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ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ 

«Συµπλήρωση  των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου   

και άλλες ρυθµίσεις» 

 
 

Άρθρο 1 

Τροποποίηση και συµπλήρωση του Ν. 2664/1998 (ΦΕΚ Α΄, 275/1998), όπως έχει 

τροποποιηθεί µε τους νόµους 3127/2003 (ΦΕΚ Α΄, 67/2003), 3208/2003(ΦΕΚ Α΄, 

303/2003), 3212/2003 (ΦΕΚ Α΄, 308/2003), 3481/2006 (ΦΕΚ A’, 162/2006), 

3559/2007 (ΦΕΚ Α΄, 102/2007) και 3983/2011 (ΦΕΚ Α΄, τ. Α΄. 144/2011). 

 

1. Η περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 2664/1998 

αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

« 1. α) Η τήρηση των κτηµατολογικών στοιχείων γίνεται από τα Κτηµατολογικά 

Γραφεία, που ανήκουν στον Οργανισµό Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων 

Ελλάδος. Με την επιφύλαξη των µεταβατικών  διατάξεων  του άρθρου 23, 

προϊσταται των Κτηµατολογικών Γραφείων πτυχιούχος Τµήµατος Νοµικής 

Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, µε πενταετή τουλάχιστον επαγγελµατική 

εµπειρία, που διορίζεται ύστερα από προκήρυξη της θέσης µε κοινή απόφαση των 

Υπουργών ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ύστερα από πρόταση του 

Οργανισµού Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος. Με προεδρικό 

διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Οργανισµού Κτηµατολογίου και 

Χαρτογραφήσεων Ελλάδος και πρόταση των Υπουργών ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας 

και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 

Αλλαγής, ορίζονται τα ειδικότερα προσόντα, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία 

διορισµού των Προϊσταµένων των Κτηµατολογικών Γραφείων. Οι Προϊστάµενοι των 

Κτηµατολογικών Γραφείων είναι δηµόσιοι λειτουργοί. Ο Οργανισµός 

Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος έχει την ευθύνη για την στελέχωση 

και  την κάλυψη των µισθολογικών δαπανών της λειτουργίας των Κτηµατολογικών 

Γραφείων. Για τον Προϊστάµενο του Κτηµατολογικού Γραφείου και για το λοιπό 

προσωπικό, το οποίο, υπό τις προϋποθέσεις του εδαφίου α΄ της παραγράφου 3 του 

άρθρου 103 του Συντάγµατος, µπορεί να προσλαµβάνεται και µε σχέση ιδιωτικού 

δικαίου, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 16, 21 έως 30 και 35 έως 

38 του κανονιστικού διατάγµατος της 19/23.7.1941 «Περί Οργανισµού των 
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Υποθηκοφυλακείων του Κράτους». Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα 

από εισήγηση του Οργανισµού Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος και 

πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών, ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, 

συνιστώνται οι αναγκαίες θέσεις προσωπικού, καθορίζονται τα προσόντα για την 

πρόσληψη στις θέσεις αυτές και ρυθµίζεται κάθε άλλο ζήτηµα που αφορά στη 

λειτουργία, στην οργάνωση και στην στελέχωση των Κτηµατολογικών Γραφείων, τα 

οποία πρέπει να διαθέτουν κατ΄ ελάχιστον νοµική και τεχνική υπηρεσία.  

Η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» έχει την ευθύνη για την οργάνωση, 

διάρθρωση και την υλικοτεχνική υποστήριξη της λειτουργίας των Κτηµατολογικών 

Γραφείων. Όπου στον νόµο 2664/1998 προβλέπεται η έκδοση από τον Ο.Κ.Χ.Ε. 

πράξεως ή λήψη αποφάσεως σχετικής µε τη λειτουργία των Κτηµατολογικών 

Γραφείων, προηγείται, επί ποινή απαραδέκτου, πρόταση της εταιρείας 

«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.». Η τελευταία λαµβάνει τα αναγκαία  µέτρα  για την 

εποπτεία, τον έλεγχο, την οργάνωση και τη λειτουργία των ως άνω Κτηµατολογικών 

Γραφείων και επιβλέπει την εφαρµογή τους. Για την επίτευξη της οµοιόµορφης 

εφαρµογής αυτών καθώς και του εν γένει ισχύοντος θεσµικού πλαισίου από όλα τα 

Κτηµατολογικά Γραφεία της Επικράτειας, η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.». 

