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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σκοπός του παρόντος είναι η συνοπτική περιγραφή: 

• της οργανωτικής δοµής του Εθνικού Κτηµατολογίου,  

• των διαθέσιµων και τηρούµενων κτηµατολογικών στοιχείων, 

• του τρόπου λειτουργίας των Κτηµατολογικών Γραφείων, 

Τα ανωτέρω παρουσιάζονται κατά σειρά στα κεφάλαια 2, 3 και 4 του παρόντος 

αντίστοιχα. Το κεφάλαιο 5 αναφέρεται σε θέµατα ειδικότερου ενδιαφέροντος, όπως οι 

αιτήσεις διόρθωσης ορίων και οι τρόποι διόρθωσης των αρχικών εγγραφών. 

Τέλος, στα παραρτήµατα περιλαµβάνονται νόµοι, οδηγίες και εγκύκλιοι, οι οποίοι 

αφορούν τη λειτουργία του Εθνικού Κτηµατολογίου. 

Στο κείµενο χρησιµοποιούνται οι ακόλουθες συντοµογραφίες:  

 

Ε.Κ. : Εθνικό Κτηµατολόγιο 

Ο.Κ.Χ.Ε. : Οργανισµός Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος 

Κ.Τ. Α.Ε. : Κτηµατολόγιο Α.Ε. 

Κ.Γ. : Κτηµατολογικό Γραφείο 

Μ.Κ.Γ. : Μεταβατικό Κτηµατολογικό Γραφείο 

Σ.Π.Ε.Κ. : Σύστηµα Πληροφορικής Εθνικού Κτηµατολογίου 

Β.∆. : Βάση ∆εδοµένων 

Κ.Α.Ε.Κ. : Κωδικός Αριθµός Εθνικού Κτηµατολογίου 

Κ.Β. : Κτηµατολογικό Βιβλίο 

Κ.Φ. : Κτηµατολογικό Φύλλο 

Κ.∆. : Κτηµατολογικός ∆ικαστής 
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2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

Η οργανωτική δοµή του Εθνικού Κτηµατολογίου παρουσιάζεται συνοπτικά στο 

παρακάτω διάγραµµα. 

 

 

 

 

2.1 Φορέας Κτηµατολογίου 

Ο Οργανισµός Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας συντάσσει και τηρεί το 

Εθνικό Κτηµατολόγιο (άρθρο1 παρ.1 εδ. β του ν. 2664/ 1998). Η τήρηση των 

κτηµατολογικών στοιχείων γίνεται από τα Κτηµατολογικά Γραφεία κατά το άρθρο 3 

παρ.1 εδ. α του ν. 2664/ 1998. 

Με την υπ’ αριθµ. 10.887/12-03-2007 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.           

(ΦΕΚ /Β΄/416/26-03-2007) ανατέθηκαν στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε αρµοδιότητες 

σύνταξης και τήρησης, εν όλω ή εν µέρει, του Εθνικού Κτηµατολογίου.  

 

2.2 Κτηµατολόγιο Α.Ε. 

Ο Ο.Κ.Χ.Ε. επικουρείται στη φάση της τήρησης του Εθνικού Κτηµατολογίου από την 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. και κατά κύριο λόγο από τη ∆ιεύθυνση Λειτουργούντος 

Κτηµατολογίου, τη ∆ιεύθυνση Συστηµάτων Πληροφορικής, τη Νοµική ∆ιεύθυνση και 

τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικού. Το πλήρες οργανόγραµµα της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 

παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραµµα.  

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε 
 

 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ 

ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & 

∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ 
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ 

ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ 

(ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ 

∆ΙΚΑΣΤΗΣ) 
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2.2.1 ∆ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου 

Η ∆ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου αποτελείται από τα εξής τµήµατα: 

• Οργάνωσης και Εποπτείας Λειτουργίας των Κτηµατολογικών Γραφείων. 

• Κτηµατολογικών Χαρτών. 

• Εφαρµογών Κτηµατολογικών Γραφείων. 

Οι αρµοδιότητες κάθε τµήµατος παρατίθενται κατωτέρω. 

 

Τµήµα Οργάνωσης και Εποπτείας Λειτουργίας Κτηµατολογικών Γραφείων 

• Επεξεργάζεται τα λειτουργικά πρότυπα και τις διαδικασίες οργάνωσης των 

Κτηµατολογικών Γραφείων και υποστηρίζει την οµαλή µετάβαση από το 

σύστηµα των Υποθηκοφυλακείων στο σύστηµα του Εθνικού Κτηµατολογίου. 

• Συντονίζει και παρακολουθεί την υλοποίηση όλων των απαιτούµενων ενεργειών 

για την προετοιµασία των Υποθηκοφυλακείων, προκειµένου αυτά να 

λειτουργήσουν ως Κτηµατολογικά Γραφεία (επικοινωνία µε προϊστάµενους 

Υποθηκοφυλακείων, σχεδιασµός απαιτήσεων και αποστολή προδιαγραφών 

εξοπλισµού και χώρου, αντιµετώπιση και διευθέτηση τεχνικών και οργανωτικών 

θεµάτων, ενηµέρωση φορέων, υποστήριξη όλων των απαραίτητων διοικητικών 

πράξεων και διαδικασιών και, εν γένει, σύνταξη και υλοποίηση του σχεδίου 

εγκατάστασης των αναγκαίων υποδοµών και της οργάνωσης των 

Κτηµατολογικών Γραφείων). 

• Σχεδιάζει και διαστασιολογεί τις απαιτήσεις των εµµίσθων Υποθηκοφυλακείων, 

που πρόκειται να λειτουργήσουν ως Κτηµατολογικά Γραφεία σε εξοπλισµό, 

προσωπικό και χώρο.  

• Επιµελείται τη σύνταξη και εφαρµογή του κανονισµού λειτουργίας των 

Κτηµατολογικών  Γραφείων και παρακολουθεί την εφαρµογή του. 

• Εκπαιδεύει τους χειριστές του Συστήµατος Πληροφορικής Εθνικού 

Κτηµατολογίου των λειτουργούντων Κτηµατολογικών Γραφείων (Σ.Π.Ε.Κ.). 

• Παρακολουθεί και εποπτεύει τη λειτουργία των Κτηµατολογικών Γραφείων. 

• Με βάση τα συγκεντρωµένα στοιχεία από τη λειτουργία των Κτηµατολογικών 

Γραφείων, εφαρµόζει βελτιωτικές δράσεις. 

• Συνεργάζεται µε τις λοιπές ∆ιευθύνσεις της εταιρείας και τον ΟΚΧΕ, σε θέµατα 

που σχετίζονται µε την οργάνωση και λειτουργία των Κτηµατολογικών 

Γραφείων. 
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• Σχεδιάζει και υλοποιεί την οριστική περιφερειακή οργάνωση του Εθνικού 

Κτηµατολογίου. 

• Ενηµερώνει, µε την αποστολή οδηγιών, εγκυκλίων, κ.λ.π. ∆ηµόσιες Υπηρεσίες 

και Οργανισµούς σχετικά µε την εφαρµογή του νέου θεσµού. 

• Εποπτεύει το προσωπικό που τοποθετεί η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. στα έµµισθα 

Κτηµατολογικά Γραφεία. 

 

Τµήµα Κτηµατολογικών Χαρτών 

Το τµήµα Κτηµατολογικών Χαρτών τηρεί και ενηµερώνει τη βάση χωρικών δεδοµένων 

του Εθνικού Κτηµατολογίου σύµφωνα µε τις αιτήσεις εγγραφής πράξης ή διόρθωσης 

γεωµετρικών στοιχείων των κτηµατολογικών εγγραφών που κατατίθενται στα 

Κτηµατολογικά Γραφεία. Στο πλαίσιο αυτό φροντίζει για: 

• Την υποστήριξη των λειτουργούντων Κτηµατολογικών Γραφείων σε θέµατα 

τήρησης και ενηµέρωσης της χωρικής βάσης χωρικών δεδοµένων και την παροχή 

προς αυτά συµβουλευτικών υπηρεσιών σε τοπογραφικά θέµατα. 

• Την επεξεργασία και καταχώριση στη βάση χωρικών δεδοµένων του Εθνικού 

Κτηµατολογίου των γεωµετρικών µεταβολών, που επιφέρουν οι εγγραπτέες 

πράξεις σε συνεργασία µε την οµάδα νοµικής υποστήριξης σε θέµατα που 

χρήζουν νοµικής αντιµετώπισης. 

• Την έκδοση και αποστολή των κτηµατογραφικών διαγραµµάτων και των 

ιστορικών κτηµατολογικών αποσπασµάτων, στα λειτουργούντα Κτηµατολογικά 

Γραφεία. 

• Την τήρηση αρχείου αιτήσεων εγγραφής πράξης που επιφέρουν γεωµετρικές 

µεταβολές και αιτήσεων διόρθωσης γεωµετρικών στοιχείων των κτηµατολογικών 

εγγραφών. 

• Την οργάνωση και διενέργεια αυτοψιών (επίγειων ελέγχων), όπου και όταν αυτό 

κρίνεται απαραίτητο (π.χ. σε περιπτώσεις κατά τις οποίες αµφισβητείται η 

ορθότητα της γεωµετρίας των κτηµατολογικών εγγραφών, µετά από αίτηση 

διόρθωσης γεωµετρικών στοιχείων κλπ). 

• Την εισαγωγή στη βάση του Εθνικού Κτηµατολογίου των χωρικών δεδοµένων, 

που προκύπτουν από πράξεις που επιφέρουν γεωµετρικές µεταβολές µεγάλης 

έκτασης (όπως πράξεις εφαρµογής, αναδασµοί, απαλλοτριώσεις), µετά από 
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σχετική επεξεργασία, ώστε να έχουν την δοµή των δεδοµένων που ορίζει το 

σύστηµα πληροφορικής. 

• Τις δοκιµές (testing) της εφαρµογής ∆ιαχείρισης των Χωρικών ∆εδοµένων του 

Συστήµατος Πληροφορικής του Εθνικού Κτηµατολογίου (Σ.Π.Ε.Κ.) και την 

διαρκή συνεργασία µε την οµάδα ανάπτυξης της εφαρµογής GIS, ειδικά κατά τη 

λειτουργία των πρώτων Κτηµατολογικών Γραφείων. 

• Την εφαρµογή των οδηγιών που αποστέλλονται από την οµάδα ανάπτυξης της 

εφαρµογής GIS ή των αναφερόµενων στις νέες εκδόσεις του εγχειριδίου χρήσης. 

• Την έκδοση προτάσεων και οδηγιών προς τα Κτηµατολογικά Γραφεία για τυχόν 

τροποποιήσεις στις διαδικασίες των χωρικών µεταβολών ώστε να διασφαλίζεται η 

εξυπηρέτηση των πολιτών. 

• Τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν την τήρηση της βάσης των 

χωρικών δεδοµένων του Εθνικού Κτηµατολογίου. 

• Την µελέτη για αποκέντρωση διαδικασιών επεξεργασίας και καταχώρισης στη 

βάση των δεδοµένων των πράξεων που επιφέρουν χωρικές µεταβολές και την 

παρακολούθηση της ορθής εφαρµογής των διαδικασιών αυτών. 

• Την έρευνα για τη βελτίωση και συµπλήρωση της χωρικής βάσης των δεδοµένων 

µε πρόσθετα στοιχεία. 

 

Τµήµα Εφαρµογών Κτηµατολογικών Γραφείων 

Υποστηρίζει την καθηµερινή εργασία των χειριστών Πληροφοριακού Συστήµατος στα 

λειτουργούντα Κτηµατολογικά Γραφεία. Για το σκοπό αυτό: 

• Λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο υποδοχής και απάντησης ερωτηµάτων από τα 

Κτηµατολογικά Γραφεία (τηλέφωνο: 210-6505793, fax: 210-6517767). 

• Καταγράφει και διανέµει τα ερωτήµατα που δεν µπορούν να απαντηθούν άµεσα 

στις αρµόδιες προς απάντηση υπηρεσίες. 

• ∆ιαθέτει εκπαιδευτές Σ.Π.Ε.Κ. σε λειτουργούντα Κτηµατολογικά Γραφεία για επί 

τόπου υποστήριξη, εφόσον κριθεί σκόπιµο. 

• Τηρεί βάση ερωτηµάτων, που σχετίζονται µε την λειτουργία του Κτηµατολογίου 

από Κτηµατολογικά Γραφεία, δικηγόρους, τοπογράφους, συµβολαιογράφους και 

επαγγελµατίες. 
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• Μεριµνά για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών του Πληροφοριακού Συστήµατος 

του Εθνικού Κτηµατολογίου και τους ενηµερώνει διαρκώς σχετικά µε τυχόν 

τροποποιήσεις. 

• ∆ιαχειρίζεται τους χειριστές του Σ.Π.Ε.Κ.  για την παραγωγή, την εκπαίδευση και 

τη διενέργεια δοκιµών & ελέγχου των νέων εκδόσεων του Σ.Π.Ε.Κ. . 

• Σχεδιάζει, συγκεντρώνει και επεξεργάζεται όλα τα στατιστικά στοιχεία του 

λειτουργούντος Κτηµατολογίου. 

• Συνεργάζεται µε τη ∆/νση Συστηµάτων Πληροφορικής και συµµετέχει στην 

ανάλυση απαιτήσεων και τον σχεδιασµό απαιτούµενων βελτιώσεων – 

αναβαθµίσεων του Σ.Π.Ε.Κ.. 

• Εκτελεί ελέγχους – δοκιµές των νέων εκδόσεων & λειτουργιών της εφαρµογής Σ.Π.Ε.Κ.. 

• Μεριµνά για τη φόρτωση, µορφοποίηση και εκτύπωση των Κτηµατολογικών 

Φύλλων και Αλφαβητικού Ευρετηρίου, σε συνεργασία µε τη ∆/νση Συστηµάτων 

Πληροφορικής. 

• Σε συνεργασία µε τη ∆/νση Συστηµάτων Πληροφορικής δηµιουργεί λογισµικό 

εποπτείας και ελέγχου της λειτουργίας του Κτηµατολογίου και παρακολουθεί τις 

καταχωριζόµενες πράξεις κατά τη λειτουργία των Κ.Γ. (στατιστικά στοιχεία 

πράξεων, ερωτηµάτων Κ.Γ., οικονοµική απόδοση τελών υπέρ Ο.Κ.Χ.Ε. κ.λ.π.) 

• Υποστηρίζει τα Μεταβατικά Κτηµατολογικά Γραφεία για την επεξεργασία των 

αιτήσεων του άρθρου 6§4 Ν. 2664/1998, ενόψει της έναρξης λειτουργίας των 

Κτηµατολογικών Γραφείων. 

 

2.2.2 ∆ιεύθυνση Συστηµάτων Πληροφορικής 

Η ∆ιεύθυνση Συστηµάτων Πληροφορικής αποτελείται από τα εξής τµήµατα: 

• Τµήµα Ανάπτυξης Εφαρµογών 

• Τµήµα Υποστήριξης Εφαρµογών. 

• Τµήµα Υποστήριξης Εταιρικών Λειτουργιών και Συστηµάτων. 

• Τµήµα Γεωγραφικών Συστηµάτων. 
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Τµήµα Ανάπτυξης Εφαρµογών 

• Ανάλυση, σχεδιασµός, υλοποίηση και υποστήριξη διαδικτυακών εφαρµογών προς 

υποστήριξη των σχέσεων/λειτουργιών µε αναδόχους, πολίτες, επαγγελµατίες και 

φορείς. 

• Ανάλυση, σχεδιασµός και υλοποίηση εσωτερικών εφαρµογών και συµµετοχή στην 

παραµετροποίηση του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος της εταιρείας  

• ∆ηµιουργία και συντήρηση εργαλείων ελέγχου των περιγραφικών δεδοµένων των 

κτηµατογραφήσεων. 

• ∆ηµιουργία ψηφιακών προϊόντων για ενδιαφερόµενους δηµόσιους φορείς και 

φορείς της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως. 

• Παροχή στατιστικών πληροφοριών από τη Βάση ∆εδοµένων του Εθνικού 

Κτηµατολογίου σε εσωτερικούς και εξωτερικούς φορείς. 

• Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών παράδοσης δεδοµένων για δράσεις όλων των 

∆ιευθύνσεων και εξωτερικών φορέων. 

• Συµµετοχή στην αξιολόγηση διαγωνισµών σχετικών µε τα πληροφοριακά 

συστήµατα. 

 

Τµήµα Υποστήριξης Εφαρµογών 

• Καταγραφή και τεκµηρίωση επιχειρησιακών διαδικασιών. 

• ∆ηµιουργία και συντήρηση τεκµηρίωσης διαδικτυακών εφαρµογών και ΣΠΕΚ. 

• ∆ηµιουργία και συντήρηση τεκµηρίωσης εσωτερικών εφαρµογών. 

• ∆ιενέργεια και διοργάνωση δοκιµών διαδικτυακών εφαρµογών και ΣΠΕΚ. 

• ∆ηµιουργία και ενηµέρωση εγχειριδίων και εσωτερικών εφαρµογών. 

• Οργάνωση οµάδων υποστήριξης (helpdesk) διαδικτυακών εφαρµογών. 

• Οργάνωση οµάδων υποστήριξης (helpdesk) εσωτερικών εφαρµογών. 

• Εκπαίδευση και υποστήριξη χρηστών διαδικτυακών εφαρµογών και ΣΠΕΚ. 

• Εκπαίδευση και υποστήριξη χρηστών εσωτερικών εφαρµογών. 

• Αναφορά προβληµάτων των εφαρµογών στα λοιπά Τµήµατα της ∆νσης. 

• Παροχή διευκρινίσεων επί θεµάτων προδιαγραφών σε µονάδες της εταιρείας και 

εξωτερικούς χρήστες για τη µορφή και τη δοµή των περιγραφικών δεδοµένων. 

• Φόρτωση δεδοµένων κτηµατογραφήσεων. 

• Συµµετοχή στην αξιολόγηση διαγωνισµών σχετικών µε πληροφοριακά συστήµατα. 
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Τµήµα Υποστήριξης Εταιρικών Λειτουργιών και Συστηµάτων 

• Εξασφάλιση αδιάλειπτης λειτουργίας συστηµάτων εσωτερικού δικτύου και 

διαδικτυακών υπηρεσιών (διαθεσιµότητα, ασφάλεια, επεκτασιµότητα). 

• Εξασφάλιση αδιάλειπτης λειτουργίας Σ.Π.Ε.Κ.. 

• Υποστήριξη χρηστών εσωτερικού ∆ικτύου. 

• Σχεδιασµός µελλοντικών αναγκών και επεκτάσεων H/W και λογισµικού 

συστηµάτων. 

• Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών διαγωνισµών Πληροφορικής. 

• Αξιολόγηση προσφορών διαγωνισµών Πληροφορικής. 

• Επίβλεψη υπηρεσιών και προµηθειών Πληροφορικής. 

• Παραλαβή υπηρεσιών και προµηθειών Πληροφορικής. 

• Επιτόπια υποστήριξη εµµίσθων Κτηµατολογικών Γραφείων. 

• Τηλεφωνική υποστήριξη χρηστών Κτηµατολογικών Γραφείων σε θέµατα 

εξοπλισµού Πληροφορικής. 

• Λειτουργία Κέντρου ∆εδοµένων και Κέντρου Αντιµετώπισης Καταστροφής. 

• Σύνταξη πολιτικής ηλεκτρονικής ασφαλείας της εταιρείας. 

 

Τµήµα Γεωγραφικών Συστηµάτων 

• Σχεδιασµός, υλοποίηση, συντήρηση και βελτίωση χωρικής βάσης του Εθνικού 

Κτηµατολογίου. 

• Φόρτωση χωρικών δεδοµένων κτηµατογράφησης. 

• Σχεδιασµός, υλοποίηση και συντήρηση της εφαρµογής διαχείρισης των χωρικών 

στοιχείων του Εθνικού Κτηµατολογίου. 

• Σχεδιασµός, ανάπτυξη και υποστήριξη των διαδικτυακών χωρικών υπηρεσιών για 

το Σ.Π.Ε.Κ.. 

• Ανάπτυξη χωρικών εφαρµογών για όλες τις ∆/νσεις πλην της ∆ιεύθυνσης 

Λειτουργούντος Κτηµατολογίου. 

• Παραγωγή χωρικών και χαρτογραφικών προϊόντων για χρήση από την 

Κτηµατολόγιο Α.Ε. και από εξωτερικές υπηρεσίες. 

• Συµµετοχή στη συγγραφή προδιαγραφών χωρικών δεδοµένων των δράσεων της 

εταιρείας για το Γ’ ΚΠΣ. 

• Συµµετοχή στις τεχνικές προδιαγραφές και σε υλοποίηση εργαλείων για τις Πράξεις 

Εφαρµογής.  
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• Σχεδιασµός, ανάπτυξη και συντήρηση διαδικτυακών υπηρεσιών χωρικών 

δεδοµένων της Κτηµατολόγιο Α.Ε. για πολίτες, επαγγελµατίες και φορείς. 

 

2.2.3 Νοµική ∆ιεύθυνση  

Υποδιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου 

 Τµήµα Υποστήριξης Λειτουργούντος Κτηµατολογίου  

Οι αρµοδιότητες του ΤΥΛΚ της Ν∆ είναι οι εξής : 

• Παρακολούθηση, εποπτεία, έλεγχος και παροχή υποστήριξης νοµικής φύσεως 

στα λειτουργούντα Κτηµατολογικά Γραφεία, για την ορθή εφαρµογή της 

κείµενης νοµοθεσίας περί κτηµατολογίου για την απρόσκοπτη και εύρυθµη 

λειτουργία αυτών.  

• Συνεργασία µε τα λοιπά της τµήµατα της Νοµικής ∆ιεύθυνσης αλλά και µε 

όλα τα τµήµατα και τις διευθύνσεις της εταιρείας σε κεντρικό και 

περιφερειακό επίπεδο για την αποτελεσµατική και τελεσφόρα λειτουργία του 

λειτουργούντος Κτηµατολογίου. 

• Παροχή εν γένει νοµικής υποστήριξης κατά τη διαδικασία είσπραξης του 

τέλους κτηµατογράφησης αρχικών εγγραφών των παλαιών προγραµµάτων σε 

συνεργασία µε το Τµήµα Εσόδων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού και κάθε άλλη 

εµπλεκόµενη ∆ιεύθυνση ή Τµήµα της εταιρείας. 

• Συµµετοχή σε ενηµερωτικές ηµερίδες επιστηµονικών συλλόγων και λοιπών 

φορέων, ΟΤΑ, ∆ήµων  κλπ., συµµετοχή σε σεµινάρια που διοργανώνει η 

εταιρεία, σε σεµινάρια επιµόρφωσης υπαλλήλων και στελεχών  των 

Κτηµατολογικών Γραφείων και των Υποθηκοφυλακείων.  

 

2.2.4 ∆ιεύθυνση Οικονοµικού 

Τµήµα Εσόδων 

Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Εσόδων της ∆Ο είναι οι εξής : 

• Υλοποίηση ενεργειών και διαδικασιών για την είσπραξη του τέλους 

κτηµατογράφησης των προγραµµάτων που ολοκληρώνονται, καθώς και των νέων 

προγραµµάτων που αναµένεται να ξεκινήσουν σύντοµα. 

• Παρακολούθηση και ενηµέρωση δικαιούχων (µεγάλων πελατών και ειδικών 

περιπτώσεων) για τις υποχρεώσεις τους που θα προκύπτουν από την συµφωνία 

είσπραξης. 
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• Παρακολούθηση της υλοποίησης της συµφωνίας που θα γίνει µε την Γενική 

Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων για την αντιµετώπιση και επίλυση των 

προβληµάτων που τυχόν θα παρουσιάζονται κατά τη διαδικασία είσπραξης. 

• Συµφωνία των καταθέσεων, που πραγµατοποιούνται από τις ∆.Ο.Υ. και την Γενική 

Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων σε λογαριασµό του φορέα είσπραξης, µε 

αριθµό δικαιούχων και δικαιωµάτων. 

• Έκδοση των αναγκαίων παραστατικών για την ακύρωση των χρεώσεων από το 

τέλος κτηµατογράφησης σύµφωνα µε την διαδικασία που θα αποφασισθεί. 

• Παρακολούθηση και συµφωνία των εσόδων που θα εισπράττονται από την 

λειτουργία των Κτηµατολογικών Γραφείων και θα κατατίθενται σε λογαριασµό του 

φορέα είσπραξης. 

• ∆ιαχείριση των αντιρρήσεων µε οικονοµικό περιεχόµενο που αναµένονται κατά τη 

διαδικασία είσπραξης του τέλους κτηµατογράφησης των παλαιών προγραµµάτων 

σε συνεργασία µε το Τµήµα Υποστήριξης Λειτουργούντος Κτηµατολογίου της 

Νοµικής ∆ιεύθυνσης. 

 

2.3 Κτηµατολογικά Γραφεία 

Από την έναρξη ισχύος του Εθνικού Κτηµατολογίου, τα υποθηκοφυλακεία στην 

τοπική αρµοδιότητα των οποίων εµπίπτουν οι κτηµατογραφηµένες περιοχές 

λειτουργούν ως µεταβατικά Κτηµατολογικά Γραφεία. Η µεταβατική λειτουργία των 

υποθηκοφυλακείων ως Κ.Γ. λήγει µε τη σύσταση των οριστικών Κ.Γ. σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 5 παρ.1 του ν. 2664/1998. Οι εγγραφές που αφορούν ακίνητα σε 

κτηµατογραφηµένες περιοχές γίνονται µόνο στα Κτηµατολογικά Βιβλία και στα λοιπά 

τηρούµενα στοιχεία των Κ.Γ. 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. Αν έχει κτηµατογραφηθεί τµήµα µόνο της 

περιοχής που υπάγεται στην τοπική αρµοδιότητα Υποθηκοφυλακείου, τα 

προηγούµενα ισχύουν για τα ακίνητα που εµπίπτουν στο κτηµατογραφηµένο τµήµα 

της. Εάν η περιοχή που έχει κτηµατογραφηθεί εµπίπτει στην τοπική αρµοδιότητα 

περισσοτέρων του ενός Υποθηκοφυλακείων, µε κοινή απόφαση των Υπουργών 

∆ικαιοσύνης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, η οποία 

εκδίδεται µετά από πρόταση του Ο.Κ.Χ.Ε., µπορεί να υπαχθεί το σύνολο της περιοχής 



 

  

 

Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΚΓ 

 

 15/75  

 

στην αρµοδιότητα ενός µόνο Υποθηκοφυλακείου, το οποίο θα λειτουργεί κατά το 

µεταβατικό στάδιο ως Κτηµατολογικό Γραφείο.  

