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Εγχειρίδιο Λειτουργίας Κ.Γ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σκοπός του Εγχειριδίου Λειτουργίας Κτηματολογικών Γραφείων 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, σχετικά
με τους τρόπους διόρθωσης των αρχικών εγγραφών. Το Παράρτημα περιλαμβάνει
Κατάλογο νόμων, εγκυκλίων, αποφάσεων, οδηγιών και εντύπων που αφορούν στη
λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου. Τέλος, μετά την πρώτη τους αναφορά στο
κείμενο, οι παρακάτω όροι χρησιμοποιούνται με τις συντομογραφίες τους, ως εξής:

ΕΚΧΑ Α.Ε.

:

Ο.Κ.Χ.Ε.

:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη
Εταιρεία
Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος

Κ.Γ.

:

Κτηματολογικό Γραφείο

Σ.Π.Ε.Κ.

:

Σύστημα Πληροφορικής Εθνικού Κτηματολογίου

Κ.Α.Ε.Κ.

:

Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου

Κ.Β.

:

Κτηματολογικό Βιβλίο

Κ.Φ.

:

Κτηματολογικό Φύλλο

Κ.Δ.

:

Κτηματολογικό Διάγραμμα



Σημείωση: Για τον όρο « Κτηματογραφικό Διάγραμμα» δεν χρησιμοποιείται συντομογραφία στο
κείμενο.
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

2.1 Φορείς Κτηματολογίου
2.1.1 Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 8 του ν.4164/2013 (Α΄156), τα Κτηματολογικά Γραφεία
(Κ.Γ.) που θα συσταθούν κατά τις διατάξεις του ν.2664/1998, όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει και θα είναι αρμόδια για την τήρηση των κτηματολογικών στοιχείων,
ανήκουν στο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(πρώην Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής).

2.1.2 ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία
(Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.)
Στην

εταιρεία «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη

Εταιρεία» (Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.) ανώνυμη εταιρεία με αποκλειστικό μέτοχο το Ελληνικό
Δημόσιο,

που

εποπτεύεται

από

τον

Υπουργό

Παραγωγικής

Ανασυγκρότησης,

Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, όπως
μετονομάστηκε η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., που συστάθηκε με την υπ΄ αριθμ.
81706/6085/1995 ΚΥΑ των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
(ΦΕΚ/Β΄/872/19.10.1995) σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 14 παρ. 1
του ν. 2308/1995 μεταφέρονται, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 1 του ν.
4164/2013, οι αναφερόμενες στο ίδιο άρθρο αρμοδιότητες του Οργανισμού Κτηματολογίου
και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Χ.Ε), που καταργήθηκε με τον ίδιο νόμο. Ειδικότερα,
στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. ως μετονομάζεται η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., έχουν ανατεθεί
αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων,

σύνταξης, τήρησης και λειτουργίας του Εθνικού

Κτηματολογίου, με τους νόμους 2308/1995, 2664/1998, όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν και με κανονιστικές πράξεις, που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα σε εκτέλεση αυτών
των νόμων.
Ειδικότερα και όσον αφορά στην τήρηση και λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου, οι
αρμοδιότητες της εταιρείας αναφέρονται τόσο στην περίοδο της μεταβατικής λειτουργίας
των Υποθηκοφυλακείων (εμμίσθων και αμίσθων) ως Κ.Γ., όσο και στην περίοδο της
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λειτουργίας των Κ.Γ., που θα συσταθούν κατά το ν. 2664/1998. Συγκεκριμένα διακρίνουμε
ως ακολούθως:
1. Κατά τη μεταβατική περίοδο της λειτουργίας των Υποθηκοφυλακείων (εμμίσθων και
αμίσθων) ως Κ.Γ. η εταιρεία είναι αρμόδια:
α) για την στέγαση, υλικοτεχνική υποστήριξη και λειτουργία των έμμισθων
Υποθηκοφυλακείων (άρθρο 23 παρ. 6),
β) για τη διάθεση προσωπικού στα έμμισθα Υποθηκοφυλακεία για την κάλυψη των
λειτουργικών τους αναγκών (άρθρο 23 παρ. 4),
γ) για την κεντρική υποστήριξη όλων των Υποθηκοφυλακείων (εμμίσθων και αμίσθων),
όσον αφορά στην τήρηση και ενημέρωση των κτηματολογικών διαγραμμάτων (Κ.Δ.)
σύμφωνα και με την υπ΄αριθμ. 5496/04.02.2004 ΚΥΑ των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε και
Δικαιοσύνης (Β΄314), και
δ) για την παραχώρηση αδειών άνευ ανταλλάγματος στα μεταβατικά Κ.Γ., αφενός για τη
χρήση και ενημέρωση, μέσω της διενέργειας νεότερων εγγραφών, των δημιουργούμενων
μέσω των κτηματογραφήσεων του ν. 2308/1995 και ανηκόντων σ’ αυτήν κτηματολογικών
βάσεων δεδομένων, σε ηλεκτρονική και αναλογική μορφή και αφετέρου, για τη χρήση του
εκπονηθέντος από και ανήκοντος σε αυτήν λογισμικού διαχείρισης των εν λόγω βάσεων
δεδομένων. Στις περιπτώσεις αυτές ο τρόπος άσκησης του παραχωρούμενου από την
Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. δικαιώματος χρήσης καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού της
Συμβουλίου, με την οποία κυρώνεται το «Εγχειρίδιο Χρήσης», ως ορίζεται στο άρθρο 2
παρ. 1 της υπ΄ αρ. υπ΄ αρ. 10887/2007 απόφασης του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για τη
μεταφορά πόρων και αρμοδιοτήτων του Ο.Κ.Χ.Ε. στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. (Β΄416).
2. Κατά την περίοδο της λειτουργίας των Κ.Γ. που θα συσταθούν σύμφωνα με το
ν.2664/1998, η εταιρεία είναι αρμόδια:
α) για την οργάνωση, διάρθρωση και υλικοτεχνική υποστήριξη της λειτουργίας των
υπηρεσιών αυτών,
β) για τη διάθεση πρόσθετου προσωπικού κάθε ειδικότητας και
γ) για την παροχή κεντρικής υποστήριξης (άρθρο 3).
Η εταιρεία είναι αρμόδια εκ του νόμου να διατυπώνει εισηγήσεις ή προτάσεις που
απαιτούνται για την έκδοση των κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται στο
ν.2664/1998, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού Λειτουργίας των Κ.Γ.

και των

εγκυκλίων που θα εκδίδονται και θα αποστέλλονται από τον Υπουργό Παραγωγικής
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Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας στα Κ.Γ. μετά τη σύστασή τους κατά το
νόμο 2664/1998.
Οι παραπάνω αρμοδιότητες που αφορούν στη λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου και
οι εργασίες που εκπορεύονται από αυτές, σύμφωνα με το οργανόγραμμα της εταιρείας
υποστηρίζονται κατά κύριο λόγο από τη Διεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου, τη
Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υπηρεσιών & Προώθησης Προϊόντων, τη Νομική
Διεύθυνση και τη Διεύθυνση Οικονομικού. Το πλήρες οργανόγραμμα της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.
παρουσιάζεται στο διάγραμμα που ακολουθεί.
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Οργανόγραμμα της ΕΚΧΑ Α.Ε.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY
&
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡ & ΔΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ &
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ.Δ.

ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΟΣ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ &
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ &
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΣΟΔΩΝ &
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ
ΚΤΗΜΑΤΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΟΣ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΔΟΜΗΣ

ΤΜΗΜΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΔΟΜΗΣ

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΔΟΜΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
& ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ &
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ &
ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ –
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ &
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΧΩΡΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΕΣΟΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΠΡΑΞΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΧΩΡΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ
ΕΛΕΓΧΩΝ &
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ
ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
(HEPOS)

ΤΜΗΜΑ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ &
ΦΥΣΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ
ΧΑΡΤΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ
ΧΑΡΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΚΧΑ Α.Ε

Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΚΓ

2.1.2.1 Διεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου
Η Διεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου αποτελείται από τις εξής Υποδιευθύνσεις
και Τμήματα:


Υποδιεύθυνση Περιφερειακής Δομής

 Τμήμα Οργάνωσης & Εγκατάστασης Περιφερειακής Δομής
 Τμήμα Εποπτείας Περιφερειακής Δομής


Υποδιεύθυνση Διαχείρισης Χωρικών Δεδομένων

 Τμήμα Χωρικών Μεταβολών
 Τμήμα Διοικητικών Πράξεων
Οι αρμοδιότητες των τμημάτων της Διεύθυνσης παρατίθενται κατωτέρω.
Τμήμα Οργάνωσης & Εγκατάστασης Περιφερειακής Δομής

Καταρτίζει και υλοποιεί το σχέδιο οργάνωσης, εγκατάστασης και λειτουργίας της
Περιφερειακής Δομής του Εθνικού Κτηματολογίου σύμφωνα με το σχέδιο
περιφερειακής οργάνωσης του Λειτουργούντος Κτηματολογίου και διασφαλίζει την
ομαλή μετάβαση από τη μεταβατική στην οριστική δομή του Εθνικού Κτηματολογίου.
Ειδικότερα, έχει την ευθύνη για :


Τον προγραμματισμό και την υλοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών για
την εφαρμογή, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εγκατάστασης και
οργάνωσης των περιφερειακών δομών του Εθνικού Κτηματολογίου, σύμφωνα
με τα τεθέντα χρονοδιαγράμματα και τον προβλεπόμενο προϋπολογισμό.



Το συντονισμό ενεργειών σε συνεργασία με άλλες

οργανικές μονάδες της

εταιρείας για την επιλογή και διαμόρφωση κατάλληλων χώρων βάσει
κτηριοδομικού προτύπου, τη διαστασιολόγηση αναγκών, την προμήθεια και
εγκατάσταση υλικοτεχνικού εξοπλισμού, την εκπαίδευση προσωπικού κ.α.


Την επεξεργασία λειτουργικών προτύπων, διαδικασιών και κανονισμών
λειτουργίας των περιφερειακών υπηρεσιών.



Τη συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων για τη
σύνταξη και υλοποίηση σχεδίου επικοινωνίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες και
φορείς για θέματα που αφορούν στην εγκατάσταση και οργάνωση των
υπηρεσιών του Εθνικού Κτηματολογίου σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
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Τον προγραμματισμό έναρξης λειτουργίας νέων Κ.Γ. και ένταξης ΟΤΑ σε ήδη
λειτουργούντα Κ.Γ. σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Έργων (σύμφωνα με το
χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της κτηματογράφησης).



Την υποστήριξη όλων των απαραίτητων διοικητικών πράξεων και διαδικασιών
και διεκπεραίωση όλων των εργασιών προ της έναρξης λειτουργίας ενός Κ.Γ. ή
της ένταξης ΟΤΑ σε ήδη λειτουργούν Κ.Γ. (π.χ. προετοιμασία Διοικητικών
Συμβουλίων, επιστολών προς φορείς, εκτυπώσεις αρχικών εγγραφών, αποστολή
εντύπων, σφραγίδων, εγχειριδίων, άμεσα παραδοτέων κ.λπ.).



Την υποστήριξη

του σχεδιασμού και προγραμματισμού επιλογής νέων

περιοχών για την ένταξή τους στο πρόγραμμα του Εθνικού Κτηματολογίου.
Τμήμα Εποπτείας Περιφερειακής Δομής

Έχει την ευθύνη της διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των Περιφερειακών
Μονάδων του Εθνικού Κτηματολογίου στα πλαίσια υλοποίησης του σχεδίου εποπτείας
τους, το οποίο μπορεί να αναθεωρείται ανάλογα με τις ανάγκες και τους διαθέσιμους
πόρους. Στα πλαίσια αυτά:


Εποπτεύει και υποστηρίζει τη λειτουργία των περιφερειακών δομών του
Εθνικού Κτηματολογίου σύμφωνα με τις εγκεκριμένες διαδικασίες σε
συνεργασία με άλλες οργανικές μονάδες της εταιρείας.



Διενεργεί ελέγχους στα Κ.Γ. (ποιοτικός έλεγχος καταχωρήσεων στο Σύστημα
Πληροφορικής Εθνικού Κτηματολογίου (Σ.Π.Ε.Κ.), έλεγχος οικονομικών
στοιχείων,

ικανοποιητική

εξυπηρέτηση

πολιτών

κ.ά.),

αξιολογεί

τα

αποτελέσματα και εφαρμόζει βελτιωτικές δράσεις όπου απαιτείται.


Συντονίζει την υλοποίηση έργων σχετικών με τη βελτίωση της λειτουργίας των
Κ.Γ. (σάρωση εγγράφων, τήρηση αρχείων κ.ά.).



Συνεργάζεται με το Τμήμα Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων για τη σύνταξη
και υλοποίηση σχεδίου επικοινωνίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς για
θέματα που αφορούν στην λειτουργία των υπηρεσιών του Εθνικού
Κτηματολογίου σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Οργανώνει εκδηλώσεις για
την προώθηση του θεσμού του Κτηματολογίου και την ενημέρωση
επαγγελματικών φορέων και χρηστών του συστήματος για τη λειτουργία του.



Συντάσσει και υποβάλλει στη Διοίκηση αναφορές για τη λειτουργία των Κ.Γ..
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Μεριμνά για τη συνεχή επικαιροποίηση του εγχειριδίου λειτουργίας Κ.Γ., τη
σύνταξη κανονισμού λειτουργίας των Κ.Γ., καθώς και για την έκδοση οδηγιών
προς το προσωπικό των Περιφερειακών Μονάδων.



Συνεργάζεται με τη Νομική Διεύθυνση για τη σύνταξη και διακίνηση εγκυκλίων και
οδηγιών σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς σχετικά με την εφαρμογή του νέου
θεσμού.



Παρακολουθεί και υποστηρίζει το έργο της αποστολής βεβαιώσεων αρχικών
εγγραφών.



Διαπιστώνει ανάγκες επιμόρφωσης των υπαλλήλων των Περιφερειακών
Γραφείων και ενημερώνει τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού για την
υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.



Υποστηρίζει και ελέγχει τους χειριστές Σ.Π.Ε.Κ. (help desk) και ειδικότερα:
o Διενεργεί

τακτικούς

και

έκτακτους

αυτοματοποιημένους

και

δειγματοληπτικούς ελέγχους στα Κ.Γ. για την ορθή καταχώριση
κτηματολογικών στοιχείων στο Σ.Π.Ε.Κ. (τηρεί μητρώο καταχωριστών
και αποτελεσμάτων ελέγχου, υποβάλλει αναφορές και προτάσεις
διορθωτικών ενεργειών).
o Υποστηρίζει τους χειριστές Σ.Π.Ε.Κ. μέσω της λειτουργίας τηλεφωνικού
κέντρου υποστήριξης και με επιτόπιες επισκέψεις όταν απαιτείται (π.χ.
σε ειδικές συνθήκες που αυξάνουν το φόρτο εργασίας τους, επεξεργασία
των αιτήσεων του άρθρου 6 παρ. 4 του ν. 2664/1998, ενόψει της έναρξης
λειτουργίας τους κ.ά.).
o Σχεδιάζει και υλοποιεί την διαδικασία πιστοποίησης των χειριστών
Σ.Π.Ε.Κ., σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού.
o Εκπαιδεύει τους χειριστές Σ.Π.Ε.Κ. των Περιφερειακών Μονάδων του
Κτηματολογίου και τους ενημερώνει διαρκώς για τυχόν τροποποιήσεις της
εφαρμογής (σύνταξη και συνεχής επικαιροποίηση του Εγχειριδίου
Καταχώρισης Πράξεων στο Σ.Π.Ε.Κ.).
o Διαπιστώνει και προτείνει απαιτούμενες βελτιώσεις και αναβαθμίσεις
στο Σ.Π.Ε.Κ.


Υποστηρίζει τα Κ.Γ. για θέματα είσπραξης τέλους παλαιών προγραμμάτων.
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Τμήμα Χωρικών Μεταβολών



Συντονίζει την τεχνική υποστήριξη που παρέχεται στα Κ.Γ. και πιο
συγκεκριμένα την αποτελεσματική και ομοιογενή διαχείριση και τον έλεγχο
ποιότητας των μεταβολών που επέρχονται στη βάση χωρικών δεδομένων του
Εθνικού Κτηματολογίου.



Συντονίζει τις ενέργειες για τη βελτίωση της ακρίβειας των Κτηματολογικών
Υποβάθρων

(ορισμός

συμβατότητας,

ανεκτής

απόκλισης,

ομαδικές

διορθώσεις).


Βελτιστοποιεί τις διαδικασίες διαχείρισης των χωρικών μεταβολών με στόχο
τη διευκόλυνση των συναλλαγών χωρίς να διακυβεύεται η ασφάλεια τους.

Ειδικότερα έχει την ευθύνη για:


Την υποστήριξη των Κ.Γ. σε θέματα διεκπεραίωσης των εισερχομένων
αιτήσεων που επιφέρουν χωρικές μεταβολές στη βάση δεδομένων του
Εθνικού Κτηματολογίου.



Τη διασφάλιση της ποιότητας των τηρούμενων χωρικών στοιχείων του Εθνικού
Κτηματολογίου και διενέργεια ελέγχων ορθής τήρησης, όπου και όταν αυτό
απαιτηθεί.



Τη διευθέτηση του συνόλου των ενεργειών που περιλαμβάνονται έως και την
οριστική

καταχώριση

αιτήσεων

εγγραπτέων

πράξεων,

αποφάσεων

Προϊσταμένων Κ.Γ. σε αιτήσεις διόρθωσης σφαλμάτων κτηματολογικών
εγγραφών ή οίκοθεν όταν αυτές επιφέρουν (επιπλέον ή μόνο) χωρικές
μεταβολές στα Κ.Δ.. Ειδικότερα, το Τμήμα Χωρικών Μεταβολών είναι
αρμόδιο για την τεχνική αξιολόγηση αιτήσεων με χωρικές μεταβολές, τη
σύνταξη τεχνικής εισήγησης και για την οριστική ενημέρωση της χωρικής
βάσης δεδομένων με τις μεταβολές που ορίζονται από τις καταχωρίσεις
πράξεων ή αποφάσεων.


Την αποκέντρωση της ενημέρωσης της χωρικής βάσης και διασφάλιση της
ομοιογένειας της λειτουργίας των Περιφερειακών Μονάδων (υποστήριξη και
εκπαίδευση υπαλλήλων Περιφερειακών Μονάδων ή υπαλλήλων της Ε.Κ.ΧΑ.
Α.Ε. στην εφαρμογή διαχείρισης των χωρικών μεταβολών, σύνταξη
εγχειριδίων – οδηγιών για την υλοποίηση των χωρικών μεταβολών, σύνταξη
διαδικασιών για την αποκέντρωση της ενημέρωσης της χωρικής βάσης και
της εποπτείας της).

Διεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου
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Την εκπαίδευση και παρακολούθηση της εργασίας των τοπογράφων των Κ.Γ..



Την πρόταση αναγκαίων ρυθμίσεων (νομοθετικών, εγκυκλίων κ.ά.) για την
ταχύτερη διόρθωση και την επεξεργασία τους (ανεκτή απόκλιση εμβαδού,
ζώνη συμβατότητας, με διαπιστευμένους τοπογράφους, ανάθεση μελετών
κ.ά.).

Τμήμα Διοικητικών Πράξεων

Τηρεί και ενημερώνει τη βάση δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου σύμφωνα με
τις αιτήσεις εγγραφής εγγραπτέων διοικητικών πράξεων, όπως πράξεις εφαρμογής,
πράξεις αναλογισμού και τακτοποίησης, αναδασμοί, διανομές, απαλλοτριώσεις,
οριοθετήσεις αιγιαλών κ.λπ. που κατατίθενται στα Κ.Γ.. Στο πλαίσιο αυτό φροντίζει
για:


Τη σύνταξη και έκδοση τεχνικών προδιαγραφών και διαδικασιών για την
επεξεργασία και την καταχώριση των διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν
Κτηματολόγιο σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις.



Τη χορήγηση δεδομένων Κτηματολογίου (χωρικά και περιγραφικά δεδομένα) σε
αρμόδιους Φορείς, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων,
Υπηρεσιών & Προώθησης Προϊόντων για τις ανάγκες σύνταξης και
καταχώρισης των διοικητικών πράξεων.



Την εισαγωγή στη βάση του Εθνικού Κτηματολογίου των χωρικών και
περιγραφικών δεδομένων, που προκύπτουν από πράξεις που επιφέρουν
γεωμετρικές μεταβολές μεγάλης έκτασης, μετά από ελέγχους και επεξεργασία.



Την ενημέρωση Φορέων σχετικά με τις προδιαγραφές και τις απαιτούμενες
διαδικασίες

καταχώρισης

των

διοικητικών

πράξεων

στο

Λειτουργούν

Κτηματολόγιο.


Τη συμμετοχή στη διαδικασία της καταχώρισης σε συνεργασία με το Φορέα, το
αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο, τη Νομική Διεύθυνση και τη Διεύθυνση
Ψηφιακών Συστημάτων, Υπηρεσιών & Προώθησης Προϊόντων.



Την ενημέρωση, συνεργασία και τεχνική υποστήριξη φορέων, υπηρεσιών και των
Προϊσταμένων των Κ.Γ., καθώς και των εμπλεκόμενων επαγγελματιών
(μηχανικών, δικηγόρων και συμβολαιογράφων) σχετικά με την καταχώριση των
διοικητικών πράξεων.



Την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων και προβλημάτων με συνεχή υποστήριξη
των εμπλεκομένων Κ.Γ. και μετά την καταχώριση μιας διοικητικής πράξης,
καθώς και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τεχνικά θέματα.

Διεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου

12/102

Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.


Εγχειρίδιο Λειτουργίας Κ.Γ.

Την επίβλεψη ανάπτυξης εφαρμογών και εργαλείων πληροφορικής σε
συνεργασία με την Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υπηρεσιών &
Προώθησης Προϊόντων για την βελτίωση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών
και την απαλοιφή των ανθρωπίνων σφαλμάτων σε όλα τα στάδια υποστήριξης
των διοικητικών πράξεων (χορήγησης δεδομένων, επεξεργασίας, ελέγχων,
καταχώρισης).



Το μελλοντικό σχεδιασμό για τη διεύρυνση της συνεργασίας και ανταλλαγής
τεχνογνωσίας με τους αρμόδιους φορείς για τη σύνταξη επικαιροποιημένων
προδιαγραφών για τις διοικητικές πράξεις ώστε να είναι συμβατές με το Εθνικό
Κτηματολόγιο



Την υποβολή προτάσεων για τη σύνταξη ερμηνευτικών εγκυκλίων και
νομοθετικών ρυθμίσεων.



Το σχεδιασμό και την υλοποίηση διαδικασιών ένταξης στην κτηματολογική
βάση της πρόσθετης πληροφορίας που περιέχεται σε μια διοικητική πράξη (π.χ.
ονοματολογία δρόμων, οικοδομικά τετράγωνα, πολεοδομικά στοιχεία, χρήσεις
γης, οικοδομικές γραμμές κ.λπ.).

2.1.2.2 Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υπηρεσιών & Προώθησης
Προϊόντων
Η Διεύθυνση Συστημάτων Πληροφορικής αποτελείται από τις εξής Υποδιευθύνσεις και
Τμήματα:


Υποδιεύθυνση Πληροφορικής



Τμήμα Ανάπτυξης Εφαρμογών



Τμήμα Υποστήριξης Εφαρμογών



Τμήμα Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφορικής



Τμήμα Υποστήριξης Συστημάτων & Δικτύων



Υποδιεύθυνση Υπηρεσιών και Προϊόντων



Τμήμα Γεωδαιτικών Δεδομένων



Τμήμα Εξυπηρέτησης Κοινού



Τμήμα Σχεδιασμού & Προώθησης Προϊόντων

Οι αρμοδιότητες των παραπάνω τμημάτων, σχετικά με την λειτουργία των μεταβατικών
Κ.Γ., παρατίθενται ενδεικτικά ως ακολούθως:
Διεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου
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Τμήμα Ανάπτυξης Εφαρμογών



Υποστηρίζει τη λειτουργία του Σ.Π.Ε.Κ. στα περιβάλλοντα Εσωτερικού
Ελέγχου, Παράλληλης Λειτουργίας και Παραγωγής



Διαχειρίζεται – Υποστηρίζει τη Βάση Δεδομένων των περιβαλλόντων
Παραγωγής (Production), Παράλληλης Λειτουργίας (Parallel) και Εσωτερικού
Ελέγχου (Test) της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε..



Επικοινωνεί συνεχώς με τους αναδόχους για θέματα που άπτονται της μορφής
των δεδομένων κτηματογράφησης για την απρόσκοπτη εισαγωγή τους στα
Πληροφοριακά Συστήματα της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε..



Μελετά,

σχεδιάζει

και

αναπτύσσει

νέα

λειτουργικότητα,

η

οποία

ενσωματώνεται σταδιακά στο Σ.Π.Ε.Κ. καθώς και βελτίωση της ταχύτητας των
υπολογιστικών διεργασιών (μαζικές παραγωγές φύλλων, φορτώσεις ΟΤΑ) για
τη δυνατότητα ανταπόκρισης στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις.


Κατασκευάζει και συντηρεί κάθε λογής εφαρμογών παροχής υπηρεσιών
κτηματολογικού ενδιαφέροντος σε πολίτες, επαγγελματίες και φορείς όσον
αφορά στην περιγραφική πληροφορία.



Συμμετέχει ενεργά τόσο σε επίπεδο προδιαγραφών όσο και σε επίπεδο
υλοποίησης εργαλείων ελέγχου και εισαγωγής στοιχείων για την ένταξη
Πράξεων Εφαρμογής στο Λειτουργούν Κτηματολόγιο.

Τμήμα Υποστήριξης Εφαρμογών



Φορτώνει δεδομένα κτηματογραφήσεων.



Φορτώνει δεδομένα νέων ΟΤΑ του Σ.Π.Ε.Κ. στα περιβάλλοντα Ελέγχου,
Παράλληλης Λειτουργίας και Παραγωγής.

Τμήμα Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφορικής



Σχεδιάζει, υλοποιεί, συντηρεί, ενημερώνει (φορτώνει νέα δεδομένα) τη χωρική
βάση του Εθνικού Κτηματολογίου.



Σχεδιάζει, αναπτύσσει, συντηρεί την εφαρμογή διαχείρισης των χωρικών
στοιχείων του Εθνικού Κτηματολογίου.