συντάσσει και αποστέλλει εγκυκλίους οδηγίες που εφαρµόζονται υποχρεωτικά.  

Η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε» δύναται να διαθέτει πρόσθετο προσωπικό 

κάθε ειδικότητας προς τα Κτηµατολογικά Γραφεία για την ενίσχυση του έργου τους 

και την εν γένει κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους. Η εταιρεία 

«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε» µπορεί να παρέχει και κεντρική υποστήριξη προς τα 

Κτηµατολογικά Γραφεία. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιµατικής Αλλαγής, εκδίδεται Κανονισµός Λειτουργίας των Κτηµατολογικών 

Γραφείων, στον οποίο καθορίζεται ιδίως ο τρόπος εξυπηρέτησης του κοινού, οι 

εσωτερικές διαδικασίες λειτουργίας των Γραφείων και η οργανωτική εποπτεία 

τους.». 

 
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του Ν. 2664/1998, όπως ισχύει µετά την 

τροποποίηση µε το άρθρο 24 του ν. 3983/2011 (ΦΕΚ Α΄, 144),  αντικαθίσταται 

ως ακολούθως:  

« Σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής µπορεί να ζητηθεί, µε αγωγή ενώπιον 

του αρµοδίου καθ ύλην και κατά τόπον Πρωτοδικείου, η αναγνώριση του 

δικαιώµατος που προσβάλλεται µε την ανακριβή εγγραφή και η διόρθωση, ολικά ή 
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µερικά, της πρώτης εγγραφής. Η αγωγή (αναγνωριστική ή διεκδικητική) ασκείται από 

όποιον έχει έννοµο συµφέρον µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δώδεκα (12) ετών, 

εκτός εάν πρόκειται για το Ελληνικό ∆ηµόσιο 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. Για τα πρόσωπα των δύο τελευταίων κατηγοριών, που 

εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα κατά την τελευταία διετία της δωδεκαετούς κατά τα 

ως άνω προθεσµίας, η προθεσµία για την άσκηση της αγωγής δεν συµπληρώνεται 

πριν από την πάροδο διετίας από την οριστική εγκατάστασή τους στην Ελλάδα. Η 

αποκλειστική προθεσµία αυτής της παραγράφου αρχίζει από τη δηµοσίευση στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του Οργανισµού Κτηµατολογίου και 

Χαρτογραφήσεων Ελλάδος, που προβλέπει το άρθρο 1 παράγραφος 3 του νόµου 

αυτού. Η αγωγή απευθύνεται κατά του αναγραφόµενου ως δικαιούχου του 

δικαιώµατος στο οποίο αφορά η πρώτη εγγραφή ή κατά των καθολικών του 

διαδόχων. Σε περίπτωση ειδικής διαδοχής στο δικαίωµα στο οποίο αφορά η πρώτη 

εγγραφή, η αγωγή πρέπει να στραφεί τόσο κατά του φερόµενου µε την πρώτη 

εγγραφή ως δικαιούχου ή των καθολικών του διαδόχων, όσο και κατά των ειδικών 

διαδόχων αυτού. Όταν η αγωγή στρέφεται κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου, που 

αναγράφεται ως δικαιούχος δικαιώµατος στις αρχικές εγγραφές, δεν εφαρµόζονται οι 

διατάξεις του άρθρου 8 του α. ν. 1539/1938, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο  24 

του ν. 2732/1999 (Α΄154). Επί αγωγών που ασκούνται ενώπιον του Πολυµελούς 

Πρωτοδικείου τηρείται από αυτό η διαδικασία του άρθρου 270 του Κώδικα Πολιτικής 

∆ικονοµίας.». 