 

2.4 Κτηµατολογικός ∆ικαστής (αρ. 16 παρ. 6 ν. 2664/1998) 

Με απόφαση του Ανώτατου ∆ικαστικού Συµβουλίου ορίζεται σε κάθε Πρωτοδικείο 

στην περιφέρεια του οποίου λειτουργεί Κ.Γ., ένας Πρωτοδίκης ως Κτηµατολογικός 

∆ικαστής, κατά προτίµηση µεταξύ των αρχαιότερων, καθώς και ο αναπληρωτής του. 

Έως ότου ορισθεί Κτηµατολογικός ∆ικαστής, οι προβλεπόµενες από το νόµο 

διαδικασίες ενώπιόν του διεξάγονται στο αρµόδιο Πρωτοδικείο της περιφέρειας του 

Κ.Γ. κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στις οικείες διατάξεις του νόµου 2664/1998. 
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3. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα βασικά κτηµατολογικά στοιχεία που τηρούνται στα Κτηµατολογικά Γραφεία είναι 

κατά κύριο λόγο το Κτηµατολογικό Βιβλίο, τα Κτηµατολογικά ∆ιαγράµµατα, τα 

στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί κατά το στάδιο της κτηµατογράφησης (αρχείο 

κτηµατογράφησης) καθώς και το αρχείο τίτλων, διαγραµµάτων και λοιπών 

δικαιολογητικών που υποβάλλονται µε τις αιτήσεις καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων. 

Επιπλέον αυτών τηρούνται: 

• Αλφαβητικό Ευρετήριο ∆ικαιούχων. 

• Ηµερολόγιο αιτήσεων εγγραφής πράξεων στο Κτηµατολογικό Βιβλίο και Βιβλίο 

Τελών & ∆ικαιωµάτων. 

• Βιβλίο Αιτήσεων για την έκδοση πιστοποιητικών & αντιγράφων και εισπράξεως 

Τελών & ∆ικαιωµάτων. 

• Αρχείο Αποφάσεων Προϊσταµένου Κ.Γ. 

• Βιβλίο αλληλογραφίας εισερχοµένων – εξερχοµένων. 

 

3.1 Κτηµατολογικό Βιβλίο (Κ.Β.) 

Συντίθεται από τα κτηµατολογικά φύλλα και αποτελείται από τόµους (κλασέρ) 

αριθµηµένους µε αραβικούς αριθµούς. Σε εµφανές σηµείο του Κ.Β. αναγράφεται το 

Κ.Γ. στο οποίο τηρείται, ο αριθµός του τόµου και των κτηµατολογικών φύλλων που 

περιλαµβάνει. Στο κτηµατολογικό φύλλο καταχωρίζονται όλες οι κτηµατολογικές 

εγγραφές που αφορούν το ακίνητο και οποιοδήποτε άλλο εγγραπτέο ιδιοκτησιακό 

αντικείµενο. Ειδικότερα, το Κτηµατολογικό Φύλλο περιέχει τα στοιχεία που 

προσδιορίζουν το ακίνητο και το εγγραπτέο ιδιοκτησιακό αντικείµενο, τα στοιχεία που 

καθορίζουν τη νοµική κατάσταση του ακινήτου και  αφορούν στο δικαιούχο, τα 

εγγραπτέα δικαιώµατα και τις εγγραπτέες πράξεις κατά τη χρονική σειρά καταχώρισής 

τους και τέλος τις ενδεχόµενες πρόσθετες πληροφορίες. Μετά την ολοκλήρωση της 

καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα Κτηµατολογικά Φύλλα αυτά εκτυπώνονται 

από την Κεντρική Υπηρεσία και παραδίδονται στο Κ.Γ. µε την έναρξη λειτουργίας του. 

Από την έναρξη λειτουργίας του Κ.Γ., η τήρηση και η ενηµέρωση των κτηµατολογικών 

εγγραφών γίνεται µε ευθύνη του οικείου Προϊσταµένου. 

 



 

  

 

Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΚΓ 

 

 17/75  

 

3.2 Κτηµατολογικά ∆ιαγράµµατα (Κ.∆.) 

Αποστέλλονται στο Κ.Γ. µετά την έναρξη λειτουργίας του. Ενηµερώνονται από την 

Κεντρική Υπηρεσία και εκτυπώσεις αποστέλλονται περιοδικά στα Κ.Γ. Στα 

κτηµατολογικά διαγράµµατα αποδίδονται σε κλίµακα 1:1000 για τις αστικές περιοχές 

και σε 1:5000 για τις αγροτικές περιοχές τα όρια των νοµών, δήµων (προ της νέας 

διοικητικής διαίρεσης της χώρας την 01/01/1997), κτηµατολογικών τοµέων, 

κτηµατολογικών ενοτήτων, µεταλλείων, γεωτεµαχίων, δουλειών διόδου (εφόσον η 

γεωγραφική τους θέση προκύπτει µε σαφήνεια από την οικεία εγγραπτέα πράξη), 

χώρων αποκλειστικής χρήσης καθέτων ιδιοκτησιών. Επίσης αναγράφονται οι Κ.Α.Ε.Κ. 

των αντικειµένων των εγγραπτέων δικαιωµάτων, τα ονόµατα των δρόµων και τα 

τοπωνύµια. Τα Κτηµατολογικά ∆ιαγράµµατα τοποθετούνται σε σχεδιοθήκη του 

Κτηµατολογικού Γραφείου. 

Τα κτηµατολογικά διαγράµµατα κωδικοποιούνται και αρχειοθετούνται ανά Ο.Τ.Α. µε 

βάση την αρίθµηση ΧΧΧΧΧ-YYYYY/K, όπου: 

• ΧΧΧΧΧ είναι το ακέραιο µέρος του πηλίκου της Χ-συντεταγµένης του κάτω 

αριστερά άκρου της πινακίδας δια του 100 (Το τµήµα αυτό του κωδικού εκφράζει 

το ακέραιο µέρος της Χ-συντεταγµένης σε εκατοντάδες µέτρα). 

• YYYYY είναι το ακέραιο µέρος του πηλίκου της Υ-συντεταγµένης του κάτω 

αριστερά άκρου της πινακίδας δια του 100 (Το τµήµα αυτό του κωδικού εκφράζει 

το ακέραιο µέρος της Y-συντεταγµένης σε εκατοντάδες µέτρα). 

• Κ είναι το ακέραιο µέρος του πηλίκου του παρονοµαστή της κλίµακας του 

κτηµατολογικού διαγράµµατος δια του 1000. (π.χ. 1 για την κλίµακα 1:1000 και 5 

για την κλίµακα 1:5000). 

Για παράδειγµα, η πινακίδα της κλίµακας 1:5000 που έχει συντεταγµένες στο κάτω 

αριστερά άκρο της: 

Χ =  419200.00 m 

Y = 4125000.00 m 

θα έχει κωδικό: 04192-41250/5. 

Στο υπόµνηµα κάθε πινακίδας υπάρχει διάγραµµα σύνδεσης πινακίδων για τη 

διευκόλυνση της επιτόπιας έρευνας από τα ενδιαφερόµενα πρόσωπα. 

Οι Κ.Α.Ε.Κ. των γεωτεµαχίων από τα κτηµατολογικά διαγράµµατα του αρχείου 

κτηµατογράφησης προκύπτουν ως ακολούθως:  
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• Τα δύο (2) πρώτα ψηφία του κωδικού προσδιορίζουν το Νοµό στον οποίο 

βρίσκεται το γεωτεµάχιο. 

• Τα τρία (3) επόµενα ψηφία προσδιορίζουν το ∆ήµο, το ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα ή 

την Κοινότητα. 

• Τα δύο (2) επόµενα προσδιορίζουν τον «κτηµατολογικό τοµέα». 

• Τα δύο (2) επόµενα προσδιορίζουν την «κτηµατολογική ενότητα». 

• Τα τελευταία τρία (3) ψηφία αποτελούν τον αύξοντα αριθµό του γεωτεµαχίου 

εντός της ενότητας. 

Για παράδειγµα, για το ∆ήµο Πολυκάστρου του Νοµού Κιλκίς τα πέντε (5) πρώτα 

ψηφία ενός Κ.Α.Ε.Κ είναι: 26062. Τα επόµενα ψηφία, δηλαδή ο κτηµατολογικός 

τοµέας, ενότητα και αύξουσα αρίθµηση του γεωτεµαχίου εντός της ενότητας, 

προκύπτουν από τα κτηµατολογικά διαγράµµατα, όπως παρουσιάζεται στο σχήµα. 

 

 

 

Εφόσον διαπιστωθεί φθορά στα τηρούµενα Κτηµατολογικά ∆ιαγράµµατα ή στους 

ορθοφωτοχάρτες, το κατεστραµµένο στοιχείο θα επιστρέφεται και θα αντικαθίσταται µε 

καινούργιο από το Τµήµα Κτηµατολογικών Χαρτών της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., 

ύστερα από σχετική αίτηση του Προϊσταµένου του Κ.Γ..  

Επισηµαίνεται ότι στα Κ.∆. που αναπαράγονται από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. δεν 

αποτυπώνονται τα κτίσµατα, όπως στα Κ.∆. των πρώτων εγγραφών εφόσον αυτή η 

πληροφορία δεν τηρείται / ενηµερώνεται. 

Αύξων αριθµός γεωτεµαχίου 

 

Αρίθµηση τοµέα (αριθµητής) 

Αρίθµηση ενότητας (παρανοµαστής) 

 

 

ΚΑΕΚ γεωτεµαχίου: 260621702002 
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3.3 Αρχείο Κτηµατογράφησης 

Το Κ.Γ. τηρεί σε ιδιαίτερο αρχείο τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά το στάδιο της 

κτηµατογράφησης για κάθε ακίνητο, όπως, ενδεικτικά, δηλώσεις του νόµου 2308/1995, 

συνυποβαλλόµενους τίτλους, τοπογραφικά διαγράµµατα και λοιπά δικαιολογητικά, 

ενστάσεις, προσφυγές και αποφάσεις των αρµοδίων επιτροπών επ’ αυτών, περιλήψεις 

που αποστέλλουν τα υποθηκοφυλακεία κατ’ εφαρµογή του άρθρου 5 του νόµου 

2308/1995, όπως αυτά παραδόθηκαν στον Ο.Κ.Χ.Ε. Το αρχείο κτηµατογράφησης 

παραδίδεται στο Κ.Γ µετά την έναρξη της λειτουργίας του και τηρείται εφεξής σε 

ιδιαίτερο αρχείο µε ευθύνη του Προϊσταµένου. Είναι δυνατόν να τηρείται και σε χώρο 

εκτός του Κ.Γ. υπό την ευθύνη του Προϊσταµένου του Κτηµατολογικού Γραφείου. 

∆ιοικητικές πράξεις που αφορούν µεταβολές σε χρήση γης ή όρους και περιορισµούς 

δόµησης των ακινήτων, όπως κυρωµένοι αναδασµοί και πράξεις εφαρµογής που έχουν 

συλλεχθεί από το γραφείο κτηµατογράφησης κατά τη διάρκεια των εργασιών  

κτηµατογράφησης τηρούνται σε ιδιαίτερο αρχείο και σε ξεχωριστούς φακέλους ανά είδος. 

Όπως προβλέπεται στην υπ’ αρ. 168/3
α
/17.7.2003 απόφαση του ∆.Σ. του ΟΚΧΕ(ΦΕΚ 

τ. Β΄, 1042/28.7.2003), ο Προϊστάµενος του Κτηµατολογικού Γραφείου είναι 

υπεύθυνος για την καθοδήγηση, από τον ίδιο ή τον αρµόδιο προς τούτο υπάλληλο, των 

ενδιαφεροµένων κατά την επιτόπια έρευνα των στοιχείων του αρχείου 

κτηµατογράφησης µε τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η καλή διατήρησή τους. 

 

3.4 Αρχείο Τίτλων, ∆ιαγραµµάτων & Λοιπών ∆ικαιολογητικών 

Το Κ.Γ. τηρεί σε ενιαίο αρχείο τους τίτλους και τα έγγραφα στα οποία περιέχεται η 

πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση στα κτηµατολογικά φύλλα µε τα 

συνυποβαλλόµενα δικαιολογητικά, όπως αιτήσεις, περιλήψεις, κτηµατολογικά 

αποσπάσµατα, έγγραφα µε τα οποία αποδεικνύεται η νοµιµοποίηση του προσώπου που 

υποβάλλει την αίτηση καθώς και τα κτηµατογραφικά διαγράµµατα ή σκαριφήµατα, στα 

οποία αποτυπώνεται η εµπράγµατη µεταβολή που τυχόν επιφέρει η εγγραπτέα πράξη 

και συνυποβάλλονται µε την αίτηση για την καταχώρισή της στα κτηµατολογικά 

φύλλα. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 168/3
α
/17.7.2003 απόφαση ∆.Σ του Ο.Κ.Χ.Ε., η τήρηση 

των στοιχείων αυτών γίνεται για κάθε αντικείµενο εγγραπτέων δικαιωµάτων σε 

αντίστοιχο κτηµατολογικό φάκελο µε βάση τον Κ.Α.Ε.Κ. που αυτό φέρει. Με την υπ’ 

αριθµ. 393/08/23.10.2006 απόφαση ∆.Σ του Ο.Κ.Χ.Ε, δυνητικά δόθηκε επιπλέον η 
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δυνατότητα να γίνεται βιβλιοδέτηση των σχετικών αιτήσεων καταχώρισης µε τα 

έγγραφα στα οποία περιέχεται η πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση και τα λοιπά 

δικαιολογητικά ανά πενήντα ή εκατό σε ξεχωριστούς τόµους ανά έτος κατά τον 

αύξοντα αριθµό (Αριθµό Πρωτοκόλλου), που φέρει η οικεία καταχώριση. 

Εφόσον η τήρηση των στοιχείων γίνεται µε τον πρώτο από τους παραπάνω 

αναφερόµενους τρόπους, δηλαδή ανά κτηµατολογικό φάκελο, στην περίπτωση αυτή 

ισχύουν τα ακόλουθα: 

• Κάθε τίτλος µε τα συνυποβαλλόµενα δικαιολογητικά ως ενιαίο σώµα 

αρχειοθετείται στον σχετικό κτηµατολογικό φάκελο και περαιτέρω εντός αυτού 

σε αντίστοιχο υποφάκελο ανά δικαίωµα. Οι τίτλοι µετά των δικαιολογητικών τους 

ταξινοµούνται στον υποφάκελο σύµφωνα µε τον αριθµό και την ηµεροµηνία 

καταχώρισής τους στα κτηµατολογικά φύλλα. 

• Εάν µε την ίδια εγγραπτέα πράξη επέρχεται εµπράγµατη µεταβολή, που αφορά 

περισσότερα δικαιώµατα επί του ίδιου ακινήτου, τότε αυτή αρχειοθετείται µε τα 

συνυποβαλλόµενα δικαιολογητικά ως ενιαίο σώµα εντός του υποφακέλου του 

πρώτου από τα δικαιώµατα και στους λοιπούς υποφακέλους τοποθετείται 

αντίγραφο της πρώτης σελίδας της εν λόγω εγγραπτέας πράξης µε παραποµπή 

στην υποφάκελο που έχει αρχειοθετηθεί το σώµα της.  

• Εάν η ίδια εγγραπτέα πράξη αφορά περισσότερα του ενός ακίνητα, που υπάγονται 

στην τοπική αρµοδιότητα του ίδιου Κ.Γ., τότε αυτή αρχειοθετείται µε τα 

συνυποβαλλόµενα δικαιολογητικά ως ενιαίο σώµα στον κτηµατολογικό φάκελο 

του πρώτου ακινήτου και περαιτέρω εντός αυτού σε αντίστοιχο υποφάκελο ανά 

δικαίωµα. Στον κτηµατολογικό φάκελο καθενός εκ των υπολοίπων ακινήτων 

τοποθετείται αντίγραφο της πρώτης σελίδας της εγγραπτέας πράξης µε 

παραποµπή στον κτηµατολογικό φάκελο του ακινήτου και στον υποφάκελο του 

δικαιώµατος που έχει τοποθετηθεί το σώµα της.  

• Κάθε κτηµατογραφικό διάγραµµα αρχειοθετείται στον σχετικό κτηµατολογικό 

φάκελο και µέσα σε αυτόν σε αντίστοιχο υποφάκελο µε βάση τον αριθµό και την 

ηµεροµηνία καταχώρισης της σχετικής εγγραπτέας πράξης στα κτηµατολογικά 

φύλλα. Τα στοιχεία του αριθµού και της ηµεροµηνίας καταχώρισης αναγράφονται 

στην εµπρόσθια όψη κάθε διαγράµµατος χειρόγραφα ή µε σφραγίδα. 
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Όταν η καταχώριση της εγγραπτέας πράξης στα κτηµατολογικά φύλλα είναι 

προσωρινή-υπό επιφύλαξη καταχώριση, τότε η αρχειοθέτηση των παραπάνω στοιχείων 

τελεί υπό την προϋπόθεση της τροπής της προσωρινής καταχώρισης σε οριστική. 

Οι πράξεις που εκδίδονται από δικαστικές ή διοικητικές αρχές, οι οποίες ορίζουν ή 

επιφέρουν µεταβολή ιδίως στις χρήσεις γης και στους όρους και περιορισµούς δόµησης 

των ακινήτων, όπως η κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, η απόφαση διενέργειας 

αναδασµού, συντελεσµένες αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, κυρωµένοι αναδασµοί, 

πράξεις εφαρµογής ρυθµιστικών και πολεοδοµικών σχεδίων και µελετών, µεταφοράς 

συντελεστή δόµησης, οι κάθε είδους παραχωρήσεις του ∆ηµοσίου µε τις οποίες 

µεταβιβάζεται κυριότητα ή συνιστάται περιορισµένο εµπράγµατο δικαίωµα σε ακίνητο 

η παραχώρηση νοµής από αναδασµό καθώς και οι τυχόν ανακλητικές αυτών 

διοικητικές πράξεις, µετά την καταχώρισή τους στα κτηµατολογικά φύλλα των 

ακινήτων που αφορούν, αρχειοθετούνται σε ιδιαίτερο αρχείο και σε  ξεχωριστούς 

φακέλους ανά είδος.  

Η αρχειοθέτηση των δικαστικών ή διοικητικών πράξεων της προηγούµενης 

παραγράφου εντός των φακέλων γίνεται ανά δήµο, κοινότητα ή δηµοτικό διαµέρισµα 

ανάλογα µε τον προσδιορισµό της περιφέρειας, όπως αυτός προκύπτει από την 

εγγραπτέα πράξη και σύµφωνα µε τον αριθµό και την ηµεροµηνία καταχώρισής τους 

στα κτηµατολογικά φύλλα των ακινήτων που αφορούν. Οι πράξεις αυτές κατά την 

ταξινόµησή τους ανά δήµο ή κοινότητα συνοδεύονται από κατάσταση µε τα στοιχεία 

των ακινήτων (ΚΑ.Ε. Κ) που αφορούν, µε σκοπό να προκύπτει η ταυτότητα των 

ακινήτων που επηρεάζονται από τις συγκεκριµένες διοικητικές πράξεις. Αντίγραφο της 

πράξης  τίθεται και στον κτηµατολογικό φάκελο κάθε ακινήτου. 

 

3.5 Αλφαβητικό Ευρετήριο ∆ικαιούχων 

Στο αλφαβητικό ευρετήριο καταγράφονται κατά αλφαβητική σειρά όλοι οι δικαιούχοι ή 

βαρυνόµενοι δικαιωµάτων που έχουν εγγραφεί στο Κ.Β. σε συνδυασµό µε τους 

Κ.Α.Ε.Κ των ακινήτων, επί των οποίων υπάρχει εγγραφή δικαιώµατος / πράξης που 

τους αφορά. Το Αλφαβητικό Ευρετήριο ∆ικαιούχων εκτυπώνεται από την Κεντρική 

Υπηρεσία και παραδίδεται στο Κ.Γ. µε την έναρξη λειτουργίας του. Οι εκτυπώσεις 

έχουν κενό ανάµεσα σε δύο εγγραφές δικαιούχων, ώστε να υπάρχει δυνατότητα 

χειρόγραφης συµπλήρωσης. Σε περίπτωση που ο χώρος δεν επαρκεί, γίνεται 

παραποµπή στη νέα θέση που θα αναγραφεί ο δικαιούχος. Από την έναρξη λειτουργίας 
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του Κ.Γ. η τήρηση και ενηµέρωση του αλφαβητικού ευρετηρίου γίνεται µε ευθύνη του 

οικείου Προϊσταµένου.  

Ειδικότερα, σε κάθε περίπτωση που µε την καταχώριση µίας εγγραπτέας πράξης επέρχεται 

µεταβολή είτε σε υφιστάµενο δικαίωµα δικαιούχου επί ενός ακινήτου (π.χ. ο ήδη κύριος 

ενός ακινήτου µεταβιβάζει την ψιλή κυριότητα και παρακρατεί την επικαρπία), είτε 

συστήνεται νέο δικαίωµα υφιστάµενου δικαιούχου (π.χ. ο ήδη κύριος ενός ακινήτου µε 

αγοραπωλησία αποκτά κυριότητα σε άλλο ακίνητο) ή συστήνεται νέο δικαίωµα νέου 

δικαιούχου (π.χ. πρόσωπο για το οποίο δεν υπήρχαν κτηµατολογικές εγγραφές αποκτά για 

πρώτη φορά εγγραπτέο δικαίωµα σε ακίνητο που εµπίπτει στην τοπική αρµοδιότητα του 

Κ.Γ.) συντρέχει λόγος ενηµέρωσης του αλφαβητικού ευρετηρίου. Σε καµία περίπτωση δε 

σβήνεται ή διαγραµµίζεται υπάρχουσα εγγραφή του (όπως στη µεταβίβαση ακινήτου από 

έναν δικαιούχο σε άλλον δε σβήνεται ή διαγραµµίζεται από την εγγραφή του «πωλητή», 

αλλά απλά προστίθεται και στον «αγοραστή»).  

Η ενηµέρωση σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις και σε κάθε άλλη παρεµφερή 

περίπτωση πραγµατοποιείται αµελλητί µε ευθύνη του Προϊσταµένου ή του αρµοδίου 

προς τούτο υπαλλήλου, προκειµένου να εξασφαλίζεται η προσήκουσα και απρόσκοπτη 

ενηµέρωση των προσώπων που πραγµατοποιούν έρευνα στα βιβλία του Κ.Γ. σύµφωνα 

µε την αρχή της δηµοσιότητας των κτηµατολογικών στοιχείων. 

Το αλφαβητικό ευρετήριο είναι δυνατόν να ανανεώνεται µε νέες εκτυπώσεις ώστε να 

διασφαλίζεται: 

• η πληρότητα των καταχωρίσεων 

• ο µικρός αριθµός παραποµπών που δυσχεραίνουν την ανάγνωση και την 

προσπέλαση στα στοιχεία του Ε.Κ. 

• η καλή φυσική κατάσταση του βιβλίου 

Η ανανέωση γίνεται µε αποστολή από την ΚΤ. Α.Ε. των CD που περιέχουν τα αρχεία 

(συνολικά ή ανά γράµµα, π.χ. Α, Β, Φ) που πρέπει να αντικατασταθούν. Τα αρχεία είναι 

µορφής Portable Document Format (P.D.F.) και θα πρέπει να εκτυπωθούν, άµεσα, µε την 

παραλαβή τους. Εφόσον στο µεσοδιάστηµα, από την ηµέρα δηµιουργίας του ανανεωµένου 

αλφαβητικού ευρετηρίου, µέχρι την εκτύπωση των αρχείων που παραλήφθηκαν, 

προέκυψαν νέες καταχωρίσεις, συµπληρώνονται από τον αρµόδιο υπάλληλο του Κ.Γ. µε 

χειρόγραφη σηµείωση στην ανανεωµένη εκτύπωση του αλφαβητικού ευρετηρίου. Η 

διαδικασία αποστολής του CD στο Κ.Γ. ενεργοποιείται µε διαβίβαση στην ΚΤ. Α.Ε., του 
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εντύπου Ε.04.04.05: Αίτηση Ανανέωσης Αλφαβητικού Ευρετηρίου ∆ικαιούχων. Το 

έντυπο αποστέλλεται µε fax στη διεύθυνση: 

Προς: Κτηµατολόγιο Α.Ε. 

 ∆ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου 

 Τµήµα Εφαρµογών Κ.Γ.  

Fax: 210 - 6517767  

 

3.6 Ηµερολόγιο Αιτήσεων Εγγραφής Πράξεων  

Τηρείται σε αναλογική ή/και ψηφιακή µορφή
1
. Πρόκειται για το βιβλίο στο οποίο 

καταχωρίζονται µε τη χρονική σειρά υποβολής τους (έτος, ηµεροµηνία), όλες οι 

αιτήσεις που αφορούν την καταχώριση εγγραπτέας πράξης και υποβάλλονται στο Κ.Γ. 

καθώς και τα εισπραχθέντα Τέλη & ∆ικαιώµατα, ώστε να διασφαλίζεται η χρονική 

προτεραιότητα των εγγραφών για συγκεκριµένο ακίνητο. Κατά την έναρξη λειτουργίας 

του Κ.Γ. η Κεντρική Υπηρεσία αποστέλλει το πρώτο βιβλίο, που στην τελευταία σελίδα 

φέρει πράξη θεώρησης του Ο.Κ.Χ.Ε. για το συνολικό αριθµό των σελίδων και την 

προοριζόµενη χρήση του. Ο Προϊστάµενος του Κ.Γ. φροντίζει για την έκδοση των 

εποµένων βιβλίων σύµφωνα µε υπόδειγµα της Κεντρικής Υπηρεσίας. Τα βιβλία αυτά 

πριν χρησιµοποιηθούν θεωρούνται από τον Ο.Κ.Χ.Ε.. Για το σκοπό αυτό, ο 

Προϊστάµενος, µε επιµέλεια του, αποστέλλει τα βιβλία αυτά στην εξής διεύθυνση: 

Προς:  Ο.Κ.Χ.Ε.  

