτωση ειδικής
διαδοχής στο δικαίωµα στο οποίο αφορά η πρώτη εγγραφή, η αγωγή πρέπει να στραφεί τόσο
κατά του φερόµενου µε την πρώτη εγγραφή ως δικαιούχου ή των καθολικών του διαδόχων,
όσο και κατά των ειδικών διαδόχων αυτού. Όταν η αγωγή στρέφεται κατά του Ελληνικού
∆ηµοσίου, που αναγράφεται ως δικαιούχος δικαιώµατος στις αρχικές εγγραφές, δεν
εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 του Α.Ν. 1539/1938 (Α΄ 488), όπως τροποποιήθηκε
µε το άρθρο 24 του Ν. 2732/1999 (Α΄ 154). Επί αγωγών που ασκούνται ενώπιον του
Πολυµελούς Πρωτοδικείου τηρείται από αυτό η διαδικασία του άρθρου 270 του Κώδικα
Πολιτικής ∆ικονοµίας.»
Η παραπάνω µέσα σε « » παρ. 2, που είχε τροποποιηθεί µε το Ν. 3559/2007 (ΦΕΚ
102Α΄) και έπειτα αντικατασταθεί µε το Ν. 3983/2011 (ΦΕΚ 144Α΄), αντικαταστάθηκε εκ
νέου µε την παρ. 2, άρθρου 2 του Ν. 4164/5/9.7.2013 (ΦΕΚ 156Α΄).
«3. «α) Στην περίπτωση των αρχικών εγγραφών µε την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» κατά
την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 9, όταν ζητείται η διόρθωση αντί της
προβλεπόµενης στην παράγραφο 2 αγωγής, η διόρθωση µπορεί να ζητηθεί µε αίτηση εκείνου
που ισχυρίζεται ότι έχει εγγραπτέο στο Κτηµατολόγιο δικαίωµα, η οποία υποβάλλεται ενώπιον
του Κτηµατολογικού ∆ικαστή της τοποθεσίας του ακινήτου και, µέχρις ότου ορισθεί αυτός, στο
Μονοµελές Πρωτοδικείο της τοποθεσίας του ακινήτου που δικάζει κατά τη διαδικασία της
εκούσιας δικαιοδοσίας.
Εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κατάθεση της αιτήσεως του πρώτου εδαφίου
και επί ποινή απαραδέκτου, η αίτηση αυτή κοινοποιείται από τον αιτούντα στο Ελληνικό
∆ηµόσιο και εγγράφεται στο κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου. Τα ανωτέρω ισχύουν και
στην περίπτωση της κύριας παρέµβασης. Εάν στο κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου έχουν
ήδη καταχωρισθεί και άλλες αιτήσεις ή κύριες παρεµβάσεις µε αντίστοιχο περιεχόµενο, η
µεταγενέστερη αίτηση κοινοποιείται από τον αιτούντα επί ποινή απαραδέκτου και εντός της
ως άνω προθεσµίας στους προηγούµενους αιτούντες ή κυρίως παρεµβαίνοντες. Η
κοινοποίηση της αιτήσεως στις ανωτέρω περιπτώσεις γίνεται µε επίδοση επικυρωµένου
αντιγράφου της. Εφόσον η αίτηση γίνει τελεσιδίκως δεκτή, διορθώνεται η εγγραφή. Εάν η
αίτηση απορριφθεί ως νοµικά ή ουσιαστικά αβάσιµη, ο αιτών µπορεί να ασκήσει αγωγή κατά
του Ελληνικού ∆ηµοσίου υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2. Η κατάθεση και
κοινοποίηση, σύµφωνα µε τα παραπάνω, της αίτησης για τη διόρθωση της εγγραφής
διακόπτει την προθεσµία για την έγερση της αγωγής της παραγράφου 2. Η προθεσµία που
διακόπηκε θεωρείται σαν να µη διακόπηκε, αν ο αιτών παραιτηθεί από την αίτηση ή αν αυτή
απορριφθεί τελεσιδίκως για οποιονδήποτε λόγο. Αν ο δικαιούχος ασκήσει κατά του Ελληνικού
∆ηµοσίου την αγωγή της παραγράφου 2 µέσα σε έξι (6) µήνες από την παραίτηση από την
αίτηση ή από την τελεσίδικη απόρριψή της, θεωρείται ότι η προθεσµία διακόπηκε µε την
κατάθεση και κοινοποίηση της αίτησης αυτής.
αα) Όταν η διόρθωση αφορά σε ανακριβή αρχική εγγραφή δικαιώµατος που έχει
καταχωριστεί µερικά µε την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» και µερικά υπέρ τρίτου προσώπου
που αναγράφεται ως δικαιούχος, τότε ασκείται η αγωγή της παραγράφου 2, που απευθύνεται
κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου και κατά του αναγραφόµενου ως δικαιούχου του δικαιώµατος
στο οποίο αφορά η εγγραφή κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην παράγραφο αυτή. Το ίδιο
ισχύει και για τη διόρθωση αρχικών εγγραφών επί ακινήτου, που τµήµατά του έχουν

καταχωριστεί µε την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» και υπέρ τρίτου προσώπου που
αναγράφεται ως δικαιούχος.
ββ) Κατ΄ εξαίρεση όσων ορίζονται στην περίπτωση α΄, όταν πρόκειται για διόρθωση αρχικής
εγγραφής επί γεωτεµαχίου µε την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» κατά την έννοια της
παραγράφου 1 του άρθρου 9 και ο δικαιούχος επικαλείται ως τίτλο κτήσης την έκτακτη
χρησικτησία, ασκείται η αγωγή της παραγράφου 2 που απευθύνεται κατά του Ελληνικού
∆ηµοσίου.
Σηµείωση: Σύµφωνα µε την παρ. 2, άρθρου 13 του Ν. 4164/5/9.7.2013 (ΦΕΚ 156Α΄),
ορίζεται ότι οι διατάξεις του παρόντος νόµου, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και
συµπληρώθηκαν µε τον προαναφερθέντα Ν. 4164/2013, εφαρµόζονται τόσο στις
κτηµατογραφήσεις που έχουν κηρυχθεί πριν από τη θέση του νόµου αυτού σε ισχύ όσο και
στις µελλοντικές.
β) Με την αίτηση της περίπτωσης α΄ µπορεί να ζητηθεί η διόρθωση της εγγραφής και στην
περίπτωση που ο αιτών επικαλείται ως τίτλο κτήσης πράξη µεταγραπτέα κατά την κείµενη
νοµοθεσία, η οποία δεν έχει µεταγραφεί στο υποθηκοφυλακείο. Στην περίπτωση αυτή, µε την
αίτηση ζητείται η διόρθωση της πρώτης εγγραφής και η καταχώριση του δικαιώµατος στο
φερόµενο στο µη µεταγεγραµµένο τίτλο ως αποκτώντα, εφόσον συντρέχουν όλες, οι κατά το
ουσιαστικό δίκαιο, προϋποθέσεις για την κτήση του δικαιώµατος.»
Οι παραπάνω µέσα σε « » περ. α και β, αντικαταστάθηκαν, µε την παρ. 3, άρθρου 2 του
Ν. 4164/5/9.7.2013 (ΦΕΚ 156Α΄).
γ) Για τη διόρθωση εγγραφής που διατάσσεται µε απόφαση του Κτηµατολογικού ∆ικαστή,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, υποβάλλεται στο Κτηµατολογικό Γραφείο
αίτηση από όποιον έχει έννοµο συµφέρον. Με την αίτηση συνυποβάλλονται η απόφαση και τα
έγγραφα, από τα οποία προκύπτει ότι η απόφαση έχει καταστεί τελεσίδικη. Στην περίπτωση
β΄ της παρούσας παραγράφου καταβάλλονται ταυτόχρονα τα τέλη και δικαιώµατα της
παραγράφου 2 του άρθρου 4. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζεται αναλόγως η παράγραφος 3 του
άρθρου 17.
δ) Εφόσον η αίτηση ενώπιον του Κτηµατολογικού ∆ικαστή γίνει τελεσιδίκως δεκτή κατά τα
ανωτέρω και εφόσον διορθωθεί η εγγραφή, κάθε τρίτος, που αµφισβητεί την ακρίβεια της
διορθωµένης εγγραφής, µπορεί να ζητήσει τη διόρθωση της εγγραφής αυτής µε αγωγή κατά
του υπέρ ου η διόρθωση, υπό τις προϋποθέσεις και εντός της προθεσµίας της παραγράφου 2
του άρθρου αυτού. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 7 και 7α
του νόµου αυτού.»
Η παραπάνω µέσα σε « » παρ. 3 τίθεται όπως αντικαθίσταται µε την παρ. 2, άρθρο 2
του Ν. 3481/29.7/2.8.2006 (ΦΕΚ 162 Α΄).
«ε) Για τη συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου αγωγών και αιτήσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παράγραφο 2 και στην παρούσα παράγραφο, προσκοµίζεται, µε ποινή απαραδέκτου,
αντίγραφο κτηµατολογικού φύλλου και απόσπασµα κτηµατολογικού διαγράµµατος του
ακινήτου στο οποίο αφορά η διόρθωση. Σε περίπτωση που το αίτηµα της αγωγής ή της
αίτησης διόρθωσης αφορά σε αλλαγές και στα κτηµατολογικά διαγράµµατα, κατά τη συζήτηση
της αγωγής ή της αίτησης και µε ποινή απαραδέκτου, αντί του αποσπάσµατος του
κτηµατολογικού διαγράµµατος προσκοµίζεται τοπογραφικό διάγραµµα γεωµετρικών
µεταβολών, στο οποίο αποτυπώνεται η όποια γεωµετρική µεταβολή επέρχεται µε την
αιτούµενη διόρθωση. Στην τελευταία περίπτωση προσκοµίζεται, µε ποινή απαραδέκτου, και η
εισήγηση του Κτηµατολογικού Γραφείου ή, εάν αυτό δεν έχει συσταθεί και το υφιστάµενο
Υποθηκοφυλακείο εξακολουθεί να λειτουργεί µεταβατικά ως Κτηµατολογικό Γραφείο, της
εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή µετονοµάζεται, για τη
συνδροµή των τεχνικών προϋποθέσεων της απεικόνισης της γεωµετρικής µεταβολής που
επέρχεται µε την αιτούµενη διόρθωση στα κτηµατολογικά διαγράµµατα. Οι ίδιες

προϋποθέσεις ισχύουν και για τη συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου αιτήσεων και προσφυγών
που ασκούνται κατά τα άρθρα 18 παράγραφος 2 και 19 παράγραφος 2 για τη διόρθωση
πρόδηλων σφαλµάτων και σφαλµάτων που αφορούν σε γεωµετρικά στοιχεία των πρώτων
κτηµατολογικών εγγραφών.»
Η παραπάνω µέσα σε « » περ. ε, προστέθηκε, µε την παρ. 4, άρθρου 2 του Ν.
4164/5/9.7.2013 (ΦΕΚ 156Α΄).
«στ) Όταν ο τίτλος κτήσης του δικαιώµατος που προσβάλλεται µε την ανακριβή εγγραφή και
για το οποίο ζητείται η διόρθωση είναι χρησικτησία, η συµπλήρωση της νοµής υπολογίζεται
κατά το χρόνο άσκησης της αγωγής της παραγράφου 2 ή της αίτησης της περίπτωσης α΄ της
παρούσας παραγράφου, υπό την επιφύλαξη των οριζοµένων στην υποπερίπτωση ββ΄ της
ίδιας περίπτωσης της παρούσας παραγράφου και εντός της προθεσµίας που ορίζεται στις
περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Η διάταξη του
προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται και στις αγωγές και αιτήσεις που ασκήθηκαν πριν από
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ακόµη συζητηθεί
σε πρώτο ή δεύτερο βαθµό. Οι διατάξεις των προηγούµενων δύο εδαφίων δεν θίγουν τις
σχετικές διατάξεις που ισχύουν για το ∆ηµόσιο και ιδίως εκείνες των περιπτώσεων α΄ και β΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 3127/2003.»
Η παραπάνω µέσα σε « » περ. στ, προστέθηκε µε την παρ. 2, άρθρου 37 του Ν.
4315/24.12.2014 (ΦΕΚ 269Α΄).
«4. α) Κατ΄ εξαίρεση των οριζοµένων στις παραγράφους 2 και 3, αν το δικαίωµα που
καταχωρίστηκε στην αρχική εγγραφή είχε µεταβιβαστεί, αλλοιωθεί, επιβαρυνθεί ή καταργηθεί
δυνάµει δικαιοπραξίας, διοικητικής πράξης, δικαστικής απόφασης ή άλλης διαδικαστικής
πράξης, που καταχωρίσθηκε στα βιβλία του υποθηκοφυλακείου πριν από την ηµεροµηνία
καταχώρισης των πρώτων εγγραφών, η διόρθωση της αρχικής εγγραφής δεν απαιτείται να
γίνει µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση. Στην περίπτωση αυτή, η επαγόµενη τη µεταβίβαση,
αλλοίωση, επιβάρυνση ή κατάργηση του εγγραπτέου δικαιώµατος πράξη καταχωρίζεται κατά
µεταφορά από τα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου στο κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου
µε αίτηση του δικαιούχου ή και κάθε τρίτου, που έχει έννοµο συµφέρον, σύµφωνα µε τα
άρθρα 14 έως και 16, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει στο µεταξύ µεσολαβήσει άλλη,
ασυµβίβαστη κατά περιεχόµενο, εγγραφή στο κτηµατολογικό φύλλο. Στην περίπτωση των
πάσης φύσεως βαρών, τα οποία νοµίµως έχουν συσταθεί και βαρύνουν την κυριότητα ή άλλο
εγγραπτέο δικαίωµα, η παρούσα διάταξη εφαρµόζεται ανεξαρτήτως του εάν η καταχώριση
της συστατικής του βάρους πράξης στα βιβλία του υποθηκοφυλακείου είναι προγενέστερη της
κτήσεως του καταχωρισθέντος στο Κτηµατολόγιο δικαιώµατος. Η εξάλειψη των βαρών αυτών,
που δεν έχουν καταχωρισθεί στο Κτηµατολόγιο, µπορεί σε κάθε περίπτωση να διενεργηθεί
και επί των βιβλίων του υποθηκοφυλακείου, χωρίς να γίνει η µεταφορά τους στο
κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου προς το σκοπό της εξαλείψεως.
β) Η αίτηση της περίπτωσης α΄ που δεν επιβαρύνεται µε τέλη και δικαιώµατα, αναλογικά ή
πάγια, υποβάλλεται εντός της προθεσµίας που ισχύει για την αγωγή της παραγράφου 2, µετά
την άπρακτη πάροδο της οποίας ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 7 και 7α. Με την αίτηση
συνυποβάλλονται επικυρωµένα αντίγραφα των δηµοσίων εγγράφων και πιστοποιητικά
εγγραφής τους στα βιβλία του οικείου υποθηκοφυλακείου, από τα οποία προκύπτει η νόµιµη
µεταβίβαση, αλλοίωση, επιβάρυνση ή κατάργηση του καταχωρισθέντος στις αρχικές
κτηµατολογικές εγγραφές εγγραπτέου δικαιώµατος. Η αποδοχή ή η απόρριψη της αίτησης
γίνεται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και πάντως σε χρόνο όχι µεγαλύτερο των πέντε (5)
εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της. Η καταχώριση στα κτηµατολογικά
φύλλα της πράξης για την οποία έχει υποβληθεί αίτηση γίνεται κατόπιν απόφασης του
Προϊσταµένου του Κτηµατολογικού Γραφείου, εφόσον συντρέχουν όλες οι απαιτούµενες προς
τούτο προϋποθέσεις. Χρόνος καταχώρισης στα κτηµατολογικά φύλλα θεωρείται η ηµεροµηνία
υποβολής της αίτησης για την καταχώριση. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στις
παραγράφους 2, 3, 4 και 4α του άρθρου 16.

γ) Κατά της απόφασης του Προϊσταµένου, θετικής ή αρνητικής, ο αιτών, ο αρχικός
εγγεγραµµένος και κάθε τρίτος που έχει έννοµο συµφέρον µπορούν να υποβάλουν
αντιρρήσεις ενώπιον του Κτηµατολογικού ∆ικαστή κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 του
άρθρου 16 του νόµου αυτού. Για τη διορθωµένη εγγραφή, που καταχωρίστηκε στο
κτηµατολογικό βιβλίο σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, ισχύουν
αναλόγως τα οριζόµενα στο άρθρο 8. Η κατά το ουσιαστικό δίκαιο αρχή της χρονικής
προτεραιότητας των πάσης φύσεως δικαιωµάτων και βαρών δεν επηρεάζεται από τη
χρονολογική σειρά διόρθωσης των πρώτων εγγραφών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου αυτής.»
Η παραπάνω µέσα σε « » παρ. 4, αντικαταστάθηκε, µε την παρ. 5, άρθρου 2 του Ν.
4164/5/9.7.2013 (ΦΕΚ 156Α΄).
«4α. Για τις πράξεις που καταχωρίζονται στα βιβλία του υποθηκοφυλακείου τις τελευταίες
τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την έναρξη ισχύος του Κτηµατολογίου, σύµφωνα µε
την παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2664/1998, την αίτηση της προηγούµενης παραγράφου
αναπληροί η απευθυνόµενη προς τον υποθηκοφύλακα αίτηση για καταχώριση της πράξης
στα βιβλία του υποθηκοφυλακείου. Στις περιπτώσεις αυτές και εφόσον συντρέχουν οι
αναφερόµενες στην προηγούµενη παράγραφο ουσιαστικές προϋποθέσεις για την
καταχώριση της πράξης στο κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου, ο Προϊστάµενος του
Κτηµατολογικού Γραφείου καταχωρίζει την πράξη αυτεπαγγέλτως, χωρίς να απαιτείται
ειδοποίηση του θιγοµένου από την καταχώριση, ακόµη και αν επέρχεται χωρική µεταβολή, η
οποία διενεργείται οίκοθεν µε βάση το συνηµµένο στην πράξη διάγραµµα, αντίγραφο του
οποίου προσκοµίζει κατά την µεταγραφή ο ενδιαφερόµενος. Εφόσον το υποθηκοφυλακείο,
στα βιβλία του οποίου καταχωρίζονται οι πράξεις αυτές, δεν θα είναι αρµόδιο για την τήρηση
των στοιχείων του Κτηµατολογίου, ο υποθηκοφύλακας που προϊσταται αυτού διαβιβάζει
αυτεπαγγέλτως προς το αρµόδιο Κτηµατολογικό Γραφείο περίληψης των πράξεων που
καταχωρίσθηκαν στα βιβλία του εντός της ως άνω προθεσµίας, αφού προηγουµένως
ενηµερωθεί από τον Ο.Κ.Χ.Ε. για την επικείµενη λειτουργία του συστήµατος του
Κτηµατολογίου. Λεπτοµέρειες για το έντυπο και τη διαδικασία διαβίβασης των στοιχείων
αυτών καθορίζονται µε απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι διατάξεις της
προηγούµενης παραγράφου».
Η παραπάνω µέσα σε « » παρ. 4α προσετέθη µε την παρ. 6, άρθρο 2 του Ν.
3481/29.7/2.8.2006 (ΦΕΚ 162 Α΄).
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και
∆ικαιοσύνης, που εκδίδεται ύστερα απο εισήγηση του Ο.Κ.Χ.Ε, µπορούν να ρυθµίζονται
θέµατα που αφορούν στον τρόπο ενηµέρωσης των κτηµατολογικών βιβλίων, κατ΄εξαίρεση
όσων ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, για τυχόν µεταβολές που
έχουν συντελεσθεί στα κτηµατογραφηθέντα ακίνητα πριν απο την ηµεροµηνία καταχώρισης
των πρώτων εγγράφων συνεπεία διοικητικών πράξεων απο εκείνες που αναφέρονται στο
άρθρο 12 παρ.2 του νόµου αυτού και οι οποίες για οποιονδήποτε λόγο δεν αποτυπώθηκαν εν
όλω ή εν µέρει κατά τις πρώτες εγγραφές στα κτηµατολογικά βιβλία.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων,
∆ικαιοσύνης και Γεωργίας που εκδίδεται ύστερα απο εισήγηση του Ο.Κ.Χ.Ε µπορούν να
ρυθµίζονται, κατ΄εξαίρεση όσων ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου,
οι µεταβολές που συνεπάγεται για τις πρώτες εγγραφές η εντός της προθεσµίας της
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου κύρωση δασικού χάρτη.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και
Οικονοµίας και Οικονοµικών, που εκδίδεται ύστερα απο εισήγηση του Ο.Κ.Χ.Ε, µπορούν να
ρυθµίζονται κατ΄εξαίρεση όσων ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, οι
µεταβολές που συνεπάγεται για τις πρώτες εγγραφές ο εντός της προθεσµίας της
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου καθορισµός της οριογραµµής του αιγιαλού, της
παραλίας και του παλαιού αιγιαλού ή της όχθης, της παρόχθιας ζώνης, της παλαιάς όχθης ή

ο επανακαθορισµός τους κατ΄εφαρµογή της παρ.9 του άρθρου 5 του Ν.2971/2001, καθώς και
η αποδοχή αιτήσεως θεραπείας κατ΄εφαρµογή των άρθρων 8 και 9 του Α.Ν 1539/1938.
«8. α) Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 20, εκείνος που καταχωρίσθηκε στις
πρώτες εγγραφές ως δικαιούχος εγγραπτέου δικαιώµατος, µπορεί να ζητήσει µε αίτησή του, η
οποία υποβάλλεται ενώπιον του Κτηµατολογικού ∆ικαστή και µέχρι τον ορισµό του τελευταίου
ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας του Κτηµατολογικού Γραφείου, τη
διόρθωση στοιχείων της πρώτης εγγραφής, περιγραφικών και γεωµετρικών, τα οποία δεν
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 20 α. Με την αίτηση αυτή δεν επιτρέπεται, επί
ποινή απαραδέκτου, να τίθενται υπό αµφισβήτηση τα δικαιώµατα συνδικαιούχων, τα όρια
όµορων ακινήτων ή τα δικαιώµατα τρίτων προσώπων επ΄ αυτών. Εντός προθεσµίας
δεκαπέντε (15) ηµερών από την κατάθεσή της και επί ποινή απαραδέκτου, η αίτηση
καταχωρίζεται στο κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου.
β) Ο Κτηµατολογικός ∆ικαστής δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Για τη
συζήτηση της αίτησης προσκοµίζεται, µε ποινή απαραδέκτου, αντίγραφο κτηµατολογικού
φύλλου και απόσπασµα κτηµατολογικού διαγράµµατος του ακινήτου στο οποίο αφορά η
διόρθωση. Σε περίπτωση που το αίτηµα της αίτησης αφορά σε αλλαγές και στα
κτηµατολογικά διαγράµµατα, κατά τη συζήτηση της αίτησης και µε ποινή απαραδέκτου, αντί
του αποσπάσµατος του κτηµατολογικού διαγράµµατος προσκοµίζεται τοπογραφικό
διάγραµµα γεωµετρικών µεταβολών, στο οποίο αποτυπώνεται η όποια γεωµετρική µεταβολή
επέρχεται µε την αιτούµενη διόρθωση. Στην τελευταία περίπτωση προσκοµίζεται, µε ποινή
απαραδέκτου, και η εισήγηση του Κτηµατολογικού Γραφείου ή, εάν αυτό δεν έχει συσταθεί και
το υφιστάµενο Υποθηκοφυλακείο εξακολουθεί να λειτουργεί µεταβατικά ως Κτηµατολογικό
Γραφείο, της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» όπως αυτή µετονοµάζεται,
για τη συνδροµή των τεχνικών προϋποθέσεων της απεικόνισης της γεωµετρικής µεταβολής
που επέρχεται µε την αιτούµενη διόρθωση στα κτηµατολογικά διαγράµµατα. Εφόσον η αίτηση
γίνει τελεσιδίκως δεκτή, διορθώνεται η εγγραφή.
γ) Για τη διόρθωση εγγραφής που διατάσσεται µε απόφαση του Κτηµατολογικού ∆ικαστή,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, υποβάλλεται στο Κτηµατολογικό Γραφείο
αίτηση από όποιον έχει έννοµο συµφέρον. Με την αίτηση συνυποβάλλονται η απόφαση και τα
έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι η απόφαση έχει καταστεί τελεσίδικη. Κατά τα λοιπά,
εφαρµόζεται αναλόγως η παράγραφος 3 του άρθρου 17.»
Η παραπάνω µέσα σε « » παρ. 8, αντικαταστάθηκε, µε την παρ. 6, άρθρου 2 του Ν.
4164/5/9.7.2013 (ΦΕΚ 156Α΄).