 

3. Οι περιπτώσεις α΄ και β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, 

όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3481/2006 (Α’ 162), 

αντικαθίστανται ως ακολούθως:  

«3.α ) Στην περίπτωση των αρχικών εγγραφών µε την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» 

κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 9, αντί της προβλεπόµενης στην 

παράγραφο 2 αγωγής, η διόρθωση µπορεί να ζητηθεί µε αίτηση εκείνου που 

ισχυρίζεται ότι έχει εγγραπτέο στο Κτηµατολόγιο δικαίωµα, η οποία υποβάλλεται 

ενώπιον του Κτηµατολογικού ∆ικαστή της τοποθεσίας του ακινήτου και, µέχρις ότου 

ορισθεί αυτός, στο Μονοµελές Πρωτοδικείο της τοποθεσίας του ακινήτου που δικάζει 

κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Όταν η διόρθωση αφορά σε ανακριβή 

αρχική εγγραφή δικαιώµατος που έχει καταχωριστεί µερικά µε την ένδειξη 

«αγνώστου ιδιοκτήτη» και µερικά υπέρ τρίτου προσώπου που αναγράφεται ως 
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δικαιούχος, τότε ασκείται η αγωγή της παραγράφου 2, που απευθύνεται κατά του 

Ελληνικού ∆ηµοσίου και κατά του αναγραφόµενου ως δικαιούχου του δικαιώµατος 

στο οποίο αφορά η εγγραφή κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην παράγραφο αυτή. Το 

ίδιο ισχύει και τη  διόρθωση  αρχικών εγγραφών επί ακινήτου, που τµήµατά του 

έχουν καταχωριστεί µε την ένδειξη  «αγνώστου ιδιοκτήτη» και  υπέρ τρίτου 

προσώπου που αναγράφεται ως δικαιούχος.  

 Εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κατάθεση της αιτήσεως του πρώτου  

εδαφίου της παρούσας και επί ποινή απαραδέκτου, η αίτηση αυτή κοινοποιείται από 

τον αιτούντα στο Ελληνικό ∆ηµόσιο και εγγράφεται στο κτηµατολογικό φύλλο του 

ακινήτου. Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση της κύριας παρέµβασης. Εάν στο 

κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου έχουν ήδη καταχωρισθεί και άλλες αιτήσεις ή 

κύριες παρεµβάσεις µε αντίστοιχο περιεχόµενο, η µεταγενέστερη αίτηση 

κοινοποιείται από τον αιτούντα επί ποινή απαραδέκτου και εντός της ως άνω 

προθεσµίας στους προηγούµενους αιτούντες ή κυρίως παρεµβαίνοντες. Η 

κοινοποίηση της αιτήσεως στις ανωτέρω περιπτώσεις γίνεται µε επίδοση 

επικυρωµένου αντιγράφου της. Εφόσον η αίτηση γίνει τελεσιδίκως δεκτή, 

διορθώνεται η εγγραφή. Εάν η αίτηση απορριφθεί ως νοµικά ή ουσιαστικά αβάσιµη, 

ο αιτών µπορεί να ασκήσει αγωγή κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου υπό τις 

προϋποθέσεις της παραγράφου 2. Η κατάθεση και κοινοποίηση, σύµφωνα µε τα 

παραπάνω, της αίτησης για τη διόρθωση της εγγραφής διακόπτει την προθεσµία για 

την έγερση της αγωγής της παραγράφου 2. Η προθεσµία που διακόπηκε θεωρείται 

σαν να µην διακόπηκε, αν ο αιτών παραιτηθεί από την αίτηση ή αν αυτή απορριφθεί 

τελεσιδίκως για οποιονδήποτε λόγο. Αν ο δικαιούχος ασκήσει κατά του Ελληνικού 

∆ηµοσίου την αγωγή της παραγράφου 2 µέσα σε έξι (6) µήνες από την παραίτηση 

από την αίτηση ή από την τελεσίδικη απόρριψή της, θεωρείται ότι η προθεσµία 

διακόπηκε µε την κατάθεση και κοινοποίηση της αίτησης αυτής. 