 Τιµ. Βάσσου 11-13, Τ.Κ. 11521 

 Υπ’ όψιν Προϊσταµένου  

 

3.7 Βιβλίο Αιτήσεων για Πιστοποιητικά, Αντίγραφα και Αποσπάσµατα 

Τηρείται σε αναλογική ή/και ψηφιακή µορφή
2
. Πρόκειται για το βιβλίο στο οποίο 

καταχωρίζονται οι αιτήσεις για έκδοση και χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων και 

αποσπασµάτων από τα τηρούµενα κτηµατολογικά στοιχεία και προσδιορίζονται τα τέλη 

και δικαιώµατα κατά την κείµενη νοµοθεσία για την έκδοσή τους. Κατά την έναρξη 

λειτουργίας του Κ.Γ. η Κεντρική Υπηρεσία αποστέλλει το πρώτο βιβλίο, που στην 

τελευταία σελίδα φέρει πράξη θεώρησης του Ο.Κ.Χ.Ε. για το συνολικό αριθµό των 

σελίδων και την προοριζόµενη χρήση του. Ο Προϊστάµενος φροντίζει για την έκδοση 

                                                 
1
 Στις περιπτώσεις που χρησιµοποιείται λογισµικό για την παραλαβή αιτήσεων το ηµερολόγιο αιτήσεων 

εγγραφής πράξης συντίθεται από τα εκτυπωµένα και θεωρηµένα από τον Προϊστάµενο του ΚΓ φύλλα   
2
 Στις περιπτώσεις που χρησιµοποιείται λογισµικό για την παραλαβή αιτήσεων το βιβλίο αιτήσεων 

συντίθεται από τα εκτυπωµένα και θεωρηµένα από τον Προϊστάµενο του ΚΓ φύλλα   
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των εποµένων βιβλίων σύµφωνα µε υπόδειγµα της Κεντρικής Υπηρεσίας. Τα βιβλία 

αυτά πριν χρησιµοποιηθούν θεωρούνται από τον Ο.Κ.Χ.Ε. Με επιµέλεια του, ο 

Προϊστάµενος αποστέλλει τα βιβλία αυτά στην εξής διεύθυνση: 

Προς:  Ο.Κ.Χ.Ε.  

 Τιµ. Βάσσου 11-13, Τ.Κ. 11521 

 Υπ’ όψιν Προϊσταµένου  

 

3.8 Αρχείο Αποφάσεων Προϊσταµένου Κ.Γ. 

Πρόκειται για το αρχείο στο οποίο ο Προϊστάµενος καταχωρίζει τις αποφάσεις που 

εκδίδει κατά την άσκηση των καθηκόντων του και αφορούν π.χ. τη διόρθωση οίκοθεν, 

τη  διόρθωση προδήλου σφάλµατος, τη διόρθωση γεωµετρικών στοιχείων (άρθρο 19§2 

ν.2664/98), κλπ. 

 

3.9 Βιβλίο Αλληλογραφίας Εισερχοµένων - Εξερχοµένων 

(Όπως τηρείται στο Υποθηκοφυλακείο).Τηρείται µόνον σε αναλογική µορφή. 

Πρόκειται για το βιβλίο πρωτοκόλλου στο οποίο εγγράφεται η αλληλογραφία του Κ.Γ. 

που δεν αφορά σε καταχώριση εγγραπτέων πράξεων ή έκδοση πιστοποιητικών, 

αντιγράφων και αποσπασµάτων. 

 

3.10 ∆ηµοσιότητα των Κτηµατολογικών Στοιχείων 

Τα θέµατα δηµοσιότητας των κτηµατολογικών στοιχείων που τηρούνται στα Κ.Γ. και 

ειδικότερα ο τρόπος και οι όροι άσκησης του δικαιώµατος πρόσβασης στα 

κτηµατολογικά στοιχεία, τα δικαιούµενα να προβαίνουν στην επιτόπια έρευνα των 

κτηµατολογικών στοιχείων πρόσωπα και στην έναντι χρηµατικού ανταλλάγµατος 

ηλεκτρονική σύνδεση θα ρυθµιστούν µε κοινή απόφαση των Υπουργών ∆ικαιοσύνης και 

ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (άρθρο 21 ν. 2664/1998). Για τη δηµοσιότητα των κτηµατολογικών 

στοιχείων που τηρούνται σε αναλογική µορφή στα Κ.Γ. εξακολουθούν και ισχύουν 

αναλογικά µέχρι την έκδοση της ως άνω Κ.Υ.Α οι κείµενες διατάξεις για τη δηµοσιότητα 

και έρευνα των στοιχείων των Υποθηκοφυλακείων. Σχετικά µε τη δυνατότητα 

πρόσβασης των Μηχανικών στα Μεταβατικά Κτηµατολογικά Γραφεία το µε Α.Π. ∆Π 

7692/3658 Οικ./ 12.10.2005 έγγραφο του Ο.Κ.Χ.Ε.. Με την οδηγία αυτή ζητήθηκε να 

διευκολύνονται οι Μηχανικοί για την επιτόπια έρευνα στα κτηµατολογικά διαγράµµατα, 

στα πλαίσια των εργασιών αποτύπωσης χωρικών µεταβολών και διόρθωσης γεωµετρικών 

στοιχείων που αυτοί αναλαµβάνουν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2664/1998. 
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4.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Κ.Γ. 

4.1 Αρµοδιότητα Κτηµατολογικών Γραφείων 

Τα Κ.Γ. είναι αρµόδια:  

1. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων που αφορούν στην καταχώριση εγγραπτέων 

πράξεων και την ενηµέρωση των κτηµατολογικών στοιχείων, εκτός των 

κτηµατολογικών διαγραµµάτων. Με τον τρόπο αυτό, σε συνδυασµό µε την 

ενηµέρωση των κτηµατολογικών διαγραµµάτων που δινεργείται από το Τµήµα 

Κτηµατολογικών Χαρτών της ΚΤ. Α.Ε., ενηµερώνονται οι κτηµατολογικές 

εγγραφές, 

2. για τη χορήγηση αντιγράφων, αποσπασµάτων και πιστοποιητικών από τα 

τηρούµενα κτηµατολογικά στοιχεία και 

3. για τη φροντίδα των τηρούµενων σε αυτά στοιχείων (ηλεκτρονικά ή αναλογικά). 

4. για την παροχή πληροφοριών και την εξυπηρέτηση του κοινού, των επαγγελµατιών 

και λοιπών ενδιαφερόµενων. 

 

4.2 Αρµοδιότητες Προϊσταµένου Κ.Γ. 

Ο Προϊστάµενος του Κ.Γ  είναι υπεύθυνος για:  

• την εύρυθµη λειτουργία του Κ.Γ. 

• την  εποπτεία του προσωπικού του Κ.Γ, ώστε αυτό να εξυπηρετεί άµεσα και 

απρόσκοπτα το κοινό 

• τη φροντίδα και ασφάλεια του Κ.Γ. από οποιονδήποτε κίνδυνο καθώς και την 

συντήρηση του κτιρίου 

• τη χρήση των Η/Υ µε τρόπο που να διασφαλίζεται η καλή λειτουργία της εφαρµογής 

• τη διασφάλιση προσπέλασης στο Σ.Π.Ε.Κ.  αποκλειστικά από τους χρήστες που 

έχουν προβλεφθεί 

• την άµεση ειδοποίηση της κεντρικής υπηρεσίας σε περίπτωση κωλύµατος στη 

χρήση του Σ.Π.Ε.Κ.  

• τη φύλαξη και ασφάλεια των τηρούµενων κτηµατολογικών στοιχείων από κάθε 

ενδεχόµενο κίνδυνο (φθορά, απώλεια από οποιαδήποτε αιτία, πυρκαγιά, 

παρεµβολές τρίτων στις καταχωρήσεις κ.λ.π.) 

• την προµήθεια των αναλώσιµων και εξοπλισµού του µηχανογραφικού 

συστήµατος και όλων των αναγκαίων για τη λειτουργία του Κ.Γ. 
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• τη φροντίδα ώστε τα τηρούµενα στοιχεία  να είναι προσιτά στους έχοντες 

δικαίωµα πρόσβασης σε αυτά 

• την ορθή καταχώριση στα κτηµατολογικά φύλλα των εγγραπτέων πράξεων 

• την καταχώριση στο θεωρηµένο από τον Ο.Κ.Χ.Ε. ηµερολόγιο και βιβλίο 

αιτήσεων όλων των αιτήσεων για καταχώριση εγγραπτέας πράξης και έκδοση 

πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασµάτων αντίστοιχα 

• την άσκηση ελέγχου νοµιµότητας κάθε αίτησης για καταχώριση εγγραπτέας πράξης 

• τη χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασµάτων από τα 

κτηµατολογικά φύλλα, τα διαγράµµατα, το αρχείο κτηµατογράφησης και γενικώς 

από κάθε τηρούµενο κτηµατολογικό στοιχείο στις προβλεπόµενες προθεσµίες 

• τη συνεργασία µε τον Ο.Κ.Χ.Ε., Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., ΥΠ.∆ΙΚ. και την εφαρµογή κάθε 

σχετικού Νόµου, ∆ιατάγµατος, Εντολής, ∆ιάταξης, Οδηγίας ή Πράξης 

• την είσπραξη και απόδοση τελών και δικαιωµάτων στο ∆ηµόσιο, τον Ο.Κ.Χ.Ε. 

και λοιπούς φορείς και την ενηµέρωση του Ο.Κ.Χ.Ε. όπως προβλέπεται από την 

υπ’ αριθµ. 41794/12.10.2006 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.. 

• τη µισθοδοσία, ασφαλιστική κάλυψη και λήψη αδειών των υπαλλήλων 

• την εν γένει οικονοµική διαχείριση του Κ.Γ. και την ενηµέρωση των αρµόδιων 

φορέων µε τα ετήσια οικονοµικά στατιστικά στοιχεία 

• την τήρηση του ωραρίου λειτουργίας του Κ.Γ. 

• την τήρηση των κανονισµών υγιεινής και λοιπών διατάξεων περί δηµοσίων υπηρεσιών 

Ο Προϊστάµενος του Κ.Γ. χρησιµοποιεί το Σ.Π.Ε.Κ. σύµφωνα µε τις οδηγίες που 

δίδονται στο εγχειρίδιο χρήσης του Σ.Π.Ε.Κ.  για: 

• έλεγχο των κτηµατολογικών εγγραφών, 

• έλεγχο της χωρικής βάσης του Ε.Κ., 

• έλεγχο αιτήσεων προς οριστική καταχώριση, 

• έλεγχο καταχωρίσεων / διορθώσεων στοιχείων µε εκτύπωση των καταστάσεων: 

α) ελέγχου πράξεων 

β)  διορθώσεων στοιχείων προσώπου 

γ) διορθώσεων στοιχείων τίτλου 

• εκτύπωση της κατάστασης αιτήσεων ηµέρας ώστε να ρυθµίζονται οι καθηµερινές 

δραστηριότητες του Κ.Γ., 

• εκτύπωση όλου ή µέρους του αλφαβητικού ευρετηρίου όταν το κρίνει σκόπιµο, 

• ενηµέρωσή του µέσω των ανακοινώσεων της ΚΤ. Α.Ε. 
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4.3 Αρµοδιότητες Προσωπικού Κ.Γ. 

Στο Κ.Γ. προσέρχεται το κοινό κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Ο Προϊστάµενος 

καθορίζει τα ειδικά καθήκοντα κάθε υπαλλήλου για τη λειτουργία του Κ.Γ., καθώς και 

τις αρµοδιότητές του ως προς τη χρήση του  Πληροφοριακού Συστήµατος. Οι 

υπάλληλοι µεριµνούν για:  

• την εξυπηρέτηση και παροχή πληροφοριών στο κοινό, στους επαγγελµατίες και 

λοιπούς ενδιαφερόµενους 

• τη διαχείριση της αλληλογραφίας του Κ.Γ. (εισερχόµενα - εξερχόµενα έγγραφα), 

καθώς και των εγγράφων που χρήζουν κοινοποίησης 

• τη διαβίβαση των φακέλων των αιτήσεων που επηρεάζουν γεωµετρικά στοιχεία στην 

ΚΤ Α.Ε. 

• την παραλαβή των αιτήσεων και τη καταχώριση τους στο Βιβλίο Αιτήσεων – 

Πιστοποιητικών, Αντιγράφων και Εισπράξεως Τελών και ∆ικαιωµάτων ή το 

Ηµερολόγιο 

• τον τυπικό έλεγχο των στοιχείων της αίτησης καθώς και της πληρότητας των 

εγγράφων που την συνοδεύουν 

• τον υπολογισµό και την είσπραξη των τελών 

• την έκδοση αντιγράφων, πιστοποιητικών, διαγραµµάτων και αποσπασµάτων και 

την έγκαιρη παράδοση τους στο κοινό 

• τα αρχεία που φυλάσσονται στο Κ.Γ. και ειδικότερα: 

o την αρχειοθέτηση εγγράφων, 

o την αναζήτηση φακέλων και εγγράφων από αυτά, 

o την ασφαλή τήρηση τους. 

• την καταχώριση στο Σ.Π.Ε.Κ.  των στοιχείων των αιτήσεων και πράξεων 

Μέσω της εφαρµογής του Σ.Π.Ε.Κ.  οι υπάλληλοι του Κ.Γ. έχουν την δυνατότητα για  

• την καταχώριση των αιτήσεων 

• την εκτύπωση της κατάστασης των αιτήσεων ηµέρας 

• τη θέαση της χωρικής βάσης του Ε.Κ. 

• την ενηµέρωση των κτηµατολογικών εγγραφών 

• την εκτύπωση των πιστοποιητικών και αποσπασµάτων 

• την εκτύπωση των Κτηµατολογικών Φύλλων 

• την εκτύπωση του Αλφαβητικού Ευρετηρίου ∆ικαιούχων 

σύµφωνα µε της οδηγίες που δίδονται στο εγχειρίδιο χρήσης του Σ.Π.Ε.Κ. 
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4.4 Ενηµέρωση Κτηµατολογικών Εγγραφών – Εγγραπτέες Πράξεις 

Η διαδικασία της ενηµέρωσης των κτηµατολογικών εγγραφών περιλαµβάνει τα εξής 

τέσσερα (4) στάδια: 

1. Υποβολή αίτησης για καταχώριση εγγραπτέας πράξης από τον πολίτη – παραλαβή 

από το Κ.Γ.. 

2. Έλεγχος νοµιµότητας – απόφαση του Προϊσταµένου για την καταχώριση ή µη της 

εγγραπτέας πράξης. 

3. Καταχώριση εγγραπτέας πράξης. 

4. Έκδοση ΚΦ αρχείου και αντικατάσταση των παλιών στο ΚΒ. Ενηµέρωση 

αλφαβητικού ευρετηρίου δικαιούχων και αρχειοθέτηση πράξης και 

συνυποβαλλόµενων εγγράφων. 

 

4.4.1 Υποβολή Αίτησης για Καταχώριση Εγγραπτέας Πράξης 

Για την καταχώριση στα Κτηµατολογικά Φύλλα της εγγραπτέας πράξης απαιτείται η 

υποβολή αίτησης στο Κ.Γ. [Έντυπο: ΑΙΤ1] στην τοπική αρµοδιότητα του οποίου 

υπάγεται το ακίνητο που αφορά η προς καταχώριση πράξη. Η αποστολή της αίτησης 

στο Κ.Γ. µέσω ταχυδροµείου ή µε ταχυµεταφορά δεν αποκλείεται, κατόπιν 

προηγούµενης συνεννόησης ή σύµφωνης γνώµης του Προϊσταµένου του οικείου Κ.Γ.. 

Σε περίπτωση που η εγγραπτέα πράξη αφορά περισσότερα του ενός ακίνητα, τότε εάν 

όλα τα ακίνητα υπάγονται στην  τοπική αρµοδιότητα ενός Κ.Γ, η αίτηση κατατίθεται 

στο γραφείο αυτό και µόνο. Εάν τα ακίνητα υπάγονται στην τοπική αρµοδιότητα 

διαφορετικών Κ.Γ., τότε  απαιτείται η υποβολή της αίτησης σε καθένα από τα 

συναρµόδια Κ.Γ., για να διενεργήσουν αυτά τις εγγραφές που αφορούν το/τα 

ακίνητο/τα που υπάγονται στην τοπική τους αρµοδιότητα. Εάν ορισµένο ακίνητο 

υπάγεται στην τοπική αρµοδιότητα περισσοτέρων του ενός Κ.Γ., τότε απαιτείται η 

υποβολή της αίτησης σε καθένα από τα συναρµόδια Κ.Γ., και οι σχετικές µε αυτό 

κτηµατολογικές εγγραφές γίνονται σε όλα τα Κ.Γ., µε τη σηµείωση ότι τµήµα του 

ακινήτου εµπίπτει στην τοπική αρµοδιότητα και άλλου Κ.Γ.. Με απόφαση του 

Ο.Κ.Χ.Ε., την έκδοση της οποίας µπορεί να ζητήσει και ο Προϊστάµενος καθενός από 

τα συναρµόδια Κ.Γ ή και όποιος έχει έννοµο συµφέρον, µπορεί να υπαχθεί το σύνολο 

του ακινήτου στην αρµοδιότητα του ενός από τα περισσότερα συναρµόδια Κ.Γ.. 

Για την υποβολή της αίτησης σηµειώνονται τα ακόλουθα: 
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1. Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα έγγραφα στα οποία περιέχεται η πράξη της 

οποίας ζητείται η καταχώριση στα κτηµατολογικά φύλλα, περίληψη της 

εγγραπτέας πράξης (υπ’ αριθµ. 411/02/3.4.2007 απόφαση ∆.Σ. του Ο.Κ.Χ.Ε., 

ΦΕΚ 1077/Β΄/2.7.2007), τα έγγραφα µε τα οποία αποδεικνύεται η νοµιµοποίηση 

του προσώπου που υπογράφει την αίτηση, όπου αυτό απαιτείται σύµφωνα µε το 

άρθρο 14 του ν. 2664/1998 και κυρωµένο απόσπασµα του κτηµατολογικού 

διαγράµµατος (ή αντίγραφο αυτού καθώς σε συµβόλαια το κυρωµένο µένει στο 

συµβολαιογράφο). Το αίτηµα για την έκδοση του αποσπάσµατος κτηµατολογικού 

διαγράµµατος µπορεί να συνυποβληθεί µε την αίτηση καταχώρισης κατά την 

υποβολή της δεύτερης, σηµειώνοντας τη σχετική επιλογή στο κείµενο του 

εντύπου. Εάν πρόκειται για αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλµατος, στην 

περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η συνυποβολή αποσπάσµατος κτηµατολογικού 

διαγράµµατος. 

2. Εάν η πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση είναι εµπράγµατη δικαιοπραξία, 

τότε επισυνάπτεται σε αυτήν, υποχρεωτικά και µε ποινή ακυρότητας κυρωµένο 

απόσπασµα του κτηµατολογικού διαγράµµατος, απλό αντίγραφο του οποίου 

συνυποβάλλεται µε την αίτηση καταχώρισης. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η 

προηγούµενη υποβολή αίτησης για την έκδοση αποσπάσµατος κτηµατολογικού 

διαγράµµατος. Για το ζήτηµα της χρήσης επικυρωµένου αντιγράφου του 

αποσπάσµατος κτηµατολογικού διαγράµµατος, στην υπ’ αρ. πρωτ. ΑΠ ∆Π 

8217/4319Οικ/6-10-2006 εγκύκλιο του Ο.Κ.Χ.Ε., που εστάλη προς τα 

Λειτουργούντα Κτηµατολογικά Γραφεία (σελίδα 6) αναφέρονται τα ακόλουθα : 

«…..Είναι χρήσιµο να επισηµανθεί ότι ο σκοπός των διατάξεων του άρθρου 14§3,4 

και 5 του ν. 2664/1998, οι οποίες είναι εναρµονισµένες µε τον κτηµατοκεντρικό 

χαρακτήρα του συστήµατος του Εθνικού Κτηµατολογίου, έγκειται στη διασφάλιση 

της δυνατότητας ταυτοποίησης του ακινήτου, για το οποίο ζητείται η καταχώριση 

µίας εγγραπτέας πράξης. Για να καταστεί αυτό δυνατό θα πρέπει το επισυναπτόµενο 

στην αίτηση καταχώρισης ή στην εµπράγµατη δικαιοπραξία απόσπασµα 

κτηµατολογικού διαγράµµατος, είτε αυτό είναι πρωτότυπο, που έχει εκδοθεί από 

την ενηµερωµένη ψηφιακή βάση της χωρικής πληροφορίας του Εθνικού 

Κτηµατολογίου, είτε είναι επικυρωµένο αντίγραφό του, να απεικονίζει την 

υφιστάµενη γεωµετρική κατάσταση  του ακινήτου, όπως αυτή ισχύει κατά το χρόνο 

υποβολής της αίτησης καταχώρισης ή κατάρτισης της εµπράγµατης 
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δικαιοπραξίας κατά περίπτωση, δεδοµένου ότι στον έλεγχο νοµιµότητας που 

οφείλει να διενεργήσει ο Προϊστάµενος του Κτηµατολογικού Γραφείου για την 

εγγραφή της πράξης συµπεριλαµβάνεται και ο έλεγχος της ταυτότητας του ακινήτου, 

όπως αυτό απεικονίζεται στα τηρούµενα κτηµατολογικά διαγράµµατα.». 

3. Αν η αίτηση για την καταχώριση της πράξης υποβληθεί από πληρεξούσιο, νόµιµο 

αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο νοµικού προσώπου, συνυποβάλλονται επίσης και τα 

έγγραφα, από τα οποία αποδεικνύεται η νοµιµοποίηση του προσώπου που 

υποβάλλει την αίτηση. Τα έγγραφα αυτά τηρούνται στο αρχείο τίτλων και 

δικαιολογητικών εντός εκάστου κτηµατολογικού φακέλου ή βιβλιοδετούνται 

συνηµµένα στην αίτηση καταχώρισης. 

4. Κατά την κατάθεση της αίτησης και των συνυποβαλλόµενων εγγράφων στο Κ.Γ. 

γίνεται ένας τυπικός έλεγχος για την πληρότητα των συνυποβαλλόµενων 

στοιχείων και τη συντρέχουσα τοπική αρµοδιότητα του Κ.Γ.  

5. Κατόπιν υπολογίζονται τα τέλη και δικαιώµατα, τα οποία θα πρέπει να 

καταβληθούν για την καταχώριση της πράξης. Εφόσον υπάρχει αδυναµία  

καταβολής τελών, η αίτηση επιστρέφεται.  

6. Οι αιτήσεις εγγράφονται αυθηµερόν στο Ηµερολόγιο. Η εγγραφή γίνεται κατά τη 

χρονική σειρά υποβολής τους. Κάθε αίτηση αριθµείται κατά τη σειρά υποβολής της 

και φέρει την ηµεροµηνία παραλαβής της από το Κ.Γ, η οποία αναγράφεται τόσο 

στο Ηµερολόγιο όσο και στην απόδειξη καταβολής και είσπραξης των τελών. 

7. Με την καταχώριση των αιτήσεων στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο του Σ.Π.Ε.Κ. 

και σηµειώνεται στο/στα Κ.Φ. των επηρεαζόµενων µε την εγγραπτέα πράξη 

Κ.Α.Ε.Κ. ότι εκκρεµεί αίτηση (αριθµός πρωτοκόλλου αίτησης). Ο αρµόδιος 

υπάλληλος ενηµερώνει το Σ.Π.Ε.Κ.  µε τα στοιχεία της αίτησης για την οποία 

εκκρεµεί ο έλεγχος του Προϊστάµενου. Τα στοιχεία της πράξης µπορούν να 

καταχωρισθούν στο Σ.Π.Ε.Κ. µόνον από την επόµενη ηµέρα και µετά. 

8. Εάν µε την εγγραπτέα πράξη επέρχεται χωρική µεταβολή, στις περιπτώσεις αυτές 

ο αιτών θα πρέπει µε προηγούµενη αίτηση του προς το Κ.Γ. να έχει προµηθευτεί 

το κτηµατογραφικό διάγραµµα για τα ακίνητα (Κ.Α.Ε.Κ.) στα οποία θα επέλθουν 

οι σχετικές µεταβολές, προκειµένου να προβεί µε τον αρµόδιο µηχανικό του σε 

αποτύπωση αυτών. Οι χωρικές (γεωµετρικές) µεταβολές µπορούν να αφορούν 

ενδεικτικά: 

• Συνένωση γεωτεµαχίων. 
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• Κατάτµηση γεωτεµαχίων. 

• Σύσταση / κατάργηση χώρων αποκλειστικής χρήσης καθέτων ιδιοκτησιών 

• Σύσταση / κατάργηση δουλειών διόδου. 

• ∆ιόρθωση σφαλµάτων που αφορούν σε γεωµετρικά στοιχεία (άρθρα 18§1γ 

και 19§2 ν. 2664/1998) 

• Σύσταση µεταλλείου. 

Όταν υποβάλλεται αίτηση για χορήγηση κτηµατογραφικού διαγράµµατος, είναι 

σκόπιµο να δίνεται στον αιτούντα το έντυπο µε τη σχετική οδηγία, η οποία 

περιγράφει την  διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει για την αποτύπωση της 

χωρικής µεταβολής στο ∆ιάγραµµα Γεωµετρικών Μεταβολών. (βλέπε Οδηγία για 

την Αποτύπωση Γεωµετρικών Μεταβολών που αφορούν τα Κτηµατολογικά 

∆ιαγράµµατα).  

Ειδικά για τις πράξεις που επιφέρουν χωρικές µεταβολές µεγάλης έκτασης (όπως 

κυρωµένες πράξεις εφαρµογής, κυρωµένοι αναδασµοί, συντελεσµένες 

απαλλοτριώσεις) όπου ο αιτών είναι δηµόσιος φορέας (∆ήµος, Νοµαρχία κ.λ.π.),  

είναι απαραίτητη η προηγούµενη συνεννόηση και καθοδήγηση από το Τµήµα 

Κτηµατολογικών Χαρτών για τον τρόπο υποβολής της αίτησης καταχώρισης της 

σχετικής διοικητικής πράξης. Επισηµαίνεται ότι οι κτηµατολογικοί πίνακες και 

διαγράµµατα χορηγούνται δωρεάν προς Ο.Τ.Α. και Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου 

ύστερα από αίτησή τους προς την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., για τις ανάγκες 

προετοιµασίας της σύνταξης και της διαδικασίας υποβολής αίτησης για την 

καταχώριση στο λειτουργούν κτηµατολόγιο διοικητικών πράξεων, όπως π.χ. 

πράξεις εφαρµογής, αναδασµοί, απαλλοτριώσεις, σύµφωνα µε τις υπ’ αριθµ. 

368/02/28.03.2006 και 393/05/23.10.2006 αποφάσεις του ∆.Σ. του Ο.Κ.Χ.Ε. και 

σε συνδυασµό µε την υπ’ αριθµ. 282/6/29.05.2007 απόφαση του ∆.Σ. της 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.. Στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται η συνυποβολή 

κτηµατογραφικού διαγράµµατος µε την αίτηση καταχώρισης. 

