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ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ        

ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ 

                       

 

Απιθμόρ Γνωμοδοηήζεωρ 128/2021 

 

ΣΟ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ 

 

Σμήμα Γ’ 

ςνεδπίαζη ηηρ 13ηρ επηεμβπίος 2021 

 

ύνθεζη: 

Ππόεδπορ: Σππξίδσλ Παπαγηαλλόπνπινο, Αληηπξόεδξνο Ν.Σ.Κ.      

Μέλη: Θεόδσξνο Χπρνγπηόο, Αληηπξόεδξνο Ν.Σ.Κ., Γήκεηξα Κεθάια, Αζελά 

Αιεθάληε, Φξήζηνο Μεηθίδεο, Βαζηιηθή Παπαζενδώξνπ, Μαξία Σπάζνπ, Δπάγγεινο 

Μαξίλεο, Κσλζηαληίλνο Εακπάξαο, Πεξηθιήο Αγγέινπ, Νηθόιανο Παηεληώηεο, 

Ννκηθνί Σύκβνπινη.  

Διζηγήηπια: Παξαζθεπή Μίιεζε, Πάξεδξνο Ν.Σ.Κ. (γλώκε ρσξίο ςήθν) 

Απιθμόρ Δπωηήμαηορ: Τν ππ’ αξηζκ. πξση. 28807νηθ./25-6-2021 έγγξαθν ηνπ 

Υπνπξγείνπ Γηθαηνζύλεο / Γελ Γ/λζε Γηθαηνζύλεο (Β’).   

Δπώηημα: Δξσηάηαη εάλ νη πξάμεηο απνδνρήο θιεξνλνκίαο εκπίπηνπλ ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 3889/2010, όπσο ηζρύεη, 

κε ζπλέπεηα λα απαηηείηαη θαη γηα απηέο ε επηζύλαςε ησλ αλαθεξόκελσλ ζηελ παξ. 4 

ηνπ σο άλσ άξζξνπ πηζηνπνηεηηθώλ θαη λα κλεκνλεύεηαη ην πεξηερόκελό ηνπο.  

 

**** 

Σην πην πάλσ εξώηεκα ην Ννκηθό Σπκβνύιην ηνπ Κξάηνπο (Τκήκα Γ΄) γλσκνδνηεί σο 

εμήο: 
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Ιζηοπικό 

Από ην έγγξαθν ηεο εξσηώζαο ππεξεζίαο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ πνπ ην 

ζπλνδεύνπλ πξνθύπηεη ην αθόινπζν πξαγκαηηθό: 

1. Με ην κε αξηζ. πξση. 264/20-4-2021 έγγξαθν ππόκλεκα ηνπ Γξαθείνπ Γεληθνύ 

Γξακκαηέα Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο θαη Υδάησλ ηνπ Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη 

Δλέξγεηαο πξνο ην Γξαθείν ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηνπ Υπνπξγείνπ Γηθαηνζύλεο 

ηέζεθε ην δήηεκα ησλ κεηαβηβάζεσλ αθηλήησλ κε δαζηθνύ ραξαθηήξα πνπ εκπίπηνπλ 

ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κεθαιαίνπ Β΄ «Δπηηάρπλζε θαη 

απινύζηεπζε ηεο δηαδηθαζίαο θύξσζεο ησλ δαζηθώλ ραξηώλ» ηνπ λ. 3889/2010 (Α΄ 

182) θαη ζπγθεθξηκέλα ην γεγνλόο όηη ηα ππνζεθνθπιαθεία, γηα ηε κεηαγξαθή 

ζπκβνιαηνγξαθηθήο πξάμεο κε ηελ νπνία κεηαβηβάδεηαη ηέηνην αθίλεην, απαηηνύλ από 

ηηο αξκόδηεο δαζηθέο αξρέο βεβαίσζε πεξί κε δαζηθνύ ραξαθηήξα ηεο έθηαζεο θαη 

πξνηάζεθε ε έθδνζε ζρεηηθήο εγθπθιίνπ, από ην Υπνπξγείν Γηθαηνζύλεο πξνο ηνπο 

επνπηεπόκελνπο απ’ απηό θνξείο (ζπκβνιαηνγξάθνπο, ππνζεθνθπιαθεία), κε ηελ 

νπνία ζα παξέρνληαη νδεγίεο θαη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία κεηαγξαθήο 

ηέηνησλ αθηλήησλ θαη εηδηθόηεξα όζσλ αθνξά ζηελ εθαξκνγή  ησλ παξ. 4 θαη 5 ηνπ 

άξζξνπ 20 ηνπ λ. 3889/2010, όπσο ηζρύνπλ. 

2. Σε απάληεζε ηνπ αλσηέξσ εγγξάθνπ εθδόζεθε ε κε αξηζ. πξση. 20303/18-5-2021 

δηεπθξηληζηηθή εγθύθιηνο ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηνπ Υπνπξγείνπ Γηθαηνζύλεο, 

ζύκθσλα κε ηελ νπνία νη κελ ζπκβνιαηνγξάθνη ππνρξενύληαη, ζε πεξίπησζε 

ζύληαμεο πξάμεσλ πνπ αθνξνύλ ζηηο δαζηθέο ελ γέλεη εθηάζεηο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θπξσκέλν δαζηθό ράξηε, λα επηζπλάπηνπλ πηζηνπνηεηηθό ηεο 

αξκόδηαο ππεξεζίαο ηεο νηθείαο Γηεύζπλζεο Γαζώλ, ζην νπνίν βεβαηώλεηαη ν 

ραξαθηήξαο ηεο έθηαζεο, γηα δε πεξηνρέο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ δαζηθό 

ράξηε, επεηδή δελ απνηεινύλ δαζηθέο ελ γέλεη εθηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3889/2010, ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 επί 

ηνπ ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο πνπ ζπλνδεύεη ηε ζρεηηθή πξάμε ηνπ 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ή, αλ δελ πθίζηαηαη ππνρξέσζε εθπόλεζεο ηνπνγξαθηθνύ 

δηαγξάκκαηνο, επί απνζπάζκαηνο ηνπ δαζηθνύ ράξηε όπνπ απεηθνλίδεηαη ην αθίλεην 

ζην νπνίν αθνξά ε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε θαη όπνπ εκθαίλνληαη νη ζπληεηαγκέλεο 

ησλ θνξπθώλ ηνπ αθηλήηνπ, κε ηελ νπνία δειώλεηαη ππεπζύλσο, από ηνλ ζπληάθηε 

ηνπ, όηη ην ζπγθεθξηκέλν αθίλεην δελ εκπίπηεη ζηηο πξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο ηεο 
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δαζηθήο λνκνζεζίαο θαη λα κλεκνλεύνπλ ην πεξηερόκελό ηνπο ζηε ζπληαζζόκελε 

πξάμε, νη δε ππνζεθνθύιαθεο δελ δύλαληαη λα εγγξάθνπλ ή λα κεηεγγξάθνπλ 

πξάμεηο ζηα νηθεία ππνζεθνθπιαθεία θαη θηεκαηνινγηθά γξαθεία, αλ δελ έρνπλ 

ηεξεζεί νη ελ ιόγσ ππνρξεώζεηο. 

3. Σε ζπλέρεηα ηεο ελ ιόγσ εγθπθιίνπ, ζηελ νπνία δελ γίλεηαη κλεία ησλ πξάμεσλ επί 

ησλ νπνίσλ εθηείλεηαη ην πεδίν εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 4 θαη 5 ηνπ 

άξζξνπ 20 ηνπ λ. 3889/2010, θαη εηδηθόηεξα εάλ ζ’ απηέο πεξηιακβάλνληαη θαη νη 

ζπκβνιαηνγξαθηθέο πξάμεηο απνδνρήο θιεξνλνκίαο, ππνβιήζεθε ην ππ’ αξηζ. 