Άρθρο 7
Οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών και έννοµα αποτελέσµατα αυτής
1. Οι πρώτες εγγραφές, των οποίων δεν αµφισβητήθηκε η ακρίβεια ενώπιον των δικαστηρίων
µέσα στην προθεσµία της παραγράφου 2 του άρθρου 6, καθίστανται οριστικές και παράγουν
αµάχητο τεκµήριο υπέρ των φερόµενων µε τις πρώτες αυτές εγγραφές ως δικαιούχων για τα
δικαιώµατα στα οποία αυτές αφορούν.
2. Από τη δηµιουργία του κατά την προηγούµενη παράγραφο αµάχητου τεκµηρίου
αποκλείεται οποιαδήποτε µεταβολή του περιεχοµένου των πρώτων εγγραφών. Σε περίπτωση
ανακριβούς πρώτης εγγραφής ο πραγµατικός δικαιούχος έχει ενοχική µόνον αξίωση κατά του
αναγραφόµενου ανακριβώς ως δικαιούχου για την απόδοση του πλουτισµού από τη

δηµιουργία του αµάχητου τεκµηρίου. Αντικείµενο της αξίωσης αυτής είναι η κατά το χρόνο της
δηµιουργίας του αµάχητου τεκµηρίου χρηµατική αξία του ακινήτου στο οποίο αφορά (ολικά ή
µερικά) η ανακριβής εγγραφή. ∆εν αποκλείεται επίσης αξίωση αποζηµίωσης, αν συντρέχουν
οι προϋποθέσεις της ευθύνης από αδικοπραξία. Απόδοση αυτουσίως είτε του όλου είτε
µέρους του ακινήτου στο οποίο αφορά η ανακριβής πρώτη εγγραφή, κατά τις διατάξεις του
αδικαιολόγητου πλουτισµού, καθώς επίσης αποκατάσταση της προηγούµενης κατάστασης
κατά το άρθρο 297 του Αστικού Κώδικα σε περίπτωση αξίωσης αποζηµίωσης είναι δυνατή,
ύστερα από σχετικό αίτηµα του δικαιούχου, µόνον όταν για το ακίνητο στο οποίο αφορά η
ανακριβής εγγραφή δεν έχει ήδη χωρίσει ειδική διαδοχή από επαχθή αιτία και εγγραφή αυτής
στο κτηµατολογικό βιβλίο. Η εκπλήρωση τυχόν υποχρέωσης αυτούσιας απόδοσης γίνεται µε
σύµβαση µεταξύ υποχρέου και δικαιούχου και εγγραφή αυτής στο κτηµατολογικό βιβλίο, που
δεν συνιστά διόρθωση της αρχικής εγγραφής αλλά επιγενόµενη εγγραφή, κατά την έννοια των
άρθρων 12 και 13 του παρόντος νόµου. Η σύµβαση αυτή και η εγγραφή της στο
κτηµατολογικό βιβλίο δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε φόρο ή τέλος. Η δαπάνη για τα
δικαιώµατα του συµβολαιογράφου βαρύνει τον υπόχρεο σε απόδοση.
3. 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. Η διορθωµένη αυτή εγγραφή είναι οριστική, κατά την έννοια της
παραγράφου 1 αυτού του άρθρου, και παράγει το προβλεπόµενο στην παράγραφο αυτή
αµάχητο τεκµήριο. Οι διατάξεις των άρθρων 255 έως 263 και 270 του Αστικού Κώδικα
εφαρµόζονται αναλόγως και για την προθεσµία της παραγράφου 2 του άρθρου 6 αυτού του
νόµου.
4. Όποιος µε πρόθεση προκαλεί µε οποιονδήποτε τρόπο ανακριβή εγγραφή στα
κτηµατολογικά βιβλία τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών.

«Άρθρο 7α
1. Σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής για τη διόρθωση της οποίας ισχύουν όσα
ορίζονται στα άρθρα 6 και 7, µέχρι την οριστικοποίησή της ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Τα µη καταχωρισθέντα στις πρώτες εγγραφές δικαιώµατα µεταβιβάζονται και
επιβαρύνονται σύµφωνα µε τις οικείες γι΄αυτά διατάξεις, χωρίς να απαιτείται και η τήρηση της
τυχόν προβλεπόµενης στις διατάξεις αυτές προϋπόθεσης της εγγραφής της σχετικής πράξης
στο κτηµατολόγιο. Σε περίπτωση µεταβίβασης της κυριότητας, εφόσον ο µεταβιβάζων δεν
έχει ασκήσει και καταχωρίσει στο κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου την αγωγή που
προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6, την εγγραφή αναπληρώνει η εκ µέρους του
αποκτώντος άσκηση και η µε επιµέλεια του καταχώριση της αγωγής αυτής στο κτηµατολογικό
φύλλο του ακινήτου. Σε περίπτωση σύστασης περιορισµένου εµπράγµατου δικαιώµατος ή
εγγραπτέου ενοχικού δικαιώµατος, η αγωγή αυτή µπορεί να ασκηθεί είτε απο τον µη
εγγεγραµµένο στο κτηµατολόγιο κύριο είτε απο τον αποκτώντα το περιορισµένο εµπράγµατο
ή εγγραπτέο ενοχικό, αντίστοιχα, δικαίωµα είτε και απο τους δύο απο κοινού. Η αγωγή
καταχωρίζεται µε επιµέλεια του ενάγοντος στο κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου και
αναπληρώνει την εγγραφή της πράξης στο κτηµατολόγιο. Τα παραπάνω ισχύουν αναλόγως
και για κάθε µεταγενέστερη µεταβίβαση ή επιβάρυνση του δικαιώµατος για την οποία
καταχωρίζεται σχετική σηµείωση στο κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου. Σε όλες τις

παραπάνω περιπτώσεις διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής γίνεται µόνο υπό τις
προϋποθέσεις του άρθρου 7 παρ.3 του παρόντος νόµου. Οι διατάξεις της παρούσας
παραγράφου εφαρµόζονται και στην κτήση δικαιώµατος µε αναγκαστική εκτέλεση.
β) Για την εκ µέρους του δανειστή εγγραφή υποθήκης, προσηµείωσης υποθήκης,
κατάσχεσης, µεσεγγύησης ή άλλης δέσµευσης της εξουσίας διάθεσης σε δικαίωµα που δεν
έχει καταχωρισθεί στις πρώτες εγγραφές και δεν έχει στο µεταξύ µεταβιβασθεί ή επιβαρυνθεί
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, απαιτείται πέραν
των όσων προβλέπουν οι ισχύουσες για τη σύσταση των εν λόγω βαρών διατάξεις, να
ασκηθεί αο τον δανειστή και να καταχωρισθεί µε επιµέλεια του στο κτηµατολογικό φύλλο του
ακινήτου και η αγωγή του άρθρου 6 παρ.2 του παρόντος νόµου. Τα παραπάνω εφαρµόζονται
και στην περίπτωση των κατά το άρθρο 992 παρ.1 εδ β΄ του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας
τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων διάρρηξης καταδολιευτικών εκποιήσεων σύµφωνα µε τα
άρθρα 939 και επόµενα του Αστικού Κώδικα. Στη συζήτηση της αγωγής προσεπικαλείται
υποχρεωτικά, µε επιµέλεια του ενάγοντος δανειστή, ο φερόµενος ως δικαιούχος του µη
καταχωρισθέντος δικαίωµατος οφειλέτης. Στην περίπτωση καταδολειυτικών πράξεων που
διαρρήχθηκαν, στη συζήτηση προσεπικαλούνται οι συµβαλλόµενοι σε αυτή. Εάν η
προσεπίκληση παραλειφθεί, το δικαστήριο, µε αίτηση οποιουδήποτε απο τους διαδίκους ή
αυτεπαγγέλτως, αναβάλλει τη συζήτηση και ορίζει προθεσµία για την προσεπίκληση. Εφόσον
η προθεσµία αυτή περάσει άπρακτη, η αγωγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο
προϊστάµενος του κτηµατολογικού γραφείου, κατά τον έλεγχο νοµιµότητας που διενεργεί για
τη σχετική εγγραφή, περιορίζεται στη διακρίβωση της συνδροµής των παραπάνω
προϋποθέσεων, µη εφαρµοζοµένης εν προκειµένω της διάταξης του άρθρου 16 παρ.1 περ ε΄.
Τα βάρη και οι δεσµεύσεις της εξουσίας διάθεσης που καταχωρίζονται σύµφωνα µε τα
παραπάνω οριζόµενα, καθώς επίσης κάθε παράγωγο απο αυτά δικαίωµα και κάθε πράξη
που στηρίζεται σε αυτά, τελούν υπό την αναβλητική αίρεση της έκδοσης αµετάκλητης
απόφασης επί της αγωγής του δανειστή, µε την οποία ο οφειλέτης θα αναγνωρίζεται ως
δικαιούχος του µη καταχωρισθέντος αρχικά δικαιώµατος. Στην περίπτωση που το µη
καταχωρισθέν στις πρώτες εγγραφές δικαίωµα µεταβιβάσθηκε ή επιβαρύνθηκε σύµφωνα µε
τα προβλεπόµενα στην περίπτωση α΄ της παρούσας παραγράφου, το κτηθέν δικαίωµα
µπορεί να επιβαρυνθεί µε υποθήκη, προσηµείωση υποθήκης, κατάσχεση ή άλλη δέσµευση
της εξουσίας διάθεσης χωρίς να απαιτείται η άσκηση νέας αγωγής εκ µέρου του δανειστή.
Στην τελευταία περίπτωση τα βάρη και οι δεσµεύσεις της εξουσίας διάθεσης, καθώς επίσης
κάθε παράγωγο απο αυτά δικαίωµα και κάθε πράξη που στηρίζεται σε αυτά, τελούν υπό την
αναβλητική αίρεση της έκδοσης αµετάκλητης απόφασης επί της αγωγής που προβλέπεται
στην περίπτωση α΄ της παρούσας παραγράφου.
γ) Σε περίπτωση που καταχωρισµένο στο κτηµατολόγιο δικαίωµα έχει νοµίµως επιβαρυνθεί
πριν απο τις πρώτες εγγραφές µε υποθήκη, προσηµείωση υποθήκης, κατάσχεση,
µεσεγγύηση ή άλλη δέσµευση της εξουσίας διάθεσης, που δεν εµφαίνεται στις πρώτες
εγγραφές, κάθε εξουσία που πηγάζει απο τις οικείες για τα βάρη αυτά διατάξεις µπορεί να
ασκηθεί και κάθε επόµενη πράξη που στηρίζεται σε αυτά, µπορεί να διενεργηθεί, υπό την
προϋπόθεση οτι ο δικαιούχος ή και κάθε τρίτος που έχει έννοµο συµφέρον θα ασκήσει την
αγωγή του άρθρου 6 παρ.2, µε την οποία θα ζητεί την αναγνώριση του µη καταχωρισθέντος
στις πρώτες εγγραφές βάρους ή της µη καταχωρισθείσας δέσµευσης της εξουσίας διάθεσης,
αντίστοιχα και θα επιµεληθεί την εγγραφή της στο κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου. Στην
περίπτωση που την αγωγή αυτή ασκεί τρίτος, στη σχετική δίκη προσεπικαλεί υποχρεωτικά
και τον φερόµενο ως δικαιούχο του βάρους ή ως υπέρ ου η δέσµευση της εξουσίας διάθεσης,
αντίστοιχα. Σε περίπτωση που η προσεπίκληση παραλειφθεί, το δικαστήριο, µε αίτηση
οποιουδήποτε απο τους διαδίκους ή αυτεπαγγέλτως, αναβάλλει τη συζήτηση και ορίζει
προθεσµία για την προσεπίκληση. Εφόσον η προθεσµία αυτή περάσει άπρακτη, η αγωγή
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο προϊστάµενος του κτηµατολογικού γραφείου, κατά τον
έλεγχο νοµιµότητας που διενεργεί για τη σχετική εγγραφή, περιορίζεται στη διακρίβωση της
συνδροµής των παραπάνω προϋποθέσεων, µη εφαρµοζοµένης εν προκειµένω της διάταξης
του άρθρου 16 παρ.1 περίπτωση ε΄. Το κύρος των πράξεων που διενεργούνται σύµφωνα µε

τα παραπάνω οριζόµενα και των δικαιωµάτων που στηρίζονται σε αυτές τελεί υπό την
αναβλητική αίρεη της έκδοσης αµετάκλητης απόφασης, µε την οποία θα γίνεται δεκτή η ως
άνω αγωγή.
2. Σε περίπτωση επιβολής κατάσχεσης στο ακίνητο µετά τις πρώτες εγγραφές, η
προβλεπόµενη στο άρθρο 999 παρ.3 εδάφιο α΄ του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας υποχρέωση
επίδοσης της περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης προς τους ενυπόθηκους και τους
προσηµειούχους δανειστές, καθώς επίσης η προβλεπόµενη στις παραγράφους 1 και 3
εδάφιο β΄ του ίδιου άρθρου υποχρέωση µνείας του αριθµού των υποθηκών και
προσηµειώσεων στο δηµοσιευόµενο απόσπασµα της κατασχετήριας έκθεσης αφορούν τόσο
στις εγγεγραµµένες στο κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου υποθήκες και προσηµειώσεις
υποθηκών όσο και στις υποθήκες και προσηµειώσεις υποθηκών που βαρύνουν το ακίνητο,
σύµφωνα µε τις εγγραφές του βιβλίου υποθηκών που τηρούσε το αρµόδιο υποθηκοφυλακείο
µέχρι την έναρξη λειτουργίας του Κτηµατολογικού Γραφείου. Σε περίπτωση που στο
κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου έχει εγγραφεί αγωγή, µε την οποία ζητείται η καταχώριση
στο κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου υποθήκης ή προσηµείωσης υποθήκης, που δεν
εµφαίνεται στις πρώτες εγγραφές, µολονότι είχε νοµίµως συσταθεί πριν απο αυτές, η
προβλεπόµενη στο προηγούµενο εδάφιο επίδοση γίνεται και προς τον φερόµενο µε την
αγωγή αυτή ως ενυπόθηκο δανειστή. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται
αναλογικά και σε περίπτωση εκτέλεσης που επισπεύδεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα περί
Εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων.»
Το παραπάνω µέσα σε « » άρθρο 7α προστίθεται µε την παρ. 4, άρθρου 2 του Ν.
3127/17/19.3.2003 (ΦΕΚ 67Α΄).

Άρθρο 8
Μεταγενέστερες εγγραφές έως την οριστικοποίηση της πρώτης εγγραφής
Μεταγενέστερες εγγραφές, που καταχωρίζονται στο κτηµατολογικό βιβλίο έως την κατά το
προηγούµενο άρθρο οριστικοποίηση της πρώτης εγγραφής, δηµιουργούν το µαχητό τεκµήριο
του άρθρου 13. «Το µαχητό αυτό τεκµήριο δεν αντιτάσσεται κατ΄εκείνου που αµφισβήτησε την
ακρίβεια της πρώτης εγγραφής ενώπιον των δικαστηρίων µέσα στην προβλεπόµενη στην
παράγραφο 2 του άρθρου 6 προθεσµία και πέτυχε την έκδοση υπέρ αυτού αµετάκλητης
δικαστικής απόφασης ούτε κατ΄εκείνων που έλκουν δικαιώµατα απο αυτόν σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 7α του παρόντος, κτός αν πρόκειται για εγγραφή που αφορά σε
πρωτότυπη κτ΄ση, αντιτασσόµενη κατά τις ισχύουσες γι΄αυτήν διατάξεις και έναντι αυτού.»
Το παραπάνω µέσα σε «» εδάφιο τίθεται όπως αντικαθίσταται µε την παρ.5, άρθρου 2
του Ν.3127/17/19.3.2003 (ΦΕΚ 67 Α΄).

Άρθρο 9
Περιερχόµενα στο ∆ηµόσιο ακίνητα µε την οριστικοποίηση
των πρώτων εγγραφών

1. Ακίνητα που δεν έχουν εγγραφεί ως ανήκοντα σε ορισµένο πρόσωπο και φέρονται στα
κτηµατολογικά βιβλία και στα λοιπά στοιχεία του Κτηµατολογίου ως ακίνητα "άγνωστου
ιδιοκτήτη" θεωρείται ότι ανήκουν στην κυριότητα του Ελληνικού ∆ηµοσίου µόλις καταστεί
οριστική η πρώτη εγγραφή. Στην περίπτωση αυτή δηµιουργείται υπέρ του ∆ηµοσίου το κατά
την παράγραφο 1 του άρθρου 7 αµάχητο τεκµήριο και ισχύουν όσα ορίζονται στην
παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου.
2. Τα αρµόδια Κτηµατολογικά Γραφεία µεριµνούν για τη σηµείωση στα κτηµατολογικά βιβλία
της προβλεπόµενης στην προηγούµενη παράγραφο έννοµης συνέπειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Περιεχόµενο του κτηµατολογικού βιβλίου και έννοµα αποτελέσµατα
των κτηµατολογικών εγγραφών

Άρθρο 10
Κτηµατολογικό βιβλίο
1. Το κτηµατολογικό βιβλίο συντίθεται από τα κτηµατολογικά φύλλα, στα οποία
καταχωρίζονται ηλεκτρονικώς ή και εντύπως οι κτηµατολογικές εγγραφές που προβλέπουν τα
άρθρα 11 και 12.
2. Με απόφαση του Οργανισµού Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται ζητήµατα τεχνικού και
λεπτοµερειακού χαρακτήρα, που αφορούν στη διαµόρφωση και τήρηση του κτηµατολογικού
βιβλίου. Η διαµόρφωση και τήρηση αυτή, στην ηλεκτρονική της µορφή, περιλαµβάνει τη
συγκρότηση, οργάνωση και ασφαλή λειτουργία των απαιτούµενων βάσεων δεδοµένων και
των αναγκαίων δικτύων επικοινωνίας.