 

4.4.2 Έλεγχος Αιτήσεων για Καταχώριση Εγγραπτέας Πράξης 

Η καταχώριση στα κτηµατολογικά φύλλα των πράξεων για τις οποίες έχει υποβληθεί 

αίτηση γίνεται κατόπιν απόφασης του Προϊσταµένου του Κ.Γ., αφού γίνει ο κατά το 

νόµο απαιτούµενος έλεγχος νοµιµότητας σε χρόνο όχι µεγαλύτερο των πέντε 

εργάσιµων ηµερών. Κατ’ αυτόν ελέγχεται κυρίως : 

• αν το Κ.Γ. είναι αρµόδιο κατά τόπο, 
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• αν το δικαίωµα στο οποίο αφορά η αίτηση και η πράξη της οποίας ζητείται η 

καταχώριση περιλαµβάνονται µεταξύ εκείνων των οποίων ο νόµος επιτάσσει την 

καταχώριση,  

• αν για την πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση συντρέχουν όλες οι 

απαιτούµενες από το νόµο προϋποθέσεις για την επέλευση των έννοµων 

αποτελεσµάτων της, 

• αν για την πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση συνυποβάλλονται µε την 

αίτηση, µε πληρότητα και ακρίβεια, τα αναφερόµενα στο άρθρο 14 ν.2664/ 1998 

δικαιολογητικά, 

• αν το πρόσωπο το οποίο προβαίνει σε εκποίηση ή του οποίου το δικαίωµα 

επιδιώκεται να επιβαρυνθεί ή να δεσµευτεί, αναγράφεται στο Κτηµατολογικό 

Βιβλίο ως δικαιούχος και 

• αν ο εµφανιζόµενος κατά την υποβολή της αίτησης ως πληρεξούσιος, νόµιµος 

αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος νοµικού προσώπου, νοµιµοποιείται να προβεί στη 

ζητούµενη καταχώριση. 

Σχετικά µε το αποτέλεσµα του ελέγχου νοµιµότητας, σηµειώνονται τα ακόλουθα: 

1. Κατά τον έλεγχο των αιτήσεων και των συνυποβαλλόµενων για την καταχώριση 

των εγγραπτέων πράξεων δικαιολογητικών, και ενώ έχει ήδη εισαχθεί η αίτηση 

στο Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο, υπάρχουν οι εξής πιθανότητες: 

Α. Ο Προϊστάµενος αρνείται τη ζητούµενη καταχώριση. Σηµειώνει την άρνησή 

του και συνοπτικά τους λόγους αυτής επί του εντύπου της αίτησης ή σε 

επισυναπτόµενο πρόσθετο φύλλο. Η άρνηση του Προϊσταµένου 

σηµειώνεται τόσο στο Ηµερολόγιο όσο και στο Σύστηµα Πληροφορικής του 

εθνικού Κτηµατολογίου (Σ.Π.Ε.Κ.) δια του πλήκτρου «Απόρριψη». Τότε η 

ένδειξη στο ΚΦ ότι εκκρεµεί αίτηση δεν εµφανίζεται πλέον. Η απόφαση 

γνωστοποιείται αµελλητί στον αιτούντα. 

Β. Ο Προϊστάµενος αποδέχεται τη ζητούµενη καταχώριση. Σηµειώνει την 

αποδοχή του επί του εντύπου της αίτησης και προωθεί για οριστική 

καταχώριση την εγγραπτέα πράξη και εισαγωγή των στοιχείων στο Σ.Π.Ε.Κ. 

 Η αποδοχή της αίτησης καταχώρισης στο σύστηµα του Κτηµατολογίου 

µπορεί να είναι ολική ή µερική. 

Γ. Ο Προϊστάµενος αποδέχεται τη ζητούµενη καταχώριση µε την επιφύλαξη της 

προσκόµισης ελλειπόντων δικαιολογητικών. Σηµειώνει την αποδοχή του επί 
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του εντύπου της αίτησης και ορίζει σύντοµη προθεσµία, όχι µεγαλύτερη των 

πέντε  εργασίµων ηµερών, µέσα στην οποία ο αιτών πρέπει να προσκοµίσει τα 

ελλείποντα στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή η καταχώριση στα κτηµατολογικά 

φύλλα γίνεται υπό την επιφύλαξη της εµπρόθεσµης προσκόµισης των 

ελλειπόντων στοιχείων (προσωρινή – υπό επιφύλαξη καταχώριση). Προωθεί 

την αίτηση για καταχώριση της εγγραπτέας πράξης και εισαγωγή των 

στοιχείων στο Σ.Π.Ε.Κ.. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται η καταχώριση 

µεταγενέστερης εγγραφής προτού οριστικοποιηθεί ή εξαλειφθεί από το 

κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου η προσωρινή καταχώριση. Η 

επεξεργασία µιας εγγραπτέας πράξης υπό προσωρινή καταχώριση δεν είναι 

δυνατή στην περίπτωση κατά την οποία δηµιουργούνται νέα ακίνητα. Στην 

περίπτωση της προσωρινής καταχώρισης υπάρχουν δύο ενδεχόµενα: 

Γ1. Εφόσον προσκοµιστούν τα ελλείποντα δικαιολογητικά εµπρόθεσµα, η 

προσωρινή καταχώριση τρέπεται σε οριστική.  

Γ2. Εφόσον δεν προσκοµιστούν εµπρόθεσµα τα ελλείποντα 

δικαιολογητικά, θεωρείται ότι δεν έγινε η καταχώριση και εξαλείφεται 

αυτεπαγγέλτως η προσωρινή καταχώριση. 

∆. Όταν πρόκειται για την εξάλειψη βαρών που δεν έχουν καταχωριστεί στο 

κτηµατολόγιο, το αίτηµα υποβάλλεται στο Κ.Γ. µε συµπλήρωση και κατάθεση 

αίτησης καταχώρισης εγγραπτέας πράξης, η οποία συνοδεύεται από όλα τα 

δικαιολογητικά που προβλέπονται για την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων 

στα κτηµατολογικά βιβλία. Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση καταχωρίζεται στο 

ηµερολόγιο του Κ.Γ. και, εάν διαπιστωθεί ότι το προς εξάλειψη βάρος φέρεται 

εγγεγραµµένο στα κτηµατολογικά βιβλία, τότε η αίτηση απορρίπτεται στο 

Κτηµατολόγιο και η εξάλειψη διενεργείται αυτεπάγγελτα στα οικεία βιβλία του 

Υποθηκοφυλακείου µε σχετική σηµείωση στο ηµερολόγιο του Κ.Γ. και του 

αντίστοιχου βιβλίου (υποθηκών, κατασχέσεων, αγωγών) του 

Υποθηκοφυλακείου (βλ. αναλυτικά το υπό 5.3.1, σελ. 53). 

Στις ανωτέρω αναφερόµενες υπό Α και Γ2 περιπτώσεις, ο αιτών δικαιούται να 

προβάλει αντιρρήσεις ενώπιον του Κτηµατολογικού ∆ικαστή κατά της αρνητικής 

απόφασης του Προϊσταµένου καθώς και της εξάλειψης καταχώρισης. Κατά της 

απόφασης του Προϊσταµένου, θετικής ή αρνητικής, µπορεί κάθε τρίτος που έχει 

έννοµο συµφέρον, να προβάλει αντιρρήσεις. Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται µε 
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αίτηση και εγγράφονται µε ποινή απαραδέκτου στο κτηµατολογικό φύλλο του 

ακινήτου. 

2. Όταν υποβάλλεται αίτηση για καταχώριση εγγραπτέας πράξης µε την οποία 

επέρχεται γεωµετρική µεταβολή (π.χ. συνένωση, κατάτµηση, διόρθωση ορίων), η 

αίτηση, τα συνυποβαλλόµενα έγγραφα και τα διαγράµµατα κατατίθενται εις 

διπλούν (πρωτότυπο και απλό αντίγραφο), ώστε τα πρωτότυπα έγγραφα να 

παραµένουν στο Κτηµατολογικό Γραφείο και τα αντίγραφα να διαβιβάζονται µε 

ταχυµεταφορά για επεξεργασία στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Τα έξοδα 

αποστολής βαρύνουν την Κτηµατολόγιο Α.Ε. και χρησιµοποιείται εταιρεία που 

υποδεικνύεται µε σχετικό έγγραφο της ΚΤ Α.Ε..  

Στο εξώφυλλο του φακέλου σηµειώνεται: 

Προς: Κτηµατολόγιο Α.Ε. 

∆ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου 

Τµήµα Κτηµατολογικών Χαρτών 

Μεσογείων 288, Χολαργός 15562 

Τηλ.: 210-6505632, 6505683 

Στη συνέχεια, το τµήµα Κτηµατολογικών Χαρτών αποστέλλει εισήγηση (π.χ. µε 

fax, ηλεκτρονικά ή ταχυµεταφορά) για την αποδοχή, τυπική έλλειψη ή απόρριψη 

της αίτησης εγγραφής, αφού διενεργηθεί τεχνική αξιολόγηση και ελεγχθεί ότι η 

γεωµετρική µεταβολή µπορεί να υλοποιηθεί σύµφωνα µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές του Ε.Κ. Ο Προϊστάµενος του Κ.Γ. αποφασίζει συνολικά για την 

αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης εντός πέντε εργάσιµων από την ηµέρα 

υποβολής της. Η αλληλογραφία µε την Κτηµατολόγιο Α.Ε. πρωτοκολλείται στο 

Βιβλίο αλληλογραφίας εισερχοµένων – εξερχόµενων. 

3. Τέλος, ο Προϊστάµενος αναθέτει τη διεκπεραίωση της αίτησης σε υπάλληλο του 

Κ.Γ., ο οποίος ενηµερώνει το Ηµερολόγιο σχετικά µε την πορεία διεκπεραίωσής 

της και ενηµερώνει τις ψηφιακές κτηµατολογικές εγγραφές.  

 

4.4.3 Εγγραφή Πράξης στα Κτηµατολογικά Βιβλία 

Ειδικότερα για την εγγραφή πράξης (ενηµέρωση των ψηφιακών κτηµατολογικών 

εγγραφών) ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

1. Αν απαιτείται εισαγωγή νέων προσώπων ως δικαιούχων, δηλαδή προσώπων µη 

καταγεγραµµένων στα αρχεία του Ε.Κ., τότε δηµιουργούνται για αυτά νέες 

εγγραφές.  
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2. Αν δηµιουργούνται νέα ακίνητα, π.χ., λόγω σύστασης νέων διηρηµένων 

ιδιοκτησιών ή συνένωσης /κατάτµησης γεωτεµαχίων, τότε δηµιουργούνται νέες 

εγγραφές ακινήτων και εκτυπώνονται τα Κ.Φ. µε την ένδειξη «ΑΡΧΕΙΟ» των 

νέων ακινήτων και των αρχικών (ιστορικών) ακινήτων.  

3. Αν απαιτείται τροποποίηση υφιστάµενων ιδιοκτησιών, π.χ., λόγω τροποποίησης 

µίας διηρηµένης ιδιοκτησίας τότε, ανάλογα µε την περίπτωση, είτε µεταβάλλονται 

τα στοιχεία των ήδη υπαρχόντων ιδιοκτησιών, είτε µετατρέπονται σε ιστορικές οι 

υπό τροποποίηση υφιστάµενες ιδιοκτησίες και εισάγονται εξ αρχής οι εκ νέου 

οριζόµενες στην πράξη τροποποίησης. Σε κάθε περίπτωση εκτυπώνονται εκ νέου 

Κ.Φ. για τις ιστορικές, µεταβληθείσες ή νέες ιδιοκτησίες. 

4. Εάν απαιτείται εισαγωγή νέων δικαιωµάτων, δηµιουργούµενων λόγω της 

εγγραπτέας πράξης, π.χ. υποθήκης, τότε εισάγονται νέες εγγραφές δικαιωµάτων. 

5. Εάν απαιτείται µεταβολή υπαρχόντων δικαιωµάτων, π.χ. µεταβολή των στοιχείων 

µιας υποθήκης, τότε εντοπίζονται τα υπό µεταβολή δικαιώµατα και 

καταχωρίζονται τα νέα/τροποποιηµένα στοιχεία αυτών. 

6. Εάν εξαλείφονται ή αίρονται υφιστάµενα δικαιώµατα, π.χ. αίρεται µία κατάσχεση, 

τότε επίσης αυτά εντοπίζονται και σηµειώνονται ως εξαλειφθέντα ή αρθέντα κατά 

περίπτωση.  

7. Οι ενηµερώσεις επανελέγχονται για να διορθωθούν τυχόν λάθη ή/και παραλείψεις 

κατά την εισαγωγή των στοιχείων. Για τον σκοπό αυτό είναι δυνατή η εµφάνιση - 

εκτύπωση Φύλλου Ελέγχου των επηρεαζόµενων ακινήτων το οποίο περιέχει όλες 

τις εγγραφές που έχουν καταχωρισθεί µέχρι το χρονικό σηµείο εκτύπωσης ακόµα 

και αν αυτές δεν έχουν οριστικοποιηθεί.  

8. Περατώνεται επιτυχώς η επεξεργασία της πράξης. Γίνονται όλοι οι απαραίτητοι 

έλεγχοι για να διασφαλισθεί η ορθότητα της εγγραφής και η καταχώριση τρέπεται 

σε οριστική και εκδίδονται τα απαιτούµενα πιστοποιητικά. Γίνεται ενηµέρωση 

του Αλφαβητικού Ευρετηρίου ∆ικαιούχων, εκτυπώνονται το/τα Κ.Φ. µε την 

ένδειξη «ΑΡΧΕΙΟ» των ακινήτων που επηρεάζει η εγγραπτέα πράξη,  

τοποθετούνται στα Κ.Β. και αρχειοθετείται η πράξη µε αύξοντα αριθµό 

πρωτοκόλλου στο αρχείο των τίτλων. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης στην ενηµέρωση των Κ.Β. ή του Αλφαβητικού 

Ευρετηρίου ∆ικαιούχων, ο Προϊστάµενος του Κ.Γ. ενηµερώνει µε σχετική του 

ανακοίνωση που αναρτάται στο αρχείο τους διενεργούντες έρευνα σε αυτό. 
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9. Οι προσωρινώς καταχωριζόµενες πράξεις εισάγονται επίσης στο σύστηµα 

σύµφωνα µε την παραπάνω διαδικασία. Η επεξεργασία µιας εγγραπτέας πράξης 

υπό προσωρινή καταχώριση δεν είναι δυνατή στην περίπτωση κατά την οποία 

δηµιουργούνται νέα ακίνητα. Μετά την επιτυχή περάτωση της εισαγωγής τους 

αναµένεται η εξέλιξή τους ως ακολούθως: 

• Εφόσον προσκοµιστούν τα ελλείποντα δικαιολογητικά εµπρόθεσµα, η 

προσωρινή καταχώριση τρέπεται σε οριστική µε παράλληλη εισαγωγή στο 

σύστηµα της ηµεροµηνίας τροπής. Εκτυπώνονται τα Κ.Φ. των ακινήτων που 

επηρεάζει η εγγραπτέα πράξη και τοποθετούνται στο Κ.Β. 

• Εφόσον δεν προσκοµιστούν εµπρόθεσµα τα ελλείποντα δικαιολογητικά, η 

προσωρινή καταχώριση εξαλείφεται µε παράλληλη εισαγωγή στο σύστηµα 

της ηµεροµηνίας εξάλειψης. Εκτυπώνονται τα Κ.Φ. των ακινήτων που 

επηρεάζει η εγγραπτέα πράξη και τοποθετούνται στο Κ.Β. Στην περίπτωση 

αυτή θα εµφανίζεται η ένδειξη της εξάλειψης της προσωρινής 

καταχωρίσεως. 

10. Η ενηµέρωση των Κτηµατολογικών Χαρτών που συνεπάγεται η εγγραφή µιας 

σχετικής πράξης διενεργείται µετά την επιτυχή περάτωσή της από το 

Κτηµατολογικό Γραφείο, δηλαδή, µετά το πέρας της οριστικής της καταχώρισης. 

Το Τµήµα Κτηµατολογικών Χαρτών της ΚΤ Α.Ε., παρακολουθεί την πορεία της 

αίτησης εγγραφής µέσω του Σ.Π.Ε.Κ.  και ολοκληρώνει ανάλογα την χωρική 

ενηµέρωση. Ο υπάλληλος του Κ.Γ. αντιλαµβάνεται ότι η χωρική µεταβολή έχει 

περατωθεί ανακαλώντας µέσω του Σ.Π.Ε.Κ.  το ακίνητο και ελέγχοντας εάν 

εµφανίζεται η ένδειξη «Εκκρεµεί γεωµετρική µεταβολή». Την ολοκλήρωση των 

Κτηµατολογικών Χαρτών ακολουθεί η εκτύπωση των Κ.Φ. των ακινήτων που 

επηρεάζει η εγγραπτέα πράξη όπου πλέον αναγράφεται το εµβαδόν του Ε.Κ. και 

έχει εξαλειφθεί η σηµείωση ότι εκκρεµεί χωρική µεταβολή. Τα Κ.Φ. µε την 

ένδειξη «ΑΡΧΕΙΟ» τοποθετούνται στο Κ.Β. και ενηµερώνεται το Αλφαβητικό 

Ευρετήριο ∆ικαιούχων. 

11. Σηµειώνεται στο Βιβλίο του Ηµερολογίου η ηµεροµηνία διεκπεραίωσης της αίτησης. 

12. Γίνεται αρχειοθέτηση όλων των εγγράφων στους κτηµατολογικούς φακέλους, (αν 

αρχειοθετούνται ανά ΚΑ.Ε. Κ), ή στο βιβλιοδετηµένο αρχείο τίτλων, (αν 

αρχειοθετούνται ανά αριθµό πρωτοκόλλου).   
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4.4.4 Ενηµέρωση των Κτηµατολογικών Εγγραφών σε άλλες περιπτώσεις 

Η ενηµέρωση των κτηµατολογικών εγγραφών είναι δυνατόν να γίνει και µε άλλους 

τρόπους πλην της καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων, π.χ. µε απόφαση του 

Προϊσταµένου για διόρθωση προδήλου σφάλµατος κλπ. Γενικά, η διαδικασία που 

ακολουθείται είναι παρόµοια µε τα προαναφερθέντα για την καταχώριση εγγραπτέων 

πράξεων. Ειδικότερα σηµεία που θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη σε αυτές τις 

περιπτώσεις παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 5. 

 

4.5 Χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασµάτων 

Πιστοποιητικά, αντίγραφα και αποσπάσµατα από τα τηρούµενα στο Κ.Γ 

κτηµατολογικά στοιχεία, χορηγούνται σε όποιον έχει έννοµο συµφέρον και υποβάλει 

σχετική αίτηση αυτοπροσώπως ή µε αντιπρόσωπο καταβάλλοντας τα ανάλογα τέλη και 

δικαιώµατα. Οι αιτήσεις για χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων, αποσπασµάτων 

κτηµατολογικών διαγραµµάτων και κτηµατογραφικών διαγραµµάτων, εγγράφονται 

αυθηµερόν στο Βιβλίο αιτήσεων – πιστοποιητικών, αντιγράφων και εισπράξεως τελών 

και δικαιωµάτων  και εκδίδεται πρωτόκολλο παραλαβής της αίτησης στο οποίο 

σηµειώνεται κατά περίπτωση ενδεικτική ηµεροµηνία χορήγησης. Στις αιτήσεις και τα 

εκδιδόµενα πιστοποιητικά επικολλάται ένσηµο ΤΑΧ∆ΙΚ. Κατ’ εξαίρεση δεν 

επικολλάται ένσηµο ΤΑΧ∆ΙΚ στα εκδιδόµενα αποσπάσµατα από τα κτηµατολογικά 

διαγράµµατα, στα κτηµατογραφικά διαγράµµατα και στις αιτήσεις για την έκδοσή τους 

στις περιπτώσεις αυτές. 

Τα πιστοποιητικά, αντίγραφα και αποσπάσµατα σφραγίζονται και υπογράφονται από 

τον Προϊστάµενο του Κ.Γ. ή από εξουσιοδοτηµένο προς τούτο υπάλληλό του. Η 

παραλαβή γίνεται από τον αιτούντα ή το εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο που 

σηµειώνεται στο έντυπο της αίτησης.  

Τα κτηµατογραφικά διαγράµµατα εκδίδονται από τα Κτηµατολογικά Γραφεία (όπου 

έχει υλοποιηθεί η σχετική διαδικασία) ή από το τµήµα Κτηµατολογικών Χαρτών της 

ΚΤ Α.Ε. και αποστέλλονται µε ταχυµεταφορά στο Κ.Γ. Το ίδιο ισχύει και για τα 

αποσπάσµατα κτηµατολογικών διαγραµµάτων ιστορικών ιδιοκτησιών Οι αιτήσεις για 

κτηµατογραφικά διαγράµµατα εισάγονται στο Σ.Π.Ε.Κ. µε σκοπό την αυτόµατη 

επεξεργασία και δηµιουργία τους. Στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι 

δυνατή η εισαγωγή τους στο Σ.Π.Ε.Κ., τότε είναι δυνατόν να αποσταλούν στο Τµήµα 

Κτηµατολογικών Χαρτών µε fax για την δηµιουργία τους. Η έγκαιρη διαβίβαση των 
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σχετικών αιτήσεων γίνεται µε µέριµνα του Κ.Γ. Κτηµατογραφικά ∆ιαγράµµατα για 

ιστορικά ακίνητα δεν εκδίδονται. 

Κτηµατογραφικά διαγράµµατα για την επεξεργασία διοικητικών πράξεων µεγάλης 

έκτασης χορηγούνται ψηφιακά από την ∆ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου της 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ κατόπιν συνεννόησης µε το Τµήµα Κτηµατολογικών Χαρτών 

και σχετικής αίτησης του ενδιαφερόµενου φορέα. 

Αντίγραφα διαγραµµάτων και ορθοφωτοχαρτών δεν χορηγούνται από τα 

Κτηµατολογικά Γραφεία. Στις περιπτώσεις που υποβάλλεται αίτηση για χορήγηση 

στοιχείων (συµπεριλαµβανοµένων των διαγραµµάτων και ορθοφωτοχαρτών), πλέον 

εκείνων που χορηγούνται από τα Κ.Γ., η σχετική αίτηση διαβιβάζεται στην κεντρική 

υπηρεσία µε ευθύνη του Προϊσταµένου του Κ.Γ. στην διεύθυνση: 

Προς: Κτηµατολόγιο Α.Ε. 

  ∆ιεύθυνση Υπηρεσιών & Προϊόντων 

  Τµήµα Κτηµατολογικών Χαρτών 

Fax:  210-6537730 

Τα εκδιδόµενα από το Κ.Γ. πιστοποιητικά, αντίγραφα και αποσπάσµατα 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας Εκδιδόµενων Πιστοποιητικών/Αντιγράφων/Αποσπασµάτων 

 

 

Α/Α Είδος πιστοποιητικού /αντιγράφου Κόστος σε Ευρώ (€) 

1. Πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης. 4,5 

2. 

 

Πιστοποιητικό κτηµατολογικών εγγραφών 

αντικειµένου εγγραπτέων δικαιωµάτων: 

Περιέχει απόσπασµα από τις ενότητες του 
κτηµατολογικού φύλλου στις οποίες υπάρχουν οι 
αιτηθείσες κτηµατολογικές εγγραφές (αρχικές και 
µεταγενέστερες) για όλους τους δικαιούχους ή 
συνδικαιούχους. 

Ανά αιτούµενη ενότητα 

εγγραπτέων δικαιωµάτων 

/πράξεων,  

ανεξαρτήτως του πλήθους των 

εγγραφών που υπάρχουν σε 

αυτήν, 4,5 

3. 

Πιστοποιητικό κτηµατολογικών εγγραφών 

φυσικού/ νοµικού προσώπου: 

Εµφανίζει για ακίνητο /α που υπάγονται στην 
τοπική αρµοδιότητα του Κ.Γ τις εγγραφές που 
αφορούν συγκεκριµένο φυσικό /νοµικό πρόσωπο 
(αρχικές και µεταγενέστερες) από τις ενότητες 
του κτηµατολογικού φύλλου στις οποίες υπάρχουν 
οι αιτηθείσες κτηµατολογικές εγγραφές για το 
συγκεκριµένο πρόσωπο. 

Ανά αιτούµενη ενότητα 

εγγραπτέων δικαιωµάτων 

/πράξεων ανεξαρτήτως τόσο 

του πλήθους των εγγραφών 

που υπάρχουν σε αυτήν, όσο 

και του αριθµού των ακινήτων   

 4,5 

3
α
. 

Πιστοποιητικό περί µη υπάρξεως κτηµατολογικών 

εγγραφών φυσικού/ νοµικού προσώπου: 

Πιστοποιεί την ανυπαρξία κτηµατολογικών 
εγγραφών (αρχικών και µεταγενέστερων) για 
συγκεκριµένο φυσικό / νοµικό πρόσωπο επί των 
ακινήτων που υπάγονται στην τοπική 
αρµοδιότητα του Κ.Γ. 

 

4,5 

4. 
Αντίγραφο κτηµατολογικού φύλλου. Ανά φύλλο από το εκδιδόµενο 

αντίγραφο: 4,5 

5. 

Αντίγραφο: 

α) εγγραπτέας πράξης, 

β) εγγράφου από το αρχείο κτηµατογράφησης. 

Ανά φύλλο από το εκδιδόµενο 

αντίγραφο: 4,5 

6. Απόσπασµα κτηµατολογικού διαγράµµατος
3
  15 

7. 

Κτηµατογραφικό διάγραµµα
3
  

 

30, ανεξαρτήτως του πλήθους 

των Κ.Α.Ε.Κ. που περιέχει, 

αρκεί να είναι όµορα 
 

                                                 
3
 Για την έκδοση και χορήγηση των παραπάνω στοιχείων εισπράττονται µόνο τα αναγραφόµενα ποσά, 

χωρίς καµία άλλη επιβάρυνση και είναι υποχρεωτική η έκδοση απόδειξης για την είσπραξή τους. 
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4.6 Εισπραττόµενα Τέλη & ∆ικαιώµατα από τα Μεταβατικά Κτηµατολογικά Γραφεία 

4.6.1 Εισπραττόµενα Τέλη & ∆ικαιώµατα για την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων 

Για την εγγραφή οποιασδήποτε πράξεως στα κτηµατολογικά στοιχεία, που τηρούνται 

από τον άµισθο υποθηκοφύλακα κατά τη µεταβατική περίοδο, καταβάλλονται τα 

δικαιώµατα υπέρ του άµισθου υποθηκοφύλακα και τρίτων (Ελληνικού ∆ηµοσίου και 

Ταµείων), που προβλέπονται για τη µεταγραφή ή αντίστοιχα την εγγραφή της ίδιας 

πράξεως στο υποθηκοφυλακείο. Το ίδιο ισχύει και για τα έµµισθα υποθηκοφυλακεία, 

όπως ρυθµίστηκε µε την υπ΄ αριθµ. 36159/08-08-2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση 

(Κ.Υ.Α.) των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και ∆ικαιοσύνης  

(ΦΕΚ 1873/Β΄/14-09-2007), που όρισε αντιστοίχως ότι για την εγγραφή οποιασδήποτε 

πράξης στα κτηµατολογικά στοιχεία που τηρούνται από τον έµµισθο υποθηκοφύλακα 

καταβάλλονται τα δικαιώµατα υπέρ του ∆ηµοσίου και τρίτων που προβλέπονται για τη 

µεταγραφή ή αντίστοιχα την εγγραφή της ίδιας πράξεως στο υποθηκοφυλακείο.  

Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 2§1 του ν. 3481/2006, τα αναλογικά δικαιώµατα 

που εισπράττονται από τα υποθηκοφυλακεία σύµφωνα µε τα άρθρα 3, 5 και 12 του ν. 

325/1976, όπως ο νόµος αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, κατά τη µεταβατική 

περίοδο λειτουργίας τους ως Κτηµατολογικών Γραφείων, εισπράττονται αυξηµένα 

κατά ποσοστό ένα τοις χιλίοις (1‰), το οποίο και αποδίδεται στον Ο.Κ.Χ.Ε. Στην ίδια 

διάταξη του άρθρου 2§1 του ν. 3481/2006, προβλέπεται ότι εξαιρούνται από την 

παραπάνω ρύθµιση και γίνονται ατελώς οι κτηµατολογικές εγγραφές για τα δικαιώµατα 

του Ελληνικού ∆ηµοσίου.  

Οι ειδικότερες λεπτοµέρειες για την είσπραξη και την απόδοση των ποσών αυτών 

καθορίστηκαν µε την υπ’ αρ. 41794/12.10.2006 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

(ΦΕΚ, τ. Β΄,1546/20.10.2006). Σύµφωνα λοιπόν µε το περιεχόµενο της δηµοσιευθείσας 

αυτής αποφάσεως, η είσπραξη του ποσοστού υπέρ του Ο.Κ.Χ.Ε. γίνεται κατά την 

υποβολή της αίτησης καταχώρισης των εγγραπτέων πράξεων και σηµειώνεται στην 

ειδική στήλη του βιβλίου του ηµερολογίου, στο οποίο εγγράφονται κατά τη χρονική 

σειρά υποβολής τους οι αιτήσεις καταχώρισης. Τα εισπραττόµενα ποσά αποδίδονται 

κάθε εβδοµάδα στον Ο.Κ.Χ.Ε. στο λογαριασµό που τηρεί στην Τράπεζα της Ελλάδος 

για τον τακτικό προϋπολογισµό του (αρ. λογ.26763/3). Η απόδοση αποδεικνύεται µε 

την επικόλληση των σχετικών αποδείξεων στο βιβλίο του ηµερολογίου. Το συνολικό 

ανά µήνα αποδοθέν ποσό γνωστοποιείται στον Ο.Κ.Χ.Ε. από τον Προϊστάµενο του 

Κτηµατολογικού Γραφείου εντός του πρώτου δεκαηµέρου του επόµενου µηνός µε την 
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αποστολή συγκεντρωτικής κατάστασης εισπραττοµένων αναλογικών δικαιωµάτων 

υπέρ Ο.Κ.Χ.Ε. (Πίνακας 1), συνοδευόµενη από φωτοαντίγραφα των σχετικών 

τραπεζικών παραστατικών. Η αποστολή των ανωτέρω µηνιαίων καταστάσεων (Πίνακας 

1) θα γίνεται προς Ο.Κ.Χ.Ε. διά της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., ∆/νση Οικονοµικού, 

Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός Αθήνα. 

Σε περίπτωση επιστροφής τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, τα σχετικά ποσά 

συµψηφίζονται µέχρι του ύψους τους µε τα προς απόδοση στον Ο.Κ.Χ.Ε. ποσά και 

σχετική περί τούτου µνεία γίνεται στον Πίνακα 1 που αποστέλλεται µηνιαίως στον 

Ο.Κ.Χ.Ε.. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
Μηνιαία Συγκεντρωτική Κατάσταση Εισπραττόµενων Αναλογικών ∆ικαιωµάτων υπέρ Ο.Κ.Χ.Ε. 

 

 

  
ΜΗΝΑΣ ΕΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ   

            

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ 
ΠΡΑΞΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΞΙΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ 

ΣΕ ΤΕΛΟΣ 
ΑΞΙΑ ΤΕΛΟΥΣ ΥΠΕΡ 

Ο.Κ.Χ.Ε.  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 ΣΥΝΟΛΟ     

 

 
    

  Ηµεροµηνία:………………….. 

    

  Ο Προϊστάµενος του Κτηµατολογικού Γραφείου 

    

    

  (Υπογραφή & Σφραγίδα) 

    

 

  

* Στα Έµµισθα Κ.Γ. υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης του πίνακα µέσω εφαρµογής παραλαβής 

αιτήσεων. 
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4.6.2 Εισπραττόµενα Τέλη και ∆ικαιώµατα για την έκδοση πιστοποιητικών, 

αποσπασµάτων και διαγραµµάτων 

Για την έκδοση πιστοποιητικών και αντιγράφων από τα κτηµατολογικά στοιχεία που 

τηρούνται από τον άµισθο υποθηκοφύλακα κατά τη µεταβατική περίοδο καταβάλλονται 

τα δικαιώµατα υπέρ αυτού και τρίτων που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις για 

την έκδοση των αντίστοιχων πιστοποιητικών από το Υποθηκοφυλακείο (άρθρο 23 §5 

δ΄΄, εδ. α΄, β΄ν. 2664/1998, Εγκύκλιος Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, Γεν.∆./νση Α, ∆/νση 

∆3, Τµήµα Α9, Α.Π. 127965 /06.08.2003). 

Σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 36159/08-08-2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) 

των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και ∆ικαιοσύνης (ΦΕΚ 

1873/Β΄/14-09-2007), το ίδιο ισχύει και για την έκδοση πιστοποιητικών και αντιγράφων 

από τα έµµισθα υποθηκοφυλακεία κατά τη µεταβατική περίοδο λειτουργίας τους ως 

Κτηµατολογικά Γραφεία. 

Για την έκδοση του αποσπάσµατος από τα κτηµατολογικά διαγράµµατα το ύψος των 

υπέρ του Ο.Κ.Χ.Ε. ανταποδοτικών τελών έχει καθορισθεί σε 15 Ευρώ σύµφωνα µε την 

υπ’ αριθµ. 30864/30.7.2003 ΚΥΑ Υπουργών ∆ικαιοσύνης και ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., (ΦΕΚ 

1074/Β’/2003), ενώ για το κτηµατογραφικό διάγραµµα σε 30 Ευρώ σύµφωνα µε την 

υπ’ αριθµ.168/17.7.2003 απόφαση ∆.Σ. ΟΚΧΕ. Σηµειώνεται επίσης, ότι στην 

περίπτωση που ζητείται κτηµατογραφικό διάγραµµα για να συνταχθεί πράξη 

συνένωσης γεωτεµαχίων ή να χρησιµοποιηθεί για διόρθωση ορίων οµόρων 

γεωτεµαχίων, εκδίδεται ένα κοινό κτηµατογραφικό διάγραµµα µε τα προς συνένωση 

γεωτεµάχια συνολικής αξίας 30 Ευρώ.  

Το συνολικό ανά µήνα αποδιδόµενο ποσό, που αφορά στην είσπραξη των τελών υπέρ 

Ο.Κ.Χ.Ε. για την έκδοση αποσπασµάτων κτηµατολογικών διαγραµµάτων και 

κτηµατογραφικών διαγραµµάτων γνωστοποιείται στον Ο.Κ.Χ.Ε. από τον Προϊστάµενο 

του Κτηµατολογικού Γραφείου εντός του πρώτου δεκαηµέρου του επόµενου µηνός µε 

την αποστολή συγκεντρωτικής κατάστασης προς την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. των 

εισπραττόµενων ποσών λόγω έκδοσης και χορήγησης κτηµατογραφικών διαγραµµάτων 

και αποσπασµάτων κτηµατολογικών διαγραµµάτων (Πίνακας 2), συνοδευόµενη από 

φωτοαντίγραφα των σχετικών τραπεζικών παραστατικών. Τα εισπραττόµενα ποσά 

αποδίδονται στον λογαριασµό που τηρεί ο Ο.Κ.Χ.Ε. στην Τράπεζα της Ελλάδος για τον 

τακτικό προϋπολογισµό του (αρ. λογ.26763/3).  
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Οι ανωτέρω µηνιαίες καταστάσεις (Πίνακας 2) αποστέλλονται στον Ο.Κ.Χ.Ε. διά της 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., ∆/νση Οικονοµικού, Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός, 

Αθήνα. 

Επισηµαίνεται ότι κατά την έκδοση και χορήγηση των παραπάνω στοιχείων 

εισπράττονται µόνο τα προβλεπόµενα ποσά, χωρίς καµία άλλη επιβάρυνση και είναι 

υποχρεωτική η έκδοση απόδειξης για την είσπραξή τους. Επίσης, ο Προϊστάµενος του 

Κ.Γ. εξακολουθεί να εκδίδει αποδείξεις για την είσπραξη τελών και δικαιωµάτων για 

την εγγραφή των πράξεων στα κτηµατολογικά βιβλία. 

Ατελώς χορηγούνται τα πιστοποιητικά, αντίγραφα και αποσπάσµατα για εγγραπτέα 

δικαιώµατα του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Σε όσες δε περιπτώσεις  το Ελληνικό ∆ηµόσιο 

αιτείται τη χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων ή αποσπασµάτων, αυτό 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής των προβλεπόµενων τελών υπέρ 

Ο.Κ.Χ.Ε. Ακόµη, µε τις υπ΄ αρ. 306/12/9-6-2005 και 393/04/23-10-2006 αποφάσεις του 

∆.Σ. του Ο.Κ.Χ.Ε. και σε συνδυασµό µε τις υπ΄ αρ. 282/6/29-5-2007 και 303/ 3/ 5-11-

2007 αποφάσεις του ∆.Σ. της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. , αποφασίστηκε η δωρεάν 

χορήγηση στις Υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονοµίας και Οικονοµικών και 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, των ψηφιακών υποβάθρων (τοπογραφικών και 

κτηµατολογικών διαγραµµάτων) του Εθνικού Κτηµατολογίου και των κτηµατολογικών 

εγγραφών µε περιεχόµενο «Ελληνικό ∆ηµόσιο» και «Άγνωστος Ιδιοκτήτης» επί των 

κτηµατολογικών πινάκων. Η χορήγηση των κτηµατολογικών δεδοµένων ορίστηκε να 

γίνει σε κεντρικό επίπεδο µε αποδέκτες τα προαναφερόµενα Υπουργεία, (ειδικά δε για 

τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών η χορήγηση θα γίνει στις κατά τόπον 

αρµόδιες Κτηµατικές Υπηρεσίες), τα οποία είναι αποκλειστικά αρµόδια για την 

περαιτέρω διαχείρισή τους σε σχέση µε τις επιµέρους υπηρεσίες τους. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Συγκεντρωτική Κατάσταση Εισπραττόµενων Ποσών λόγω Έκδοσης Κτηµατογραφικών 

∆ιαγραµµάτων & Αποσπασµάτων Κτηµατολογικών ∆ιαγραµµάτων 

 

ΜΗΝΑΣ ΕΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

        

 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΟΣΟ 

ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ  
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

30,00 €     

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
15,00 €     

 

 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΑ 0,00 0,00 

 
    

    

    

  Ηµεροµηνία:………………….. 

    

  Ο Προϊστάµενος του Κτηµατολογικού Γραφείου 

    

    

  (Υπογραφή & Σφραγίδα) 

    

 

 

 

 

 

* Στα Έµµισθα Κ.Γ. υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης του πίνακα µέσω εφαρµογής παραλαβής 

αιτήσεων. 
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4.7 Πρόσβαση στο Σύστηµα Πληροφορικής του ΕΚ 

Πριν την έναρξη λειτουργίας κάθε Κ.Γ. η ΚΤ. Α.Ε. εγκαθιστά στους Η/Υ, που ο 

Προϊστάµενος του Κ.Γ. έχει προµηθευτεί για τη λειτουργία του Κτηµατολογίου την 

εφαρµογή του Εθνικού Κτηµατολογίου (Σ.Π.Ε.Κ. ) και πραγµατοποιείται η εκπαίδευση 

του προσωπικού του Υποθηκοφυλακείου.  

∆εν επιτρέπεται η εγκατάσταση άλλων προγραµµάτων στους Η/Υ του Κ.Γ. χωρίς την 

έγγραφη έγκριση της ΚΤ Α.Ε. καθώς και η αλλαγή των κωδικών πρόσβασης στο 

διαδίκτυο. 

Αλλαγές, παρεµβάσεις, αναβαθµίσεις που αφορούν τον τεχνικό εξοπλισµό ή το 

λογισµικό (προγράµµατα κλπ) ή προσθήκη νέων Η/Υ, πρέπει να γίνονται κατόπιν 

συνεννόησης µε την ∆/νση Συστηµάτων Πληροφορικής. Για τυχόν ζηµιές ή 

προβλήµατα που αφορούν το τεχνικό εξοπλισµό του Κτηµατολογικού Γραφείου πρέπει 

να ενηµερώνεται άµεσα η ∆/νση Συστηµάτων Πληροφορικής της Κεντρικής 

Υπηρεσίας.  

Κατά την έναρξη της λειτουργίας ενός Κ.Γ. µε αίτηση του Προϊσταµένου προς το 

Τµήµα Εφαρµογών Κ.Γ. της ΚΤ Α.Ε., προσδιορίζονται τα ονόµατα των υπαλλήλων του 

Κ.Γ. που θα χρησιµοποιούν το Σ.Π.Ε.Κ. και οι αρµοδιότητες τους. Για κάθε νέο χρήστη 

ο διαχειριστής των χρηστών του συστήµατος εκδίδει τον αρχικό συνθηµατικό κωδικό, 

τον οποίο οι χρήστες υποχρεωτικά θα αλλάξουν όταν για πρώτη φορά θα εισέλθουν στο 

σύστηµα. 

 

4.7.1 Τεχνική Υποστήριξη Εξοπλισµού 

Για την απρόσκοπτη και εύρυθµη λειτουργία του Κ.Γ. προτείνεται να υπογραφεί µε 

ανάδοχο επιλογής του Προϊσταµένου του Κ.Γ., συµβόλαιο τεχνικής υποστήριξης για 

τον εξοπλισµό της πληροφορικής που είναι εγκαταστηµένος στο Κ.Γ.. Το συµβόλαιο 

προτείνεται να έχει ανταπόκριση εντός 24 ωρών. 

Σε περίπτωση ζηµιάς στο δροµολογητή που έχει σαν αποτέλεσµα την άµεση διακοπή 

της σύνδεσης του Κ.Γ. µε την εφαρµογή Σ.Π.Ε.Κ. ο Προϊστάµενος του Κ.Γ. µέσω του 

τεχνικού συµβολαίου θα κινεί τη διαδικασία επισκευής/αντικατάστασης του 

δροµολογητή και η ΚΤ Α.Ε. αναλαµβάνει να δανείσει στο Κ.Γ. δροµολογητή για την 

προσωρινή εξυπηρέτησή του µέχρι την αντικατάσταση/επισκευή του δικού του 

δροµολογητή. 
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4.7.2 Κανόνες ασφαλείας 

• Οι λογαριασµοί χρηστών (κωδικοί & συνθηµατικά) είναι αυστηρά προσωπικοί. 

Απαγορεύεται η δηµοσιοποίηση του συνθηµατικού του χρήστη σε οποιονδήποτε, 

συµπεριλαµβανοµένου του Προϊσταµένου του Κ.Γ.. 

• Ο κωδικός χρήστη αποτελείται από 4-10 αλφαριθµητικούς χαρακτήρες. 

• Το συνθηµατικό του χρήστη αποτελείται από 6-12 αλφαριθµητικούς χαρακτήρες, 

εκ των οποίων το πρώτο πρέπει να είναι γράµµα. Υποχρεωτικά πρέπει να περιέχει 

δύο αριθµούς. 

• Ο χρήστης είναι υποχρεωµένος να αλλάζει το συνθηµατικό του µε την πάροδο του 

χρονικού διαστήµατος πού έχει οριστεί από το σύστηµα (3 µήνες). 

• Κατά την αλλαγή αυτή δεν µπορεί να χρησιµοποιήσει συνθηµατικό που έχει 

χρησιµοποιήσει στο παρελθόν. 

• Εάν ο χρήστης δεν αλλάξει το συνθηµατικό του µε την πάροδο του καθορισµένου 

χρονικού διαστήµατος ο λογαριασµός του απενεργοποιείται από το σύστηµα την 

επόµενη φορά που θα προσπαθήσει να συνδεθεί. 

• Για την ενεργοποίηση του λογαριασµού του απενεργοποιηµένου χρήστη στο 

σύστηµα παραγωγής απαιτείται η εφαρµογή της διαδικασίας ενεργοποίησης του 

λογαριασµού του. 

 

4.7.3 Απόδοση Λογαριασµών Χρηστών 

Για την απόδοση λογαριασµών στο προσωπικό του Κ.Γ., αποστέλλεται από τον 

Προϊστάµενο η αίτηση χορήγησης λογαριασµών χρηστών εφαρµογής Σ.Π.Ε.Κ. . 

[Έντυπο: Ε.04.04.02]. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η απόδοση λογαριασµών σε µη 

εξουσιοδοτηµένους χρήστες. Το έντυπο αποστέλλεται µε fax στη διεύθυνση: 

Προς: Κτηµατολόγιο Α.Ε. 

 ∆ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου 

 Τµήµα Εφαρµογών Κτηµατολογικών Γραφείων 

 Fax:  210-6517767 

Μετά την παραλαβή του εντύπου ο διαχειριστής των χρηστών του συστήµατος 

παραγωγής ορίζει τους λογαριασµούς / κωδικούς των χρηστών για τους αιτούµενους 

ρόλους και τους αποστέλλει στο Κ.Γ. µε κάθε πρόσφορο µέσο.  

 



 

  

 

Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΚΓ 

 

 48/75  

 

4.7.4 Ενεργοποίηση Λογαριασµών Χρηστών 

Η διαδικασία αυτή ακολουθείται στην περίπτωση όπου ο λογαριασµός ενός χρήστη έχει 

απενεργοποιηθεί και απαιτείται η ενεργοποίησή του. Απαραίτητη προϋπόθεση για την 

ενεργοποίηση λογαριασµών που έχουν απενεργοποιηθεί είναι η αποστολή από τον 

Προϊστάµενο του Κ.Γ. της αίτησης ενεργοποίησης λογαριασµών χρηστών εφαρµογής 

Σ.Π.Ε.Κ.  [Έντυπο: Ε.04.04.03]. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η ενεργοποίηση 

λογαριασµών σε χρήστες που δεν είναι πλέον εξουσιοδοτηµένοι. Το έντυπο 

αποστέλλεται µε fax στη διεύθυνση της προηγούµενης παραγράφου. 

Μετά την παραλαβή του εντύπου ο διαχειριστής των χρηστών του συστήµατος 

παραγωγής ενεργοποιεί τους λογαριασµούς/κωδικούς των χρηστών για τους 

αιτούµενους ρόλους και τους αποστέλλει στο Κ.Γ. µε κάθε πρόσφορο µέσο. 

4.7.5 Απενεργοποίηση Λογαριασµών Χρηστών 

Η διαδικασία αυτή ακολουθείται στην περίπτωση όπου ο Προϊστάµενος του Κ.Γ. 

αιτείται την απενεργοποίηση κάποιου κωδικού χρήστη επειδή π.χ. δεν εργάζεται πλέον 

στο Κτηµατολογικό Γραφείο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απενεργοποίηση 

λογαριασµών είναι η αποστολή της αίτησης απενεργοποίησης λογαριασµών χρηστών 

εφαρµογής Σ.Π.Ε.Κ. . [Έντυπο: Ε.04.04.04]. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η χρήση 

του συστήµατος από µη εξουσιοδοτηµένους χρήστες όταν π.χ. έχει πάψει η σχέση 

εργασίας µε το Κτηµατολογικό Γραφείο. Το έντυπο αποστέλλεται µε fax στη διεύθυνση 

της προηγούµενης παραγράφου. 

Μετά την παραλαβή του εντύπου ο διαχειριστής των χρηστών του συστήµατος 

παραγωγής απενεργοποιεί τους λογαριασµούς-κωδικούς των χρηστών για τους 

αιτούµενους ρόλους. 

 

4.8 Ωράριο – ∆απάνες Λειτουργίας 

Η λειτουργία των Κ.Γ. είναι πενθήµερη. Οι εργάσιµες ηµέρες είναι ∆ευτέρα έως και 

Παρασκευή, κλειστά παραµένουν το Σάββατο και την Κυριακή. Για το ωράριο 

εργασίας των υπαλλήλων ισχύουν τα προβλεπόµενα στις οικείες διατάξεις.  

Το ωράριο λειτουργίας του Κ.Γ. καθώς και οι ώρες προσέλευσης του κοινού για 

επιτόπια  έρευνα των τηρούµενων στοιχείων ή κατάθεση αιτήσεων και παραλαβή 

πιστοποιητικών παραµένει ως είχε και κατά τη λειτουργία του ως Υποθηκοφυλακείο. 

Εκτός του ωραρίου λειτουργίας για το κοινό, απαγορεύεται η είσοδος και η παραµονή 

οποιουδήποτε άλλου στο χώρο, εκτός του προσωπικού του Κ.Γ..  
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Τις εργάσιµες ώρες κατά τις οποίες δεν προσέρχεται το κοινό διεκπεραιώνονται οι 

εκκρεµείς  καταχωρίσεις, οι έλεγχοι, η τακτοποίηση του αρχείου και οι λοιπές 

εκκρεµείς  διοικητικές εργασίες από το προσωπικό και τον Προϊστάµενο του Κ.Γ. 

Η κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Κ.Γ. παραµένει ως είχε και κατά τη 

λειτουργία του ως Υποθηκοφυλακείου. 

 

4.9 Θέµατα Προσωπικού 

4.9.1 Υπηρεσιακή & Μισθολογική Κατάσταση Προσωπικού 

Κατά τη µεταβατική περίοδο λειτουργίας των Άµισθων Υποθηκοφυλακείων ως 

Κτηµατολογικών Γραφείων ισχύουν τα ακόλουθα για την υπηρεσιακή και µισθολογική 

κατάσταση του προσωπικού τους: 

• Ο Υποθηκοφύλακας παραµένει άµισθος δηµόσιος λειτουργός και εξακολουθεί να 

προΐσταται του Υποθηκοφυλακείου και του Κτηµατολογικού Γραφείου και µετά 

την έναρξη λειτουργίας του ως Κ.Γ. 

• Το προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη της µεταβατικής περιόδου 

λειτουργίας, διατηρείται µε την ίδια σχέση που το συνδέει µε τον άµισθο 

υποθηκοφύλακα και διεκπεραιώνει τις εργασίες για τη λειτουργία του 

Υποθηκοφυλακείου και ως Κτηµατολογικού Γραφείου. 

• Οι δαπάνες για τη µισθοδοσία και τις ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού 

αυτού, καθώς και του τυχόν νέου προσωπικού, βαρύνουν τον άµισθο 

υποθηκοφύλακα. 

 

4.9.2 Πρόσληψη νέου προσωπικού 

Για την πρόσληψη νέου προσωπικού, κατά τη µεταβατική περίοδο λειτουργίας 

Άµισθου Υποθηκοφυλακείου ως Κτηµατολογικού Γραφείου, εφαρµόζεται το 

αριθµητικό κριτήριο, σύµφωνα µε το οποίο αντιστοιχεί ένας υπάλληλος ανά χίλιες 

αιτήσεις. Η πρόσληψη γίνεται από τον Προϊστάµενο, λαµβανοµένων υπ’ όψιν των 

αναγκών ηλεκτρονικής καταγραφής και επεξεργασίας των πληροφοριών για την 

απρόσκοπτη, µε σύγχρονες µεθόδους διεκπεραίωση των εργασιών του Κ.Γ.. Πρόσληψη 

έως δύο πρόσθετων υπαλλήλων, πέραν του αριθµού που προσδιορίζεται µε το 

προαναφερόµενο κριτήριο, απόκειται στην κρίση του Προϊσταµένου, όταν µε αυτή 

επιδιώκεται η ικανοποίηση αναγκών ψηφιακής καταχώρισης και επεξεργασίας 

πληροφοριών, για την οποία απαιτείται εξειδικευµένο προσωπικό. Το νέο αυτό 

προσωπικό µισθοδοτείται µε βάση τις εκάστοτε ισχύουσες συλλογικές συµβάσεις της 
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Ένωσης Άµισθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδας και του Συλλόγου των Υπαλλήλων των 

Άµισθων Υποθηκοφυλακείων και υπάγεται ασφαλιστικά στους ίδιους ασφαλιστικούς 

οργανισµούς στους οποίους υπάγονται οι ήδη υπηρετούντες στα Άµισθα 

Υποθηκοφυλακεία υπάλληλοι. Οι δαπάνες για τη µισθοδοσία και τις ασφαλιστικές 

εισφορές του προσωπικού βαρύνουν τον άµισθο υποθηκοφύλακα. 

Σύµφωνα, τέλος, µε την υπ’ αρ. 77/2007 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του 

Κράτους (Τµήµα Β΄), δεν απαιτείται η έκδοση της προβλεπόµενης από τη διάταξη του 

άρθρου 5 του Ν.∆. 811/1971 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονοµίας - Οικονοµικών και 

∆ικαιοσύνης για τον καθορισµό του συνολικού αριθµού υπαλλήλων που 

προσλαµβάνονται στα άµισθα Υποθηκοφυλακεία κατά τη µεταβατική περίοδο 

λειτουργίας τους ως Κτηµατολογικών Γραφείων. Συγκεκριµένα η Γνωµοδότηση 

αναφέρει ότι:  

«… Ωστόσο την τήρηση της διαγραφόµενης στη διάταξη της παραγράφου 5 του 

άρθρου 1 του Ν.∆. 811/1971 διαδικασίας δεν απαιτεί ο Ν. 2664/1998, ούτε ευθέως 

ούτε µε παραποµπή στη διάταξη αυτή, για την πρόσληψη νέου προσωπικού για την 

υποβοήθηση του έργου των αµίσθων υποθηκοφυλάκων κατά τη µεταβατική διάρκεια 

λειτουργίας των Υποθηκοφυλακείων ως Κτηµατολογικών Γραφείων και µέχρι τη 

λήξη αυτής µε τη σύσταση Κτηµατολογικού Γραφείου. Αντίθετα προς τούτο και µε 

σκοπό την άµεση, εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των υπηρεσιών τούτων, ο 

νοµοθέτης επιτρέπει κατά παρέκκλιση της συνήθους διαδικασίας, την πρόσληψη 

από τον άµισθο υποθηκοφύλακα του ανωτέρω αναγκαίου προσωπικού, τον αριθµό 

του οποίου ο ίδιος προσδιορίζει µε βάση το αναφερόµενο στο νόµο αριθµητικό 

κριτήριο και πλέον αυτού, την κατά την κρίση του πρόσληψη έως και δύο 

υπαλλήλων µε ειδικά προσόντα, όταν µε αυτήν επιδιώκεται η ικανοποίηση αναγκών 

ηλεκτρονικής καταχωρίσεως και επεξεργασίας πληροφοριών.» 
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5. ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

5.1 ∆ιόρθωση των πρώτων εγγραφών που αµφισβητήθηκαν 

Πρώτες εγγραφές είναι εκείνες που καταχωρίζονται ως αρχικές εγγραφές στα 

κτηµατολογικά φύλλα των ακινήτων κατά µεταφορά από τους τελικούς 

αναµορφωµένους Κτηµατολογικούς Πίνακες. Σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης 

εγγραφής, η διόρθωσή της µπορεί να γίνει είτε µε δικαστική απόφαση, είτε µε απόφαση 

του Προϊσταµένου του Κτηµατολογικού Γραφείου. (Από την άποψη δε της 

καταχώρισης των σχετικών αποφάσεων διόρθωσης στο Σύστηµα Πληροφορικής του 

Εθνικού Κτηµατολογίου, είναι σηµαντικό να µην παραλείπεται η καταχώρισή τους ως 

«Σηµείωση» στην ενότητα των Εγγραπτέων ∆ιαδικαστικών Πράξεων). Ειδικότερες 

περιπτώσεις διόρθωσης ανακριβούς πρώτης εγγραφής αναλύονται στα επόµενα. 