Σχεδιάζει, αναπτύσσει και συντηρεί τις εφαρμογές που παρουσιάζουν
οποιασδήποτε φύσης χωρικά δεδομένα μέσω διαδικτύου ή τοπικού δικτύου
(Υποθηκοφυλακεία, Κτηματολογικά, Κτηματογραφικά, Σημεία Ελέγχου). Το

Διεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου
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Τμήμα Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφορικής είναι υπεύθυνο για την
δημιουργία

των

κτηματολογικών

διαγραμμάτων

που

εκδίδονται

στα

Υποθηκοφυλακεία και τα οποία απεικονίζουν στιγμιότυπο της χωρικής βάσης.


Έχει ευθύνη για την προβολή των χωρικών δεδομένων της Κτηματολόγιο στο
διαδίκτυο.



Συνεργάζεται εκτεταμένα με το Τμήμα Χωρικών Μεταβολών σε διάφορα
θέματα όπως: Καθημερινή ορθή λειτουργία των χωρικών εφαρμογών, ορθή
αντιμετώπιση χωρικών προβλημάτων που προκύπτουν στο Λειτουργούν
Κτηματολόγιο, εξυπηρέτηση εξουσιοδοτήσεων από τα Κ.Γ., καθώς και ένταξη
μεγάλης κλίμακας αλλαγών όπως πράξεις εφαρμογής, μαζικές εκτυπώσεις Κ.Δ.
κ.ά.



Τεκμηριώνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση οποιωνδήποτε χωρικών θεμάτων
που αφορούν στο Εθνικό Κτηματολόγιο και άπτονται των αρμοδιοτήτων του
τμήματος.



Αναπτύσσει εφαρμογές για την επεξεργασία πράξεων εφαρμογής.



Δημιουργεί αυτόματα Κτηματογραφικά Διαγράμματα στο διαδίκτυο (όπως και
τα Κ.Δ.).

Τμήμα Υποστήριξης Συστημάτων & Δικτύων



Διαμορφώνει δικτυακό εξοπλισμό για τα Κ.Γ.



Εγκαθιστά και διαμορφώνει προσωπικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και τοπικά
δίκτυα στα Κ.Γ..



Παρακολουθεί καθημερινά και ελέγχει την ορθή λειτουργία της υποδομής του
Σ.Π.Ε.Κ..



Ενημερώνει συνεχώς τα δεδομένα του Σ.Π.Ε.Κ. στο Κέντρο Αντιμετώπισης
Καταστροφής της εταιρείας.

Διεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου
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Τμήμα Εξυπηρέτησης Κοινού



Εξυπηρετεί αποτελεσματικά και με ομοιογένεια τους πολίτες με στόχο την
επίλυση των (γενικών/ εξειδικευμένων) ερωτημάτων τους, που αφορούν στο
έργο του Εθνικού Κτηματολογίου και στις παρεχόμενες ψηφιακές υπηρεσίες
και προϊόντα.



Συνεργάζεται με Γραφεία Κτηματογράφησης και Κ.Γ..



Παρέχει στους συναλλασσομένους γενικές πληροφορίες περί των διαδικασιών
του Λειτουργούντος Κτηματολογίου.



Παρέχει στους συναλλασσομένους εξειδικευμένες πληροφορίες:
o νομικού περιεχομένου
o τεχνικού περιεχομένου
o χωρικών μεταβολών – διορθώσεων γεωμετρικών στοιχείων



Παρέχει στους συναλλασσομένους βασικές πληροφορίες χρήσης ψηφιακών
υπηρεσιών και προϊόντων.



Παρέχει στους συναλλασσομένους εξειδικευμένες πληροφορίες οικονομικού
περιεχομένου:
o επιστροφής ανταποδοτικού τέλους κτηματογράφησης
o αποστολής βεβαιώσεων – αντιρρήσεων



Δίνει οδηγίες και συντονίζει ραντεβού πολιτών με εξειδικευμένο επιστημονικό
προσωπικό.



Καταγράφει τον αριθμό και κατηγοριοποιεί το περιεχόμενο των ερωτημάτων με
στόχο την ομογενοποίηση των απαντήσεων με τη συμπλήρωση συγκεκριμένου
πίνακα.

2.1.2.3 Νομική Διεύθυνση
Υποδιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου
Οι αρμοδιότητες της Υποδιεύθυνσης Λειτουργούντος Κτηματολογίου

της Νομικής

Διεύθυνσης είναι οι εξής :
Νομική υποστήριξη των μεταβατικών Κ.Γ., η οποία ενδεικτικά περιλαμβάνει:


Συνεργασία του δικηγόρου της Κεντρικής Υπηρεσίας με τους Προϊσταμένους
των Κ.Γ. αρμοδιότητάς του, για την επίλυση ζητημάτων ερμηνείας και
εφαρμογής της νομοθεσίας για το Εθνικό Κτηματολόγιο.

Διεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου
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Γραπτή, τηλεφωνική και επιτόπια, κατόπιν προσυνεννόησης, εξυπηρέτηση
επαγγελματιών (δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών) και
πολιτών για όμοια θέματα.



Συνεργασία με Διευθύνσεις της εταιρίας για την εν γένει υποστήριξή τους επί
ζητημάτων Λειτουργούντος Κτηματολογίου και συναφών έργων (π.χ. Τμήμα
Εξυπηρέτησης Κοινού, Διεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου, Διεύθυνση
Οικονομικού για είσπραξη τέλους κτηματογράφησης, Διεύθυνση Ψηφιακών
Συστημάτων, Υπηρεσιών & Προώθησης Προϊόντων).



Καταγραφή προτάσεων τροποποίησης της νομοθεσίας για το Λειτουργούν
Κτηματολόγιο.



Σύνταξη ερμηνευτικών εγκυκλίων.



Συμμετοχή σε ενημερωτικές εκδηλώσεις.



Προετοιμασία σύνταξης και έκδοσης κανονιστικών πράξεων κατά το νόμο
2664/1998.



Επιτόπια νομική υποστήριξη του Προϊσταμένου του Κ.Γ., όταν πρόκειται για
έμμισθο Υποθηκοφυλακείο και εν γένει νομική υποστήριξη συναλλασσομένων
και επαγγελματιών της οικείας περιοχής.

2.1.2.4 Διεύθυνση Οικονομικού
Υποδιεύθυνση Εσόδων και Προμηθειών
Τμήμα Εσόδων
Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικού σχετικά με τη
λειτουργία των Κ.Γ. είναι οι εξής :


Παρακολούθηση, συμφωνία και έλεγχος με κάθε πρόσφορο μέσο των εσόδων
που εισπράττονται από τη λειτουργία των Κ.Γ. και κατατίθενται σε λογαριασμό
της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 παρ. 2 στοιχ. δ΄
του ν. 4164/2013. Αναλυτικά, ο έλεγχος αφορά τα εισπραττόμενα ποσά:
o

Αναλογικών δικαιωμάτων ποσοστού 1‰ υπέρ Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε, λόγω

καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων και
o

Παγίων τελών υπέρ Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. από την έκδοση και χορήγηση

Κτηματογραφικών Διαγραμμάτων και αποσπασμάτων από τα Κ.Γ..


Παροχή τηλεφωνικής υποστήριξης σε σχετικά ζητήματα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6505728.

Διεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου
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Κτηματολογικά Γραφεία

Από την έναρξη ισχύος του Εθνικού Κτηματολογίου, τα Υποθηκοφυλακεία στην
τοπική αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτουν οι κτηματογραφημένες περιοχές
λειτουργούν ως μεταβατικά Κ.Γ.. 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 (Κ.Β) 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
Δικαιοσύνης και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του Ο.Κ.Χ.Ε (και
ήδη της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., ύστερα από την κατάργηση του Ο.Κ.Χ.Ε.) μπορεί να υπαχθεί
το σύνολο της περιοχής στην αρμοδιότητα ενός μόνο Υποθηκοφυλακείου, το οποίο θα
λειτουργεί κατά το μεταβατικό στάδιο ως Κ.Γ..

2.3

Κτηματολογικός Δικαστής (άρθρο 16 παρ. 6 του ν. 2664/1998)

Με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου ορίζεται σε κάθε Πρωτοδικείο
στην περιφέρεια του οποίου λειτουργεί Κ.Γ., ένας Πρωτοδίκης ως Κτηματολογικός
Δικαστής, κατά προτίμηση μεταξύ των αρχαιότερων, καθώς και ο αναπληρωτής του.
Έως ότου ορισθεί Κτηματολογικός Δικαστής, οι προβλεπόμενες από το νόμο
διαδικασίες ενώπιον 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.

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Κ.Γ.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στα Κ.Γ. τηρούνται τα ακόλουθα κτηματολογικά στοιχεία:
o

Κτηματολογικά Διαγράμματα

o

Κτηματολογικό Βιβλίο

o

Αλφαβητικό Ευρετήριο Δικαιούχων

o

Ημερολόγιο αιτήσεων εγγραφής πράξεων

o

Βιβλίο Αιτήσεων για την έκδοση και χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων
και αποσπασμάτων

o

Βιβλίο αλληλογραφίας εισερχομένων – εξερχομένων

o

Αρχείο τίτλων, διαγραμμάτων και λοιπών δικαιολογητικών

o

Αρχείο αποφάσεων Προϊσταμένου Κ.Γ.

o

Αρχείο Κτηματογράφησης

Κτηματολογικά Διαγράμματα

3.1

Αποστέλλονται στο Κ.Γ. με την έναρξη λειτουργίας του. Τα Κ.Δ. 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, αναγράφεται: ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου
(Κ.Α.Ε.Κ.) των αντικειμένων των εγγραπτέων δικαιωμάτων, τα ονόματα των δρόμων
και τα τοπωνύμια. Τα Κ.Δ. τοποθετούνται σε σχεδιοθήκη του Κ.Γ..
Τα Κ.Δ. κωδικοποιούνται και αρχειοθετούνται ανά ΟΤΑ 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).
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Κ είναι το ακέραιο μέρος του πηλίκου του παρονομαστή της κλίμακας του
Κ.Δ. 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 Κ.Δ. του αρχείου κτηματογράφησης προκύπτουν
ως ακολούθως:


Τα δύο (2) πρώτα ψηφία του κωδικού προσδιορίζουν το Νομό στον οποίο
βρίσκεται το γεωτεμάχιο.



Τα τρία (3) επόμενα ψηφία προσδιορίζουν το Δήμο, το Δημοτικό Διαμέρισμα
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 Δήμο 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 Κ.Δ., όπως παρουσιάζεται στο σχήμα.
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Αύξων αριθμός γεωτεμαχίου
Αρίθμηση τομέα (αριθμητής)
Αρίθμηση ενότητας (παρανομαστής)
ΚΑΕΚ γεωτεμαχίου: 260621702002

Επισημαίνεται ότι στα Κ.Δ. των αρχικών εγγραφών δεν αποτυπώνονται τα κτίσματα,
εφόσον αυτή η πληροφορία δεν τηρείται/ ενημερώνεται.

3.2

Κτηματολογικό Βιβλίο

Με την υπ΄ αριθμ. 549/09/18.07.2012 απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε. (Β΄2188) σχετικά με τη
διαμόρφωση και τήρηση του Κ.Β. ορίστηκε, ότι

το Κ.Β. τηρείται στο Κ.Γ.

ηλεκτρονικά και η ψηφιακή μορφή του είναι η περιγραφική βάση δεδομένων του
Εθνικού Κτηματολογίου, η οποία είναι ενιαία για όλη τη χώρα και φυλάσσεται
κεντρικά με ευθύνη της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.. Η τήρηση και η ενημέρωση των
κτηματολογικών εγγραφών γίνεται με ευθύνη του οικείου Προϊσταμένου Κ.Γ.. Κάθε
Κ.Γ. έχει δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και ενημέρωσης της κτηματολογικής βάσης
δεδομένων μέσω της διενέργειας νεότερων εγγραφών στη βάση αυτή και μόνο για τα
ακίνητα δικής του χωρικής αρμοδιότητας με την τεχνική υποστήριξη του παρεχομένου
συστήματος πληροφορικής της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.. Η επιτόπια έρευνα στο ηλεκτρονικό
αντίτυπο του Κ.Β. εντός του χώρου του οικείου Κ.Γ. διενεργείται με βάση τον
Κ.Α.Ε.Κ. του ακινήτου μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφόσον συντρέχουν οι
απαιτούμενες τεχνικές και λειτουργικές προϋποθέσεις για την εγκατάστασή τους. Σε
διαφορετική περίπτωση, η έρευνα διεξάγεται στο έντυπο αντίτυπο του Κ.Β., το οποίο
Διεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου
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διατίθεται για το σκοπό αυτό. Στην έντυπη μορφή του το Κ.Β. αποτελείται από τόμους
(κλασέρ), αριθμημένους με αραβικούς αριθμούς ανά ΟΤΑ. Σε εμφανές σημείο του
βιβλίου αναγράφεται το Κ.Γ. στο οποίο τηρείται, ο αριθμός του τόμου, τα
κτηματολογικά φύλλα (Κ.Φ.) που περιλαμβάνονται σε αυτό και τα οποία είναι
παράγωγα της ψηφιακής τους μορφής.
Ειδικότερα, στο Κ.Φ. όπως καθορίστηκε το περιεχόμενο και η διάρθρωσή του στο
συνημμένο υπόδειγμα της υπ΄ αριθμ. 549/09/18.07.2012 απόφασης του Ο.Κ.Χ.Ε
(Β΄2188), καταχωρίζονται όλες οι κτηματολογικές εγγραφές που αφορούν το ακίνητο
και οποιοδήποτε άλλο εγγραπτέο ιδιοκτησιακό αντικείμενο. Το Κ.Φ. 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, τις απορριφθείσες αιτήσεις καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων και
τέλος, τις ενδεχόμενες πρόσθετες πληροφορίες
Μετά την περαίωση της κτηματογράφησης και την ολοκλήρωση της καταχώρισης των
πρώτων εγγραφών στα Κ.Β., η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. αποστέλλει στα Κ.Γ. οπτικό δίσκο (DVD)
που περιλαμβάνει τα ψηφιακά αρχεία που συνθέτουν το Κ.Β., προς περαιτέρω χρήση.

3.3

Αλφαβητικό Ευρετήριο Δικαιούχων

Με την υπ΄ αριθμ. 510/06/21.12.2010 απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε. (Β΄ 45/2011) ρυθμίστηκε
το περιεχόμενο και ο τρόπος τήρησης του Αλφαβητικού Ευρετηρίου των Δικαιούχων
των δικαιωμάτων που έχουν εγγραφεί στο Κ.Β.. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, το
Αλφαβητικό Ευρετήριο περιέχει τα στοιχεία των προσώπων (φυσικών ή νομικών) που
ασκούν ή σε βάρος των οποίων ασκούνται εγγραπτέα δικαιώματα σε συνδυασμό με τα
ακίνητα που φέρουν Κ.Α.Ε.Κ. επί των οποίων υφίστανται οι σχετικές εγγραφές. Η
εισαγωγή και εγγραφή των στοιχείων των προσώπων διενεργείται υποχρεωτικά
ψηφιακά κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής καταχώρισης στο Κ.Β. των εγγραπτέων
πράξεων. Έτσι, 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), είτε συστήνεται νέο δικαίωμα νέου
δικαιούχου (π.χ. πρόσωπο, για το οποίο δεν υπήρχαν κτηματολογικές εγγραφές, αποκτά για
Διεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου

22/102

Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Κ.Γ.

πρώτη φορά εγγραπτέο δικαίωμα σε ακίνητο που εμπίπτει στην τοπική αρμοδιότητα του
Κ.Γ.), ενημερώνεται παράλληλα και η ηλεκτρονική βάση του Αλφαβητικού Ευρετηρίου
Δικαιούχων.
Η επιτόπια έρευνα στο ηλεκτρονικά τηρούμενο αρχείο του Αλφαβητικού Ευρετηρίου
διενεργείται μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, υπό την προϋπόθεση ότι έχει
προβλεφθεί και εγκατασταθεί αριθμός μηχανημάτων που προορίζονται αποκλειστικά
για το σκοπό αυτό ανάλογος των απαιτήσεων επιτόπιας έρευνας. Σε αντίθετη
περίπτωση η έρευνα διεξάγεται στο έντυπο βιβλίο του Αλφαβητικού Ευρετηρίου, το
οποίο συντίθεται από κινητά μηχανογραφικά φύλλα που είναι παράγωγα της ψηφιακής
μορφής.
Στο έντυπο Αλφαβητικό Ευρετήριο υπάρχει 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. 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.
Μετά την περαίωση της κτηματογράφησης και την ολοκλήρωση της καταχώρισης των
πρώτων εγγραφών στα Κ.Β., η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. αποστέλλει στα Κ.Γ. CD, το οποίο
περιέχει τα αρχεία που συνιστούν το Αλφαβητικό Ευρετήριο Δικαιούχων προς
περαιτέρω χρήση.
Το έντυπο βιβλίο του Αλφαβητικού Ευρετηρίου είναι δυνατόν να ανανεώνεται με
νεότερο ενημερωμένο παράγωγο της ψηφιακής του μορφής, ώστε να διασφαλίζεται:
o η πληρότητα των καταχωρίσεων
o ο μικρός αριθμός παραπομπών που δυσχεραίνουν την ανάγνωση και την
προσπέλαση στα στοιχεία του Εθνικού Κτηματολογίου
o η καλή φυσική κατάσταση του βιβλίου.
Η ανανέωση γίνεται με αποστολή από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. των CD που περιέχουν τα αρχεία
(συνολικά ή ανά γράμμα, π.χ. Α, Β, Φ) που πρέπει να αντικατασταθούν. Τα αρχεία είναι
Διεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου
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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 Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.,
του σχετικού εντύπου (Αίτηση Ανανέωσης Αλφαβητικού Ευρετηρίου Δικαιούχων). Το
έντυπο αποστέλλεται με fax:
Προς: Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.
Διεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου
Τμήμα Εποπτείας Περιφερειακής Δομής
Fax: 210 – 6505936
3.4

Ημερολόγιο Εισερχομένων Πράξεων

Με την υπ’ αριθμ. 38469/21-08-2014 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄2323) που η έναρξη ισχύος της ορίστηκε σε τρεις μήνες
από τη δημοσίευσή της (:29-08-2014), εισήχθη στο εξής ως υποχρεωτική η
ηλεκτρονική τήρηση του Ημερολογίου Εισερχομένων Πράξεων.
Συγκεκριμένα πρόκειται για βιβλίο, τηρούμενο σε ηλεκτρονική μορφή, όπου
εγγράφονται ψηφιακά κατά τη χρονική σειρά υποβολής τους όλες οι αιτήσεις για την
καταχώριση εγγραπτέων πράξεων στο Κ.Β., ώστε να διασφαλίζεται η χρονική
προτεραιότητα των εγγραφών. Κατά την εισαγωγή των στοιχείων των αιτήσεων για την
καταχώριση πράξεων συμπληρώνονται ψηφιακά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 1 της
προαναφερόμενης υπουργικής απόφασης πεδία. Η ίδια ψηφιακή εφαρμογή παρέχει τη
δυνατότητα για την ταμειακή διαχείριση των προβλεπόμενων και εισπραττόμενων,
τελών και δικαιωμάτων, πάγιων και αναλογικών, επί των υποβαλλόμενων αιτήσεων
για την εγγραφή των πράξεων και για την έκδοση και χορήγηση των αιτούμενων
κτηματολογικών στοιχείων.
Το βιβλίο του Ημερολογίου, στην έντυπη μορφή του, συντίθεται από κινητά
μηχανογραφικά φύλλα, που είναι παράγωγα της ψηφιακής μορφής, υπογράφονται
αυθημερόν από τον Προϊστάμενο του Κ.Γ. και βιβλιοδετούνται περιοδικά σε τακτά
χρονικά διαστήματα, κατά την εύλογη κρίση του Προϊσταμένου, σε ενιαίο τόμο.
Εξαιρετικά, σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας για την ηλεκτρονική τήρηση του και για
όσο διάστημα αυτή διαρκεί, η εγγραφή των αιτήσεων γίνεται χειρόγραφα σε έντυπα
Διεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου
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φύλλα που είναι παράγωγα της ψηφιακής μορφής. Η εγγραφή που καταχωρίστηκε
χειρόγραφα, τρέπεται σε ψηφιακή αμέσως μόλις αρθεί η τεχνική αδυναμία.
Μετά την έναρξη ισχύος της προαναφερόμενης υπουργικής απόφασης, καταργήθηκε το
άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 168/3β/17-07-2003 απόφασης του Ο.Κ.Χ.Ε. (Β΄1042), όπως
αυτό τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 217/5/03-03-2004 απόφαση του Οργανισμού
(Β΄764), για το περιεχόμενο και τον τρόπο τήρησης του Ημερολογίου Εισερχομένων
Πράξεων.
3.5

Βιβλίο Αιτήσεων για την έκδοση και χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων
και αποσπασμάτων

Με την ίδια υπό 3.4 προαναφερόμενη υπ΄ αριθμ. 38469/21-08-2014 απόφαση Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄2323), εισήχθη στο εξής ως
υποχρεωτική η ηλεκτρονική τήρηση και του βιβλίου Αιτήσεων για την έκδοση και
χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων.
Ειδικότερα, πρόκειται για βιβλίο

τηρούμενο σε ηλεκτρονική μορφή, όπου

καταχωρίζονται ψηφιακά κατά τη χρονική σειρά υποβολής τους όλες 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 εισαγωγή των στοιχείων των αιτήσεων αυτών
συμπληρώνονται ψηφιακά τα οριζόμενα

στο άρθρο 1 παρ. 2 της προαναφερόμενης

υπουργικής απόφασης πεδία και η ταμειακή διαχείριση των προβλεπόμενων και
εισπραττόμενων τελών και δικαιωμάτων, πάγιων και αναλογικών,

επί των

υποβαλλόμενων αιτήσεων για έκδοση και χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων και
αποσπασμάτων από τα τηρούμενα κτηματολογικά στοιχεία, γίνεται με την ίδια ψηφιακή
εφαρμογή.
Το βιβλίο Αιτήσεων, στην έντυπη μορφή του, συντίθεται από κινητά μηχανογραφικά
φύλλα, που είναι παράγωγα της ψηφιακής μορφής, υπογράφονται αυθημερόν από τον
Προϊστάμενο του Κ.Γ. και βιβλιοδετούνται περιοδικά σε τακτά χρονικά διαστήματα,
κατά την εύλογη κρίση του Προϊσταμένου, σε ενιαίο τόμο.
Εξαιρετικά, σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας για την ηλεκτρονική τήρησή του και για
όσο διάστημα αυτή διαρκεί, η εγγραφή των αιτήσεων γίνεται χειρόγραφα σε έντυπα
φύλλα που είναι παράγωγα της ψηφιακής μορφής. Η εγγραφή που καταχωρίστηκε
χειρόγραφα, τρέπεται σε ψηφιακή αμέσως μόλις αρθεί η τεχνική αδυναμία.
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Βιβλίο Αλληλογραφίας Εισερχομένων- Εξερχομένων

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.

3.7

Αρχείο Τίτλων, Διαγραμμάτων & Λοιπών Δικαιολογητικών

Με την υπ΄ αριθμ. 168/3α/17-07-2003 απόφαση Δ.Σ. του Ο.Κ.Χ.Ε. (Β΄1042), όπως αυτή
συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 393/08/23-10-2006 απόφαση Δ.Σ. του Ο.Κ.Χ.Ε.
(Β΄1743) καθορίστηκε, μεταξύ άλλων, η συγκρότηση του Αρχείου Τίτλων, Διαγραμμάτων
και Λοιπών Δικαιολογητικών, που υποβάλλονται με τις αιτήσεις εγγραφής πράξεων στα
Κ.Γ., 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 χωρική
μεταβολή που τυχόν επιφέρει η εγγραπτέα πράξη και συνυποβάλλονται με την αίτηση
για την καταχώρισή της στα Κ.Φ..
Με την υπ’ αριθμ. 21096/22-04-2014 απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ (Β΄1037) ορίστηκε,
ότι το Αρχείο Τίτλων, Διαγραμμάτων και Λοιπών Δικαιολογητικών που υποβάλλονται
με τις αιτήσεις εγγραφής στο Κ.Β. κατά τις διατάξεις του ν. 2664/98, τηρείται στα Κ.Γ.
ηλεκτρονικά και αναλογικά.
Ειδικότερα :
α) Στην ηλεκτρονική του μορφή το αρχείο περιλαμβάνει την ψηφιακή αποτύπωση των
πρωτοτύπων εγγράφων, η οποία γίνεται υπό την εποπτεία και ευθύνη του
Προϊσταμένου του Κ.Γ., σύμφωνα με τα αναλυτικά προβλεπόμενα στο «Εγχειρίδιο
Διαδικασίας

Σάρωσης

Αρχείου

Τίτλων,

Διαγραμμάτων

και

Λοιπών

Δικαιολογητικών στα Κτηματολογικά Γραφεία» (βλ. παράρτημα), που έχει εκδοθεί
και αποσταλεί στα Κ.Γ. από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., σε εκτέλεση της προαναφερόμενης υπ’
αριθμ. 21096/22-04-2014 (Β΄1037) υπουργικής απόφασης.
Εν

προκειμένω,

τα

ψηφιακά

αντίγραφα

των

εισερχομένων

αιτήσεων

και

συνυποβαλλομένων σε αυτά εγγράφων παράγονται από τα Κ.Γ. μέσω σάρωσης
(ψηφιοποίησης) των αναλογικά υποβληθέντων πρωτοτύπων και, εν συνεχεία, τα
ψηφιοποιημένα έγγραφα εισάγονται κατά τη χρονική σειρά υποβολής τους στην ενιαία
περιγραφική βάση δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου όλης της χώρας, που
φυλάσσεται κεντρικά με ευθύνη της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε..
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Με τη σάρωση (ψηφιοποίηση) και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των εγγράφων του
Αρχείου Τίτλων, Διαγραμμάτων και Λοιπών Δικαιολογητικών επιτυγχάνεται η διασφάλιση
των εγγράφων με τη δημιουργία κεντρικά τηρούμενων ψηφιακών αντιγράφων, η μείωση
των απαιτήσεων χώρων για την τήρηση αναλογικών αρχείων, η διευκόλυνση της
έρευνας στα κτηματολογικά στοιχεία μέσω της ηλεκτρονικής τους αναζήτησης και η
ομοιόμορφη τήρηση των αρχείων και τακτοποίηση των εγγράφων στο αναλογικό και
ηλεκτρονικό αρχείο για τη διευκόλυνση της έρευνας των τρίτων.
β) Στην αναλογική του μορφή το εν λόγω αρχείο οφείλει να τηρείται και βιβλιοδετείται
σύμφωνα με τις προβλέψεις των διατηρούμενων σε ισχύ προαναφερόμενων αποφάσεων
του Ο.Κ.Χ.Ε. (άρθρο 5 της υπ΄ αριθμ. 168/3α/17-07-2003 απόφασης Δ..Σ. του Ο.Κ.Χ.Ε.
(Β΄1042), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και ειδικότερα, είτε για κάθε αντικείμενο
εγγραπτέων δικαιωμάτων σε αντίστοιχο κτηματολογικό φάκελο με βάση τον Κ.Α.Ε.Κ. που
αυτό φέρει, είτε κατά τον αύξοντα αριθμό (Αριθμό Πρωτοκόλλου) που φέρει η οικεία
καταχώριση των σχετικών αιτήσεων καταχώρισης και βιβλιοδέτησής τους, ομοίως ανά
πενήντα ή εκατό σε ξεχωριστούς τόμους ανά έτος.
3.8

Αρχείο Αποφάσεων Προϊσταμένου Κ.Γ.

