Ν. 2308 ΤΗΣ 15/15.6.1995 (ΦΕΚ 114Α΄)
Κτηµατογράφηση για τη δηµιουργία Εθνικού Κτηµατολογίου.
∆ιαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηµατολογικά βιβλία
και άλλες διατάξεις

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.

Άρθρο 1
Κήρυξη περιοχής υπό κτηµατογράφηση
1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, ύστερα
από εισήγηση του Οργανισµού Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.),
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, κηρύσσεται υπό κτηµατογράφηση η
οριοθετούµενη µε την απόφαση αυτή περιοχή.
«2. Η Απόφαση για την κήρυξη περιοχής υπό κτηµατογράφηση δηµοσιεύεται σε µία ηµερήσια
εφηµερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας και σε δύο εφηµερίδες του νοµού ή της
περιφέρειας. «Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στα Υπουργεία Οικονοµικών, Εξωτερικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, στους οικείους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης
πρώτου και δεύτερου βαθµού και στους συµβολαιογραφικούς και δικηγορικούς συλλόγους
όλης της χώρας, καθώς και στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.).»»
Η παραπάνω µέσα σε « » παρ. 2, αντικαταστάθηκε, µε την περ. α, παρ. 3, άρθρου 29
του Ν. 2508/11/13.6.1997 (ΦΕΚ 124Α΄), ενώ το παραπάνω µέσα σε « » εδάφιο, που είχε
αντικατασταθεί, µε το Ν. 3127/2003 (ΦΕΚ 67Α΄), αντικαταστάθηκε εκ νέου µε την παρ. 1,
άρθρου 3 του Ν. 4164/5/9.7.2013 (ΦΕΚ 156Α΄).
«3. Αρµόδιοι για τη σύνταξη του Κτηµατολογίου είναι ο Ο.Κ.Χ.Ε και η εταιρεία
«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε». Η κτηµατογράφηση µπορεί να διενεργείται και από αναδόχους,
µετά απο ανάθεση σε αυτούς των σχετικών συµβάσεων απο την εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Α.Ε» ύστερα απο δηµόσια προκήρυξη.»
Η παραπάνω µέσα σε « » παρ. 3 προστίθεται µε την παρ. 2, άρθρου 1 του
Ν.3127/17/19.3.2003 (ΦΕΚ 67Α΄).
«4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
καθίσταται υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή όλων των εγγραπτέων στα
υποθηκοφυλακεία πράξεων στην κεντρική βάση που τηρείται από την εταιρεία
«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή µετονοµάζεται µέσω ειδικής
εφαρµογής. Με την ίδια απόφαση ρυθµίζονται θέµατα τεχνικού και λεπτοµερειακού
χαρακτήρα σχετικά µε την ηλεκτρονική υποβολή των εγγραπτέων πράξεων και των τυχόν
συνυποβαλλόµενων µε αυτές εγγράφων και τυχόν τοπογραφικών διαγραµµάτων.»
Η παραπάνω µέσα σε « » παρ. 4, προστέθηκε, µε την παρ. 2, άρθρου 3 του Ν.
4164/5/9.7.2013 (ΦΕΚ 156Α΄).

Άρθρο 2
∆ηλώσεις εγγραπτέων δικαιωµάτων
«1. Με απόφαση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή
µετονοµάζεται, καλούνται όσοι έχουν εµπράγµατο ή άλλο εγγραπτέο στα κτηµατολογικά
βιβλία δικαίωµα σε ακίνητα της υπό κτηµατογράφηση περιοχής να υποβάλουν δήλωση µε
περιγραφή του δικαιώµατος και αναφορά στην αιτία κτήσης του.
Η απόφαση αυτή αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής και της εταιρείας "ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", όπως αυτή
µετονοµάζεται, δηµοσιεύεται σε µία εφηµερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας και σε δύο του
νοµού ή της περιφέρειας και κοινοποιείται στο Υπουργείο Εξωτερικών και στους οικείους
οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού.
Με όµοια απόφαση συγκροτείται Γραφείο Κτηµατογράφησης, στο οποίο µπορούν να
υπαχθούν περισσότερες της µίας υπό κτηµατογράφηση περιοχές, ορίζεται η έδρα του και
ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε το αναγκαίο κατά περίπτωση προσωπικό του, καθώς και
κάθε άλλο ζήτηµα τεχνικού και λεπτοµερειακού χαρακτήρα σχετικά µε τη λειτουργία του. Στην
περίπτωση που η κτηµατογράφηση διενεργείται από αναδόχους µελετών κτηµατογράφησης,
το Γραφείο Κτηµατογράφησης στελεχώνεται, εξοπλίζεται και λειτουργεί µε ευθύνη τους,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σχετική σύµβαση.
Σε συµπράττοντα σχήµατα, στα οποία ανατίθενται µελέτες κτηµατογράφησης, επιτρέπεται να
συµµετέχουν και δικηγόροι.
Η δήλωση γίνεται σε ειδικό έντυπο, το περιεχόµενο του οποίου, µε µνεία των εγγράφων που
συνυποβάλλονται, καθορίζεται µε απόφαση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή µετονοµάζεται.»
Η παραπάνω µέσα σε « » παρ. 1, που είχε τροποποιηθεί µε τους Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ
124Α΄) και 3127/2003 (ΦΕΚ 67Α΄), αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3, άρθρου 3 του Ν.
4164/5/9.7.2013 (ΦΕΚ 156Α΄).
«2. Το ∆ηµόσιο υποχρεούται να υποβάλει δήλωση εγγραπτέου δικαιώµατος και µπορεί να
υποβάλει αίτηση διόρθωσης ή ένσταση κατά τα άρθρα 6 και 7, για λόγους διασφάλισης και
προστασίας των δικαιωµάτων του.
Η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή µετονοµάζεται, παρέχει
υποχρεωτικά στην αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ασών του Ο.Τ.Α. υπό κτηµατογράφηση τα όρια των
σχεδίων πόλεως, οικισµών προϋφιστάµενων του έτους 1923, οικοδοµήσιµων εκτάσεων των
οικιστικών περιοχών του Ν. 947/1979, διανοµών και αναδασµών, καθώς και τυχόν
εγκεκριµένες πολεοδοµικές µελέτες και ρυµοτοµικά σχέδια, τα οποία λαµβάνει υπόψη της και
εφαρµόζει κατά τη διαδικασία κτηµατογράφησης. Για τη δήλωση του Ελληνικού ∆ηµοσίου επί
δασών και δασικών εκτάσεων λαµβάνονται υποχρεωτικά υπόψη από την οικεία ∆ιεύθυνση
∆ασών τα προαναφερθέντα όρια και δεν υποβάλλεται δήλωση στις περιπτώσεις του εδαφίου
α΄ του άρθρου 23 του Ν. 3889/2010 όπως ισχύει. Η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή µετονοµάζεται, αποστέλλει υποχρεωτικά στην αρµόδια για την υπό
κτηµατογράφηση περιοχή Κτηµατική Υπηρεσία του ∆ηµοσίου, πριν την ανάρτηση των
προσωρινών στοιχείων κτηµατογράφησης, τα προσωρινά κτηµατολογικά διαγράµµατα της
ανάρτησης, καθώς και τα στοιχεία των εγγραφών του προσωρινού κτηµατολογικού πίνακα
που αφορούν στα ακίνητα που έχουν καταχωρισθεί ως ιδιοκτησία του Ελληνικού ∆ηµοσίου
και ως αγνώστου ιδιοκτήτη.»

Η παραπάνω µέσα σε « » παρ. 2, που είχε αντικατασταθεί µε τους Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ
124Α΄) και 3127/2003 (ΦΕΚ 67Α΄), αντικαταστάθηκε εκ νέου µε την παρ. 4, άρθρου 3 του
Ν. 4164/5/9.7.2013 (ΦΕΚ 156Α΄).
«3. «α) Τα δικαιώµατα για τα οποία υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης στο στάδιο της
κτηµατογράφησης, είναι αυτά στα οποία αφορούν οι εγγραπτέες σε καθεστώς λειτουργούντος
κτηµατολογίου πράξεις, σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν. 2664/1998, εκτός από τις πράξεις
παραχώρησης της νοµής ακινήτων σε δικαιούχους από αναδασµό πριν από την κύρωσή
του.»
Η παραπάνω µέσα σε « » περ. α, αντικαταστάθηκε, µε την παρ. 5, άρθρου 3 του Ν.
4164/5/9.7.2013 (ΦΕΚ 156Α΄).
β) Επιτρέπεται η υποβολή δήλωσης εγγραπτέου δικαιώµατος µε αιτία κτήσης την
κληρονοµική διαδοχή και πριν απο τη σύνταξη και µεταγραφή της πράξης αποδοχής
κληρονοµίας ή άλλης ισοδύναµης µε αυτήν πράξης.
Η παραπάνω µέσα σε « » παρ.3 τίθεται όπως αντικαθίσταται µε την παρ.5, άρθρου 1
του Ν.3127/17/19.3.2003 (ΦΕΚ 67 Α΄).
«Στην περίπτωση αυτή, το εγγραπτέο δικαίωµα καταχωρίζεται µεν στους κτηµατολογικούς
πίνακες της ανάρτησης, καθώς επίσης στις πρώτες εγγραφές στο κτηµατολογικό βιβλίο, ο
δικαιούχος όµως δεν µπορεί να επιχειρήσει εγκύρως καµία πράξη ασκήσεώς του πριν από
την πλήρωση των προϋποθέσεων των άρθρων 1193 επ. του Αστικού Κώδικα».
Το παραπάνω µέσα σε « » εδάφιο τίθεται όπως αντικαθίσταται µε την παρ. 1 άρθρο 1
του Ν. 3481/29.7/2.8.2006 (ΦΕΚ 162 Α΄)
«γ) ∆ήλωση δικαιώµατος µε επικαλούµενο τίτλο κτήσεως πράξη µεταγραπτέα, εγγραπτέα ή
σηµειωτέα στα βιβλία του υποθηκοφυλακείου δεν κωλύει την καταχώριση του δηλούµενου
δικαιώµατος στους κτηµατολογικούς πίνακες της ανάρτησης, εκ του λόγου ότι δεν
συνοδεύεται από στοιχεία σχετικά µε τη µεταγραφή, εγγραφή ή σηµείωση. Η απουσία των
στοιχείων αυτών από τον αναρτηµένο κτηµατολογικό πίνακα δεν θεµελιώνει καθ΄ εαυτήν λόγο
αιτήσεως διορθώσεως ή ενστάσεως κατά της εγγραφής, εάν η τελευταία δεν συνοδεύεται από
στοιχεία µε τα οποία αποδεικνύεται η µη µεταγραφή, εγγραφή ή σηµείωση. Εφόσον το
δικαίωµα για τον τίτλο του οποίου απουσιάζουν τα στοιχεία µεταγραφής, εγγραφής ή
σηµείωσης, περιληφθεί στον τελικό αναµορφωµένο πίνακα του άρθρου 11 του νόµου αυτού,
καταχωρίζεται και στις πρώτες εγγραφές στο κτηµατολογικό βιβλίο. Στην τελευταία
περίπτωση, καµία µεταγενέστερη πράξη διαθέσεως του δικαιώµατος, εκούσια ή αναγκαστική,
και καµία άλλη εγγραφή δεν επιτρέπεται να καταχωρισθούν στο κτηµατολογικό φύλλο του
ακινήτου, εάν προηγουµένως ο Προϊστάµενος του Κτηµατολογίου Γραφείου δεν
συµπληρώσει, µετά από έλεγχο στο αρχείο του υποθηκοφυλακείου, τα ελλείποντα στοιχεία
µεταγραφής, εγγραφής ή σηµείωσης του τίτλου. Αν από τον ως άνω έλεγχο διαπιστωθεί ότι
ουδέποτε είχε διενεργηθεί η µεταγραφή, εγγραφή ή σηµείωση του τίτλου, επιτρέπεται η
προηγούµενη καταχώρισή του στο κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου κατόπιν αιτήσεως, που
υποβάλλεται σύµφωνα µε τα άρθρα 14 επ. του Ν. 2664/1998, από όποιον έχει έννοµο
συµφέρον, προκειµένου εν συνεχεία να διενεργηθεί οποιαδήποτε άλλη µεταγενέστερη
εγγραφή. Ο αιτών βαρύνεται µε την καταβολή των προβλεπόµενων για την καταχώριση
τελών, πάγιων και αναλογικών. Αξιώσεις τρίτων, οι οποίες ασκούνται σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στα άρθρα 6 και 7 του Ν. 2664/1998, δεν επηρεάζονται από την καταχώριση αυτή.
Μετά την οριστικοποίηση της εγγραφής, εφόσον η καταχώρηση του τίτλου γίνει κατόπιν
αιτήσεως τρίτου, που έχει έννοµο συµφέρον ο Προϊστάµενος του Κτηµατολογικού Γραφείου
εκδίδει και παραδίδει σε αυτόν απόδειξη καταβολής των τελών, η οποία αποτελεί τίτλο
εκτελεστό για την επίσπευση εκτελέσεως κατά του υπέρ ου η οριστικοποιηθείσα εγγραφή, η
οποία διενεργείται βάσει απογράφου εκδιδόµενου από τον Προϊστάµενο του Κτηµατολογικού
Γραφείου, εφαρµοζόµενου κατά τα λοιπά αναλόγως του άρθρου 918 του Κ.Πολ.∆. Το
ειδικότερο περιεχόµενο της απόδειξης αυτής και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται µε
απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε.».