 

5.2 ∆ιόρθωση Πρώτης Εγγραφής µε ∆ικαστική Απόφαση 

Η διαδικασία της διόρθωσης µε δικαστική απόφαση περιλαµβάνει:  

1. Τη διαδικασία του άρθρου  6§2    ν. 2664/1998 

2. Τη διαδικασία του άρθρου  6§3α  ν. 2664/1998 

3. Τη διαδικασία του άρθρου  6§3β  ν. 2664/1998 

4. Τη διαδικασία του άρθρου  6§8   ν. 2664/1998 

 

5.2.1 Άρθρο 6§2 ν. 2664/1998 

Εάν πρόκειται για ζήτηµα ιδιοκτησιακής αµφισβήτησης, εάν δηλαδή το ακίνητο έχει 

καταχωριστεί στο Κτηµατολόγιο στο όνοµα τρίτου, ο οποίος δεν συναινεί σε αίτηση 

διόρθωσης προδήλου σφάλµατος (κατωτέρω5.3.2.), τότε είναι απαραίτητη η άσκηση 

αγωγής (αναγνωριστικής ή διεκδικητικής) ενώπιον του αρµοδίου καθ’ ύλην και κατά 

τόπον ∆ικαστηρίου από όποιον έχει έννοµο συµφέρον µέσα στην αποκλειστική 

προθεσµία των οκτώ (8) ή δέκα (10) ετών (ως την οριστικοποίηση των πρώτων 

εγγραφών) κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στις διατάξεις του άρθρου 6§2 ν. 

2664/1998, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η αγωγή είναι εγγραπτέα πράξη, 

εγγράφεται στα Κ.Φ. µε την ίδια διαδικασία των υπολοίπων εγγραπτέων πράξεων και 

κοινοποιείται µε ποινή απαραδέκτου της συζητήσεως στον Προϊστάµενο το οικείου 

Κ.Γ.. Οι πρώτες εγγραφές, των οποίων η ακρίβεια αµφισβητήθηκε µε σχετική αγωγή, 

διορθώνονται σύµφωνα µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση. Για τη διόρθωση 

απαιτείται η υποβολή αίτησης στο Κ.Γ., µε την οποία συνυποβάλλονται η απόφαση και 
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τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει το αµετάκλητο αυτής (άρθρο 17 ν. 2664/1998). Η 

διόρθωση ακολουθεί την αυτή διαδικασία µε την εγγραφή πράξης.  

 

5.2.2 Άρθρο 6§3α ν. 2664/1998 

Εάν η διόρθωση των αρχικών εγγραφών αφορά σε ακίνητο «ΑΓΝΩΣΤΟΥ 

Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ», η διόρθωση µπορεί να ζητηθεί µε αίτηση εκείνου που ισχυρίζεται ότι 

έχει το εγγραπτέο 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 κατάθεσή της 

και επί ποινή απαραδέκτου, η αίτηση αυτή κοινοποιείται από τον αιτούντα στο 

Ελληνικό ∆ηµόσιο και εγγράφεται στο κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου. Το ίδιο 

ισχύει και σε περίπτωση της κύριας παρέµβασης. Κοινοποίηση της αίτησης προς τον 

Προϊστάµενο του Κτηµατολογικού Γραφείου δεν απαιτείται. Η κοινοποίηση της 

αιτήσεως γίνεται µε επίδοση επικυρωµένου αντιγράφου της. Εφόσον η αίτηση γίνει 

τελεσιδίκως δεκτή, διορθώνεται η αρχική εγγραφή.  

 

5.2.3 Άρθρο 6§3β ν. 2664/1998 

Με την ίδια, (αµέσως προαναφερόµενη), διαδικασία µπορεί να ζητηθεί και η διόρθωση 

της εγγραφής «ΑΓΝΩΣΤΟΥ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ» στην περίπτωση που ο αιτών επικαλείται 

ως τίτλο κτήσης πράξη µεταγραπτέα κατά το άρθρο 1192 αρ. 1-4 του Αστικού Κώδικα, 

η οποία δεν έχει µεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο. Στην περίπτωση αυτή µε την 

αίτηση ζητείται η διόρθωση της πρώτης εγγραφής και η καταχώριση του δικαιώµατος 

στον φερόµενο στο µη µεταγεγραµµένο τίτλο ως αποκτώντα, εφόσον συντρέχουν όλες 

οι κατά το ουσιαστικό δίκαιο προϋποθέσεις για την κτήση του δικαιώµατος . 

Το ίδιο ισχύει κατ’ ανάλογη εφαρµογή της διάταξης αυτής και στις περιπτώσεις που 

ζητείται η διόρθωση των αρχικών εγγραφών από κληρονόµους που επικαλούνται ως 

τίτλο κτήσης πράξη αποδοχής κληρονοµιάς κατά το άρθρο 1193 του Αστικού Κώδικα, 

η οποία δεν έχει µεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο. 

Για τη διόρθωση της εγγραφής που διατάσσεται µε απόφαση του Κτηµατολογικού 

∆ικαστή στις περιπτώσεις αυτές 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. Εφόσον 

πρόκειται για διόρθωση σύµφωνα µε το άρθρο 6§3β του ν. 2664/1998, δηλαδή ο αιτών 



 

  

 

Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΚΓ 

 

 53/75  

 

επικαλείται ως τίτλο κτήσης πράξη µεταγραπτέα κατά το άρθρο 1192 αρ. 1-4 του 

Αστικού Κώδικα, η οποία δεν έχει µεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο, τότε 

καταβάλλονται ταυτόχρονα τα τέλη και δικαιώµατα για την καταχώριση της οικείας 

εγγραπτέας πράξης στα κτηµατολογικά φύλλα. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται αναλόγως η 

παράγραφος 3 του άρθρου 17. 

 

5.2.4 Άρθρο 6§8 ν. 2664/1998 

Τέλος, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη διάταξη του άρθρου 6§8 του ν. 2664/1998, 

εκείνος που καταχωρίστηκε 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, που 

δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, τη διόρθωση του 

καταχωρισθέντος εµβαδού του ακινήτου ή άλλων στοιχείων της πρώτης εγγραφής, τα 

οποία δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 20α. Με την αίτηση αυτή δεν 

επιτρέπεται να τίθενται υπό αµφισβήτηση τα όρια όµορων ακινήτων ή τα δικαιώµατα 

τρίτων προσώπων έπ’ αυτών. 

 

5.3 ∆ιόρθωση Πρώτης Εγγραφής µε Απόφαση Προϊσταµένου Κ.Γ. 

Η διοικητική, χωρίς δικαστική παρέµβαση, διαδικασία διόρθωσης των αρχικών 

εγγραφών µε την έκδοση απόφασης του Προϊσταµένου του Κτηµατολογικού Γραφείου, 

προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 6§4, 18, 19 και 20α του Ν. 2664/1998, όπως 

τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις των ν. 3127/2003, 3481/2006 και 

3728/2008. Ειδικότερα: 

 

5.3.1 Άρθρο 6§4 ν. 2664/1998 

1. Στη διάταξη του άρθρου 6§ 4 του ν. 2664/1998, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει, προβλέπεται ότι, αν το δικαίωµα που καταχωρίστηκε στην αρχική 

εγγραφή είχε µεταβιβαστεί, αλλοιωθεί, επιβαρυνθεί η καταργηθεί δυνάµει 

δικαιοπραξίας, διοικητικής πράξης, δικαστικής απόφασης ή άλλης διαδικαστικής 

πράξης πριν από την ηµεροµηνία καταχώρισης των πρώτων εγγραφών, τότε για 

τη διόρθωση της αρχικής εγγραφής δεν απαιτείται η άσκηση αγωγής, αλλά αρκεί 

η υποβολή αίτησης προς τον Προϊστάµενο του αρµοδίου Κτηµατολογικού 

Γραφείου, προς το σκοπό της µεταφοράς της σχετικής εγγραφής από τα βιβλία 
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του Υποθηκοφυλακείου στα κτηµατολογικά βιβλία ως µεταγενέστερη εγγραφή. 

Για παράδειγµα, ο Α είχε πωλήσει το ακίνητό του στο Β πριν την ολοκλήρωση 

της κτηµατογράφησης, όµως στις αρχικές εγγραφές εξακολουθεί να φέρεται 

εγγεγραµµένος ο Α ως κύριος του ακινήτου. Στην περίπτωση αυτή και υπό την 

προϋπόθεση ότι δεν έχει µεσολαβήσει άλλη µεταγενέστερη αντιτιθέµενη 

εγγραφή, ο Β µπορεί να υποβάλει αίτηση στο Κ.Γ., προκειµένου να 

συµπεριληφθεί αυτός ως δικαιούχος. Κατά τα λοιπά τηρείται η διαδικασία που 

ορίζεται στην εν λόγω διάταξη. 

2. Με τη διάταξη αυτή, διευκολύνεται πλέον η καταχώριση στο κτηµατολογικό 

φύλλο των εγγραπτέων πράξεων, που έχουν εγγραφεί στα βιβλία του 

Υποθηκοφυλακείου, αλλά για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν συµπεριληφθεί στις 

αρχικές εγγραφές και επάγονται επιβάρυνση των εγγραπτέων δικαιωµάτων που 

έχουν καταχωριστεί στις αρχικές εγγραφές του Κτηµατολογίου (π.χ. εµπράγµατες 

ασφάλειες, κατασχέσεις, αγωγές), εφόσον ισχύουν οι ειδικότερες προϋποθέσεις 

που ορίζει η διάταξη, δηλαδή δεν έχει στο µεταξύ µεσολαβήσει άλλη, 

ασυµβίβαστη κατά περιεχόµενο, εγγραφή (µεταγενέστερη εγγραφή στα 

κτηµατολογικά φύλλα). Στις περιπτώσεις των πάσης φύσεως βαρών η διάταξη 

του άρθρου 6§4 εφαρµόζεται ανεξάρτητα του αν η καταχώριση της συστατικής 

πράξης του βάρους στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου είναι προγενέστερη της 

κτήσης του καταχωρισθέντος στο Κτηµατολόγιο δικαιώµατος (π.χ. η 

προσηµείωση υποθήκης είχε επιβληθεί από τον Α κατά του Β και είχε εγγραφεί 

νοµίµως στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου. Ο Β µεταβίβασε περαιτέρω το 

ακίνητο στον Γ, ο οποίος έχει καταχωριστεί ως δικαιούχος στις αρχικές εγγραφές 

του Κτηµατολογίου. Ο Α, εµπράγµατος δανειστής του Β, µπορεί να υποβάλει 

αίτηση του άρθρου 6§4, για να ζητήσει την καταχώριση στο κτηµατολογικό 

φύλλο της προσηµείωσης υποθήκης, που είχε επιβάλει σε βάρος του τελευταίου, 

ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το εµπράγµατο βάρος είχε συσταθεί και εγγραφεί 

στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου σε χρόνο προγενέστερο της κτήσης του 

δικαιώµατος από τον Γ, ο οποίος έχει καταχωριστεί ως δικαιούχος του ακινήτου 

στις αρχικές εγγραφές.). 

3. Η αίτηση του άρθρου 6§4 µπορεί να υποβληθεί από το δικαιούχο ή και κάθε 

τρίτο, που έχει έννοµο συµφέρον σύµφωνα µε τα άρθρα 14 έως και 16 του νόµου 

αυτού (π.χ. δανειστή του δικαιούχου, που επιδιώκει τη διόρθωση για να 
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ικανοποιήσει περαιτέρω αξιώσεις του µε µελλοντική εγγραφή εµπράγµατης 

ασφάλειας ή κατάσχεσης). 

4. Όταν συντρέχει λόγος εξάλειψης βαρών πάσης φύσεως (π.χ. εµπράγµατων 

ασφαλειών, κατασχέσεων, αγωγών) που δεν έχουν καταχωριστεί στο 

Κτηµατολόγιο, αυτή µπορεί να διενεργηθεί και επί των οικείων βιβλίων του 

Υποθηκοφυλακείου, χωρίς να είναι απαραίτητη η µεταφορά τους µε τη 

διαδικασία του άρθρου 6§4 στο κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου προς το 

σκοπό της εξαλείψεως. Επισηµαίνεται ότι τόσο κατά τη σύνταξη των εγγραπτέων 

πράξεων, που αφορούν στην εξάλειψη των εν λόγω δικαιωµάτων, όσο και κατά 

την υποβολή της αίτησης για την καταχώρισή τους στα κτηµατολογικά βιβλία, 

πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο νόµο 2664/1998. 

Συγκεκριµένα, εάν πρόκειται για κατάρτιση και σύνταξη εµπράγµατης 

δικαιοπραξίας, δυνάµει της οποίας επέρχεται εξάλειψη εµπράγµατης ασφάλειας, 

τότε κατά τη σύνταξη της σχετικής εγγραπτέας πράξης και µε ποινή ακυρότητάς 

της, θα πρέπει να επισυναφθεί υποχρεωτικά σε αυτήν απόσπασµα 

κτηµατολογικού διαγράµµατος του ακινήτου, όπως ορίζεται στις διατάξεις του 

άρθρου 14§5 ν. 2664/1998. Στην περίπτωση αυτή κατά την υποβολή της αίτησης 

για την καταχώριση της εγγραπτέας πράξης στο Κ.Γ. θα συνυποβληθεί απλό 

φωτοτυπικό αντίγραφο του αποσπάσµατος που επισυνάφθηκε στο συστατικό της 

δικαιοπραξίας έγγραφο. Όταν πρόκειται για οποιαδήποτε άλλη εγγραπτέα πράξη 

που δεν συνιστά δικαιοπραξία και επιφέρει εξάλειψη, άρση ή διαγραφή 

εγγραπτέου δικαιώµατος, τότε κατά την υποβολή της αίτησης για την καταχώρισή 

της στο Κ.Γ. θα συνυποβληθεί απόσπασµα του κτηµατολογικού διαγράµµατος 

του ακινήτου, όπως ορίζεται στο άρθρο 14§4 του ιδίου νόµου. 

5. Η αίτηση του άρθρου 6§4 δεν επιβαρύνεται µε τέλη αναλογικά ή πάγια. 

6. Επικυρωµένο αντίγραφο της αίτησης µε τα συνυποβαλλόµενα έγγραφα επιδίδεται 

µε επιµέλεια του αιτούντος στον θιγόµενο από την αιτούµενη καταχώριση, ο 

οποίος έχει δικαίωµα εναντίωσης µέσα σε προθεσµία δέκα (10) εργάσιµων 

ηµερών, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην εν λόγω διάταξη. Αντίγραφο της 

αίτησης του άρθρου 6§4 δεν απαιτείται να επιδοθεί στους θιγοµένους, εφόσον 

αυτοί συγκατατίθενται εγγράφως, 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.  
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7. Η χρονολογική σειρά καταχώρισης στο κτηµατολογικό φύλλο εγγραπτέων 

πράξεων µε τη διαδικασία του άρθρου 6§4 δεν επηρεάζει ουδόλως την κατά το 

ουσιαστικό δίκαιο αρχή της χρονικής προτεραιότητας των πάσης φύσεως 

δικαιωµάτων και βαρών. Τούτο σηµαίνει ότι η χρονική προτεραιότητα των εν 

λόγω δικαιωµάτων ανατρέχει στο χρόνο καταχώρισης των οικείων εγγραπτέων 

πράξεων στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου, κατά τον οποίο προσέλαβαν την 

τάξη εγγραφής τους, ασχέτως του χρόνου καταχώρισής τους στα κτηµατολογικά 

στοιχεία µε τη διαδικασία του άρθρου 6§4 του ν. 2664/1998. 

 

5.3.2 Άρθρο 18 ν. 2664/1998: ∆ιόρθωση προδήλων σφαλµάτων 

Ο Προϊστάµενος του Κ.Γ. µπορεί, ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννοµο συµφέρον ή 

και αυτεπαγγέλτως, να προβαίνει στη διόρθωση προδήλων 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 και στοιχείων σχετικών µε το καταχωρισθέν δικαίωµα, τον 

τίτλο αυτού και το ιδιοκτησιακό αντικείµενο, εφόσον το σφάλµα στην καταχώριση 

προκύπτει κατά τρόπο αναµφισβήτητο από την καταχωρισθείσα πράξη και τα 

συνοδευτικά αυτής έγγραφα. Η ρύθµιση αυτή εφαρµόζεται και για τις πρώτες εγγραφές 

σύµφωνα µε το άρθρο 20
α
 του ν. 2664/1998. Για την υποβολή και τον έλεγχο των 

αιτήσεων ισχύουν αναλογικά τα αναφερόµενα στα κεφ. 4.4.1 και 4.4.2 του παρόντος 

εγγράφου. Η διόρθωση ακολουθεί την αυτή διαδικασία µε την εγγραφή πράξης 

σύµφωνα µε την σχετική απόφαση που εκδίδει ο Προϊστάµενος [Έντυπο: Ε2]. Με την 

τροποποίηση της εν λόγω διάταξης µε τους ν. 3481/2006 και 3728/2008 επιχειρήθηκε ο 

εµπλουτισµός της περιπτωσιολογίας των σφαλµάτων των αρχικών εγγραφών, που 

µπορούν στο εξής να διορθώνονται µε τη διοικητική διαδικασία του πρόδηλου 

σφάλµατος κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης του Προϊσταµένου του 

Κτηµατολογικού Γραφείου, ώστε να απλοποιηθεί η διοικητική διαδικασία διόρθωσης 

των αρχικών εγγραφών. Με αναγωγή στις ιδιαίτερες κατ’ ιδίαν περιπτώσεις που 

ανέδειξε η πράξη και ύστερα από λεπτοµερή κατηγοριοποίηση αυτών, αφού δε ελήφθη 

υπόψη η εµπειρία από το ήδη από µακρού χρόνου λειτουργούν Κτηµατολόγιο της 

∆ωδεκανήσου, επιχειρείται η παροχή δυνατότητας διόρθωσης των πρώτων εγγραφών 

µε τον τρόπο αυτό (δηλαδή διοικητικά, χωρίς δικαστική παρέµβαση), προκειµένου να 

διευκολυνθούν οι συναλλαγές, χωρίς όµως παράλληλα να απαξιώνεται το 
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Κτηµατολόγιο ή να τίθεται εν αµφιβόλω η δηµόσια πίστη που αυτό παρέχει. Με την 

διάταξη του άρθρου 18 σε συνδυασµό µε τη διάταξη του άρθρου 6§4 του ν. 2664/1998 

καθίσταται πλέον αρκούντως λειτουργική η διοικητική διαδικασία διόρθωσης των 

εγγραφών, η οποία όµως παραµένει εντός του γενικού πλαισίου που καθορίζεται από 

τις αρχές της δηµόσιας πίστης και του ελέγχου νοµιµότητας, που διατρέχουν την 

κτηµατολογική νοµοθεσία.   

Σε κάθε περίπτωση πάντως η απαρίθµηση στο νόµο των περιπτώσεων αυτών 

εξακολουθεί να είναι ενδεικτική και τούτο θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά την 

αξιολόγηση των αιτηµάτων διόρθωσης, η οποία είναι απαραίτητο να γίνεται µε βάση 

τις ειδικότερες συνθήκες που ισχύουν κατά περίπτωση. Για τους λόγους αυτούς κατά 

την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 18 που αφορούν στη διόρθωση πρόδηλων 

σφαλµάτων των αρχικών εγγραφών θα πρέπει οι Προϊστάµενοι των Κτηµατολογικών 

Γραφείων να εξαντλούν όλες τις δυνατότητες που παρέχονται δι’ αυτών (των 

διατάξεων) για την αντιµετώπιση των ζητηµάτων διόρθωσης που ανακύπτουν κατά τη 

λειτουργία του Κτηµατολογίου.  

Για κάθε συναφές θέµα που χρήζει ερµηνείας είναι χρήσιµο τα σχετικά ερωτήµατα 

να απευθύνονται στη Νοµική Υπηρεσία της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., προκειµένου να 

εξαντλείται κάθε δυνατότητα ερµηνευτικής προσέγγισης. 

 

5.3.3 Ειδικότερα ζητήµατα διόρθωσης µε διαδικασία προδήλου σφάλµατος 

Σχετικά µε ειδικότερα ζητήµατα διόρθωσης των αρχικών εγγραφών µε τη διαδικασία 

του πρόδηλου σφάλµατος από τα Κτηµατολογικά Γραφεία και µε την εν γένει 

διαδικασία υποβολής και επεξεργασίας των αιτήσεων διόρθωσης, θα πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: 

1. Η διόρθωση του πρόδηλου σφάλµατος διενεργείται κατόπιν απόφασης του 

Προϊσταµένου του Κτηµατολογικού Γραφείου, η οποία εκδίδεται είτε 

αυτεπαγγέλτως, είτε ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννοµο συµφέρον. Εάν 

υποβληθεί αίτηση, τότε αυτή καταχωρίζεται στο κτηµατολογικό φύλλο του 

ακινήτου. Σχετικός κωδικός εγγραπτέας πράξης έχει ήδη προστεθεί στο Σύστηµα 

Πληροφορικής του Εθνικού Κτηµατολογίου (Σ.Π.Ε.Κ.). 

2. Για τις περιπτώσεις των αιτηµάτων διόρθωσης λόγου πρόδηλου σφάλµατος των 

αρχικών εγγραφών µέσω των οποίων επέρχεται αντικατάσταση (εκτοπισµός) 

δικαιώµατος τρίτου προσώπου (άρθρο 18§1β περ. αα) είναι απαραίτητη η 

συναίνεση του τρίτου, η οποία θα προκύπτει δια της συνυπογραφής της αιτήσεως, 
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η συναίνεση δε αυτή δεν θα πρέπει να υποκρύπτει άτυπη µεταβίβαση ή µεταβολή 

του τίτλου του ακινήτου.  

3. Εάν ζητηθεί µε τη διαδικασία του πρόδηλου σφάλµατος η διόρθωση αρχικής 

εγγραφής «ΑΓΝΩΣΤΟΥ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ», τότε είναι απαραίτητη η συναίνεση του 

Ελληνικού ∆ηµοσίου.  

4. Εξαιρετικά δεν απαιτείται η συναίνεση του Ελληνικού ∆ηµοσίου, όπως ρητά 

προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 18§1β περ. αα, στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

α)  Εάν πρόκειται για δικαίωµα που προκύπτει από δηµόσιο έγγραφο, µε βάση 

το οποίο έχουν καταχωριστεί στο κτηµατολογικό φύλλο δικαιώµατα 

συνδικαιούχων, (π.χ. οι Α και Β είναι συγκύριοι επί ακινήτου µε κοινό τίτλο 

κτήσης και στις αρχικές εγγραφές έχει καταχωριστεί µόνο ο Α κατά το 

ποσοστό του, ενώ  το υπόλοιπο ποσοστό του δικαιώµατος κυριότητας έχει 

καταχωριστεί ως «ΑΓΝΩΣΤΟΥ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ» λόγω µη υποβολής δήλωσης 

από τον Β. Εάν ο Β ζητήσει τη διόρθωση της αρχικής εγγραφής µε τη 

διαδικασία του πρόδηλου σφάλµατος, επικαλούµενος τον κοινό τίτλο 

κτήσης µε τον Α, δεν είναι απαραίτητη η συναίνεση του  Ελληνικού 

∆ηµοσίου.). 

β)  Όταν 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. 

γ)  Όταν ο τίτλος του αιτούντος τη διόρθωση ή των δικαιοπαρόχων του 

(άµεσων ή απώτερων) είναι παραχωρητήριο του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή 

Ν.Π.∆.∆. 

δ)  Όταν το ακίνητο µε την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη», για το οποίο 

ζητείται η διόρθωση, είναι οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία και από τον 

συσχετισµό του προσκοµιζόµενου τίτλου κτήσης του αιτούντος και των 

δικαιοπαρόχων του προς την πράξη σύστασης της οριζόντιας ή κάθετης 

αντίστοιχα, ιδιοκτησίας, διαπιστώνεται ότι εξαντλείται το σύνολο των εξ΄ 

αδιαιρέτου ποσοστών του εγγραπτέου δικαιώµατος επί της οριζόντιας ή 

κάθετης αυτής ιδιοκτησίας. 

ε)  Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που στην οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία 

δεν αντιστοιχεί αυτοτελές κτηµατολογικό φύλλο, αλλά το αντιστοιχούν σε 
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αυτήν ποσοστό συγκυριότητας επί του γεωτεµαχίου εµφανίζεται µε την 

ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη». Στην περίπτωση αυτή µε την απόφαση 

διόρθωσης του Προϊσταµένου του Κ.Γ., δηµιουργείται αυτοτελές 

κτηµατολογικό φύλλο για την οριζόντια ή κάθετη αντίστοιχα, ιδιοκτησία. 