β) Με την αίτηση της προηγούµενης παραγράφου µπορεί να ζητηθεί η διόρθωση της 

εγγραφής και 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.». 
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4. Μετά την  περίπτωση δ) της  παραγράφου 3 του άρθρου 6  του ν. 2664/1998, 

όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3481/2006 (Α’ 162), 

προστίθεται περίπτωση ε) ως ακολούθως: 

«ε) Για τη συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου αγωγών και αιτήσεων, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στις παραγράφους 2 και 3, προσκοµίζεται, µε ποινή απαραδέκτου, 

αντίγραφο κτηµατολογικού φύλλου, απόσπασµα κτηµατολογικού διαγράµµατος του 

ακινήτου στο οποίο αφορά η διόρθωση, καθώς επίσης τυχόν κτηµατογραφικό 

διάγραµµα, στο οποίο αποτυπώνεται η όποια γεωµετρική µεταβολή επέρχεται µε την 

αιτούµενη διόρθωση. Στην τελευταία περίπτωση προσκοµίζεται, µε ποινή 

απαραδέκτου, και η εισήγηση του Κτηµατολογικού Γραφείου ή, εάν αυτό δεν έχει 

συσταθεί και το υφιστάµενο Υποθηκοφυλακείο εξακολουθεί να λειτουργεί 

µεταβατικά ως Κτηµατολογικό Γραφείο, της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» 

για τη συνδροµή των τεχνικών προϋποθέσεων της απεικόνισης της γεωµετρικής 

µεταβολής που επέρχεται µε την αιτούµενη διόρθωση στα κτηµατολογικά 

διαγράµµατα. Οι ίδιες προϋποθέσεις ισχύουν και για τη συζήτηση ενώπιον 

δικαστηρίου αιτήσεων και προσφυγών που ασκούνται κατά τα άρθρα 18§2 και 19§2 

για τη διόρθωση πρόδηλων σφαλµάτων και σφαλµάτων που αφορούν σε γεωµετρικά 

στοιχεία των πρώτων κτηµατολογικών εγγραφών.»  

 

5. Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, όπως ισχύει µετά την 

τροποποίησή της µε το άρθρο 2 του ν. 3481/2006 (Α’ 162)  αντικαθίσταται ως 

ακολούθως: 

 «4.    Κατ΄ εξαίρεση των οριζοµένων στις παραγράφους 2 και 3, αν το δικαίωµα 

που καταχωρίστηκε στην αρχική εγγραφή είχε µεταβιβαστεί, αλλοιωθεί, επιβαρυνθεί 

ή καταργηθεί δυνάµει δικαιοπραξίας, διοικητικής πράξης, δικαστικής απόφασης ή 

άλλης διαδικαστικής πράξης, καταχωρισθείσας στα βιβλία του υποθηκοφυλακείου  

πριν από την ηµεροµηνία καταχώρισης των πρώτων εγγραφών, η διόρθωση της 

αρχικής εγγραφής δεν απαιτείται να γίνει µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση. Στην 

περίπτωση αυτή, η επαγόµενη τη µεταβίβαση, αλλοίωση, επιβάρυνση ή κατάργηση 

του εγγραπτέου δικαιώµατος πράξη καταχωρίζεται κατά µεταφορά από τα οικεία 

βιβλία του υποθηκοφυλακείου στο κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου µε αίτηση του 

δικαιούχου ή και κάθε τρίτου, που έχει έννοµο συµφέρον, σύµφωνα µε τα άρθρα 14 

έως και 16, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει στο µεταξύ µεσολαβήσει άλλη, 

ασυµβίβαστη κατά περιεχόµενο, εγγραφή στο κτηµατολογικό φύλλο. Στην 

περίπτωση των πάσης φύσεως βαρών, τα οποία νοµίµως έχουν συσταθεί και 
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βαρύνουν την κυριότητα ή άλλο εγγραπτέο δικαίωµα, η παρούσα διάταξη 

εφαρµόζεται ανεξαρτήτως του εάν η καταχώριση της συστατικής του βάρους πράξης 

στα βιβλία του υποθηκοφυλακείου είναι προγενέστερη της κτήσεως του 

καταχωρισθέντος στο Κτηµατολόγιο δικαιώµατος. Η εξάλειψη των βαρών αυτών, 

που δεν έχουν καταχωρισθεί στο Κτηµατολόγιο, µπορεί σε κάθε περίπτωση να 

διενεργηθεί και επί των βιβλίων του υποθηκοφυλακείου, χωρίς να γίνει η µεταφορά 

τους στο κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου προς το σκοπό της εξαλείψεως.  Η 

αίτηση αυτή, η οποία δεν επιβαρύνεται µε τέλη και δικαιώµατα, αναλογικά ή πάγια, 

υποβάλλεται εντός της προθεσµίας που ισχύει για την αγωγή της παραγράφου 2, µετά 

την άπρακτη πάροδο της οποίας ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 7 και 7 
α. 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. 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 κτηµατολογικά φύλλα της πράξης για την οποία 