Η παραπάνω µέσα σε «» περίπτωση γ προστίθενται µε την παρ. 2, άρθρο 1 του Ν.
3481/29.7/2.8.2006 (ΦΕΚ 162 Α΄).
«δ) Μετά τη λήξη της προθεσµίας συλλογής δηλώσεων κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 5
του ίδιου άρθρου έως την έναρξη της ανάρτησης κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 4 του ίδιου
νόµου, η δήλωση του δικαιώµατος της κυριότητας µε αιτία κτήσης την έκτακτη χρησικτησία
είναι απαράδεκτη εάν δεν επιδοθεί στο Ελληνικό ∆ηµόσιο.»
Η παραπάνω µέσα σε « » περ. δ, προστέθηκε, µε την παρ. 6, άρθρου 3 του Ν.
4164/5/9.7.2013 (ΦΕΚ 156Α΄).
«4. Η δήλωση υποβάλλεται στο αρµόδιο Γραφείο Κτηµατογράφησης.»
Η παραπάνω µέσα σε « » παρ.4 η οποία είχε αντικατασταθεί µε την περ.γ, άρθρου 29
του Ν.2508/11/13.6.1997 (ΦΕΚ 124 Α΄), τίθεται όπως αντικαθίσταται εκ νέου µε την
παρ.6, άρθρου 1 του Ν.3127/17/19.3.2003 (ΦΕΚ 67 Α΄).
«5. Οι δηλώσεις υποβάλλονται µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών, η έναρξη της οποία
ορίζεται µε την απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η αντίστοιχη προθεσµία
για τους κατοίκους της αλλοδαπής και για το Ελληνικό ∆ηµόσιο είναι έξι (6) µήνες. Οι
προθεσµίες αυτές µπορεί να παρατείνονται για χρόνο συνολικά έως τρεις (3) µήνες µε
αποφάσεις της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή
µετονοµάζεται, που δηµοσιεύονται κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.»
Η παραπάνω µέσα σε « » παρ. 5, που είχε αντικατασταθεί µε το Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ
124Α΄), αντικαταστάθηκε εκ νέου, µε την παρ. 7, άρθρου 3 του Ν. 4164/5/9.7.2013 (ΦΕΚ
156Α΄).
«6. Για κάθε µεταβολή των κατά την παράγραφο 3 δικαιωµάτων, που επέρχεται απο την
επόµενη της υποβολής της αρχικής δήλωσης έως την έναρξη της κατά το άρθρο 5 παρ.1
προθεσµίας, υποχρεούνται οι αποκτώντες εγγραπτέα δικαιώµατα να υποβάλουν δήλωση.
«Για τις µεταβολές που επέρχονται, σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια της παρούσας
παραγράφου και µέχρι την έναρξη της προθεσµίας της παραγράφου 1 του άρθρου 5, ο
αρµόδιος υποθηκοφύλακας αποστέλλει στο Γραφείο Κτηµατογράφησης, αµέσως µετά την
καταχώριση, αντίγραφο της περίληψης της πράξης, καθώς και αντίγραφο της ίδιας της
πράξης.
Αν η νοµοθεσία δεν προβλέπει σύνταξη περίληψης, ο αρµόδιος υποθηκοφύλακας αποστέλλει
στο Γραφείο Κτηµατογράφησης αντίγραφο της ίδιας της πράξης µε τα στοιχεία µεταγραφής ή
εγγραφής ή σηµείωσης αυτής στα οικεία βιβλία που τηρεί.»
Το παραπάνω µέσα σε « » εδάφιο, που είχε προστεθεί µε το Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 162Α΄),
αντικαταστάθηκε, µε την παρ. 8, άρθρου 3 του Ν. 4164/5/9.7.2013 (ΦΕΚ 156Α΄).
Οι δηλώσεις αυτές, για τις οποίες ισχύουν κατά τα λοιπά οι ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου,
υποβάλλονται µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός απο την κτήση ή τη µεταβολή του
εγγραπτέου δικαιώµατος, εκτός αν δεν έχει λήξει ακόµα η προθεσµία της παρ.5 του παρόντος
άρθρου, οπότε η δήλωση υποβάλλεται εντός αυτής. Μετά την έναρξη της προθεσµίας που
προβλέπεται στην παρ.1 του άρθρου 5 απαγορεύεται η µεταγραφή, εγγραφή ή σηµείωση
οποιασδήποτε πράξης στα τηρούµενα στα υποθηκοφυλακεία βιβλία, εφόσον στην αίτηση που
υποβάλλεται προς τον υποθηκοφύλακα δεν επισυνάπτεται δήλωση εγγραπτέου δικαιώµατος
της παραγράφου 1, απευθυνόµενη προς τον αρµόδιο για την κτηµατογράφηση φορέα που
προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρ.3 του άρθρου 1 σε σχέση µε το δικαίωµα στο οποίο
αφορά πράξη.»
Η παραπάνω µέσα σε « » παρ. 6 τίθεται όπως αντικαθίσταται µε την παρ. 7, άρθρου 1
του Ν. 3127/17/19.3.2003 (ΦΕΚ 67 Α΄).

7. Σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δήλωσης έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις της
παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986.
«8. α) Αν δεν υποβληθεί δήλωση, απαγορεύεται η κατάρτιση εµπράγµατης δικαιοπραξίας για
το δικαίωµα που δεν δηλώθηκε, καθώς επίσης η χορήγηση άδειας οικοδοµής στο όνοµα
εκείνου που παρέλειψε να υποβάλει τη δήλωση.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µετά από
εισήγηση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή
µετονοµάζεται, µπορεί επίσης να επιβληθεί πρόστιµο.
Το παραπάνω πρόστιµο δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερο των πενήντα (50) ευρώ και
µεγαλύτερο των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, ανάλογα µε το είδος και την αξία των
ακινήτων, όπως καθορίζεται ειδικότερα µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο τρόπος, η διαδικασία είσπραξης, καθώς και η προθεσµία καταβολής του προστίµου αυτού,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται µε απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Σε περίπτωση
παρέλευσης της προθεσµίας καταβολής προστίµου, αυτό εισπράττεται κατά τις διατάξεις του
Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων.
β) Οποιαδήποτε απαγόρευση και ακυρότητα από την εφαρµογή αυτής της παραγράφου
αίρεται είτε µε την εκ των υστέρων υποβολή δήλωσης από εκείνον που παρέλειψε να την
υποβάλει εµπροθέσµως, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποξενώθηκε πλήρως από το
δικαίωµά του επί του ακινήτου, είτε εκείνου που αποκτά εγγραπτέο δικαίωµα µε την
παραπάνω δικαιοπραξία.
Η υποβολή των δηλώσεων αποδεικνύεται µε σχετική βεβαίωση, η οποία εκδίδεται ατελώς
από το αρµόδιο Γραφείο Κτηµατογράφησης.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, της οποίας το περιεχόµενο περιλαµβάνεται
στην ανακοίνωση για την ανάρτηση που προβλέπεται στο άρθρο 4, καθορίζεται η ηµεροµηνία
µέχρι την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσµων δηλώσεων στην περιοχή που
κτηµατογραφείται.
Με όµοια απόφαση, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η προθεσµία αυτή
µπορεί να παρατείνεται.»
Η παραπάνω µέσα σε « » παρ. 8, αντικαταστάθηκε, µε την παρ. 9, άρθρου 3 του Ν.
4164/5/9.7.2013 (ΦΕΚ 156Α΄).
«9. Κατ΄ εξαίρεση των όσων ορίζονται στις παραγράφους 6 και 8, µετά την ανάρτηση των
στοιχείων της κτηµατογράφησης δεν επιτρέπεται να υποβληθεί δήλωση εµπράγµατου
δικαιώµατος, µε αιτία κτήσης την έκτακτη χρησικτησία, εφόσον αφορά σε ακίνητο το οποίο
στην ανάρτηση των στοιχείων της κτηµατογράφησης καταχωρίσθηκε ως άγνωστου ιδιοκτήτη.
Στην περίπτωση αυτή, αντί της δήλωσης µπορεί να υποβληθεί ένσταση ως προς το
περιεχόµενο των στοιχείων της ανάρτησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7. Η
ένσταση είναι απαράδεκτη εάν δεν επιδοθεί στο Ελληνικό ∆ηµόσιο. Για την απόδειξη της
κατάθεσης της ένστασης, το Γραφείο Κτηµατογράφησης εκδίδει στην περίπτωση αυτή
πιστοποιητικό υποβολής ένστασης, το οποίο, από κοινού µε το αποδεικτικό της επιδόσεως
προς το ∆ηµόσιο, χρησιµοποιείται για τη σύνταξη συµβολαίων, τη διεξαγωγή δικών και τις
εγγραφές στα βιβλία µεταγραφών και υποθηκών, αντί του πιστοποιητικού υποβολής δήλωσης
που προβλέπεται στο άρθρο 5».

Η παραπάνω µέσα σε « » παρ. 9 που είχε προστεθεί µε την παρ. 9, άρθρ. 1 του Ν.
3127/2003 (ΦΕΚ 67 Α΄), τίθεται όπως αντικαθίσταται µε την παρ. 5, άρθρο 1 του Ν.
3481/29.7/2.8.2006 (ΦΕΚ 162 Α΄).
«10. α) Για την επεξεργασία των δηλώσεων του παρόντος άρθρου και την καταχώριση των
εγγραπτέων δικαιωµάτων στους τελικούς πίνακες της κτηµατογράφησης καταβάλλεται υπέρ
του Ο.Κ.Χ.Ε. ανταποδοτικό τέλος κτηµατογράφησης, εν µέρει πάγιο, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα κατωτέρω υπό αα΄, και εν µέρει αναλογικό, σύµφωνα µε τα οριζόµενα κατωτέρω
υπό ββ΄, το οποίο καθορίζεται ως εξής:
αα΄. Για κάθε εγγραπτέο δικαίωµα που δηλώνεται, καταβάλλεται από τον δηλούντα έναντι του
συνολικά οφειλόµενου ανταποδοτικού τέλους κτηµατογράφησης και επί ποινή απαραδέκτου
της δηλώσεώς του πάγιο τέλος κτηµατογράφησης. Το τέλος αυτό ορίζεται σε τριάντα πέντε
(35) ευρώ ανά δικαίωµα, µε εξαίρεση τα δικαιώµατα σε χώρους στάθµευσης ή αποθήκες που
αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες, για τα οποία το τέλος ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ. Στις
αγροτικές περιοχές τα φυσικά πρόσωπα που έχουν εγγραπτέο δικαίωµα σε περισσότερα του
ενός ακίνητα καταβάλλουν πάγια τέλη για δύο µόνον εγγραπτέα δικαιώµατα, ανεξαρτήτως του
συνολικού αριθµού αυτών. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται µόνο για τους
δικαιούχους δικαιωµάτων κυριότητας και δουλειών.
ββ΄. Μετά την έκδοση των αποφάσεων επί των αιτήσεων διορθώσεως και των ενστάσεων
κατά τα άρθρα 6 και 7 του νόµου αυτού και στο πλαίσιο της αναµόρφωσης των
κτηµατολογικών πινάκων και διαγραµµάτων κατά το άρθρο 11, οι καταχωρισθησόµενοι στους
αναµορφωµένους πίνακες ως κύριοι ή επικαρπωτές καταβάλλουν το υπόλοιπο ανταποδοτικό
τέλος κτηµατογράφησης, το οποίο είναι αναλογικό και καθορίζεται σε ποσοστό ένα επί τοις
χιλίοις (1% ο ) επί της πέραν των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ αξίας του δικαιώµατός τους,
η οποία υπολογίζεται µε βάση την τιµή ζώνης ακινήτου και, όπου τέτοια δεν ισχύει, µε βάση
την αντίστοιχη κατά τη φορολογική νοµοθεσία αξίας αυτού, συνυπολογιζοµένων, στην
περίπτωση των κτισµάτων και των οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών, της παλαιότητας και
του ορόφου. Σε κάθε περίπτωση το ύψος του κατά το προηγούµενο εδάφιο καθοριζόµενου
αναλογικού τέλους κτηµατογράφησης δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των εννιακοσίων
(900) ευρώ. [[Η καταβολή του αναλογικού αυτού τέλους αποτελεί προϋπόθεση του κύρους
κάθε εκούσιας µεταβίβασης ή επιβάρυνσης του καταχωρισθησόµενου στο κτηµατολογικό
βιβλίο δικαιώµατος.]]
Το παραπάνω µέσα σε [[ ]] εδάφιο, καταργήθηκε, µε την παρ. 10, άρθρου 3 του Ν.
4164/5/9.7.2013 (ΦΕΚ 156Α΄).
Σε περίπτωση καθολικής διαδοχής του καταχωρισθέντος ως δικαιούχου στις πρώτες
εγγραφές φυσικού προσώπου ή µετασχηµατισµού του καταχωρισθέντος ως δικαιούχου στις
πρώτες εγγραφές νοµικού προσώπου η υποχρέωση καταβολής βαρύνει εκείνους που ως
καθολικοί διάδοχοι ή συνεπεία του µετασχηµατισµού αποκτούν το εγγεγραµµένο στο
κτηµατολόγιο δικαίωµα και η εκπλήρωσή της αποτελεί προϋπόθεση για την καταχώρησή τους
στο κτηµατολόγιο ως δικαιούχων. Σε περίπτωση πλειστηριασµού το αναλογούν στο
πλειστηριασθέν δικαίωµα αναλογικό τέλος κτηµατογράφησης καταβάλλεται από τον
υπερθεµατιστή και αφαιρείται από το οφειλόµενο εκ µέρους του πλειστηρίασµα. Στην
υπουργική απόφαση του πρώτου εδαφίου της περιπτώσεως β΄ της παρούσας παραγράφου
ορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία επιστροφής του αναλογικού τέλους κτηµατογράφησης
στην περίπτωση που εκείνος που το κατέβαλε εκτοπισθεί στη συνέχεια από το κτηµατολογικό
βιβλίο συνεπεία διορθώσεως της εγγραφής µε δικαστική απόφαση ή µε απόφαση του
Προϊστάµενου του Κτηµατολογικού Γραφείου, καθώς επίσης ο τρόπος και η διαδικασία
καταβολής του αντίστοιχου ποσού από τον υπέρ ου η πρώτη εγγραφή ή η διόρθωση.
«Με την ίδια απόφαση µπορεί να ορίζεται ότι η καταβολή του αναλογικού τέλους αποτελεί
προϋπόθεση του κύρους κάθε εκούσιας µεταβίβασης ή επιβάρυνσης του
καταχωρισθησόµενου στο κτηµατολογικό βιβλίο δικαιώµατος.»