5. Είναι χρήσιµο όµως να διευκρινιστεί µε βάση το σκοπό της διάταξης του άρθρου 

18 ότι η συναίνεση του Ελληνικού ∆ηµοσίου δεν είναι σε κάθε περίπτωση 

αναγκαία, όταν πρόκειται για διόρθωση αρχικής εγγραφής «ΑΓΝΩΣΤΟΥ 

Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ». Συγκεκριµένα, όταν η αρχική εγγραφή «ΑΓΝΩΣΤΟΥ 

Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ» οφείλεται σε αστοχία ή παραδροµή κατά την κτηµατογράφηση, τότε 

για τη διόρθωση δεν είναι απαραίτητη η συναίνεση του ∆ηµοσίου, δεδοµένου ότι 

το σχετικό αίτηµα µπορεί να θεµελιώνεται στις ειδικότερες διατάξεις περί 

προδήλου σφάλµατος του ιδίου άρθρου. Έτσι, η συναίνεση  του Ελληνικού 

δηµοσίου δεν είναι απαραίτητη στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α)  Όταν πρόκειται για διόρθωση της αρχικής εγγραφής που 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 

σύγκρουση µε απόφαση της Επιτροπής Ενστάσεων που εκδόθηκε κατά τη 

διαδικασία της κτηµατογράφησης (περίπτωση γγ΄ του άρθρου 18§ 1
 
β). 

β)  Όταν τα σφάλµατα των αρχικών εγγραφών οφείλονται σε εσφαλµένη 

µεταφορά στοιχείων είτε από τους προσωρινούς είτε από τους τελικούς 

αναµορφωµένους κτηµατολογικούς πίνακες στις αρχικές εγγραφές. 

(περίπτωση ββ΄ του άρθρου 18§ 1
 
β). Πρόκειται δηλαδή για σφάλµατα που 

εµφιλοχώρησαν κατά τη διαδικασία µεταφοράς των εγγραφών, µε 

αποτέλεσµα οι αρχικές εγγραφές να αποκλίνουν άνευ νόµιµου λόγου (π.χ. 

απόφαση Επιτροπής Ενστάσεων) από εκείνες που είχαν συµπεριληφθεί είτε 

στους προσωρινούς είτε στους τελικούς αναµορφωµένους κτηµατολογικούς 

πίνακες. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν οι περιπτώσεις δικαιούχων 

που, ενώ είχαν συµπεριληφθεί στους κτηµατολογικούς πίνακες, στις αρχικές 

εγγραφές τα ακίνητά τους καταγράφηκαν ως «ΑΓΝΩΣΤΟΥ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ». 

Εφόσον από το αρχείο κτηµατογράφησης προκύπτει ότι η αλλαγή αυτή δεν 

δικαιολογείται από οιονδήποτε νόµιµο λόγο, τότε στην περίπτωση αυτή 
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είναι δυνατή η διόρθωση της εσφαλµένης αρχικής εγγραφής µε τη 

διαδικασία του πρόδηλου σφάλµατος, χωρίς να απαιτείται οιαδήποτε άλλη 

διατύπωση. 

γ)  Με τη διαδικασία του πρόδηλου σφάλµατος µπορεί να επιδιωχθεί και η 

διόρθωση των αρχικών εγγραφών «ΑΓΝΩΣΤΟΥ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ» υπέρ του 

Ελληνικού ∆ηµοσίου επί ακινήτων του, για τα οποία δεν υπεβλήθη δήλωση 

κατά την κτηµατογράφηση. Τούτο προκύπτει από το γεγονός ότι, αφού το 

∆ηµόσιο µπορεί να συναινέσει για τη διόρθωση υπέρ τρίτου εγγραφής 

«ΑΓΝΩΣΤΟΥ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ» µε τη διαδικασία του προδήλου σφάλµατος, 

οιαδήποτε άλλη διατύπωση παρέλκει για τη διόρθωση ακινήτων ιδιοκτησίας 

του, δεδοµένου ότι: 

• το ∆ηµόσιο δεν υπείχε υποχρέωση υποβολής δήλωσης του ν. 

2308/1995 κατά τη διάρκεια της κτηµατογράφησης (άρθρο 2§2 ν. 

2308/1995) και  

• η διαδικασία διόρθωσης των αρχικών εγγραφών «ΑΓΝΩΣΤΟΥ 

Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ» είτε µε δικαστική απόφαση, είτε µε απόφαση του 

Προϊσταµένου του Κτηµατολογικού Γραφείου, που προβλέπεται στις 

διατάξεις του νόµου 2664/1998, όπως αυτός ισχύει, αποσκοπεί στην 

προάσπιση των συµφερόντων του ∆ηµοσίου, για τα οποία δεν τίθεται 

θέµα αµφισβήτησης στις παραπάνω περιπτώσεις.  

Η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να εξετάζεται ιδίως όταν επίκειται επιγενόµενη 

(µεταγενέστερη) εγγραφή λόγω διάθεσης από το Ελληνικό ∆ηµόσιο ακινήτου, 

που έχει καταχωριστεί στις αρχικές εγγραφές ως «ΑΓΝΩΣΤΟΥ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ». 

Για τη διόρθωση στις περιπτώσεις αυτές το ∆ηµόσιο οφείλει να προσκοµίσει τα 

έγγραφα στοιχεία από τα οποία θα προκύπτει η κτήση του δικαιώµατός του στο 

ακίνητο για το οποίο ζητείται η διόρθωση. 

6. ∆ιόρθωση του πρόδηλου σφάλµατος της αρχικής εγγραφής δεν επιτρέπεται, 

εφόσον προηγουµένως έχει λάβει χώρα µεταγενέστερη εγγραφή, οπωσδήποτε 

ασυµβίβαστη µε την επιδιωκόµενη διόρθωση, εκτός εάν ο δικαιούχος από τη 

µεταγενέστερη αυτή εγγραφή συναινεί στη διόρθωση, συνυπογράφοντας την 

αίτηση, η συναίνεση δε αυτή δεν θα πρέπει να υποκρύπτει άτυπη µεταβίβαση ή 

µεταβολή του τίτλου του ακινήτου. Στις περιπτώσεις αυτές ο έλεγχος για τη 
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συνδροµή της συναίνεσης θα πρέπει να στηρίζεται στο περιεχόµενο και µόνο των 

εγγράφων που προσκοµίζουν και επικαλούνται οι ενδιαφερόµενοι. 

7. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης διόρθωσης λόγω προδήλου σφάλµατος, εάν 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) εργασίµων ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας αυτής, 

ή αφότου έλαβε γνώση της απόρριψης αυτής. Η αίτηση προς τον Κτηµατολογικό 

∆ικαστή καταχωρίζεται στο κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου και η απόφαση 

του Προϊσταµένου αρχειοθετείται στο Αρχείο Αποφάσεων Προϊσταµένου Κ.Γ.. 

8. Τέλος, εφόσον το πρόδηλο σφάλµα αφορά λανθασµένη αντιστοίχηση Κ.Α.Ε.Κ. 

της περιγραφικής µε την χωρική βάση δεδοµένων ο Προϊστάµενος του Κ.Γ. 

αποστέλλει µε fax στο τµήµα Κτηµατολογικών Χαρτών την εντολή του να 

προχωρήσει η διόρθωση σύµφωνα µε τη συνηµµένη του απόφαση. Η καταχώριση 

της απόφασης στο Σ.Π.Ε.Κ. γίνεται επιβάλλοντας χωρική δέσµευση στους 

επηρεαζόµενους Κ.Α.Ε.Κ., που αίρεται µετά την ολοκλήρωση των αλλαγών από 

το τµήµα Κτηµατολογικών Χαρτών.  

 

5.4 Άρθρο 19§1 ν. 2664/1998: ∆ιόρθωση ληξιαρχικών στοιχείων σύµφωνα µε 

αµετάκλητη δικαστική απόφαση 

Ο Προϊστάµενος του Κ.Γ. µπορεί, ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννοµο συµφέρον, να 

προβαίνει στη διόρθωση ληξιαρχικών στοιχείων που αναγράφονται στα Κτηµατολογικά 

Βιβλία, όταν η διόρθωση αυτή συνιστά συµµόρφωση σε αµετάκλητη δικαστική 

απόφαση. Η ρύθµιση αυτή εφαρµόζεται και για τις πρώτες εγγραφές σύµφωνα µε το 

άρθρο 20
α
 του ν. 2664/1998. Για την υποβολή και τον έλεγχο των αιτήσεων ισχύουν 

αναλογικά τα αναφερόµενα στα κεφ. 4.4.1 και 4.4.2 του παρόντος εγγράφου. Η 

διόρθωση ακολουθεί την αυτή διαδικασία µε την εγγραφή πράξης. 

 

5.5 Άρθρο 19 § 2 ν. 2664/1998: ∆ιόρθωση σφαλµάτων που αφορούν γεωµετρικά 

στοιχεία των κτηµατολογικών εγγραφών. 

Αν υπάρχουν σφάλµατα που αφορούν σε γεωµετρικά στοιχεία των κτηµατολογικών 

εγγραφών, ο Προϊστάµενος του Κ.Γ. προβαίνει σε διόρθωση ύστερα από αίτηση όποιου 

έχει έννοµο συµφέρον. Η ρύθµιση αυτή εφαρµόζεται και για τις πρώτες εγγραφές 

σύµφωνα µε τα άρθρα 18§1γ και 20
α
 του ν. 2664/1998. 
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Επισηµαίνεται ότι η αιτούµενη διορθωτική ενέργεια θα πρέπει να βασίζεται ενδεικτικά 

στα ακόλουθα:  

• είτε στα στοιχεία του µεταγεγραµµένου τίτλου ιδιοκτησίας όπως το εµβαδόν, οι 

διαστάσεις και οι περιγραφές του ακινήτου, καθώς και στο τοπογραφικό 

διάγραµµα που συνοδεύει τον τίτλο (όπου υπάρχει και αναφέρεται),   

• είτε σε µεταγεγραµµένη διοικητική πράξη, 

• είτε σε απόφαση δικαστηρίου. 

Σε περίπτωση που το αίτηµα διόρθωσης στηρίζεται σε επίκληση στοιχείων 

διαφορετικών από τα προηγούµενα εξετάζεται σύµφωνα µε τις ειδικότερες συνθήκες. 

Για την υποβολή αίτησης διόρθωσης γεωµετρικών στοιχείων είναι απαραίτητο να έχει 

προηγηθεί η έκδοση και χορήγηση κτηµατογραφικού διαγράµµατος για το ακίνητο που 

αφορά η γεωµετρική µεταβολή. Στην αίτηση για το κτηµατογραφικό διάγραµµα θα πρέπει 

να διευκρινίζεται, ότι προορίζεται για αίτηση “διόρθωσης ορίων”, έτσι ώστε να 

χορηγηθούν ταυτόχρονα µε τα γεωµετρικά στοιχεία του γεωτεµαχίου, που αφορά η αίτηση 

και τα γεωµετρικά στοιχεία των οµόρων γεωτεµαχίων του (επηρεαζόµενα γεωτεµάχια). 

Επηρεαζόµενα γεωτεµάχια σε µία αίτηση διόρθωσης γεωµετρικών στοιχείων είναι τα 

όµορα γεωτεµάχια, των οποίων τα γεωµετρικά στοιχεία (όρια, σχήµα, εµβαδόν) 

µεταβάλλονται µε την εφαρµογή του ∆ιαγράµµατος Γεωµετρικών Μεταβολών. 

(Επηρεαζόµενα γεωτεµάχια µπορεί να είναι και όµορα γεωτεµάχια ειδικών εκτάσεων). 

 

5.5.1 Υποβολή και πρωτοκόλληση της αίτησης διόρθωσης γεωµετρικών στοιχείων 

1. Στην αίτηση διόρθωσης γεωµετρικών στοιχείων πρέπει να αναγράφονται οι 

Κ.Α.Ε.Κ. των γεωτεµαχίων, που αφορά η διόρθωση, καθώς και οι Κ.Α.Ε.Κ. των 

τυχόν επηρεαζοµένων όµορων γεωτεµαχίων. Όλα τα αναγραφόµενα κατά 

Κ.Α.Ε.Κ. γεωτεµάχια στην αίτηση, τόσο αυτά που αφορά η διόρθωση όσο και τα 

επηρεαζόµενα, είναι δεσµευτικά για την πρωτοκόλληση και την επεξεργασία της 

αίτησης (µε την έννοια ότι η διόρθωση θα περιορίζεται µόνο στα γεωτεµάχια, που 

αναγράφονται στην αίτηση διόρθωσης). Στην αίτηση διόρθωσης θα πρέπει να 

υπάρχει περιγραφή του σφάλµατος που εντοπίζεται, καθώς και  περιγραφή της 

αιτούµενης διορθωτικής ενέργειας. 

2. Τα στοιχεία που συνυποβάλλονται µε την αίτηση διόρθωσης είναι τα ακόλουθα: 

α.  Αντίγραφα των τίτλων κτήσης και τα τοπογραφικά διαγράµµατα που τους 

συνοδεύουν.  
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β.  Κτηµατογραφικό ∆ιάγραµµα και ∆ιάγραµµα Γεωµετρικών Μεταβολών, στο 

οποίο απεικονίζεται η γεωµετρική µεταβολή που περιγράφει η αίτηση 

διόρθωσης σύµφωνα µε την Οδηγία για την αποτύπωση των γεωµετρικών 

µεταβολών που αφορούν τα κτηµατολογικά διαγράµµατα 

(http://www.ktimatologio.gr/pdf/odigia_ktim_diagramata.pdf).  

Στο διάγραµµα γεωµετρικών µεταβολών απεικονίζονται τόσο τα όρια του/των 

γεωτεµαχίου/ων σύµφωνα µε το κτηµατογραφικό διάγραµµα, όσο και η 

γεωµετρική µεταβολή των ορίων των γεωτεµαχίων. Επίσης το διάγραµµα 

γεωµετρικών µεταβολών µε επιµέλεια του συντάξαντα Μηχανικού θα πρέπει 

να ακολουθεί τις προδιαγραφές που αναγράφονται στο προαναφερόµενο 

κείµενο «Οδηγία για την αποτύπωση των γεωµετρικών µεταβολών που αφορούν 

τα κτηµατολογικά διαγράµµατα» και να περιλαµβάνει µια σύντοµη τεχνική 

έκθεση - περιγραφή της αιτούµενης διορθωτικής ενέργειας. Επισηµαίνεται ότι η 

αίτηση και το διάγραµµα γεωµετρικών µεταβολών θα πρέπει να είναι 

υπογεγραµµένα από τους αιτούντες. 

γ. Όταν πρόκειται για διοικητικές πράξεις, συνυποβάλλεται αντίγραφο της 

οικείας διοικητικής πράξης µε τα τυχόν συνοδευτικά της έγγραφα (π.χ. 

πίνακες, διαγράµµατα κ.λ.π.)  

3. Η αίτηση, τα συνυποβαλλόµενα έγγραφα και τα διαγράµµατα κατατίθενται εις 

διπλούν (πρωτότυπο και απλό αντίγραφο), ώστε τα πρωτότυπα έγγραφα να 

παραµένουν στο Κτηµατολογικό Γραφείο και τα αντίγραφα να αποστέλλονται για 

επεξεργασία στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 

4. Η αίτηση διόρθωσης πρωτοκολλείται σε όλους τους αναγραφόµενους Κ.Α.Ε.Κ. 

(γεωτεµάχια, διηρηµένες ιδιοκτησίες
4
, ειδικές εκτάσεις) και καταχωρίζεται 

οριστικά στο σύστηµα µετά την παραλαβή της. 

 

5.5.2. Επεξεργασία Αίτησης ∆ιόρθωσης Σφαλµάτων που αφορούν σε γεωµετρικά στοιχεία 

1. Έλεγχος από τον Προϊστάµενο του Κτηµατολογικού Γραφείου της συνδροµής των 

απαιτούµενων νοµίµων προϋποθέσεων υποβολής της και της βασιµότητάς της. 

Ειδικότερα ελέγχεται εάν πρόκειται για διόρθωση σφάλµατος κατά τα οριζόµενα 

στο άρθρο 19 §2 ν. 2664/1998 και όχι για τυχόν νέα οριοθέτηση, διά της οποίας 

                                                 
4
 Για τον εντοπισµό των διηρηµένων ιδιοκτησιών, εισάγεται ο 12ψηφιος ΚΑΕΚ του γεωτεµαχίου και στα 

πεδία της καθέτου και οριζοντίου ιδιοκτησίας εισάγεται * ώστε να εντοπισθούν αυτόµατα από το 

σύστηµα οι διηρηµένες ιδιοκτησίες.  
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σκοπείται εµπράγµατη µεταβολή, π.χ. άτυπη ανταλλαγή. Ο έλεγχος νοµιµότητας 

του Προϊσταµένου οφείλει να προηγηθεί, προκειµένου να αποσαφηνιστεί, εάν 

συντρέχουν οι κατά νόµο απαιτούµενες προϋποθέσεις για την αποδοχή της αίτησης 

σε νοµικό επίπεδο και στη συνέχεια να ακολουθήσει η εισήγηση των µηχανικών 

του Τ.Κ.Χ. για την τεχνική πληρότητα του περιεχοµένου της αίτησης που αφορά 

την διόρθωση γεωµετρικών στοιχείων των ακινήτων.  

2.   Στην περίπτωση που απασχολείται µηχανικός στο Κ.Γ., αυτός πραγµατοποιεί ένα 

προκαταρκτικό έλεγχο της αίτησης ως προς τη πληρότητα του φακέλου και ως 

προς τη συµβατότητα του διαγράµµατος γεωµετρικών µεταβολών µε τα 

κτηµατολογικά διαγράµµατα και συµπληρώνει αντίστοιχα το έντυπο αίτησης 

διόρθωσης ορίων (Έντυπο Α5). Εάν ο φάκελος δεν είναι πλήρης, ο µηχανικός 

ενηµερώνει τους αιτούντες για την υποχρέωσή τους να προσκοµίσουν τα 

ελλείποντα στοιχεία, προκειµένου ο φάκελος να αποσταλεί στο Τµήµα 

Κτηµατολογικών Χαρτών της Κτηµατολόγιο Α.Ε. 

3. Το Τ.Κ.Χ. εξετάζει την αίτηση ως προς την πληρότητα των προσκοµιζόµενων 

στοιχείων και µόνο ως προς τα ακίνητα που έχουν τεθεί ως επηρεαζόµενα. 

Ακολούθως, αποστέλλει µε τηλεοµοιοτυπία (fax) ή ηλεκτρονικά µέσω του 

Σ.Π.Ε.Κ.  προς το Κτηµατολογικό Γραφείο εισήγηση τόσο µε το αποτέλεσµα της 

επεξεργασίας σχετικά µε την καταχώριση της αιτούµενης µεταβολής στο Σ.Π.Ε.Κ., 

όσο και µε την δυνατότητα υλοποίησης των γεωµετρικών µεταβολών σύµφωνα µε 

τις τεχνικές προδιαγραφές τήρησης και ενηµέρωσης της χωρικής βάσης του Ε. Κ. 

4. Σχετικά µε το αποτέλεσµα του ελέγχου που καταγράφεται επί της τεχνικής 

εισήγησης, αυτό διαφοροποιείται ως εξής: 

• Στην περίπτωση που από τον έλεγχο της αίτησης προκύπτει «ΤΥΠΙΚΗ 

ΕΛΛΕΙΨΗ», στην εισήγηση αναγράφονται τα ελλείποντα στοιχεία και 

προτείνεται η πιθανή ηµεροµηνία προσκόµισής τους. Εάν τα ελλείποντα 

στοιχεία δεν προσκοµίζονται εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος, που 

κρίνεται κατά περίπτωση από τον Προϊστάµενο του Κ.Γ., προτείνεται η 

αίτηση να απορρίπτεται. 

• Στην περίπτωση που η αίτηση απορρίπτεται («ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΑ»), στην 

εισήγηση του Τ.Κ.Χ. αναφέρονται οι λόγοι απόρριψης. 

• Όταν η αίτηση γίνεται «∆ΕΚΤΗ», στην εισήγηση αναφέρονται τα 

επηρεαζόµενα γεωτεµάχια από την αιτούµενη διόρθωση και τα εµβαδά που 
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θα προκύψουν µετά τη διόρθωση των ορίων βάσει των προσκοµιζόµενων 

στοιχείων της αίτησης. 

5. Ο Προϊστάµενος του Κ.Γ. εξετάζει, εάν η αποδοχή της αίτησης επηρεάζει 

δικαιώµατα οµόρων δικαιούχων και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19&2 

του Ν.2664/1998, η αίτηση µε τα συνυποβαλλόµενα της και την εισήγηση του 

Τ.Κ.Χ. κοινοποιείται σε αυτούς µε ποινή απαραδέκτου. Η αίτηση και τα 

συνυποβαλλόµενα αυτής δεν κοινοποιούνται, εφόσον η αίτηση είτε 

συνυπογράφεται από τον αιτούντα και τους όµορους επηρεαζόµενους 

δικαιούχους, είτε υποβάλλεται σχετική δήλωσή τους ενώπιον συµβολαιογράφου, 

είτε συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωσή τους, επί της οποίας βεβαιώνεται 

αρµοδίως το γνήσιο της υπογραφής τους. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 

συνυπογράφεται και το διάγραµµα γεωµετρικών µεταβολών που συνοδεύει την 

αίτηση. Στην περίπτωση επηρεαζόµενων γεωτεµαχίων µε την ένδειξη «αγνώστου 

ιδιοκτήτη», η αίτηση κοινοποιείται στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, εκτός αν αυτό 

συγκατατίθεται σύµφωνα µε τα ανωτέρω.  

6. Σε περίπτωση που δεν έχει κατατεθεί από κοινού αίτηση διόρθωσης κατά τα 

ανωτέρω, ο αιτών παραλαµβάνει από το αρµόδιο Κ.Γ.: 

• Ενηµερωτική επιστολή µε διευκρινήσεις για τις νόµιµες ενέργειες 

(κοινοποιήσεις στις οποίες πρέπει να προβεί, µε ποινή απαραδέκτου, για την 

περαιτέρω εξέταση της βασιµότητας της αίτησής του (Έντυπο Α3). 

• Επικυρωµένο από το Κ.Γ. αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης µαζί µε όλα 

τα συνυποβαλλόµενα της και µε το αποτέλεσµα ελέγχου του τµήµατος 

Κτηµατολογικών Χαρτών επί του οποίου ο Προϊστάµενος θα σηµειώσει την 

προθεσµία κοινοποίησής της στους όµορους δικαιούχους και την προθεσµία 

υποβολής των εγγράφων απόψεων από αυτούς. 

• Κατάσταση µε τα στοιχεία (ονοµατεπώνυµο και ταχυδροµική διεύθυνση) 

των όµορων δικαιούχων που επηρεάζονται. 

7. Εάν υποβληθούν απόψεις από τους όµορους δικαιούχους, αυτές πρωτοκολλούνται 

στο Βιβλίο αλληλογραφίας εισερχοµένων – εξερχόµενων και αρχειοθετούνται 

στους Κτηµατολογικούς Φακέλους των ακινήτων που αφορούν. Οι απόψεις 

εκτιµώνται ελεύθερα από τον Προϊστάµενο του Κ.Γ.. Σηµειώνεται, ότι η συναίνεση 

των οµόρων επηρεαζόµενων δικαιούχων δεν είναι απαραίτητη εκ του νόµου 

προϋπόθεση για την υποβολή και αποδοχή αίτησης διόρθωσης. 
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8. Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, ο Προϊστάµενος  αποφασίζει 

για την αποδοχή, τη µερική αποδοχή ή την απόρριψη της  αίτησης και εκδίδει 

σχετική απόφαση (Έντυπο Α4). Ο Προϊστάµενος  δύναται να αποδεχτεί µερικώς το 

αίτηµα διόρθωσης σύµφωνα µε τα στοιχεία που τέθηκαν υπ΄ όψιν του κατά τη 

διαδικασία που προηγήθηκε. Σε περίπτωση που η απόφαση αφορά µερική 

διόρθωση, σε σχέση µε την αρχική αίτηση και την εισήγηση του Τ.Κ.Χ, η απόφαση 

Προϊσταµένου Κ.Γ. αποστέλλεται µέσω fax στο Τµήµα Κτηµατολογικών Χαρτών, 

το οποίο συντάσσει νέα εισήγηση µε επηρεαζόµενα πλέον µόνο τα γεωτεµάχια που 

αναφέρονται στην απόφαση Προϊσταµένου Κ.Γ.. 

9. Η απόφαση Προϊσταµένου Κ.Γ. καταχωρίζεται στα κτηµατολογικά φύλλα όλων 

των επηρεαζόµενων ακινήτων χωρίς να υλοποιηθεί χωρικά, (εάν είναι θετική) και 

κοινοποιείται στον αιτούντα και τους όµορους δικαιούχους. Η κοινοποίηση προς 

τους όµορους δικαιούχους γίνεται µε επιµέλεια του αιτούντα. Κατά τη λήψη του 

πρώτου αντιγράφου εξ΄ αυτής από τον αιτούντα τίθεται στο πρωτότυπο σώµα της 

απόφασης σχετική σηµείωση και ηµεροχρονολογία µε υπογραφή του αιτούντα, 

ώστε να προκύπτει η γνώση του για κάθε νόµιµη συνέπεια. Σε περίπτωση που η 

απόφαση αφορά µερική διόρθωση, τότε  µαζί µε την απόφαση Προϊσταµένου Κ.Γ. 

κοινοποιείται και η πρόσθετη εισήγηση του Τµήµατος Κτηµατολογικών Χαρτών. 

10. Ο αιτών ή ο όµορος που βλάπτεται από την απόφαση του Προϊσταµένου  

δικαιούται να προσφύγει στον Κτηµατολογικό ∆ικαστή µέσα σε προθεσµία (15) 

ηµερών από την κοινοποίησή της σε αυτόν. Σε περίπτωση που ο Προϊστάµενος του 

Κ.Γ. δεν αποφανθεί επί της αιτήσεως µέσα σε προθεσµία δύο µηνών από την 

υποβολή της ή από τη λήξη της εύλογης προθεσµίας που τυχόν ετάχθη για την 

υποβολή των απόψεων των όµορων δικαιούχων, ο αιτών έχει δικαίωµα προσφυγής 

στον Κτηµατολογικό ∆ικαστή µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε ηµερών από τη λήξη 

του διµήνου αυτού. Η προσφυγή εγγράφεται, µε ποινή απαραδέκτου της 

συζήτησης, στο κτηµατολογικό φύλλο (άρθρο 19 παρ. 2 και 16 παρ. 5 ν. 

2664/1998) στη θέση που καταχωρίζεται και η αγωγή του άρθρου 13 παρ. 2 του ν. 

2664/1998 και αναστέλλει τη διόρθωση των κτηµατολογικών εγγραφών έως την 

έκδοση οριστικής απόφασης από τον Κτηµατολογικό ∆ικαστή. Η προθεσµία και η 

άσκηση ένδικων µέσων κατά της απόφασης του Κτηµατολογικού ∆ικαστή δεν έχει 

ανασταλτικό αποτέλεσµα.12.Η απόφαση του Προϊσταµένου του Κ.Γ. αποστέλλεται 

µε fax στο Τµήµα Κτηµατολογικών Χαρτών µετά την παρέλευση της παραπάνω 
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αναφερόµενης δεκαπενθήµερης προθεσµίας, προκειµένου να υλοποιηθεί και να 

ενηµερωθεί η χωρική βάση του Εθνικού Κτηµατολογίου µε το αποτέλεσµά της. 