Άρθρο 11
Κτηµατολογικά φύλλα
1. Σε κάθε ακίνητο και κάθε άλλο αυτοτελές ιδιοκτησιακό αντικείµενο αντιστοιχεί ένα
κτηµατολογικό φύλλο. Στο κτηµατολογικό φύλλο, το οποίο φέρει σε εµφανές σηµείο το
Κτηµατολογικό Γραφείο στο οποίο τηρείται το φύλλο, καταχωρίζονται όλες οι κτηµατολογικές

εγγραφές που αφορούν το ιδιοκτησιακό αντικείµενο. Στο κτηµατολογικό φύλλο που
αντιστοιχεί σε κοινό ακίνητο αναγράφεται και το ιδανικό µερίδιο κάθε κοινωνού.
2. Αν δεν επαρκεί το φύλλο για την καταχώρηση νέων εγγραφών, αυτές καταχωρίζονται σε
άλλο φύλλο, ύστερα από σηµείωση της σχετικής µεταφοράς τόσο στο αρχικό όσο και στο νέο
φύλλο.
3. Αν µεταβληθεί το ακίνητο, είτε λόγω συνενώσεως περισσότερων ακινήτων είτε λόγω
διανοµής είτε λόγω κατατµήσεως από οποιαδήποτε άλλη αιτία, ιδίως από αναγκαστική
απαλλοτρίωση µέρους αυτού, το νέο ή τα νέα, κατά περίπτωση, ακίνητα που δηµιουργούνται
απεικονίζονται στα κτηµατολογικά διαγράµµατα, κατά τροποποίηση των αρχικών
διαγραµµάτων και καταχωρίζονται σε νέα κτηµατολογικά φύλλα µε νέο Κωδικό Αριθµό
Εθνικού Κτηµατολογίου, ύστερα από σχετική σηµείωση τόσο στο αρχικό όσο και στο νέο
φύλλο. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση σύστασης ή τροποποίησης οριζόντιων ή κάθετων
ιδιοκτησιών, οπότε καθεµία από τις δηµιουργούµενες οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες
αναγράφεται σε χωριστό κτηµατολογικό φύλλο.
4. Τα ελάχιστα στοιχεία που πρέπει να καταχωρίζονται στα κτηµατολογικά φύλλα είναι τα
ακόλουθα:
«α) Τα στοιχεία που προσδιορίζουν το ακίνητο και οποιοδήποτε άλλο ιδιοκτησιακό
αντικείµενο. Για τον προσδιορισµό της ταυτότητας του ακινήτου πρέπει να προκύπτει απο το
φύλλο ο συσχετισµός του ακινήτου µε την απεικόνησή του στα κτηµαταλογικά διαγράµµατα, η
θέση του ακινήτου και το εµβαδόν του. Σε περίπτωση συγκυριότητας αναγράφεται και το
ιδανικό µερίδιο καθενός απο τους συγκυρίους. Σε περίπτωση οριζόντιας ή κάθετης
ιδιοκτησίας, αναγράφεται στο φύλλο, στο οποίο εµφαίνεται καθεµία οριζόντια ή κάθετη
ιδιοκτησία, το ποσοστό αναγκαστικής συγκυριότητας επί του εδάφους και των λοιπών
κοινόκτητων και κοινόχρηστων χώρων που αντιστοιχεί σε αυτήν, περιγράφεται η ειδικότερη
θέση της οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας µέσα στο οικοδοµηµένο ακίνητο (όροφος, αριθµός,
θέση κάθετης ιδιοκτησίας) και αναγράφεται το εµβαδόν της.»
Η παραπάνω µέσα σε « » περ.α τίθεται όπως αντικαθίσταται µε την παρ.6, άρθρου 2
του Ν.3127/17/19.3.2003 (ΦΕΚ 67 Α΄).
β) Τα στοιχεία που καθορίζουν τη νοµική κατάσταση του ακινήτου και ειδικότερα: αα) αυτά
που αφορούν στην κυριότητα του ακινήτου και ββ) αυτά που αφορούν στα λοιπά πλην της
κυριότητας εγγραπτέα δικαιώµατα. Τα στοιχεία καθεµίας από τις εν λόγω κατηγορίες
αναγράφονται σε χωριστά τµήµατα του κτηµατολογικού φύλλου. Σε κάθε τµήµα πρέπει να
αναγράφονται όλα τα δηλωτικά της ταυτότητας του δικαιούχου στοιχεία (όνοµα, επώνυµο,
όνοµα και επώνυµο γονέων, τόπος και χρονολογία γέννησης, αριθµός δελτίου ταυτότητας,
διεύθυνση κατοικίας), ο τίτλος κτήσεως και η ηµεροµηνία εγγραφής.
γ) Οι κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 1 πρόσθετες πληροφορίες. Με
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, που εκδίδεται
ύστερα από πρόταση του Οργανισµού Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος και
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται όλα τα ειδικότερα ζητήµατα που
αφορούν στο είδος των πρόσθετων πληροφοριών, στον τρόπο συλλογής και καταχώρισής
τους στα κτηµατολογικά φύλλα, στο χρόνο έναρξης της καταχώρισης, στην ενηµέρωση των
σχετικών εγγραφών και σε κάθε άλλο συναφές ζήτηµα.
5. Με απόφαση του Οργανισµού Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται ζητήµατα τεχνικού και
λεπτοµερειακού χαρακτήρα, ιδίως ως προς το περιεχόµενο του κτηµατολογικού φύλλου, τη
διάρθρωσή του και την ηλεκτρονική µορφή και διαχείρισή του.

Άρθρο 12
Καταχωριζόµενες στα κτηµατολογικά φύλλα πράξεις
1. Στα κτηµατολογικά φύλλα καταχωρίζονται:
α) Οι αναφερόµενες στην παράγραφο 1 και υπό τον αριθµό 1 του άρθρου 1192 του Αστικού
Κώδικα δικαιοπραξίες, µε τις οποίες συνιστάται, µετατίθεται ή καταργείται εµπράγµατο
δικαίωµα σε ακίνητο (εµπράγµατες δικαιοπραξίες), στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και οι
αιτία θανάτου δωρεές και οι δικαιοπραξίες µε τις οποίες συνιστάται, µετατίθεται ή καταργείται
το κατά το άρθρο 65 του ν.δ. 210/1973 (ΦΕΚ 277 Α΄) δικαίωµα µεταλλειοκτησίας.
β) Οι αναφερόµενες στην παράγραφο 1 και υπό τον αριθµό 2 του άρθρου 1192 του Αστικού
Κώδικα: αα) επιδικάσεις, ββ) προσκυρώσεις, όπως ιδίως οι συντελεσµένες αναγκαστικές
απαλλοτριώσεις, οι κυρωµένοι αναδασµοί, οι πράξεις εφαρµογής ρυθµιστικών και
πολεοδοµικών σχεδίων και µελετών ή µεταφοράς συντελεστή δόµησης, καθώς και οι τυχόν
ανακλητικές αυτών διοικητικές πράξεις και γγ) περιλήψεις κατακυρωτικών εκθέσεων των
συµβολαιογράφων, που έχουν ως αντικείµενο την κυριότητα ή άλλο εµπράγµατο δικαίωµα σε
ακίνητο.
γ) Οι κάθε είδους παραχωρήσεις του ∆ηµοσίου, µε τις οποίες µεταβιβάζεται κυριότητα ή
συνιστάται περιορισµένο εµπράγµατο δικαίωµα σε ακίνητο, καθώς επίσης η πράξη
παραχώρησης από την αρµόδια αρχή της νοµής ακινήτων σε δικαιούχους από αναδασµό
µετά την περάτωση των εργασιών του αναδασµού και πριν από την κύρωσή του.
δ) Οι αναφερόµενες στην παράγραφο 1 και υπό τον αριθµό 3 του άρθρου 1192 του Αστικού
Κώδικα εκθέσεις δικαστικής διανοµής ακινήτου.
ε) Οι αναφερόµενες στην παράγραφο 1 και υπό τον αριθµό 4 του άρθρου 1192 του Αστικού
Κώδικα τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις που περιέχουν καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως για
εµπράγµατη δικαιοπραξία σε ακίνητο.
στ) Οι αναφερόµενες στην παράγραφο 1 και υπό τον αριθµό 5 του άρθρου 1192 του Αστικού
Κώδικα τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις µε τις οποίες αναγνωρίζεται κυριότητα ή άλλο
εµπράγµατο δικαίωµα σε ακίνητο, που έχει αποκτηθεί µε έκτακτη χρησικτησία, εφόσον η
σχετική αγωγή έχει ασκηθεί από το χρησιδεσπόσαντα και στρέφεται κατά του φερόµενου στα
κτηµατολογικά φύλλα ως δικαιούχου.
ζ) Η κατά το άρθρο 1193 του Αστικού Κώδικα αποδοχή κληρονοµίας ή κληροδοσίας, εφόσον
µε αυτήν περιέρχεται στον κληρονόµο ή τον κληροδόχο η κυριότητα ή άλλο εµπράγµατο
δικαίωµα σε ακίνητο της κληρονοµίας ή εµπράγµατο δικαίωµα σε σε ξένο ακίνητο, καθώς
επίσης το αναφερόµενο στο άρθρο 1195 του Αστικού Κώδικα κληρονοµητήριο.
η) Οι δικαιοπραξίες, καθώς και κάθε άλλου είδους τίτλοι που παρέχουν δικαίωµα εγγραφής
υποθήκης και προσηµείωσης υποθήκης.
θ) Οι κατά το άρθρο 1312 του Αστικού Κώδικα εκχωρήσεις και ενεχυριάσεις της
ασφαλισµένης µε υποθήκη ή προσηµείωση υποθήκης απαίτησης.

ι) Οι κατά το άρθρο 992 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας, όπως τροποποιήθηκε µε την
παράγραφο 19 του άρθρου 4 του ν. 2298/1995 (ΦΕΚ 62 Α΄), τελεσίδικες δικαστικές
αποφάσεις διάρρηξης καταδολιευτικών εκποιήσεων ακινήτων, σύµφωνα µε τα άρθρα 939 και
επόµενα του Αστικού Κώδικα.
ια) Οι κατασχέσεις (αναγκαστικές και συντηρητικές), και κάθε άλλη δέσµευση της εξουσίας
διάθεσης του κυρίου ακινήτου, την οποία ο νόµος υποβάλλει σε δηµοσιότητα στα βιβλία
µεταγραφών και υποθηκών.
ιβ) Οι κατά το άρθρο 220 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας αγωγές και ανακοπές και οι κατά
την παράγραφο 2 του άρθρου 6 και τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 13 του παρόντος
νόµου αγωγές, καθώς επίσης οι αµετάκλητες αποφάσεις που εκδίδονται επ' αυτών των
αγωγών και ανακοπών.
ιγ) Οι κατά τα άρθρα 618 και 1208 του Αστικού Κώδικα µακροχρόνιες µισθώσεις ακινήτων.
ιδ) Οι χρονοµεριστικές µισθώσεις του άρθρου 1 του Ν. 1652/1986.
ιε) Οι κατά το ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α΄), όπως συµπληρώθηκε µε το Ν. 2367/1995 (ΦΕΚ
261 Α΄), χρηµατοδοτικές µισθώσεις ακινήτων και
ιστ) Όλες οι δικαιοπραξίες, δικαστικές αποφάσεις και διοικητικές πράξεις, οι οποίες
εγγράφονται, µε βάση την κείµενη εκάστοτε νοµοθεσία, στα βιβλία που τηρούνται στα
Υποθηκοφυλακεία.
2. Στο τµήµα του κτηµατολογικού φύλλου που αφορά στα βάρη και στις δεσµεύσεις της
κυριότητας ή της εξουσίας διάθεσης του κυρίου εγγράφεται και η κήρυξη της αναγκαστικής
απαλλοτρίωσης και η απόφαση διενέργειας αναδασµού. Η εγγραφή αυτή εµπεριέχει την
πράξη µε την οποία κηρύχθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση ή αποφασίστηκε η διενέργεια
αναδασµού και την επίπτωσή τους σε όλο ή σε µέρος του ακινήτου στο οποίο αφορά το
κτηµατολογικό φύλλο. Αν αρθεί ή ανακληθεί η απαλλοτρίωση ή ο αναδασµός, καταχωρίζεται
στα κτηµατολογικά φύλλα η διοικητική πράξη µε την οποία βεβαιώνεται η αυτοδίκαιη άρση ή
ανακαλείται η αναγκαστική απαλλοτρίωση ή ο αναδασµός. Το ίδιο ισχύει και για τα ρυθµιστικά
ή πολεοδοµικά σχέδια και µελέτες πριν από την εφαρµογή τους, καθώς και για κάθε άλλη
διοικητική πράξη ή διαδικασία που έχει επίπτωση σε εµπράγµατα δικαιώµατα επί ακινήτων ή
επάγεται δέσµευση της εξουσίας διάθεσης αυτών.
3. Χωρίς εγγραφή στα κτηµατολογικά φύλλα στις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, δ΄, ε΄, ζ΄, η΄ (εκτός
από τις περιπτώσεις των εκχωρήσεων και ενεχυριάσεων της ασφαλισµένης µε υποθήκη ή
προσηµείωση υποθήκης απαίτησης, για τις οποίες ισχύει η παράγραφος 5 αυτού του
άρθρου), ια΄ και ιε΄ της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου δεν επέρχεται το επιδιωκόµενο µε
την εγγραπτέα πράξη αποτέλεσµα.
4. Το επιδιωκόµενο µε την εγγραφή έννοµο αποτέλεσµα επέρχεται στην περίπτωση ζ΄ της
παραγράφου 1 αναδροµικά από τον προβλεπόµενο στο άρθρο 1199 του Αστικού Κώδικα
χρόνο και στην περίπτωση β΄ της ίδιας παραγράφου από το χρόνο συντέλεσης της
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης µε την καταβολή ή δηµόσια κατάθεση της νόµιµης
αποζηµίωσης υπέρ του καθ' ου η απαλλοτρίωση.
5. Η παράλειψη της εγγραφής στα κτηµατολογικά φύλλα στις περιπτώσεις ι΄, ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄ της
παραγράφου 1, καθώς επίσης στις εµπίπτουσες στην περίπτωση η΄ της παραγράφου 1
αυτού του άρθρου εκχωρήσεις και ενεχυριάσεις της ασφαλισµένης µε υποθήκη ή
προσηµείωση υποθήκης απαίτησης, επάγεται τις έννοµες συνέπειες που προβλέπουν οι
αντίστοιχες διατάξεις του ουσιαστικού ή του δικονοµικού δικαίου.

Άρθρο 13
Μαχητό τεκµήριο ακρίβειας των κτηµατολογικών
εγγραφών και δηµόσια πίστη
1. Οι εγγραφές στα κτηµατολογικά φύλλα για τις πράξεις του άρθρου 12 τεκµαίρονται
ακριβείς.
2. Η ανατροπή του κατά την προηγούµενη παράγραφο µαχητού τεκµηρίου γίνεται µε
αµετάκλητη δικαστική απόφαση, ύστερα από αγωγή η οποία ασκείται από όποιον έχει έννοµο
συµφέρον και στρέφεται κατ' εκείνου που φέρεται ανακριβώς στα κτηµατολογικά φύλλα ως
δικαιούχος ή των καθολικών διαδόχων του. Σε περίπτωση ειδικών διαδόχων, έναντι των
οποίων η απόφαση είναι αντιτάξιµη, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 εδάφιο β΄ αυτού του
άρθρου, η αγωγή πρέπει να στρέφεται, µε ποινή απαραδέκτου, και κατ' αυτών. Έννοµο
συµφέρον για την άσκηση αγωγής έχει και όποιος απέκτησε κυριότητα ή άλλο εµπράγµατο
δικαίωµα µε χρησικτησία. Η αγωγή καταχωρίζεται στο οικείο κτηµατολογικό φύλλο µέσα σε
προθεσµία, κατ' ανώτατο όριο, τριάντα (30) ηµερών από την κατάθεσή της, αλλιώς είναι
απαράδεκτη η συζήτησή της. Η αγωγή αυτή περιέχει αίτηµα αναγνώρισης του
προσβαλλόµενου µε την ανακριβή εγγραφή δικαιώµατος του ενάγοντος και διόρθωσης της
ανακριβούς εγγραφής. Το ελάττωµα της εγγραφής, η η οποία θεωρείται τίτλος κατά την έννοια
των άρθρων 1041 και 1043 του Αστικού Κώδικα, θεραπεύεται µόλις συντρέξουν στο
πρόσωπο του ανακριβώς αναγραφόµενου δικαιούχου και των διαδόχων του και οι λοιπές
τυχόν προϋποθέσεις τακτικής χρησικτησίας.
«2α. Μετά την άσκηση και καταχώριση της αγωγής της παραγράφου 2 επιτρέπεται η
µεταβίβαση και η επιβάρυνση του δικαιώµατος για το οποίο ζητείται η αναγνώριση και η
διόρθωση της ανακριβούς εγγραφής αναλόγως µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις της
παραγράφου 1, περίπτωση α΄ και β΄ του άρθρου 7α.»
Η παραπάνω µέσα σε « » παρ. 2α, προστέθηκε, µε την παρ. 7, άρθρου 2 του Ν.
4164/5/9.7.2013 (ΦΕΚ 156Α΄).
3. Η κατά την προηγούµενη παράγραφο αµετάκλητη δικαστική απόφαση αντιτάσσεται τόσο
εναντίον των καθολικών διαδόχων του ανακριβώς αναγραφόµενου δικαιούχου όσο και
εναντίον εκείνων που έγιναν ειδικοί διάδοχοι µετά την εγγραφή της αγωγής στο κτηµατολογικό
φύλλο. Πριν από την ως άνω εγγραφή της αγωγής τρίτος αποκτά εγκύρως δικαίωµα από τον
ανακριβώς αναγραφόµενο δικαιούχο ή τους καθολικούς του διαδόχους, εκτός αν στηρίζει την
κτήση του σε χαριστική αιτία ή τη στηρίζει µεν σε επαχθή αιτία, είναι όµως κακόπιστος, επειδή
γνωρίζει ή από βαρειά του αµέλεια αγνοεί την ανακρίβεια της εγγραφής επί της οποίας
στηρίχθηκε. Το βάρος της απόδειξης της κακής πίστης του τρίτου, που απέκτησε από τον
ανακριβώς αναγραφόµενο δικαιούχο ή τους καθολικούς του διαδόχους, φέρει εκείνος που
αµφισβητεί την ακρίβεια της εγγραφής και το κύρος της κτήσης από τον τρίτο.
4. Σε περίπτωση έγκυρης, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, κτήσης δικαιώµατος
από καλόπιστο τρίτο, ο αληθινός δικαιούχος έχει κατ' εκείνου που αναγραφόταν ανακριβώς
στα κτηµατολογικά φύλλα ως δικαιούχος µόνο αξίωση απόδοσης του πλουτισµού. Αξίωση
αποζηµίωσης κατά τις διατάξεις των αδικοπραξιών δεν αποκλείεται.

«5. Για τη συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου αγωγών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παράγραφο 2, προσκοµίζεται, µε ποινή απαραδέκτου, αντίγραφο κτηµατολογικού φύλλου και
απόσπασµα κτηµατολογικού διαγράµµατος του ακινήτου στο οποίο αφορά η διόρθωση. Σε
περίπτωση που το αίτηµα της αγωγής αφορά σε αλλαγές και στα κτηµατολογικά
διαγράµµατα, κατά τη συζήτηση της αγωγής και µε ποινή απαραδέκτου, αντί του
αποσπάσµατος του κτηµατολογικού διαγράµµατος προσκοµίζεται τοπογραφικό διάγραµµα
γεωµετρικών µεταβολών, στο οποίο αποτυπώνεται η όποια γεωµετρική µεταβολή επέρχεται
µε την αιτούµενη διόρθωση. Στην τελευταία περίπτωση προσκοµίζεται, µε ποινή
απαραδέκτου, και η εισήγηση του Κτηµατολογικού Γραφείου ή, εάν αυτό δεν έχει συσταθεί και
το υφιστάµενο Υποθηκοφυλακείο εξακολουθεί να λειτουργεί µεταβατικά ως Κτηµατολογικό
Γραφείο, της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή µετονοµάζεται,
για τη συνδροµή των τεχνικών προϋποθέσεων της απεικόνισης της γεωµετρικής µεταβολής
που επέρχεται µε την αιτούµενη διόρθωση στα κτηµατολογικά διαγράµµατα. Οι ίδιες
προϋποθέσεις ισχύουν και για τη συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου αιτήσεων και προσφυγών
που ασκούνται κατά τα άρθρα 18 παράφραφος 2 και 19 παράγραφος 2 για τη διόρθωση
πρόδηλων σφαλµάτων και σφαλµάτων που αφορούν σε γεωµετρικά στοιχεία των
µεταγενέστερων κτηµατολογικών εγγραφών.»
Η παραπάνω µέσα σε « » παρ. 5, προστέθηκε, µε την παρ. 8, άρθρου 2 του Ν.
4164/5/9.7.2013 (ΦΕΚ 156Α΄).

«Άρθρο 13α
1. Το καταχωρισθέν στο Κτηµατολόγιο εµβαδόν του ακινήτου και µόνο δεν αποτελεί
προσδιοριστικό στοιχείο της ταυτότητας του ακινήτου. Με απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε., καθορίζεται
ο τρόπος υπολογισµού, επί το µείζον ή έλασσον, της «αποδεκτής αποκλίσεως» της τιµής του
καταχωρισθέντος στο κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου εµβαδού, σε σχέση προς την τιµή
που προκύπτει από την εµβαδοµέτρηση µε µέθοδο ακριβέστερη από την προβλεπόµενη στις
τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του Εθνικού Κτηµατολογίου. Η «αποδεκτή απόκλιση»
αποτελεί στοιχείο του αποσπάσµατος κτηµατολογικού διαγράµµατος και του
κτηµατογραφικού διαγράµµατος του ακινήτου που προβλέπονται στο άρθρο 14 παρ. 4 του
νόµου αυτού. Εντός του ως άνω πλαισίου της «αποδεκτής αποκλίσεως», η καταχωρισθείσα
στο Κτηµατολόγιο τιµή του εµβαδού και η προκύπτουσα από ακριβέστερη εµβαδοµέτρηση
τιµή αυτού θεωρούνται συµβατές. Με όµοια απόφαση, στην οποία λαµβάνονται υπόψη οι
τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του Εθνικού Κτηµατολογίου, προβλέπεται ο τρόπος
αποτύπωσης στο κτηµατογραφικό διάγραµµα «ζώνης κανονισµού ορίων» περιµετρικά
εκάστου γεωτεµαχίου σε σχέση προς τα όµορα γεωτεµάχια, εντός της οποίας µπορεί να
καθορίζεται µε έγγραφη συµφωνία των κυρίων των όµορων γεωτεµαχίων ή µε κανονισµό από
το δικαστήριο, κατά το άρθρο 1020 ΑΚ, η ακριβής θέση του κοινού ορίου των γεωτεµαχίων, η
οποία και αποτυπώνεται, σε αµφότερες τις περιπτώσεις, στο κτηµατογραφικό διάγραµµα του
άρθρου 14 παρ. 4 και καταχωρίζεται στο Κτηµατολόγιο µε αίτηση όποιου έχει έννοµο
συµφέρον, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο εν λόγω άρθρο. Εντός της ως άνω «ζώνης
κανονισµού ορίων», το κτηµατογραφικό διάγραµµα του γεωτεµαχίου θεωρείται συµβατό, ως
προς το σχήµα και τα όρια του γεωτεµαχίου, προς τα συντασσόµενα µε ακριβέστερες
µεθόδους τοπογραφικά διαγράµµατα. Ως προς τη σύνθεση του δικαστηρίου, όταν συζητείται
υπόθεση κανονισµού ορίων κατά το άρθρο 1020 ΑΚ, εφαρµόζεται αναλόγως η διάταξη του
άρθρου 17 παρ. 4 του νόµου αυτού.