Πρόκειται για βοηθητικό αρχείο, στο οποίο ο Προϊστάμενος τηρεί με αύξοντα Αριθμό
Πρωτοκόλλου 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, κ.λπ..

3.9

Αρχείο Κτηματογράφησης

Το Κ.Γ. τηρεί σε ιδιαίτερο αρχείο τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά το στάδιο της
κτηματογράφησης για κάθε ακίνητο ανά ΟΤΑ, 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 και στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. μετά την
κατάργησή του. 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 Κ.Γ..
Διοικητικές πράξεις που αφορούν μεταβολές σε χρήση γης ή όρους και περιορισμούς
δόμησης των ακινήτων, όπως κυρωμένοι αναδασμοί και πράξεις εφαρμογής που έχουν
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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’ αριθμ. 168/3α/17.07.2003 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Κ.Χ.Ε.
(Β΄1042), ο Προϊστάμενος του Κ.Γ. 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.
Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση από το έτος 2008 και εφεξής,
το αρχείο κτηματογράφησης παραδίδεται στα αρμόδια Κ.Γ. και σε ηλεκτρονική μορφή
μέσω ειδικής εφαρμογής που εγκαθιστά η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.. Ειδικότερα, στην Εφαρμογή
Θέασης Ηλεκτρονικού Αρχείου Κτηματογράφησης μπορεί να διενεργηθεί έρευνα στα
κτηματολογικά στοιχεία που τηρούνται στο αρχείο κτηματογράφησης και για τις τρεις
χρονικές φάσεις της κτηματογράφησης, δηλαδή τη δήλωση, την ανάρτηση και τις
αρχικές εγγραφές. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Εφαρμογή Θέασης
Ηλεκτρονικού Αρχείου Κτηματογράφησης, μπορεί ο χρήστης να ανατρέξει στο
αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης της εν λόγω εφαρμογής.
3.10 Δημοσιότητα 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 Δικαιοσύνης και
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ήδη Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (άρθρο
21 του ν. 2664/1998). Για τη δημοσιότητα των κτηματολογικών στοιχείων που τηρούνται
στα Κ.Γ. εξακολουθούν και ισχύουν αναλογικά μέχρι την έκδοση της ως άνω ΚΥΑ οι
κείμενες

διατάξεις

για

τη

δημοσιότητα

και

έρευνα

των

στοιχείων

των

Υποθηκοφυλακείων. Σχετικό έγγραφο με τη δυνατότητα πρόσβασης των Μηχανικών
στα Κ.Γ. είναι το με Α.Π. ΔΠ 7692/3658 Οικ./ 12.10.2005 έγγραφο του Ο.Κ.Χ.Ε., το
οποίο κοινοποιήθηκε στα Κ.Γ. Με την οδηγία αυτή ζητήθηκε να διευκολύνονται οι
Μηχανικοί για την επιτόπια έρευνα στα Κ.Δ., 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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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Αρμοδιότητα Κτηματολογικών Γραφείων

Η λειτουργία των Κτηματολογικών Γραφείων περιλαμβάνει:


Τη διεκπεραίωση των αιτήσεων που αφορούν στην καταχώριση εγγραπτέων
πράξεων και στη διόρθωση των κτηματολογικών εγγραφών, την τήρηση και
ενημέρωση των κτηματολογικών στοιχείων εκτός των Κ.Δ.. Η ενημέρωση της
χωρικής κτηματολογικής βάσης διενεργείται από το Τμήμα Χωρικών
Μεταβολών και το Τμήμα Διοικητικών Πράξεων της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. και με
τον τρόπο αυτό ενημερώνονται οι κτηματολογικές εγγραφές στα Κ.Β. και
στοιχεία.



Τη χορήγηση αντιγράφων, αποσπασμάτων και πιστοποιητικών καταχώρισης
των τηρούμενων κτηματολογικών στοιχείων.

4.2

Αρμοδιότητες Προϊσταμένου Κτηματολογικού Γραφείου

Ο Προϊστάμενος του Κ.Γ είναι υπεύθυνος για:


την άσκηση ελέγχου νομιμότητας κάθε αίτησης για καταχώριση εγγραπτέας
πράξης.



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 για τα τηρούμενα στοιχεία.



την εξασφάλιση και τη διευκόλυνση της απρόσκοπτης πρόσβασης στα
τηρούμενα κτηματολογικά στοιχεία των προσώπων που κατά νόμο δικαιούνται
σε αυτήν.



την είσπραξη και απόδοση τελών και δικαιωμάτων στο Δημόσιο, την Ε.Κ.ΧΑ.
Α.Ε. και λοιπούς τρίτους και την εν γένει οικονομική διαχείριση του Κ.Γ. και
την ενημέρωση των αρμόδιων φορέων με τα ετήσια οικονομικά στατιστικά
στοιχεία.



τη μισθοδοσία, ασφαλιστική κάλυψη και λήψη αδειών των υπαλλήλων.



την τήρηση του ωραρίου λειτουργίας του Κ.Γ..

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:


τον έλεγχο των κτηματολογικών εγγραφών.



τον έλεγχο της χωρικής βάσης του Εθνικού Κτηματολογίου.
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τον έλεγχο αιτήσεων προς οριστική καταχώριση.



τον έλεγχο καταχωρίσεων / διορθώσεων στοιχείων με εκτύπωση των
καταστάσεων:



α)

ελέγχου πράξεων

β)

διορθώσεων στοιχείων προσώπου

γ)

διορθώσεων στοιχείων τίτλου

την εκτύπωση της κατάστασης αιτήσεων ημέρας ώστε να ρυθμίζονται οι
καθημερινές δραστηριότητες του Κ.Γ..



την εκτύπωση όλου ή μέρους του Αλφαβητικού Ευρετηρίου, όταν το κρίνει
σκόπιμο.


4.3

την ενημέρωσή του μέσω των ανακοινώσεων της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.

Αρμοδιότητες Προσωπικού Κτηματολογικού Γραφείου

Ο Προϊστάμενος καθορίζει τα ειδικότερα καθήκοντα κάθε υπαλλήλου για τη λειτουργία
του Κ.Γ., καθώς και τις αρμοδιότητές του ως προς τη χρήση του πληροφοριακού
συστήματος. Κατά την ανάθεση των καθηκόντων από τον Προϊστάμενο του Κ.Γ., θα
πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα 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 επιφέρουν χωρικές μεταβολές
στα Κ.Δ. στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε..



την παραλαβή των αιτήσεων και την καταχώρισή τους στο Βιβλίο Αιτήσεων–
Πιστοποιητικών, Αντιγράφων και Εισπράξεως Τελών και Δικαιωμάτων ή το
Ημερολόγιο.



τον τυπικό έλεγχο των στοιχείων της αίτησης καθώς και της πληρότητας των
εγγράφων που την συνοδεύουν.



τον έλεγχο των τυπικών ελλείψεων των αιτήσεων και την αποστολή των
ελλειπόντων στοιχείων στο Τμήμα Χωρικών Μεταβολών συνοδευόμενων από
το κείμενο εισήγησης του Τμήματος Χωρικών Μεταβολών, ώστε να
διασφαλίζεται η ορθή παραλαβή τους.



τον υπολογισμό και την είσπραξη των τελών.
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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.



τη σάρωση του αρχείου τίτλων και συνυποβαλλόμενων εγγράφων.

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 Εθνικού Κτηματολογίου.



την ενημέρωση των κτηματολογικών εγγραφών.



την εκτύπωση των πιστοποιητικών και αποσπασμάτων.



την εκτύπωση των Κ.Φ..



την εκτύπωση του Αλφαβητικού Ευρετηρίου Δικαιούχων.

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

Η διαδικασία της ενημέρωσης των κτηματολογικών εγγραφών περιλαμβάνει τα εξής
στάδια:
1.

Υποβολή αίτησης για καταχώριση εγγραπτέας πράξης από όποιον έχει έννομο
συμφέρον με ταυτόχρονη καταβολή τελών και δικαιωμάτων.

2.

Έλεγχο νομιμότητας και έκδοση απόφασης του Προϊσταμένου για την
αποδοχή ή απόρριψη (μερική ή ολική) της εγγραπτέας πράξης.

3. Καταχώριση της

εγγραπτέας πράξης ή της απορριφθείσας αίτησης στην

οικεία ενότητα του Κ.Φ..
4. Έκδοση Κ.Φ. με την ένδειξη «Αρχείο» για την αντικατάσταση του στο Κ.Β.,
με αντίστοιχη χειρόγραφη ενημέρωση του Αλφαβητικού Ευρετηρίου, εφόσον
η τήρηση του Κ.Β. και του Αλφαβητικού Ευρετηρίου είναι σε έντυπη μορφή.
5. Αρχειοθέτηση της πράξης και των συνυποβαλλόμενων εγγράφων στο
τηρούμενο Αρχείο Τίτλων, Διαγραμμάτων και Λοιπών Δικαιολογητικών.

4.4.1 Υποβολή Αίτησης για Καταχώριση Εγγραπτέας Πράξης
Για την καταχώριση στα Κ.Φ. της εγγραπτέας πράξης απαιτείται η υποβολή αίτησης
στο Κ.Γ. στην τοπική αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το ακίνητο που αφορά η προς
καταχώριση πράξη, με ταυτόχρονη καταβολή των τελών και δικαιωμάτων της παρ.2
του άρθρου 4 του ν. 2664/1998, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η αίτηση και τα
συνυποβαλλόμενα σε αυτήν έγγραφα επιτρέπεται να υποβάλλονται και να διακινούνται
με ηλεκτρονικά μέσα. Με όμοιο τρόπο είναι δυνατόν να καταβάλλονται τα τέλη και
δικαιώματα της παρ. 2 του άρθρου 4. Στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2664/1998,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζεται ότι με ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών,
Διοικητικής

Μεταρρύθμισης

και

Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης,

Οικονομικών,

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. και
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, «………καθορίζονται ο τρόπος, οι
όροι, οι ειδικότερες προϋποθέσεις και η διαδικασία για την ηλεκτρονική υποβολή των
αιτήσεων καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων και των συνυποβαλλόμενων με αυτές
εγγράφων, την ηλεκτρονική καταβολή των προβλεπόμενων τελών και δικαιωμάτων,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.».
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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
Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 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.. Επιπλέον, εφόσον η
πράξη αφορά σε ακίνητο που εμπίπτει εν μέρει σε κτηματογραφημένη περιοχή
αρμοδιότητας Κ.Γ. και εν μέρει σε μη κτηματογραφημένη περιοχή αρμοδιότητας
Υποθηκοφυλακείου, η καταχώριση της διενεργείται τόσο στα Κ.Β. του Κ.Γ. όσο και
στα αντίστοιχα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου.
Σχετικά με την υποβολή της αίτησης σημειώνονται τα ακόλουθα:
1.

Κατά την κατάθεση της αίτησης και των συνυποβαλλόμενων εγγράφων στο

Κ.Γ. γίνεται τυπικός έλεγχος για την πληρότητα των συνυποβαλλόμενων στοιχείων και
τη συντρέχουσα τοπική αρμοδιότητα της υπηρεσίας αυτής. 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, διότι
σύμφωνα με το άρθο 14 παρ. 1 του ν. 2664/1998, κατά την υποβολή των αιτήσεων για
την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων απαιτείται ταυτόχρονη καταβολή των
οφειλομένων τελών και δικαιωμάτων.
2.

Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα έγγραφα στα οποία περιέχεται η πράξη της

οποίας ζητείται η καταχώριση στα Κ.Φ., αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος
που έχει συνταχθεί και έχει προσαρτηθεί στην προς καταχώριση εγγραπτέα πράξη,
περίληψη της εγγραπτέας πράξης, το περιεχόμενο και ο τύπος της οποίας καθορίζονται
με απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κυρωμένο
απόσπασμα του Κ.Δ. (ή αντίγραφο αυτού, κατά περίπτωση σύμφωνα με τα παρακάτω
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αναφερόμενα) και 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. Ειδικότερα, 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, Διαγραμμάτων και Λοιπών Δικαιολογητικών ή βιβλιοδετούνται συνημμένα
στην αίτηση καταχώρισης.
3.

Περίληψη εγγραπτέας πράξης δεν συνυποβάλλεται, όταν η πράξη της οποίας

ζητείται η καταχώριση στα Κ.Φ. αφορά σε εξάλειψη, κατάργηση, διαγραφή ή άρση
εγγραπτέου δικαιώματος.
4.

Αν το αίτημα αφορά σε εξάλειψη βαρών που δεν έχουν καταχωριστεί στο

κτηματολόγιο, υποβάλλεται στο Κ.Γ. Αίτηση Καταχώρισης Εγγραπτέας Πράξης, η
οποία συνοδεύεται από όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για την καταχώριση
εγγραπτέων πράξεων στα Κ.Β.. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση καταχωρίζεται στο
Ημερολόγιο του Κ.Γ. και, εάν διαπιστωθεί ότι το προς εξάλειψη βάρος δεν φέρεται
εγγεγραμμένο στα Κ.Β., 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. σχετικά υπό 5.3.1).
5.

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

τότε προσαρτάται σε αυτήν, υποχρεωτικά και με ποινή ακυρότητας, κυρωμένο
απόσπασμα του Κ.Δ., απλό αντίγραφο του οποίου συνυποβάλλεται με την Αίτηση
Καταχώρισης Εγγραπτέας Πράξης. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προηγούμενη
υποβολή αίτησης για την έκδοση αποσπάσματος Κ.Δ.. Για το ζήτημα της χρονικής
διάρκειας ισχύος από την έκδοση του επικυρωμένου αντιγράφου του αποσπάσματος
Κ.Δ., στην υπ’ αριθμ. ΑΠ ΔΠ 8217/4319Οικ/06-10-2006 εγκύκλιο του Ο.Κ.Χ.Ε., που
εστάλη προς τα Λειτουργούντα Κ.Γ. (σελ.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
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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
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.».
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 τον ακριβή χρόνο (ημερομηνία και ώρα) παραλαβής της από το Κ.Γ., η οποία
αναγράφεται τόσο στο Ημερολόγιο όσο και στην απόδειξη καταβολής και είσπραξης
των

τελών.

Με

απόφαση

του

Υπουργού

Παραγωγικής

Ανασυγκρότησης,

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες που αφορούν στην εγγραφή στο
Ημερολόγιο των αιτήσεων που υποβάλλονται επί τόπου στο Κ.Γ., καθώς και εκείνων
που υποβάλλονται και διακινούνται με ηλεκτρονικά μέσα κατά τα οριζόμενα στην
παρ.1 του άρθρου 14 και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή αυτής της
παραγράφου. Με την καταχώριση των αιτήσεων στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο του
Σ.Π.Ε.Κ. σημειώνεται στο/στα Κ.Φ. των επηρεαζόμενων Κ.Α.Ε.Κ., ότι εκκρεμεί αίτηση
(Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης). Τα στοιχεία της πράξης καταχωρίζονται στο
Σ.Π.Ε.Κ. την επόμενη ημέρα.
7.

Όταν η πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση επιφέρει γεωμετρική μεταβολή

στα Κ.Δ., αντί του αποσπάσματος Κ.Δ. συνυποβάλλεται Κτηματογραφικό Διάγραμμα
και τοπογραφικό Διάγραμμα Γεωμετρικών Μεταβολών για την αποτύπωση της όποιας
μεταβολής επέρχεται με την εγγραπτέα πράξη, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην
παρ. 5 του άρθρου 14 του ν.2664/1998, εάν πρόκειται για εμπράγματη δικαιοπραξία.
Το περιεχόμενο του Κτηματογραφικού Διαγράμματος και το ύψος του υπέρ της
Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. ανταποδοτικού τέλους για τη χορήγησή του, καθορίζονται με απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.
Όσον αφορά στις συνοδευτικές τεχνικές πληροφορίες (συντεταγμένες του δικτύου των
τριγωνομετρικών και πολυγωνομετρικών σημείων οριζοντιογραφικού ελέγχου,
φωτογραφίες και οδοιπορικό των σημείων εξάρτησης κ.λπ.) που αυτό περιέχει, αυτές
Διεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου
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διατίθενται προς τους τοπογράφους μηχανικούς αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του
δικτυακού τόπου της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. (www.ktimatologio.gr).
Οι χωρικές μεταβολές στα γεωτεμάχια μπορούν να αφορούν ενδεικτικά:
o Συνένωση γεωτεμαχίων.
o Κατάτμηση γεωτεμαχίων.
o Σύσταση / κατάργηση / τροποποίηση χώρων αποκλειστικής χρήσης καθέτων
ιδιοκτησιών.
o Σύσταση / κατάργηση / τροποποίηση δουλειών διόδου.
o Δημιουργία νέων γεωτεμαχίων με την καταχώριση διοικητικών πράξεων.
o Τροποποίηση των ορίων των γεωτεμαχίων κατά την εγγραφή Μεμονωμένης
Πράξης Εφαρμογής και Διορθωτική της Πράξης Εφαρμογής.

4.4.2 Έλεγχος Αιτήσεων για Καταχώριση Εγγραπτέας Πράξης
Η καταχώριση στα Κ.Φ. των πράξεων για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση, γίνεται
κατόπιν απόφασης του Προϊσταμένου του Κ.Γ., αφού προηγηθεί 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,



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 του
ν.2664/ 1998, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιολογητικά,



αν το πρόσωπο, το οποίο προβαίνει σε εκποίηση ή του οποίου το δικαίωμα
επιδιώκεται να επιβαρυνθεί ή να δεσμευτεί, αναγράφεται στο Κ.Β. 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.
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Ειδικότερα:
1.

Όταν υποβάλλεται αίτηση για καταχώριση εγγραπτέας πράξης με την οποία

επέρχεται χωρική μεταβολή στα Κ.Δ. (π.χ. συνένωση γεωτεμαχίων, κατάτμηση,
διόρθωση ορίων των γεωτεμαχίων), η αίτηση, τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και τα
διαγράμματα κατατίθενται εις διπλούν (πρωτότυπο και απλό αντίγραφο), ώστε τα
πρωτότυπα έγγραφα να παραμένουν στο Κ.Γ. και τα αντίγραφα να διαβιβάζονται με
ταχυμεταφορά για επεξεργασία στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν την
Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. και χρησιμοποιείται εταιρεία που υποδεικνύεται με σχετικό έγγραφο της
Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε..
Στο εξώφυλλο του φακέλου σημειώνεται:
Προς: Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.
Διεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου
Τμήμα Χωρικών Μεταβολών
Μεσογείων 288, Χολαργός 15562
Τηλ.: 210-6505632,6505683
2.

Το Τμήμα Χωρικών Μεταβολών μετά την επεξεργασία της αίτησης αποστέλλει

τεχνική εισήγηση (με fax ή ηλεκτρονικά) για την αποδοχή, τυπική έλλειψη ή
εκκρεμότητα της επεξεργασίας της αίτησης για συστημικούς λόγους, ή την απόρριψη
της δυνατότητας ενημέρωσης των Κ.Δ. σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του
Εθνικού Κτηματολογίου, αφού ελεγχθεί η αιτούμενη γεωμετρική μεταβολή και
διενεργηθεί τεχνική αξιολόγηση. Ο Προϊστάμενος του Κ.Γ. αποφασίζει συνολικά για
την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης, εντός πέντε εργασίμων ημερών, λαμβάνοντας
υπόψη το περιεχόμενο της (τελικής) εισήγησης του Τμήματος Χωρικών Μεταβολών, το
οποίο δεν είναι δεσμευτικό για την έκδοση της απόφασής του. Το Τμήμα Χωρικών
Μεταβολών τηρεί διαδικασία περιοδικής ενημέρωσης

βάσει καταστάσεων που

αποστέλλονται στα Κ.Γ. ανά εξάμηνο, οι οποίες επιστρέφονται συμπληρωμένες με την
πληροφορία για την πορεία του αποτελέσματος των αιτημάτων που περιέχονται σε
αυτές. Ειδικότερα, συστήνεται στα Κ.Γ. η περιοδική εκκαθάριση των αιτήσεων που
εκκρεμούν λόγω τυπικών ελλείψεων ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η αλληλογραφία
με την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. πρωτοκολλείται στο βιβλίο Αλληλογραφίας Εισερχομένων –
Εξερχομένων.
3.

Όταν υποβάλλεται αίτηση για καταχώριση διοικητικής πράξης, με την οποία

επέρχονται μεταβολές μεγάλης έκτασης, επιβεβαιώνεται από τον Προϊστάμενο του Κ.Γ.
ότι έχει διενεργηθεί

προέλεγχος από το Τμήμα Διοικητικών Πράξεων για τη
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δυνατότητα καταχώρισης των δεδομένων της πράξης στην κτηματολογική βάση. Το
Κ.Γ. ενημερώνεται σε προγενέστερο χρόνο με επιστολή για το αποτέλεσμα των
προκαταρτικών ελέγχων.
4.

Όσον αφορά το αποτέλεσμα του ελέγχου νομιμότητας, διακρίνονται οι

ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Ο Προϊστάμενος αποδέχεται τη ζητούμενη καταχώριση:
Στην περίπτωση αυτή 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.
β) Ο

Προϊστάμενος

διαπιστώνει

τυπικές

ελλείψεις

στα

προσκομιζόμενα

δικαιολογητικά:
Στην περίπτωση αυτή έχει τη δυνατότητα να προβεί σε προσωρινή- υπό
επιφύλαξη- καταχώριση στα Κ.Β., υπό τον όρο της εμπρόθεσμης προσκόμισης
των ελλειπόντων στοιχείων που ζητήθηκαν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη
διάταξη του άρθρου 16 παρ. 3 του ν.2664/1998.

Προωθεί την αίτηση για

καταχώριση της εγγραπτέας πράξης και εισαγωγή των στοιχείων στο Σ.Π.Ε.Κ..
Στην περίπτωση αυτή, δεν επιτρέπεται η καταχώριση μεταγενέστερης εγγραφής
προτού οριστικοποιηθεί ή εξαλειφθεί από το Κ.Φ. 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:
o

Η

προσωρινή

καταχώριση

τρέπεται

σε

οριστική,

αφού

προσκομιστούν εντός της προθεσμίας που τάχθηκε τα ελλείποντα
δικαιολογητικά.
o

Η

καταχώριση

εξαλείφεται

αυτεπαγγέλτως,

επειδή

δεν

προσκομίστηκαν εμπρόθεσμα τα ελλείποντα δικαιολογητικά.
γ) Ο Προϊστάμενος αρνείται τη ζητούμενη καταχώριση:
Στην περίπτωση αυτή σημειώνει την άρνησή του και συνοπτικά τους λόγους
αυτής επί του εντύπου της αίτησης ή σε επισυναπτόμενο πρόσθετο φύλλο. Η
απορριπτική απόφαση γνωστοποιείται αμελλητί στον αιτούντα. Η άρνηση του
Προϊσταμένου σημειώνεται τόσο στο Ημερολόγιο όσο και στο Σ.Π.Ε.Κ.. Οι
απορριφθείσες αιτήσεις καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων τηρούνται και
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απεικονίζονται στην οικεία ενότητα του Κ.Φ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην υπ΄αριθμ. 549/09/18.07.2012 απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε. (Β΄ 2188).
δ) Σε όσες περιπτώσεις ο Προϊστάμενος αρνείται την αιτούμενη καταχώριση, ο
αιτών δικαιούται να προβάλει αντιρρήσεις ενώπιον του Κτηματολογικού
Δικαστή 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 αίτηση και εγγράφονται, με ποινή
απαραδέκτου, στο Κ.Φ. του ακινήτου.
5.

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 Καταχώριση Πράξης στα Κτηματολογικά Βιβλία
Ειδικότερα, ως προς τη διαδικασία καταχώρισης της εγγραπτέας πράξης και την
ενημέρωση των ψηφιακών κτηματολογικών εγγραφών, σημειώνονται τα εξής:
1.

Αν απαιτείται εισαγωγή νέων προσώπων ως δικαιούχων, δηλαδή προσώπων μη

καταγεγραμμένων στα αρχεία του Εθνικού Κτηματολογίου, τότε δημιουργούνται για
αυτά νέες εγγραφές. Άλλως σε περίπτωση μεταβολής στοιχείων στους ήδη
καταγεγραμμένους στα αρχεία του Εθνικού Κτηματολογιόυ δικαιούχους, γίνεται νέα
εκδοχή προσώπου (βλ. σχετική οδηγία προς Κ.Γ.)
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 (με το χαρακτηρισμό «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ»)
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 υπαρχουσών ιδιοκτησιών, είτε μετατρέπονται σε «ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ» οι
υπό τροποποίηση υφιστάμενες ιδιοκτησίες και εισάγονται εξ αρχής οι εκ νέου
οριζόμενες στην πράξη διηρημένες ιδιοκτησίες. 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.
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Εάν απαιτείται μεταβολή υπαρχόντων δικαιωμάτων, π.χ. μεταβολή των

5.

στοιχείων μιας υποθήκης, τότε εντοπίζονται τα υπό μεταβολή δικαιώματα και
καταχωρίζονται τα νέα/τροποποιημένα στοιχεία αυτών.
Εάν εξαλείφονται ή αίρονται υφιστάμενα δικαιώματα, π.χ. αίρεται μία

6.