Το παραπάνω µέσα σε « » εδάφιο, προστέθηκε, µε την παρ. 10, άρθρου 3 του Ν.
4164/5/9.7.2013 (ΦΕΚ 156Α΄).
β) Ο τρόπος είσπραξης του προβλεπόµενου στην περίπτωση α΄ υποπερ. αα΄ και ββ΄ της
παρούσας παραγράφου ανταποδοτικού τέλους κτηµατογράφησης και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της διάταξης αυτής καθορίζονται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων
Έργων. Στην υπουργική απόφαση ορίζεται προθεσµία, όχι µικρότερη των δύο (2) µηνών, για
την καταβολή του αναλογικού τέλους της υποπερίπτωσης ββ΄ της περιπτώσεως α΄ της
παρούσας παραγράφου, η οποία άρχεται από την ηµεροµηνία ειδοποίησης του οφειλέτη εκ
µέρους του Ο.Κ.Χ.Ε., µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας το τέλος αυτό προσαυξάνεται σε
ποσοστό 20% για τις πρώτες δεκαπέντε (15) ηµέρες καθυστέρησης και εν συνεχεία, εάν ο
οφειλέτης δεν καταβάλει το τέλος πλέον των ανωτέρω προσαυξήσεων, το οφειλόµενο ποσό
διπλασιάζεται, µη ισχύοντος εν προκειµένω του προβλεπόµενου για το αναλογικό τέλος
ανώτατου ύψους των εννιακοσίων (900) ευρώ. [[Η ειδοποίηση του προηγούµενου εδαφίου
αποστέλλεται στο στάδιο της αναµόρφωσης των κτηµατολογικών πινάκων και διαγραµµάτων
και πριν από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του Ο.Κ.Χ.Ε. κατά το άρθρο 11 του νόµου
αυτού.]] Σε κάθε περίπτωση µετά την πάροδο της προθεσµίας καταβολής το οφειλόµενο
ποσό βεβαιώνεται από τον Ο.Κ.Χ.Ε. και εισπράττεται αναγκαστικώς κατά τις διατάξεις του
Κ.Ε.∆.Ε., ανεξαρτήτως αν είναι µικρότερο από το τυχόν εκάστοτε προβλεπόµενο για την
εφαρµογή του Κ.Ε.∆.Ε. κατώτατο ποσό.
Το παραπάνω µέσα σε [[ ]] εδάφιο, καταργήθηκε, µε την παρ. 11, άρθρου 3 του Ν.
4164/5/9.7.2013 (ΦΕΚ 156Α΄).
«γ) Με την υποβολή στο στάδιο της κτηµατογράφησης αίτησης για έκδοση πιστοποιητικού και
κάθε άλλου προβλεπόµενου στο νόµο αυτόν εγγράφου ή αίτησης διόρθωσης κατά το άρθρο 6
ή ενστάσεως, σύµφωνα µε το άρθρο 7, καταβάλλεται πάγιο τέλος πέντε (5) ευρώ υπέρ της
εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή µετονοµάζεται. Για την
υποβολή αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλµατος δεν καταβάλλεται οποιοδήποτε τέλος.
Ο τρόπος είσπραξης των παραπάνω τελών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια
καθορίζονται στην υπουργική απόφαση του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της
παρούσας παραγράφου.»
H παραπάνω µέσα σε « » περ. γ, αντικαταστάθηκε, µε την παρ. 12, άρθρου 3 του Ν.
4164/5/9.7.2013 (ΦΕΚ 156Α΄).
δ) Τα έσοδα από την είσπραξη των τελών της παρούσας παραγράφου, 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 νόµου αυτού απόφασης του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων περί µεταφοράς πόρων του Ο.Κ.Χ.Ε στην
εν λόγω εταιρεία. Τα έσοδα αυτά διατίθενται για τους σκοπούς των εν λόγω οργανισµών. Με
την ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος εισφοράς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια. Για την
εισφορά στην εταιρεία "ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε." εφαρµόζεται ο Ν. 2859/2000 (Κώδικας
Φ.Π.Α.), όπως ισχύει κάθε φορά.
ε) Εξαιρείται από την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου το Ελληνικό ∆ηµόσιο, καθώς
επίσης οι δηλώσεις ιδιοκτησίας και οι καταχωρήσεις στους τελικούς κτηµατολογικούς πίνακες
της κτηµατογράφησης του δικαιώµατος κυριότητας Ν.Π.∆.∆. επί κοινόχρηστων ακινήτων».
Η παραπάνω µέσα σε « » παρ. 10 που είχε προστεθεί µε την παρ. 1, άρθρο 18 του Ν.
3212/2003 (ΦΕΚ 308 Α΄) τίθεται όπως αντικαθίσταται µε την παρ. 6, αρθρ 1 του Ν.
3481/29.7/2.8.2006 (ΦΕΚ 162 Α΄)

«Άρθρο 2α
«1. Σε περίπτωση που η υπό κτηµατογράφηση περιοχή ή τµήµα της βρέχεται από θάλασσα
και δεν έχει ήδη γίνει ο καθορισµός του αιγιαλού και της παραλίας, η εταιρεία
«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» πριν από την ανάρτηση των στοιχείων της κτηµατογράφησης
αποστέλει στην αρµόδια για την υπο κτηµατογράφηση περιοχή Κτηµατική Υπηρεσία του
∆ηµοσίου κτηµατογραφικό υψοµετρικό διάγραµµα κλίµακας τουλάχιστον 1:1.000, που
απεικονίζει χερσαία παράκτια ή παρόχθια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) µέτρων.»
Το παραπάνω µέσα σε « » εδάφιο τίθεται όπως αντικαθίσταται µε την παρ. 7, άρθρο 1
του Ν. 3481/29.7/2.8.2006 (ΦΕΚ 162 Α΄).
Το ίδιο ισχύει στην περίπτωση που στην υπό κτηµατογράφηση περιοχή υπάρχει µεγάλη
λίµνη ή πλεύσιµος ποταµός, των οποίων οι όχθες, οι παλαιές όχθες και οι παρόχθιες ζώνες
δεν έχουν ήδη καθορισθεί.
2. Το διάγραµµα αυτό µέσα σε έναν (1) µήνα απο την παραλαβή του ελέγχεται και θεωρείται
απο την Κτηµατική Υπηρεσία του ∆ηµοσίου και στη συνέχεια τίθεται υπόψη της Επιτροπής
του άρθρου 3 του Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285Α΄) στην πρώτη τακτική συνεδρίαση της για τον
καθορισµό του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού ή της όχθης, της παρόχθιας
ζώνης και της παλαιάς όχθης.
3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ιδίως αν ο παλαιός αιγιαλός εισχωρεί σε µεγάλο πλάτος
προς την ξηρά και αποβαίνει δαπανηρή η απεικόνισή του µε την κλίµακα της παραγράφου 1,
επιτρέπεται η αποτύπωση του σε διάγραµµα µε κλίµακα τουλάχιστον 1:5.000. για το
διάγραµµα όµως του αιγιαλού και της παραλίας έχει εφαρµογή και στην περίπτωση αυτή η
κλίµακα της παραγράφου 1.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και
Οικονοµίας και Οικονοµικών ορίζονται οι προδιαγραφές σύνταξης του κτηµατογραφικού υψοµετρικού διαγράµµατος, που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 3, καθώς και η
δαπάνη σύνταξης και έκδοσης των διαγραµµάτων και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
Το παραπάνω µέσα σε « » άρθρο 2α προστίθεται µε την παρ. 10, άρθρου 1 του Ν.
3127/17/19.3.2003 (ΦΕΚ 67Α').

«Άρθρο 2β
1. Η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» χορηγεί υποχρεωτικά στη ∆ιεύθυνση ∆ασικών Χαρτών
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, πριν την ανάρτηση των προσωρινών
στοιχείων της κτηµατογράφησης, το αεραφωτογραφικό και χαρτογραφικό υλικό το οποίο έχει
στη διάθεσή της, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για την κατάρτιση των δασικών χαρτών,
κατά τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές.
«2. Η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή µετονοµάζεται,
αποστέλλει υποχρεωτικά στην αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ασών της Περιφέρειας στον οικείο νοµό,
καθώς επίσης στο Τµήµα Τοπογραφίας - Εποικισµού και Αναδασµού της ∆ιεύθυνσης
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας και στην αρµόδια περιφερειακή
Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας πριν την ανάρτηση των προσωρινών στοιχείων της
κτηµατογράφησης, τα προσωρινά κτηµατολογικά διαγράµµατα της ανάρτησης για το σύνολο
της υπό κτηµατογράφησης περιοχής, καθώς και τα στοιχεία των εγγραφών του προσωρινού

κτηµατολογικού πίνακα που αφορούν στα ακίνητα που έχουν καταχωρισθεί ως ιδιοκτησία του
Ελληνικού ∆ηµοσίου.»
H παραπάνω µέσα σε « » παρ. 2, αντικαταστάθηκε, µε την παρ. 13, άρθρου 3 του Ν.
4164/5/9.7.2013 (ΦΕΚ 156Α΄).
«3. Αν από τη δήλωση της ∆ιεύθυνσης ∆ασών προκύπτει ότι εντός γεωτεµαχίου
περιλαµβάνονται τµήµατα δασικού χαρακτήρα µικρότερα των 100 τ.µ., τα τµήµατα αυτά
ακολουθούν το χαρακτηρισµό του γεωτεµαχίου.
Σε περίπτωση που εντός γεωτεµαχίου κυρίως δασικού χαρακτήρα περιλαµβάνονται τµήµατα
άλλου χαρακτήρα µικρότερα των 100 τ.µ., αυτά ακολουθούν το χαρακτηρισµό του
γεωτεµαχίου.»
H παραπάνω µέσα σε « » παρ. 3, προστέθηκε, µε την παρ. 14, άρθρου 3 του Ν.
4164/5/9.7.2013 (ΦΕΚ 156Α΄).

