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ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΛΟΓΩ ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ν.2664/98) 

 

Α. Στοιχεία & Ιδιότητα Αιτούντος: 

 

Στοιχεία: 

Επώνυµο …………………………..……… Όνοµα ….………….…..………. …………………….… 

Πατρώνυµο ……………………………………. ……………………………….……………………... 

Αριθµός ταυτότητας /∆ιαβατηρίου ……………………………Εκδούσα αρχή …….…..…………….. 

∆ιεύθυνση (Οδός, αριθµός, ΤΚ, Χώρα)….…………………………………………….……….……… 

……..………………………………………………………….……Τηλέφωνο ………….…………… 

 

Ιδιότητα:(1) 

∆ιάδικος                             � 
Πληρεξούσιος ∆ικηγόρος (Α.Μ./ ∆.Σ: ………….. ……)                                            � 

Μηχανικός                 (Α.Μ…………………….. …)                                                               �                          

 

 

Β. Η διόρθωση αφορά σε: (2) 

 
 

α) Αρχικές Εγγραφές                      � 

β) Μεταγενέστερες Εγγραφές                                                                                                                                                          � 

 

Γ. Στοιχεία ∆ικογράφου: 

 
 Γ1. Είδος ∆ικογράφου: (3) 

 

 ΑΓΩΓΗ 
 

Άρθρο 6 παρ. 2 Ν.2664/98                                 � 

Άρθρο 13 παρ.2 Ν.2664/98                                                                                                                                                            � 

 

ΑΙΤΗΣΗ/ΠΡΟΣΦΥΓΗ 
 

Άρθρο 6 παρ. 3 Ν.2664/98                          � 

Άρθρο 6 παρ. 8 Ν.2664/98                     � 

Άρθρο 18 παρ. 2 (προσφυγή κατά απόφασης Προϊσταµένου  

για διόρθωση προδήλου σφάλµατος)                            � 

Άρθρο 19 παρ.2 (προσφυγή κατά απόφασης Προϊσταµένου  

για διόρθωση γεωµετρικών στοιχείων ακινήτου)                                                                      � 

 



 

 

 

Γ2. ∆ικαστήριο: …………………………………………………..….……………………....………… 

 

Γ3. Αριθµός & Ηµεροµηνία κατάθεσης δικογράφου: ………………………………………………. 

 

Γ4. Ηµεροµηνία δικασίµου: ……………………………………………………………..……………. 

 

Γ5. Στοιχεία καταχώρισης του δικογράφου στα Κτηµατολογικά Βιβλία: (4) 

      
       Κτηµατολογικό Γραφείο:…………………………………………………………………………. 
        

            Αρ. & Ηµεροµηνία καταχώρισης : ……….………………………………..……………………. 

 

∆. Στοιχεία ακινήτου/των: (5) 

 

∆1. ΚΑΕΚ για τα οποία ζητείται η διόρθωση *: 

 ΚΑΕΚ             

   ΚΑΕΚ             

 

∆2. ΚΑΕΚ τα οποία επηρεάζει η διόρθωση *: 

ΚΑΕΚ             

ΚΑΕΚ             

ΚΑΕΚ             

ΚΑΕΚ             

ΚΑΕΚ             

ΚΑΕΚ             

 

(*όταν η διόρθωση αφορά στη δηµιουργία νέου ακινήτου που δεν υφίσταται στην κτηµατολογική βάση, 

συµπληρώνονται µόνο τα επηρεαζόµενα γεωτεµάχια) 

 

Ε. Πρόσθετες Πληροφορίες (κατά την κρίση του αιτούντος) 

 

 

 

 

 

 

    

 

Συνηµµένα: 

 

1. Αντίγραφο ∆ικογράφου 

 

2. Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα Γεωµετρικών Μεταβολών 

 

3. ………………………………………………………………… 

 

4…………………………………………………………………. 

 

 

 



ΑΙΤΟΥΜΑΙ 
Την έκδοση εισήγησης για τη συνδροµή των τεχνικών προϋποθέσεων απεικόνισης γεωµετρικής 

µεταβολής λόγω διόρθωσης κτηµατολογικών εγγραφών βάσει του ν.2664/1998 για την παραδεκτή 

συζήτηση ενώπιον ∆ικαστηρίου αγωγής/αίτησης/προσφυγής µε σχετικό περιεχόµενο κατά τις 

διατάξεις του ίδιου νόµου. 

 

 

  Ο/Η  αιτών/ούσα 

        

 

         

 

 

 
                                                    (Τόπος, ηµεροµηνία και σφραγίδα** )  

 

 

                                                                                          

 

 

* * σφραγίδα τίθεται όταν η αίτηση υπογράφεται από δικηγόρο ή µηχανικό 



Ο∆ΗΓΙΕΣ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΛΟΓΩ 

∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

 

(1) Επιλέγεται η ιδιότητα του αιτούντος, µε προσθήκη του συµβόλου (�) στο 

οικείο τετράγωνο. 

(2)  Επιλέγεται το είδος της εγγραφής (αρχικής/µεταγενέστερης) που αφορά η 

διόρθωση, µε προσθήκη του συµβόλου (�) στο οικείο τετράγωνο. 

(3)  Επιλέγεται το είδος του δικογράφου, µε προσθήκη του συµβόλου (�) στο 

οικείο τετράγωνο. 

(4)  Συµπληρώνονται τα στοιχεία καταχώρισης του δικογράφου στα 

κτηµατολογικά βιβλία (Κτηµατολογικό Γραφείο, Αριθµός και Ηµεροµηνία 

καταχώρισης), µόνο σε όσες περιπτώσεις έχει προηγηθεί η καταχώριση πριν 

την υποβολή της αίτησης για την έκδοση της εισήγησης. Σε διαφορετική 

περίπτωση, το πεδίο µένει κενό.  

(5) Συµπληρώνονται οι ΚΑΕΚ των ακινήτων για τα οποία ζητείται η διόρθωση 

ή/και επηρεάζονται από αυτήν. 

 