κατάσχεση, τότε επίσης αυτά εντοπίζονται και σημειώνονται ως εξαλειφθέντα ή
αρθέντα κατά περίπτωση.
Οι ενημερώσεις επανελέγχονται για να διορθωθούν τυχόν λάθη ή/και

7.

παραλείψεις κατά την εισαγωγή των στοιχείων. Για τον σκοπό αυτό είναι δυνατή η
εμφάνιση – εκτύπωση του Κ.Φ., με την ένδειξη «ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ» των
επηρεαζόμενων ακινήτων, το οποίο περιέχει όλες τις εγγραφές που έχουν καταχωρισθεί
μέχρι το χρονικό σημείο εκτύπωσης, ακόμα και αν αυτές δεν έχουν οριστικοποιηθεί.
Περατώνεται επιτυχώς η επεξεργασία της πράξης. Γίνονται όλοι οι απαραίτητοι

8.

έλεγχοι για να διασφαλισθεί η ορθότητα της εγγραφής και η καταχώριση τρέπεται σε
οριστική και εκδίδονται τα απαιτούμενα πιστοποιητικά.
Οι προσωρινώς καταχωριζόμενες πράξεις εισάγονται επίσης στο σύστημα

9.

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 Κ.Δ. που συνεπάγεται η εγγραφή μιας σχετικής πράξης

διενεργείται μετά την επιτυχή περάτωσή της από το Κ.Γ., δηλαδή, μετά το πέρας της
οριστικής της καταχώρισης. Το Τμήμα Χωρικών Μεταβολών της Ε.Κ.ΧΑ. 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. επιβεβαιώνει ότι η χωρική
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μεταβολή έχει περατωθεί ανακαλώντας μέσω του Σ.Π.Ε.Κ. το ακίνητο και ελέγχοντας
εάν εμφανίζεται η ένδειξη «Εκκρεμεί Γεωμετρική Μεταβολή». Την ολοκλήρωση της
ενημέρωσης των Κ.Δ. ακολουθεί η εκτύπωση των Κ.Φ. των ακινήτων που επηρεάζει η
εγγραπτέα πράξη, στα οποία πλέον αναγράφεται το εμβαδόν του Εθνικού
Κτηματολογίου και έχει εξαλειφθεί η σημείωση ότι εκκρεμεί χωρική μεταβολή.
11.

Ειδικότερα για την καταχώριση διοικητικής πράξης που επιφέρει μεταβολές

μεγάλης κλίμακας ακολουθείται ιδιαίτερη διαδικασία για την οποία ενημερώνεται το
Κ.Γ. με σχετική επιστολή από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. πριν την κατάθεση της αίτησης.
12.
13.

Σημειώνεται στο βιβλίο του Ημερολογίου η ημερομηνία διεκπεραίωσης της αίτησης.
Ακολούθως, κατά τα παραπάνω αναφερόμενα, γίνεται αυθημερόν ενημέρωση

του αναλογικά τηρούμενου Αλφαβητικού Ευρετηρίου Δικαιούχων, εκτυπώνονται το/τα
Κ.Φ. με την ένδειξη «ΑΡΧΕΙΟ» των ακινήτων που επηρεάζει η εγγραπτέα πράξη
(καταχωρισθείσα ή απορριφθείσα στο Σ.Π.ΕΚ.),

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
Δικαιούχων, ο Προϊστάμενος του Κ.Γ. ενημερώνει με σχετική του ανακοίνωση που
αναρτάται στο αρχείο τους διενεργούντες έρευνα σε αυτό.
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 Κ.Γ.). 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
1.

Χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων
Πιστοποιητικά, αντίγραφα, αποσπάσματα από τα Κ.Φ., τα Κ.Δ. και γενικώς από

τα τηρούμενα κτηματολογικά στοιχεία στα άμισθα και έμμισθα Υποθηκοφυλακεία που
λειτουργούν μεταβατικά ως Κ.Γ., χορηγούνται σε όποιον έχει έννομο συμφέρον και
υποβάλει σχετική αίτηση, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, καταβάλλοντας τα
ανάλογα τέλη και δικαιώματα, που προβλέπονται για την έκδοση πιστοποιητικών και
αντιγράφων από τα Υποθηκοφυλακεία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις
του άρθρου 23 παρ. 5 στοιχ. δ΄ του ν.2664/98 και στην υπ’ αριθμ. 36159/08.08.2007
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ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και Δικαιοσύνης (Β΄
1873).
2.

Η αίτηση που απευθύνεται στο Κ.Γ., καθώς και τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά,

αντίγραφα και αποσπάσματα από τα Κ.Φ., από τα διαγράμματα και γενικώς από κάθε
τηρούμενο κτηματολογικό στοιχείο, επιτρέπεται να διακινούνται με ηλεκτρονικά μέσα.
Με όμοιο τρόπο είναι δυνατόν να καταβάλλονται τα τέλη και δικαιώματα της του
άρθρου 22 παρ. 2 του ν.2664/1998. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Διοικητικής

Μεταρρύθμισης

και

Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης,

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και

Οικονομικών,
Περιβάλλοντος,

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Ε.Κ.ΧΑ.
Α.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τρόπος, οι
όροι, οι ειδικότερες προϋποθέσεις και η διαδικασία για την ηλεκτρονική υποβολή των
αιτήσεων, την ηλεκτρονική διακίνηση των εκδιδόμενων πιστοποιητικών, αντιγράφων
και διαγραμμάτων, την ηλεκτρονική καταβολή των προβλεπόμενων τελών και
δικαιωμάτων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
3.

Τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά, αντίγραφα και αποσπάσματα και Κτηματογραφικά

Διαγράμματα 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.
4.

Οι αιτήσεις για χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων, αποσπασμάτων Κ.Δ.

και Κτηματογραφικών Διαγραμμάτων εγγράφονται αυθημερόν στο βιβλίο Αιτήσεων –
Πιστοποιητικών, Αντιγράφων και Εισπράξεως Τελών και Δικαιωμάτων. Ειδικότερα, σε
όσες περιπτώσεις τηρείται η εφαρμογή ταμείου και εκδίδονται μηχανογραφημένες
αποδείξεις, στην περίπτωση αυτή εκδίδεται πρωτόκολλο παραλαβής της αίτησης όπου
σημειώνεται κατά περίπτωση ενδεικτική ημερομηνία χορήγησης. Ακόμα, σε περίπτωση
υποβολής στο Κ.Γ. αίτησης για την έκδοση αποσπάσματος Κ.Δ. ακινήτου με την
ένδειξη «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ» (που προέκυψε λόγω καταχώρισης εγγραπτέας
πράξης, η οποία επέφερε χωρική μεταβολή στα κτηματολογικά διαγράμματα και
δημιούργησε ακίνητα με νέους Κ.Α.Ε.Κ.), αυτή διαβιβάζεται με fax στο Τμήμα
Χωρικών Μεταβολών για την έκδοσή του.
5.

Οι αιτήσεις για Κτηματογραφικά Διαγράμματα εισάγονται στο Σ.Π.Ε.Κ. και

εκδίδονται από τα Κ.Γ.. Στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η
εισαγωγή τους στο Σ.Π.Ε.Κ., τότε αποστέλλονται στο Τμήμα Χωρικών Μεταβολών με
fax για έκδοση και αποστολή των αιτούμενων Κτηματογραφικών Διαγραμμάτων στα
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αρμόδια Κ.Γ.. Η έγκαιρη διαβίβαση των σχετικών αιτήσεων γίνεται με μέριμνα του
Κ.Γ..
Κτηματογραφικά

Διαγράμματα

για

ακίνητα

με

την

ένδειξη

«ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ» δεν εκδίδονται.
6.

Σε ό,τι αφορά στις ανάγκες προετοιμασίας της σύνταξης και της διαδικασίας

υποβολής αίτησης για την καταχώριση των εγγραπτέων διοικητικών πράξεων,
προβλέπεται η δωρεάν χορήγηση των κτηματολογικών στοιχείων προς ΟΤΑ και
Υπηρεσίες του Δημοσίου, ύστερα από αίτησή τους προς την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., σύμφωνα
με τα οριζόμενα στις υπ’ αριθμ. 368/02/28.03.2006 και 393/05/23.10.2006 αποφάσεις
του Δ.Σ. του Ο.Κ.Χ.Ε. και στην υπ’ αριθμ. 282/6/29.05.2007 απόφαση του Δ.Σ. της
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., όπως μετονομάστηκε. Προς το σκοπό αυτό γίνεται ψηφιακή
χορήγηση των δεδομένων του κτηματολογίου από το Τμήμα Διοικητικών Πράξεων της
Διεύθυνσης Λειτουργούντος Κτηματολογίου της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., κατόπιν σχετικής
αίτησης του ενδιαφερόμενου φορέα.
7.

Αντίγραφα των Κ.Δ. και ορθοφωτοχαρτών δεν χορηγούνται από τα Κ.Γ.. Στις

περιπτώσεις που υποβάλλεται αίτηση για χορήγηση στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων
των διαγραμμάτων και ορθοφωτοχαρτών) εκτός εκείνων που χορηγούνται από τα Κ.Γ.,
η σχετική αίτηση διαβιβάζεται στην κεντρική υπηρεσία με ευθύνη του Προϊσταμένου
του Κ.Γ. με fax :
Προς: Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.
Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων – Υπηρεσιών & Προώθησης Προϊόντων
Υποδιεύθυνση Υπηρεσιών & Προϊόντων
Τμήμα Σχεδιασμού & Προώθησης Προϊόντων
Fax: 210-6537730
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Τα εκδιδόμενα από το Κ.Γ. πιστοποιητικά, αντίγραφα και αποσπάσματα

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας Εκδιδόμενων Πιστοποιητικών/Αντιγράφων/Αποσπασμάτων
Α/Α
1.

Είδος πιστοποιητικού /αντιγράφου
Πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης

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.

4,5
Ανά αιτούμενη ενότητα
εγγραπτέων δικαιωμάτων
/πράξεων, ανεξαρτήτως του
πλήθους των εγγραφών που
υπάρχουν σε αυτήν

3.

Πιστοποιητικό κτηματολογικών εγγραφών φυσικού/
νομικού προσώπου:
Εμφανίζει για ακίνητο/α που υπάγεται/ονται 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.
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.
Αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου

4,5
Ανά αιτούμενη ενότητα
εγγραπτέων δικαιωμάτων
/πράξεων ανεξαρτήτως τόσο του
πλήθους των εγγραφών που
υπάρχουν σε αυτήν, όσο και του
αριθμού των ακινήτων

3α.

4.

5.

6.
7.

Αντίγραφο:
α) εγγραπτέας πράξης
β) εγγράφου από το αρχείο κτηματογράφησης
Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος
Κτηματογραφικό Διάγραμμα

Κόστος σε Ευρώ (€)
4,5

4,5

4,5
Ανά φύλλο από το εκδιδόμενο
αντίγραφο
4,5
Ανά φύλλο από το εκδιδόμενο
αντίγραφο
15
33
Από ένα έως δέκα ΚΑΕΚ
ομόρων γεωτεμαχίων

Σε όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά και τις αντίστοιχες αιτήσεις επικολλάται ένσημο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.
(μεγαρόσημο). Ένσημο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.

δεν επικολλάται στα εκδιδόμενα αποσπάσματα Κ.Δ., στα

Κτηματογραφικά Διαγράμματα και στις αντίστοιχες αιτήσεις.
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Εισπραττόμενα Τέλη και Δικαιώματα από τα Κτηματολογικά Γραφεία

Διακρίνουμε ως ακολούθως:
o
Εισπραττόμενα Τέλη και Δικαιώματα για την καταχώριση εγγραπτέων
πράξεων.
o
Εισπραττόμενα Τέλη και Δικαιώματα για την έκδοση πιστοποιητικών,
αποσπασμάτων και διαγραμμάτων.
4.6.1

Εισπραττόμενα Τέλη και Δικαιώματα για την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων

1.

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 Δημοσίου 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 των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών, ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Δικαιοσύνης (Β΄1873) που όρισε αντιστοίχως ότι για την
εγγραφή οποιασδήποτε πράξης στα κτηματολογικά στοιχεία που τηρούνται από τον έμμισθο
Υποθηκοφύλακα καταβάλλονται τα δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου και τρίτων που
προβλέπονται για τη μεταγραφή ή αντίστοιχα την εγγραφή της ίδιας πράξης στο
Υποθηκοφυλακείο.
2.

Μετά την τροποποίηση του νόμου 2664/1998 με το νόμο 4164/2013, 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 Κ.Γ., εισπράττονται αυξημένα κατά ποσοστό ένα τοις χιλίοις (1‰), το
οποίο και αποδίδεται στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., ( άρθρα 4 παρ. 2 περ. β΄ του ν. 2664/1998, 1 παρ. 1
περ. δ΄ του ν. 4164/2013) . Στην περίπτωση δ΄ του άρθρου 4 του ν. 2664/1998 προβλέπεται ότι
εξαιρούνται από την παραπάνω ρύθμιση και γίνονται ατελώς οι κτηματολογικές εγγραφές για
τα δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου.
3.

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

με την υπ’ αριθμ. 41794/12.10.2006 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Β΄1546)
Συγκεκριμένα η είσπραξη του αναλογικού δικαιώματος υπέρ της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. γίνεται κατά
την υποβολή της αίτησης καταχώρισης των εγγραπτέων πράξεων και σημειώνεται στην ειδική
στήλη του βιβλίου του Ημερολογίου όπου εγγράφονται κατά τη χρονική σειρά υποβολής τους
οι αιτήσεις καταχώρισης. Τα εισπραττόμενα ποσά αποδίδονται, μετά την τροποποίηση του
νόμου 2664/1998 με το νόμο 4164/2013, σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.
Η απόδοση αποδεικνύεται με την επικόλληση των σχετικών αποδείξεων στο βιβλίο του
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ημερολογίου. Το συνολικό ανά μήνα αποδοθέν ποσό, γνωστοποιείται στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. από
τον Προϊστάμενο του Κ.Γ. εντός του πρώτου δεκαημέρου του επόμενου μηνός με την
αποστολή συγκεντρωτικής κατάστασης εισπραττομένων αναλογικών δικαιωμάτων υπέρ
Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. (Πίνακας 1), συνοδευόμενη από φωτοαντίγραφα των σχετικών τραπεζικών
παραστατικών. Όταν η είσπραξη υπέρ Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. είναι διαφορετική του 1‰, επισημαίνεται
η αιτία δίπλα στον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου εγγραπτέας πράξης. Η αποστολή των
ανωτέρω μηνιαίων καταστάσεων (Πίνακας 1) γίνεται προς την:
Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.
Διεύθυνση Οικονομικού,
Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός Αθήνα.
4.

Σε περίπτωση επιστροφής τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, τα σχετικά

ποσά συμψηφίζονται μέχρι του ύψους τους με τα προς απόδοση στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. ποσά και
σχετική περί τούτου μνεία γίνεται στον παρακάτω αναφερόμενο Πίνακα 1, που αποστέλλεται
μηνιαίως στην εταιρεία.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Μηνιαία Συγκεντρωτική Κατάσταση Εισπραττόμενων Αναλογικών Δικαιωμάτων υπέρ Ε.Κ.ΧΑ.
Α.Ε.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΕΡ ΕΚΧΑ Α.Ε.

ΜΗΝΑΣ

ΕΤΟΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΞΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
Α/Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΕ
ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ
ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ
ΠΡΑΞΗΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΑΞΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΥΠΕΡ ΟΚΧΕ
ΜΕ
ΧΡΕΩΣΗ
1‰

ΑΤΕΛΩΣ / ΔΙΑΦΟΡΟ ΤΟΥ 1‰
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΑ
Ημερομηνία:…………………..

Ο Προϊστάμενος του Κτηματολογικού
Γραφείου
(Υπογραφή & Σφραγίδα)
* Στην κατηγορία " ΑΞΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΕΡ ΟΚΧΕ ": α) υποκατηγορία "ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ 1‰", αναγράφεται
το ποσό των εισπραττομένων υπέρ ΕΚΧΑ Α.Ε. αναλογικών δικαιωμάτων και β) υποκατηγορία "ΑΤΕΛΩΣ / ΔΙΑΦΟΡΟ
ΤΟΥ 1‰
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ", αναγράφεται αιτιολογία, με παραπομπή στη κείμενη νομοθεσία, στις περιπτώσεις που δεν
εισπράχθηκαν αναλογικά δικαιώματα υπέρ Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. ή εισπράχθηκαν αναλογικά δικαιώματα με χρέωση
διαφορετική του 1‰, για την καταχώρηση της εγγραπτέας πράξης.




Στα έμμισθα Κ.Γ. υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης του πίνακα μέσω εφαρμογής
παραλαβής αιτήσεων.
Στα άμισθα ΚΓ υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης του πίνακα μέσω Σ.Π.Ε.Κ.
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4.6.2 Εισπραττόμενα Τέλη και Δικαιώματα για την έκδοση πιστοποιητικών,
αποσπασμάτων και διαγραμμάτων
1.

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 παρ. 5 δ΄, εδ. α΄, β΄ του ν.2664/1998, Εγκύκλιος
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Γεν.Δ./νση Α, Δ/νση Δ3, Τμήμα Α9, Α.Π. 127965
/06.08.2003).
Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 36159/08-08-2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Δικαιοσύνης (Β΄1873), το
ίδιο ισχύει και για την έκδοση πιστοποιητικών και αντιγράφων από τα έμμισθα
Υποθηκοφυλακεία κατά τη μεταβατική περίοδο λειτουργίας τους ως Κ.Γ..
2.

Στις αιτήσεις και τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά και αντίγραφα (όπως αντίγραφα

Κ.Φ.) επικολλάται ένσημο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.. Στις περιπτώσεις αυτές συμπληρώνεται το
έντυπο της σχετικής αίτησης και επικολλάται ένα ένσημο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., ανεξαρτήτως
του αριθμού των ακινήτων (Κ.Α.Ε.Κ.) για τα οποία ζητείται η έκδοση αντιγράφων Κ.Φ.
ή αποσπασμάτων Κ.Δ.. Αντίθετα, δεν επικολλάται ένσημο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. στα εκδιδόμενα
αποσπάσματα από τα Κ.Δ., στα Κτηματογραφικά Διαγράμματα και στις αιτήσεις για
την έκδοσή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 5δ΄ και
22 παρ.2 του ν.2664/98.
3.

Μετά την τροποποίηση του νόμου 2664/1998 με το νόμο 4164/2013 τέλη που κατά

τις διατάξεις του ν. 2664/1998 εισπράττονται για την έκδοση αποσπασμάτων Κ.Δ. και
Κτηματογραφικών Διαγραμμάτων, εισπράττονται και αποδίδονται στην εταιρεία
Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. και ειδικότερα στις περιπτώσεις αυτές

καταβάλλονται μόνο

ανταποδοτικά τέλη υπέρ Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. που έχουν οριστεί σε (15) ΕΥΡΩ στην πρώτη
περίπτωση σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 30864/30.07.2003 ΚΥΑ των Υπουργών
Οικονομικών, ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και Δικαιοσύνης

που εξεδόθη σε εκτέλεση της

εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθ. 22 παρ. 2 του ν. 2664/2998 (Β΄ 1074) και (33) ΕΥΡΩ
αντίστοιχα στην δεύτερη περίπτωση, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 11907/16.03.2009
ΚΥΑ των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Β΄ 573). Στην
υπ΄αριθμ. 37842/30.8.2011 ΚΥΑ των Υπουργών ΠΕΚΑ και Οικονομικών (Β΄2288 και
3033) προβλέπεται ότι, αν η προηγούμενη αίτηση για την έκδοση Κτηματογραφικού
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Διαγράμματος αφορά περισσότερα του ενός γεωτεμάχια, αυτά πρέπει να είναι όμορα
και συνολικά ο αριθμός τους να μην υπερβαίνει τα δέκα (10).
4.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 37842/30.08.2011 ΚΥΑ των Υπουργών ΠΕΚΑ και

Οικονομικών (Β’ 2288), το Κτηματογραφικό Διάγραμμα χορηγείται δωρεάν στις
δημόσιες αρχές που είναι αρμόδιες για την έκδοση ή την κύρωση ή την επίσπευση της
καταχώρισης διοικητικών πράξεων που επιφέρουν γεωμετρικές μεταβολές στα Κ.Δ. και
χρήζουν αποτύπωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2664/1998. Στην περίπτωση
αυτή εκδίδεται ένα κοινό Κτηματογραφικό Διάγραμμα σε ψηφιακή μορφή για τα
επηρεαζόμενα γεωτεμάχια.
5.

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. οφείλει να εκδίδει αποδείξεις για την είσπραξη τελών και δικαιωμάτων για την
εγγραφή των πράξεων στα Κ.Β..
6.

Ατελώς χορηγούνται τα πιστοποιητικά, αντίγραφα και αποσπάσματα για

εγγραπτέα δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου υπό τη στενή έννοια του όρου (π.χ.
ΔΟΥ και Υπουργεία), καθώς και σε περίπτωση που αυτό αιτείται τη χορήγηση
πιστοποιητικών, αντιγράφων ή αποσπασμάτων από τα τηρούμενα κτηματολογικά
στοιχεία (άρθρο 22 παρ. 2 του ν.2664/1998).
7.

Για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου και τη

δυνατότητά του για έγκαιρη παρέμβαση στις διαδικασίες διόρθωσης των αρχικών
εγγραφών, με τις υπ΄ αριθμ. 306/12/09.06.2005 και 393/04/23.10.2006 αποφάσεις του
Δ.Σ. του Ο.Κ.Χ.Ε. και σε συνδυασμό με τις υπ΄ αρ. 282/6/29.05.2007 και
303/3/05.11.2007

αποφάσεις

του

Δ.Σ.

της

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Α.Ε.,

όπως

μετονομάστηκε, 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 «ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ» και «ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ» 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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Το συνολικό ανά μήνα αποδιδόμενο ποσό από την είσπραξη των τελών υπέρ

Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. για την έκδοση αποσπασμάτων Κ.Δ. και Κτηματογραφικών
Διαγραμμάτων γνωστοποιείται στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. από τον Προϊστάμενο του Κ.Γ.
εντός του πρώτου δεκαημέρου του επόμενου μηνός με την αποστολή συγκεντρωτικής
κατάστασης προς την εταιρεία (Πίνακας 2), συνοδευόμενη από φωτοαντίγραφα των
σχετικών τραπεζικών παραστατικών. Τα εισπραττόμενα ποσά για τις προαναφερόμενες
αιτίες αποδίδονται, μετά την τροποποίηση του νόμου 2664/1998 με το νόμο 4164/2013, σε
τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.
Οι ανωτέρω μηνιαίες καταστάσεις (Πίνακας 2) αποστέλλονται προς την:
Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.,
Διεύθυνση Οικονομικού,
Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός, Αθήνα.
9.

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

προβλεπόμενα για την έκδοσή τους τέλη και δικαιώματα, παρουσιάζονται στον
παρακάτω αναφερόμενο Πίνακα 2.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Συγκεντρωτική Κατάσταση Εισπραττόμενων Ποσών λόγω Έκδοσης Κτηματογραφικών
Διαγραμμάτων & Αποσπασμάτων Κτηματολογικών Διαγραμμάτων

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ &
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΜΗΝΑΣ

ΕΤΟΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

1

ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

33,00 €

0,00

2

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

15,00 €

0,00

ΠΛΗΘΟΣ*
ΜΕ
ΧΡΕΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΑ

ΑΤΕΛΩΣ

ΠΟΣΟ

0,00

Ημερομηνία:…………………..

Ο Προϊστάμενος του
Κτηματολογικού Γραφείου

(Υπογραφή & Σφραγίδα)

* Στην κατηγορία "ΠΛΗΘΟΣ": α) υποκατηγορία "ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ", αναγράφεται ανά είδος το
πλήθος των πιστοποιητικών για τα οποία καταβλήθηκαν τα προβλεπόμενα νόμιμα τέλη και β)
υποκατηγορία "ΑΤΕΛΩΣ", αναγράφεται ανά είδος το πλήθος των πιστοποιητικών τα οποία
εκδόθηκαν και χορηγήθηκαν ατελώς.

* Στα έμμισθα Κ.Γ. υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης του πίνακα μέσω εφαρμογής παραλαβής
αιτήσεων.
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Πρόσβαση στο Σύστημα Πληροφορικής του Εθνικού Κτηματολογίου

Πριν την έναρξη λειτουργίας κάθε Κ.Γ. η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. εγκαθιστά στους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Η/Υ), τους οποίους ο Προϊστάμενος έχει προμηθευτεί για
τη λειτουργία του Κ.Γ., την εφαρμογή του Εθνικού Κτηματολογίου (Σ.Π.Ε.Κ.) και
πραγματοποιείται η εκπαίδευση του προσωπικού του Υποθηκοφυλακείου.
Για την ασφάλεια των δεδομένων και των συναλλαγών, όλοι οι Η/Υ πρέπει να έχουν
εγκατεστημένα τα ακόλουθα:
o Ελληνική έκδοση του λειτουργικού Microsoft Windows XP Professional
με Service Pack 3
o

Internet Explorer 6 (όχι ανώτερο)

o Αcrobat reader έκδοση 7.0 (ή ανώτερη)
Προαιρετικά, παρέχεται η δυνατότητα εγκατάστασης προγραμμάτων δημιουργίας/
επεξεργασίας κειμένου, λογιστικών φύλλων, παρουσιάσεων και βάσεων δεδομένων.
Συστήνεται όμως τα ανωτέρω να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για αρχεία που
δημιουργούνται και ανταλλάσσονται εντός του γραφείου και όχι για αρχεία που
εισάγονται ή εξάγονται από/ προς εξωτερικές συσκευές (USB flash disk, εξωτερικοί
δίσκοι, κ.λπ.). Για οποιαδήποτε μεταβολή στους Η/Υ, απαιτείται, πριν την εκτέλεση
των εργασιών, ενημέρωση της Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υπηρεσιών &
Προώθησης Προϊόντων της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. (τηλ. 210 -6505623).
Ενδεικτικά αναφέρονται συνήθεις μεταβολές:
o

Προσθήκη νέου Η/Υ.

o

Αλλαγή επιμέρους εσωτερικών συσκευών ή ολόκληρου Η/Υ ή
εγκατάσταση/ επιδιόρθωση λογισμικού λόγω ζημιάς/ αναβάθμισης.

o

Αλλαγή παρόχου Internet, τύπου σύνδεσης (π.χ. από ISDN σε ADSL) ή
δρομολογητή.

Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση λοιπών προγραμμάτων (π.χ. εγγραφής δίσκων
CD/DVD, συμπίεσης δεδομένων, antivirus, παιχνιδιών κ.λπ.) στους Η/Υ που
συνδέονται με τη βάση δεδομένων του Κτηματολογίου (Σ.Π.Ε.Κ.). Επίσης, δεν
επιτρέπεται η εγκατάσταση και σύνδεση συσκευών εκτός των εκτυπωτών, (όπως USB
flash drives, DVD Players, συσκευές εγγραφής δίσκων CD/DVD, modems, πολύμηχανήματα, εξωτερικοί δίσκοι κ.λπ.).
Κατά την έναρξη της λειτουργίας ενός Κ.Γ. με αίτηση του Προϊσταμένου προς το
Τμήμα Υποστήριξης Συστημάτων & Δικτύων της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., προσδιορίζονται τα
ονόματα των υπαλλήλων του Κ.Γ. που θα χρησιμοποιούν το Σ.Π.Ε.Κ. και οι
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αρμοδιότητές τους. Για κάθε νέο χρήστη ο διαχειριστής των χρηστών του συστήματος
εκδίδει τον αρχικό συνθηματικό κωδικό, τον οποίο οι χρήστες υποχρεωτικά θα
αλλάξουν, όταν θα εισέλθουν για πρώτη φορά 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 Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. αναλαμβάνει να δανείσει στο Κ.Γ. δρομολογητή για
την προσωρινή εξυπηρέτησή του μέχρι την επισκευή/αντικατάσταση του δικού του
δρομολογητή εφόσον υπάρχει διαθέσιμος.

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

Διεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου
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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.. Με
τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η απόδοση λογαριασμών σε μη εξουσιοδοτημένους
χρήστες. Το έντυπο αποστέλλεται με fax :
Προς: Ε.Κ.ΧA. Α.Ε.
Διεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου
Τμήμα Εποπτείας Περιφερειακής Δομής
Fax: 210-6505936
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.

4.7.4 Ενεργοποίηση Λογαριασμών Χρηστών
Η διαδικασία αυτή ακολουθείται στην περίπτωση κατά την οποία 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/Απενεργοποίησης Λογαριασμών Χρηστών Εφαρμογής Σ.Π.Ε.Κ. 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.

Διεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου

54/102

Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Κ.Γ.

4.7.5 Απενεργοποίηση Λογαριασμών Χρηστών
Η διαδικασία αυτή ακολουθείται στην περίπτωση κατά την οποία ο Προϊστάμενος του
Κ.Γ. αιτείται την απενεργοποίηση κάποιου κωδικού χρήστη επειδή π.χ. δεν εργάζεται
πλέον στο Κ.Γ.. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απενεργοποίηση λογαριασμών είναι η
αποστολή της Αίτησης Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης Λογαριασμών Χρηστών
Εφαρμογής Σ.Π.Ε.Κ. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η χρήση του συστήματος από μη
εξουσιοδοτημένους χρήστες, όταν π.χ. έχει πάψει η σχέση εργασίας με το Κ.Γ.. Το
έντυπο αποστέλλεται με fax στη διεύθυνση της παραγράφου 4.7.3.
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 – Δαπάνες Λειτουργίας

Η λειτουργία των Κ.Γ. είναι πενθήμερη. Οι εργάσιμες ημέρες είναι Δευτέρα έως και
Παρασκευή, κλειστά παραμένουν το Σάββατο και την Κυριακή. Για το ωράριο
εργασίας των υπαλλήλων ισχύουν τα προβλεπόμενα στις οικείες διατάξεις.
Για το ωράριο λειτουργίας των Υποθηκοφυλακείων κατά την μεταβατική τους
λειτουργία ως Κ.Γ. καθώς και τις ώρες προσέλευσης του κοινού για επιτόπια έρευνα
των τηρούμενων στοιχείων ή κατάθεση αιτήσεων και παραλαβή πιστοποιητικών,
ισχύουν οι αποφάσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη λειτουργία των οικείων
Υποθηκοφυλακείων. Εκτός του ωραρίου λειτουργίας για το κοινό, απαγορεύεται η
είσοδος και η παραμονή οποιουδήποτε άλλου στο χώρο, εκτός του προσωπικού του
Κ.Γ..
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

Σχετικά με τα ζητήματα προσωπικού των Κ.Γ. ισχύουν τα ακόλουθα:
4.9.1 Υπηρεσιακή και Μισθολογική Κατάσταση Προσωπικού
Κατά τη μεταβατική περίοδο λειτουργίας των άμισθων Υποθηκοφυλακείων ως Κ.Γ.
ισχύουν τα ακόλουθα για την υπηρεσιακή και μισθολογική κατάσταση του προσωπικού
τους:
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Ο Υποθηκοφύλακας παραμένει άμισθος δημόσιος λειτουργός και εξακολουθεί να
προΐσταται του Υποθηκοφυλακείου και του Κ.Γ. 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 Κ.Γ..



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 Κ.Γ., 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 Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδας και
του Συλλόγου των Υπαλλήλων των Αμίσθων 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’ αριθμ. 77/2007 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους (Τμήμα Β΄), δεν απαιτείται η έκδοση της προβλεπόμενης από τη διάταξη
του άρθρου 5 του Ν.Δ. 811/1971 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας- Οικονομικών και
Δικαιοσύνης

για

τον

καθορισμό

του

συνολικού

αριθμού

υπαλλήλων

που

προσλαμβάνονται στα άμισθα Υποθηκοφυλακεία κατά τη μεταβατική περίοδο
λειτουργίας τους ως Κ.Γ..
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Συγκεκριμένα η Γνωμοδότηση αναφέρει ότι:
«… Ωστόσο την τήρηση της διαγραφόμενης στη διάταξη της παραγράφου 5 του
άρθρου 1 του Ν.Δ. 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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ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Διόρθωση αρχικών εγγραφών

Αρχικές εγγραφές είναι εκείνες που εμφανίζονται στο Κ.Β. μιας περιοχής κατά
μεταφορά από τους τελικούς αναμορφωμένους Κτηματολογικούς Πίνακες, μετά την
ολοκλήρωση

της

κτηματογράφησης

και

πριν

την

έναρξη

λειτουργίας

του

Κτηματολογίου στη συγκεκριμένη περιοχή. Πάνω στις εγγραφές αυτές στηρίζεται κάθε
μεταγενέστερη εγγραφή δικαιώματος.
Σε περίπτωση ανακριβούς αρχικής εγγραφής, είναι δυνατή η προσβολή και η διόρθωσή
της ολικά ή μερικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ετών από την ημερομηνία
δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του Υπουργού
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που προβλέπει το
άρθρο 1 παρ. 3 του ν. 2664/1998, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει για την έναρξη του
Κτηματολογίου στην κτηματογραφημένη περιοχή. Για το Ελληνικό Δημόσιο, τους
μόνιμους κατοίκους εξωτερικού ή τους μόνιμα εργαζόμενους στο εξωτερικό κατά τη
λήξη της πενταετούς προθεσμίας, η αντίστοιχη προθεσμία είναι επτά (7) έτη. Για τις
περιοχές όμως, που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν τη δημοσίευση και έναρξη
ισχύος του ν.3481/2006, η αποκλειστική προθεσμία της περίπτωσης α΄ της παραγράφου
αυτής είναι δώδεκα (12) έτη, εκτός εάν πρόκειται για το Ελληνικό Δημόσιο και για
μόνιμους κατοίκους εξωτερικού ή εργαζόμενους μόνιμα στο εξωτερικό κατά τη λήξη
της δωδεκαετούς αυτής προθεσμίας, για τους οποίους η προθεσμία άσκησης της αγωγής
είναι δεκατέσσερα (14) έτη.
Μετά τη λήξη των παραπάνω προθεσμιών, οι αρχικές εγγραφές καθίστανται οριστικές
και παράγουν αμάχητο τεκμήριο ως προς την ακρίβειά τους, δηλαδή δεν είναι δυνατή
οποιαδήποτε μεταβολή του περιεχομένου τους.
Το είδος του σφάλματος στις αρχικές εγγραφές καθορίζει και τη διαδικασία διόρθωσης.
Συγκεκριμένα, ο νόμος διακρίνει τις περιπτώσεις που απαιτούν δικαστική απόφαση από
εκείνες που οφείλονται σε πρόδηλο σφάλμα και μπορούν να διορθωθούν διοικητικά,
χωρίς δικαστική παρέμβαση με απόφαση του Προϊσταμένου του Κ.Γ.. Ειδικότερες
περιπτώσεις διόρθωσης ανακριβούς πρώτης εγγραφής αναλύονται στα επόμενα υπό 5.2
και 5.3 κεφάλαια.
Για τη συζήτηση ενώπιον Δικαστηρίου αγωγών και αιτήσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 6 παρ. 2, 3 και 8 του ν.2664/1998, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
προσκομίζεται, με ποινή απαραδέκτου, αντίγραφο Κ.Φ. και απόσπασμα Κ.Δ. του
ακινήτου, στο οποίο αφορά η διόρθωση. Ακόμα, σε περίπτωση που το αίτημα της αγωγής ή
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της αίτησης διόρθωσης αφορά σε αλλαγές και στα Κ.Δ., κατά τη συζήτηση της αγωγής ή
της αίτησης και με ποινή απαραδέκτου, αντί του αποσπάσματος Κ.Δ. προσκομίζεται
τοπογραφικό Διάγραμμα Γεωμετρικών Μεταβολών, στο οποίο αποτυπώνεται η όποια
γεωμετρική μεταβολή επέρχεται με την αιτούμενη διόρθωση. Στην τελευταία περίπτωση
προσκομίζεται, με ποινή απαραδέκτου, και η Εισήγηση της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. (ή του οικείου
Κ.Γ., εάν αυτό έχει συσταθεί) για τη Συνδρομή των Τεχνικών Προϋποθέσεων της
Απεικόνισης της Γεωμετρικής Μεταβολής που επέρχεται με την αιτούμενη διόρθωση στα
Κ.Δ.. Οι ίδιες προϋποθέσεις ισχύουν και για τη συζήτηση ενώπιον Δικαστηρίου αιτήσεων
και προσφυγών που ασκούνται κατά τα άρθρα 18 παρ. 2 και 19 παρ. 2 για τη διόρθωση
προδήλων σφαλμάτων και σφαλμάτων που αφορούν σε γεωμετρικά στοιχεία των πρώτων
κτηματολογικών εγγραφών. Η ως άνω Εισήγηση εκδίδεται κατόπιν υποβολής αίτησης προς
την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. (βλ. παράρτημα).
Μετά την άσκηση και καταχώριση της αγωγής για τη διόρθωση των αρχικών εγγραφών,
επιτρέπεται η μεταβίβαση και η επιβάρυνση του δικαιώματος για το οποίο ζητείται η
αναγνώριση και η διόρθωση της ανακριβούς εγγραφής κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις
διατάξεις του άρθρου 7α παρ. 1.
5.2

Διόρθωση με Δικαστική Απόφαση

Η διαδικασία της διόρθωσης με δικαστική απόφαση περιλαμβάνει:
1.

Τη διαδικασία του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 2664/1998.

2.

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

3.

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

4.

Τη διαδικασία του άρθρου 6 παρ. 8 του ν. 2664/1998.

5.2.1 Άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 2664/1998
Εάν πρόκειται για ζήτημα ιδιοκτησιακής αμφισβήτησης, εάν δηλαδή το ακίνητο έχει
καταχωριστεί στο Κτηματολόγιο στο όνομα τρίτου, ο οποίος δε συναινεί σε αίτηση
διόρθωσης προδήλου σφάλματος (κατωτέρω υπό 5.3.2.), τότε είναι απαραίτητη η άσκηση
αγωγής (αναγνωριστικής ή διεκδικητικής) ενώπιον του αρμοδίου καθ’ ύλην και κατά τόπον
Δικαστηρίου από όποιον έχει έννομο συμφέρον μέσα στην αποκλειστική προθεσμία που
κατά περίπτωση ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 2 έως την οριστικοποίηση των
πρώτων εγγραφών.
Η αγωγή είναι εγγραπτέα πράξη και εγγράφεται στα Κ.Φ. με την ίδια διαδικασία των
υπολοίπων εγγραπτέων πράξεων. Οι πρώτες εγγραφές, των οποίων η ακρίβεια
αμφισβητήθηκε με σχετική αγωγή, διορθώνονται σύμφωνα με αμετάκλητη δικαστική
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απόφαση. Για τη διόρθωση απαιτείται η υποβολή αίτησης στο Κ.Γ., με την οποία
συνυποβάλλονται η απόφαση και τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει το αμετάκλητο
αυτής (άρθρο 17 του ν.2664/1998). Η διόρθωση ακολουθεί την αυτή διαδικασία με την
εγγραφή πράξης.
5.2.2 Άρθρο 6 παρ. 3α του ν. 2664/1998
Εάν η διόρθωση των αρχικών εγγραφών αφορά σε ακίνητο «ΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ», η διόρθωση μπορεί να ζητηθεί με αίτηση εκείνου που ισχυρίζεται ότι
έχει το εγγραπτέο δικαίωμα, η οποία υποβάλλεται ενώπιον του Κτηματολογικού
Δικαστή 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 Δημόσιο και εγγράφεται στο Κ.Φ. του ακινήτου. Το ίδιο ισχύει και σε
περίπτωση της κύριας παρέμβασης. Η κοινοποίηση της αιτήσεως γίνεται με επίδοση
επικυρωμένου αντιγράφου της. Εφόσον η αίτηση γίνει τελεσιδίκως δεκτή, διορθώνεται
η αρχική εγγραφή.
Ειδικότερη μνεία στο άρθρο 6 παρ. 3α του ν. 2664/1998, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, γίνεται για τις εξής δύο περιπτώσεις:
α) Όταν η διόρθωση αφορά σε ανακριβή αρχική εγγραφή δικαιώματος που έχει
καταχωριστεί μερικά με την ένδειξη «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ» και μερικά
υπέρ τρίτου προσώπου που αναγράφεται ως δικαιούχος, τότε ασκείται η αγωγή
του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 2664/1998, που απευθύνεται κατά του Ελληνικού
Δημοσίου και κατά του αναγραφόμενου ως δικαιούχου του δικαιώματος στο
οποίο αφορά η εγγραφή κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο αυτή.
Το ίδιο ισχύει και για τη διόρθωση αρχικών εγγραφών επί ακινήτου, που
τμήματά του έχουν καταχωριστεί με την ένδειξη «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ»
και υπέρ τρίτου προσώπου που αναγράφεται ως δικαιούχος.
β) Κατ’ εξαίρεση όσων ορίζονται στο άρθρο 6 παρ. 3α, όταν πρόκειται για
διόρθωση αρχικής εγγραφής επί γεωτεμαχίου με την ένδειξη «ΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ» και ο δικαιούχος επικαλείται ως τίτλο κτήσης την έκτακτη
χρησικτησία, ασκείται η αγωγή του άρθρου 6 παρ.2 του ν. 2664/1998, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, που απευθύνεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου.
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5.2.3 Άρθρο 6 παρ. 3β του ν. 2664/1998
Με τη διαδικασία του άρθρου 6 παρ. 3α του ν. 2664/1998 μπορεί να ζητηθεί και η
διόρθωση της εγγραφής «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ» στην περίπτωση που ο αιτών
επικαλείται ως τίτλο κτήσης πράξη μεταγραπτέα κατά την κείμενη νομοθεσία, η οποία
δεν έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο. Στην περίπτωση αυτή με την αίτηση
ζητείται η διόρθωση της πρώτης εγγραφής και η καταχώριση του δικαιώματος στον
φερόμενο στο μη μεταγεγραμμένο τίτλο ως αποκτώντα, εφόσον συντρέχουν όλες οι
κατά το ουσιαστικό δίκαιο προϋποθέσεις για την κτήση του δικαιώματος.
Για τη διόρθωση της εγγραφής που διατάσσεται με απόφαση του Κτηματολογικού
Δικαστή σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, υποβάλλεται στο Κ.Γ. 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 παρ. 3β του ν. 2664/1998, δηλαδή 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, τότε
καταβάλλονται ταυτόχρονα τα τέλη και δικαιώματα για την καταχώριση της οικείας
εγγραπτέας πράξης στα Κ.Φ.. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη του
άρθρου 17 παρ. 3 του ν. 2664/1998.
5.2.4 Άρθρο 6 παρ. 8 του ν. 2664/1998
Τέλος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διάταξη του άρθρου 6 παρ.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 Δικαστή και μέχρι τον ορισμό του τελευταίου ενώπιον
του Μονομελούς Πρωτοδικείου της Περιφέρειας του Κ.Γ., που δικάζει κατά τη
διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, τη διόρθωση στοιχείων της πρώτης εγγραφής,
περιγραφικών και γεωμετρικών, τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
άρθρου 20α. Με την αίτηση αυτή δεν επιτρέπεται, επί ποινή απαραδέκτου, να τίθενται
υπό αμφισβήτηση τα δικαιώματα συνδικαιούχων, τα όρια όμορων ακινήτων ή τα
δικαιώματα τρίτων προσώπων επ’ αυτών. Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών
από την κατάθεσή της και επί ποινή απαραδέκτου, η αίτηση καταχωρίζεται στο Κ.Φ.
του ακινήτου. Εφόσον η αίτηση γίνει τελεσιδίκως δεκτή, διορθώνεται η εγγραφή. Για
τη διόρθωση εγγραφής που διατάσσεται με απόφαση του Κτηματολογικού Δικαστή,
σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 8, υποβάλλεται στο Κ.Γ. αίτηση από όποιον έχει έννομο
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συμφέρον. Με την αίτηση συνυποβάλλονται η απόφαση και τα έγγραφα, από τα οποία
προκύπτει ότι η απόφαση έχει καταστεί τελεσίδικη.
5.3

Διόρθωση αρχικής εγγραφής με Απόφαση Προϊσταμένου Κτηματολογικού
Γραφείου

Η διοικητική, χωρίς δικαστική παρέμβαση, διαδικασία διόρθωσης των αρχικών
εγγραφών με την έκδοση απόφασης του Προϊσταμένου του Κ.Γ., προβλέπεται στις
διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 4, 18, 19 και 20α του ν. 2664/1998, όπως

έχει

τροποποιηθεί και ισχύει.
Ειδικότερα:
5.3.1 Άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 2664/1998
1.

Στη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 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 ή 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 Κ.Γ., προς το σκοπό της
μεταφοράς της σχετικής εγγραφής από τα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου στα Κ.Β. 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 Κ.Φ. 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 Κ.Φ.). Στις περιπτώσεις των πάσης φύσεως βαρών η διάταξη του άρθρου
6 παρ. 4 εφαρμόζεται ανεξάρτητα του αν η καταχώριση της συστατικής πράξης του
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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 παρ. 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 παρ. 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 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 παρ. 4 στο Κ.Φ. 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 Κ.Β., 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
Κ.Δ. του ακινήτου, όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.5 του 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 Κ.Δ. του ακινήτου, όπως ορίζεται
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στο άρθρο 14 παρ.4 του ιδίου νόμου. Για την υποβολή της αίτησης καταχώρισης πράξεων
με αυτό το περιεχόμενο στα Κ.Β., βλ. ενότητα 4.4.1. περ. 3.
5.

Η αίτηση του άρθρου 6 παρ. 4 δεν επιβαρύνεται με τέλη και δικαιώματα,

αναλογικά ή πάγια και υποβάλλεται εντός της προθεσμίας που ισχύει για την αγωγή του
άρθρου 6 παρ. 2, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα
7 και 7α.
6.

Με την αίτηση συνυποβάλλονται επικυρωμένα αντίγραφα των δημοσίων

εγγράφων

και

πιστοποιητικά

εγγραφής

τους

στα

βιβλία

του

οικείου

Υποθηκοφυλακείου, από τα οποία προκύπτει η νόμιμη μεταβίβαση, αλλοίωση,
επιβάρυνση ή κατάργηση του καταχωρισθέντος στις αρχικές κτηματολογικές εγγραφές
εγγραπτέου δικαιώματος.
7.

Η αποδοχή ή η απόρριψη της αίτησης γίνεται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και

πάντως σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία
υποβολής της. Η καταχώριση στα Κ.Φ. της πράξης για την οποία έχει υποβληθεί αίτηση
γίνεται κατόπιν απόφασης του Προϊσταμένου του Κ.Γ., εφόσον συντρέχουν όλες οι
απαιτούμενες προς τούτο προϋποθέσεις. Χρόνος καταχώρισης στα Κ.Φ. θεωρείται η
ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την καταχώριση. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα
οριζόμενα στο άρθρο 16 παρ. 2,3,4 και 4 α. του ν. 2664/1998.
8.

Κατά της απόφασης του Προϊσταμένου, θετικής ή αρνητικής, ο αιτών, ο αρχικός

εγγεγραμμένος και κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον μπορούν να υποβάλουν
αντιρρήσεις ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16
παρ. 5 του ν.2664/1998.
9.

Για τη διορθωμένη εγγραφή, που καταχωρίστηκε στο Κ.Β. σύμφωνα με τη

διαδικασία του άρθρου 6 παρ. 4, ισχύουν αναλόγως τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του
ν.2664/1998, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10.

Η χρονολογική σειρά καταχώρισης στο Κ.Φ. εγγραπτέων πράξεων με τη

διαδικασία του άρθρου 6 παρ. 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 παρ. 4 του
ν.2664/1998.
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5.3.2 Άρθρο 18 του ν. 2664/1998: Διόρθωση προδήλων σφαλμάτων
Ο Προϊστάμενος του Κ.Γ. μπορεί, ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον,
που δεν επιβαρύνεται με τέλη και δικαιώματα, πάγια ή αναλογικά
αυτεπαγγέλτως,

να

προβαίνει

στη

διόρθωση

προδήλων

σφαλμάτων

ή και
των

κτηματολογικών εγγραφών, ιδίως σε περίπτωση λανθασμένης αναγραφής στα Κ.Φ.
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 20α του
ν. 2664/1998. Στη διάταξη του άρθρου 18 παρ. 1ζ ορίζεται, ότι η υποβολή Αίτησης
Διόρθωσης Προδήλου Σφάλματος δεν συνιστά αναγκαία προδικασία για την υποβολή
και συζήτηση ενώπιον του δικαστηρίου αγωγών και αιτήσεων διόρθωσης των
κτηματολογικών εγγραφών, αρχικών και μεταγενέστερων, κατά τις διατάξεις του 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.
Μετά 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
προδήλου σφάλματος κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου του
Κ.Γ., 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 Δωδεκανήσου, 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 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 παρ. 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
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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 προδήλων
σφαλμάτων των αρχικών εγγραφών, θα πρέπει οι Προϊστάμενοι των Κ.Γ. 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 Διεύθυνση της Ε.Κ.ΧΑ. 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 προδήλου σφάλματος από τα Κ.Γ. και με την εν γένει διαδικασία υποβολής και
επεξεργασίας των αιτήσεων διόρθωσης, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:
1.

Η διόρθωση του προδήλου σφάλματος διενεργείται κατόπιν απόφασης του

Προϊσταμένου του Κ.Γ., η οποία εκδίδεται είτε αυτεπαγγέλτως, είτε ύστερα από αίτηση
όποιου έχει έννομο συμφέρον. Εάν υποβληθεί αίτηση, τότε αυτή καταχωρίζεται στο Κ.Φ.
του ακινήτου.
2.

Για τις περιπτώσεις των αιτημάτων διόρθωσης λόγου προδήλου σφάλματος των

αρχικών εγγραφών μέσω των οποίων επέρχεται αντικατάσταση (εκτοπισμός)
δικαιώματος τρίτου προσώπου (άρθρο 18 παρ. 1β περ. αα) είναι απαραίτητη η
συναίνεση του τρίτου, η οποία θα προκύπτει δια της συνυπογραφής της αιτήσεως, η
συναίνεση δε αυτή δεν θα πρέπει να υποκρύπτει άτυπη μεταβίβαση ή μεταβολή του
τίτλου του ακινήτου. Οι ίδιες προϋποθέσεις σχετικά με τη ρητή συναίνεση του
εκτοπιζόμενου τρίτου ισχύουν για την περίπτωση κατάθεσης αίτησης διόρθωσης λόγω
προδήλου σφάλματος με γεωμετρικά στοιχεία, με την οποία θα πρέπει να
συνυποβάλλονται όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η αιτούμενη διόρθωση των
γεωμετρικών στοιχείων του ακινήτου και ο σχετικός με αυτήν εκτοπισμός δικαιώματος
του τρίτου.
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Εάν ζητηθεί με τη διαδικασία του προδήλου σφάλματος η διόρθωση αρχικής

εγγραφής «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ», τότε είναι απαραίτητη η συναίνεση του
Ελληνικού Δημοσίου.
4.

Εξαιρετικά δεν απαιτείται η συναίνεση του Ελληνικού Δημοσίου, όπως ρητά

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

Εάν πρόκειται για δικαίωμα που προκύπτει από δημόσιο έγγραφο, με βάση
το οποίο έχουν καταχωριστεί στο Κ.Φ. 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 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ» 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 Δημοσίου).
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 Δημοσίου ή
Ν.Π.Δ.Δ.