262/23-6-2021 έγγξαθν ηεο Σπληνληζηηθήο Δπηηξνπήο Σπκβνιαηνγξαθηθώλ 

Σπιιόγσλ Διιάδνο, ζην νπνίν δηαηππώλεηαη ε άπνςε όηη νη ζπκβνιαηνγξαθηθέο 

πξάμεηο απνδνρήο θιεξνλνκίαο δελ εκπίπηνπλ ζην ξπζκηζηηθό πεδίν ησλ δηαηάμεσλ 

ησλ παξ. 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 3889/2010, σο ηζρύεη, ηπρόλ, δε, επέθηαζή 

ηνπο θαη ζε απηέο ζα νδεγήζεη ζε ακθηζβήηεζε ησλ ήδε κεηαγεγξακκέλσλ πξάμεσλ, 

ζα δεκηνπξγήζεη αλαζθάιεηα δηθαίνπ θαη ζα γελλήζεη ακθηζβεηήζεηο, ελώ ζα 

ζηακαηήζεη θάζε είδνπο ζπλαιιαγή κε αληηθείκελν ηελ απνδνρή θιεξνλνκίαο ζε 

εθηόο ζρεδίνπ πεξηνρέο. 

4. Αλαθνξηθά κε ην ελ ιόγσ δήηεκα έρνπλ επίζεο εθδνζεί :  

- ην κε αξηζ. πξση. 1321509/19-9-2013 έγγξαθν ηεο Υπνδηεπζύληξηαο Ννκηθήο 

Γηεύζπλζεο Λεηηνπξγνύληνο Κηεκαηνινγίνπ ηεο Δ.Κ.Φ.Α. Α.Δ., ζύκθσλα κε ην νπνίν 

«…θαηά ηελ θαηαρώξηζε ζηα θηεκαηνινγηθά βηβιία εγγξαπηέσλ ζπκβνιαηνγξαθηθώλ 

πξάμεσλ απνδνρήο θιεξνλνκηάο κε ηηο νπνίεο επέξρεηαη θηήζε εκπξάγκαηνπ 

δηθαηώκαηνο ζε αθίλεην σο ζπλέπεηα θιεξνλνκηθήο (θαζνιηθήο) δηαδνρήο, ζύκθσλα 

κε όζα εηδηθόηεξα νξίδνληαη ζην άξζξν ΑΚ 1193, δελ ειέγρεηαη θαηά ηελ άπνςή καο ε 

επηζύλαςε πηζηνπνηεηηθνύ ηεο αξκόδηαο Δηεύζπλζεο Δαζώλ θαηά ην άξζξν 20 παξ. 4 

ηνπ λ. 3889/2010, αθνύ νη πξάμεηο απηέο δελ εκπίπηνπλ ζην ξπζκηζηηθό πεδίν ηεο ελ 

ιόγσ δηάηαμεο πνπ αλαθέξεηαη ξεηά ζε ζύληαμε ζπκβνιαίσλ γηα ηε ζύζηαζε, 

κεηάζεζε, αιινίσζε ή θαηάξγεζε εκπξάγκαησλ δηθαησκάησλ».  

- ε κε αξηζ. 49/2013 Δγθύθιηνο ηεο Σπληνληζηηθήο Δπηηξνπήο Σπκβνιαηνγξαθηθώλ 

Σπιιόγσλ Διιάδαο, ζπληαζζόκελε πξνο ην αλσηέξσ έγγξαθν. 

- ε κε αξηζ. πξση. 220/14-5-2020 19ε Δγθύθιηνο ηεο Σπληνληζηηθήο Δπηηξνπήο 

Σπκβνιαηνγξαθηθώλ Σπιιόγσλ Διιάδαο, ζύκθσλα κε ηελ νπνία «… θαη κεηά ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 3883/2010 κε ην άξζξν 48 παξ. 8β’ 
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ηνπ λ. 4685/2020 (Α΄92), δελ απαηηείηαη ε επηζύλαςε ησλ πηζηνπνηεηηθώλ ησλ παξ. 4 

θαη 5 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 3883/2010, όπσο ηζρύεη, ζηηο ζπκβνιαηνγξαθηθέο πξάμεηο 

απνδνρήο θιεξνλνκίαο θαη δελ ειέγρεηαη ε επηζύλαςε ησλ πηζηνπνηεηηθώλ ησλ 

αλσηέξσ παξαγξάθσλ θαηά ηελ θαηαρώξηζε ζηα θηεκαηνινγηθά βηβιία εγγξαπηέσλ 

ζπκβνιαηνγξαθηθώλ πξάμεσλ απνδνρήο θιεξνλνκίαο». 

- ε κε αξηζ. πξση. ΥΠΔΝ/ΓΠΓ/54730/2468/3-9-2020 Οδεγία ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο 

Γαζώλ θαη Γαζηθνύ Πεξηβάιινληνο ηνπ Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, ζε 

απάληεζε ηνπ ππ’ αξηζ. πξση. 837/4-6-2020 εγγξάθνπ ηνπ Σπκβνιαηνγξαθηθνύ 

Σπιιόγνπ Δθεηείσλ Αζελώλ Πεηξαηώο Αηγαίνπ θαη Γσδεθαλήζνπ, ζύκθσλα κε ηελ 

νπνία «…δελ δύλαηαη θαηά ηελ άπνςή καο λα ζπλαρζεί επέθηαζε ηνπ πεδίνπ 

εθαξκνγήο ησλ παξ. 4 θαη 5 ηνπ α. 20 ηνπ λ. 3889/2020, όπσο πιένλ ηζρύνπλ, θαη 

ησλ πξνβιεπόκελσλ ζε απηέο ππνρξεώζεσλ θαη ζηηο δειώζεηο απνδνρήο 

θιεξνλνκίαο, ζηηο νπνίεο δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε θαηάξηηζε ηνπνγξαθηθνύ…» θαη 

- ε 25ε Δγθύθιηνο ππ’ αξηζ. πξση. 349/3-9-2020 ηεο Σπληνληζηηθήο Δπηηξνπήο 

Σπκβνιαηνγξαθηθώλ Σπιιόγσλ Διιάδαο, ζπληαζζόκελε κε ην πεξηερόκελν ηνπ 

αλσηέξσ εγγξάθνπ ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Γαζώλ, επαλαιακβάλνληαο δε ην 

πεξηερόκελν ηεο ππ’ αξηζ. 19/2020 εγθπθιίνπ ηεο.  

5. Δλόςεη ησλ αλσηέξσ, πξνθύπηεη πξνβιεκαηηζκόο ηεο Υπεξεζίαο, ζρεηηθά κε ην 

εάλ νη πξάμεηο απνδνρήο θιεξνλνκίαο εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ παξ. 4 

θαη 5 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 3889/2010, όπσο ηζρύεη, κε ζπλέπεηα λα απαηηείηαη θαη γηα 

απηέο ε επηζύλαςε ησλ αλαθεξόκελσλ ζηελ παξ. 4 ηνπ σο άλσ άξζξνπ 

πηζηνπνηεηηθώλ θαη λα κλεκνλεύεηαη ην πεξηερόκελό ηνπο. 