Συνιστάται το Κ.Γ. να έχει επιβεβαιώσει µε κάθε πρόσφορο µέσο ότι δεν έχει 

ασκηθεί προσφυγή . Για το λόγο αυτό µπορεί να ζητηθεί πιστοποιητικό από το κατά 

τόπον αρµόδιο Πρωτοδικείο ότι δεν έχει ασκηθεί ένδικο µέσο κατά της εκδοθείσας 

απόφασης. Εάν η απόφαση δεν επηρεάζει όµορους δικαιούχους, τότε ζητείται από 

τον αιτούντα η προσκόµιση πιστοποιητικού παραίτησης από τα ένδικα µέσα κατά 

της εκδοθείσας απόφασης. Η απόφαση του Προϊσταµένου του Κ.Γ. θα πρέπει σε 

κάθε περίπτωση να αποστέλλεται µε fax στο Τµήµα Κτηµατολογικών Χαρτών 

ακόµη και εάν είναι απορριπτική. 

 

5.6 Άρθρο 19 §3 ν. 2664/1998: Κύρωση αναδασµού 

Αν υφίσταται εγγραφή στα Κ.Φ. 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/στα αρµόδιο/α Κ.Γ, ο Προϊστάµενος του Κ.Γ., προβαίνει στην εγγραφή 

είτε αυτεπαγγέλτως, αµέσως µετά τη διαβίβαση σε αυτών της απόφασης κύρωσης του 

αναδασµού είτε ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννοµο συµφέρον. Στην περίπτωση 

αυτή, ο αιτών συνυποβάλλει µε την αίτηση και το Φύλλο της Εφηµερίδας της 

Κυβερνήσεως στο οποίο δηµοσιεύεται η απόφαση κύρωσης του αναδασµού. Για την 

υποβολή και τον έλεγχο της αιτήσεων, ή του διαβιβαστικού της απόφασης κύρωσης, 

ισχύουν τα αναφερόµενα στα κεφ. 4.4.1 και 4.4.2 του παρόντος εγγράφου. 

 

5.7 Άρθρο 19§4 ν. 2664/1998: Ακίνητα σε περιοχές που δεν υφίσταται δασικός χάρτης 

Αν σε περιπτώσεις ακινήτων που κείνται σε περιοχές για τις οποίες δεν υφίσταται 

κυρωµένος ∆ασικός Χάρτης, έχει εκδοθεί απόφαση των επιτροπών του άρθρου 10 

παράγραφος 3 του νόµου 998/ 1979 επί ενστάσεων και προσφυγών που υποβλήθηκαν 

κατά το άρθρο 14 παράγραφος 3 του ίδιου νόµου και έχει περατωθεί η διοικητική 

διαδικασία, ο Προϊστάµενος του Κ.Γ. προβαίνει σε διόρθωση της σχετικής 

κτηµατολογικής εγγραφής, ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννοµο συµφέρον.  

Η διάταξη αυτή εισάγει ειδική και αυτοτελή διαδικασία αντιµετώπισης περιπτώσεων 

αρχικών εγγραφών ακινήτων, τα οποία καταχωρίστηκαν στους τελικούς 

αναµορφωµένους κτηµατολογικούς πίνακες και στις πρώτες εγγραφές του 

Κτηµατολογίου µε κύριο το Ελληνικό ∆ηµόσιο, λόγω επίκλησης εκ µέρους του κατά τη 

διάρκεια της κτηµατογράφησης του δασικού τους χαρακτήρα. Περαιτέρω, η διάταξη 
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του άρθρου 19§4 παραπέµπει σε αναλογική εφαρµογή της προαναφερόµενης στην §2 

του ιδίου άρθρου διαδικασίας. Στην περίπτωση δε, που δια της αιτούµενης διόρθωσης 

επέρχεται και γεωµετρική µεταβολή επί της απεικόνισης των ακινήτων στα 

κτηµατολογικά διαγράµµατα, θα πρέπει να τηρηθεί η σχετική διαδικασία χωρικής 

µεταβολής µε την υποβολή ενηµερωµένου κτηµατογραφικού διαγράµµατος.  

 

5.8 Αµάχητο Τεκµήριο 

Μετά την παρέλευση της προθεσµίας για την άσκηση της αγωγής διόρθωσης των 

πρώτων εγγραφών, οι πρώτες εγγραφές που δεν έχουν αµφισβητηθεί ή που έχουν 

αµφισβητηθεί και η σχετική αγωγή έχει απορριφθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, 

καθίστανται οριστικές και παράγουν αµάχητο τεκµήριο
∗
 υπέρ των φεροµένων µε αυτές 

ως δικαιούχων για τα δικαιώµατα στα οποία αυτές αφορούν. 

 

5.9 ∆ιόρθωση µεταγενέστερων εγγραφών (άρθρο 13 ν. 2664/1998)   

Για τη διόρθωση των µεταγενέστερων εγγραφών, που τεκµαίρονται ακριβείς κατά 

µαχητό τεκµήριο (άρθρο 13 §1 ν. 2664/1998) απαιτείται αµετάκλητη δικαστική 

απόφαση ύστερα από την άσκηση της κατά το άρθρο 13 §2 ν. 2664/1998 αγωγής. Η 

αγωγή αυτή καταχωρίζεται στο οικείο κτηµατολογικό φύλλο µέσα σε προθεσµία κατ΄ 

ανώτατο όριο τριάντα (30) ηµερών από την κατάθεσή της, αλλιώς είναι απαράδεκτη η 

συζήτησή της. Στο οικείο κτηµατολογικό φύλλο καταχωρίζεται επίσης και η 

αµετάκλητη δικαστική απόφαση που εκδίδεται επί της σχετικής αγωγής. Για τη 

διόρθωση υποβάλλεται στο Κ.Γ. αίτηση από τον διάδικο που νίκησε ή τους διαδόχους 

τους εκείνους υπέρ των οποίων ισχύει το δεδικασµένο από την απόφαση, µε την οποία 

συνυποβάλλονται η απόφαση και τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει το αµετάκλητο 

αυτής (άρθρο 17 ν. 2664/1998). Για την υποβολή και τον έλεγχο της αίτησης 

ακολουθούνται τα προβλεπόµενα στα κεφ. 5.1 και 5.2 του παρόντος εγγράφου. Η 

διόρθωση ακολουθεί την αυτή διαδικασία µε την εγγραφή πράξης.  

Η διόρθωση των µεταγενεστέρων εγγραφών διενεργείται και µε αποφάσεις του 

Προϊσταµένου του Κ.Γ., σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 18 και 

19 του ν. 2664/1998. 

 

                                                 
∗
 Οι αρχικές εγγραφές των οποίων δεν αµφισβητείται η ακρίβεια µέσα σε αποκλειστική προθεσµία οκτώ (8)  ετών, εκτός αν πρόκειται για το Ελληνικό ∆ηµόσιο 

και για µόνιµους κατοίκους εξωτερικού η εργαζόµενος µόνιµα στο εξωτερικό για τους οποίους η προθεσµία άσκησης της αγωγής από όποιον έχει έννοµο 

συµφέρον είναι δέκα (10) ετών, καθίστανται οριστικές και παράγουν αµάχητο τεκµήριο υπέρ των φεροµένων ως δικαιούχων για τα δικαιώµατα στα οποία αυτές 

αφορούν. Οι διατάξεις των άρθρων 255 έως και 270 ΑΚ εφαρµόζονται αναλόγως και για την ανωτέρω προθεσµία  (άρ. 6 & 7 του Ν. 2664/98).Ηµεροµηνία 

έναρξης υπολογισµού της προθεσµίας του αρ. 6 του Ν. 2664/98. 
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6. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

6.1 Συνένωση γεωτεµαχίων υπαγόµενων σε διαφορετικά Κ.Γ.  

Κάθε ακίνητο υπάγεται στην τοπική αρµοδιότητα ενός και µόνον Κ.Γ. Στις περιπτώσεις 

που το ακίνητο εµπίπτει στην τοπική αρµοδιότητα περισσοτέρων του ενός 

κτηµατολογικών γραφείων, γίνεται χρήση της δυνατότητας που παρέχει η διάταξη της 

παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 2664/1998.  

Ειδικότερα, µε απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε., την έκδοση της οποίας µπορεί να ζητήσει και ο 

Προϊστάµενος καθενός από τα συναρµόδια Κτηµατολογικά Γραφεία ή και όποιος έχει 

έννοµο συµφέρον, µπορεί να υπαχθεί το σύνολο του ακινήτου στην αρµοδιότητα του 

ενός από τα περισσότερα συναρµόδια Κτηµατολογικά Γραφεία.  

Εάν ένα ακίνητο συνενωθεί µε άλλο όµορο, υπαγόµενο όµως στην τοπική αρµοδιότητα 

άλλου Κ.Γ, τότε το ακίνητο που θα προκύψει από την συνένωση µπορεί να υπαχθεί  

στην τοπική αρµοδιότητα ενός εκ των φεροµένων ως τοπικά συναρµόδιων Κ.Γ. 

σύµφωνα µε την προηγούµενη ρύθµιση. 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η σχετική αίτηση που θα υποβληθεί µε τα 

συνυποβαλλόµενα της αποστέλλεται µετά την έκδοση της απόφασης του Ο.Κ.Χ.Ε. στο 

αρµόδιο Κ.Γ., στο οποίο θα υπάγεται το νέο γεωτεµάχιο. Ο διαχειριστής του 

συστήµατος µεταφέρει εκεί όλα τα δεδοµένα των υπό συνένωση ακινήτων 

(γεωτεµαχίων και διηρηµένων ιδιοκτησιών συστηµένων εντός αυτών) και η διαδικασία 

ενηµέρωσης των κτηµατολογικών εγγραφών συνεχίζεται κανονικά. 

 

6.2 Συνένωση γεωτεµαχίων υπαγόµενων σε διαφορετικούς τοµείς και ενότητες 

Όταν συνενώνονται γεωτεµάχια που ανήκουν σε διαφορετικούς τοµείς ή/και ενότητες, 

ο Προϊστάµενος του Κ.Γ. επιλέγει κατά την κρίση του (µπορεί να συµβουλευθεί τα 

αναλογικά Κτηµατολογικά ∆ιαγράµµατα ή να χρησιµοποιήσει τη δυνατότητα θέασης 

της χωρικής βάσης) σε ποιόν από τους εµπλεκόµενους τοµείς και ενότητες θα ανήκει το 

νέο γεωτεµάχιο και ορίζει αναλόγως τον νέο Κ.Α.Ε.Κ. Η ενηµέρωση των ορίων των 

τοµέων ή ενοτήτων στη χωρική βάση γίνεται αυτόµατα µε την υλοποίηση της 

συνένωσης σε αυτή.  
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ΝΟΜΟΙ, ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Κατάλογος Νόµων 

1. Νόµος 2308/1995 «Κτηµατογράφηση για τη δηµιουργία του Εθνικού 

Κτηµατολογίου. ∆ιαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηµατολογικά βιβλία 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/ Α΄/15.06.1995). 

2. Νόµος 2508/1997 «Βιώσιµη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισµών της 

χώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 124/Α’/13.06.1997) 

3. Νόµος 2664/1998 «Εθνικό Κτηµατολόγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 275/ 

Α΄/03.12.1998). 

4. Νόµος 3127/2003 «Τροποποίηση και συµπλήρωση των νόµων 2308/1995 και 

2664/1998 για την Κτηµατογράφηση και το Εθνικό Κτηµατολόγιο και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 67/Α΄/19.03.2003). 

5. Νόµος 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση 

δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει 

εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 303/Α΄/24.12.2003). 

6. Νόµος 3212/2003 «Άδειες δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων 

αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων» 

(ΦΕΚ 308/Α΄//31.12.2003). 

7. Νόµος 3481/2006 «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, 

την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ 162/Α’/2.8.2006) 

8. Νόµος 349/2006 «Ρυθµίσεις θεµάτων Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης και λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 207/Α’/2.10.2006) 

9. Νόµος 3559/2007 « Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, 

Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης 

του Αυτοκινητοδρόµου «Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαµάτα και Κλάδος Λεύκτρο- 

Σπάρτη» και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 102/Α’/14.05.2007) 

10. Νόµος 3728/2008 «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 

258/Α’/18.12.2008) 



 

  

 

Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΚΓ 

 

 71/75  

 

 

Κατάλογος Υπουργικών Αποφάσεων 

1. Υπ’ αριθµ. 9748/1745/15.03.1996 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε «Καθορισµός 

δικαιωµάτων σε ακίνητα για τα οποία υποβάλλεται δήλωση για εγγραφή στα 

Κτηµατολογικά Βιβλία» (ΦΕΚ 245/Β’/11.04.1996). 

2. Υπ’ αριθµ. 29541/21.07.2003 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε «Καθορισµός 

σφραγίδας των κτηµατολογικών γραφείων» (ΦΕΚ 1013/Β΄/23.07.2003). 

3. Υπ’ αριθµ. 30720/30.07.2003 ΚΥΑ Υπουργών ΠΕΧΩ∆Ε και ∆ικαιοσύνης 

«Παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. προς τα 

έµµισθα υποθηκοφυλακεία κατά τη µεταβατική περίοδο λειτουργίας τους ως 

Κτηµατολογικών Γραφείων» (ΦΕΚ 1074/Β΄/01.08.2003). 

4. Υπ’ αριθµ. 30864/30.07.2003 ΚΥΑ Υπουργών Οικονοµίας & Οικονοµικών – 

ΠΕΧΩ∆Ε - ∆ικαιοσύνης «Καθορισµός των υπέρ ΟΚΧΕ ανταποδοτικών τελών 

για την χορήγηση αποσπασµάτων από τα κτηµατολογικά διαγράµµατα» (ΦΕΚ 

1074/Β΄/01.08.2003). 

5. Υπ’ αριθµ. 5469/04.02.2004 ΚΥΑ Υπουργών ΠΕΧΩ∆Ε-∆ικαιοσύνης 

«Κεντρική υποστήριξη των Υποθηκοφυλακείων από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Α.Ε. αναφορικά µε την τήρηση των κτηµατολογικών διαγραµµάτων κατά τη 

µεταβατική περίοδο λειτουργίας του ως Κτηµατολογικών Γραφείων» (ΦΕΚ 

314/Β΄/11.02.2004). 

6. Υπ’ αριθµ. 41794/12.10.2006 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε «Καθορισµός 

τρόπου είσπραξης και απόδοσης των προβλεπόµενων από την περ. β’ της παρ. 2 

του άρθρου 4 του ν. 2664/1998 (Α’ 275) όπως ισχύει, αναλογικών υπέρ Ο.Κ.Χ.Ε. 

δικαιωµάτων» (ΦΕΚ 1546/Β΄/20.10.2006). 

7. Υπ’ αριθµ. 46857/16.11.2006 Απόφαση Υπουργών ΠΕΧΩ∆Ε - ∆ικαιοσύνης 

«Υπαγωγή κτηµατογραφηµένων περιοχών στην τοπική αρµοδιότητα 

Υποθηκοφυλακείων λειτουργούντων ως Κτηµατολογικά Γραφεία» (ΦΕΚ 

1805/Β΄/12.12.2006). 

8. Υπ’ αριθµ. 10887/13.03.2007 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε «Μεταφορά 

αρµοδιοτήτων και πόρων του Οργανισµού Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων 

Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε) στην Ανώνυµη Εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.»(ΦΕΚ 

416/Β΄/26.03.2007). 
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9. Υπ’ αριθµ. 30864/30.07.2003 ΚΥΑ Υπουργών Οικονοµίας & Οικονοµικών – 

ΠΕΧΩ∆Ε «Καθορισµός των δικαιωµάτων υπέρ του ∆ηµοσίου και τρίτων για  τις 

κτηµατολογικές εγγραφές και την έκδοση πιστοποιητικών, αντιγράφων και 

αποσπασµάτων, κατά τη µεταβατική περίοδο λειτουργίας των εµµίσθων 

υποθηκοφυλακείων ως Κτηµατολογικών Γραφείων» (ΦΕΚ 1873/Β΄/14.09.2007). 

 

Κατάλογος Αποφάσεων ∆.Σ. ΟΚΧΕ 

1. Υπ’ αριθµ. 168/3
α
/17.7.2003 Απόφαση ∆.Σ. Ο.Κ.Χ.Ε. Περιεχόµενο και 

διάρθρωση του κτηµατολογικού φύλλου - ψηφιακή µορφή και διαχείρισή του, 

ψηφιακή µορφή και διαχείριση των κτηµατολογικών διαγραµµάτων, διαµόρφωση 

και τήρηση του κτηµατολογικού βιβλίου, συγκρότηση και τήρηση αρχείου 

τίτλων, διαγραµµάτων και λοιπών δικαιολογητικών που υποβάλλονται µε τις 

αιτήσεις εγγραφής στο κτηµατολογικό βιβλίο, τήρηση αρχείου κτηµατολογικών 

διαγραµµάτων, φύλαξη σε αρχείο στοιχείων που συγκεντρώθηκαν κατά το στάδιο 

της κτηµατογράφησης (ΦΕΚ 1042/Β’/28.07.2003) 

2. Υπ’ αριθµ. 168/3
β
/17.7.2003 Απόφαση ∆.Σ. Ο.Κ.Χ.Ε. Περιεχόµενο και τρόπος 

τήρηση του ηµερολογίου του Κτηµατολογικού Γραφείου και περιεχόµενο της 

αίτησης για καταχώριση εγγραπτέας πράξης (ΦΕΚ 1042/Β΄/28.07.2003) 

3. Υπ’ αριθµ. 217/5/03.03.2004 Απόφαση ∆.Σ. Ο.Κ.Χ.Ε. Τροποποίηση της 

168/3β/17.7.2003 (ΦΕΚ 1042/Β’/28.7.2003) απόφασης του ΟΚΧΕ σχετικά µε το 

περιεχόµενο και τον τρόπο τήρησης του ηµερολογίου του Κτηµατολογικού 

Γραφείου και το περιεχόµενο της αίτησης καταχώρισης εγγραπτέας πράξης 

(ΦΕΚ 764/Β’/24.03.2004) 

4. Υπ’ αριθµ. 351/6/23.12.2005 Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 168/3β/17.7.2003 

(ΦΕΚ 1042/Β/28.7.2003) απόφασης του Ο.Κ.Χ.Ε. σχετικά µε το περιεχόµενο και 

τον τρόπο τήρησης του ηµερολογίου του Κτηµατολογικού Γραφείου και το 

περιεχόµενο της αίτησης για καταχώριση εγγραπτέας πράξης, όπως έχει 

τροποποιηθεί µε την υπ’ αριθµ. 217/5/3.3.2004 (ΦΕΚ 764/Β/24.5.2004) απόφαση 

του ∆.Σ. του Ο.Κ.Χ.Ε.  (ΦΕΚ 691//Β’/5.6.2006) 

5. Υπ’ αριθµ. 393/07/23.10.2006 Απόφαση ∆.Σ. Ο.Κ.Χ.Ε. ∆ιαχωρισµός των 

ειδικών εκτάσεων που αποτυπώνονται στα κτηµατολογικά διαγράµµατα που 

τηρούνται στα Κτηµατολογικά Γραφεία (ΦΕΚ 1743/Β’/30.11.2006) 

6. Υπ’ αριθµ. 393/06/23.10.2006 Απόφαση ∆.Σ. Ο.Κ.Χ.Ε.  ∆ιαβίβαση στοιχείων 

πράξεων που καταχωρίζονται στα βιβλία Υποθηκοφυλακείου προς το 
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Κτηµατολογικό Γραφείο πριν την έναρξη λειτουργίας του κατά το άρθρο 6 πρ. 4α 

του Ν. 2664/98 (ΦΕΚ 1743/Β’/30.11.2006) 

7. Υπ’ αριθµ. 393/08/23.10.2006 Απόφαση ∆.Σ. Ο.Κ.Χ.Ε. Τροποποίηση της υπ’ 

αριθµ. 168/3α/17.7.2003 (ΦΕΚ 1042/β/28.7.2003) σχετικά µε τη συγκρότηση και 

τήρηση αρχείου τίτλων, διαγραµµάτων και λοιπών δικαιολογητικών που 

υποβάλλονται µε τις αιτήσεις εγγραφής στο κτηµατολογικό βιβλίο (ΦΕΚ 

1743/Β’/30.11.2006) 

8. Υπ’ αριθµ. 417/04/24.5.2007 Απόφαση ∆.Σ. Ο.Κ.Χ.Ε. Περιεχόµενο και µορφή 

βεβαίωσης αρχικών κτηµατολογικών εγγραφών ακινήτου άρθρου 12 του ν. 

2308/1995. (ΦΕΚ 958/Β’/14.6.2007) 

 

Κατάλογος Εγκυκλίων  

1. Εγκύκλιος Υπουργείου ∆ικαιοσύνης σχετικά µε τα τέλη και δικαιώµατα, (ΑΠ 

127965/06.08.2003). 

2. Ερµηνευτική Εγκύκλιος Ο.Κ.Χ.Ε για την εφαρµογή του ν. 3481/2006 (Α.Π. ∆Π 

8217/ 4319 Οικ./06.10.2006). 

3. Εγκύκλιος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. σχετικά µε το περιεχόµενο Περίληψης 

Καταχώρισης Εγγραπτέας Πράξης άρθρου 14 παρ. 4 του ν. 2664/1998 (Α. Π. 

Οικ. 0711634/18.04.2007). 

4. Εγκύκλιος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. σχετικά µε τη δηµοσίευση απόφασης 

Ο.Κ.Χ.Ε για τον καθορισµό του περιεχοµένου και της µορφής του εντύπου της 

Περίληψης Καταχώρισης Εγγραπτέας Πράξης του άρθρου 14 παρ. 4 του ν. 

2664/1998 (Α.Π. Οικ. 0717471/13.06.2007). 

5. Εγκύκλιος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. µε θέµα « ∆ιευκρινήσεις επί του εντύπου 

Περίληψης Καταχώρισης Εγγραπτέας Πράξης» (Α.Π. Οικ. 0719974/06.07.2007). 

6. Εγκύκλιος Ο.Κ.Χ.Ε. για την εφαρµογή του άρ. 18 §1 περ. β’, υποπερ. αα’ του ν. 

2664/1998 για το Εθνικό Κτηµατολόγιο (Α.Π. ∆Π 32/7 Οικ./07.01.2009). 

 

Κατάλογος Οδηγιών 

1. Οδηγία για την αποτύπωση των γεωµετρικών µεταβολών που αφορούν τα 

κτηµατολογικά διαγράµµατα.  

2. Οδηγία για την έκδοση κτηµατογραφικών διαγραµµάτων. 

3. Συνοπτικός οδηγός συναλλαγών µε τα λειτουργούντα Κ.Γ.. 

 



 

  

 

Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΚΓ 

 

 74/75  

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΑΙΤΗΣΕΩΝ, ΕΝΤΥΠΩΝ 

Τηρούµενα Βιβλία 

1. Ηµερολόγιο αιτήσεων εγγραφής πράξεων στο Κτηµατολογικό Βιβλίο και βιβλίο 

εισπράξεως τελών και δικαιωµάτων 

2. Βιβλίο αιτήσεων για την έκδοση και χορήγηση πιστοποιητικών και αντιγράφων 

και εισπράξεως  τελών και δικαιωµάτων 

 

Κατάλογος Αιτήσεων, Πιστοποιητικών, ∆ιαγραµµάτων 

1. Αίτηση για Καταχώριση Εγγραπτέας Πράξης & Οδηγίες Συµπλήρωσης 

2. Αίτηση για Καταχώριση Εγγραπτέας Πράξης σύµφωνα µε το άρθρο 6§4 του Ν. 

2664/1998 & Οδηγίες Συµπλήρωσής της 

3. Αίτηση για Χορήγηση Πιστοποιητικού Καταχώρισης Εγγραπτέας Πράξης  

4. Αίτηση για Χορήγηση Πιστοποιητικού Κτηµατολογικών Εγγραφών Αντικειµένου 

Εγγραπτέων ∆ικαιωµάτων 

5. Αίτηση για Χορήγηση Πιστοποιητικού Κτηµατολογικών Εγγραφών Φυσικού / 

Νοµικού Προσώπου 

6. Αίτηση για Χορήγηση Αντιγράφου/ων Εγγραπτέας Πράξης/ων 

7. Αίτηση για Χορήγηση Αντιγράφου Κτηµατολογικού Φύλλου / αποσπάσµατος 

Κτηµατολογικού ∆ιαγράµµατος / Κτηµατογραφικού ∆ιαγράµµατος 

8. Αίτηση για Χορήγηση Αντιγράφου Στοιχείων από το Αρχείο Κτηµατογράφησης 

9. Πιστοποιητικό Καταχώρισης Εγγραπτέας Πράξης 

10. Πιστοποιητικό Κτηµατολογικών Εγγραφών Αντικειµένου Εγγραπτέων ∆ικαιωµάτων 

11. Πιστοποιητικό Κτηµατολογικών Εγγραφών Φυσικού/Νοµικού Προσώπου 

12. Πιστοποιητικό περί µη υπάρξεως κτηµατολογικών εγγραφών φυσικού/ νοµικού 

προσώπου  

13. Εισαγωγικό πιστοποιητικού  

14. Κτηµατογραφικό ∆ιάγραµµα και απόσπασµα σηµείων εξάρτησης 

15. Απόσπασµα Κτηµατολογικού ∆ιαγράµµατος 

 

Λοιπά Έντυπα 

1. Απόφαση ∆ιόρθωση Οίκοθεν Προϊσταµένου 

2. Απόφαση ∆ιόρθωσης Προδήλου Σφάλµατος 

3. Αίτηση Απόδοσης Λογαριασµών Χρηστών της εφαρµογής  

4. Αίτηση Ενεργοποίησης Χρηστών Εφαρµογής  
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5. Αίτηση Απενεργοποίησης Χρηστών Εφαρµογής  

6. Αίτηση Ανανέωσης Αλφαβητικού Ευρετηρίου ∆ικαιούχων  

7. Αίτηση ∆ιόρθωσης Σφαλµάτων που αφορούν σε Γεωµετρικά Στοιχεία των 

Κτηµατολογικών Εγγραφών  

8. Κοινοποίηση της Αίτησης ∆ιόρθωσης Σφαλµάτων σε Γεωµετρικά Στοιχεία 

Ακινήτου στους Όµορους ∆ικαιούχους  

9. Απόφαση ∆ιόρθωσης Σφαλµάτων σε Γεωµετρικά Στοιχεία Ακινήτου 

 

 