δ)

Όταν το ακίνητο με την ένδειξη «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ», 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 Κ.Φ., αλλά το αντιστοιχούν σε αυτήν ποσοστό
συγκυριότητας

επί

του

γεωτεμαχίου

εμφανίζεται

με

την

ένδειξη

«ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ». Στην περίπτωση αυτή με την απόφαση
διόρθωσης του Προϊσταμένου του Κ.Γ., δημιουργείται αυτοτελές Κ.Φ. για
την οριζόντια ή κάθετη αντίστοιχα, ιδιοκτησία.
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Είναι χρήσιμο όμως να διευκρινιστεί με βάση το σκοπό της διάταξης του άρθρου

18 ότι η συναίνεση του Ελληνικού Δημοσίου δεν είναι σε κάθε περίπτωση αναγκαία,
όταν πρόκειται για διόρθωση αρχικής εγγραφής «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ».
Συγκεκριμένα, όταν η αρχική εγγραφή «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ» οφείλεται σε
αστοχία ή παραδρομή κατά την κτηματογράφηση, τότε για τη διόρθωση δεν είναι
απαραίτητη η συναίνεση του Δημοσίου, 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 παρ. 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 παρ. 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 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ».
Εφόσον από το αρχείο κτηματογράφησης προκύπτει ότι η αλλαγή αυτή δεν
δικαιολογείται από οιονδήποτε νόμιμο λόγο, τότε στην περίπτωση αυτή
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 προδήλου σφάλματος μπορεί να επιδιωχθεί και η
διόρθωση των αρχικών εγγραφών «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ» υπέρ του
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Ελληνικού Δημοσίου επί ακινήτων του, για τα οποία δεν υπεβλήθη δήλωση
κατά την κτηματογράφηση. Τούτο προκύπτει από το γεγονός ότι, αφού το
Δημόσιο μπορεί να συναινέσει για τη διόρθωση υπέρ τρίτου εγγραφής
«ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ» με τη διαδικασία του προδήλου σφάλματος,
οιαδήποτε άλλη διατύπωση παρέλκει για τη διόρθωση ακινήτων ιδιοκτησίας
του, δεδομένου ότι:


το Δημόσιο δεν υπείχε υποχρέωση υποβολής δήλωσης του
ν.2308/1995 κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης (άρθρο 2 παρ. 2
του ν. 2308/1995) και



η διαδικασία διόρθωσης των αρχικών εγγραφών «ΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ», είτε με δικαστική απόφαση, είτε με απόφαση του
Προϊσταμένου του Κ.Γ., που προβλέπεται στις διατάξεις του νόμου
2664/1998, όπως αυτός ισχύει, αποσκοπεί στην προάσπιση των
συμφερόντων του Δημοσίου, 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 Δημόσιο ακινήτου, που
έχει καταχωριστεί στις αρχικές εγγραφές ως «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ». Για τη
διόρθωση στις περιπτώσεις αυτές το Δημόσιο 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.

Διόρθωση του προδήλου 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 συνδρομή της συναίνεσης θα πρέπει
να στηρίζεται στο περιεχόμενο και μόνο των εγγράφων που προσκομίζουν και
επικαλούνται οι ενδιαφερόμενοι.
7.

Στην περίπτωση κατά την οποία

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 Χωρικών Μεταβολών την εντολή
του να προχωρήσει η διόρθωση σύμφωνα με τη συνημμένη απόφασή του. Η
καταχώριση της απόφασης στο Σ.Π.Ε.Κ. γίνεται επιβάλλοντας χωρική δέσμευση στους
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επηρεαζόμενους Κ.Α.Ε.Κ., που αίρεται μετά την ολοκλήρωση των αλλαγών από το
Τμήμα Χωρικών Μεταβολών.
8.

Οι αιτήσεις για διόρθωση προδήλου σφάλματος με αίτημα διόρθωσης και των

γεωμετρικών στοιχείων του ακινήτου ελέγχονται από το αρμόδιο Κ.Γ. ως προς τη
συνδρομή των κατά νόμο απαιτούμενων προϋποθέσεων για την υποβολή τους και στη
συνέχεια αποστέλλονται στο Τμήμα Χωρικών Μεταβολών για την έκδοση τεχνικής
εισήγησης. Η αίτηση πρέπει να στηρίζεται στον οικείο τίτλο κτήσης και ενδεικτικά
μπορεί να αφορά στις ακόλουθες περιπτώσεις:
o Διόρθωση ορίων γεωτεμαχίου με προσάρτηση σε αυτό όλης της
επιφάνειας

όμορου Κ.Α.Ε.Κ., η οποία συνεπάγεται τον εκτοπισμό

δικαιούχου, όμορου ή άλλου (σε άλλη θέση) γεωτεμαχίου.
o Διόρθωση Κ.Δ. με την ορθή απεικόνιση του περιγραφομένου ακινήτου
σύμφωνα με τον προσκομιζόμενο τίτλο κτήσης του (π.χ. στον τίτλο
κτήσης αναφέρεται ένα γεωτεμάχιο, ενώ στα Κ.Δ. έχουν καταχωριστεί ως
δύο γεωτεμάχια με τον αυτό τίτλο κτήσης).
o Διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών και Κ.Δ. για την ορθή εφαρμογή
αποφάσεων των Δευτεροβαθμίων Επιτροπών Ενστάσεων.
9.

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης διόρθωσης λόγω προδήλου σφάλματος, εάν ο

Προϊστάμενος του Κ.Γ. 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 Δικαστή 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 Δικαστή καταχωρίζεται στο Κ.Φ. του ακινήτου και η
απόφαση του Προϊσταμένου αρχειοθετείται στο Αρχείο Αποφάσεων Προϊσταμένου
Κ.Γ..

5.4

Άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 2664/1998: Διόρθωση 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 Κ.Β., όταν η
διόρθωση αυτή συνιστά συμμόρφωση σε αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Η ρύθμιση αυτή
εφαρμόζεται και για τις πρώτες εγγραφές σύμφωνα με το άρθρο 20α του ν. 2664/1998. Για
την υποβολή και τον έλεγχο των αιτήσεων ισχύουν αναλογικά τα αναφερόμενα στα κεφ.
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4.4.1 και 4.4.2 του παρόντος εγγράφου. Η διόρθωση ακολουθεί την αυτή διαδικασία με την
εγγραφή πράξης.
5.5

Άρθρο 19 παρ. 2 του ν.2664/1998: Διόρθωση 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 αφορά αποκλειστικά στη διόρθωση των Κ.Δ.
ακινήτων, για τα οποία έχουν καταχωρισθεί ορθά τα εγγραπτέα δικαιώματα στις
αρχικές κτηματολογικές εγγραφές.
Επισημαίνεται ότι η αιτούμενη διορθωτική ενέργεια θα πρέπει να βασίζεται στα ακόλουθα:


είτε στα στοιχεία του πρόσφατα μεταγεγραμμένου τίτλου ιδιοκτησίας, όπως το
εμβαδόν, οι διαστάσεις και η γεωμετρική περιγραφή του ακινήτου, καθώς και στο
τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει τον τίτλο (όπου υπάρχει και αναφέρεται),



είτε σε μεταγεγραμμένη διοικητική πράξη,



είτε σε δικαστική απόφαση.

Αν το αίτημα διόρθωσης στηρίζεται σε επίκληση στοιχείων διαφορετικών από τα
προηγούμενα, αυτά αξιολογούνται κατά περίπτωση.
Η Αίτηση Διόρθωσης Γεωμετρικών Στοιχείων, η οποία δεν επιβαρύνεται με τέλη και
δικαιώματα,

πάγια ή

αναλογικά,

συνοδεύεται

από

τοπογραφικό

Διάγραμμα

Γεωμετρικών Μεταβολών, στο οποίο αποτυπώνεται η γεωμετρική μεταβολή που
επέρχεται με την αιτούμενη διόρθωση. Ως εκ τούτου, για την υποβολή της αίτησης 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 διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών.
Επηρεαζόμενα γεωτεμάχια μπορεί να είναι και όμορα γεωτεμάχια ειδικών εκτάσεων. Η
αίτηση καταχωρίζεται, με ποινή απαραδέκτου, στο Κ.Φ. του ακινήτου του αιτούντος
και των ακινήτων των δικαιούχων που τυχόν επηρεάζονται από την αποδοχή της, στη
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θέση που καταχωρίζεται και η αγωγή του άρθρου 13 παρ. 2 του ν. 2664/1998, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει. Όπως δε, ρητά προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 2
περ. ε΄, , η υποβολή Αίτησης Διόρθωσης Γεωμετρικών Στοιχείων δεν συνιστά αναγκαία
προδικασία για την υποβολή και συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αγωγών και
αιτήσεων διόρθωσης των κτηματολογικών εγγραφών, αρχικών και μεταγενέστερων.
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
επηρεαζόμενων όμορων γεωτεμαχίων. Μόνο τα αναγραφόμενα στην αίτηση κατά Κ.Α.Ε.Κ.
γεωτεμάχια (που αφορά η διόρθωση και τα επηρεαζόμενα από αυτήν) είναι δεσμευτικά για
την πρωτοκόλληση και την επεξεργασία της αίτησης, επ’ αυτών δε εκδίδεται η απόφαση περί
διόρθωσης. Στην αίτηση διόρθωσης θα πρέπει να υπάρχει περιγραφή του σφάλματος που
εντοπίζεται, καθώς και περιγραφή της αιτούμενης διορθωτικής ενέργειας. Συγκεκριμένα
απαιτείται τεχνική έκθεση, στην οποία αναγράφεται το σφάλμα, οι διορθωτικές ενέργειες, οι
επηρεαζόμενοι Κ.Α.Ε.Κ. των ακινήτων που εμπλέκονται στη διόρθωση, το τελικό εμβαδόν
του/των γεωτεμαχίου/ων που προκύπτει μετά τη διόρθωση αυτών, καθώς και το Διάγραμμα
Γεωμετρικών Μεταβολών στο οποίο απεικονίζονται οι εν λόγω γεωμετρικές μεταβολές, το
οποίο συνυποβάλλεται με την αίτηση. Εάν στη συνέχεια κατά την επεξεργασία της αίτησης
από το Τμήμα Χωρικών Μεταβολών προκύψουν περισσότεροι ή άλλοι επηρεαζόμενοι
Κ.Α.Ε.Κ., τότε δύναται να κατατεθεί συμπληρωματική αίτηση η οποία θα τους
περιλαμβάνει, ή άλλως, θα πρέπει να παραιτηθεί ο ενδιαφερόμενος από την αρχική αίτηση
και να υποβάλει εξαρχής νέα αίτηση με όλα τα επηρεαζόμενα ακίνητα. Στην περίπτωση αυτή
εκδίδεται μία απόφαση του Προϊσταμένου επί της αρχικής και της συμπληρωματικής
αίτησης.
2.

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

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

β.

Τοπογραφικό

Διάγραμμα

Γεωμετρικών

Μεταβολών,

στο

οποίο

απεικονίζεται η γεωμετρική μεταβολή που περιγράφει η αίτηση διόρθωσης
και πρέπει να περιλαμβάνει τόσο την αρχική κατάσταση των γεωτεμαχίων
σύμφωνα με το Κτηματογραφικό Διάγραμμα, όσο και

την τελική τους

κατάσταση μετά την αιτούμενη μεταβολή. Η σύνταξη του γίνεται με βάση την
«Οδηγία για την αποτύπωση των γεωμετρικών μεταβολών που αφορούν τα
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κτηματολογικά διαγράμματα», που μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα
της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.(http://www.ktimatologio.gr/ktima/uploads/files/2921.pdf)
και πρέπει να συνοδεύεται από 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.
δ.

Όταν πρόκειται για διοικητικές πράξεις, συνυποβάλλεται αντίγραφο της
οικείας διοικητικής πράξης επικυρωμένο από την αρχή που την εξέδωσε με
τα τυχόν συνοδευτικά της έγγραφα (π.χ. πίνακες, διαγράμματα κ.λπ.).

3.

Η αίτηση, τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και τα διαγράμματα κατατίθενται εις

διπλούν (πρωτότυπο και απλό αντίγραφο), ώστε τα πρωτότυπα έγγραφα να παραμένουν
στο Κ. Γ. και τα αντίγραφα να αποστέλλονται για επεξεργασία στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.
4.

Η αίτηση διόρθωσης, εφόσον πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις

υποβολής της, πρωτοκολλείται σε όλους τους αναγραφόμενους Κ.Α.Ε.Κ. (γεωτεμάχια,
διηρημένες ιδιοκτησίες1, ειδικές εκτάσεις) και καταχωρίζεται οριστικά στα Κ.Φ. των
ακινήτων στα οποία αφορά.
5.5.2

Επεξεργασία Αίτησης Διόρθωσης Σφαλμάτων που αφορούν σε γεωμετρικά
στοιχεία

1.

Έλεγχος από τον Προϊστάμενο του Κ.Γ. 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 παρ. 2 του ν.
2664/1998 και όχι για τυχόν νέα οριοθέτηση, διά της οποίας 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 Τμήματος Χωρικών Μεταβολών για την
τεχνική αξιολόγηση του περιεχομένου της αίτησης που αφορά στη διόρθωση
γεωμετρικών στοιχείων των ακινήτων.
2.

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

έναν προκαταρκτικό έλεγχο της αίτησης ως προς τη πληρότητα του φακέλου και ως
προς τη συμβατότητα του Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών με τα Κ.Δ. και
1

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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συμπληρώνει αντίστοιχα το έντυπο ελέγχου αίτησης διόρθωσης ορίων. 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 Χωρικών Μεταβολών της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.
Το Τμήμα Χωρικών Μεταβολών εξετάζει την αίτηση ως προς την πληρότητα

3.

των προσκομιζόμενων στοιχείων και αξιολογεί από τεχνική άποψη τη δυνατότητα
ενημέρωσης της χωρικής κτηματολογικής βάσης

σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα

έγγραφα και διαγράμματα. Ακολούθως, αποστέλλει με τηλεομοιοτυπία (fax) ή
ηλεκτρονικά μέσω του Σ.Π.Ε.Κ. προς το Κ.Γ. εισήγηση με το αποτέλεσμα του τεχνικού
ελέγχου
Εάν κατά την επεξεργασία της αίτησης από το Τμήμα Χωρικών Μεταβολών

4.

προκύψει, ότι για την υλοποίηση της αιτούμενης μεταβολής των γεωμετρικών
στοιχείων των γεωτεμαχίων πρέπει να επηρεαστούν και άλλα γεωτεμάχια, τότε στην
τεχνική εισήγηση αναγράφονται ο/οι Κ.Α.Ε.Κ. για τους οποίους εκτιμάται ότι θα πρέπει
να υποβληθεί συμπληρωματική αίτηση.
Σχετικά με το αποτέλεσμα του ελέγχου που καταγράφεται επί της τεχνικής

5.

εισήγησης, αυτό διαφοροποιείται ως εξής:


Στην περίπτωση που από τον έλεγχο της αίτησης προκύπτει «ΤΥΠΙΚΗ
ΕΛΛΕΙΨΗ», στην εισήγηση αναγράφονται τα ελλείποντα στοιχεία και
ορίζεται εύλογο χρονικό διάστημα προσκόμισής τους. Εάν τα ελλείποντα
στοιχεία δεν προσκομίζονται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος που
κρίνεται κατά περίπτωση από τον Προϊστάμενο του Κ.Γ., προτείνεται η
έκδοση απορριπτικής απόφασης του Προϊσταμένου του Κ.Γ..



Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα του τεχνικού ελέγχου οδηγεί σε
ασυμφωνία

της

συνυποβαλλόμενων

αιτούμενης
εγγράφων

διορθωτικής
και

ενέργειας

διαγραμμάτων,

τότε

και
η

των
αίτηση

χαρακτηρίζεται ως «ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΑ» από τεχνική άποψη και στην
εισήγηση αναφέρονται οι σχετικοί λόγοι απόρριψης.


Στην περίπτωση που η αίτηση κρίνεται «ΔΕΚΤΗ», στην εισήγηση
αναφέρονται τα επηρεαζόμενα γεωτεμάχια από την αιτούμενη διόρθωση και
τα εμβαδά που προκύπτουν μετά τη διόρθωση των ορίων βάσει των
προσκομιζόμενων στοιχείων της αίτησης.

6.

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

δικαιώματα ομόρων δικαιούχων και σε καταφατική περίπτωση, σύμφωνα με ρητή και
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στις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 του ν. 2664/1998,

αντίγραφο της αίτησης συνοδευόμενο από αντίγραφο του συνυποβαλλόμενου
τοπογραφικού Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών καθώς και από αντίγραφο της
αυτεπαγγέλτως εκδιδόμενης υπηρεσιακής εισήγησης του Τμήματος Χωρικών Μεταβολών
για τη συνδρομή των τεχνικών προϋποθέσεων της απεικόνισης της γεωμετρικής
μεταβολής που επέρχεται με την αιτούμενη διόρθωση στα κτηματολογικά διαγράμματα,
κοινοποιείται με επιμέλεια του αιτούντος σε αυτούς με ποινή απαραδέκτου. Λοιπά
δικαιολογητικά, που τυχόν έχουν υποβληθεί με την αίτηση (π.χ. αντίγραφα τίτλων,
πιστοποιητικά κ.λπ.) και

εξυπηρετούν ανάγκες νομιμοποίησης του αιτούντος και

περαιτέρω της τεκμηρίωσης του αιτήματός του ενώπιον του Προϊσταμένου του οικείου
Κ.Γ., μπορούν να αναζητηθούν από τους επηρεαζόμενους ομόρους δικαιούχους με
επιτόπια έρευνα στο Κ.Γ.. Ο Προϊστάμενος του Κ.Γ. ορίζει εύλογη προθεσμία, εντός
της οποίας οι δικαιούχοι όμορων ακινήτων έχουν δικαίωμα να υποβάλουν τις απόψεις
τους εγγράφως. Για τις ανάγκες της κοινοποίησης, 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).



Επικυρωμένο από το Κ.Γ. αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης μαζί με τα
συνυποβαλλόμενά της και με το αποτέλεσμα ελέγχου του Τμήματος
Χωρικών Μεταβολών 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.

Κοινοποίηση της αίτησης στους δικαιούχους όμορων ακινήτων που τα δικαιώματά

τους επηρεάζονται από την αποδοχή της αίτησης, δεν απαιτείται, εφόσον αυτοί
συγκατατίθενται εγγράφως, είτε συνυπογράφοντας την αίτηση και το συνυποβαλλόμενο
Διάγραμμα Γεωμετρικών Μεταβολών, είτε με σχετική δήλωσή τους ενώπιον
συμβολαιογράφου, είτε με υπεύθυνη δήλωσή τους, επί της οποίας βεβαιώνεται αρμοδίως
το γνήσιο της υπογραφής τους, η συναίνεση δε αυτή δεν υποκρύπτει άτυπη μεταβίβαση
ή μεταβολή τίτλου του ακινήτου. Στις τελευταίες περιπτώσεις η δήλωσή τους
περιλαμβάνει ρητά και την αποδοχή της αιτούμενης γεωμετρικής διόρθωσης, όπως αυτή
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αποτυπώνεται στο συνυποβαλλόμενο με την αίτηση Διάγραμμα Γεωμετρικών Μεταβολών.
Όταν πρόκειται για

επηρεαζόμενα γεωτεμάχια με την ένδειξη «ΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ», η αίτηση κοινοποιείται στο Ελληνικό Δημόσιο, εκτός αν αυτό
συγκατατίθεται σύμφωνα με τα ανωτέρω.
8.

Εάν υποβληθούν απόψεις (αντιρρήσεις– παρατηρήσεις) από τους όμορους

δικαιούχους, αυτές πρωτοκολλούνται στο βιβλίο Αλληλογραφίας Εισερχομένων –
Εξερχομένων και αρχειοθετούνται στους Κτηματολογικούς Φακέλους των ακινήτων που
αφορούν. Οι απόψεις εκτιμώνται ελεύθερα από τον Προϊστάμενο του Κ.Γ.. Σημειώνεται,
ότι η συναίνεση των όμορων επηρεαζόμενων δικαιούχων δεν είναι απαραίτητη εκ του
νόμου προϋπόθεση για την υποβολή και αποδοχή αίτησης διόρθωσης.
9.

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, ο Προϊστάμενος αποφασίζει

για την αποδοχή, τη μερική αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης και εκδίδει σχετική
απόφαση, η οποία κοινοποιείται επίσης σε όλους τους επηρεαζόμενους όμορους. 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 Τμήματος Χωρικών Μεταβολών, η απόφαση Προϊσταμένου Κ.Γ.
αποστέλλεται μέσω fax στο Τμήμα Χωρικών Μεταβολών, το οποίο συντάσσει νέα
εισήγηση με επηρεαζόμενα πλέον μόνο τα γεωτεμάχια που αναφέρονται στην απόφαση
Προϊσταμένου Κ.Γ..
10.

Σε περίπτωση απόρριψης η απόφαση του Προϊσταμένου Κ.Γ. καταχωρίζεται

αμελλητί στα Κ.Φ. όλων των επηρεαζόμενων ακινήτων, όπου έχει καταχωριστεί η
αίτηση επί της οποίας αυτή εξεδόθη.
11.

Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης, διενεργείται προσωρινή καταχώριση της

απόφασης, χωρίς αυτή να υλοποιηθεί χωρικά. Μετά την προσωρινή καταχώριση της
απόφασης Προϊσταμένου Κ.Γ., αυτός δεν επιτρέπεται να προβεί σε καταχώριση
μεταγενέστερης εγγραφής, προτού οριστικοποιηθεί στο Κ.Φ. του ακινήτου η
προσωρινή καταχώριση δεδομένου ότι, ως προβλέπεται στην ίδια διάταξη, η άσκηση
προσφυγής αναστέλλει τη διόρθωση των κτηματολογικών εγγραφών.
Ο αιτών υποχρεούται να λάβει γνώση της απόφασης εντός ρητής προθεσμίας
δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοσή της και να την κοινοποιήσει, εντός της ίδιας
προθεσμίας, με επιμέλειά του, στους όμορους δικαιούχους, εκτός αν αυτοί έλαβαν
γνώση της απόφασης διά λήψης αντιγράφου από το Κ.Γ. με σχετική επισημείωση στο
πρωτότυπό της. Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής, παύει
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αυτοδικαίως η ισχύς της εκδοθείσας απόφασης, θεωρείται ότι δεν έγινε η καταχώρισή
της και εξαλείφεται αυτεπάγγελτα η προσωρινή διενεργηθείσα. 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 Χωρικών Μεταβολών. Στην περίπτωση όμορων
ακινήτων με την ένδειξη «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ», η απόφαση κοινοποιείται στο
Ελληνικό Δημόσιο.
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η γρήγορη εκκαθάριση των σχετικών υποθέσεων,
ενισχύεται η ασφάλεια δικαίου των συναλλαγών και αποτρέπεται η αδικαιολόγητη
παρακώλυσή τους τυχόν λόγω αμέλειας των συναλλασσομένων να διευθετήσουν τις
εκκρεμείς υποθέσεις τους ενώπιον των υπηρεσιών των Κ.Γ..
12.

Ο αιτών δικαιούται να προσφύγει στον Κτηματολογικό Δικαστή μέσα σε

προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, αφότου έλαβε γνώση της απόφασης. Το ίδιο ισχύει και
για το δικαιούχο όμορου ακινήτου που βλάπτεται από την απόφαση του Προϊσταμένου
του Κ.Γ. Στην περίπτωση αυτή η δεκαπενθήμερη προθεσμία αρχίζει από την
κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης με επιμέλεια του αιτούντος, ή αφότου έλαβε
γνώση διά λήψης αντιγράφου από το Κ.Γ. με σχετική επισημείωση στο πρωτότυπό της.
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 ομοίως
δικαίωμα προσφυγής στον Κτηματολογικό Δικαστή μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών
από τη λήξη του διμήνου αυτού. Η προσφυγή εγγράφεται, με ποινή απαραδέκτου της
συζήτησης, εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από την κατάθεσή της στα Κ.Φ. των
ακινήτων, που έχει καταχωριστεί η απόφαση επί της οποίας εξεδόθη η προσβαλλόμενη
απόφαση και αναστέλλεται η διόρθωση των κτηματολογικών εγγραφών έως την έκδοση
οριστικής απόφασης από τον Κτηματολογικό Δικαστή.
13.

Αφού διαπιστωθεί με κάθε πρόσφορο τρόπο, ότι παρήλθε άπρακτη η δεκαπενθήμερη

προθεσμία για την άσκηση προσφυγής κατά της απόφασης του Προϊσταμένου Κ.Γ. (π.χ. με
την προσκόμιση πιστοποιητικού παραίτησης από την άσκηση ενδίκων μέσων ή
πιστοποιητικού περί μη ασκήσεως ενδίκων μέσων κατά της εν λόγω απόφασης),
οριστικοποιείται η καταχώριση της απόφασης του Προϊσταμένου Κ.Γ. και διενεργείται η
διόρθωση στα Κ.Δ.. Η απόφαση αποστέλλεται με fax στο Τμήμα Χωρικών Μεταβολών
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προκειμένου να υλοποιηθεί και να ενημερωθεί η χωρική βάση του Εθνικού Κτηματολογίου
με το αποτέλεσμά της. Επισημαίνουμε πάντως ότι η απόφαση του Προϊσταμένου του Κ.Γ.
θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αποστέλλεται με fax στο Τμήμα Χωρικών Μεταβολών,
ακόμη και εάν είναι απορριπτική.
14.

Εάν ασκηθεί προσφυγή, η εγγραφή της απόφασης γίνεται οριστική στα Κ.Φ. και

αναστέλλεται η διόρθωση των κτηματολογικών εγγραφών κατά τα προαναφερόμενα. Η
προθεσμία και η άσκηση ένδικων μέσων κατά της απόφασης του Κτηματολογικού
Δικαστή που εκδίδεται επί της προσφυγής, δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.
15.

Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις για την τροπή της προσωρινής καταχώρισης

της απόφασης του Προϊσταμένου σε οριστική είτε λόγω άσκησης και εγγραφής
προσφυγής, είτε λόγω άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας για την άσκησή της,
σημειώνεται η τροπή στην οικεία θέση του Κ.Φ. και ημερομηνία της οριστικής
καταχώρισης θεωρείται η ημερομηνία της προσωρινής καταχώρισης.

5.6

Άρθρο 19 παρ. 3 του 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 αίτησης, ή του διαβιβαστικού της απόφασης κύρωσης,
ισχύουν τα αναφερόμενα στα κεφάλαια 4.4.1 και 4.4.2 του παρόντος εγγράφου.

5.7

Άρθρο 19 παρ. 4 του ν. 2664/1998: Ακίνητα σε περιοχές που δεν υφίσταται
δασικός χάρτης

1.

Αν σε περιπτώσεις ακινήτων που κείνται σε περιοχές για τις οποίες δεν

υφίσταται κυρωμένος Δασικός Χάρτης, έχει εκδοθεί απόφαση των επιτροπών του
άρθρου 10 παρ.3 του ν.998/1979 επί ενστάσεων και προσφυγών που υποβλήθηκαν κατά
το άρθρο 14 παρ. 3 του ίδιου νόμου και έχει περατωθεί η διοικητική διαδικασία, ο
Προϊστάμενος του Κ.Γ. προβαίνει σε διόρθωση της σχετικής κτηματολογικής
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εγγραφής, ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον. Η διάταξη αυτή εισάγει
ειδική και αυτοτελή διαδικασία αντιμετώπισης περιπτώσεων αρχικών εγγραφών
ακινήτων, που τμήμα τους καταχωρίστηκε στις αρχικές εγγραφές υπέρ του κυρίου και
το υπόλοιπο καταχωρίστηκε με κύριο

το Ελληνικό Δημόσιο, λόγω επίκλησης εκ

μέρους του κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης του δασικού τους χαρακτήρα.
Περαιτέρω, η διάταξη του άρθρου 19 παρ.4 παραπέμπει σε αναλογική εφαρμογή της
προαναφερόμενης στην παρ. 2 του ιδίου άρθρου διαδικασίας και για την γεωμετρική
μεταβολή τηρείται η σχετική διαδικασία που προβλέπεται με την υποβολή
ενημερωμένου Κτηματογραφικού Διαγράμματος.
2.