 

Νομοθεηικό Πλαίζιο 

6. Σηα άξζξα 24 παξ. 1 θαη 117 παξ. 3 θαη 4 ηνπ Σπληάγκαηνο νξίδνληαη ηα εμήο:  

Άξζξν 24 παξ.1: 

«1. Η πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ θαη πνιηηηζηηθνύ πεξηβάιινληνο απνηειεί ππνρξέσζε 

ηνπ Κξάηνπο θαη δηθαίσκα ηνπ θαζελόο. Γηα ηε δηαθύιαμή ηνπ ην Κξάηνο έρεη 

ππνρξέσζε λα παίξλεη ηδηαίηεξα πξνιεπηηθά ή θαηαζηαιηηθά κέηξα ζην πιαίζην ηεο 

αξρήο ηεο αεηθνξίαο. Νόκνο νξίδεη ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ δαζώλ θαη ησλ 

δαζηθώλ εθηάζεσλ. Η ζύληαμε δαζνινγίνπ ζπληζηά ππνρξέσζε ηνπ Κξάηνπο. 

Απαγνξεύεηαη ε κεηαβνιή ηνπ πξννξηζκνύ ησλ δαζώλ θαη ησλ δαζηθώλ εθηάζεσλ, 
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εθηόο αλ πξνέρεη γηα ηελ Εζληθή Οηθνλνκία ε αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε ή άιιε ηνπο 

ρξήζε, πνπ ηελ επηβάιιεη ην δεκόζην ζπκθέξνλ.» 

Άξζξν 117 παξ. 3 θαη 4: 

«3. Δεκόζηα ή ηδησηηθά δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο πνπ θαηαζηξάθεθαλ ή 

θαηαζηξέθνληαη από ππξθαγηά ή πνπ κε άιιν ηξόπν απνςηιώζεθαλ ή απνςηιώλνληαη 

δελ απνβάιινπλ γηα ην ιόγν απηό ην ραξαθηήξα πνπ είραλ πξηλ θαηαζηξαθνύλ, 

θεξύζζνληαη ππνρξεσηηθά αλαδαζσηέεο θαη απνθιείεηαη λα δηαηεζνύλ γηα άιιν 

πξννξηζκό. 

4. H αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε δαζώλ ή δαζηθώλ εθηάζεσλ πνπ αλήθνπλ ζε θπζηθά 

ή λνκηθά πξόζσπα ηδησηηθνύ ή δεκνζίνπ δηθαίνπ επηηξέπεηαη κόλν ππέξ ηνπ 

Δεκνζίνπ ζύκθσλα κε ηνπο νξηζκνύο ηνπ άξζξνπ 17, γηα ιόγνπο δεκόζηαο σθέιεηαο· 

δηαηεξείηαη πάλησο ε κνξθή ηνπο ακεηάβιεηε σο δαζηθή.» 

Σηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 παξ. 4 θαη 5 ηνπ λ. 3889/2010, όπσο απηέο έρνπλ 

ηξνπνπνηεζεί θαη ζπκπιεξσζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 153 ηνπ λ. 

4389/2016, ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 142 ηνπ λ. 4483/2017 θαη ησλ εδ. α’ θαη β’ ηεο 

παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 4685/2020, νξίδνληαη ηα εμήο: 

Άξζξν 20 παξ. 4 θαη 5: 

«4. Μεηά ηελ θύξσζε ηνπ δαζηθνύ ράξηε θάζε κεηαβίβαζε, ζύζηαζε, αιινίσζε θαη 

γεληθά θάζε κεηαβνιή ησλ εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ, ζηηο δαζηθέο ελ γέλεη εθηάζεηο 

ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηόλ, είλαη άθπξε θαη 

αλίζρπξε, αλ δελ ζπλνδεύεηαη από ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο 

ηεο νηθείαο Δηεύζπλζεο Δαζώλ, κε ην νπνίν βεβαηώλεηαη ν ραξαθηήξαο ηεο έθηαζεο. 

Τν αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθό δελ εθδίδεηαη γηα πεξηνρέο ηνπ δαζηθνύ ράξηε πνπ δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο δαζηθέο ελ γέλεη εθηάζεηο. Εηδηθά γηα εθηάζεηο πνπ έρνπλ 

πεξηιεθζεί ζηελ αλάξηεζε, γηα ηηο νπνίεο έρνπλ γίλεη δεθηέο αληηξξήζεηο ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ, αληί γηα ην αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθό ζην ζρεηηθό ζπκβόιαην 

πξνζαξηάηαη αληίγξαθν ηεο απόθαζεο απηήο κε ηνλ αξηζκό δηαδηθηπαθήο αλάξηεζεο 

(Α.Δ.Α.) θαη κε επηζπλαπηόκελν ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα εμαξηεκέλσλ ζπληεηαγκέλσλ 

Ε.Γ.Σ.Α., επί ηνπ νπνίνπ ν ζπληάθηεο βεβαηώλεη όηη ην αθίλεην είλαη απηό, σο πξνο ην 

νπνίν έρνπλ γίλεη δεθηέο νη ππνβιεζείζεο αληηξξήζεηο. Γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνύ θαηαβάιιεηαη εηδηθό ηέινο ππέξ ηνπ εθδόηε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ, ηνπ 
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νπνίνπ ην ύςνο, ν ηξόπνο θαηαβνιήο θαη είζπξαμεο θαη ε δηάζεζε θαζνξίδεηαη 

ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ παξόληνο.  

5. Σηηο πξάμεηο πνπ ζπληάζζνπλ νη ζπκβνιαηνγξάθνη, πνπ αθνξνύλ ζηηο δαζηθέο ελ 

γέλεη εθηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θπξσκέλν δαζηθό ράξηε, ππνρξενύληαη λα 

επηζπλάπηνπλ ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ θαη λα κλεκνλεύνπλ 

ην πεξηερόκελό ηνπο. Γηα πεξηνρέο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ δαζηθό ράξηε 

επεηδή δελ απνηεινύλ δαζηθέο ελ γέλεη εθηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13, ην 

πηζηνπνηεηηθό ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ αληηθαζίζηαηαη από ππεύζπλε δήισζε 

ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (A` 75) επί ηνπ ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο, πνπ 

ζπλνδεύεη ηε ζρεηηθή πξάμε ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ ή, αλ δελ πθίζηαηαη ππνρξέσζε 

εθπόλεζεο ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο, επί απνζπάζκαηνο ηνπ δαζηθνύ ράξηε 

όπνπ απεηθνλίδεηαη ην αθίλεην ζην νπνίν αθνξά ε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε θαη όπνπ 

εκθαίλνληαη νη ζπληεηαγκέλεο ησλ θνξπθώλ ηνπ αθηλήηνπ, κε ηελ νπνία δειώλεηαη 

ππεπζύλσο από ηνλ ζπληάθηε ηνπ όηη ην ζπγθεθξηκέλν αθίλεην δελ εκπίπηεη ζηηο 

πξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο. Η ζπγθεθξηκέλε ππεύζπλε δήισζε 

πξέπεη λα κλεκνλεύεηαη ζηηο πξάμεηο πνπ ζπληάζζνληαη από ηνπο 

ζπκβνιαηνγξάθνπο. Δελ επηηξέπεηαη ε εγγξαθή ή ε κεηεγγξαθή ησλ πξάμεσλ απηώλ 

ζηα νηθεία ππνζεθνθπιαθεία θαη θηεκαηνινγηθά γξαθεία, αλ δελ έρνπλ ηεξεζεί νη 

ππνρξεώζεηο ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ.» 

Σηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1192, 1193, 1195, 1198, 1199 θαη 1846 Α.Κ. νξίδνληαη ηα 

εμήο:  

Άξζξν 1192 «Πξάμεηο πνπ κεηαγξάθνληαη» 

«Μεηαγξάθνληαη  ζην  γξαθείν  κεηαγξαθώλ  ηεο  πεξηθέξεηαο  ηνπ  αθηλήηνπ:  1. νη ελ 

δσή δηθαηνπξαμίεο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη  νη αηηία ζαλάηνπ δσξεέο, κε ηηο 

νπνίεο ζπληζηάηαη, κεηαηίζεηαη, θαηαξγείηαη εκπξάγκαην δηθαίσκα (εκπξάγκαηεο 

δηθαηνπξαμίεο) πάλσ ζε αθίλεηα 2. νη επηδηθάζεηο ή νη πξνζθπξώζεηο πνπ γίλνληαη 

από  ηελ  αξρή  ή  νη θαηαθπξώζεηο  θπξηόηεηαο  ή εκπξάγκαηνπ δηθαηώκαηνο πάλσ 

ζε αθίλεην 3. νη εθζέζεηο δηθαζηηθήο δηαλνκήο αθηλήηνπ 4.  νη ηειεζίδηθεο δηθαζηηθέο 

απνθάζεηο πνπ πεξηέρνπλ θαηαδίθε ζε  δήισζε  βνύιεζεο  γηα  εκπξάγκαηε 

δηθαηνπξαμία πάλσ ζε αθίλεην. 5.  νη  ηειεζίδηθεο  δηθαζηηθέο   απνθάζεηο   κε   ηηο   

νπνίεο αλαγλσξίδεηαη  θπξηόηεηα  ή  άιιν  εκπξάγκαην δηθαίσκα ζε αθίλεην, πνπ 

έρνπλ θηεζεί κε έθηαθηε ρξεζηθηεζία.»  
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Άξζξν 1193 «Απνδνρή θιεξνλνκίαο ή θιεξνδνζίαο» 

«Μεηαγξάθεηαη επίζεο ζην γξαθείν κεηαγξαθώλ ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ αθηλήηνπ θάζε 

απνδνρή  θιεξνλνκίαο  ή  θιεξνδνζίαο, εθόζνλ  κ`  απηήλ πεξηέξρεηαη  ζηνλ 

θιεξνλόκν ή ζηνλ θιεξνδόρν αθίλεην ηεο θιεξνλνκίαο ή εκπξάγκαην δηθαίσκα πάλσ 

ζ’ απηό ή εκπξάγκαην δηθαίσκα πάλσ ζε μέλν αθίλεην ή θαηαξγείηαη ηέηνην δηθαίσκα. 

Γηα ηε κεηαγξαθή απαηηείηαη λα βεβαησζεί ν ζάλαηνο ηνπ θιεξνλνκνπκέλνπ.»  

Άξζξν 1195: 

«Η κεηαγξαπηέα απνδνρή θιεξνλνκίαο ή θιεξνδνζίαο πξέπεη λα πξνθύπηεη από 

δεκόζην έγγξαθν. Αληί γηα ηελ απνδνρή ηεο θιεξνλνκίαο κπνξεί λα κεηαγξαθεί ην 

θιεξνλνκεηήξην.»  

Άξζξν 1198 «Παξάιεηςε κεηαγξαθήο» 

«Χσξίο κεηαγξαθή ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ άξζξσλ 1192 εδάθηα 1 έσο 4 θαη 1193 δελ 

επέξρεηαη ε  κεηαβίβαζε  ηεο  θπξηόηεηαο  ηνπ αθηλήηνπ ή ε ζύζηαζε, κεηάζεζε, 

θαηάξγεζε εκπξάγκαηνπ δηθαηώκαηνο πάλσ ζην αθίλεην.» 

Άξζξν 1199 «Κπξηόηεηα θιεξνλόκνπ ή θιεξνδόρνπ» 

«Με ηε κεηαγξαθή θαηά ην άξζξν 1193 ε θπξηόηεηα ή άιιν εκπξάγκαην  δηθαίσκα 

πάλσ ζε  αθίλεην  ζεσξνύληαη όηη πεξηήιζαλ ζηνλ θιεξνλόκν ή ζηνλ θιεξνδόρν από 

ην ζάλαην ηνπ θιεξνλνκεκέλνπ, κε ηελ επηθύιαμε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλαβιεηηθή 

αίξεζε ή πξνζεζκία.» 

Άξζξν 1846 «Απηνδίθαηε θηήζε»  

«Ο θιεξνλόκνο απνθηά απηνδηθαίσο ηελ θιεξνλνκία κόιηο γίλεη ε επαγσγή, κε ηελ 

επηθύιαμε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 1198.» 

 

Δπμηνεία και εθαπμογή διαηάξεων 

Από ηηο πξνεθηεζείζεο δηαηάμεηο, εξκελεπόκελεο απηνηειώο, αιιά θαη ζε ζπλδπαζκό 

κεηαμύ ηνπο, ελόςεη θαη όινπ ηνπ λνκηθνύ πιαηζίνπ εληόο ηνπ νπνίνπ εληάζζνληαη θαη 

ηνπ ζθνπνύ πνπ εμππεξεηνύλ, ζπλάγνληαη ηα αθόινπζα:  

7. Με ηηο πξνπαξαηεζείζεο ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 24 θαη 

ησλ παξ. 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 117 θαζηεξώλεηαη ε ζεκειηώδεο ζπληαγκαηηθή 

ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο πξνο δηαζθάιηζε βηώζηκνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, 

δειαδή ζεκειηώδνπο ζεκαζίαο ζπιινγηθνύ αγαζνύ, πνπ απνηειεί αληηθείκελν 

ζπληαγκαηηθήο πξνζηαζίαο. Τνύην δε, δηόηη ηα δάζε θαη νη δαζηθέο εθηάζεηο 
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ζπληζηνύλ κέξνο ηνπ θπζηθνύ θεθαιαίνπ θαη πξέπεη, σο πεξηβαιινληηθό αγαζό, λα 

ηεινύλ ππό απζηεξό πξνζηαηεπηηθό θαζεζηώο. Γηα ηελ πξνζηαζία, εηδηθόηεξα, ηνπ 

αγαζνύ απηνύ, ν ζπληαγκαηηθόο λνκνζέηεο επηβάιιεη, θαηά ηελ έλλνηα ησλ σο άλσ 

δηαηάμεσλ, ζηνλ θνηλό λνκνζέηε, αιιά θαη ηε Γηνίθεζε, ηελ ππνρξέσζε λα 

ιακβάλνπλ όια ηα πξόζθνξα θαη αλαγθαία, πξνιεπηηθά ή θαηαζηαιηηθά, λνκνζεηηθά, 

θαλνληζηηθά θαη αηνκηθά κέηξα, πνπ λα δηαζθαιίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή ηνπ 

πξνζηαζία θαη ηελ αέλαε δηαηήξεζή ηνπ, βαζηθή δε ζπληζηώζα ηεο πξνζηαζίαο 

απηήο ζπληζηά, ήδε θαηά ηε ξεηή ζπληαγκαηηθή επηηαγή, ε ζύληαμε θαη ηήξεζε ηνπ 

Γαζνινγίνπ ηεο ρώξαο. Σε απηό ζα απνηππώλνληαη κε αθξίβεηα ηα δάζε θαη νη 

δαζηθέο εθηάζεηο (ΣηΔ 881/2019 7κ., 1110/2019 7κ., 1203/2017 7κ., 805/2016 7κ.) 

θαη, κε ηνλ ηξόπν απηό, ζα απνζαθεληζηεί ην αληηθείκελν ηεο απμεκέλεο 

ζπληαγκαηηθήο πξνζηαζίαο (ΣηΔ 1845/2019).  