2. Εφόσον η τιµή του εµβαδού που αναγράφεται στην προς καταχώριση πράξη και το
τοπογραφικό διάγραµµα που επισυνάπτεται σε αυτήν είναι συµβατά, κατά την ανωτέρω
έννοια, προς τις αντίστοιχες καταχωρίσεις στο Κτηµατολόγιο, ο Προϊστάµενος του
Κτηµατολογικού Γραφείου καταχωρίζει την πράξη. Σε περίπτωση µη συµβατής, κατά την
ανωτέρω έννοια, τιµής του εµβαδού που αναγράφεται στην προς καταχώριση πράξη, καθώς
επίσης σε περίπτωση µη συµβατού, κατά την ανωτέρω έννοια, τοπογραφικού διαγράµµατος
που επισυνάπτεται στην προς καταχώριση πράξη, ο Προϊστάµενος του Κτηµατολογικού
Γραφείου αποφασίζει στο πλαίσιο του διενεργούµενου ελέγχου νοµιµότητας, αν µπορεί να
καταχωρίσει απευθείας την πράξη, χωρίς την προηγούµενη διόρθωση, εν όλω ή εν µέρει, της
εγγραφής στο Κτηµατολόγιο σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού, υπό την
προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί αίτηση διόρθωσης των γεωµετρικών στοιχείων σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του νόµου αυτού».
Το παραπάνω µέσα σε « » άρθρο 13 α προσετέθη µε την παρ. 7 άρθρο 2 του Ν.
3481/29.7/2.8.2006 (ΦΕΚ 162 Α΄).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
∆ιαδικασία κτηµατολογικών εγγραφών

Άρθρο 14
Αίτηση εγγραφής και συνυποβαλλόµενα δικαιολογητικά
«1. Για την καταχώριση στα κτηµατολογικά φύλλα των πράξεων του άρθρου 12 απαιτείται,
πλην των περιπτώσεων που ορίζονται διαφορετικά στο νόµο, υποβολή αιτήσεως και
ταυτόχρονη καταβολή των τελών και δικαιωµάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 4. Η αίτηση
που απευθύνεται στο Κτηµατολογικό Γραφείο και τα συνυποβαλλόµενα σε αυτήν έγγραφα,
όπως αυτά ορίζονται στις επόµενες παραγράφους και στην κείµενη νοµοθεσία, επιτρέπεται
να υποβάλλονται και να διακινούνται µε ηλεκτρονικά µέσα. Με όµοιο τρόπο είναι δυνατόν να
καταβάλλονται τα τέλη και δικαιώµατα της παραγράφου 2 του άρθρου 4. Από την έναρξη
ισχύος της παρούσας κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόµου καταργείται. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης,
Οικονοµικών, ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της εταιρείας
«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή µετονοµάζεται και δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τρόπος, οι όροι, οι ειδικότερες προϋποθέσεις
και η διαδικασία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων καταχώρισης εγγραπτέων
πράξεων και των συνυποβαλλόµενων µε αυτές εγγράφων, την ηλεκτρονική καταβολή των
προβλεπόµενων τελών και δικαιωµάτων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
Η παραπάνω µέσα σε « » παρ. 1, αντικαταστάθηκε, µε την παρ. 9, άρθρου 2 του Ν.
4164/5/9.7.2013 (ΦΕΚ 156Α΄).
2. α) Την αίτηση της παραγράφου 1 υποβάλλει κάθε πρόσωπο (φυσικό ή νοµικό) που έχει
έννοµο συµφέρον. Η αίτηση µπορεί να υποβληθεί και από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του

αιτούντος ή άλλον πληρεξούσιο δυνάµει πληρεξουσιότητας που του έχει παρασχεθεί
συµβολαιογραφικά. Την αίτηση έχει δικαίωµα επίσης να υποβάλει, όταν πρόκειται για
εγγραπτέο δικαίωµα που στηρίζεται σε συµβολαιογραφική πράξη, ο συµβολαιογράφος που
τη συνέταξε ή ο νόµιµος αναπληρωτής του ή ο αρχειοφύλακας ή εξουσιοδοτηµένος
συνεργάτης του µε γραπτή εξουσιοδότηση.
β) Όταν πρόκειται για το ∆ηµόσιο ή για νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, την αίτηση της
παραγράφου 1 υποβάλλει ο Προϊστάµενος της αρµόδιας υπηρεσίας ή εξουσιοδοτηµένος από
αυτόν υπάλληλος.
3. Στην αίτηση αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία του προσώπου για το οποίο ζητείται η
καταχώριση: σε περίπτωση φυσικού προσώπου το όνοµα, το επώνυµο, το όνοµα και
επώνυµο των γονέων, η χρονολογία γέννησης, ο αριθµός του δελτίου ταυτότητας, ο αριθµός
φορολογικού µητρώου και η διεύθυνση, σε περίπτωση νοµικού προσώπου η επωνυµία, η
έδρα, η διεύθυνση, η συστατική του πράξη, η νόµιµη δηµοσίευση αυτής και ο αριθµός
φορολογικού µητρώου. Στην αίτηση µνηµονεύονται επίσης η πράξη της οποίας ζητείται η
καταχώριση και τα συνυποβαλλόµενα έγγραφα, το ακίνητο στο οποίο αφορά η ζητούµενη
καταχώριση, µε τον κωδικό του αριθµό, το κτηµατολογικό φύλλο στο οποίο έχουν
καταχωριστεί προηγούµενες κτηµατολογικές εγγραφές για το ακίνητο. Με απόφαση του
Οργανισµού Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος, η οποία δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να ορίζονται και άλλα στοιχεία που πρέπει να περιέχει
η αίτηση.
«4. Με την αίτηση της παραγράφου 1 συνυποβάλλονται τα έγγραφα στα οποία περιέχεται η
πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση στα κτηµατολογικά φύλλα, αντίγραφο του
τοπογραφικού διαγράµµατος που έχει συνταχθεί και έχει προσαρτηθεί στην προς καταχώριση
εγγραπτέα πράξη, περίληψη της εγγραπτέας πράξης, το περιεχόµενο και ο τύπος της οποίας
καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και κυρωµένο απόσπασµα του
κτηµατολογικού διαγράµµατος για το ακίνητο στο οποίο αφορά η εγγραπτέα πράξη. Περίληψη
εγγραπτέας πράξης δεν συνυποβάλλεται, όταν η πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση
στα κτηµατολογικά φύλλα αφορά σε εξάλειψη, κατάργηση, διαγραφή ή άρση εγγραπτέου
δικαιώµατος. Όταν η πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση επιφέρει γεωµετρική µεταβολή
στα κτηµατολογικά διαγράµµατα, αντί του αποσπάσµατος του κτηµατολογικού διαγράµµατος
συνυποβάλλεται κτηµατογραφικό διάγραµµα και τοπογραφικό διάγραµµα γεωµετρικών
µεταβολών για την αποτύπωση της όποιας µεταβολής επέρχεται µε την εγγραπτέα πράξη, µε
την επιφύλαξη των οριζοµένων στην παράγραφο 5, εάν πρόκειται για εµπράγµατη
δικαιοπραξία. Το περιεχόµενο του κτηµατογραφικού διαγράµµατος και το ύψος του υπέρ της
εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή µετονοµάζεται,
ανταποδοτικού τέλους για τη χορήγησή του, καθορίζονται µε απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Αν η αίτηση υποβληθεί
από πληρεξούσιο, νόµιµο αντιπρόσωπο ή όργανο νοµικού προσώπου, συνυποβάλλονται
επίσης και τα έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται η νοµιµοποίηση του προσώπου που
υπογράφει την αίτηση. Τα έγγραφα αυτά τηρούνται στο αρχείο τίτλων και δικαιολογητικών.»
Η παραπάνω µέσα σε « » παρ. 4, που είχε τροποποιηθεί µε το Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ
162Α΄), αντικαταστάθηκε, µε την παρ. 10, άρθρου 2 του Ν. 4164/5/9.7.2013 (ΦΕΚ 156Α΄).
«5. Εάν η πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση στο κτηµατολογικό φύλλο είναι
εµπράγµατη δικαιοπραξία, επισυνάπτεται σε αυτήν, υποχρεωτικώς και επί ποινή ακυρότητάς
της, το προβλεπόµενο στην προηγούµενη παράγραφο κυρωµένο απόσπασµα του
κτηµατολογικού διαγράµµατος, απλό αντίγραφο του οποίου συνυποβάλλεται µε την αίτηση
της παραγράφου 1.
6. Η καταχώριση στο Κτηµατολόγιο των αναφερόµενων στην παράγραφο 2 του άρθρου 12
του νόµου αυτού διοικητικών πράξεων γίνεται µε αίτηση της αρµόδιας για την έκδοση ή

κύρωσή τους, αντίστοιχα, αρχής, η οποία ενεργεί είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήµατος
προς αυτήν όποιου έχει έννοµο συµφέρον. Με µέριµνα της αρχής αυτής, αποτυπώνονται στα
κτηµατογραφικά διαγράµµατα µε ψηφιακή µορφή οι µεταβολές που τυχόν επιφέρουν οι εν
λόγω πράξεις στα γεωτεµάχια. Λεπτοµέρειες για τη διαδικασία καταχώρισης, στην περίπτωση
αυτή, ορίζονται µε απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε. Την αίτηση για την καταχώριση των ως άνω
πράξεων για µεµονωµένα ακίνητα µπορεί να υποβάλει και όποιος έχει έννοµο συµφέρον.
Στην περίπτωση αυτή, εφόσον η προς καταχώριση πράξη επιφέρει χωρική µεταβολή στα
ακίνητα αυτά, µε την αίτηση συνυποβάλλεται κτηµατογραφικό διάγραµµα, επί του οποίου
αποτυπώνεται η µεταβολή µε µέριµνα της αρχής που εξέδωσε ή κύρωσε την πράξη, µετά
από αίτηµα προς αυτήν του ενδιαφεροµένου. Μεταβολές στα εγγραπτέα δικαιώµατα, τις
οποίες τυχόν συνεπάγεται η καταχώριση των πράξεων αυτών στο Κτηµατολόγιο, κρίνονται
από τον Προϊστάµενο του Κτηµατολογικού Γραφείου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 16
του νόµου αυτού».
Οι παραπάνω µέσα σε « » παρ. 5 και 6 προστέθηκαν µε την παρ. 9, άρθρο 2 του Ν.
3481/29.7/2.8.2006 (ΦΕΚ 162 Α΄).

Άρθρο 15
Εγγραφή της αίτησης στο ηµερολόγιο - Χρονική προτεραιότητα
«1. Οι αιτήσεις εγγράφονται αυθηµερόν στο ηµερολόγιο. Η εγγραφή γίνεται κατά τη χρονική
σειρά υποβολής των αιτήσεων στο Κτηµατολογικό Γραφείο. Κάθε αίτηση αριθµείται κατά τη
σειρά της υποβολής της και φέρει τον ακριβή χρόνο (ηµεροµηνία και ώρα) παραλαβής της
από το αρµόδιο Γραφείο Κτηµατολογίου. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες που αφορούν στην εγγραφή στο ηµερολόγιο των αιτήσεων που
υποβάλλονται επί τόπου στο Κτηµατολογικό Γραφείο, καθώς και εκείνων που υποβάλλονται
και διακινούνται µε ηλεκτρονικά µέσα κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 14
και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή αυτής της παραγράφου.»
Η παραπάνω µέσα σε « » παρ. 1, αντικαταστάθηκε, µε την παρ. 11, άρθρου 2 του Ν.
4164/5/9.7.2013 (ΦΕΚ 156Α΄).
2. Η κατά το άρθρο 11 καταχώριση στα κτηµατολογικά φύλλα των πράξεων για τις οποίες έχει
υποβληθεί αίτηση γίνεται κατόπιν αποφάσεως του Προϊσταµένου του Κτηµατολογικού
Γραφείου, αφού γίνει ο κατά το άρθρο 16 έλεγχος. «Η αποδοχή ή η απόρριψη της αίτησης
γίνεται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και πάντως σε χρόνο όχι µεγαλύτερο απο πέντε (5)
εργάσιµες ηµέρες απο την ηµέρα υποβολής της.»
Το παραπάνω µέσα σε « » εδάφιο τίθεται όπως αντικαθίσταται µε την παρ.α, παρ.7,
άρθρου 2 του Ν.3127/17/19.3.2003 (ΦΕΚ 67 Α΄).
Χρόνος καταχώρησης στα κτηµατολογικά φύλλα θεωρείται η ηµεροµηνία υποβολής της
αίτησης για την καταχώριση.
3. Αν υποβάλλονται για καταχώριση περισσότερες πράξεις που αφορούν σε δικαιώµατα
πάνω στο ίδιο ακίνητο, επικρατεί εκείνη που υποβλήθηκε σε χρόνο προγενέστερο (αρχή της
χρονικής προτεραιότητας). Για κτηµατολογικές εγγραφές της ίδιας ηµέρας ισχύουν, ανάλογα
µε το είδος του δικαιώµατος στο οποίο αυτές αφορούν, οι κανόνες των άρθρων 1206, 1207,
1272 παράγραφος 2 και 1301 του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 16
Έλεγχος των αιτήσεων και των συνυποβαλλόµενων δικαιολογητικών Άρνηση καταχώρισης - ∆ιαδικασία επίλυσης διαφορών
1. Ο διενεργούµενος στο Κτηµατολογικό Γραφείο έλεγχος κάθε αίτησης και των
συνυποβαλλόµενων δικαιολογητικών είναι έλεγχος νοµιµότητας. Κατ' αυτόν ελέγχεται ιδίως:
α) αν το Κτηµατολογικό Γραφείο είναι αρµόδιο κατά τόπο,
β) αν το δικαίωµα στο οποίο αφορά η αίτηση και η πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση
στα κτηµατολογικά φύλλα περιλαµβάνονται µεταξύ εκείνων των οποίων ο νόµος επιτάσσει
την καταχώριση,
γ) αν για την πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση συντρέχουν όλες οι απαιτούµενες από
το νόµο προϋποθέσεις για την επέλευση των έννοµων αποτελεσµάτων της,
δ) αν για την πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση συνυποβάλλονται µε την αίτηση, µε
πληρότητα και ακρίβεια, τα αναφερόµενα στο άρθρο 14 δικαιολογητικά,
ε) αν το πρόσωπο, το οποίο προβαίνει σε εκποίηση ή του οποίου δικαίωµα επιδιώκεται να
επιβαρυνθεί ή δεσµευτεί, αναγράφεται στο κτηµατολογικό βιβλίο ως δικαιούχος,
στ) αν ο εµφανιζόµενος κατά την υποβολή της αιτήσεως ως πληρεξούσιος, νόµιµος
αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος νοµικού προσώπου, νοµιµοποιείται να προβεί στη ζητούµενη
καταχώριση.
2. Αν ο Προϊστάµενος του Κτηµατολογικού Γραφείου αρνηθεί τη ζητούµενη καταχώριση,
σηµειώνει την άρνησή του και εκθέτει συνοπτικά τους λόγους της επί της αιτήσεως ή σε
επισυναπτόµενο στην αίτηση πρόσθετο φύλλο και γνωστοποιεί αµελλητί την απόφασή του
αυτή στον αιτούντα.
3. Αν στα συνυποβαλλόµενα µε την αίτηση δικαιολογητικά υπάρχει τυπική έλλειψη, που είναι
δυνατόν να διορθωθεί ή να συµπληρωθεί, ο Προϊστάµενος του Κτηµατολογικού Γραφείου
µπορεί να τάξει σύντοµη προθεσµία, «όχι µεγαλύτερη των πέντε εργάσιµων ηµερών» µέσα
στην οποία ο αιτών πρέπει να προσκοµίσει τα ελλείποντα στοιχεία.
Οι παραπάνω µέσα σε « » λέξεις στην παρ. 3 προστίθενται µε την περ. β, παρ. 7,
άρθρου 2 του Ν. 3127/17/19.3.2003 (ΦΕΚ 67 Α΄).
Στην περίπτωση αυτή η η καταχώριση στα κτηµατολογικά φύλλα γίνεται υπό την επιφύλαξη
της εµπρόθεσµης προσκόµισης των στοιχείων που λείπουν (προσωρινή - υπό επιφύλαξη καταχώριση). Αν η έλλειψη συµπληρωθεί εµπρόθεσµα, ο Προϊστάµενος του Κτηµατολογικού
Γραφείου τρέπει την προσωρινή καταχώριση σε οριστική, σηµειώνοντας την τροπή στην
οικεία θέση του κτηµατολογικού φύλλου. Στην περίπτωση αυτή ηµεροµηνία της οριστικής
καταχώρισης θεωρείται η ηµεροµηνία της προσωρινής καταχώρισης.

4. Αν παρέλθει η κατά την προηγούµενη παράγραφο προθεσµία, χωρίς να προσκοµισθούν τα
ελλείποντα στοιχεία, θεωρείται ότι δεν έγινε η καταχώριση και εξελείφεται αυτεπαγγέλτως η
προσωρινή καταχώριση.
«4α. Στην περίπτωση προσωρινής καταχώρισης της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, ο
Προϊστάµενος του Κτηµατολογικού Γραφείου δεν επιτρέπεται να προβεί σε καταχώριση
µεταγενέστερης εγγραφής, προτού οριστικοποιηθεί ή εξαλειφθεί από το κτηµατολογικό φύλλο
του ακινήτου η προσωρινή καταχώριση.»
Η παραπάνω µέσα σε « » παρ. 4α, που είχε προστεθεί µε το Ν. 3127/2003 (ΦΕΚ 67Α΄),
αντικαταστάθηκε, µε την παρ. 12, άρθρου 2 του Ν. 4164/5/9.7.2013 (ΦΕΚ 156Α΄).
5. «Κατά της αρνητικής απόφασης του Προϊστάµενου του Κτηµατολογικού Γραφείου, καθώς
και της εξάλειψης καταχώρισης, ο αιτών δικαιούται να προβάλει αντιρρήσεις. Κατά της
απόφασης του Προϊσταµένου, θετικής ή αρνητικής, µπορεί και κάθε τρίτος, που έχει έννοµο
συµφέρον, να προβάλει αντιρρήσεις».
Το παραπάνω µέσα σε « » εδάφιο τίθεται όπως αντικαθίσταται µε την παρ. 10 άρθρο 2
του Ν. 3481/29.7/2.8.2006 (ΦΕΚ 162 Α΄).
«Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται µε αίτηση ενώπιον του Κτηµατολογικού ∆ικαστή και
εγγράφονται στο κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου. Ο Κτηµατολογικός ∆ικαστής, που δικάζει
κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, ελέγχει αν η αντίρρηση έχει εγγραφεί στο
κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου και σε αρνητική περίπτωση την απορρίπτει ως
απαράδεκτη.»
Τα παραπάνω µέσα σε « » εδάφια τίθενται όπως αντικαθίστανται µε την παρ. 8, άρθρου
2 του Ν. 3127/17/19.3.2003 (ΦΕΚ 67 Α΄).
«Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 2, 4 και 5 του άρθρου
791 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας.» Έως ότου ορισθεί Κτηµατολογικός ∆ικαστής, οι
αντιρρήσεις υποβάλλονται στο Μονοµελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας του Κτηµατολογικού
Γραφείου, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, εφαρµόζοντας και
τις ειδικές διατάξεις των παραγράφων 2 έως 5 του άρθρου 791 του Κώδικα Πολιτικής
∆ικονοµίας.
Το παραπάνω µέσα σε « » εδάφιο, αντικαταστάθηκε, µε την παρ. 13, άρθρου 2 του Ν.
4164/5/9.7.2013 (ΦΕΚ 156Α΄).
«6. Με απόφαση του δικαστή ή του τριµελούς συµβουλίου που διευθύνει το δικαστήριο
ορίζεται σε κάθε Πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου λειτουργεί Κτηµατολογικό
Γραφείο, ένας πρωτοδίκης ως κτηµατολογικός δικαστής, κατά προτίµηση µεταξύ των
αρχαιοτέρων, καθώς και ο αναπληρωτής του. Με την ίδια απόφαση ορίζεται η θητεία του
τακτικού και του αναπληρωµατικού κτηµατολογικού δικαστή, η οποία δεν µπορεί να υπερβεί
συνολικά τα πέντε (5) έτη. Αντικατάσταση αυτού γίνεται µε όµοια απόφαση, εάν συντρέχει
σπουδαίος λόγος. Με απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης µπορεί να αυξάνεται ο αριθµός
των κτηµατολογικών δικαστών µε τους αναπληρωτές τους, που ορίζονται σε κάθε
Πρωτοδικείο.»
Η παραπάνω µέσα « » παρ. 6 αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 46 του Ν. 3659/5/7.5.2008
(ΦΕΚ 77Α΄).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
∆ιόρθωση κτηµατολογικών στοιχείων

Άρθρο 17
∆ιόρθωση ύστερα από δικαστική αµφισβήτηση των αναγραφόµενων
στα κτηµατολογικά φύλλα δικαιωµάτων
1. Επιτρέπεται η διόρθωση των κτηµατολογικών εγγραφών αν αµφισβητηθεί δικαίωµα που
αναγράφεται στα κτηµατολογικά φύλλα. Για τη διόρθωση αυτή απαιτείται αµετάκλητη
δικαστική απόφαση ύστερα από άσκηση της κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 6 ή της κατά
την παράγραφο 2 του άρθρου 13 αγωγής.
2. Για τη διόρθωση υποβάλλεται στο Κτηµατολογικό Γραφείο αίτηση από το διάδικο που
νίκησε ή τους διαδόχους του εκείνους υπέρ των οποίων ισχύει το δεδικασµένο από την
απόφαση. Με την αίτηση συνυποβάλλονται η απόφαση και τα έγγραφα από τα οποία
προκύπτει το αµετάκλητο αυτής.
3. Αν ο Προϊστάµενος του Κτηµατολογικού Γραφείου αρνηθεί να επιφέρει τη διόρθωση,
εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 5 του άρθρου 16.
4. Αν αµφισβητηθεί η ακρίβεια κτηµατολογικής εγγραφής, η η διαφορά, αν αυτή δεν υπάγεται
στο Πολυµελές Πρωτοδικείο, εκδικάζεται από τον Κτηµατολογικό ∆ικαστή, που επιλαµβάνεται
της υποθέσεως ως Μονοµελές Πρωτοδικείο κατά τις διατάξεις της αµφισβητούµενης
δικαιοδοσίας. Όταν η διαφορά υπάγεται στην αρµοδιότητα του Πολυµελούς Πρωτοδικείου,
στη σύνθεσή του µετέχει και ο Κτηµατολογικός ∆ικαστής.