Στις περιπτώσεις που υποβάλλεται αίτημα διόρθωσης των κτηματολογικών

εγγραφών κατά το άρθρο 19 παρ. 4 του ν.2664/1998, συνυποβαλλόμενα με την αίτηση
προς απόδειξη του αιτήματος είναι τα ακόλουθα:
o Πράξη χαρακτηρισμού της Διεύθυνσης Δασών
o Βεβαίωση τελεσιδικίας της πράξης χαρακτηρισμού
o

Τοπογραφικό που συνοδεύει την πράξη χαρακτηρισμού

o

Διάγραμμα Γεωμετρικών Μεταβολών

Η επεξεργασία της αίτησης 19 παρ. 4 του ν. 2664/1998, η οποία επιφέρει χωρικές
μεταβολές στα Κ.Δ., ακολουθεί αναλογικά τη διαδικασία του άρθρου 19 παρ. 2 του
ν.2664/1998, όπως αυτή αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω.
5.8

Άρθρο 19α του ν. 2664/1998: Διαδικασία εκτεταμένης διόρθωσης των
Κτηματολογικών Διαγραμμάτων

Πρόκειται

για

διαδικασία

εκτεταμένων

διορθώσεων,

όταν

αναφέρεται

και

διαπιστώνεται εκτεταμένη αστοχία της απεικόνισης των ακινήτων στα Κ.Δ. και
προκύπτει η ανάγκη για τον επαναπροσδιορισμό της θέσης και των ορίων τους. Για την
υπαγωγή μιας κτηματογραφημένης περιοχής σε καθεστώς εκτεταμένης διόρθωσης,
εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κοινοποιείται στο Κ.Γ.
και εγγράφεται στα Κ.Φ. των ακινήτων που η απόφαση περιλαμβάνει. Ακολουθεί
συλλογή και επεξεργασία στοιχείων, ανάρτηση κτηματολογικών πινάκων και
διαγραμμάτων, υποβολή τυχόν αντιρρήσεων και έκδοση απόφασης του Υπουργού
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την υλοποίηση της
διόρθωσης που εγγράφεται στα Κ.Β.. Κατά τη διάρκεια των παραπάνω διαδικασιών,
μετά την εγγραφή της απόφασης της παραγράφου 1 στα Κ.Β. και μέχρι την
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ολοκλήρωσή τους με την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας της παραγράφου 7 του εν λόγω
άρθρου, επιτρέπεται η διενέργεια συναλλαγών υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις που
προβλέπονται στις οικείες διατάξεις του.

5.9

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.

5.10 Διόρθωση μεταγενεστέρων εγγραφών (άρθρο 13 του ν. 2664/1998)
Για τη διόρθωση των μεταγενεστέρων εγγραφών που τεκμαίρονται ακριβείς κατά
μαχητό τεκμήριο (άρθρο 13 παρ. 1 του ν.2664/1998) απαιτείται αμετάκλητη δικαστική
απόφαση, ύστερα από την άσκηση της κατά το άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 2664/1998
αγωγής. Η αγωγή αυτή καταχωρίζεται στο οικείο Κ.Φ. μέσα σε προθεσμία κατ΄
ανώτατο όριο τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς είναι απαράδεκτη η
συζήτησή της. Μετά την άσκηση και καταχώριση της αγωγής κατά το άρθρο 13 παρ. 2,
επιτρέπεται η μεταβίβαση και η επιβάρυνση του δικαιώματος για το οποίο ζητείται η
αναγνώριση και η διόρθωση της ανακριβούς εγγραφής, αναλόγως με τα προβλεπόμενα
στις διατάξεις της του άρθρου 7α παρ.1 περ. α΄ και β΄.
Για τη συζήτηση ενώπιον Δικαστηρίου αγωγών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
13 παρ. 2, προσκομίζεται, με ποινή απαραδέκτου, αντίγραφο Κ.Φ. και απόσπασμα
Κ.Δ. του ακινήτου στο οποίο αφορά η διόρθωση. Σε περίπτωση που το αίτημα της
αγωγής αφορά σε αλλαγές και στα Κ.Δ., κατά τη συζήτηση της αγωγής και με ποινή
απαραδέκτου, αντί του αποσπάσματος Κ.Δ. προσκομίζεται τοπογραφικό Διάγραμμα
Γεωμετρικών Μεταβολών, στο οποίο αποτυπώνεται η όποια γεωμετρική μεταβολή
επέρχεται με την αιτούμενη διόρθωση. Στην τελευταία περίπτωση προσκομίζεται, με
ποινή απαραδέκτου, και η εισήγηση της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. (ή του οικείου Κ.Γ., εάν αυτό
έχει συσταθεί) για τη συνδρομή των τεχνικών προϋποθέσεων της απεικόνισης της
γεωμετρικής μεταβολής που επέρχεται με την αιτούμενη διόρθωση στα Κ.Δ..
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Στο οικείο Κ.Φ. 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 του, 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 του ν. 2664/1998).
Για την υποβολή και τον έλεγχο της αίτησης ακολουθούνται τα προβλεπόμενα στα
κεφάλαια 5.1 και 5.2 του παρόντος. Η διόρθωση ακολουθεί την αυτή διαδικασία με την
εγγραφή πράξης.
Τέλος, 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. Στην περίπτωση αυτή, οι ίδιες προαναφερόμενες προϋποθέσεις
για τη συζήτηση της αγωγής του άρθρο 13 παρ. 2 ισχύουν και για τη συζήτηση
ενώπιον δικαστηρίου αιτήσεων και προσφυγών που ασκούνται κατά τα άρθρα 18 παρ. 2
και 19 παρ. 2 του ν. 2664/1998, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τη διόρθωση
προδήλων σφαλμάτων και σφαλμάτων που αφορούν σε γεωμετρικά στοιχεία των
μεταγενεστέρων κτηματολογικών εγγραφών.
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

6.1

Συνένωση γεωτεμαχίων υπαγόμενων σε διαφορετικά Κτηματολογικά
Γραφεία

Κάθε ακίνητο υπάγεται στην τοπική αρμοδιότητα ενός και μόνον Κ.Γ.. Στις
περιπτώσεις που το ακίνητο εμπίπτει στην τοπική αρμοδιότητα περισσοτέρων του ενός
Κ.Γ., γίνεται χρήση της δυνατότητας που παρέχει η διάταξη της παραγράφου 2 του
άρθρου 5 του ν. 2664/1998.
Ειδικότερα, με απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, 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..
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 Υπουργού
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 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

Στην περίπτωση που συνενώνονται γεωτεμάχια, τα οποία ανήκουν σε διαφορετικούς
τομείς ή/και ενότητες, θα πρέπει η εισήγηση του Τμήματος Χωρικών Μεταβολών να
περιλαμβάνει την πληροφορία του τομέα και της ενότητας που θα ανήκει το νέο
γεωτεμάχιο, το οποίο θα δημιουργηθεί. Η ενημέρωση των ορίων των τομέων ή
ενοτήτων στη χωρική βάση γίνεται αυτόματα με την υλοποίηση της συνένωσης σε
αυτή.
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Διαχωρισμός των ειδικών εκτάσεων που αποτυπώνονται στα Κτηματολογικά
Διαγράμματα

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 393/07/23.10.2006 (Β’ 1743), απόφαση Δ.Σ. Ο.Κ.Χ.Ε., οι
Ειδικές Εκτάσεις που αποτυπώνονται στα Κ.Δ. (π.χ. δρόμοι) και φέρουν ενιαίο
Κ.Α.Ε.Κ. καθ’ όλο το μήκος τους μπορούν κατά εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 20
του ν.2664/1998 και ύστερα από απόφαση του Προϊσταμένου του Κ.Γ. να
διαχωριστούν σε μικρότερα τμήματα για την καλύτερη διαχείρισή τους. Τούτο είναι
ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένου ότι σε περιπτώσεις περισσότερων αιτημάτων χωρικών
μεταβολών που εμπλέκεται η ίδια ειδική έκταση, έχει διαπιστωθεί καθυστέρηση στη
διεκπεραίωσή τους, λόγω δέσμευσης του ίδιου Κ.Α.Ε.Κ. Με την απόφαση αυτή, δίνεται
η δυνατότητα η ειδική έκταση να διαχωριστεί σε περισσότερα τμήματα με διαφορετικά
Κ.Α.Ε.Κ. Για την ενεργοποίηση της απόφασης απαιτείται, κατά περίπτωση, η έκδοση
σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου του Κ.Γ.. Οι λεπτομέρειες

της σχετικής

διαδικασίας για τον τεμαχισμό ειδικών εκτάσεων ρυθμίζονται με σχετική οδηγία του
Τμήματος Χωρικών Μεταβολών (βλ. παράρτημα).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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Α. ΝΟΜΟΙ, ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Κατάλογος Νόμων
1.

Νόμος 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος
(Ο.Κ.Χ.Ε.) και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 141/ A'/19.09.1986).

2.

Νόμος 2308/1995

«Κτηματογράφηση για τη δημιουργία του Εθνικού

Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/ A'/15.06.1995).
3.

Νόμος 2508/1997 «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της
χώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 124/ A'/13.06.1997).

4.

Νόμος 2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
275/A'/03.12.1998).

5.

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/ A'/19.03.2003).

6.

Νόμος 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση
δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει
εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 303/ A'/24.12.2003).

7.

Νόμος 3212/2003 «Άδειες δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων»
(ΦΕΚ 308/ A'/31.12.2003).

8.

Νόμος 3481/2006 «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο,
την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 162/ A'/02.08.2006).

9.

Νόμος 3491/2006 «Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης και λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 207/ A'/02.10.2006).

10.

Νόμος 3559/2007 « Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης,
Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης
του Αυτοκινητοδρόμου «Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και Κλάδος ΛεύκτροΣπάρτη» και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 102/ A'/14.05.2007).

11.

Νόμος 3728/2008 «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ
258/ A'/18.12.2008).
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Νόμος 3983/2011 «Θαλάσσια στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του
θαλάσσιου περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 144/ A'/17.06.2011).

13.

Νόμος 4164/2013 «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου
και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 156/Α΄/09.07.2013).

14.

Νόμος 4277/2014 «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής και άλλες
διατάξεις». (ΦΕΚ 156/Α΄/01.08.2014)

Κατάλογος Υπουργικών Αποφάσεων
1.

Υπ΄ αριθμ. 81706/6085/06.10.1995 ΚΥΑ των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας,
Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΦΕΚ/Β΄/872/19.10.1995).

2.

Υπ΄ αριθμ. 9748/1745/15.03.1996 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Καθορισμός
δικαιωμάτων σε ακίνητα για τα οποία υποβάλλεται δήλωση για εγγραφή στα
Κτηματολογικά Βιβλία» (ΦΕΚ 245/Β'/11.04.1996).

3.

Υπ΄ αριθμ. 29541/21.07.2003 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Καθορισμός
σφραγίδας των Κ.Γ.» (ΦΕΚ 1013/ Β'/23.07.2003).

4.

Υπ΄ αριθμ. 30864/30.07.2003 ΚΥΑ Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών –
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δικαιοσύνης «Καθορισμός των υπέρ Ο.Κ.Χ.Ε. ανταποδοτικών τελών
για την χορήγηση αποσπασμάτων από τα κτηματολογικά διαγράμματα» (ΦΕΚ 1074/
Β'/01.08.2003).

5.

Υπ΄ αριθμ. 30720/30.07.2003 ΚΥΑ Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δικαιοσύνης «Παροχή
υλικοτεχνικής υποστήριξης από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. προς τα έμμισθα
υποθηκοφυλακεία κατά τη μεταβατική περίοδο λειτουργίας τους ως Κ.Γ.» (ΦΕΚ 1074/
Β'/01.08.2003).

6.

Υπ΄ αριθμ. 5469/04.02.2004 ΚΥΑ Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δικαιοσύνης
«Κεντρική υποστήριξη των Υποθηκοφυλακείων από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
αναφορικά με την τήρηση των κτηματολογικών διαγραμμάτων κατά τη μεταβατική
περίοδο λειτουργίας του ως Κ.Γ.» (ΦΕΚ 314/ Β'/11.02.2004).

7.

Υπ΄ αριθμ. 41794/12.10.2006 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Καθορισμός
τρόπου είσπραξης και απόδοσης των προβλεπόμενων από την περ. β’ της παρ. 2 του
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άρθρου 4 του ν. 2664/1998 (Α’ 275) όπως ισχύει, αναλογικών υπέρ Ο.Κ.Χ.Ε.
δικαιωμάτων» (ΦΕΚ 1546/ Β'/20.10.2006).
8.

Υπ΄ αριθμ. 46857/16.11.2006 ΚΥΑ Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δικαιοσύνης
«Υπαγωγή

κτηματογραφημένων

περιοχών

στην

τοπική

αρμοδιότητα

Υποθηκοφυλακείων λειτουργούντων ως Κ.Γ.» (ΦΕΚ 1805/ Β'12.12.2006).
9.

Υπ΄ αριθμ. 10887/12.03.2007 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.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).

10.

Υπ΄ αριθμ. 36159/08.08.2007 ΚΥΑ Υφυπουργού Οικονομίας & Οικονομικών –
Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. –Δικαιοσύνης «Καθορισμός των δικαιωμάτων υπέρ του
Δημοσίου 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).
11.

Υπ΄ αριθμ. 11907/16.03.2009 ΚΥΑ Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Υφυπουργού
Οικονομίας & Οικονομικών «Καθορισμός ανταποδοτικών τελών γεωδαιτικών,
χαρτογραφικών – κτηματογραφικών, αεροφωτογραφικών και ψηφιακών γεωγραφικών
στοιχείων του Ο.Κ.Χ.Ε.» (ΦΕΚ 573/Β΄/30.03.2009).

12.

Υπ΄ αριθμ. 37842/30.08.2011 ΚΥΑ Υπουργών ΠΕΚΑ - Οικονομικών
«Περιεχόμενο και μορφή Κτηματογραφικού Διαγράμματος - Δωρεάν χορήγηση
Κτηματογραφικού Διαγράμματος σε δημόσιες αρχές» (ΦΕΚ 2288/ Β'/13.10.2011).

13.

Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 37842/30.08.2011 ΚΥΑ Υπουργών ΠΕΚΑ - Οικονομικών
«Περιεχόμενο και μορφή Κτηματογραφικού Διαγράμματος - Δωρεάν χορήγηση
Κτηματογραφικού Διαγράμματος σε δημόσιες αρχές» (ΦΕΚ 3033/ Β'/30.12.2011).

14.

Υπ’ αρ. 21096/22.04.2014 Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ «Τήρηση αρχείου τίτλων,
διαγραμμάτων, και λοιπών δικαιολογητικών που υποβάλλονται με τις αιτήσεις
εγγραφής στο κτηματολογικό βιβλίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του
ν.2664/1998 (Α΄ 275)» (ΦΕΚ 1037/ Β'/25.04.2014).

15.

Υπ΄ αριθμ. 38469/21.08.2014 Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ «Περιεχόμενο και
τρόπος τήρησης του Ημερολογίου Εισερχομένων Πράξεων και του Βιβλίου Αιτήσεων
για την έκδοση και χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων του
Κτηματολογικού Γραφείου» (ΦΕΚ 2323/ Β'/29.08.2014).
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Κατάλογος Αποφάσεων Δ.Σ. Ο.Κ.Χ.Ε.
1.

Υπ΄ αριθμ. 168/3α/17.07.2003 Απόφαση Δ.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. 168/3β/17.07.2003 Απόφαση Δ.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 Δ.Σ. Ο.Κ.Χ.Ε. Τροποποίηση της
168/3β/17.07.2003 (ΦΕΚ 1042/Β’/28.07.2003) απόφασης του Ο.Κ.Χ.Ε. σχετικά
με το περιεχόμενο και τον τρόπο τήρησης του ημερολογίου του Κτηματολογικού
Γραφείου και το περιεχόμενο της αίτησης καταχώρισης εγγραπτέας πράξης
(ΦΕΚ 764/ Β'/24.05.2004).

4.

Υπ΄ αριθμ. 351/6/23.12.2005 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 168/3β/17.07.2003 (ΦΕΚ
1042/Β/28.07.2003) 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.
217/5/03.03.2004 (ΦΕΚ 764/Β/24.05.2004) απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Κ.Χ.Ε. (ΦΕΚ
691/Β'/05.06.2006).

5.

Υπ’ αρ. 393/07/23.10.2006 Απόφαση Δ.Σ. Ο.Κ.Χ.Ε. Διαχωρισμός των ειδικών
εκτάσεων που αποτυπώνονται στα κτηματολογικά διαγράμματα που τηρούνται στα
Κτηματολογικά Γραφεία. (ΦΕΚ 1743/ Β'/30.11.2006).

6.

Υπ΄ αριθμ. 393/08/23.10.2006 Απόφαση Δ.Σ. Ο.Κ.Χ.Ε. Τροποποίηση της υπ’
αριθμ. 168/3α/17.07.2003 (ΦΕΚ 1042/Β'/28.07.2003) 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).

7.

Υπ΄ αριθμ. 393/06/23.10.2006 Απόφαση Δ.Σ. Ο.Κ.Χ.Ε.

Διαβίβαση στοιχείων

πράξεων που καταχωρίζονται στα βιβλία Υποθηκοφυλακείου προς το Κτηματολογικό
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Γραφείο πριν την έναρξη λειτουργίας του κατά το άρθρο 6 παρ. 4α του ν.2664/98
(ΦΕΚ 1743/ Β'/30.11.2006).
8.

Υπ΄ αριθμ. 411/02/03.04.2007 Απόφαση Δ.Σ. Ο.Κ.Χ.Ε. Περιεχόμενο περίληψης
καταχώρισης εγγραπτέας πράξης άρθρου 14 παρ. 4 του ν.2664/1998. (ΦΕΚ 1077/
Β'/02.07.2007).

9.

Υπ΄ αριθμ. 417/04/24.05.2007 Απόφαση Δ.Σ. Ο.Κ.Χ.Ε. Περιεχόμενο και μορφή
βεβαίωσης αρχικών κτηματολογικών εγγραφών ακινήτου άρθρου 12 του ν. 2308/1995.
(ΦΕΚ 958/ Β'/14.06.2007).

10.

Υπ΄ αριθμ. 461/03/21.07.2008 Απόφαση Δ.Σ. Ο.Κ.Χ.Ε. Καθορισμός τους τρόπου
υπολογισμού της «αποδεκτής αποκλίσεως» εμβαδού κατά το άρθρο 13α του
ν.2664/1998 (ΦΕΚ 1510/ Β'/31.07.2008).

11.

Υπ΄ αριθμ. 475/06/16.03.2009 Απόφαση Δ.Σ. Ο.Κ.Χ.Ε Ανάκληση της υπ’ αριθμ.
461/03/21.07.2008 απόφασης Δ.Σ. Ο.Κ.Χ.Ε. (ΦΕΚ 1510/Β΄/31.07.2008) περί
καθορισμού της «αποδεκτής αποκλίσεως» εμβαδού κατά τον άρθρο 13α του
ν.2664/1998 μόνο στις περιοχές που έχει αντικατασταθεί ή αντικαθίσταται στο μέλλον
το σύστημα μεταγραφών και υποθηκών από το σύστημα του Εθνικού Κτηματολογίου
κατά το ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 500/ Β'/18.03.2009).

12.

Υπ΄ αριθμ. 510/06/21.12.2010 Απόφαση Δ.Σ. Ο.Κ.Χ.Ε. Περιεχόμενο και τρόπος
τήρησης του Αλφαβητικού Ευρετηρίου των δικαιούχων των δικαιωμάτων που
έχουν εγγραφεί στο Κτηματολογικό Βιβλίο. (ΦΕΚ 45/ Β'/24.01.2011).

13.

Υπ΄ αριθμ. 549/09/18.07.2012 Απόφαση Δ.Σ. Ο.Κ.Χ.Ε. Τροποποίηση της υπ’
αριθμ. 168/3α/17.07.2003 απόφασης Δ.Σ. Ο.Κ.Χ.Ε. (ΦΕΚ 1042/Β'/28.07.2003),
όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την υπ’ αριθμ.393/08/23.10.2006
απόφασή του (ΦΕΚ 1743/ Β'/30.11.2006) σχετικά με το περιεχόμενο και τη
διάρθρωση του κτηματολογικού φύλλου και τη διαμόρφωση και τήρηση του
Κτηματολογικού Βιβλίου (ΦΕΚ 2188/Β΄/24.07.2012).
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Κατάλογος Εγκυκλίων / Ερμηνευτικών Οδηγιών προς Λειτουργούντα
Κτηματολογικά Γραφεία για την εφαρμογή του ν. 2664/1998
1.

Εγκύκλιος Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με τα τέλη και δικαιώματα (Α.Π.
127965/06.08.2003).

2.

Ερμηνευτική Οδηγία Ο.Κ.Χ.Ε σχετικά με την έκδοση αποσπασμάτων κτηματολογικών
διαγραμμάτων σε περίπτωση τροποποίησης σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών ή
τροποποίησης κανονισμού συνιδιοκτητών (Α.Π. Οικ. 4778/2143ΔΠ/29-06-2005).

3.

Ερμηνευτική Οδηγία ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. σχετικά με το ρυθμιστικό πεδίο της
διάταξης του άρθρου 6 παρ.4 του ν.2664/1998 και τις προβλεπόμενες στη διάταξη αυτή
διαδικασίες (Α.Π. 0524419/20-10-2005).

4.

Ερμηνευτική Οδηγία ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. σχετικά με την τροποποίηση και
συμπλήρωση του ν. 2664/1998 με την προσθήκη της παραγράφου 5 στο άρθρο 14 (A.Π.
0621176/01-09-2006).

5.

Ερμηνευτική Οδηγία Ο.Κ.Χ.Ε για την εφαρμογή του ν. 3481/2006 (Α.Π. ΔΠ 8217/ 4319
Οικ./06-10-2006).

6.

Ερμηνευτική Οδηγία Ο.Κ.Χ.Ε. σχετικά με την υπ΄ αριθμ. 41794/12.10.2006 απόφαση
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ περί καθορισμού του τρόπου είσπραξης και απόδοσης των
προβλεπόμενων από την περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2664/1998, όπως ισχύει,
αναλογικών υπέρ Ο.Κ.Χ.Ε. δικαιωμάτων (Α.Π. Οικ. 8424/ΔΠ 4488/13-10-2006).

7.

Ερμηνευτική Οδηγία ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. σχετικά με την επισύναψη
αποσπάσματος

κτηματολογικού

διαγράμματος

στις

περιλήψεις

κατασχετήριων

εκθέσεων, που συντάσσονται σύμφωνα με τον ΚΠολΔ (Α.Π.Οικ. 0627484/23-11-2006).
8.

Ερμηνευτική Οδηγία Ο.Κ.Χ.Ε. σχετικά με τη διάθεση στοιχείων Κτηματολογίου (Α.Π.
ΔΠ 10461/Οικ/18-12-2006).

9.

Ερμηνευτική Οδηγία ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. διαβιβαστική αποφάσεων

Δ.Σ.

O.K.X.E.(Α.Π. 0701159/15-01-2007).
10.

Ερμηνευτική. Οδηγία 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).

11.

Ερμηνευτική Οδηγία ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. σχετικά με τη δημοσίευση απόφασης
Ο.Κ.Χ.Ε για τον καθορισμό του περιεχομένου και της μορφής του εντύπου της περίληψης
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καταχώρισης εγγραπτέας πράξης του άρθρου 14 παρ. 4 του ν. 2664/1998 (Α.Π. Οικ.
0717471/13-06-2007).
12.

Ερμηνευτική Οδηγία ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. με θέμα: «Διευκρινήσεις επί του
εντύπου Περίληψης Καταχώρισης Εγγραπτέας Πράξης» (Α.Π. Οικ. 0719974/06-07-2007).

13.

Ερμηνευτική Οδηγία ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. με θέμα: «Εισήγηση της Νομικής
Διεύθυνσης στη διημερίδα για το Εθνικό Κτηματολόγιο της 4,5 Απριλίου 2008 του
Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Ζητήματα από την εφαρμογή
του νόμου 2664/1998» (ΑΠ Οικ. 0812322/17-04-2008).

14.

Υπ΄ αριθμ. πρωτ 1013675/63/Β0013/03.04.2008 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας
Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων, Γενική Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου,
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Οφειλή φόρου χρησικτησίας
κατά την καταχώριση στα Κτηματολογικά Βιβλία δικαστικής απόφασης για διόρθωση
ανακριβούς

πρώτης

εγγραφής»,

συγκοινοποιούμενο

με

Ερμηνευτική

Οδηγία

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ (ΑΠ Οικ. 0812322/17-04-2008).
15.

Υπ΄

αριθμ.

πρωτ.

1064457/32Ζ/ΠΟΛ.1092/13.06.2008

Εγκύκλιος

Υπουργείου

Οικονομίας & Οικονομικών με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη φορολογία
μεταβίβασης ακινήτων στο σύστημα του Κτηματολογίου» (ΑΠ Οικ. 0823404/19-062008).
16.

Ερμηνευτική Οδηγία Ο.Κ.Χ.Ε. για την εφαρμογή του άρθρου 18 παρ.1 περ. β’,
υποπερ. αα΄ του ν.2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο (Α.Π. ΔΠ 32/7 Οικ./07-012009).

17.

Ερμηνευτική Οδηγία Ο.Κ.Χ.Ε. για τον τρόπο υπολογισμού της «αποδεκτής
αποκλίσεως» εμβαδού κατά το άρθρο 13α του ν. 2664/1998 (Α.Π. Οικ ΠΡ 202/1101
0909199/17-03-2009).

18.

Ερμηνευτική Οδηγία ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. με θέμα: «Διαδικασία κοινοποίησης
της αίτησης του άρθρου 19 παρ. 2 στους όμορους ιδιοκτήτες που επηρεάζονται από την
αποδοχή της» (Α.Π. 0919578/10-06-2009).

19.

Ερμηνευτική Οδηγία ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. με θέμα: «Διαδικασία κοινοποίησης
της αίτησης του άρθρου 19 παρ. 2 στους όμορους ιδιοκτήτες» (Α.Π. Οικ 1108492/ΝΔ
259/30-03-2011).