8. Σε εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ ζπληαγκαηηθώλ επηηαγώλ θαη πξνο ην ζθνπό ηεο 

ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ 

ακεηάβιεηνπ ηεο κνξθήο θαη ηνπ ραξαθηήξα ησλ δαζώλ θαη ησλ δαζηθώλ εθηάζεσλ, 

δεκόζησλ ή ηδησηηθώλ, ν θνηλόο λνκνζέηεο έρεη αλαζέζεη ζηνπο κεηαγξαθνθύιαθεο 

θαη ζηνπο ζπκβνιαηνγξάθνπο, πξόζζεηεο ηππηθέο ππνρξεώζεηο, ώζηε λα κελ 

επέξρνληαη, θαηά ηηο κεηαβηβάζεηο, αλεπίηξεπηεο θαη πνηληθά αμηόινγεο θαηαπαηήζεηο 

δεκόζησλ δαζώλ θαη δαζηθώλ εθηάζεσλ κε εηθνληθέο ή απαηειέο κεηαβηβάζεηο 

αλύπαξθησλ δηθαησκάησλ επί αθηλήησλ ή αλεπίηξεπηεο θαηαηκήζεηο ηδησηηθώλ 

δαζηθώλ εθηάζεσλ (ηέηνηεο ππνρξεώζεηο θαζηεξώλνπλ νη δηαηάμεηο ησλ παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 60 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 280 ηνπ Γαζηθνύ Κώδηθα (λ.δ. 86/1969) θαζώο θαη ε 

παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 998/1979 – Α.Π. 621/2015).  

9. Σύκθσλεο πξνο ηνλ αλσηέξσ ζθνπό είλαη θαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 παξ. 4 

θαη 5 ηνπ λ. 3889/2010, όπσο ηξνπνπνηεζείζεο ηζρύνπλ, κε ηηο νπνίεο, αθ’ ελόο κελ 

νη ζπκβνιαηνγξάθνη ππνρξενύληαη, ζε πεξίπησζε ζύληαμεο πξάμεσλ πνπ αθνξνύλ 

ζηηο δαζηθέο ελ γέλεη εθηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θπξσκέλν δαζηθό ράξηε, λα 

επηζπλάπηνπλ πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο ηεο νηθείαο Γηεύζπλζεο 

Γαζώλ, ζην νπνίν βεβαηώλεηαη ν ραξαθηήξαο ηεο έθηαζεο, γηα δε ηηο πεξηνρέο πνπ 

δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ δαζηθό ράξηε, επεηδή δελ απνηεινύλ δαζηθέο ελ γέλεη 

εθηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3889/2010, ππεύζπλε δήισζε ηνπ 

άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 επί ηνπ ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο πνπ ζπλνδεύεη ηε 
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ζρεηηθή πξάμε ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ ή, αλ δελ πθίζηαηαη ππνρξέσζε εθπόλεζεο 

ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο, επί απνζπάζκαηνο ηνπ δαζηθνύ ράξηε όπνπ 

απεηθνλίδεηαη ην αθίλεην ζην νπνίν αθνξά ε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε θαη όπνπ 

εκθαίλνληαη νη ζπληεηαγκέλεο ησλ θνξπθώλ ηνπ αθηλήηνπ, κε ηελ νπνία δειώλεηαη 

ππεπζύλσο, από ηνλ ζπληάθηε ηνπ, όηη ην ζπγθεθξηκέλν αθίλεην δελ εκπίπηεη ζηηο 

πξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο θαη λα κλεκνλεύνπλ ην 

πεξηερόκελό ηνπο ζηε ζπληαζζόκελε πξάμε, αθ’ εηέξνπ δε νη ππνζεθνθύιαθεο 

ππνρξενύληαη λα κελ εγγξάθνπλ ή λα κελ κεηεγγξάθνπλ, ζηα νηθεία 

ππνζεθνθπιαθεία θαη θηεκαηνινγηθά γξαθεία, ηέηνηεο ζπκβνιαηνγξαθηθέο πξάμεηο, 

εάλ δελ έρνπλ ηεξεζεί νη ελ ιόγσ ππνρξεώζεηο. Από ην γξάκκα ησλ παξαπάλσ 

δηαηάμεσλ αιιά θαη ελόςεη ηνπ επηηαθηηθνύ ζθνπνύ πνπ εμππεξεηνύλ, ν νπνίνο είλαη 

ε ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλε αλάγθε πξνζηαζίαο ησλ δαζώλ θαη δαζηθώλ 

εθηάζεσλ ελ γέλεη, πξνθύπηεη όηη ζην ξπζκηζηηθό ηνπο πεδίν πεξηιακβάλνληαη όιεο 

αλεμαηξέησο νη ζπκβνιαηνγξαθηθέο πξάμεηο πνπ αθνξνύλ ζε κεηαβίβαζε, ζύζηαζε, 

αιινίσζε, αιιά θαη γεληθά θάζε κεηαβνιή εκπξάγκαηνπ δηθαηώκαηνο ζηηο αλσηέξσ 

εθηάζεηο. Ζ παξαπάλσ εξκελεία πξνθύπηεη θαη από ηε γεληθή δηαηύπσζε ηεο 

δηάηαμεο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 3889/2010, ε νπνία νξίδεη όηη εθαξκόδεηαη 

«ζηηο πξάμεηο πνπ ζπληάζζνπλ νη ζπκβνιαηνγξάθνη», ρσξίο λα δηαθξίλεη ή λα εμαηξεί 

θάπνηεο απ’ απηέο. Γηα ην ιόγν απηό, άιισζηε, ε δηάηαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 20 

ηνπ λ. 3889/2010 νξίδεη ξεηά όηη θάζε κεηαβίβαζε, ζύζηαζε, αιινίσζε θαη γεληθά 

θάζε κεηαβνιή ησλ εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ, ζηηο δαζηθέο ελ γέλεη εθηάζεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηόλ, είλαη άθπξε θαη 

αλίζρπξε, εάλ δελ ζπλνδεύεηαη από ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ ε ίδηα ε δηάηαμε 

πξνβιέπεη. Σθνπόο ηνπ λνκνζέηε ήηαλ λα κελ θαηαζηεί εθηθηή νπνηαδήπνηε 

κεηαβνιή ζε εκπξάγκαην δηθαίσκα ζε πεξηνρή κε δαζηθνύ ραξαθηήξα, πνπ εκπίπηεη 

ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κεθαιαίνπ Β’ «Δπηηάρπλζε θαη 

απινύζηεπζε ηεο δηαδηθαζίαο θύξσζεο ησλ δαζηθώλ ραξηώλ» ηνπ λ. 3889/2010, εάλ 

δελ ηεξεζνύλ νη πξνϋπνζέζεηο πνπ ε ίδηα ε δηάηαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 

3889/2010 ζέηεη.    

10. Τν αλσηέξσ ζπκπέξαζκα ζπλάγεηαη θαη από ηηο αηηηνινγηθέο εθζέζεηο ησλ 

ηξνπνπνηεηηθώλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξ. 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 3889/2010, 

λόκσλ 4389/2016, 4483/2017 θαη 4685/2020. Δηδηθόηεξα, ζύκθσλα κε ηελ 
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αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λ. 4389/2016, ζρεηηθά κε ην άξζξν 153, κε ην νπνίν 

αληηθαηαζηάζεθε ην άξζξν 20 ηνπ λ. 3889/2010: «Επίζεο πξνθεηκέλεο ηεο 

πξνάζπηζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ αιιά θαη ησλ πνιηηώλ, 

πξνβιέπεηαη σο πξνο ηηο πεξηιεθζείζεο ζηνλ θπξσκέλν δαζηθό ράξηε ελ γέλεη 

εθηάζεηο, έθδνζε ζρεηηθνύ πηζηνπνηεηηθνύ πεξί ηνπ δαζηθνύ ή ρνξηνιηβαδηθνύ 

ραξαθηήξα απηώλ θαη ε επηζύλαςε ηνπ ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθνύ ζηηο αθνξώζεο ηηο σο 

άλσ εθηάζεηο κεηαβηβαζηηθέο δηθαηνπξαμίεο.» Δπίζεο, ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λ. 