Άρθρο 18
∆ιόρθωση πρόδηλων σφαλµάτων
«1. α) Ο Προϊστάµενος του Κτηµατολογικού Γραφείου µπορεί, ύστερα από αίτηση όποιου έχει
έννοµο συµφέρον ή και αυτεπαγγέλτως, να προβαίνει στη διόρθωση πρόδηλων σφαλµάτων
των κτηµατολογικών εγγραφών, ιδίως σε περίπτωση λανθασµένης αναγραφής στα
κτηµατολογικά φύλλα στοιχείων του δικαιούχου, τα οποία προκύπτουν από την αστυνοµική
ταυτότητα ή άλλα δηµόσια έγγραφα µε αποδεικτική ως προς τα στοιχεία αυτά ισχύ, καθώς
επίσης στοιχείων σχετικών µε το καταχωρισθέν δικαίωµα, τον τίτλο αυτού και το ιδιοκτησιακό
αντικείµενο, εφόσον το σφάλµα στην καταχώριση προκύπτει κατά τρόπον αναµφισβήτητο
από την καταχωριθείσα πράξη και τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα. Η αίτηση για τη διόρθωση
καταχωρίζεται στο κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου. «Η αίτηση δεν επιβαρύνεται µε τέλη
και δικαιώµατα, πάγια ή αναλογικά.»
Το παραπάνω µέσα σε « » εδάφιο, προστέθηκε, µε την παρ. 14, άρθρου 2 του Ν.
4164/5/9.7.2013 (ΦΕΚ 156Α΄).
β) Στην περίπτωση των αρχικών εγγραφών, το πρόδηλο σφάλµα µπορεί να αφορά σε
οποιοδήποτε στοιχείο της εγγραφής και ιδίως στον δικαιούχο, στο δικαίωµα, στον τίτλο

κτήσης και στο ιδιοκτησιακό αντικείµενο. Η αίτηση για τη διόρθωση καταχωρίζεται στο
κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου. Ενδεικτικά, πρόδηλο είναι το σφάλµα όταν η ανακρίβεια
στα στοιχεία της εγγραφής:
αα) προκύπτει από δηµόσιο έγγραφο που καταχωρίσθηκε στα βιβλία του υποθηκοφυλακείου
πριν από την ανάρτηση των στοιχείων της κτηµατογράφησης, η οποία προηγείται της
έκδοσης της διαπιστωτικής πράξης του άρθρου 11 του Ν. 2308/1995, ή και µετά από αυτήν,
εφόσον στηρίζεται σε προηγούµενη πράξη καταχωρισθείσα στα βιβλία του
υποθηκοφυλακείου πριν από την εν λόγω ανάρτηση, υπό την προϋπόθεση ότι µέσω της
διορθώσεως δεν αντικαθίσταται (εκτοπίζεται) δικαίωµα τρίτου, εκτός αν ο τρίτος συναινεί στην
διόρθωση, συνυπογράφοντας την αίτηση, η συναίνεση δε αυτή δεν υποκρύπτει άτυπη
µεταβίβαση ή µεταβολή τίτλου ακινήτου. Στην περίπτωση ακινήτου µε την ένδειξη «άγνωστου
ιδιοκτήτη», απαιτείται συναίνεση του Ελληνικού ∆ηµοσίου, εκτός αν πρόκειται για δηµόσιο
έγγραφο, µε βάση το οποίο έχουν καταχωρισθεί στο κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου
δικαιώµατα συνδικαιούχων, οπότε δεν απαιτείται συναίνεση του Ελληνικού ∆ηµοσίου.
«Συναίνεση του ∆ηµοσίου δεν απαιτείται και στην περίπτωση που το δηµόσιο έγγραφο, µε
βάση το οποίο ζητείται η διόρθωση της εγγραφής αποτελεί τίτλο εγγραπτέου δικαιώµατος επί
άλλου κτηµατογραφηθέντος ακινήτου της ίδιας κτηµατογραφηθείσας περιοχής, το οποίο
δηλώθηκε και καταχωρίσθηκε στο κτηµατολόγιο, καθώς και όταν ο τίτλος του αιτούντος τη
διόρθωση ή των δικαιοπαρόχων του (άµεσων ή απώτερων) είναι παραχωρητήριο του
Ελληνικού ∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆..
Το ίδιο ισχύει επίσης όταν το ακίνητο µε την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη», για το οποίο
ζητείται η διόρθωση, είναι οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία και από το συσχετισµό του
προσκοµιζόµενου τίτλου κτήσης του αιτούντος και των δικαιοπαρόχων του προς την πράξη
σύστασης της οριζόντιας ή κάθετης, αντίστοιχα, ιδιοκτησίας, διαπιστώνεται οτι εξαντλείται το
σύνολο των εξ αδιαιρέτου ποσοστών του εγγραπτέου δικαιώµατος επί της οριζόντιας ή
κάθετης αυτής ιδιοκτησίας. Το προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζεται και στην περίπτωση που
στην οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία δεν αντιστοιχεί αυτοτελές κτηµατολογικό φύλλο, αλλά το
αντιστοιχούν σε αυτήν ποσοστό συγκυριότητας επί του γεωτεµαχίου εµφανίζεται µε την
ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη». Στην περίπτωση αυτή, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις
της διορθώσεως της αρχικής εγγραφής µε τη διαδικασία του πρόδηλου σφάλµατος,
δηµιουργείται αυτοτελές κτηµατολογικό φύλλο για την οριζόντια ή κάθετη, αντίστοιχα,
ιδιοκτησία.»
Τα παραπάνω µέσα σε « » εδάφια προστέθηκαν µε το άρθρο 28 του Ν.
3728/17/18.12.2008 (ΦΕΚ 258Α΄).
ββ) προκύπτει από τη συσχέτιση της αρχικής εγγραφής προς τα στοιχεία της ανάρτησης, που
προηγείται της έκδοσης της διαπιστωτικής πράξης του άρθρου 11 του Ν. 2308/1995, ή του
τελικού αναµορφωµένου πίνακα της κτηµατογράφησης, από τα οποία αποκλίνει άνευ νόµιµου
λόγου.
γγ) προκύπτει από τη συσχέτιση της αρχικής εγγραφής προς τα στοιχεία διοικητικής πράξης ή
δικαστικής απόφασης που συνιστούν πρωτότυπο τρόπο κτήσης δικαιώµατος, ο οποίος
κατισχύει, οπωσδήποτε, του καταχωρισθέντος στην αρχική εγγραφή δικαιώµατος, εφόσον η
διόρθωση στην περίπτωση αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση µε απόφαση επιτροπής ενστάσεων
που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία της κτηµατογράφησης.
δδ) αφορά στην ολική ή µερική έλλειψη ή στην ακρίβεια στοιχείων οριζόντιων ή κάθετων
ιδιοκτησιών, η οποία µπορεί να θεραπευθεί µε αναδροµή στην πράξη σύστασης, στον
κανονισµό της οριζόντιας ιδιοκτησίας και στα συνοδευτικά αυτών ή επ΄ αυτών ερειδόµενα
δηµόσια έγγραφα που συνυποβάλλονται µε την αίτηση. Υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις
µπορεί, µέσω της διορθώσεως, να δηµιουργηθεί και να συµπληρωθεί µε τα στοιχεία του
δικαιούχου κτηµατολογικό φύλλο οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, ήδη υλοποιηθείσας ή

µέλλουσας, η οποία δεν εµφαίνεται στις πρώτες εγγραφές ως αυτοτελές ιδιοκτησιακό
αντικείµενο.
γ) Εφόσον το πρόδηλο σφάλµα της αρχικής εγγραφής αφορά σε γεωµετρικά στοιχεία του
γεωτεµαχίου, υποβάλλεται αίτηση διόρθωσης των γεωµετρικών στοιχείων υπό τους όρους
της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του νόµου αυτού.
δ) ∆ιόρθωση πρόδηλου σφάλµατος αρχικής εγγραφής δεν επιτρέπεται, εφόσον
προηγουµένως έχει λάβει χώρα µεταγενέστερη εγγραφή, οπωσδήποτε ασυµβίβαστη µε τη
διωκόµενη διόρθωση, εκτός αν ο δικαιούχος από την µεταγενέστερη αυτή εγγραφή συναινεί
στη διόρθωση, συνυπογράφοντας την αίτηση, η συναίνεση δε αυτή δεν υποκρύπτει άτυπη
µεταβίβαση ή µεταβολή τίτλου του ακινήτου.
ε) ∆ιόρθωση αρχικής εγγραφής µε τη διαδικασία του πρόδηλου σφάλµατος µπορεί να
διενεργηθεί και µετά από απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε. , ο οποίος ενεργεί είτε αυτεπαγγέλτως είτε
κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, όποτε συντρέχουν οι προϋποθέσεις
για την εκ µέρους του ανάκληση της διαπιστωτικής πράξης περαίωσης της κτηµατογράφησης
για το συγκεκριµένο και µόνο ακίνητο, σύµφωνα µε τα γενικώς ισχύοντα για την ανάκληση
των διοικητικών πράξεων. Η εν λόγω δυνατότητα υφίσταται ιδίως όταν, µε την ανάκληση της
αρχικής εγγραφής, επιδιώκεται η ορθή αποτύπωση στις αρχικές εγγραφές διοικητικής
πράξεως µε διαπλαστικό για τα εµπράγµατα δικαιώµατα χαρακτήρα και ισχύουσας έναντι
πάντων.
στ) ∆ιόρθωση πρόδηλου σφάλµατος των αρχικών εγγραφών, σύµφωνα µε τα ανωτέρω,
επιτρέπεται µόνο µέχρι την οριστικοποίησή τους. Μετά την οριστικοποίηση των αρχικών
εγγραφών, διόρθωση επιτρέπεται υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 περ. α΄ του
παρόντος άρθρου. Αγωγή του άρθρου 6 του νόµου αυτού για την διόρθωση αρχικής
εγγραφής, η οποία ασκείται µετά την διόρθωση της εγγραφής µε τη διαδικασία του άρθρου
αυτού, απευθύνεται και κατά του τυχόν, µέσω της διορθώσεως αυτής, καταχωρισθέντος στο
κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου ως δικαιούχου.»
Η παραπάνω σε « » παρ. 1 τίθεται όπως αντικαθίσταται µε την παρ. 11, άρθρο 2 του Ν.
3481/29.7/2.8.2006 (ΦΕΚ 162 Α΄).
«ζ) Η υποβολή αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλµατος δεν συνιστά αναγκαία προδικασία
για την υποβολή και συζήτηση ενώπιον του δικαστηρίου αγωγών και αιτήσεων διόρθωσης
των κτηµατολογικών εγγραφών, αρχικών και µεταγενέστερων, κατά τις διατάξεις του νόµου
αυτού.»
Η παραπάνω µέσα σε « » περ. ζ, προστέθηκε, µε την παρ. 15, άρθρου 2 του Ν.
4164/5/9.7.2013 (ΦΕΚ 156Α΄).
Επίσης µε την παρ. 1, άρθρου 13 του προαναφερθέντος νόµου, ορίζεται ότι οι διατάξεις
της παραπάνω περ. ζ, εφαρµόζονται και στις αγωγές και αιτήσεις που ασκήθηκαν πριν
από την έναρξη ισχύος του και δεν έχουν ακόµα συζητηθεί.
«2. Αν ο Προϊστάµενος του Κτηµατολογικού Γραφείου δεν αποφανθεί µέσα σε δεκαπέντε (15)
εργάσιµες ηµέρες από την υποβολή της αίτησης ή αν απορρίψει την αίτηση, ο αιτών
δικαιούται να προσφύγει στον Κτηµατολογικό ∆ικαστή µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15)
εργάσιµων ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας αυτής ή αφότου έλαβε γνώση της
απόρριψης της αίτησης».
Το παραπάνω µέσα σε « » εδάφιο τίθεται όπως αντικαθίσταται µε την παρ. 12, άρθρο 2
του Ν. 3481/29.7/2.8.2006 (ΦΕΚ 162 Α΄).
Η αίτηση προς τον Κτηµατολογικό ∆ικαστή καταχωρίζεται στα κτηµατολογικά φύλλα στη θέση
που καταχωρίζεται και η κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 13 αγωγή. Κατά τα λοιπά
εφαρµόζονται όσα ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 16.

Άρθρο 19
∆ιόρθωση κτηµατολογικών εγγραφών σε άλλες περιπτώσεις
1. Ο Προϊστάµενος του Κτηµατολογικού Γραφείου, ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννοµο
συµφέρον, προβαίνει σε διόρθωση ληξιαρχικών στοιχείων που αναγράφονται στα
κτηµατολογικά βιβλία, όταν η διόρθωση αυτή συνιστά συµµόρφωση σε αµετάκλητη δικαστική
απόφαση, που έχει εκδοθεί κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας σύµφωνα µε το
άρθρο 782 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας.
«2. α) Αν υπάρχουν σφάλµατα που αφορούν σε γεωµετρικά στοιχεία των κτηµατολογικών
εγγραφών, ο Προϊστάµενος του Κτηµατολογικού Γραφείου προβαίνει σε διόρθωση, ύστερα
από αίτηση όποιου έχει έννοµο συµφέρον. Η αίτηση συνοδεύεται από τοπογραφικό
διάγραµµα γεωµετρικών µεταβολών, στο οποίο αποτυπώνεται η γεωµετρική µεταβολή που
επέρχεται µε την αιτούµενη διόρθωση. Η αίτηση δεν επιβαρύνεται µε τέλη και δικαιώµατα,
πάγια ή αναλογικά, και καταχωρίζεται, µε ποινή απαραδέκτου, στο κτηµατολογικό φύλλο του
ακινήτου του αιτούντος και των ακινήτων των δικαιούχων που τυχόν επηρεάζονται από την
αποδοχή της, στη θέση που καταχωρίζεται και η κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 13
αγωγή.
β) Αν η αποδοχή της αίτησης επηρεάζει δικαιώµατα δικαιούχων όµορων ακινήτων, αντίγραφό
της, συνοδευόµενο από αντίγραφο του συνυποβαλλόµενου τοπογραφικού διαγράµµατος
γεωµετρικών µεταβολών, καθώς και από αντίγραφο της εισήγησης του Κτηµατολογικού
Γραφείου, ή, εάν αυτό δεν έχει συσταθεί και το υφιστάµενο Υποθηκοφυλακείο εξακολουθεί να
λειτουργεί µεταβατικά ως Κτηµατολογικό Γραφείο, της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή µετονοµάζεται, για τη συνδροµή των τεχνικών
προϋποθέσεων της απεικόνισης της γεωµετρικής µεταβολής που επέρχεται µε την αιτούµενη
διόρθωση στα κτηµατολογικά διαγράµµατα, κοινοποιείται µε επιµέλεια του αιτούντος, επί
ποινή απαραδέκτου, σε αυτούς.
Κοινοποίηση της αίτησης στους δικαιούχους όµορων ακινήτων των οποίων τα δικαιώµατα
επηρεάζονται από την αποδοχή της, δεν απαιτείται, εφόσον αυτοί συγκατατίθενται εγγράφως,
είτε συνυπογράφοντας την αίτηση και το συνυποβαλλόµενο διάγραµµα γεωµετρικών
µεταβολών, είτε µε σχετική δήλωσή τους ενώπιον συµβολαιογράφου, είτε µε υπεύθυνη
δήλωσή τους, επί της οποίας βεβαιώνεται αρµοδίως το γνήσιο της υπογραφής τους, η
συναίνεση δε αυτή δεν υποκρύπτει άτυπη µεταβίβαση ή µεταβολή τίτλου του ακινήτου. Στις
τελευταίες περιπτώσεις η δήλωσή τους περιλαµβάνει ρητά την αποδοχή της αιτούµενης
γεωµετρικής διόρθωσης, όπως αυτή αποτυπώνεται στο συνυποβαλλόµενο µε την αίτηση
τοπογραφικό διάγραµµα γεωµετρικών µεταβολών. Στην περίπτωση όµορων ακινήτων µε την
ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη», η αίτηση κοινοποιείται στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, εκτός εάν αυτό
συγκατατίθεται σύµφωνα µε τα ανωτέρω. Ο Προϊστάµενος του Κτηµατολογικού Γραφείου
ορίζει εύλογη προθεσµία, εντός της οποίας οι δικαιούχοι όµορων ακινήτων έχουν δικαίωµα να
υποβάλουν τις απόψεις τους εγγράφως.
γ) Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης από τον Προϊστάµενο του Κτηµατολογικού Γραφείου,
διενεργείται προσωρινή καταχώριση της απόφασής του στα κτηµατολογικά φύλλα των
επηρεαζόµενων ακινήτων, όπου έχει καταχωριστεί η αίτηση επί της οποίας αυτή εξεδόθη. Η

απόφαση του Προϊσταµένου του Κτηµατολογικού Γραφείου κοινοποιείται µε επιµέλεια του
αιτούντος και στους όµορους δικαιούχους, εκτός αν αυτοί έλαβαν γνώση της απόφασης διά
λήψης αντιγράφου από το Κτηµατολογικό Γραφείο µε σχετική επισηµείωση στο πρωτότυπό
της. Στην περίπτωση όµορων ακινήτων µε την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη», η απόφαση
κοινοποιείται στο Ελληνικό ∆ηµόσιο.
δ) Ο αιτών δικαιούται να προσφύγει στον Κτηµατολογικό ∆ικαστή µέσα σε προθεσµία
δεκαπέντε (15) ηµερών, αφότου έλαβε γνώση της απόφασης. Το ίδιο ισχύει και για τον
δικαιούχο όµορου ακινήτου που βλάπτεται από την απόφαση του Προϊσταµένου του
Κτηµατολογικού Γραφείου. Στην περίπτωση αυτή η δεκαπενθήµερη προθεσµία αρχίζει από
την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης µε επιµέλεια του αιτούντος, ή αφότου έλαβε γνώση
διά λήψης αντιγράφου από το Κτηµατολογικό Γραφείο µε σχετική επισηµείωση στο
πρωτότυπό της.
∆ικαίωµα προσφυγής στον Κτηµατολογικό ∆ικαστή έχει επίσης ο αιτών και στην περίπτωση
που ο Προϊστάµενος του Κτηµατολογικού Γραφείου δεν αποφανθεί επί της αιτήσεώς του µέσα
σε προθεσµία δύο (2) µηνών από την υποβολή της ή από τη λήξη της εύλογης προθεσµίας
που τυχόν ετάχθη για την υποβολή των απόψεων των δικαιούχων όµορων ακινήτων. Η
δεκαπενθήµερη προθεσµία προσφυγής στον Κτηµατολογικό ∆ικαστή είναι στην περίπτωση
αυτή δεκαπέντε (15) ηµερών από τη λήξη του κατά το προηγούµενο εδάφιο διµήνου. Κατά τα
λοιπά εφαρµόζονται όσα ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 16.
Εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την κατάθεσή της και επί ποινή απαραδέκτου,
η προσφυγή καταχωρίζεται στα κτηµατολογικά φύλλα των ακινήτων όπου έχει καταχωριστεί η
αίτηση επί της οποίας εξεδόθη η προσβαλλόµενη απόφαση, στη θέση που καταχωρίζεται η
κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 13 αγωγή και αναστέλλεται η διόρθωση των
κτηµατολογικών εγγραφών έως την έκδοση οριστικής απόφασης από τον Κτηµατολογικό
∆ικαστή. Η προθεσµία και η άσκηση των ένδικων µέσων κατά της απόφασης του
Κτηµατολογικού ∆ικαστή δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα.
ε) Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας άσκησης προσφυγής, οριστικοποιείται η
καταχώριση της απόφασης του Προϊσταµένου του Κτηµατολογικού Γραφείου και διενεργείται
η διόρθωση στα κτηµατολογικά διαγράµµατα. Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής, η εγγραφή
της απόφασης γίνεται οριστική στα κτηµατολογικά φύλλα και αναστέλλεται η διόρθωση των
κτηµατολογικών εγγραφών κατά τα οριζόµενα στα προηγούµενα εδάφια της παρούσας. Ο
Προϊστάµενος στις προαναφερόµενες περιπτώσεις τρέπει την προσωρινή καταχώριση της
απόφασής του σε οριστική, σηµειώνοντας την τροπή στην οικεία θέση του κτηµατολογικού
φύλλου και ηµεροµηνία της οριστικής καταχώρισης θεωρείται η ηµεροµηνία της προσωρινής
καταχώρισης.
Μετά την προσωρινή καταχώριση της απόφασης του Προϊσταµένου του Κτηµατολογικού
Γραφείου, αυτός δεν επιτρέπεται να προβεί σε καταχώριση µεταγενέστερης εγγραφής,
προτού οριστικοποιηθεί στο κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου η προσωρινή
καταχώριση. «Η υποβολή αίτησης διόρθωσης γεωµετρικών στοιχείων δεν συνιστά αναγκαία
προδικασία για την υποβολή και συζήτηση ενώπιον του δικαστηρίου αγωγών και αιτήσεων
διόρθωσης των κτηµατολογικών εγγραφών, αρχικών και µεταγενέστερων, κατά τις διατάξεις
του νόµου αυτού.»»
Σύµφωνα µε την παρ. 1, άρθρου 13 του Ν. 4164/5/9.7.2013 (ΦΕΚ 156Α΄), ορίζεται ότι οι
διατάξεις του παραπάνω µέσα σε « » εδαφίου, εφαρµόζονται και στις αγωγές και
αιτήσεις που ασκήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του και δεν έχουν ακόµα
συζητηθεί.
Η παραπάνω µέσα σε « » παρ. 2, που είχε τροποποιηθεί µε το Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ
162Α΄), αντικαταστάθηκε, µε την παρ. 16, άρθρου 2 του Ν. 4164/5/9.7.2013 (ΦΕΚ 156Α΄).