Άρθρο 3
Κτηµατογράφηση - Σύνταξη προσωρινών κτηµατολογικών διαγραµµάτων και πινάκων
«1. Για τη σύνταξη των προσωρινών κτηµατολογικών διαγραµµάτων και πινάκων τίθενται
ενδεικτικώς ως βάση τα τοπογραφικά υπόβαθρα που διαθέτει η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή µετονοµάζεται, οι κατά το άρθρο 2 δηλώσεις, οι
συνυποβαλλόµενοι µε αυτές τίτλοι και οι κυρωµένες διοικητικές πράξεις, τα στοιχεία και οι
πληροφορίες που συλλέγει η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή
µετονοµάζεται από άλλες υπηρεσίες και από τους οριοδείκτες ή µε επιτόπια έρευνα ή µε
οποιονδήποτε άλλον τρόπο.
Η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή µετονοµάζεται, µπορεί να
ζητά απευθείας ή µέσω του αρµόδιου Γραφείου Κτηµατογράφησης τη χορήγηση
πιστοποιητικών ή άλλων στοιχείων, καθώς και την εν γένει παροχή υπηρεσιών από τον
αρµόδιο φύλακα µεταγραφών και υποθηκών.»
H παραπάνω µέσα σε « » παρ. 1, που είχε τροποποιηθεί µε το Ν. 3127/2003 (ΦΕΚ 67Α΄),
αντικαταστάθηκε, µε την παρ. 15, άρθρου 3 του Ν. 4164/5/9.7.2013 (ΦΕΚ 156Α΄).
2. Κάθε δηµόσια, δηµοτική ή κοινοτική υπηρεσία οφείλει να παρέχει τις αναγκαίες
πληροφορίες και κάθε δυνατή συνδροµή για την εκτέλεση των εργασιών της
κτηµατογράφησης.
«3. Το περιεχόµενο των κτηµατολογικών διαγραµµάτων και πινάκων και οι τεχνικές
προδιαγραφές κτηµατογράφησης, καθώς και των υποστηρικτικών έργων (π.χ. σύνταξη
υποβάθρων κ.λπ.) καθορίζονται, εφόσον τέτοιος καθορισµός προβλέπεται στις κείµενες
διατάξεις, µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, η
οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με όµοιες αποφάσεις,
δηµοσιευόµενες στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορούν να γίνονται και κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης της µελέτης κτηµατογράφησης µικρής κλίµακας αλλαγές των καθορισθεισών
τεχνικών προδιαγραφών, εφόσον αυτές εξυπηρετούν το σκοπό της κτηµατογράφησης και δεν
βλάπτονται τα συµβατικά δικαιώµατα του αναδόχου.»
H παραπάνω µέσα σε « » παρ. 3, που είχε αντικατασταθεί µε το Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ
162Α΄), αντικαταστάθηκε εκ νέου, µε την παρ. 16, άρθρου 3 του Ν. 4164/5/9.7.2013 (ΦΕΚ
156Α΄).

4. Ζητήµατα τεχνικού και λεπτοµερειακού χαρακτήρα σε σχέση µε την κτηµατογράφηση
ρυθµίζονται µε απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε.

«Άρθρο 3α
Έλεγχος νοµιµότητας
Τα στοιχεία που έχουν συλλεγεί αποτελούν αντικείµενο ελέγχου νοµιµότητας, ο οποίος
διενεργείται υποχρεωτικά απο τους νοµικούς του Γραφείου Κτηµατογράφησης. Στο πλαίσιο
του ελέγχου αυτού εξετάζεται αν ο τίτλος που προσκοµίζεται απο τον δηλούντα είναι
πρόσφορος για την κτήση του δικαιώµατος που δηλώθηκε. Σε περίπτωση δηλώσεων που
είναι αντίθετες µεταξύ τους και προκειµένου να διαπιστωθεί ποιο απο τα δικαιώµατα που
δηλώθηκαν θα καταχωρισθεί στα κτηµατολογικά διαγράµµατα και στους κτηµατολογικούς
πίνακες, καθώς επίσης σε κάθε άλλη περίπτωση, που απο τα στοιχεία που συλλέχθηκαν και
υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παρίσταται ανάγκη να ληφθούν υπόψη και οι απώτεροι τίτλοι,
ο έλεγχος καταλαµβάνει και τους τίτλους αυτούς.»
Το παραπάνω µέσα σε « » άρθρο 3α προστίθεται µε την παρ. 12, άρθρο 1 του Ν.
3127/17/19.3.2003 (ΦΕΚ 67Α΄).

Άρθρο 4
«Ανάρτηση των στοιχείων της κτηµατογράφησης»
Ο παραπάνω µέσα σε « » τίτλος στο άρθρο 4 τίθεται όπως αντικαθίσταται µε την παρ. 9,
άρθρο 1 του Ν. 3481/29.7/2.8.2006 (ΦΕΚ 162 Α΄).
1. Τα προσωρινά κτηµατολογικά διαγράµµατα και οι προσωρινοί κτηµατολογικοί πίνακες
αναρτώνται στο Γραφείο Κτηµατογράφησης. «Ανακοίνωση του Ο.Κ.Χ.Ε. για την ανάρτηση, µε
αναφορά στον τόπο και χρόνο της ανάρτησης και µνεία του δικαιώµατος υποβολής αίτησης
διόρθωσης ή ένστασης κατά της εγγραφής, κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 6 και 7, καθώς
επίσης της ηµεροµηνίας έναρξης υπολογισµού των προσθεµιών που προβλέπονται στα
άρθρα 5 παρ. 1,6 παρ. 1 και 7 παρ.1, δηµοσιεύεται σε δύο εφηµερίδες του νοµού ή της
περιφέρειας, εφόσον υπάρχουν, καθώς και σε µία τουλάχιστον ηµερησία εφηµερίδα
πανελλαδικής κυκλοφορίας, αναρτάται δε στο οικείο δηµοτικό ή κοινοτικό κατάστηµα».
Το παραπάνω µέσα σε «» εδάφιο τίθεται όπως αντικαθίσταται µε την παρ. 10, άρθρο 1
του Ν. 3481/29.7/2.8.2006 (ΦΕΚ 162 Α΄).
Η ανακοίνωση αυτή κοινοποιείται στα Υπουργία Εξωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών,
∆ικαιοσύνης και Γεωργίας στους οικείους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και
δεύτερου βαθµού, στα κατά τόπον αρµόδια υποθηκοφυλακεία, στον κατά τόπο αρµόδιο
δικηγορικό σύλλογο και στους συµβολαιογραφικούς συλλόγους όλης της χώρας.»
Τα παραπάνω µέσα σε « » εδάφια τίθενται όπως αντικαθίστανται µε την παρ. 13,
άρθρου 1 του Ν. 3127/17/19.3.2003 (ΦΕΚ 67Α΄).
Αν η τελευταία στον τύπο δηµοσίευση είναι µεταγενέστερη της κατά το προηγούµενο εδάφιο
ηµεροµηνίας που αναγράφεται στην ανακοίνωση, ο υπολογισµός των προθεσµιών των
άρθρων 5 παράγραφος 1, 6 παράγραφος 1 και 10 παράγραφος 1 γίνεται από την τελευταία
αυτή δηµοσίευση. Τα διαγράµµατα και οι πίνακες παραµένουν αναρτηµένα επί δύο (2) µήνες
από την κατά τα προηγούµενα εδάφια ηµεροµηνία έναρξης υπολογισµού προθεσµίας».

Η παραπάνω µέσα σε « » παράγρ. 1 η οποία είχε τροποποιηθεί µε την περ. στ΄, παρ. 3
του άρθρ. 29 του Ν. 2508/11/13.6.1997 (ΦΕΚ 124 Α΄) τίθεται όπως αντικαθίσταται µε την
παρ. 13 του άρθρου 25 του Ν. 2664/27.11/3.12.1998 (ΦΕΚ 275 Α΄).
«Στις περιπτώσεις που ο Ο.Κ.Χ.Ε. κρίνει ότι υπάρχουν ή µπορούν να συµπληρωθούν
κτηµατολογικά διαγράµµατα και πίνακες για τµήµα δήµου ή κοινότητας, τότε η διαδικασία
δύναται να συνεχισθεί µετά την κήρυξη της περιοχής υπό κτηµατογράφηση µε την πρώτη
ανάρτηση όπως αυτή προβλέπεται στην παρ. 1».
Τα παραπάνω µέσα σε « » προστίθενται µε την περ. ζ΄, παρ. 3, άρθρου 29 του Ν.
2508/11/13.6.1997 (ΦΕΚ 124 Α΄).
«Με απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε., µπορεί να προβλεφθεί η αποστολή αποσπασµάτων από τους
κτηµατολογικούς πίνακες και τα διαγράµµατα της ανάρτησης σε ορισµένες κατηγορίες
προσώπων»
Το παραπάνω µέσα σε « » εδάφιο που είχε προστεθεί µε την παρ. 14, άρθρο 1 του Ν.
3127/2003 (ΦΕΚ 67 Α΄), τίθεται όπως αντικαθίσταται µε την παρ. 11, άρθρο 1 του Ν.
3481/29.7/2.8.2006 (ΦΕΚ 162 Α΄)

«Άρθρο 5
1. Από την ηµεροµηνία έναρξης της ανάρτησης των προσωρινών κτηµατολογικών πινάκων
και διαγραµµάτων κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 4 και έως τις πρώτες εγγραφές
απαγορεύεται, µε ποινή ακυρότητας, η σύνταξη συµβολαίων για τη σύσταση, µετάθεση,
αλλοίωση ή κατάργηση εµπράγµατων δικαιωµάτων ή άλλων εγγραπτέων στα κτηµατολογικά
βιβλία δικαιωµάτων σε ακίνητα της περιοχής, στην οποία αφορούν τα αναρτηµένα στοιχεία,
αν δεν µνηµονεύεται στο συµβόλαιο και δεν επισυνάπτεται σε αυτό πιστοποιητικό
κτηµατογραφούµενου ακινήτου, που εκδίδεται από το αρµόδιο Γραφείο Κτηµατογράφησης.
Το περιεχόµενο του πιστοποιητικού αυτού καθορίζεται µε απόφαση της εταιρείας
«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή µετονοµάζεται.
2. Κατά τη διάρκεια ισχύος της κατά την προηγούµενη παράγραφο απαγόρευσης δεν
επιτρέπεται, χωρίς προσκόµιση του πιστοποιητικού κτηµατογραφούµενου ακινήτου που
προβλέπεται στην παράγραφο 1, η συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου, υπόθεσης, που έχει ως
αντικείµενο εγγραπτέο στα κτηµατολογικά βιβλία δικαίωµα, εφόσον τη συζήτηση της
υπόθεσης επισπεύδει ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης.
3. Κατά τη διάρκεια ισχύος της, κατά την παράγραφο 1, απαγόρευσης δεν επιτρέπεται η
καταχώριση στα βιβλία µεταγραφών και υποθηκών οποιασδήποτε εγγραπτέας πράξης, στην
οποία είναι συµβαλλόµενο µέρος ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης, αν δεν µνηµονεύεται σε
αυτήν ότι επισυνάπτεται το πιστοποιητικό που προβλέπεται στην παράγραφο 1, καθώς και,
αν δεν επισυνάπτεται στη σχετική αίτηση προς τον υποθηκοφύλακα, έντυπο δήλωσης, της
οποίας το περιεχόµενο µπορεί να καθορίζεται µε απόφαση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή µετονοµάζεται, και αντίγραφο της πράξης. Εάν στη
µεταγραπτέα δικαιοπραξία έχει επισυναφθεί, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία,
τοπογραφικό διάγραµµα, αντίγραφό του συνοδεύει τη δήλωση αυτή. Μετά την καταχώριση
της πράξης οι φύλακες µεταγραφών και υποθηκών συµπληρώνουν στα οικεία πεδία του
εντύπου της δήλωσης τα στοιχεία της µεταγραφής ή εγγραφής ή σηµείωσης της πράξης,
αντίστοιχα, και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, τη διαβιβάζουν µαζί µε το προβλεπόµενο στο
προηγούµενο εδάφιο αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράµµατος στο Γραφείο
Κτηµατογράφησης. Η ανωτέρω συµπλήρωση των στοιχείων της µεταγραφής ή εγγραφής ή

σηµείωσης της πράξης µπορεί να γίνει στα οικεία πεδία της ηλεκτρονικής εφαρµογής της
δήλωσης.
Στην τελευταία περίπτωση, µετά τη συµπλήρωση των οικείων πεδίων της ηλεκτρονικής
εφαρµογής της δήλωσης, ο υποθηκοφύλακας χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, αποστέλλει
ηλεκτρονικά στο Γραφείο Κτηµατογράφησης την πράξη και τυχόν τοπογραφικό διάγραµµα.
Το Γραφείο Κτηµατογράφησης ενηµερώνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τους κτηµατολογικούς
πίνακες και τα διαγράµµατα.»
Το παραπάνω µέσα σε « » άρθρο 5, που είχε αντικατασταθεί µε το Ν. 3127/2003 (ΦΕΚ
67Α΄), αντικαταστάθηκε εκ νέου, µε την παρ. 17, άρθρου 3 του Ν. 4164/5/9.7.2013 (ΦΕΚ
156Α΄).
Επίσης µε την παρ. 2, άρθρου 13 του Ν. 4164/2013, ορίζεται ότι οι διατάξεις του
παραπάνω άρθρου 5 εφαρµόζονται στις περιοχές υπό κτηµατογράφηση που θα
διενεργηθεί ανάρτηση των προσωρινών κτηµατολογικών πινάκων και διαγραµµάτων
µετά την έναρξη ισχύος αυτού.