4483/2017, όζνλ αθνξά ζην άξζξν 142 παξ. 3 απηνύ, κε ην νπνίν ζπκπιεξώζεθε 

θαη ηξνπνπνηήζεθε ε παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 3889/2010 αλαθέξεηαη όηη: «Με 

ηελ παξ. 3 ηνπ πξνηεηλόκελνπ άξζξνπ πξνζδηνξίδνληαη νη πεξηνρέο γηα ηηο νπνίεο δελ 

απαηηείηαη, ζύκθσλα κε ην ζεζκηθό πιαίζην ε έθδνζε πηζηνπνηεηηθνύ πεξί ηνπ 

ραξαθηήξα ηεο έθηαζεο πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγνύληαη κεηαβηβάζεηο αθηλήησλ ζε κε 

δαζηθνύ ραξαθηήξα εθηάζεηο. Με ηε ξύζκηζε απηή επηηαρύλνληαη νη ζρεηηθέο 

δηαδηθαζίεο ζηηο σο άλσ εθηάζεηο θαη απνθεύγεηαη ε επηβάξπλζε ησλ πνιηηώλ θαη ηεο 

δηνίθεζεο γηα ηηο πεξηνρέο πνπ δελ απαηηείηαη ε έθδνζε ηνπ σο άλσ πηζηνπνηεηηθνύ 

…… Η επζύλε ηεο βεβαίσζεο πεξί ηνπ κε δαζηθνύ ελ γέλεη ραξαθηήξα κεηαβηβάδεηαη 

ζηνλ επαγγεικαηηθό – ηερληθό θιάδν πνπ ζπληάζζεη ην ζρεηηθό ηνπνγξαθηθό 

δηάγξακκα. Η αληηθαηάζηαζε ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 20 

ζθνπό έρεη κε ηε ζπκπεξίιεςε ησλ ππεύζπλσλ δειώζεσλ πεξί ηνπ κε δαζηθνύ 

ραξαθηήξα ζηηο πξάμεηο πνπ ζπληάζζνπλ νη ζπκβνιαηνγξάθνη, λα πξνζηαηεύεηαη ν 

θαιόπηζηα ζπλαιιαζζόκελνο.» Τέινο, κε ηελ παξ. 8β’ ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 

4685/2020 ηξνπνπνηήζεθε ε παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 3889/2010 ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ζπκπιεξώζεθε ε παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 3889/2010 θαη πξνβιέθζεθε ε 

επηζύλαςε ππεύζπλεο δήισζεο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, θαη ζηηο 

πεξηπηώζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ απαηηείηαη ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα, ζην απόζπαζκα 

ηνπ νηθείνπ δαζηθνύ ράξηε. Καζίζηαηαη θαλεξό, από όιεο ηηο παξαπάλσ αηηηνινγηθέο 

εθζέζεηο όηη ν ζθνπόο ησλ ξπζκίζεσλ απηώλ είλαη ε αζθάιεηα δηθαίνπ, κέρξη ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ δαζνινγίνπ, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ απινύζηεπζε ησλ δηαδηθαζηώλ, 

πξνο δηεπθόιπλζε ησλ δηνηθνπκέλσλ. Ο ζθνπόο απηόο εθπιεξώλεηαη κε ηελ 

επξύηεξε δπλαηή πξνζηαζία ησλ δαζώλ θαη δαζηθώλ εθηάζεσλ, ε νπνία 

επηηπγράλεηαη όηαλ νη ξπζκίζεηο πνπ εηζάγεη είλαη θαζνιηθέο θαη θαηαιακβάλνπλ όιεο 

ηηο ζπκβνιαηνγξαθηθέο πξάμεηο πνπ αθνξνύλ ζε νπνηαδήπνηε κνξθή κεηαβνιήο 
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εκπξαγκάηνπ δηθαηώκαηνο επί αθηλήηνπ. Γηα ην ιόγν απηό, άιισζηε, θάζε 

κεηαγελέζηεξε ηξνπνπνίεζε επηθέξεη κελ απινύζηεπζε ηεο δηαδηθαζίαο, ρσξίο 

σζηόζν, ζε θακία πεξίπησζε, λα εμαιείθεηαη ή, έζησ, λα πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζε 

θάζε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε πνπ αθνξά ζηηο εθηάζεηο πνπ θαηαιακβάλνπλ νη ελ 

ιόγσ ξπζκίζεηο, λα ζπλνδεύεηαη είηε από ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκόδηαο 

δαζηθήο ππεξεζίαο είηε από ππεύζπλε δήισζε πεξί ηνπ κε δαζηθνύ ηεο ραξαθηήξα 

ηεο έθηαζεο. Ζ παξαπάλσ άπνςε εληζρύεηαη θαη από ηελ ηειεπηαία ζπκπιήξσζε ηεο 

δηάηαμεο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 3889/2010, κε ηελ νπνία ν λνκνζέηεο 

ζέιεζε λα θαηαζηήζεη ηελ ππνρξέσζε επηζύλαςεο ππεύζπλεο δήισζεο πεξί ηνπ κε 

δαζηθνύ ραξαθηήξα ηεο κεηαβηβαδόκελεο έθηαζεο, θαζνιηθή, θαηαιακβάλνληαο 

πιένλ θαη ηηο πξάμεηο γηα ηηο νπνίεο δελ απαηηείηαη ε ζύληαμε ηνπνγξαθηθνύ 

δηαγξάκκαηνο. Αληηζέησο, από θαλέλα ζηνηρείν δελ πξνθύπηεη όηη ζθνπόο ησλ 

ξπζκίζεσλ απηώλ ήηαλ λα πεξηνξίζνπλ ηηο ππνρξεώζεηο πνπ επηβάιινπλ νη παξ. 4 

θαη 5 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 3889/2010, κόλν ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ κεηαβηβαζηηθώλ 

δηθαηνπξαμηώλ, κε ηε ζηελή έλλνηα ηνπ όξνπ, αιιά όηη νη όξνη «κεηαβηβαζηηθέο 

δηθαηνπξαμίεο» θαη «κεηαβίβαζε» ρξεζηκνπνηνύληαη πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζνπλ 

θάζε είδνπο κεηαβνιή εκπξαγκάηνπ δηθαηώκαηνο ηηο εθηάζεηο απηέο. 