3. Αν υφίσταται εγγραφή στα κτηµατολογικά φύλλα κατά το άρθρο 12 παράγραφος 1
περίπτωση γ΄, λόγω παράδοσης της νοµής ακινήτων σε δικαιούχους από αναδασµό και
εκδοθεί στη συνέχεια η δηµοσιευόµενη στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως απόφαση
κύρωσης του αναδασµού, η οποία πρέπει να διαβιβαστεί αµέσως και στο αρµόδιο
Κτηµατολογικό Γραφείο, ο Προϊστάµενος αυτού προβαίνει στην εγγραφή είτε αυτεπαγγέλτως,
αµέσως µετά τη διαβίβαση σε αυτόν της απόφασης κύρωσης του αναδασµού είτε ύστερα από
αίτηση όποιου έχει έννοµο συµφέρον, ο οποίος συνυποβάλλει µε την αίτηση και το Φύλλο της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο δηµοσιεύεται η απόφαση κύρωσης του αναδασµού.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου.
4. Αν, σε περιπτώσεις ακινήτων που κείνται σε περιοχές για τις οποίες δεν υφίσταται
κυρωµένος δασικός χάρτης, έχει εκδοθεί απόφαση των επιτροπών του άρθρου 10
παράγραφος 3 του ν. 998/1979 επί ενστάσεων και προσφυγών που υποβλήθηκαν κατά το
άρθρο 14 παράγραφος 3 του ίδιου νόµου και έχει περατωθεί η ∆ιοικητική διαδικασία, ο
Προϊστάµενος του Κτηµατολογικού Γραφείου προβαίνει σε διόρθωση της σχετικής
κτηµατολογικής εγγραφής, ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννοµο συµφέρον. Κατά τα λοιπά
εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου.

«Άρθρο 19Α
Προσαρµογή των κτηµατολογικών διαγραµµάτων λόγω επαναπροσδιορισµού
της θέσης και των ορίων των γεωτεµαχίων
1. Με απόφαση του Οργανισµού Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.),
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως κηρύσσεται ο επαναπροσδιορισµός της
θέσης και των ορίων των γεωτεµαχίων της οριοθετούµενης µε την απόφαση αυτή
κτηµατογραφηµένης περιοχής, όταν διαπιστώνεται ανάγκη εκτεταµένης προσαρµογής της
αποτύπωσης των ακινήτων στα κτηµατολογικά διαγράµµατα µε εφαρµογή νεότερων και
ακριβέστερων µεθόδων µέτρησης και απεικόνισης, η οποία δεν εµπίπτει στο πεδίο
εφαρµογής της παρ. 2 του άρθρου 19.
Η απόφαση αυτή και το απόσπασµα χάρτη της ορειοθετούµενης περιοχής, που τη συνοδεύει,
δηµοσιεύονται σε µία ηµερήσια εφηµερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας και σε δύο της
περιφέρειας, στην οποία υπάγεται η κτηµατογραφηµένη περιοχή, εφόσον υπάρχουν. Οι
σχετικές εργασίες εκτελούνται από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. ή ανατίθενται από αυτήν σε
τρίτους δυνάµει σχετικών συµβάσεων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
«2. Η απόφαση διαβιβάζεται αµέσως στο αρµόδιο Κτηµατολογικό Γραφείο και ο
Προϊστάµενος προβαίνει αυτεπαγγέλτως, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, στην εγγραφή της στα
κτηµατολογικά φύλλα των ακινήτων που περιλαµβάνονται στο απόσπασµα του χάρτη της
παραγράφου 1. Η απόφαση καταχωρίζεται στη θέση που καταχωρίζεται και η αγωγή της
παραγράφου 2 του άρθρου 13. Η έναρξη εργασιών επαναπροσδιορισµού της θέσης και των
ορίων των γεωτεµαχίων στην οικεία κτηµατογραφηµένη περιοχή ανακοινώνεται µε απόφαση
της «Εθνικό Κτηµατολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.» (ΕΚΧΑ ΑΕ) που δηµοσιεύεται σε µία
ηµερήσια εφηµερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας και σε δύο της περιφέρειας, εφόσον
υπάρχουν. Οι έννοµες συνέπειες των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου επέρχονται
από την χρονικά πρώτη από τις δηµοσιεύσεις αυτές. Σχετική έγγραφη ειδοποίηση αποστέλλει
η ΕΚΧΑ ΑΕ και στο οικείο Κτηµατολογικό Γραφείο.»

Η παραπάνω µέσα σε « » παρ. 2, αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1, άρθρου 37 του Ν.
4315/24.12.2014 (ΦΕΚ 269Α΄).
3. Για τη σύνταξη των σχετικών κτηµατολογικών διαγραµµάτων και πινάκων για τον
επαναπροσδιορισµό της θέσης και των ορίων των γεωτεµαχίων λαµβάνονται υπόψη,
ενδεικτικά, τα στοιχεία που τηρούνται στο κατά τόπον αρµόδιο Κτηµατολογικό Γραφείο και
περιέχονται στο αρχείο τίτλων και διαγραµµάτων και στο αρχείο κτηµατογράφησης, πρόσθετα
στοιχεία και πληροφορίες που συλλέγονται από τον Ο.Κ.Χ.Ε. από άλλες υπηρεσίες και από
οριοδείκτες ή µε επιτόπια έρευνα ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
4. Τα κτηµατολογικά διαγράµµατα και οι πίνακες της προηγούµενης παραγράφου αναρτώνται
στο οικείο Κτηµατολογικό Γραφείο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα και κοινοποιούνται
υποχρεωτικά µε επιµέλεια του Ο.Κ.Χ.Ε. πριν από την ανάρτηση, στο Ελληνικό ∆ηµόσιο.
Ανακοίνωση του Ο.Κ.Χ.Ε. για την ανάρτηση, µε αναφορά στον τόπο και το χρόνο της
ανάρτησης και µνεία του δικαιώµατος υποβολής αντιρρήσεων σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στην παράγραφο 5 και της έναρξης του υπολογισµού της σχετικής προθεσµίας δηµοσιεύεται
σε δύο εφηµερίδες της περιφέρειας, εφόσον υπάρχουν, καθώς και σε µία τουλάχιστον
ηµερήσια εφηµερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, αναρτάται δε στο Κτηµατολογικό Γραφείο
και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα. Το διάγραµµα και οι πίνακες παραµένουν αναρτηµένα επί δύο
(2) µήνες από την ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας της παραγράφου 5.
5. Όποιος έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να υποβάλει αντιρρήσεις κατά των διαγραµµάτων και
πινάκων της παραγράφου 4. Μαζί µε τις αντιρρήσεις συνυποβάλλονται όλα τα έγγραφα που
τις θεµελιώνουν. Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται στο αρµόδιο Κτηµατολογικό Γραφείο µέσα σε
προθεσµία ενός (1) µήνα, η οποία αρχίζει από την τελευταία χρονικά ανάρτηση ή δηµοσίευση
της παραγράφου 4. Για τους κατοίκους της αλλοδαπής η προθεσµία υποβολής αντιρρήσεων
είναι δύο (2) µήνες.
Επί των αντιρρήσεων αποφαίνεται το ∆.Σ. του Ο.Κ.Χ.Ε.. Όταν µε τις αντιρρήσεις τίθενται υπό
αµφισβήτηση τα όρια όµορων ακινήτων ή τα δικαιώµατα τρίτων προσώπων, αποφασίζει το
∆.Σ του Ο.Κ.Χ.Ε. µετά από εισήγηση Επιτροπής, που συγκροτείται µε απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε.
και αποτελείται από: α) έναν από τους ακολούθως κατανοµαζόµενους νοµικούς ως πρόεδρο
– µε τη σειρά που αυτοί αναγράφονται στο κείµενο της παρούσας διάταξης – δηλαδή είτε από
έναν δικηγόρο παρ΄ εφέταις µε πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόµενο από τον
οικείο δικηγορικό σύλλογο είτε, από έναν συµβολαιογράφο µε πενταετή τουλάχιστον
υπηρεσία, υποδεικνυόµενο από τον οικείο συµβολαιογραφικό σύλλογο, β) έναν αγρονόµο –
τοπογράφο µηχανικό υποδεικνυόµενο από τον οικείο περιφερειάρχη, γ) έναν από τους
ακολούθως κατανοµαζόµενους νοµικούς, δηλαδή έναν δικηγόρο παρ΄ εφέταις, µε τριετή
τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόµενο από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο, είτε έναν
συµβολαιογράφο µε τριετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόµενο από τον οικείο
συµβολαιογραφικό σύλλογο. Προϋπόθεση του παραδεκτού των αντιρρήσεων, όταν µε αυτές
ζητείται η αντικατάσταση (ο εκτοπισµός) από τους κτηµατολογικούς πίνακες, εν όλω ή εν
µέρει, καταχωρισθέντος δικαιώµατος άλλου προσώπου, αποτελεί η κοινοποίηση των
αντιρρήσεων από αυτόν που τις ασκεί στον θιγόµενο. Στην περίπτωση ακινήτων µε την
ένδειξη "αγνώστου ιδιοκτήτη" οι αντιρρήσεις κοινοποιούνται, µε την ποινή απαράδεκτου, στο
Ελληνικό ∆ηµόσιο.
6. Για καθένα από τα τακτικά µέλη της Επιτροπής της παραγράφου 5 ορίζεται, σύµφωνα µε
την ίδια διαδικασία, νόµιµος αναπληρωτής του. Ο ορισµός των τακτικών και των
αναπληρωµατικών µελών της Επιτροπής πραγµατοποιείται µέσα σε δεκαπέντε (15) µέρες
από την υποβολή σχετικού αιτήµατος εκ µέρους του Ο.Κ.Χ.Ε.. Αν η παραπάνω προθεσµία
παρέλθει άπρακτη, ο Ο.Κ.Χ.Ε. έχει δικαίωµα να ορίσει αυτός το µη υποδεικνυόµενο
εµπροθέσµως µέλος, το οποίο για µεν τη θέση του προέδρου πρέπει να είναι είτε δικηγόρος
τουλάχιστον παρ΄ εφαίτες µε πενταετή υπηρεσία είτε συµβολαιογράφος µε πενταετή
υπηρεσία στο εν λόγω λειτούργηµα, για δε τη θέση των υπολοίπων µελών πρέπει να είναι

ένας αγρονόµος – τοπογράφος µηχανικός µε πενταετή υπηρεσία και ένας ακόµη από τους
αµέσως προηγούµενους αναφερόµενους νοµικούς, µε τριετή υπηρεσία, µε τη σειρά που αυτοί
αναγράφονται στο κείµενο της παρούσας διάταξης. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί
δυνατή η συγκρότηση της Επιτροπής στην κτηµατογραφηµένη περιοχή που έχει οριστεί µε
την απόφαση της παραγράφου 1, ο Ο.Κ.Χ.Ε. µπορεί µε αιτιολογηµένη απόφασή του να
συγκροτήσει την Επιτροπή και οπουδήποτε αλλού εκτός από την κτηµατογραφηµένη
περιοχή, ζητώντας εκ νέου την υπόδειξη όλων των µελών της από αντίστοιχους φορείς της
περιοχής όπου πρόκειται να λειτουργήσει και, σε κάθε περίπτωση, από αντίστοιχους φορείς
της Αθήνας. Με απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε. ρυθµίζονται η κατά τόπον αρµοδιότητα της
Επιτροπής και ο τρόπος λειτουργίας της, η γραµµατειακή της υποστήριξη, η αµοιβή των
µελών και του γραµµατέα της, η οποία καθορίζεται κατά τις κείµενες διατάξεις, καθώς και κάθε
άλλη λεπτοµέρεια. Η Επιτροπή εισηγείται επί των αντιρρήσεων, αξιολογώντας όλα τα στοιχεία
που προσκοµίζουν ο ενδιαφερόµενοι, κάθε στοιχείο που συλλέχθηκε κατά τη διαδικασία
σύνταξης των κτηµατολογικών πινάκων και διαγραµµάτων της παραγράφου 3, όπως και κάθε
αναγκαία πληροφορία που θα ζητηθεί από το οικείο Κτηµατολογικό Γραφείο ή τους
ενδιαφερόµενους. Η Επιτροπή εισηγείται αιτιολογηµένα για την αποδοχή ή την απόρριψη των
αντιρρήσεων εντός προθεσµίας δυο (2) µηνών από την παράδοση σε αυτήν από τον
Ο.Κ.Χ.Ε. των φακέλων των αντιρρήσεων. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παρατείνεται για δύο
(2) ακόµη µήνες µε απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε.. Θέµατα σχετικά µε τη διαδικασία υποβολής και
εξέτασης των αντιρρήσεων, καθώς και κάθε σχετικό ζήτηµα τεχνικού και λεπτοµερειακού
χαρακτήρα ρυθµίζονται µε απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε. που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
7. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, όπως αυτές προβλέπονται στις προηγούµενες
παραγράφους, εκδίδεται απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε. για την αποδοχή ή την απόρριψη των
αντιρρήσεων και την έγκριση του περιεχόµενου των κτηµατολογικών διαγραµµάτων και
πινάκων της παραγράφου 3 λόγω του επαναπροσδιορισµού της θέσης και των ορίων των
γεωτεµαχίων σύµφωνα µε αυτήν. Ο Προϊστάµενος του οικείου Κτηµατολογικού Γραφείου
προβαίνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στις σχετικές εγγραφές αµέσως µετά την διαβίβαση της
απόφασης σε αυτόν.
8. Μετά την εγγραφή της απόφασης της παραγράφου 1 στα κτηµατολογικά βιβλία σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2, εάν η εγγραπτέα πράξη της οποίας ζητείται η
καταχώριση στο κτηµατολογικό φύλλο είναι εµπράγµατη δικαιοπραξία, επισυνάπτεται σε
αυτήν υποχρεωτικά και µε ποινή ακυρότητάς της, αντί του προβλεπόµενου στο άρθρο 14
παράγραφος 5 του νόµου αυτού αποσπάσµατος κτηµατολογικού διαγράµµατος, διάγραµµα
µε καρτεσιανές συντεταγµένες του συστήµατος ΕΓΣΑ ΄87, στο οποίο αποτυπώνεται η ακριβής
θέση και τα όρια του ακινήτου στο οποίο αφορά η εγγραπτέα πράξη και περιέχεται πίνακας
των επηρεαζόµενων ακινήτων, όπως αυτά αποτυπώνονται µε τον Κώδικα Αριθµό εθνικού
Κτηµατολογίου στα κτηµατολογικά διαγράµµατα και προκύπτουν από το συσχετισµό του
προαναφερόµενου διαγράµµατος µε τη χωρική βάση του Εθνικού Κτηµατολογίου, απλό δε
αντίγραφο αυτού συνυποβάλλεται µε την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 14 του νόµου αυτού.
Εάν στην εγγραπτέα πράξη έχει επισυναφθεί, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία,
τοπογραφικό διάγραµµα, απλό αντίγραφό του συνυποβάλλεται επίσης µε την αίτηση της παρ.
1 του άρθρου 14 του νόµου αυτού. Για κάθε άλλη εγγραπτέα πράξη το διάγραµµα του
πρώτου εδαφίου συνυποβάλλεται µε την αίτηση καταχώρισης της παρ. 1 του άρθρου 14.
Στην περίπτωση αυτή δεν συνυποβάλλεται το προβλεπόµενο στην παρ. 4 του άρθρου 14 του
νόµου αυτού απόσπασµα κτηµατολογικού διαγράµµατος. ∆ιάγραµµα δεν συνυποβάλλεται,
όταν η πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση στα κτηµατολογικά φύλλα αφορά σε
εξάλειψη, κατάργηση, διαγραφή ή άρση εγγραπτέου δικαιώµατος. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα
οριζόµενα στο άρθρο 14 παράγραφοι 4 και 5.
9. Στην αίτηση για την καταχώριση της εγγραπτέας πράξης σύµφωνα µε την παρ. 3 του
άρθρου 14 του νόµου αυτού αναγράφονται υποχρεωτικά, εκτός των αναφεροµένων στη
διάταξη αυτή, το ακίνητο στο οποίο αφορά η ζητούµενη καταχώριση και τα προσδιοριζόµενα

ως επηρεαζόµενα ακίνητα στον πίνακα του διαγράµµατος της παραγράφου 8 του παρόντος
άρθρου. Τα εγγραπτέα δικαιώµατα που καταχωρίζονται σύµφωνα µε τα παραπάνω
οριζόµενα, καθώς και κάθε παράγωγο από αυτά δικαίωµα και κάθε πράξη που στηρίζεται σε
αυτά, τελούν υπό την αναβλητική αίρεση της έκδοσης της προβλεπόµενης στην παράγραφο 7
του παρόντος άρθρου απόφασης του ∆.Σ. του Οργανισµού Κτηµατολογίου και
Χαρτογραφήσεων Ελλάδος, µε την οποία θα αποκαθίσταται το ακίνητο που αυτά αφορούν.
10. Το περιεχόµενο των κτηµατολογικών διαγραµµάτων και πινάκων της παραγράφου 4 και
οι τεχνικές προδιαγραφές του επαναπροσδιορισµού της θέσης και των ορίων των
γεωτεµαχίων κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις του παρόντος άρθρου καθορίζονται µε
αποφάσεις του Οργανισµού Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος, οι οποίες
δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με όµοιες αποφάσεις, δηµοσιευόµενες
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορούν να γίνονται και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της
µελέτες επαναπροσδιορισµού µικρής κλίµακας αλλαγές των καθορισθεισών τεχνικών
προδιαγραφών, εφόσον αυτές εξυπηρετούν το σκοπό της κτηµατογράφησης και δεν
βλάπτονται τα συµβατικά δικαιώµατα του αναδόχου.
11. Μετά τη δηµοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1 για την κήρυξη του
επαναπροσδιορισµού της θέσης και των ορίων των γεωτεµαχίων της ορειοθετούµενης µε την
απόφαση αυτή κτηµατογραφηµένης περιοχής και µέχρι την έκδοση της απόφασης της
παραγράφου 6, αναστέλλεται η εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 13α του παρόντος νόµου
στην περιοχή αυτή.»
Το παραπάνω µέσα σε « » άρθρο 19Α προστέθηκε, µε την παρ. 2, άρθρου 24 του Ν.
3983/16/17.6.2011 (ΦΕΚ 144Α΄).

Άρθρο 20
Προσαρµογή συνεπεία εφαρµογής νέων τεχνικών προδιαγραφών
για τη σύνταξη των κτηµατολογικών διαγραµµάτων
1. ∆ικαίωµα προσαρµογής των γεωµετρικών στοιχείων των κτηµατολογικών εγγραφών έχει ο
Προϊστάµενος του Κτηµατολογικού Γραφείου σε περίπτωση εφαρµογής ενιαίως νέων
τεχνικών προδιαγραφών. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται αναλόγως οι ρυθµίσεις της
παραγράφου 2 του άρθρου 19.
2. Με απόφαση του Οργανισµού Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται ζητήµατα τεχνικού και
λεπτοµερειακού χαρακτήρα για την εφαρµογή όσων ορίζονται στην προηγούµενη
παράγραφο.

«Άρθρο 20α
«Οι διατάξεις των άρθρων 18 και 19 εφαρµόζονται και για τη διόρθωση των πρώτων
εγγραφών.»

Το παραπάνω µέσα σε « » άρθρο 20α προστίθεται µε την παρ. 9, άρθρου 2 του
Ν.3127/17/19.3.2003 (ΦΕΚ 67 Α').

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
∆ηµοσιότητα των κτηµατολογικών στοιχείων

Άρθρο 21
∆ικαίωµα πρόσβασης στα κτηµατολογικά στοιχεία
1. Η πρόσβαση στα κτηµατολογικά στοιχεία τελεί υπό τους περιορισµούς του Ν. 2472/1997
«Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ
50Α΄).
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών ∆ικαιοσύνης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
∆ηµόσιων Έργων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται ο τρόπος
και οι όροι άσκησης του κατά την προηγούµενη παράγραφο δικαιώµατος πρόσβασης στα
κτηµατολογικά στοιχεία, καθώς και τα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να προβαίνουν στην επί
τόπου έρευνα των κτηµατολογικών στοιχείων στα Κτηµατολογικά Γραφεία και στην έναντι
χρηµατικού ανταλλάγµατος ηλεκτρονική σύνδεση. Με την ίδια απόφαση ρυθµίζονται θέµατα
που αφορούν στη δηµοσιότητα των κτηµατολογικών στοιχείων και σε κάθε άλλο θέµα
τεχνικού και λεπτοµερειακού χαρακτήρα.