20.

Ερμηνευτική Οδηγία ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. με θέμα: «Καταχώριση στα
Κτηματολογικά Βιβλία εγγραπτέων πράξεων κατά το άρθρο 12 του ν. 2664/1998 μετά
την έκδοση και δημοσίευση του ν.3994/2011«Εξορθολογισμός και βελτίωση στην
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απονομή της πολιτικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ τ.Α΄, 165/25.7.2011)»
(Α.Π. 1121341/04-08-2011).
21.

Ερμηνευτική Οδηγία ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. με θέμα: «Επισύναψη δήλωσης και
βεβαίωσης με το περιεχόμενο που ορίζει η παρ. 4 του άρθρου 23 του νόμου 4014/2011
«Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας
του Υπουργείου Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ τ. Α΄, 209/2011) στις δικαστικές αποφάσεις που
διατάσσουν την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης» (Α.Π. 1125711/27-09-2011).

22.

Ερμηνευτική Οδηγία ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. με θέμα: «Συμπληρωματικές
διευκρινίσεις του ν. 4014/2011 Σχετ. με το υπ΄αρ. πρωτ. Οικ. 1125711/27.09.2011
έγγραφό μας» (Α.Π. 1126477/04-10-2011).

23.

Ερμηνευτική Οδηγία ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. με θέμα: «Συμπληρωματικές
διευκρινίσεις του ν. 4014/2011 σύνοψη σε ενιαίο κείμενο» (Α.Π. 1129737/23-03-2012).

24.

Ερμηνευτική Οδηγία ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. με θέμα: «Συμπληρωματικές
διευκρινίσεις του ν. 4014/2011 για πρόσθετο ζήτημα» (Α.Π. 1230221/21-12-2012).

25.

Ερμηνευτική Οδηγία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. με θέμα: «Επισκόπηση των ρυθμίσεων του άρθρου
2 του ν. 4164/2013 (Α΄156) περί τροποποίησης και συμπλήρωσης του ν.2664/1998 για
το Εθνικό Κτηματολόγιο (Α΄275)» (Α.Π. Οικ.1318815/14-08-2013).

26.

Ερμηνευτική Οδηγία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. με θέμα: «Επιστολή σε Δικηγορικούς Συλλόγους
για υποβολής αίτησης προς τις τεχνικές υπηρεσίες της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. για έκδοση
τεχνικής εισήγησης» (Α.Π. Οικ.1322485/27-09-2013).

27.

Ερμηνευτική Οδηγία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. με θέμα: «Επιστολή προς Δικηγορικούς
Συλλόγους

για

κοινοποίηση

εγκυκλίου

του

Υπουργείου

Δικαιοσύνης

για

αντιπεφωνημένα έγγραφα» (Α.Π. Οικ.1324612/17-10-2013).
28.

Ερμηνευτική Οδηγία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. με θέμα: «Η ΠΟΛ 1279/2013(Β΄3397):
Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Νομοθεσίας για το έτος
2014» (Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ) (Α.Π. Οικ. 1400669/10-01-2014).

29.

Ερμηνευτική Οδηγία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. με θέμα: Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
«Προσάρτηση δήλωσης φόρου υπεραξίας σε συμβολαιογραφικές πράξεις» (Α.Π. Οικ.
1413728/ΝΔ1542/13-05-2014).

30.

Ερμηνευτική Οδηγία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. με θέμα: «Καταχώριση δικαστικών αποφάσεων
στα Κτηματολογικά Βιβλία» (Α.Π. Οικ.1414175/ΝΔ 1574/15-05-2014).

31.

Ερμηνευτική Οδηγία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. με θέμα: «Κωδικοποίηση της διάταξης του άρθρου
19 παρ. 2 του ν. 2664/1998 μετά την τροποποίηση της με το άρθρο 52 παρ.1 του
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ν.4277/2014 (Α΄156)- Διευκρινίσεις εφαρμογής» (Α.Π. Οικ.1423145/ΝΔ2611/07-082014).
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Νομικής

Υποδιεύθυνσης

Λειτουργούντος

Κτηματολογίου (απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες προς Λειτουργούντα
Κτηματολογικά Γραφεία)
1. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 0508286/03.05.2005 γνωμοδότηση ΝΔ - απαντητική επιστολή προς
Κτηματολογικό Γραφείο Πατρών και κοινοποίηση της με το υπ΄ αρ. πρωτ. 512272/0806-2005 έγγραφο Διεύθυνσης Λειτουργούντος Κτηματολογίου με θέμα: «Παραχώρηση
σε κοινή χρήση ρυμοτομούμενου τμήματος ακινήτου με μονομερή πράξη».
2. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 0522090/30.09.2005 γνωμοδότηση ΝΔ - απαντητική επιστολή προς
Κτηματολογικό Γραφείο Δράμας με θέμα: «Καταχώριση αίτησης διόρθωσης του
άρθρου 6§8 του ν. 2664/1998 στα κτηματολογικά φύλλα».
3. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 0704572/23.02.2007 γνωμοδότηση ΝΔ - απαντητική επιστολή προς
πολίτη με θέμα: «α) τη δυνατότητα σύνταξης συμβολαιογραφικών πράξεων κατά το
διάστημα που εκκρεμεί η καταχώριση προηγούμενης εγγραπτέας πράξης, η οποία
επιφέρει

αλλαγή του Κωδικού Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) του

ακινήτου επί των κτηματολογικών διαγραμμάτων και β) Τη διαδικασία καταχώρισης
εγγραπτέων πράξεων, που έχουν μεταγραφεί στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου, ως
μεταγενέστερες εγγραφές με τη διαδικασία του άρθρου 6 παρ.4 του ν. 2664/1998».
4. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 0717472/28.06.2007 γνωμοδότηση ΝΔ - απαντητική επιστολή προς
τα έμμισθα Κτηματολογικά Γραφεία Άρτας, Ιωαννίνων, Πατρών, Πειραιώς,
Σαλαμίνας, Χαλανδρίου, Χίου) με θέμα: «Υπογραφή του Προϊσταμένου των
Κτηματολογικών Γραφείων επί των αιτήσεων καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων κατά
τα προβλεπόμενα στο νόμο 2664/1998».
5. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 0720139/20.07.2007 γνωμοδότηση ΝΔ - απαντητική επιστολή προς
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με θέμα: «Σύνταξη και συνυποβολή περίληψης
καταχώρισης εγγραπτέας πράξης κατά το άρθρο 14§4 του ν. 2664/1998 στις
περιπτώσεις που η εγγραπτέα πράξη αφορά στην εξάλειψη υποθήκης επί ακινήτου».
6. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. Οικ.0734337/05.12.2007 γνωμοδότηση ΝΔ - απαντητική επιστολή
προς Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής
Πολιτικής, Γενική Δ/νση Δημ. Περιουσίας & Εθν. Κληρ/των, Δ/νση Δημ. Περιουσίας
με θέμα «Σχετικά με τη χορήγηση κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων».
7. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 0844945/24.09.2008 γνωμοδότηση ΝΔ - απαντητική επιστολή προς
τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Θεσσαλονίκης με θέμα: «Εάν απαιτείται στο
Διεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου

94/102

Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Κ.Γ.

τοπογραφικό διάγραμμα, που επισυνάπτεται σε καταχωριστέα στο κτηματολόγιο
πράξη, δήλωση μηχανικού περί συμβατότητας, που προβλέπουν οι διατάξεις του
άρθρου 13α του ν. 2664/1998».
8. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 0900875/12.01.2009 γνωμοδότηση ΝΔ - απαντητική επιστολή προς
τον Δικηγορικό Σύλλογο Ροδόπης με θέμα: «Δαπάνη έκδοσης αντιγράφου
κτηματολογικού φύλλου, όταν υποβάλλεται αίτηση κατά το άρθρο 22§1 του
ν.2664/1998».
9. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 0912272/10-04-2009 γνωμοδότηση ΝΔ - απαντητική επιστολή προς
Κτηματολογικό Γραφείο Δράμας με θέμα: «Διαδικασία διόρθωσης των αρχικών
κτηματολογικών εγγραφών που προβλέπεται στα άρθρα 6§8 του ν. 2664/1988 και 6§3
του ιδίου νόμου».
10. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 0909868/02.06.2009 γνωμοδότηση ΝΔ - απαντητική επιστολή προς
Δικηγόρο Ναυπλίου με θέμα: «Τελεσιδικία απόφασης διόρθωσης των αρχικών
εγγραφών «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ», η οποία εκδίδεται κατά την διαδικασία της
εκούσιας δικαιοδοσίας».
11. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 0920314/16.06.2009 γνωμοδότηση ΝΔ - απαντητική επιστολή προς
Κτηματολογικό Γραφείο Βύρωνα με θέμα: «Επισύναψη επικυρωμένου αντιγράφου
αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος στις εμπράγματες δικαιοπραξίες κατά το
άρθρο 14 παρ. 5 του ν. 2664/1998».
12. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 0933341/02.11.2009 γνωμοδότηση ΝΔ - απαντητική επιστολή προς
Δικηγόρο Καβάλας με θέμα: «Τρόπος υπολογισμού από τα Λειτουργούντα
Κτηματολογικά Γραφεία των ποσών που οφείλονται τόσο για την καταχώριση
εγγραπτέων πράξεων, όσο και για την έκδοση πιστοποιητικών».
13. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 0936293/07.12.2009 γνωμοδότηση ΝΔ - απαντητική επιστολή προς
Δικηγόρο Αθηνών με θέμα: «Χορήγηση πιστοποιητικού κτηματολογικών εγγραφών
νομικού προσώπου».
14. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1005020/16.02.2010 γνωμοδότηση ΝΔ - απαντητική επιστολή προς
τον Προϊστάμενο Κτηματολογικού Γραφείου Πατρών με θέμα: «Καταχωρίσεις στα
κτηματολογικά βιβλία μεταβιβάσεων και εν γένει διαθέσεων του εγγραπτέου
δικαιώματος της κυριότητας, όταν έχει προηγηθεί δέσμευση της εξουσίας διάθεσης διά
επιβολής κατάσχεσης».
15. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1008117/08.04.2010 γνωμοδότηση ΝΔ - απαντητική επιστολή προς
τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης με θέμα: «Επικύρωση από τον οικείο
Δικηγορικό Σύλλογο του γνησίου της υπογραφής του δικηγόρου που παρέχει
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εξουσιοδότηση προς ασκούμενο δικηγόρο για τη διεκπεραίωση διαδικαστικών
ενεργειών και υποθέσεων ενώπιον των Κτηματολογικών Γραφείων».
16. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1012014/21.04.2010 γνωμοδότηση ΝΔ - απαντητική επιστολή προς
Κτηματολογικό Γραφείο Αγίας Παρασκευής με θέμα: «Εφαρμογή των υποχρεωτικών
διατυπώσεων του άρθρου 14 του ν. 2664/1998, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στη
διαδικασία διόρθωσης των αρχικών εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία βάσει
αποφάσεως του άρθρου 6 παρ. 8 του ν. 2664/1998».
17. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1012869/29.04.2010 γνωμοδότηση ΝΔ - απαντητική επιστολή προς
Κτηματολογικό Γραφείο Δράμας με θέμα: «Παροχή διευκρινήσεων επί της υπ΄ αριθμ.
πρωτ.

0920314/16.06.2009

επιστολής

της

Νομικής

Διεύθυνσης

της

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.».
18. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1013988/10.05.2010 γνωμοδότηση ΝΔ - απαντητική επιστολή προς
Κτηματολογικό Γραφείο Πατρών με θέμα: «Καταχώριση εγγραπτέας πράξης τροπής
προσημείωσης υποθήκης επί κτηματογραφημένου ακινήτου μετά την καταχώριση
περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης και τη διαγραφή των βαρών κατά το άρθρο 1005
παρ. 3 του ΚΠολΔ».
19. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1017012/28.06.2010 γνωμοδότηση ΝΔ - απαντητική επιστολή προς
Κτηματολογικό Γραφείο Χαλκίδας με θέμα: «Απαίτηση επισύναψης κτηματογραφικού
διαγράμματος επί του οποίου αποτυπώνεται η μεταβολή μέριμνα της αρχής που
εξέδωσε ή κύρωσε την πράξη κατά το άρθρο 14 του ν. 2664/1998».
20. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1021257/13.07.2010 γνωμοδότηση ΝΔ - απαντητική επιστολή προς
Κτηματολογικό Γραφείο Πατρών με θέμα: «Καταχώριση εγγραπτέας πράξης
μεταφοράς υποθήκης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου κατά το άρθρο 13 του ν.
1957/1991 επί κτηματογραφημένου ακινήτου μετά την καταχώριση περίληψης
κατακυρωτικής έκθεσης».
21. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1020711/26.07.2010 γνωμοδότηση ΝΔ - απαντητική επιστολή προς
Κτηματολογικό Γραφείο Καστοριάς με θέμα: «Δυνατότητα ανάκλησης από τον
Προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου θετικής απόφασης που εξέδωσε επί
υποβληθείσας αιτήσεως διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων κατά τη διαδικασία του
άρθρου 19 παρ. 2 του ν. 2664/1998».
22. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1022988/10.08.2010 γνωμοδότηση ΝΔ - απαντητική επιστολή προς
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος με θέμα: «Θεώρηση από ΚΕΠ του γνησίου της
υπογραφής πληρεξουσίου δικηγόρου επί αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος
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και καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων που υποβάλλονται στα Υποθηκοφυλακεία που
λειτουργούν μεταβατικά ως Κτηματολογικά Γραφεία κατά το νόμο 2664/1998».
23. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1024265/12.08.2010 γνωμοδότηση ΝΔ - απαντητική επιστολή προς
Δήμο Βέροιας με θέμα: «Επιδόσεις αιτήσεων άρθρου 19 παρ. 2 του ν.2664/1998 και
αποφάσεων επ΄αυτών».
24. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1024518/13.08.2010 γνωμοδότηση ΝΔ - απαντητική επιστολή προς
Κτηματολογικό Γραφείο Ελευθερίου Βενιζέλου με θέμα: «Καταχώριση στα
κτηματολογικά βιβλία των προσωρινών διαταγών επί αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων
μετά την έκδοση της υπ΄αριθμ.17/2009 απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου».
25. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1108486/30.03.2011 γνωμοδότηση ΝΔ - απαντητική επιστολή προς
Κτηματολογικό Γραφείο Νέας Σμύρνης με θέμα: «Δυνατότητα διόρθωσης αρχικής
κτηματολογικής εγγραφής με βάση αμετάκλητη απόφαση που εκδόθηκε επί αγωγής
περί κλήρου».
26. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1215452/25.06.2012 γνωμοδότηση ΝΔ - απαντητική επιστολή προς
συμβολαιογράφο Πατρών με θέμα: «Καταχώριση μίσθωσης «παραρτήματος»
διάρκειας (40) ετών στα κτηματολογικά βιβλία κατά τις διατάξεις του άρθρου 618
ΑΚ».
27. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. Οικ1215864/28.06.2012 γνωμοδότηση ΝΔ - απαντητική επιστολή
προς

Κτηματολογικό

Γραφείο

Χανίων

με

θέμα:

«Έκδοση

και

χορήγηση

πιστοποιητικού κτηματολογικών εγγραφών».
28. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1219734/10.08.2012 γνωμοδότηση ΝΔ - απαντητική επιστολή προς
Κτηματολογικό Γραφείο Λευκάδας σε ζητήματα διόρθωσης των αρχικών εγγραφών
όταν το σφάλμα αφορά σωρευτικά σε εγγραφή τρίτου προσώπου και «αγνώστου
ιδιοκτήτη» και εν γένει ζητήματα εκ της διόρθωσης της απεικόνισης του ακινήτου στα
κτηματολογικά διαγράμματα.
29. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1217495/16.07.2012 γνωμοδότηση ΝΔ - απαντητική επιστολή προς
συμβολαιογράφο Θεσσαλονίκης με γνωμοδότηση για την εφαρμογή του άρθρου 23 του
ν. 4014/2011 σε περίπτωση κατάρτισης πράξης αποδοχής δήλωσης βούλησης που
αναπληρώθηκε με δικαστική απόφαση, με σκοπό την κατάρτιση του οριστικού
συμβολαίου δωρεάς ακινήτου σε εκτέλεση προσυμφώνου δωρητηρίου συμβολαίου.
30. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1219123/06.08.2012 γνωμοδότηση ΝΔ – απαντητική επιστολή προς
Υπουργείο

Περιβάλλοντος,

Ενέργειας

&

Κλιματικής

Αλλαγής,

Διεύθυνση

Νομοθετικού Έργου, με θέμα: «Απόψεις σχετικά με σύνταξη συμβολαιογραφικών
πράξεων σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας κλπ. μετά την ισχύ του ν. 4014/2011».
Διεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου

97/102

Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Κ.Γ.

31. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1221030/08.10.2012 γνωμοδότηση ΝΔ - απαντητική επιστολή προς
πολίτη με θέμα: «Επικόλληση ενσήμου ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. στις αιτήσεις για την έκδοση
αντιγράφων

κτηματολογικών

φύλλων

ή

αποσπασμάτων

κτηματολογικού

διαγράμματος».
32. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1224996/30.10.2012 γνωμοδότηση ΝΔ - απαντητική επιστολή προς
Κτηματολογικό Γραφείο Κιμώλου στο ζήτημα της αξιολόγησης αιτημάτων διόρθωσης
των αρχικών εγγραφών υπέρ συνδικαιούχου ακινήτου που έχει παραλειφθεί και
υποβάλλονται από έτερο συνδικαιούχο.
33. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1225239/29.11.2012 γνωμοδότηση ΝΔ - απαντητική επιστολή προς
Κτηματολογικό Γραφείο Πατρών με θέμα: «Δυνατότητα διόρθωσης λόγω προδήλου
σφάλματος αρχικής εγγραφής επί ακινήτου υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 παρ. 1
περ. α και του άρθρου 20α του ν. 2664/1998».
34. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1300729/11.01.2013 γνωμοδότηση ΝΔ – απαντητική επιστολή προς
Κτηματολογικό Γραφείο Ιωαννίνων με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας επί αιτημάτων
καταχώρισης στα κτηματολογικά βιβλία εγγραπτέων πράξεων εξ αυτών σε σχέση με
τους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1641/1984
«Μικτά δανειοδοτικά στεγαστικά προγράμματα του Οργανισμού Στεγαστικής Κατοικίας
και άλλες διατάξεις».
35. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1302142/01.03.2013 γνωμοδότηση ΝΔ – απαντητική επιστολή προς
συμβολαιογράφο Αθηνών με θέμα: «Υποχρέωση ή μη προσάρτησης βεβαίωσης
μηχανικού κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4014/2011, όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει, κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης με περιεχόμενο τη
διασυνοριακή συγχώνευση δύο κεφαλαιουχικών εταιριών».
36. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1317846/05.08.2013 γνωμοδότηση ΝΔ – απαντητική επιστολή προς
Κ.Γ. Αιτωλικού με θέμα: «Εξάλειψη βαρών που δεν έχουν καταχωριστεί στα
κτηματολογικά βιβλία κατά το άρθρο 6 παρ.4 του ν.2664/1998»
37. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1321509/19-09-2013 γνωμοδότηση ΝΔ – απαντητική επιστολή προς
προς Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Θεσσαλονίκης με θέμα: «Ερώτημα»
38. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1318335/15-10-2013 γνωμοδότηση ΝΔ – απαντητική επιστολή προς
ΚΓ Καλαμαριάς με θέμα: «Νόμος 3986/2011 και ατέλειες υπέρ ΤΑΙΠΕΔ»
39. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1400887/ΝΔ93/11.03.2014 γνωμοδότηση ΝΔ – απαντητική
επιστολή προς συμβολαιογράφο Λάρισας με θέμα: «συμπλήρωση ΠΟΛ 1279/2013»
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40. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1411780/ΝΔ1310/16.04.2014 γνωμοδότηση ΝΔ – απαντητική
επιστολή προς Κ.Γ. Γυθείου με θέμα: «Προσάρτηση δήλωσης φόρου υπεραξίας σε
συμβολαιογραφικές πράξεις»
41. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1329963/ΝΔ2520/27.03.2014 γνωμοδότηση ΝΔ – απαντητική
επιστολή προς Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Ναυπλίου με θέμα: «Αναντιστοιχία
εμβαδού κτισμάτων σε τοπογραφικά διαγράμματα και κτηματολογικά φύλλα»
42. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1414175/ΝΔ1594/15.05.2014 γνωμοδότηση ΝΔ – απαντητική
επιστολή σε ερωτήματα από Κτηματολογικά Γραφεία με θέμα: «Καταχώριση
δικαστικών αποφάσεων στα κτηματολογικά βιβλία»
43. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1409080/ΝΔ1006/19.05.2014 γνωμοδότηση ΝΔ – απαντητική
επιστολή προς συμβολαιογράφο Λάρισας με θέμα: «Η υποχρέωση προσκόμισης
πιστοποιητικού ιδιοκτησίας για την καταχώριση προδήλου σφάλματος»
44. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1413388/ΝΔ1489/24.06.2014 γνωμοδότηση ΝΔ – απαντητική
επιστολή προς δικηγόρο Ο.Α.Ε.Δ. με θέμα: «Απάντηση σε ηλεκτρονικό μήνυμα»
45. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1414831/ΝΔ16888/01.07.2014 γνωμοδότηση ΝΔ – απαντητική
επιστολή προς συμβολαιογράφο Σερρών για την υποχρέωση επισύναψης δήλωσης και
βεβαίωσης άρθρου 23 ν. 4014/2011 σε σύσταση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας
από μετατροπή υφιστάμενης Ομόρρυθμης Εταιρείας , η οποία είναι κυρία ακινήτου.
46. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1419042/ΝΔ2111/01.07.2014 Ερώτημα της ΝΔ προς Υπουργείο
Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα: «Χρήση απλών
αντιγράφων κατά τις συναλλαγές με τα Υποθηκοφυλακεία που λειτουργούν
μεταβατικά ως Κτηματολογικά Γραφεία»
47. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1423644/ΝΔ2690/13.08.2014 Επιστολή της ΝΔ προς Υπουργείο
Οικονομικών-Γεν. Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας με θέμα: «Καταχώριση
αποφάσεων καθορισμού Αιγιαλού στα κτηματολογικά βιβλία και διαγράμματα κατά
το άρθρο 14 παρ.6 του ν.2664/1998»
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Β. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ
1.

Οδηγία

προς

μηχανικούς

για

την

ενημέρωση

των

Κτηματολογικών

Διαγραμμάτων.
2.

Οδηγία για την έκδοση Κτηματογραφικών Διαγραμμάτων.

3.

Οδηγία-Διαδικασία για τον τεμαχισμό ειδικών εκτάσεων.

4.

Οδηγία για τη διαχείριση προσώπων στο Σ.Π.Ε.Κ..

5.

Οδηγία για τη σάρωση των εγγράφων.

6.

Οδηγός συναλλαγών με τα Κτηματολογικά Γραφεία.

7.

Επιστολή για την υπογραφή και υποβολή από μηχανικούς Διαγραμμάτων
Γεωμετρικών Μεταβολών
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Γ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΕΝΤΥΠΑ
Κατάλογος Αιτήσεων, Πιστοποιητικών, Διαγραμμάτων
1.

Αίτηση για Καταχώριση Εγγραπτέας Πράξης & Οδηγίες συμπλήρωσής της.

2.

Αίτηση για Καταχώριση Εγγραπτέας Πράξης σύμφωνα με το άρθρο 6§4 του Ν.
2664/1998 & Οδηγίες συμπλήρωσής της.

3.

Αίτηση διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος.

4.

Αίτηση διόρθωσης σφαλμάτων που αφορούν σε γεωμετρικά στοιχεία των
κτηματολογικών εγγραφών (άρθ. 19 §2).

5.

Αίτηση για έκδοση εισήγησης για τη συνδρομή των τεχνικών προϋποθέσεων
απεικόνισης γεωμετρικής μεταβολής λόγω διόρθωσης κτηματολογικών εγγραφών
(ν.2664/98) & Οδηγίες συμπλήρωσής της.

6.

Αίτηση για Χορήγηση Πιστοποιητικού Καταχώρισης Εγγραπτέας Πράξης.

7.

Αίτηση για Χορήγηση Πιστοποιητικού Κτηματολογικών Εγγραφών Αντικειμένου
Εγγραπτέων Δικαιωμάτων.

8.

Αίτηση για Χορήγηση Πιστοποιητικού Κτηματολογικών Εγγραφών Φυσικού /
Νομικού Προσώπου.

9.

Αίτηση για Χορήγηση Αντιγράφου/ων Εγγραπτέας Πράξης/εων.

10.

Αίτηση για Χορήγηση Αντιγράφου Κτηματολογικού Φύλλου / αποσπάσματος
Κτηματολογικού Διαγράμματος / Κτηματογραφικού Διαγράμματος.

11.

Αίτηση για Χορήγηση Αντιγράφου Στοιχείων από το Αρχείο Κτηματογράφησης

12.

Πιστοποιητικό Καταχώρισης Εγγραπτέας Πράξης.

13.

Πιστοποιητικό Κτηματολογικών Εγγραφών Αντικειμένου Εγγραπτέων Δικαιωμάτων.

14.

Πιστοποιητικό Κτηματολογικών Εγγραφών Φυσικού/Νομικού Προσώπου.

15.

Πιστοποιητικό περί μη υπάρξεως κτηματολογικών εγγραφών φυσικού/ νομικού
προσώπου.

16.

Εισαγωγικό πιστοποιητικού.

17.

Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος.
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Λοιπά Έντυπα
1. Απόφαση Διόρθωσης Οίκοθεν Προϊσταμένου.
2. Απόφαση Διόρθωσης Προδήλου Σφάλματος.
3. Απόφαση Διόρθωσης Σφαλμάτων σε Γεωμετρικά Στοιχεία Ακινήτου.
4. Κοινοποίηση της Αίτησης Διόρθωσης Σφαλμάτων σε Γεωμετρικά Στοιχεία Ακινήτου στους
Όμορους Δικαιούχους .
5. Έντυπο Περίληψης.
6. Αίτηση Απόδοσης Λογαριασμών Χρηστών της εφαρμογής.
7. Αίτηση Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης Χρηστών Εφαρμογής .
8. Αίτηση Ανανέωσης Αλφαβητικού Ευρετηρίου Δικαιούχων.
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