έχει υποβληθεί αίτηση γίνεται κατόπιν απόφασης του Προϊσταµένου του 

Κτηµατολογικού Γραφείου, εφόσον συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις. Χρόνος 

καταχώρισης στα κτηµατολογικά φύλλα θεωρείται η ηµεροµηνία υποβολής της 

αίτησης για την καταχώριση. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στις παραγράφους 

2, 3, 4 και 4 
α του άρθρου 16. 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 

∆ικαστή κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 16 του νόµου αυτού.  Για 

τη διορθωµένη εγγραφή, που καταχωρίστηκε στο κτηµατολογικό βιβλίο σύµφωνα µε 

τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, ισχύουν αναλόγως τα οριζόµενα στο άρθρο 

8. Η κατά το ουσιαστικό δίκαιο αρχή της χρονικής προτεραιότητας των πάσης 

φύσεως δικαιωµάτων και βαρών ουδόλως επηρεάζεται από τη χρονολογική σειρά 

διόρθωσης των πρώτων εγγραφών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 

αυτής.». 
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6. Η παράγραφος 8 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, όπως ισχύει µετά την 

τροποποίησή του µε την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3127/2003 (Α’ 67), 

αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«8. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 20, εκείνος που καταχωρίσθηκε 

στις πρώτες εγγραφές ως δικαιούχος εγγραπτέου δικαιώµατος, µπορεί να ζητήσει µε 

αίτησή του, η οποία υποβάλλεται ενώπιον του Κτηµατολογικού ∆ικαστή και µέχρι 

τον ορισµό του τελευταίου ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας 

του Κτηµατολογικού Γραφείου, τη διόρθωση στοιχείων της πρώτης εγγραφής, 

περιγραφικών και γεωµετρικών, τα οποία δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του 

άρθρου 20 α. 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 κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου. Ο Κτηµατολογικός ∆ικαστής δικάζει κατά 

τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Για τη συζήτηση της αίτησης 

προσκοµίζεται, µε ποινή απαραδέκτου, αντίγραφο κτηµατολογικού φύλλου, 

απόσπασµα κτηµατολογικού διαγράµµατος του ακινήτου στο οποίο αφορά η 

διόρθωση, καθώς επίσης τυχόν κτηµατογραφικό διάγραµµα, στο οποίο αποτυπώνεται 

η όποια γεωµετρική µεταβολή επέρχεται µε την αιτούµενη διόρθωση. Στην τελευταία 

περίπτωση προσκοµίζεται, µε ποινή απαραδέκτου, και η εισήγηση του 

Κτηµατολογικού Γραφείου ή, εάν αυτό δεν έχει συσταθεί και το υφιστάµενο 

Υποθηκοφυλακείο εξακολουθεί να λειτουργεί µεταβατικά ως Κτηµατολογικό 

Γραφείο, της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» για τη συνδροµή των τεχνικών 

προϋποθέσεων της απεικόνισης της γεωµετρικής µεταβολής που επέρχεται µε την 

αιτούµενη διόρθωση στα κτηµατολογικά διαγράµµατα. Εφόσον η αίτηση γίνει 

τελεσιδίκως δεκτή, διορθώνεται η εγγραφή. Για τη διόρθωση εγγραφής που 

διατάσσεται µε απόφαση του Κτηµατολογικού ∆ικαστή, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

της παραγράφου αυτής, υποβάλλεται στο Κτηµατολογικό Γραφείο αίτηση από όποιον 

έχει έννοµο συµφέρον. Με την αίτηση συνυποβάλλονται η απόφαση και τα έγγραφα 

από τα οποία προκύπτει ότι η απόφαση έχει καταστεί τελεσίδικη. Κατά τα λοιπά, 

εφαρµόζεται αναλόγως η παράγραφος 3 του άρθρου 17.» 

 

7. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 2664/1998, προστίθεται 

παράγραφος 2 
α ως ακολούθως: 

«2α. Μετά την άσκηση και καταχώριση της αγωγής της παραγράφου 2 επιτρέπεται η 

µεταβίβαση και η επιβάρυνση του δικαιώµατος για το οποίο ζητείται η αναγνώριση 
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και η διόρθωση της ανακριβούς εγγραφής αναλόγως µε τα προβλεπόµενα στις 

διατάξεις της παραγράφου 1, περίπτωση α) και β) του άρθρου 7 
α.»  