«Άρθρο 6
Αιτήσεις διόρθωσης
1. Όποιος έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να υποβάλει αίτηση διόρθωσης κτηµατολογικής
εγγραφής. Μαζί µε την αίτηση συνυποβάλλονται όλα τα απαραίτητα έγγραφα που τη
θεµελιώνουν.
2. Η αίτηση υποβάλλεται στο αρµόδιο Γραφείο Κτηµατογράφησης.
«3. Εφόσον η αίτηση δεν αναφέρεται στη διόρθωση προδήλου σφάλµατος, υποβάλλεται µέσα
σε προθεσµία δύο (2) µηνών, η οποία υπολογίζεται, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 4. Για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό ∆ηµόσιο η
προθεσµία υποβολής αίτησης είναι τέσσερις (4) µήνες.»
Η παραπάνω µέσα σε « » παρ. 3, αντικαταστάθηκε, µε την παρ. 18, άρθρου 3 του Ν.
4164/5/9.7.2013 (ΦΕΚ 156Α΄).
«4. Με την επιφύλαξη των οριζοµένων στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, η αίτηση
διόρθωσης πρόδηλων σφαλµάτων δεν υπόκειται σε προθεσµία. Ως πρόδηλο σφάλµα
θεωρείται ιδίως η λανθασµένη αναγραφή των στοιχείων του δικαιούχου του καταχωρισθέντος
στην ανάρτηση δικαιώµατος, η λανθασµένη αναγραφή του είδους του καταχωρισθέντος στην
ανάρτηση δικαιώµατος και η λανθασµένη αναγραφή του καταχωρισθέντος στην ανάρτηση
τίτλου κτήσεως. Με απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε. µπορεί, για τη διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων,
να εξειδικεύεται περαιτέρω η έννοια του προδήλου σφάλµατος.
«4α. ∆εν αποτελούν αίτηση διόρθωσης πρόδηλου σφάλµατος και υπόκεινται στην προθεσµία
της παραγράφου 3 η αίτηση διόρθωσης γεωµετρικών στοιχείων του ακινήτου (θέση, σχήµα,
όρια, εµβαδόν), καθώς επίσης η αίτηση µε την οποία ζητείται εν όλω ή εν µέρει η
αντικατάσταση (ο εκτοπισµός) από τους κτηµατολογικούς πίνακες δικαιώµατος άλλου
δικαιούχου.
Στις περιπτώσεις αυτές υποχρεωτικά, προαιρετικά δε σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την
οποία το αρµόδιο Γραφείο Κτηµατογράφησης κρίνει ότι συντρέχει λόγος να επιληφθεί η
Επιτροπή Ενστάσεων του άρθρου 7, η αίτηση παραπέµπεται αυτεπαγγέλτως στην Επιτροπή
προς κρίση, αφού συνταχθεί υπόµνηµα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 7 του εν
λόγω άρθρου. Κατ΄ εξαίρεση, δεν παραπέµπονται στην Επιτροπή Ενστάσεων: α) οι αιτήσεις

διόρθωσης γεωµετρικών στοιχείων, εφόσον πρόκειται για διορθώσεις που βρίσκονται
σωρευτικά εντός της «ζώνης κανονισµού ορίων» και εντός της «αποδεκτής αποκλίσεως»,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 13α του Ν. 2664/1998, β) οι αιτήσεις διόρθωσης
γεωµετρικών στοιχείων, εφόσον οι δικαιούχοι των επηρεαζόµενων από την αίτηση ακινήτων
συγκατατίθενται εγγράφως για τη διόρθωση είτε συνυπογράφοντας την αίτηση 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 και γ) οι αιτήσεις διόρθωσης γεωµετρικών
στοιχείων, εφόσον οι αιτούµενες διορθώσεις δικαιολογούνται από τις απαιτήσεις των τεχνικών
προδιαγραφών της κτηµατογράφησης σε συνδυασµό µε τους επικαλούµενους από τους
δικαιούχους µεταγεγραµµένους τίτλους ή τις διοικητικές πράξεις που αφορούν στα
επηρεαζόµενα ακίνητα.»
Η παραπάνω µέσα σε « » παρ. 4α, που είχε αντικατασταθεί µε το Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ
162Α΄), αντικαταστάθηκε εκ νέου, µε την παρ. 19, άρθρου 3 του Ν. 4164/5/9.7.2013 (ΦΕΚ
156Α΄).
5. Η ηµεροµηνία, µετα την οποία δεν επιτρέπεται η κατάθεση αίτησης διόρθωσης πρόδηλου
σφάλµατος, ορίζεται µε την απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε που εκδίδεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 2.
6. Με απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε επιτρέπεται η παράταση µέχρι δύο (2) µήνες είτε µόνου του
χρόνου του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 είτε µόνης της προθεσµίας
της πραγράφου 3 του παρόντος άρθρου είτε και των δύο.
7. Οι αιτήσεις διόρθωσης εξετάζονται απο το Γραφείο Κτηµατογράφησης. Για κάθε αίτηση το
Γραφείο Κτηµατογράφησης. Για κάθε αίτηση το Γραφείο Κτηµατογράφησης συντάσσει
υπόµνηµα, το οποίο περιέχει και αιτιολογία για την αποδοχή ή την απόρριψή της.
8. Θέµατα τεχνικού και λεπτοµερειακού χαρακτήρα σχετικά µε την υποβολή και την εξέταση
των αιτήσεων διόρθωσης ρυθµίζονται µε απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε, η οποία δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
Το παραπάνω µέσα σε « » άρθρο 6 τίθεται όπως αντικαθίσταται µε την παρ.16, άρθρου
1 του Ν.3127/17/19.3.2003 (ΦΕΚ 67Α΄).

Άρθρο 7
Ενστάσεις
« 1. α) Κατά των στοιχείων της ανάρτησης µπορεί να υποβληθεί ένσταση ενώπιον της
Επιτροπής Ενστάσεων από όποιον έχει έννοµο συµφέρον. Στην ένσταση αναγράφονται
υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του ενισταµένου, καθώς επίσης τηλέφωνο ή άλλο πρόσφορο
µέσο (ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθµός τηλεοµοιοτύπου κ.λ.π.) για την επικοινωνία του
Γραφείου Κτηµατογράφησης ή της Επιτροπής Ενστάσεων µαζί του.
«β. Η προθεσµία για την άσκηση της ένστασης είναι δύο (2) µήνες και υπολογίζεται, σύµφωνα
µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4. Για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το
Ελληνικό ∆ηµόσιο, η προθεσµία άσκησης ένστασης είναι τέσσερις (4) µήνες.
Με απόφαση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή
µετονοµάζεται, επιτρέπεται η παράταση µέχρι δύο (2) µήνες των ανωτέρω προθεσµιών.»
Η παραπάνω µέσα σε « » περ. β, αντικαταστάθηκε, µε την παρ. 20, άρθρου 3 του Ν.
4164/5/9.7.2013 (ΦΕΚ 156Α΄).

γ) Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο κατά τόπον αρµόδιο Γραφείο Κτηµατογράφησης.
Με απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε. µπορεί να καθορίζεται ο τύπος του εντύπου της ενστάσεως.
δ) Ενστάσεις που αφορούν σε διόρθωση γεωµετρικών στοιχείων του γεωτεµαχίου εντός της
«ζώνης κανονισµού ορίων» και εντός της «αποδεκτής αποκλίσεως», όπως αυτές ορίζονται
στο άρθρο 13 α του Ν. 2664/1998, δεν διαβιβάζονται από το Γραφείο Κτηµατογράφησης στην
Επιτροπή προς κρίση, αλλά διεκπεραιώνονται από αυτό ως αιτήσεις διορθώσεως, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6.
«ε) Ένσταση που αφορά σε αντικατάσταση (εκτοπισµό) από τους προσωρινούς
κτηµατολογικούς πίνακες εν όλω ή εν µέρει καταχωρισθέντος δικαιώµατος άλλου προσώπου
δεν διαβιβάζεται από το Γραφείο Κτηµατογράφησης στην Επιτροπή προς κρίση, αλλά
διεκπεραιώνεται από αυτό ως αίτηση διορθώσεως σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6,
εφόσον ο τρίτος καταχωρισθείς είτε συγκατατίθεται εγγράφως µε ανάκληση της δήλωσής του
ή µε σχετική δήλωσή του ενώπιον συµβολαιογράφου ή µε υπεύθυνη δήλωσή του, επί της
οποίας βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του είτε έχει ζητήσει, λόγω εσφαλµένης
καταχώρισης στους προσωρινούς κτηµατολογικούς πίνακες, την ολική ή µερική διαγραφή του
δικαιώµατός του επί του ακινήτου που αφορά η εν λόγω ένσταση.»
Η παραπάνω µέσα σε « » περ. ε, προστέθηκε, µε το άρθρο 57 του Ν. 4030/21/25.11.2011
(ΦΕΚ 249Α΄).
«2. Η Επιτροπή Ενστάσεων συγκροτείται µε απόφαση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή µετονοµάζεται, και αποτελείται από: α) έναν από τους
ακολούθως κατονοµαζόµενους νοµικούς ως πρόεδρο - µε τη σειρά που αυτοί αναγράφονται
στο κείµενο της παρούσας διάταξης - δηλαδή είτε από έναν πρωτοδίκη ή ειρηνοδίκη µε τριετή
τουλάχιστον προϋπηρεσία, οριζόµενο κατά την κείµενη για τους δικαστικούς λειτουργούς
νοµοθεσία είτε από έναν φύλακα µεταγραφών και υποθηκών µε πενταετή τουλάχιστον
υπηρεσία, υποδεικνυόµενο από τον οικείο σύλλογο είτε από έναν δικηγόρο 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 µε πενταετή
τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόµενο από τον οικείο επιστηµονικό σύλλογο, γ) έναν από
τους ακολούθως κατονοµαζόµενους νοµικούς, δηλαδή έναν φύλακα µεταγραφών και
υποθηκών µε τριετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόµενο από τον οικείο σύλλογο, ή έναν
δικηγόρο µε τριετή τουλάχιστον εµπειρία υποδεικνυόµενο από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο,
ή έναν συµβολαιογράφο µε τριετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόµενο από τον οικείο
συµβολαιογραφικό σύλλογο.»
Η παραπάνω µέσα σε « » παρ. 2, αντικαταστάθηκε, µε την παρ. 21, άρθρου 3 του Ν.
4164/5/9.7.2013 (ΦΕΚ 156Α΄).
3. Για καθένα από τα κατά την παράγραφο 2 τακτικά µέλη της επιτροπής ορίζεται, κατά τον
προβλεπόµενο στην παράγραφο 2 τρόπο, νόµιµος αναπληρωτής του.
4. Ο κατά τις παραγράφους 2 και 3 ορισµός των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της
επιτροπής πραγµατοποιείται µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την υποβολή σχετικού
αιτήµατος εκ µέρους του Ο.Κ.Χ.Ε. Αν παρέλθει η προθεσµία αυτή άπρακτη, ο Ο.Κ.Χ.Ε. έχει
δικαίωµα να ορίσει αυτός το µη υποδεικνυόµενο εµπροθέσµως µέλος, το οποίο για µεν τη
θέση το προέδρου πρέπει να είναι είτε δικηγόρος παρ΄ εφέταις είτε φύλακας µεταγραφών και
υποθηκών είτε συµβολαιογράφος µε πενταετή υπηρεσία στο εν λόγω λειτούργηµα, για δε τη
θέση των υπόλοιπων µελών πρέπει να είναι ένας αγρονόµος – τοπογράφος µηχανικός µε
πενταετή υπηρεσία και ένας ακόµη από τους αµέσως προηγουµένως αναφερόµενους
νοµικούς, µε τριετή υπηρεσία, µε τη σειρά που αυτοί αναγράφονται στο κείµενο της παρούσας
διάταξης.

5. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η συγκρότηση της επιτροπής στην υπό
κτηµατογράφηση περιοχή σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4, ο Ο.Κ.Χ.Ε.
µπορεί µε αιτιολογηµένη απόφασή του να συγκροτήσει την Επιτροπή και οπουδήποτε αλλού
εκτός από την υπό κτηµατογράφηση 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.
6. Με απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε. και µε την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παράγραφο 7,
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 σχετική λεπτοµέρεια.
7. Η επιτροπή αποφαίνεται για τις ενστάσεις εφαρµόζοντας τις εκάστοτε κείµενες διατάξεις και
πιθανολογώντας τα τιθέµενα ενώπιόν της πραγµατικά περιστατικά µε βάση: α) όλα τα νόµιµα
αποδεικτικά µέσα, τα οποία προαποδεικτικώς προσκοµίζουν τα µέρη, β) τις πληροφορίες που
έχει υποχρέωση να παρέχει σε αυτήν το αρµόδιο Γραφείο Κτηµατογράφησης µε τη µορφή
υποµνήµατος ή κατ΄ άλλον τρόπο. Η επιτροπή αποφαίνεται αιτιολογηµένως για τις ενστάσεις
εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών από την παράδοση σε αυτήν από το αρµόδιο Γραφείο
Κτηµατογράφησης των φακέλων των ενστάσεων. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παρατείνεται
για δυο (2) ακόµη µήνες µε απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε. ∆εν θεωρείται επαρκής αιτιολόγηση η
απλή παραποµπή στο υπόµνηµα που έχει εγχειρίσει στην Επιτροπή, για την υποβοήθηση
του έργου της, το Γραφείο Κτηµατογράφησης.
8. Ενώπιον των Επιτροπών οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παρίστανται είτε αυτοπροσώπως
είτε µετά ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου. Στη διαδικασία αυτή επιτρέπεται η συµµετοχή
τεχνικών συµβούλων των παρισταµένων.
«9. Θέµατα σχετικά µε την υποβολή και εξέταση των ενστάσεων, τον τρόπο µε τον οποίο
ενηµερώνονται όσοι έχουν έννοµο συµφέρον, καθώς και κάθε σχετικό ζήτηµα τεχνικού και
λεπτοµερειακού χαρακτήρα, ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Στην ως άνω απόφαση ως τρόπος ενηµέρωσης των ενδιαφεροµένων για τον τόπο και το
χρόνο συνεδρίασης της Επιτροπής µπορεί να προβλέπεται η δηµοσιοποίηση των σχετικών
εκθεµάτων για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής στην ιστοσελίδα της εταιρείας
«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή µετονοµάζεται. Σε κάθε περίπτωση,
προϋπόθεση του παραδεκτού της ένστασης, όταν µε αυτή ζητείται από τον ενιστάµενο η
αντικατάσταση (ο εκτοπισµός) από τους κτηµατολογικούς πίνακες, εν όλω ή εν µέρει,
καταχωρισθέντος δικαιώµατος άλλου προσώπου, αποτελεί η εκ µέρους του ενισταµένου
γνωστοποίηση µε κάθε πρόσφορο τρόπο της ένστασης στον θιγόµενο.»
Η παραπάνω µέσα σε « » παρ. 9, αντικαταστάθηκε, µε την παρ. 22, άρθρου 3 του Ν.
4164/5/9.7.2013 (ΦΕΚ 156Α΄).
Επίσης µε την παρ. 2, άρθρου 13 του Ν. 4164/2013, ορίζεται ότι η παραπάνω παρ. 9,
εφαρµόζεται και στις ενστάσεις που υποβλήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του και
δεν έχουν ακόµη συζητηθεί.
10. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν ο Ο.Κ.Χ.Ε., µε αιτιολογηµένη απόφασή του, κρίνει ότι έχει
παρεισφρήσει σφάλµα τεχνικού χαρακτήρα στην απόφαση της Επιτροπής, το οποίο καθιστά
αδύνατη την εφαρµογή της, ή εάν η απόφαση της Επιτροπής δεν είναι επαρκώς
αιτιολογηµένη, µπορεί να αναπέµψει την υπόθεση στην Επιτροπή για επανεξέταση ή για
συµπλήρωση της αιτιολογίας. Οµοίως, σε περιπτώσεις που ο Ο.Κ.Χ.Ε. κρίνει, µε
αιτιολογηµένη απόφασή του, ότι οι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος και διασφάλισης της
πληρότητας και ορθότητας των τελικών κτηµατολογικών διαγραµµάτων και πινάκων
επιβάλλουν την εξέταση από την Επιτροπή συγκεκριµένων υποθέσεων, για τις οποίες δεν
έχουν υποβληθεί ενστάσεις, µπορεί να ζητεί από την Επιτροπή την οποία µπορεί, σύµφωνα

µε όσα προβλέπονται στο άρθρο αυτό να συγκροτεί σε οποιοδήποτε στάδιο της
κτηµατογράφησης, χωρίς να δεσµεύεται από προθεσµίες – την εξέταση των υποθέσεων
αυτών, ενηµερώνοντας σχετικώς τους ενδιαφερόµενους µε κάθε πρόσφορο τρόπο».
Στη θέση του καταργηθέντος µε την παρ. 17, άρθρου 1 του Ν. 3127/2003 (ΦΕΚ 67Α΄)
άρθρου 7, προστίθεται το παραπάνω µέσα σε « » νέο άρθρο 7 µε την παρ. 13, άρθρου 1
του Ν. 3481/29.7/2.8.2006 (ΦΕΚ 162Α΄).

«Άρθρο 8
Αναµόρφωση προσωρινών κτηµατολογικών διαγραµµάτων και πινάκων µετά την εξέταση
των αιτήσεων διόρθωσης.
«Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των άρθρων 6 και 7, το Γραφείο Κτηµατογράφησης
µπορεί να ζητήσει, µέσω του Ο.Κ.Χ.Ε., ή της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.», από τον
αρµόδιο φύλακα µεταγραφών και υποθηκών, εφόσον κριθεί αναγκαίο, τη χορήγηση
πιστοποιητικών ή άλλων στοιχείων µε σκοπό τη συµπλήρωση των προσωρινών
διαγραµµάτων και πινάκων».
Το παραπάνω µέσα σε «» άρθρο 8 που είχε αντικατασταθεί µε την παρ. 19, αρθρ. 1 του
Ν. 3127/2003 (ΦΕΚ 67 Α΄) τίθεται όπως αντικαθίσταται εκ νέου µε την παρ. 14, άρθρ. 1
του Ν. 3481/29.7/2.8.2006 (ΦΕΚ 162 Α΄)

«Άρθρο 8α
Το αρµόδιο Γραφείο Κτηµατογράφησης µπορεί να ζητεί µέσω του Ο.Κ.Χ.Ε ή της εταιρείας
«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε» απο τον αρµόδιο φύλακα µεταγραφών και υποθηκών τη χορήγηση
πιστοποιητικών και άλλων στοιχείων και πριν απο τον προβλεπόµενο στο προηγούµενο
άρθρο χρόνο.»
Το παραπάνω µέσα σε « » άρθρο 8α τίθεται όπως αντικαθίσταται µε την παρ. 18,
άρθρου 1 του Ν. 3127/17/19.3.2003 (ΦΕΚ 67Α΄).

Άρθρο 8β
«Ο Οργανισµός Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος, για τη διασφάλιση της
ορθότητας των πρώτων κτηµατολογικών εγγραφών, µπορεί να ζητεί την παροχή
πληροφοριών και εν γένει υπηρεσιών από τους αρµόδιους φύλακες µεταγραφών και
υποθηκών.
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων,
Οικονοµίας και Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης ύστερα απο εισήγηση του Ο.Κ.Χ.Ε, ρυθµίζονται
όλα τα θέµατα σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών απο τους υποθηκοφύλακες και ιδίως το
αντικείµενο της εργασίας τους, ο χρόνος εντός του οποίου αυτή πρέπει να παρασχεθεί και η
αµοιβή τους. Με όµοια απόφαση µπορεί να προβλέπεται η συµµετοχή και άλλων
επαγγελµατικών ή επιστηµονικών φορέων στη διαδικασία επαλήθευσης των στοιχείων της

κτηµατογράφησης µέσω των τηρούµενων στα υποθηκοφυλακεία βιβλίων και ιδίως των
δικηγορικών συλλόγων της χώρας. »»
Το παραπάνω µέσα σε « » άρθρο 8β, προστέθηκε µε την παρ. 14, άρθρου 25 του Ν.
2664/27.11/3.12.1998 (ΦΕΚ 275Α΄) ενώ το παραπάνω µέσα σε «» εδάφιο,
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 20, άρθρου 1 του Ν. 3127/17/19.3.2003 (ΦΕΚ 67Α΄).

[[Άρθρο 9
∆εύτερη ανάρτηση των στοιχείων της κτηµατογράφησης
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 8, τα στοιχεία της κτηµατογράφησης
αναρτώνται για δεύτερη φορά. Για τη δεύτερη ανάρτηση και τη σχετική µε αυτήν ανακοίνωση
του Ο.Κ.Χ.Ε ισχύουν αναλόγως όσα ορίζονται στο άρθρο 4 σε συνδυασµό µε τις
παραγράφους 3 και 6 του άρθρου 6. Στην ανακοίνωση αυτή γίνεται µνεία του δικαιώµατος
υποβολής ένστασης από όποιον έχει έννοµο συµφέρον ενώπιον της κατά το άρθρο 10
Επιτροπής.]]
Το παραπάνω µέσα σε [[ ]] άρθρο 9, που είχε τροποποιηθεί µε το Ν. 3127/2003 (ΦΕΚ
67Α΄), καταργήθηκε µε την παρ. 15, άρθρου 1 του Ν. 3481/29.7/2.8.2006 (ΦΕΚ 162Α΄)

Άρθρο 9α
«Οι κατά τα άρθρα 1, 2, και 4 του παρόντος νόµου κοινοποιήσεις γίνονται επίσης στο
∆ηµόσιο, εκπροσωπούµενο από τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, καθώς και στους
κατά τόπους αρµόδιους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού».
Το παραπάνω µέσα σε « » άρθρο 9α που είχε προστεθεί µε την παρ. 1, άρθρ. 25 του Ν.
2664/1998 (ΦΕΚ 275 Α΄), τίθεται όπως αντικαθίσταται µε την παρ. 16, άρθρο 1 του Ν.
3481/29.7/2.8.2006 (ΦΕΚ 162 Α΄)

[[Άρθρο 10
Ενστάσεις
«1. α) Κατά των στοιχείων κτηµατογράφησης της δεύτερης ανάρτησης µπορεί να υποβληθεί
ένσταση ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων απο όποιον έχει έννοµο συµφέρον. Αντικείµενο
ένστασης δεν επιτρέπεται να αποτελούν αµφισβητήσεις ως προς το εµβαδόν του ακινήτου
που καταχωρίσθηκε στον κτηµατολογικό πίνακα.
β) Η προθεσµία για την άσκηση της ένστασης είναι δύο (2) µήνες και υπολογίζεται σύµφωνα
µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 σε συνδυασµό προς το άρθρο 9. για τους
κατοίκους της αλλοδαπής η προθεσµία άσκησης ένστασης είναι τέσσερις (4) µήνες.
γ) Η ένσταση υποβάλλεται στο κατά τόπον αρµόδιο Γραφείο Κτηµατογράφησης.
2. Η Επιτροπή Ενστάσεων συγκροτείται µε απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε και αποτελείται από : α)
έναν απο τους ακολούθως κατονοµαζόµενους νοµικούς, ως πρόεδρο, µε τη σειρά που αυτοί
αναγράφονται στο κείµενο της παρούσας διάταξης, δηλαδή είτε έναν πρωτοδίκη ή ειρηνοδίκη
µε τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία, οριζόµενο κατά την κείµενη για τους δικαστικούς
λειτουργούς νοµοθεσίας, είτε έναν δικηγόρο παρ΄εφέταις µε πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία,