Άρθρο 22
Χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασµάτων
«1. Τα Κτηµατολογικά Γραφεία οφείλουν να χορηγούν πιστοποιητικά, αντίγραφα και
αποσπάσµατα από τα κτηµατολογικά φύλλα, από τα διαγράµµατα και γενικώς από κάθε
τηρούµενο κτηµατολογικό στοιχείο σε όποιον έχει έννοµο συµφέρον και υποβάλλει σχετική
αίτηση, είτε αυτοπροσώπως είτε µε αντιπρόσωπό του, καταβάλλοντας τα τέλη και δικαιώµατα
της παραγράφου 2. Η αίτηση που απευθύνεται στο Κτηµατολογικό Γραφείο, καθώς και τα
εκδιδόµενα πιστοποιητικά, αντίγραφα και αποσπάσµατα από τα κτηµατολογικά φύλλα, από
τα διαγράµµατα και γενικώς από κάθε τηρούµενο κτηµατολογικό στοιχείο επιτρέπεται να
διακινούνται µε ηλεκτρονικά µέσα. Με όµοιο τρόπο είναι δυνατόν να καταβάλλονται τα τέλη
και δικαιώµατα της παραγράφου 2.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών, ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που εκδίδεται ύστερα
από πρόταση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή
µετονοµάζεται και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τρόπος, οι
όροι, οι ειδικότερες προϋποθέσεις και η διαδικασία για την ηλεκτρονική υποβολή των
αιτήσεων, την ηλεκτρονική διακίνηση των εκδιδόµενων πιστοποιητικών, αντιγράφων και
διαγραµµάτων, την ηλεκτρονική καταβολή των προβλεπόµενων τελών και δικαιωµάτων,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
Η παραπάνω µέσα σε « » παρ. 1, αντικαταστάθηκε, µε την παρ. 17, άρθρου 2 του Ν.
4164/5/9.7.2013 (ΦΕΚ 156Α΄).
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, ∆ικαιοσύνης και Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, µετά από πρόταση του Οργανισµού Κτηµατολογίου και
Χαρτογραφήσεων Ελλάδος, καθορίζονται τα υπέρ του Οργανισµού Κτηµατολογίου και
Χαρτογραφήσεων Ελλάδος ανταποδοτικά τέλη και τα λοιπά υπέρ του ∆ηµοσίου και τρίτων
δικαιώµατα για τη χορήγηση των πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασµάτων της
παραγράφου 1 σε ύψος και µε τρόπο αντίστοιχο προς αυτόν που προβλέπει η η εκάστοτε
κείµενη νοµοθεσία για τη χορήγηση αντίστοιχων πιστοποιητικών, αντιγράφων και
αποσπασµάτων από τους φύλακες µεταγραφών και υποθηκών, πλην των αποσπασµάτων
από τα κτηµατολογικά διαγράµµατα, για τη χορήγηση των οποίων τα υπέρ του Οργανισµού
Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος ανταποδοτικά τέλη καθορίζονται µε την ίδια
κοινή υπουργική απόφαση σε ύψος που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) δραχµές
για κάθε εµφαινόµενο στο απόσπασµα ιδιοκτησιακό αντικείµενο. Με την ίδια απόφαση
ορίζεται και ο τρόπος απόδοσης των παραπάνω δικαιωµάτων. Εξαιρούνται από τη ρύθµιση
αυτή και χορηγούνται ατελώς πιστοποιητικά, αντίγραφα και αποσπάσµατα για εγγραπτέα
δικαιώµατα του Ελληνικού ∆ηµοσίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ∆ΟΜΟ
Τελικές και µεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 23
Μετάβαση από το σύστηµα µεταγραφών και υποθηκών
στο σύστηµα Κτηµατολογίου
1. Από την έναρξη ισχύος του Κτηµατολογίου τα έµµισθα ή άµισθα Υποθηκοφυλακεία, στων
οποίων την τοπική αρµοδιότητα εµπίπτουν οι κτηµατογραφηµένες περιοχές, λειτουργούν ως
Κτηµατολογικά Γραφεία.
2. Από την έναρξη ισχύος του Κτηµατολογίου οι εγγραφές που αφορούν ακίνητα των
κτηµατογραφηµένων περιοχών γίνονται µόνο στα κτηµατολογικά βιβλία και λοιπά τηρούµενα
στοιχεία. Τα βιβλία που τηρούσε έως την έναρξη ισχύος του Κτηµατολογίου το αρµόδιο

Υποθηκοφυλακείο επέχουν θέση αρχείου. Το αρχείο αυτό εξακολουθεί να φυλάσσεται από το
Υποθηκοφυλακείο, το οποίο εκδίδει και τα σχετικά αντίγραφα και πιστοποιητικά.
3. Αν κτηµατογραφηθεί τµήµα µόνο της περιοχής που υπάγεται στην τοπική αρµοδιότητα
Υποθηκοφυλακείου, η ρύθµιση της προηγούµενης παραγράφου ισχύει για τα ακίνητα που
εµπίπτουν στο κτηµατογραφηµένο τµήµα της.
«3.α. Εάν η περιοχή που έχει κτηµατογραφηθεί εµπίπτει στην τοπική αρµοδιότητα
περισσότερων του ενός Υποθηκοφυλακείων, µε κοινή απόφαση των Υπουργών ∆ικαιοσύνης
και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, η οποία εκδίδεται µετά από πρόταση
του Ο.Κ.Χ.Ε., µπορεί να υπαχθεί το σύνολο της περιοχής αυτής στην αρµοδιότητα ενός µόνο
Υποθηκοφυλακείου, το οποίο θα λειτουργεί κατά το µεταβατικό στάδιο ως Κτηµατολογικό
Γραφείο.»
Η παραπάνω µέσα σε « » παρ. 3α προστίθεται µε την παρ. 3, άρθρου 18 του Ν.
3212/24/31.12.2003 (ΦΕΚ 308Α΄).
4. 5. 6. (Οι παράγραφοι 4, 5 και 6 παραλείπονται γιατί δεν αφορούν θέµατα του Κώδικα.)
7. Η κατά τις προηγούµενες παραγράφους µεταβατική λειτουργία των Υποθηκοφυλακείων ως
Κτηµατολογικών Γραφείων λήγει µε τη σύσταση Κτηµατολογικού Γραφείου, σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 του άρθρου 5. Για τη σύσταση αυτή, τη στελέχωση και τη διάρθρωση του
Κτηµατολογικού Γραφείου ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Αν η κτηµατογραφηµένη περιοχή εµπίπτει στην τοπική αρµοδιότητα ενός
Υποθηκοφυλακείου (έµµισθου ή άµισθου), προϊστάµενος του Κτηµατολογικού Γραφείου
τοποθετείται ο υποθηκοφύλακας του µόνου αυτού Υποθηκοφυλακείου.
β) Αν η κτηµατογραφηµένη περιοχή εµπίπτει στην τοπική αρµοδιότητα περισσοτέρων του
ενός Υποθηκοφυλακείων (έµµισθων ή άµισθων), προϊστάµενος του Κτηµατολογικού Γραφείου
τοποθετείται ο υποθηκοφύλακας που ορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών ∆ικαιοσύνης
και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, ύστερα από συνεκτίµηση του αριθµού
των πράξεων κάθε Υποθηκοφυλακείου κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη, του χρόνου σύστασης
καθενός από τα Υποθηκοφυλακεία αυτά, της αρχαιότητας καθενός υποθηκοφύλακα και της
έκτασης του τµήµατος εδάφους κάθε Υποθηκοφυλακείου στην κτηµατογραφηµένη περιοχή.
«Οι υποθηκοφύλακες που δεν διορίζονται Προϊστάµενοι του Κτηµατολογικού Γραφείου
τοποθετούνται µε την ίδια αποφαση στη θέση του Αναπληρωτή Προϊσταµένου του
Κτηµατολογικού Γραφείου, εφόσον µε την αίτηση που προβλέπεται στην περίπτωση γ' της
παραγράφου αυτής δηλώσουν ότι επιθυµούν την τοποθέτηση αυτή.»
Τα παραπάνω µέσα σε « » εδάφια προστίθενται µε την παρ.13, άρθρου 2 του
Ν.3127/17/19.3.2003 (ΦΕΚ 67 Α').
γ) - δ) (Οι περ. γ και δ παραλείπονται γιατί δεν αφορούν θέµατα του Κώδικα.)

Άρθρο 24
Νοµοθετικές εξουσιοδοτήσεις
Πλην των θεµάτων για τα οποία προβλέπονται µε τις προηγούµενες διατάξεις αυτού του
νόµου ειδικές εξουσιοδοτήσεις, κάθε άλλο τεχνικού ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα ζήτηµα,
αναγόµενο στην εφαρµογή του παρόντος νόµου, ρυθµίζεται µε µε αποφάσεις του

Οργανισµού Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος, που δηµοσιεύονται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 25
Τροποποίηση και συµπλήρωση του Ν. 2308/1995
1. Μετά το άρθρο 9 του Ν. 2308/1995 προστίθεται άρθρο 9α, που έχει ως εξής:
2. Μετά το άρθρο 10 του Ν. 2308/1995 προστίθεται άρθρο 10α, που έχει ως εξής:
3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του Ν. 2308/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του Ν. 2308/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του Ν. 2308/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του Ν. 2308/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 10 του Ν. 2308/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
8. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του Ν. 2308/1995 αντικαθίσταται ως
εξής:
9. Μετά το άρθρο 8 του Ν. 2308/1995 προστίθεται άρθρο 8α, το οποίο έχει ως εξής:
10. Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του Ν. 2308/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
11. Μετά το άρθρο 13 του Ν. 2308/1995 προστίθεται άρθρο 13α, το οποίο έχει ως εξής:
12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών ∆ικαιοσύνης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
∆ηµόσιων Έργων, ύστερα από εισήγηση της ανώνυµης εταιρείας "Κτηµατολόγιο Ανώνυµη
Εταιρεία" προσδιορίζονται οι νοµικές εργασίες που παρέχονται από δικηγόρους, κατά την
εκπόνηση των προγραµµάτων µελετών κτηµατογραφήσεων για τη δηµιουργία του Εθνικού
Κτηµατολογίου, καθώς επίσης το πλαίσιο των αµοιβών τους και ρυθµίζεται κάθε άλλο
συναφές ζήτηµα τεχνικού ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα.
13. Τα άρθρα 4 παρ. 1, 5 παρ. 1 ηµιεδάφιο 1, 6 παρ. 1 εδάφιο 1 και 10 παρ. 1 του Ν.
2308/1995 αντικαθίστανται ως εξής:
14. Μετά το άρθρο 8α του Ν. 2308/1995, προστίθεται άρθρο 8β, το οποίο έχει ως εξής:

Άρθρο 26
(Το άρθρο 26 παραλείπεται γιατί δεν αφορά θέµατα του Κώδικα.)

[[Άρθρο 27
∆ασικοί χάρτες
«1. Οι δασικοί χάρτες καταρτίζονται κατά νοµό από τις προβλεπόµενες στη διάταξη της
παραγράφου 10 του άρθρου 28 υπηρεσίες των ∆ιευθύνσεων ∆ασών της Περιφέρειας στο
νοµό. Τα αναγκαία στοιχεία για τον προσδιορισµό των δασών και των δασικών εκτάσεων
λαµβάνονται από την παλαιότερη και την πλησιέστερη προς το χρόνο κατάρτισης του
δασικού χάρτη, αεροφωτογραφία. Εάν η παλαιότερη αεροφωτογράφηση δεν καλύπτει την
εξεταζόµενη περιοχή ή η χρησιµοποίηση της λόγω κλίµακας ή ποιότητας καθίσταται
απρόσφορη, χρησιµοποιείται και η αεροφωτογράφηση έτους λήψης 1960.»
Η παραπάνω µέσα σε « » παρ. 1 τίθεται όπως αντικαθίσταται µε την παρ. 1, άρθρο 5
του Ν. 3208/23/24.12.2003 (ΦΕΚ 303 Α΄).
2. «Τα δάση και δασικές εκτάσεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του Ν.
998/1979, όπως ισχύει, απεικονίζονται σε κατάλληλης κλίµακας αεροφωτογραφικό ή
χαρτογραφικό υλικό, το οποίο, αφού συµπληρωθεί µε τα φωτοερµηνευτικά στοιχεία των
αεροφωτογραφιών, αποτελεί τον προσωρινό δασικό χάρτη.»
Το παραπάνω µέσα σε « » εδάφιο που είχε αντικατασταθεί µε την παρ. 2, άρθρου 5 του
Ν. 3208/23/24.12.2003 (ΦΕΚ 303Α΄), αντικαταστάθηκε εκ νέου µε την παρ. 4, άρθρου 9
του Ν. 3818/12/16.2.2010 (ΦΕΚ 17Α΄).
Ο Xάρτης αυτός, µετά από την κατά τα ανωτέρω κατάρτισή του, αναρτάται από υπάλληλο της
υπηρεσίας του άρθρου 28 παράγραφο 10 του παρόντος σε εµφανή θέση των γραφείων της,
στα οικεία δηµοτικά ή κοινοτικά καταστήµατα και στο οικείο ∆ασαρχείο, συντασσοµένου
πρωτοκόλλου που υπογράφεται από τον αναρτήσαντα και έναν µάρτυρα. Συγχρόνως, µε
δηµόσια πρόσκληση που τοιχοκολλάται κατά τα ανωτέρω και ανακοινώνεται µε οποιοδήποτε
µέσο ενηµέρωσης, κάθε ενδιαφερόµενος καλείται να λάβει γνώση του αναρτηθέντος ως
ανωτέρω προσωρινού δασικού χάρτη και να υποβάλει κατ' αυτού τις αντιρρήσεις του, είτε
αυτοπροσώπως είτε µε εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του, εντός αποκλειστικής προθεσµίας
σαράντα πέντε (45) ηµερών από την ανάρτηση της πρόσκλησης και του χάρτη στο οικείο
δηµοτικό ή κοινοτικό κατάστηµα.
3. Οι αντιρρήσεις κατά του περιεχοµένου του αναρτηθέντος ως ανωτέρω προσωρινού
δασικού χάρτη εµφανίζονται επί ποινή απαραδέκτου ως προς το σχήµα και τα όριά τους
πάνω στο αεροφωτογραφικό υλικό που χορηγείται από υπάλληλο της υπηρεσίας της
παραγράφου 10 του άρθρου 28 του παρόντος, αφορούν αποκλειστικά και µόνο αµφισβήτηση
του δασικού χαρακτήρα των εµφανιζόµενων στο χάρτη δασικών εκτάσεων, κατατίθενται στις
ίδιες ως άνω υπηρεσίες και συνοδεύονται από ειδικό τέλος, που κλιµακούται ανάλογα µε το
εµβαδόν της έκτασης. Κατά τη διαδικασία των αντιρρήσεων δεν επιτρέπεται να τεθούν ή να
προβληθούν θέµατα ιδιοκτησίας, ούτε να θιγούν δικαιώµατα του ∆ηµοσίου ή ιδιωτών. Οι
αντιρρήσεις εξετάζονται εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών από τριµελή επιτροπή, που
συγκροτείται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας περιφέρειας και αποτελείται από
ένα δασολόγο ως πρόεδρο, ένα γεωπόνο και έναν τοπο-γράφο µηχανικό. Με την ίδια
απόφαση ορίζεται και ο γραµµατέας της επιτροπής. Ανάλογα µε την αποδοχή ή την
απόρριψη της αντίρρησης διορθώνεται ή µη και ο δασικός χάρτης.
4. Μετά από την κατά τα ανωτέρω εξέταση όλων των αντιρρήσεων και τις ανάλογες
διορθώσεις, ο προσωρινός δασικός χάρτης, αφού κυρωθεί από το Γενικό Γραµµατέα της
οικείας Περιφέρειας, κηρύσσεται οριστικός και έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική
ή δικαστική αρχή. Επί των οριστικών δασικών χαρτών σηµειώνονται οι περίµετροι όλων των

δασικών εν γένει εκτάσεων, στις οποίες εφαρµόζονται και ισχύουν οι διατάξεις της δασικής
νοµοθεσίας.
«Μετά την κύρωση του δασικού χάρτη επιτρέπεται η αναµόρφωσή του µε την προσθήκη ή
διαγραφή των εκτάσεων που θα υπαχθούν ή θα πάψουν να υπάγονται στο δασικό νόµο,
σύµφωνα µε πράξεις των αρµόδιων οργάνων που εκδίδονται κατ' εφαρµογή της δασικής
νοµοθεσίας. Η κατά τα ανωτέρω αναµόρφωση των δασικών χαρτών κυρώνεται µε απόφαση
του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας, που λαµβάνεται µετά από εισήγηση της
οικείας ∆ιεύθυνσης ∆ασών.»
Τα παραπάνω µέσα σε « » εδάφια προσετέθησαν µε την παρ. 3, άρθρ. 5 του Ν.
3208/23/24.12.2003 (ΦΕΚ 303 Α΄).
«5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
∆ηµόσιων Έργων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται:
α) Οι τεχνικές προδιαγραφές, µε τις οποίες προσδιορίζονται η παραγωγή και ο τρόπος
εφοδιασµού των κεντρικών και περιφερειακών δασικών υπηρεσιών µε το αεροφωτογραφικό
και χαρτογραφικό υλικό, καθώς και ο καθορισµός των κλιµάκων της παραγράφου 2 του
παρόντος άρθρου, ο τρόπος φωτοερµηνείας και χρησιµοποίησης των φωτοερµηνευτικών
στοιχείων, ο τρόπος καθορισµού των περιµέτρων των δασικών εκτάσεων, τα παραδεκτά όρια
για τον υπολογισµό των συντεταγµένων των κορυφών τους και τον υπολογισµό των εµβαδών
τους, ο τρόπος κωδικοποίησης του αεροφωτογραφικού και χαρτογραφικού υλικού και των
δασικών χαρτών, τα ελάχιστα όρια εµβαδών που κτηµατογραφούνται και εµφανίζονται στους
οικείους χάρτες, η διαδικασία της αναγκαίας για τον καθορισµό των περιµέτρων
ευθυγράµµισης των ορίων των δασικών εκτάσεων και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την
κατάρτιση και τήρηση των δασικών χαρτών.
β) Ο τρόπος εφοδιασµού των ενδιαφεροµένων µε αεροφωτογραφικό υλικό για την υποβολή
των αντιρρήσεων.
γ) Ο τύπος και το περιεχόµενο των εκδιδόµενων πράξεων και βεβαιώσεων περί του δασικού
ή µη χαρακτήρα των εκτάσεων.
δ) Τα ζητήµατα των τυχόν απαιτούµενων δαπανών σύνταξης δασικών χαρτών και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια.»
Η παραπάνω µέσα σε « » παρ. 5 τίθεται όπως αντικαθίσταται µε την παρ. 14, άρθρου 2
του Ν. 3127/17/19.3.2003 (ΦΕΚ 67Α').
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Γεωργίας, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα αναγκαία τέλη και δικαιώµατα για την έκδοση
των αναφερόµενων στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της προηγούµενης παραγράφου εγγράφων,
καθώς και το ειδικό τέλος της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, δυναµένων να
αναπροσαρµόζονται.
7. Σε περίπτωση αδυναµίας εκτέλεσης των εργασιών κατάρτισης των δασικών χαρτών από
τις υπηρεσίες του άρθρου 28 του παρόντος, είναι δυνατή, µε απόφαση του Υπουργού
Γεωργίας, η ανάθεση εκτέλεσης των ως άνω εργασιών σε ιδιωτικά γραφεία εκπόνησης
δασικών µελετών της κατηγορίας 24 άρθρου µόνου του Π.∆. 541/1978 "περί κατηγοριών
µελετών" (ΦΕΚ 116Α΄). Ο τρόπος ανάθεσης, εκτέλεσης και παραλαβής των ως άνω εργασιών
καθορίζεται µε τις τεχνικές προδιαγραφές της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του
παρόντος άρθρου. Στις περιοχές οι οποίες κηρύσσονται υπό κτηµατογράφηση, σύµφωνα µε
το Ν. 2308/1995 (ΦΕΚ 114Α΄), για τις οποίες δεν υφίσταται δασικός χάρτης, οι εργασίες
κατάρτισής του, εάν η απόφαση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής δεν εκδοθεί
µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την κήρυξη της περιοχής υπό κτηµατογράφηση,
εκτελούνται από την "Κτηµατολόγιο Ανώνυµη Εταιρεία" µε αναθέσεις σε ιδιωτικά γραφεία

δασολόγων, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5
του παρόντος άρθρου.
8. Στο τέλος της αναφερόµενης στην προηγούµενη παράγραφο κατηγορίας 24 άρθρου µόνου
του Π.∆. 541/1978 προστίθεται εδάφιο που έχει ως ακολούθως: "και εκτέλεση εργασιών
κατάρτισης των δασικών χαρτών".
9. Μετά την κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών κάθε µεταβίβαση, σύσταση,
αλλοίωση και γενικά κάθε µεταβολή των εµπράγµατων σχέσεων στις δασικές εν γένει
εκτάσεις που περιέχονται σε αυτούς είναι άκυρη και ανίσχυρη, αν δεν συνοδεύεται από
σχετικό πιστοποιητικό της αρµόδιας υπηρεσίας της παραγράφου 10 του άρθρου 28 του
παρόντος, µε το οποίο θα βεβαιώνεται ο χαρακτήρας της έκτασης, η ανυπαρξία δικαιωµάτων
του ∆ηµοσίου επ' αυτής και η αυτοτέλεια ή η νόµιµη κατάτµησή της.]]
Το παραπάνω µέσα σε [[ ]] άρθρο 27 καταργήθηκε µε την παρ. 1, άρθρου 26 του Ν.
3889/14.10.2010 (ΦΕΚ 182Α΄).
Επίσης ορίζεται οτι όπου στις κείµενες διατάξεις γίνεται παραποµπή στο καταργηµένο
πλέον άρθρο 27 εφαρµόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις των άρθρων 13 έως 22 του Ν.
3889/14.10.2010 (ΦΕΚ 182Α΄).