11. Πεξαηηέξσ, από ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1192, 1193, 1198, 1199 θαη 1846 Α.Κ., 

ζπλδπαζηηθά εξκελεπόκελεο, πξνθύπηεη όηη όιεο νη πξάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1192 θαη 1193 Α.Κ. θαη κόλν απηέο, ππόθεηληαη ζε κεηαγξαθή 

(ΑΠ 107/2001). Δμάιινπ, ε θιεξνλνκηθή δηαδνρή, είηε απηή ρσξεί εθ ηνπ λόκνπ, είηε 

εθ δηαζήθεο, απνηειεί παξάγσγν ηξόπν θηήζεσο θπξηόηεηαο ησλ θηλεηώλ θαη 

αθηλήησλ θιεξνλνκηαίσλ πξαγκάησλ, ε θπξηόηεηα όκσο ησλ αθηλήησλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ θιεξνλνκία, θαζώο θαη θάζε άιιν εκπξάγκαην δηθαίσκα επ’ 

απηώλ, κεηαβηβάδεηαη ζηνλ θιεξνλόκν αλαδξνκηθώο, από ηνλ ρξόλν ηνπ ζαλάηνπ ηνπ 

θιεξνλνκνπκέλνπ, κόλνλ εάλ απηόο (θιεξνλόκνο) απνδερζεί κε δεκόζην έγγξαθν 

ηελ θιεξνλνκία (πξάμε απνδνρήο θιεξνλνκίαο ή θιεξνλνκεηήξην) θαη ε απνδνρή 

απηή κεηαγξαθεί (Δθ.Πεηξ. 491/2014).  

12. Από ηηο ίδηεο δηαηάμεηο πξνθύπηεη επίζεο όηη ε πξάμε απνδνρήο θιεξνλνκίαο 

απνηειεί ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε κε ηελ νπνία θαη κόλν κεηαβηβάδεηαη ζηνλ 

θιεξνλόκν, αλαδξνκηθώο από ηνλ ρξόλν ηνπ ζαλάηνπ ηνπ θιεξνλνκνπκέλνπ, ε 

θπξηόηεηα θαζώο θαη θάζε άιιν εκπξάγκαην δηθαίσκα επί ησλ αθηλήησλ πνπ 
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πεξηιακβάλνληαη ζηελ θιεξνλνκία. Με απηή, επνκέλσο, επέξρεηαη κεηαβνιή ζηα 

εκπξάγκαηα δηθαηώκαηα επί ησλ αθηλήησλ ηεο θιεξνλνκίαο. Τν παξαπάλσ 

ζπκπέξαζκα εμάγεηαη θαη από ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1198 θαη 1199 Α.Κ., 

ζύκθσλα κε ηα νπνία ρσξίο κεηαγξαθή, ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ άξζξσλ 1192 εδάθηα 

1 έσο 4 θαη 1193, δελ επέξρεηαη ε κεηαβίβαζε ηεο θπξηόηεηαο ηνπ αθηλήηνπ ή ε 

ζύζηαζε, κεηάζεζε, θαηάξγεζε εκπξάγκαηνπ δηθαηώκαηνο πάλσ ζην αθίλεην, ελώ 

κε ηε κεηαγξαθή, ε θπξηόηεηα ή άιιν εκπξάγκαην δηθαίσκα επί ηνπ αθηλήηνπ 

ζεσξνύληαη όηη πεξηήιζαλ ζηνλ θιεξνλόκν ή θιεξνδόρν από ην ζάλαην ηνπ 

θιεξνλνκνύκελνπ. Δηδηθόηεξα, θαηά ηελ θξαηνύζα άπνςε ζηε ζεσξία θαη ηε 

λνκνινγία, ζε πεξίπησζε θιεξνλνκίαο ή θιεξνδνζίαο, ρσξίο ηε κεηαγξαθή ηεο 

πξάμεο απνδνρήο θιεξνλνκίαο ή ηνπ θιεξνλνκεηεξίνπ, δελ εκπνδίδεηαη βέβαηα ε 

θηήζε ηεο ηδηόηεηαο ηνπ θιεξνλόκνπ ή ηνπ θιεξνδόρνπ, αιιά δελ κεηαβηβάδεηαη ζηνλ 

θιεξνλόκν ή ηνλ θιεξνδόρν ε θπξηόηεηα ηνπ θιεξνλνκηαίνπ ή θιεξνδνηνύκελνπ 

αθηλήηνπ ή δελ επέξρεηαη ε ζύζηαζε ή θαηάξγεζε εκπξάγκαηνπ δηθαηώκαηνο ζην 

αθίλεην. Ο θιεξνλόκνο ή ν θιεξνδόρνο απνθηά ηελ θπξηόηεηα ή άιιν εκπξάγκαην 

δηθαίσκα από ηελ εκέξα ζαλάηνπ ηνπ θιεξνλνκνύκελνπ κε ηε λνκηθή αίξεζε ηεο 

κεηαγξαθήο ηεο απνδνρήο ηεο θιεξνλνκίαο ή θιεξνδνζίαο ή ηνπ θιεξνλνκεηεξίνπ. 

Σπλεπώο, κέρξη ηεο κεηαγξαθήο ηεο απνδνρήο ε θπξηόηεηα ηνπ θιεξνλόκνπ επί ηνπ 

θιεξνλνκηαίνπ αθηλήηνπ είλαη κεηέσξε, επέξρεηαη δε κόλνλ από ηε δηελέξγεηα απηήο, 

αλαδξνκηθώο από ην ρξόλν ζαλάηνπ ηνπ θιεξνλνκνύκελνπ (Α.Π. 281/2019, 

1378/2019 θ.ι.π., Απόζηνινπ Γεσξγηάδε – Μηραήι Σηαζόπνπινπ, Αζηηθώο Κώδημ, 

θαη’ άξζξν εξκελεία, Τόκνο VI, ζει. 230 επνκ.).    

13. Αληίζεην ζπκπέξαζκα δελ κπνξεί λα ζπλαρζεί νύηε από ηελ άπνςε όηη ε πξάμε 

απνδνρήο θιεξνλνκίαο, σο κνλνκεξήο θαη κε απεπζπληέα δήισζε, δελ απνηειεί 

ζπζηαηηθή ηνπ δηθαηώκαηνο πξάμε, δηόηη δελ δηαπιάζεη, κεηαβηβάδεη, ζπληζηά, 

αιινηώλεη θαη γεληθά δελ κεηαβάιιεη εκπξάγκαηα δηθαηώκαηα επί ησλ αθηλήησλ ηεο 

θιεξνλνκίαο. Σύκθσλα κε ηελ άπνςε απηή, ε πξάμε απνδνρήο θιεξνλνκίαο 

απνηειεί απιώο δηαπηζησηηθή πξάμε επειζόληνο ήδε γεγνλόο, ήηνη ηεο επαγσγήο 

ηεο θπξηόηεηαο, θαη’ άξζξν 1846 Α.Κ., ε κεηαγξαθή ηεο νπνίαο απαηηείηαη, θαη’ 

άξζξα 1198 θαη 1199 Α.Κ., κόλν γηα ιόγνπο δεκνζηόηεηαο. Γηα ην ιόγν απηό, νη ελ 

ιόγσ πξάμεηο δελ εκπίπηνπλ ζην ξπζκηζηηθό πεδίν εθαξκνγήο ησλ παξ. 4 θαη 5 ηνπ 

άξζξνπ 20 ηνπ λ. 3889/2010, νη νπνίεο αθνξνύλ κόλν ζε πξάμεηο ζπζηαηηθέο 
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εκπξαγκάηνπ δηθαηώκαηνο επί αθηλήηνπ. Ψζηόζν, κία ηέηνηα εξκελεία, θαη’ αξράο, 

έξρεηαη ζε επζεία αληίζεζε κε ηελ ίδηα ην γξάκκα ηεο δηάηαμεο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 

20 ηνπ λ. 3889/2010, ε νπνία νξίδεη ξεηά όηη εθαξκόδεηαη «ζηηο πξάμεηο πνπ 

ζπληάζζνπλ νη ζπκβνιαηνγξάθνη», ρσξίο θακία δηάθξηζε. Δπίζεο, ε εξκελεία απηή 

δελ ζπλάδεη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1198 θαη 1199 Α.Κ., ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο, 