υποδεικνυόµενο απο τον οικείο δικηγορικό σύλλογο, είτε έναν φύλακα µεταγραφών και
υποθηκών, υποδεικνυόµενο απο τον οικείο σύλλογο µε πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, είτε
έναν συµβολαιογράφο µε πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόµενο απο το οικείο
συµβολαιογραφικό σύλλογο,
β) έναν αγρονόµο - τοπογράφο µηχανικό µε πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία,
υποδεικνυόµενο απο τον οικείο νοµάρχη, γ) έναν απο τους ακολούθως κατονοµζόµενους
νοµικούς δηλαδή έναν δικηγόρο παρ΄εφέταις, υποδεικνυόµενο απο τον οικείο δικηγορικό
σύλλογο ή έναν φύλακα µεταγραφών και υποθηκών, υποδεικνυόµενο απο τον οικείο σύλλογο
µε τριετή τουλάχιστον υπηρεσία ή έναν συµβολαιογράφο µε τριετή τουλάχιστον υπηρεσία,
υποδεικνυόµενο απο τον οικείο συµβολαιογραφικό σύλλογο.»
Οι παραπάνω µέσα σε « » παρ. 1 και 2 οι οποίοι είχαν αντικατασταθεί µε τις παρ. 13 και
5 αντίστοιχα του άρθρου 25 του Ν. 2664/27.11/3.12.1998 (ΦΕΚ 275Α΄) καθώς και ο τίτλος
του άρθρου 10 τίθεται όπως αντικαθίσταται εκ νέου µε την παρ. 22, άρθρου 1 του Ν.
3127/17/19.3.2003 (ΦΕΚ 67Α΄).
«3. Για καθένα από τα κατά την παράγραφο 2 τακτικά µέλη της επιτροπής ορίζεται, κατά τον
προβλεπόµενο στην παράγραφο 2 τρόπο, νόµιµος αναπληρωτής του».
Η παραπάνω µέσα σε « » παράγρ. 3 τίθεται όπως αντικαθίσταται µε την παράγρ. 6 του
άρθρ. 25 του Ν. 2664/27.11/3.12.1998 (ΦΕΚ 275 Α΄).
«4. Ο κατά τις παραγράφους 2 και 3 ορισµός των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της
επιτροπής πρέπει να να πραγµατοποιείται µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την υποβολή
σχετικού αιτήµατος από µέρους του Οργανισµού Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων
Ελλάδος. Αν παρέλθει η προθεσµία αυτή, ο Οργανισµός Κτηµατολογίου και
Χαρτογραφήσεων Ελλάδος έχει δικαίωµα να ορίσει αυτός το µη υποδεικνυόµενο
εµπροθέσµως µέλος, το οποίο, για µεν τη θέση του προέδρου πρέπει να είναι είτε δικηγόρος
παρ' εφέταις είτε φύλακας µεταγραφών και υποθηκών είτε συµβολαιογράφος µε µε πενταετή
υπηρεσία στο εν λόγω λειτούργηµα, για δε τη θέση των υπόλοιπων µελών πρέπει να είναι
ένας αγρονόµος - τοπογράφος µηχανικός µε πενταετή υπηρεσία και ένας ακόµη από τους
αµέσως προηγουµένως αναφερόµενους νοµικούς µε τριετή υπηρεσία, µε τη σειρά που αυτοί
αναγράφονται στο κείµενο της παρούσας διάταξης».
Η παραπάνω µέσα σε « » παράγρ. 4 τίθεται όπως αντικαθίσταται µε την παρ. 7 του
άρθρου 25 του Ν. 2664/27.11/3.12.1998 (ΦΕΚ 275 Α΄).
«4.α. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η συγκρότηση της
Επιτροπής στην υπό κτηµατογράφηση περιοχή σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων
2,3 και 4 ο Ο.Κ.Χ.Ε µπορεί µε αιτιολογηµένη απόφαση του να συγκροτήσει την Επιτροπή και
οπουδήποτε αλλού εκτός απο την υπό κτηµατογράφηση περιοχή, ζητώντας εκ νέου την
υπόδειξη όλων των µελών της απο αντίστοιχους φορείς της περιοχής όπου πρόκειται να
λειτουργήσει και σε κάθε περίπτωση απο αντίστοιχους φορείς της Αθήνας.»
Η παραπάνω µέσα σε « » παρ. 4α προστίθεται µε την παρ.23, άρθρου 1 του
Ν.3127/17/19.3.2003 (ΦΕΚ 67 Α΄).
«5. Με απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε και µε την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παράγραφο 6,
ρυθµίζονται η κατά τόπο αρµοδιότητα της Επιτροπής και ο τρόπος λειτουργίας της, η
γραµµατειακή της υποστήριξη, η αµοιβή των µελών και του γραµµατέα της, η οποία µπορεί
να καθορίζεται κατά παρέκκλιση απο τις κείµενες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλη σχετική
λεπτοµέρεια.
6. Η επιτροπή αποφαίνεται για τις ενστάσεις εφαρµόζοντας τις εκάστοτε κείµενες διατάξεις και
πιθανολογώντας τα τιθέµενα ενώπιόν της πραγµατικά περιστατικά µε βάση: α) όλα τα νόµιµα
αποδεικτικά µέσα, τα οποία προαποδεικτικώς προσκοµίζουν τα µέρη, β) τις πληροφορίες που
έχει υποχρέωση να παρέχει σε αυτήν το αρµόδιο Γραφείο Κτηµατογράφησης µε τη µορφή
υποµνήµατος ή κατ'άλλον τρόπο. Ο χρόνος µέσα στον οποίο οφείλει να αποφανθεί η

Επιτροπή για τις ενστάσεις είναι δύο (2) µήνες απο την παράδοση σε αυτήν απο το αρµόδιο
Γραφείο Κτηµατογράφησης των φακέλων των ενστάσεων. Η προθεσµία αυτή µπορεί να
παρατείνεται για δύο (2) ακόµη µήνες µε απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε..
7. Ενώπιον των Επιτροπών οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παρίστανται είτε αυτοπροσώπως
είτε µετά ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου. Στη διαδικασία αυτή επιτρέπεται η συµµετοχή
τεχνικών συµβούλων των παρισταµένων.
8. Θέµατα σχετικά µε την υποβολή και εξέταση των ενστάσεων, τον τρόπο µε τον οποίο
ενηµερώνονται όσοι έχουν εννοµο συµφέρον, καθώς και κάθε σχετικό ζήτηµα τεχνικού και
λεπτοµερειακού, ρυθµίζονται µε απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.»]]
Οι παραπάνω µέσα σε « » παρ. 5 και 6 τίθενται όπως αντικαθίστανται ενώ οι παρ. 7 και
8 προστίθενται, µε την παρ. 24, άρθρου 1 του Ν. 3127/17/19.3.2003 (ΦΕΚ 67Α').
Το παραπάνω µέσα σε [[ ]] άρθρο 10 καταργήθηκε µε την παρ. 17, άρθρο 1 του Ν.
3481/29.7/2.8.2006 (ΦΕΚ 162 Α΄).

[[Άρθρο 10α
Στις πρωτοβάθµιες και δευτεροβάθµιες επιτροπές των άρθρων 7 και 10 αντίστοιχα οι
ενδιαφερόµενοι παρίστανται είτε αυτοπροσώπως είτε µετά ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου.
Κατά τη διαδικασία αυτή είναι επίσης δυνατή η συµµετοχή τεχνικών συµβούλων των
παρισταµένων]].
Το παραπάνω µέσα σε [[ ]] άρθρο 10α το οποίο είχε προστεθεί µε την παρ. 2, άρθρου
25 του Ν. 2664/27.11/3.12.1998 (ΦΕΚ 275Α'), καταργείται µε την παρ. 25, άρθρου 1 του
Ν. 3127/17/19.3.2003 (ΦΕΚ 67Α').

Άρθρο 11
Περαίωση της κτηµατογράφησης
«1. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, όπως αυτές προβλέπονται στα άρθρα 6,7,8,8α
και 8β, το αρµόδιο Γραφείο Κτηµατογράφησης αναµορφώνει τα κτηµατολογικά διαγράµµατα
και τους κτηµατολογικούς πίνακες, λαµβάνοντας υπόψη και κάθε άλλο στοιχείο που έχει
συλλεγεί εν τω µεταξύ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νοµού αυτού. Εγγραπτέο δικαίωµα, για
το οποίο υποβλήθηκε εκπρόθεσµη δήλωση της παραγράφου 8 του άρθρου 2 µετά την
ανάρτηση, δεν καταχωρίζεται στον κτηµατολογικό πίνακα, εφόσον η καταχώρισή του θα
συνεπαγόταν την αντικατάσταση (τον εκτοπισµό) δικαιώµατος που είχε περιληφθεί στον
κτηµατολογικό πίνακα της ανάρτησης. Ο περιορισµός αυτός δεν ισχύει στις περιπτώσεις της
ειδικής και καθολικής διαδοχής στο δικαίωµα που είχε περιληφθεί στους κτηµατολογικούς
πίνακες της ανάρτησης ούτε στις περιπτώσεις που προσκοµίζεται δικαστική απόφαση, µε την
οποία επιλύεται διαφορά µεταξύ δηλούντων. Σε κάθε περίπτωση, στη στήλη των
παρατηρήσεων του κτηµατολογικού πίνακα καταχωρίζεται σύντοµη αιτιολόγηση για τις
µεταβολές που επέρχονται σε σχέση µε τον αντίστοιχο κτηµατολογικό πίνακα της ανάρτησης.
Αµέσως µετά το πέρας της αναµόρφωσης αυτής, εκδίδεται από τον Ο.Κ.Χ.Ε. διαπιστωτική
πράξη περαίωσης της όλης διαδικασίας κτηµατογράφησης».

Το παραπάνω µέσα σε « » άρθρο 11 τίθεται όπως αντικαθίσταται µε την παρ. 18 άρθρο
1 του Ν. 3481/29.7/2.8.2006 (ΦΕΚ 162 Α΄)

«2. Οι αναµορφωµένοι κτηµατολογικοί πίνακες και διαγράµµατα αναρτώνται στην ιστοσελίδα
της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή µετονοµάζεται. Με
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, η οποία
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ζητήµατα τεχνικού και
λεπτοµερειακού χαρακτήρα για την ανάρτηση. Με ίδια απόφαση µπορεί να προβλεφθεί η
αποστολή αποσπασµάτων από τους αναµορφωµένους κτηµατολογικούς πίνακες και τα
διαγράµµατα στους αναγραφόµενους ως δικαιούχους.
3. Κατ΄ εξαίρεση των οριζοµένων στην παράγραφο 1, µε αιτιολογηµένη απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µπορεί να διαπιστώνεται η
περαίωση της διαδικασίας κτηµατογράφησης για κτηµατολογικές ενότητες, όταν για το σύνολο
των ακινήτων που βρίσκονται σε αυτές δεν έχει υποβληθεί ένσταση κατά το άρθρο 7 ή δεν
επηρεάζονται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο από την υποβολή ένστασης.
Στην περίπτωση αυτή το περιεχόµενο των προσωρινών κτηµατολογικών πινάκων και
διαγραµµάτων του άρθρου 4, όπως αυτό αναµορφώθηκε µετά την ολοκλήρωση των
διαδικασιών των άρθρων 6, 8, 8α και 8β, µεταφέρεται στους τελικούς κτηµατολογικούς
πίνακες και διαγράµµατα και διενεργούνται οι πρώτες εγγραφές στα κτηµατολογικά βιβλία
κατά το άρθρο 12.»
Οι παραπάνω µέσα σε « » παρ. 2 και 3, προστέθηκαν, µε την παρ. 23, άρθρου 3 του Ν.
4164/5/9.7.2013 (ΦΕΚ 156Α΄).

«Άρθρο 12
Πρώτες Εγγραφές στα κτηµατολογικά βιβλία
Μετά την έκδοση της κατά το προηγούµενο άρθρο διαπιστωτικής πράξης, το αρµόδιο
Κτηµατολογικό Γραφείο που προβλέπεται στο Ν. 2664/1998 προβαίνει στις πρώτες εγγραφές
στα κτηµατολογικά βιβλία για τα ακίνητα που περιλαµβάνονται στην πράξη αυτή. Η
ηµεροµηνία καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα κτηµατολογικά βιβλία σηµειώνεται στα
βιβλία αυτά.»
Το παραπάνω µέσα σε « » άρθρο 12, αντικαταστάθηκε, µε την παρ. 24, άρθρου 3 του Ν.
4164/5/9.7.2013 (ΦΕΚ 156Α΄).

Άρθρο 13
Νοµοθετικές εξουσιοδοτήσεις
«1. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων
Έργων και ∆ικαιοσύνης, ύστερα από πρόταση του Οργανισµού Κτηµατολογίου και
Χαρτογραφήσεων Ελλάδος, συνιστώνται τα προβλεπόµενα στο Ν. 2664/1998 Κτηµατολογικά
Γραφεία».
Η παραπάνω µέσα σε « » παρ. 1 τίθεται όπως αντικαθίσταται µε την παρ. 19, άρθρο 1
του Ν. 3481/29.7/2.8.2006 (ΦΕΚ 162 Α΄)

2. Με αποφάσεις του Ο.Κ.Χ.Ε. που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
ρυθµίζεται, πλην των ζητηµάτων που καλύπτονται µε τις προβλεπόµενες σε προηγούµενες
διατάξεις του παρόντος νόµου ειδικές νοµοθετικές εξουσιοδοτήσεις, κάθε άλλο ζήτηµα
εφαρµογής αυτού του νόµου, τεχνικού ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα.