«Άρθρο 27Α
Επιτάχυνση της διαδικασίας κύρωσης δασικών χαρτών νοµού Αττικής
Η κύρωση των δασικών χαρτών για το Νοµό Αττικής γίνεται ως εξής:
[[1. Ο προσωρινός δασικός χάρτης θεωρείται από την αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ασών µέσα σε
τρείς µήνες από την υποβολή του σε αυτήν και στη συνέχεια αναρτάται από υπάλληλο των
υπηρεσιών της παραγράφου 10 του άρθρου 28 του Ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275Α΄) σε εµφανή
θέση στα γραφεία των ∆ιευθύνσεων ∆ασών, της εταιρείας "ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε." ή του
γραφείου κτηµατογράφησης του οικείου δηµοτικού ή κοινοτικού καταστήµατος και στο οικείο
∆ασαρχείο. Εφόσον είναι τεχνικώς δυνατό, η ανάρτηση γίνεται και στο διαδίκτυο. Ανακοίνωση
για την ανάρτηση του δασικού χάρτη δηµοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες
πανελλαδικής κυκλοφορίας. Με τις ανακοινώσεις αυτές απευθύνεται δηµόσια πρόσκληση
προς κάθε ενδιαφερόµενο να λάβει γνώση του αναρτηθέντος ως ανωτέρω προσωρινού
δασικού χάρτη και να υποβάλει κατ΄ αυτού τις αντιρρήσεις του, είτε αυτοπροσώπως είτε µε
εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του, µέσα σε προθεσµία σαράντα πέντε ηµερών που αρχίζει
από την τελευταία δηµοσίευση. Οι προσωρινοί δασικοί χάρτες παραµένουν αναρτηµένοι
τουλάχιστον µέχρι τη λήξη των προθεσµιών.
2. Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά στην αµφισβήτηση του δασικού χαρακτήρα των
εµφανιζόµενων στο χάρτη δασικών εκτάσεων. Κατά τη διαδικασία των αντιρρήσεων δεν
επιτρέπεται να τεθούν ή να προβληθούν θέµατα ιδιοκτησίας, ούτε να θιγούν δικαιώµατα του
∆ηµοσίου ή ιδιωτών. Οι αντιρρήσεις εξετάζονται µέσα σε δύο µήνες από τη λήξη της
προθεσµίας υποβολής τους από τριµελείς επιτροπές που συγκροτούνται µε απόφαση του
Γενικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας, οι οποίες αποτελούνται από ένα συνταξιούχο
δικαστικό λειτουργό, ως Πρόεδρο, από έναν δασολόγο και έναν τοπογράφο µηχανικό,

υπαλλήλους της οικείας Περιφέρειας, ως µέλη. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο
γραµµατέας της επιτροπής. Η αποζηµίωση των µελών της επιτροπής και του γραµµατέα
καθορίζεται µε κοινή απόφαση των υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει.
3. Οι δασικοί χάρτες, µετά την τυχόν διόρθωσή τους, που διενεργείται από την εταιρεία
"ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε." µε βάση τις αποφάσεις των πιο πάνω τριµελών επιτροπών,
θεωρούνται από την αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ασών εντός είκοσι ηµερών και ακολούθως
κυρώνονται από τον Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες από την
υποβολή τους σε αυτόν.
4. Μετά την κύρωση του ο δασικός χάρτης καθίσταται οριστικός και έχει πλήρη αποδεικτική
ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή. Πάνω στους οριστικούς δασικούς χάρτες
σηµειώνονται οι περίµετροι όλων γενικά των δασικών εκτάσεων, στις οποίες εφαρµόζονται οι
διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας. Αναµόρφωση κυρωµένου δασικού χάρτη µε προσθήκη ή
διαγραφή εκτάσεων είναι δυνατή εφόσον στηρίζεται σε διοικητικές πράξεις, που εκδίδονται
κατ΄ εφαρµογή της δασικής νοµοθεσίας, και κυρώνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
της οικείας Περιφέρειας, που λαµβάνεται µετά από εισήγηση της οικείας ∆ιεύθυνσης ∆ασών.]]
Οι παραπάνω µέσα σε [[ ]] παρ. 1 έως και 4 καταργήθηκαν µε την παρ. 2, άρθρου 26
του Ν. 3889/14.10.2010 (ΦΕΚ 182Α΄).
5. Οι περιοχές του Νοµού Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2009,
εάν δεν έχουν κηρυχθεί υπό κτηµατογράφηση, κηρύσσονται υποχρεωτικά µέσα σε ένα µήνα
από την ισχύ του παρόντος νόµου υπό κτηµατογράφηση. Η ανάθεση µελετών σύνταξης του
οικείου δασικού χάρτη γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της
παραγράφου 7 του άρθρου 27 του παρόντος νόµου και τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ
42Α΄).
[[6. Μετά την κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών κάθε µεταβίβαση, σύσταση,
αλλοίωση και γενικά κάθε µεταβολή των εµπραγµάτων σχέσεων στις δασικές εν γένει
εκτάσεις που περιέχονται σε αυτούς είναι άκυρη και ανίσχυρη, αν δεν συνοδεύεται από
πιστοποιητικό της αρµόδιας υπηρεσίας της παραγράφου 10 του άρθρου 28 του Ν.
2664/1998, µε το οποίο θα βεβαιώνεται ο χαρακτήρας της έκτασης, η ανυπαρξία δικαιωµάτων
του ∆ηµοσίου επ΄ αυτής και η αυτοτέλεια ή η νόµιµη κατάτµησή της.»]]
Η παραπάνω µέσα σε [[ ]] παρ. 6 καταργήθηκε µε την παρ. 2, άρθρου 26 του Ν.
3889/14.10.2010 (ΦΕΚ 182Α΄).
Το παραπάνω µέσα σε « » άρθρο 27Α προστέθηκε µε το άρθρο 5 του Ν.
3818/12/16.2.2010 (ΦΕΚ 17Α΄).

«Άρθρο 27Β
Επιτάχυνση της διαδικασίας κτηµατογράφησης
και κύρωσης δασικών χαρτών εκτός Νοµού Αττικής
Οι περιοχές που πλήττονται από πυρκαγιά κηρύσσονται υπό κτηµατογράφηση µέσα σε ένα
µήνα από την εκδήλωση της πυρκαγιάς, εφόσον δεν τελούν ή δεν έχουν κηρυχθεί υπό

κτηµατογράφηση. Η εταιρεία "ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε." αναθέτει χωρίς καθυστέρηση τη
σύνταξη δασικού χάρτη της πληγείσας περιοχής κατά τις κείµενες διατάξεις.»
Το παραπάνω µέσα σε « » άρθρο 27Β προστέθηκε µε το άρθρο 8 του Ν.
3818/12/16.2.2010 (ΦΕΚ 17Α΄).

Άρθρο 28
∆ιαδικασία αναγνώρισης δασικής ιδιοκτησίας - Μεταβατικές
και καταργούµενες διατάξεις
1. Στις περιοχές που κηρύσσονται υπό κτηµατογράφηση κατά τις διατάξεις του Ν. 2308/1995,
όποιος επικαλείται εγγραπτέο στα κτηµατολογικά διαγράµµατα και πίνακες ιδιωτικό δικαίωµα
σε δάση και δασικές εκτάσεις, για τις οποίες έχει καταρτιστεί και κυρωθεί δασικός χάρτης κατά
τις διατάξεις του παρόντος νόµου, έχει υποχρέωση να υποβάλει για το δικαίωµα αυτό δήλωση
στα αρµόδια όργανα του Κτηµατολογίου, τηρώντας τη διαδικασία που προβλέπει ο Ν.
2308/1995. Για την εγγραφή του δηλούντος ως δικαιούχου από τα αρµόδια όργανα του
Κτηµατολογίου απαιτείται να καθορίζεται στη σχετική δήλωση επακριβώς η θέση και τα όρια
του δάσους ή της δασικής έκτασης που απεικονίζεται σε τοπογραφικό διάγραµµα, το οποίο
συνοδεύει τη δήλωση. Με την ίδια δήλωση συνυποβάλλονται επίσης και όλα τα αναγκαία
αποδεικτικά έγγραφα για το εγγραπτέο δικαίωµα.
2. Καταχώριση στα κτηµατολογικά διαγράµµατα και πίνακες ιδιωτικού δικαιώµατος σε δάσος
και δασική έκταση από τα αρµόδια όργανα του Κτηµατολογίου, ύστερα από την κατά την
προηγούµενη παράγραφο δήλωση, επιτρέπεται µόνο όταν πρόκειται για δικαίωµα που
αναγνωρίζεται κατά τις κείµενες διατάξεις ως ιδιωτικό για την εγγραφή αυτή εκδίδεται από τα
αρµόδια όργανα του Κτηµατολογίου βεβαίωση, η οποία κοινοποιείται στην οικεία δασική
υπηρεσία. Εάν για το ιδιωτικό δικαίωµα, για το οποίο ζητείται η κατά τα ανωτέρω
κτηµατολογική εγγραφή, δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί η προβλεπόµενη στις διατάξεις του
παρόντος νόµου διαδικασία για την αναγνώριση του ιδιωτικού αυτού δικαιώµατος,
σηµειώνεται στα στοιχεία του Κτηµατολογίου η εν λόγω εκκρεµότητα.
3. Οι προβλεπόµενες από τις διατάξεις των άρθρων 7 και 10 του Ν. 2308/1995 επιτροπές,
επιλαµβανόµενες των ενστάσεων που υποβάλλονται εµπροθέσµως κατά τη διαδικασία του
άρθρου 6 και των προσφυγών του άρθρου 10 παρ. 1 του ίδιου νόµου, ερευνούν αν συντρέχει
νόµιµος λόγος αποδοχής της ένστασης ή της προσφυγής. Στην απόφαση των επιτροπών
αυτών µνηµονεύονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία, στα οποία βασίστηκε η κρίση
τους.
4. Οποιαδήποτε αγωγή που αφορά αναγνώριση εµπράγµατων δικαιωµάτων επί δασών και
δασικών εν γένει εκτάσεων από τα πολιτικά δικαστήρια και στρέφεται κατά του ∆ηµοσίου,
καθώς επίσης και οι αγωγές του ∆ηµοσίου κατά αντιδίκων του για την απόδοση όµοιων
εκτάσεων, που ανήκουν κατά κυριότητα σε αυτό, εισάγονται προς εκδίκαση στα πολιτικά
δικαστήρια, τα οποία δικάζουν κατά τη διαδικασία του άρθρου 270 του Κώδικα Πολιτικής
∆ικονοµίας. Κάθε άλλη αγωγή που αφορά αναγνώριση εµπράγµατων δικαιωµάτων σε δάση
και δασικές εν γένει εκτάσεις και απευθύνεται σε άλλο δικαστήριο είναι απαράδεκτη.
5. Οι κατά την προηγούµενη παράγραφο υποθέσεις είναι από το νόµο προτιµητέες. Το
δικαστήριο, έπειτα από αίτηση του ενδιαφεροµένου, ο οποίος δεν µπόρεσε να ασκήσει
εµπρόθεσµα προσεπίκληση ή παρέµβαση, µπορεί να αναβάλει για το σκοπό ασκήσεως

αυτών τη τη συζήτηση της υποθέσεως σε νέα ρητή δικάσιµο, µέσα σε προθεσµία ενός (1)
µηνός.
6. Στις περιοχές που καταρτίστηκε και κυρώθηκε ο δασικός χάρτης, αλλά δεν άρχισε η
διαδικασία κατάρτισης του Εθνικού Κτηµατολογίου, οι εµπράγµατες αξιώσεις τρίτων επί
δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων εξετάζονται, µετά από αίτησή τους από την οικεία
δασική υπηρεσία, κατά τις κείµενες διατάξεις. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης η
περαιτέρω διεκδίκηση των δικαιωµάτων από τον ενδιαφερόµενο γίνεται κατά την παράγραφο
4 του παρόντος άρθρου.
7. Στις περιοχές που δεν καταρτίστηκε ακόµη ο δασικός χάρτης, οι αµφισβητήσεις για το
δασικό ή µη χαρακτήρα των εκτάσεων επιλύονται µε τη διαδικασία του άρθρου 14 του Ν.
998/1979.
8. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες αµφισβητούνται τα αναγραφόµενα όρια των µη δηµόσιων
εκτάσεων, ο καθορισµός τους στο έδαφος και στο χάρτη γίνεται από την αρµόδια επιτροπή
απο-τερµατισµού του άρθρου 73 του Ν. 998/1979, όταν οι εκτάσεις συνορεύουν µε δηµόσιες
εκτάσεις ή από τα τακτικά δικαστήρια, όταν συνορεύουν µε ιδιωτικές.
9. Για την οργάνωση, το συντονισµό, τη φωτογραµµετρική, χαρτογραφική και µηχανογραφική
υποστήριξη και τον έλεγχο των εργασιών που αναφέρονται στις διατάξεις των άρθρων 27 και
28 του παρόντος, η ∆ιεύθυνση ∆ασικού Κτηµατολογίου, ∆ασολογίου, Χαρτογράφησης,
Απογραφής και Ταξινόµησης ∆ασών και ∆ασικών Εκτάσεων της Γενικής Γραµµατείας ∆ασών
και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, που συστήθηκε µε τις διατάξεις του
άρθρου 1 του Π.∆. 46/1991 "Συµπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του Π.∆. 402/1998
"Οργανισµός του Υπουργείου Γεωργίας" (ΦΕΚ 25Α΄) µετονοµάζεται σε ∆ιεύθυνση ∆ασικών
Χαρτών.
10. Στις ∆ιευθύνσεις ∆ασών των νοµών και των περιφερειών συνίσταται ειδικό τµήµα
∆ασικών Χαρτογραφήσεων αρµόδιο για τις δασικές χαρτογραφήσεις και τα ιδιοκτησιακά
θέµατα που ρυθµίζονται µε τον παρόντα νόµο.
11. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµικών και Γεωργίας, καθορίζονται η
διάρθρωση, ο εξοπλισµός, οι αρµοδιότητες και η στελέχωση των υπηρεσιών που συνιστώνται
κατά την προηγούµενη παράγραφο.
[[12. Μέχρι την κύρωση των δασικών χαρτών κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του
άρθρου 27 του παρόντος παραµένουν σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 998/1979 και
εξακολουθούν να λειτουργούν τα προβλεπόµενα από αυτές συµβούλια.]]
Η παραπάνω µέσα σε [[ ]] παρ. 12 καταργήθηκε µε την παρ. 6, άρθρ. 23 του Ν.
3208/23/24.12.2003 (ΦΕΚ 303Α΄).
«13. Στις περιοχές που κηρύσσονται υπό κτηµατογράφηση και στις οποίες έχουν συγκροτηθεί
οι Επιτροπές Ενστάσεων του άρθρου 7 του N. 2308/1995 (Α΄ 114), καθώς και στις περιοχές
για τις οποίες καταρτίσθηκε και κυρώθηκε ο δασικός χάρτης, οι διατάξεις του άρθρου 8 του N.
998/1979 παύουν να ισχύουν και τα προβλεπόµενα από αυτές συµβούλια παύουν να
λειτουργούν. Εκκρεµείς ενώπιον των Συµβουλίων Ιδιοκτησίας ∆ασών (Σ.Ι.∆.) και των
Αναθεωρητικών Συµβουλίων Ιδιοκτησίας ∆ασών (Α.Σ.Ι.∆.) υποθέσεις αναγνώρισης
εµπραγµάτων δικαιωµάτων σε δάση, δασικές εκτάσεις και δηµόσιων εκτάσεων των
περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου, όπως ισχύει,
ολοκληρώνονται, σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 8 του N. 998/1979. Μετά
την έκδοση των σχετικών γνωµοδοτήσεων παύει η λειτουργία των ανωτέρω Συµβουλίων. Η
διάταξη της περίπτωσης α΄ της παρ. 4 του άρθρου 8 του N. 998/1979 παραµένει σε ισχύ,
µόνον όσον αφορά τη συγκρότηση του Αναθεωρητικού Συµβουλίου Ιδιοκτησίας ∆ασών, το

οποίο διατηρείται µόνο για τη συγκρότηση του Μικτού Γνωµοδοτικού Συµβουλίου της παρ. 7
του άρθρου 25 του A.N. 1539/1938.
Υποθέσεις αναγνώρισης εµπραγµάτων δικαιωµάτων, που εκκρεµούν ενώπιον των Σ.Ι.∆.,
κατά τη συγκρότηση, στις υπό κτηµατογράφηση περιοχές, των Επιτροπών Ενστάσεων του
άρθρου 7 του N. 2308/1995 µπορούν, µετά από αίτηση του ιδιώτη που αξιώνει το
εµπράγµατο δικαίωµα, να παραπεµφθούν προς κρίση στην αρµόδια Επιτροπή Ενστάσεων,
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 7 του Ν. 2308/1995.»
Η παραπάνω µεσα σε « » παρ. 13, που είχε αντικατασταθεί µε το Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ
303Α΄), αντικαταστάθηκε εκ νέου µε την παρ. 7, άρθρου 51 του Ν. 4280/8.8.2014 (ΦΕΚ
159Α΄).
14. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α. Οι διατάξεις του Ν. 248/1976 "περί φύλλου καταγραφής, µητρώου ιδιοκτησίας και
οριοθεσίας των δασικών εκτάσεων και προστασίας των δηµοσίων δασικών εκτάσεων" (ΦΕΚ
6Α΄), πλην του άρθρου 31.
β. Οι διατάξεις των άρθρων 81 παράγραφοι 1 και 2, 82 και 83 του Ν. 998/1979, µε τις οποίες
τροποποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 7, 11, 14 και 15 του
καταργούµενου ως άνω ν. 248/1976. Εκκρεµείς δίκες στα προβλεπόµενα από τις
καταργούµενες διατάξεις του ν. 248/1976 δικαστήρια καταργούνται, οι ενδιαφερόµενοι όµως
µπορούν να επιδιώξουν την αναγνώριση των δικαιωµάτων τους σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις και
διαδικασίες του παρόντος νόµου.
15. Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του Ν. 998/1979.
16. Οι κτηµατικοί χάρτες που καταρτίστηκαν βάσει του Ν. 248/1976, ανεξάρτητα αν είναι
προσωρινοί ή οριστικοί, παραµένουν σε ισχύ και διορθώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου. Από τη διόρθωσή τους οι παραπάνω χάρτες επέχουν θέση των
προβλεπόµενων από το άρθρο 27 του παρόντος δασικών χαρτών.
Οι διορθώσεις που επιβάλλονται ύστερα από αποφάσεις των δικαστηρίων ή από τις
ρυθµίσεις του παρόντος επιφέρονται στους παραπάνω χάρτες από την υπηρεσία της
παραγράφου 10 του άρθρου 28 του παρόντος.
«17. Οι αξιούντες εµπράγµατο δικαίωµα επί δασών ή δασικών εκτάσεων που
καταχωρήθηκαν στο βιβλίο µεταγραφών, κατά το άρθρο 20 παράγραφος 1 του Ν. 248/1976
(ΦΕΚ 6Α), µπορούν να επιδιώξουν την αναγνώριση των δικαιωµάτων που επικαλούνται,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.»
Η παραπάνω µέσα σε « » παρ. 7 τίθεται όπως αντικαθίσταται µε την παρ. 5, άρθρ. 5 του
Ν. 3208/23/24.12.2003 (ΦΕΚ 303 Α΄).
«18. α. Μετά την ανάρτηση του δασικού χάρτη οι Επιτροπές Επίλυσης ∆ασικών
Αµφισβητήσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του Ν. 998/1979 καθίστανται αναρµόδιες
για την εξέταση θεµάτων που ανάγονται στο χαρακτηρισµό εκτάσεων που εµπίπτουν στο
χάρτη αυτόν. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του Ν.
998/1979 και δεν έχουν εξετασθεί µέχρι την ανάρτηση του δασικού χάρτη, καθώς και οι κατά
την πιο πάνω διαδικασία υποθέσεις που εκκρεµούν στις Επιτροπές της παραγράφου 3 του
άρθρου 10 του ίδιου νόµου, θεωρούνται ως αντιρρήσεις και παραπέµπο- νται προς εξέταση
στην αρµόδια Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.).
β. Κατά την διαδικασία κατάρτισης, θεώρησης και κύρωσης του δασικού χάρτη λαµβάνονται
υποχρεωτικά υπόψη:

αα. οι τελεσίδικες ενώπιον της ∆ιοικήσεως, κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του Ν.
998/1979, πράξεις χαρακτηρισµού των ∆ασαρχών και οι αποφάσεις των Επιτροπών της
παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ίδιου νόµου, και
ββ. οι πράξεις κήρυξης εκτάσεων, σαφώς οριοθετηµένων, ως αναδασωτέων, κατά τις
διατάξεις των άρθρων 37 επ. του Ν. 998/1979.»
Η παραπάνω µέσα σε « » παρ. 18 η οποία είχε τροποποιηθεί µε το Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ
303Α΄), αντικαταστάθηκε µε την παρ. 7, άρθρου 25 του Ν. 3889/14.10.2010 (ΦΕΚ 182Α΄).
19. Τα συνεργεία κτηµατογράφησης που συγκροτήθηκαν βάσει του άρθρου 5 του Ν.
248/1976 παραµένουν µέχρι να συγκροτηθούν οι υπηρεσίες της παραγράφου 10 του άρθρου
28 του παρόντος και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην κατάρτιση των δασικών χαρτών.
Μετά τη συγκρότηση των ως άνω υπηρεσιών το προσωπικό των συνεργείων
κτηµατογράφησης εντάσσεται οργανικά σε αυτές.
20. Οι ανταλλαγές, δυνάµει συµβολαίων, ισάξιων ακινήτων δασικών ή µη εκτάσεων µεταξύ
του ∆ηµοσίου και τρίτων θεωρούνται ισχυρές και νόµιµες, ανεξάρτητα αν τηρήθηκε ή µη η
διαδικασία του άρθρου 68 του Ν. 4173/1929, όπως κωδικοποιήθηκαν στο άρθρο 50
παράγραφοι 1 και 2 του Ν.∆. 86/1969 και της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του Ν.∆.
2967/1954 "Περί τροποποιήσεως, συµπληρώσεως και καταργήσεως διατάξεων τινών της
κείµενης νοµοθεσίας περί διαχειρίσεως Ανταλλαξίµου Περιουσίας" (ΦΕΚ 199Α΄).

Άρθρα 29 - 32
(Τα άρθρα 29 έως και 32 παραλείπονται γιατί δεν αφορούν θέµατα του Κώδικα.)

Άρθρο 33
Επαναφέρεται σε ισχύ η παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 1577/1985.

Άρθρο 34
Έναρξη ισχύος
Ο παρών νόµος αρχίζει να ισχύει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την
εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους.

Αθήνα, 27 Νοεµβρίου 1998
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