κόλν κε ηε κεηαγξαθή ηεο πξάμεο απνδνρήο θιεξνλνκίαο επέξρεηαη ε κεηαβίβαζε 

ηεο θπξηόηεηαο ηνπ αθηλήηνπ ή ε ζύζηαζε, κεηάζεζε, θαηάξγεζε εκπξάγκαηνπ 

δηθαηώκαηνο πάλσ ζ’ απηό. Κπξίσο, όκσο, ε άπνςε απηή έξρεηαη ζε πιήξε αληίζεζε 

θαη κε ηνλ ππέξηεξν ζθνπό πνπ εμππεξεηνύλ νη σο άλσ δηαηάμεηο, ν νπνίνο είλαη ε 

ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλε θαη επηβεβιεκέλε απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ησλ 

δαζώλ θαη δαζηθώλ εθηάζεσλ θαη ε απνηξνπή δεκηνπξγίαο θαηαζηάζεσλ πνπ ζα 

κπνξνύζαλ λα νδεγήζνπλ ζε θαηαζηξαηήγεζε ηνπ ζθνπνύ απηνύ. 

14. Δλόςεη απηώλ θαη ζην πιαίζην ζπζηεκαηηθήο εξκελείαο ησλ παξαπάλσ 

δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3889/2010 θαη ηνπ Α.Κ., πξέπεη λα γίλεη δεθηό όηη θαη νη 

ζπκβνιαηνγξαθηθέο πξάμεηο απνδνρήο θιεξνλνκίαο εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ησλ 

πξάμεσλ ησλ παξ. 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 3889/2010, κε ζπλέπεηα λα 

απαηηείηαη θαη γηα απηέο ε επηζύλαςε ησλ αλαθεξόκελσλ ζηηο παξαγξάθνπο απηέο 

πηζηνπνηεηηθώλ θαη ε κλεία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. Καηά ηελ άπνςε πνπ ππνζηήξημε 

ν Αληηπξόεδξνο Ν.Σ.Κ. Θεόδσξνο Χπρνγπηόο, ε σο άλσ ππνρξέσζε πθίζηαηαη 

κόλνλ, εθόζνλ ν ζάλαηνο ηνπ θιεξνλνκνπκέλνπ έιαβε ρώξα κεηά ηελ θύξσζε ηνπ 

δαζηθνύ ράξηε, δεδνκέλνπ όηη, επί θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο, ν ρξόλνο θηήζεο ηνπ 

αθηλήηνπ ζπκπίπηεη κε ηνλ ρξόλν ηνπ ζαλάηνπ (βι. άξζξν 1199 Α.Κ.), ελόςεη ηεο 

ξεηήο δηάηαμεο ηεο παξ. 4 εδ. 1 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 3889/2010, πνπ απνβιέπεη 

ξεηά ζην ρξόλν πνπ έιαβε ρώξα ε κεηαβίβαζε ηνπ εκπξάγκαηνπ δηθαηώκαηνο θαη δε 

ζηνλ ρξόλν πνπ έπεηαη ηεο θύξσζεο ηνπ δαζηθνύ ράξηε θαη όρη ζην ρξόλν 

θαηάξηηζεο ηεο ζπκβνιαηνγξαθηθήο πξάμεο.     

15. Σύκθσλα, δε, κε πεξαηηέξσ άπνςε, ηελ νπνία δηαηύπσζε ν Αληηπξόεδξνο 

Ν.Σ.Κ.  Θεόδσξνο Χπρνγπηόο, ε σο άλσ εξκελεπηηθή παξαδνρή, σο πξνο ηελ 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξ. 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 3889/2010 θαη ζηηο 

ζπκβνιαηνγξαθηθέο πξάμεηο απνδνρήο θιεξνλνκίαο ή θιεξνδνζίαο, πξέπεη, θαη’ 

αλαινγία, λα επεθηαζεί θαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε κεηαγξαθή ησλ θιεξνλνκηαίσλ 

αθηλήησλ ιακβάλεη ρώξα δπλάκεη θιεξνλνκεηεξίνπ, θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 1195 
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εδ. 2 Α.Κ. Καη ηνύην, δηόηη είλαη πξνθαλέο όηη ζε ακθόηεξεο ηηο πεξηπηώζεηο ζπληξέρεη 

πιήξεο ηαπηόηεηα ηνπ λνκηθνύ ιόγνπ, ν νπνίνο, σο ήδε ειέρζε, ζπλίζηαηαη ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ δαζηθνύ πινύηνπ ηεο ρώξαο, ζηόρεπζε πνπ πινπνηεί ζπληαγκαηηθή 

επηηαγή θαη, αζθαιώο, ππεξεηεί ην δεκόζην ζπκθέξνλ, θαηά ηα παγίσο θξηζέληα 

(ΟιΣηΔ 175/2021,  710/2020, 685/2019, 2153/2015 θ.ά.). Δμππαθνύεηαη δε όηη, ζηελ 

πεξίπησζε κεηαγξαθήο δπλάκεη θιεξνλνκεηεξίνπ θαη όρη ζπκβνιαηνγξαθηθνύ 

εγγξάθνπ, ν έιεγρνο σο πξνο ηελ ηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο έθδνζεο ησλ 

πηζηνπνηεηηθώλ θαη ππνβνιήο ηεο ππεύζπλεο δήισζεο, θαηά ηηο αλαθεξζείζεο παξ. 

4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 20, δηελεξγείηαη κόλνλ από ηνλ ππνζεθνθύιαθα, θαη’ εθαξκνγή 

ηεο δηάηαμεο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 5, κε ηελ νπνία απηόο επηηάζζεηαη 

ξεηά λα απόζρεη ηεο εγγξαθήο ή κεηαγξαθήο. Τέινο, είλαη πξνθαλέο όηη ε ιύζε απηή 

απνηξέπεη θαη ηε ζπληαγκαηηθώο αλεπίηξεπηε δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε νκνίσλ 

ζρέζεσλ θαη θαηαζηάζεσλ (άξζξν 4 παξ. 1 ηνπ Σπληάγκαηνο), κε κόλν θξηηήξην ηελ, 

εθ κέξνπο ησλ θιεξνλόκσλ, ηεξεζείζα δηαδηθαζία κεηαγξαθήο ησλ θιεξνλνκηαίσλ 

αθηλήησλ. 

 

Απάνηηζη 

16.  Καη’ αθνινπζία ησλ πξνεθηεζέλησλ, επί ηνπ ηεζέληνο εξσηήκαηνο, ην Ννκηθό 

Σπκβνύιην ηνπ Κξάηνπο (Τκήκα Γ’), γλσκνδνηεί, νκνθώλσο, όηη νη 

ζπκβνιαηνγξαθηθέο πξάμεηο απνδνρήο θιεξνλνκίαο εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο 

ησλ πξάμεσλ ησλ παξ. 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 3889/2010, κε ζπλέπεηα λα 

απαηηείηαη θαη γηα απηέο ε επηζύλαςε ησλ αλαθεξόκελσλ ζηηο παξαγξάθνπο απηέο 

πηζηνπνηεηηθώλ θαη ε κλεία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. 

 

Θεωπήθηκε 

Αθήνα, 21-9-2021 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ                                             Η ΔΙΗΓΗΣΡΙΑ  

 

 

 

πςπίδων Παπαγιαννόποςλορ                                           Παπαζκεςή Μίληζη 

Ανηιππόεδπορ Ν..Κ.                                                               Πάπεδπορ Ν..Κ. 
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