«Άρθρο 13α
«1. Όπου στο νόµο αυτόν, ορίζεται ότι υποβάλλονται δηλώσεις στο Γραφείο
Κτηµατογράφησης, οι δηλώσεις αυτές, καθώς και τα συνυποβαλλόµενα µε αυτή έγγραφα και
τυχόν τοπογραφικά διαγράµµατα µπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά µέσω της ειδικής
εφαρµογής της εταιρείας "ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", όπως αυτή
µετονοµάζεται. Θέµατα τεχνικού και λεπτοµερειακού χαρακτήρα σχετικά µε την ηλεκτρονική
υποβολή της δήλωσης και των συνυποβαλλόµενων µε αυτή εγγράφων, µπορούν να
ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, η
οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
Η παραπάνω µέσα σε « » παρ. 1, που είχε αντικατασταθεί µε το Ν. 3127/2003 (ΦΕΚ
67Α΄), αντικαταστάθηκε εκ νέου, µε την παρ. 25, άρθρου 3 του Ν. 4164/5/9.7.2013 (ΦΕΚ
156Α΄).
«2. Όπου στο νόµο αυτόν ορίζεται ότι γίνονται αναρτήσεις, τοιχοκολλήσεις ή άλλου είδους
ανακοινώσεις στο χώρο των Γραφείων Κτηµατογράφησης, αυτές µπορούν µε απόφαση του
Ο.Κ.Χ.Ε να γίνουν και στο οικείο κοινοτικό ή δηµοτικό κατάστηµα ή στον Ο.Κ.Χ.Ε. ή όπου
αλλού ορίζει η εν λόγω απόφαση.
3. Στην περίπτωση που η κτηµατογράφηση διενεργείται απο αναδόχους µελετών
κτηµατογράφησης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1, τα έγγραφα
που εκδίδονται και χορηγούνται απο το Γραφείο Κτηµατογράφησης υπογράφονται µόνο απο
τον νόµιµο εκπρόσωπο του αναδόχου.»
Οι παραπάνω µέσα σε « » παρ. 2 και 3 τίθενται όπως αντικαθίστανται µε την παρ.31,
άρθρου 1 του Ν. 3127/17/19.3.2003 (ΦΕΚ 67Α΄).
4. Όπου στο Ν. 2308/1995 προβλέπεται αρµοδιότητα του Οργανισµού Κτηµατολογίου και
Χαρτογραφήσεων Ελλάδος για την έκδοση αποφάσεων, αυτές εκδίδονται ύστερα από
πρόταση της ανώνυµης εταιρείας "Κτηµατολόγιο Ανώνυµη Εταιρεία».
Το παραπάνω µέσα σε « » άρθρο 13α προστίθεται µε την παράγρ. 11 του άρθρου 25
του Ν. 2664/27.11/3.12.1998 (ΦΕΚ 275 Α΄).
«5. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, οι οποίες πρόσκαιρα καθιστούν αδύνατη ή ιδιαίτερα
δυσχερή την έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, αποσπασµάτων και εν γένει εγγραφών
από τον Ο.Κ.Χ.Ε., το Γραφείο Κτηµατογράφησης ή τους ανάδοχους κτηµατογράφησης - τα
οποία πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, αποσπάσµατα κ.λ.π., σύµφωνα µε το νόµο αυτόν,
αποτελούν προϋπόθεση για την έγκυρη κατάρτιση δικαιοπραξιών, για τη συζήτηση
υποθέσεων στα δικαστήρια ή για την καταχώριση πράξεων στα βιβλία των
υποθηκοφυλακείων - µπορεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ο.Κ.Χ.Ε. να
αίρεται, για όσο χρόνο κρίνεται αναγκαίο, η υποχρέωση επισύναψης των εν λόγω εγγράφων
στα συµβόλαια, προσκόµισης τους ενώπιον των δικαστηρίων και ελέγχου της υπάρξεως τους
εκ µέρους των υποθηκοφυλάκων κατά την καταχώριση πράξεων στα βιβλία που τηρούν,
οπότε και χορηγείται από τον Ο.Κ.Χ.Ε. σχετική βεβαίωση σε όποιον έχει έννοµο συµφέρον.
Στην ίδια απόφαση προβλέπεται η τήρηση εναλλακτικού µηχανισµού ενηµέρωσης της βάσης
δεδοµένων της κτηµατογράφησης για όσο χρόνο διαρκεί η κατάσταση ανωτέρας βίας».

Η παραπάνω µέσα σε «» παρ. 5 προστίθεται µε την παρ. 20, άρθρο 1 του Ν.
3481/29.7/2.8.2006 (ΦΕΚ 162 Α΄).

Άρθρο 14
Λοιπές διατάξεις
1. Για τη µελέτη, σύνταξη και λειτουργία του Εθνικού Κτηµατολογίου δύναται να συσταθεί
ανώνυµη εταιρεία για την οποία εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 6 έως
17 του άρθρου 5 του Ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138Α΄), όπως συµπληρώθηκαν µε την παράγραφο
2 του άρθρου δεύτερου του Ν. 2261/1994 (ΦΕΚ 205Α΄) όπως κάθε φορά ισχύουν. «Στην ίδια
εταιρεία ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων δύναται µε
αποφάσεις του, ύστερα από πρόταση του Οργανισµού Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων
Ελλάδος, να µεταφέρει αρµοδιότητες και οικονοµικούς πόρους του Οργανισµού αυτού». Οι
αποφάσεις αυτές δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Το παραπάνω µέσα σε « » 2ο εδάφιο τίθεται όπως αντικαθίσταται µε την παράγρ. 8 του
άρθρου 25 του Ν. 2664/27.11/3.12.1998 (ΦΕΚ 275Α΄).
2. Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας της παραγράφου 1, που θα συσταθεί για τη µελέτη,
σύνταξη και λειτουργία του Εθνικού Κτηµατολογίου, µπορούν να µετέχουν υπάλληλοι του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, του Ο.Κ.Χ.Ε., καθώς και µέλη
του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου οποιασδήποτε ειδικότητας και ιδιότητας.
3. 4. 5. (Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 παραλείπονται γιατί δεν αφορούν θέµατα του Κώδικα.)
6. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν. 1512/1985, όπως ισχύει ήδη, προστίθεται
εδάφιο που έχει ως εξής:
«7. α) Η ένταξη στο Εθνικό Κτηµατολόγιο των περιοχών που υπάγονται στον Κτηµατολογικό
Κανονισµό ∆ωδεκανήσου, καθώς και άλλα συναφή ζητήµατα ρυθµίζονται µε προεδρικό
διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Με το ίδιο διάταγµα ρυθµίζονται θέµατα
διοικητικά και υπηρετούντος προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
β) Το Κτηµατολογικό Γραφείο Πρωτευούσης εντάσσεται στο Εθνικό Κτηµατολόγιο µετά την
έκδοση της διαπιστωτικής πράξης περαίωσης της κτηµατογράφησης για τις περιοχές
Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου που εµπίπτουν στην αρµοδιότητά του και την καταχώριση
από το αρµόδιο Κτηµατολογικό Γραφείο που προβλέπεται στο Ν. 2664/1998, των πρώτων
εγγραφών στα κτηµατολογικά βιβλία των ακινήτων των παραπάνω περιοχών, κατά τα
οριζόµενα στα άρθρα 11 και 12 του Ν. 2308/1995.
Με απόφαση των Υπουργών ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ρυθµίζονται θέµατα διοικητικά και
υπηρετούντος προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
Για την ολοκλήρωση της κτηµατογράφησης των περιοχών Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου
που εµπίπτουν στην αρµοδιότητά του, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 9, 4, 5,
6, 7, 8, 8α, 8β, 9α, 11 και 12 του Ν. 2308/1995, όπως ισχύει.
Θέµατα τεχνικού και λεπτοµερειακού χαρακτήρα σχετικά µε την ολοκλήρωση της
κτηµατογράφησης των περιοχών Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου που εµπίπτουν στην

αρµοδιότητά του, ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
Η παραπάνω µέσα σε « » παρ. 7, αντικαταστάθηκε, µε την παρ. 26, άρθρου 3 του Ν.
4164/5/9.7.2013 (ΦΕΚ 156Α΄).

Άρθρο 15
1. Από τις πιστώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 17 του Ν. 1647/1986
(ΦΕΚ 141Α΄) όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 52 του Ν. 1832/1989 (ΦΕΚ 54Α΄),
επιτρέπεται να καλύπτονται και οι δαπάνες για τις εκτός έδρας µετακινήσεις και οδοιπορικά
έξοδα για µεταβάσεις στα Κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσωπικού του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και της Γενικής Γραµµατείας
∆ηµόσιων Έργων, προς υποστήριξη θεµάτων και αιτηµάτων των υπηρεσιών αυτών στα
αρµόδια κοινοτικά όργανα.
Από τις ίδιες πιστώσεις µπορεί επίσης να να καλύπτονται, ειδικά για το Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και τη Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιων
Έργων και οι δαπάνες για εκτός έδρας κίνηση και οδοιπορικά έξοδα και του λοιπού µη
τεχνικού προσωπικού, καθώς επίσης και οι αµοιβές για υπερωριακή, νυχτερινή και
εξαιρέσιµων ηµερών εργασία του τεχνικού και λοιπού προσωπικού.
2. α) Στη δεύτερη σειρά της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του Ν. 1418/1984, όπως
αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 10 του άρθρου 2 του Ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138Α΄), µετά
τις λέξεις "εκπονούµενης µελέτης" προστίθενται οι λέξεις "µετά την έγκρισή της".
β) Στο τέλος της ανωτέρω παραγράφου 7 προστίθενται τα κάτωθι:
3. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου Μόνου του Ν. ∆/τος 2726/1953 (ΦΕΚ 325Α΄)
προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:
"Σε περίπτωση άρνησης, δυστροπίας ή καθυστέρησης κατάθεσης των αµοιβών µελετών ή
επιβλέψεων από τον εργοδότη µπορεί και το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας να επιδιώξει
δικαστικώς την είσπραξη της οφειλόµενης αµοιβής, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου
µέλους του Τ.Ε.Ε. ή της εταιρείας εκπονήσεως τεχνικών µελετών ή των εκάστοτε
συνιστώµενων γραφείων ή συµπραττόντων γραφείων εκπονήσεως τεχνικών µελετών, στην
οποία θα προσδιορίζεται και το σύνολο της δικαιούµενης αµοιβής".
4. (Η παράγραφος 4 παραλείπεται γιατί ρυθµίζει θέµατα συστάσεως Τ.Ε.Ε.)
5. α) Στο τέλος της παραγράφου 17 του άρθρου 5 του Ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138Α΄) προστίθεται
φράση που έχει ως εξής:
β) Η αληθινή έννοια των διατάξεων της παραγράφου 35 του άρθρου 27 του Ν. 2166/1993
είναι ότι σε αυτές δεν περιλαµβάνεται το αντίστοιχης ειδικότητας προσωπικό των εξαιρέσεων
που προβλέπονται στις διατάξεις των περιπτώσεων γ΄, δ΄, ε΄, η΄, ια΄, ιβ΄, ιγ΄, και ιδ΄, της
παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, καθώς και το προσωπικό µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών.

Άρθρο 16
1. Η παράγραφος 1 παραλείπεται γιατί ρυθµίζει θέµατα άσχετα µε τη νοµοθεσία του Κώδικα.
2. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23Α΄), όπως αυτή
συµπληρώθηκε µε τις παραγράφους 9, 10 και 11 του άρθρου 4 του Ν. 2229/1994 (ΦΕΚ
138Α΄), προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:
3. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 19 του άρθρου 5 του Ν. 2229/1994
προστίθενται τα εξής:
4. 5. (Οι παράγραφοι 4 και 5 παραλείπονται γιατί δεν αφορούν θέµατα σχετικά µε τη
νοµοθεσία του Κώδικα.)
6. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 679/1977, που προστέθηκε µε την
παράγραφο 3 του άρθρου 5 του Ν. 2229/1994, προστίθενται εδάφια που έχουν ως εξής:

Άρθρα 17 - 19
(Τα άρθρα 17 έως και 19 παραλείπονται, γιατί δεν αφορούν θέµατα του Κώδικα).

Άρθρο 20
Έναρξη ισχύος
Ο παρών νόµος αρχίζει να 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, 15 Ιουνίου 1995
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