 

8. Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 13 του ν. 2664/1998, προστίθεται 

παράγραφος 5 ως ακολούθως: 

«5. Για τη συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου αγωγών και αιτήσεων, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στις παραγράφους 2 και 3, προσκοµίζεται, µε ποινή απαραδέκτου, 

αντίγραφο κτηµατολογικού φύλλου, απόσπασµα κτηµατολογικού διαγράµµατος του 

ακινήτου στο οποίο αφορά η διόρθωση, καθώς επίσης τυχόν κτηµατογραφικό 

διάγραµµα, στο οποίο αποτυπώνεται η όποια γεωµετρική µεταβολή επέρχεται µε την 

αιτούµενη διόρθωση. Στην τελευταία περίπτωση προσκοµίζεται, µε ποινή 

απαραδέκτου, και  η εισήγηση του Κτηµατολογικού Γραφείου ή, εάν αυτό δεν έχει 

συσταθεί και το υφιστάµενο Υποθηκοφυλακείο εξακολουθεί να λειτουργεί 

µεταβατικά ως Κτηµατολογικό Γραφείο, της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» 

για τη συνδροµή των τεχνικών προϋποθέσεων της απεικόνισης της γεωµετρικής 

µεταβολής που επέρχεται µε την αιτούµενη διόρθωση στα κτηµατολογικά 

διαγράµµατα. Οι ίδιες προϋποθέσεις ισχύουν και για τη συζήτηση ενώπιον 

δικαστηρίου αιτήσεων και προσφυγών που ασκούνται κατά τα άρθρα 18§2 και 19§2 

για τη διόρθωση πρόδηλων σφαλµάτων και σφαλµάτων που αφορούν σε γεωµετρικά 

στοιχεία των µεταγενέστερων κτηµατολογικών εγγραφών.».  

 

9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του ν. 2664/1998, αντικαθίστανται ως 

ακολούθως : 

«1. Για την καταχώριση στα κτηµατολογικά φύλλα των πράξεων του άρθρου 12 

απαιτείται, πλην των περιπτώσεων που ορίζονται διαφορετικά στο νόµο, υποβολή 

αιτήσεως και ταυτόχρονη καταβολή των τελών και δικαιωµάτων της παραγράφου 2 

του άρθρου 4. Η αίτηση που απευθύνεται στο Κτηµατολογικό Γραφείο και τα 

συνυποβαλλόµενα σε αυτήν έγγραφα, όπως αυτά ορίζονται στις επόµενες 

παραγράφους και στην κείµενη νοµοθεσία, επιτρέπεται να υποβάλλονται και να 

διακινούνται µε  ηλεκτρονικά µέσα. Με όµοιον τρόπο είναι δυνατόν να 

καταβάλλονται τα τέλη και δικαιώµατα της παραγράφου 2 του άρθρου 4. Από την 

έναρξη ισχύος της παρούσας κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόµου καταργείται. Με 

κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών, ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, 

που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Ο.Κ.Χ.Ε. και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα 
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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 συναφές  θέµα 

τεχνικού και λεπτοµερειακού χαρακτήρα.». 

 

10. Η παράγραφος 4 του άρθρου 14 του ν. 2664/1998, όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει µε  την παράγραφο 8 του άρθρου 2 του ν. 3481/2006, αντικαθίσταται 

ως ακολούθως:  

«4. Με την αίτηση της παραγράφου 1 συνυποβάλλονται τα έγγραφα στα οποία 

περιέχεται η πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση στα κτηµατολογικά φύλλα, 

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 Ο.Κ.Χ.Ε. που 

δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και κυρωµένο απόσπασµα του 

κτηµατολογικού διαγράµµατος για το ακίνητο στο οποίο αφορά η εγγραπτέα πράξη. 

Περίληψη εγγραπτέας πράξης δεν συνυποβάλλεται, όταν η πράξη της οποίας ζητείται 

η καταχώριση στα κτηµατολογικά φύλλα αφορά σε εξάλειψη, κατάργηση, διαγραφή 

ή άρση εγγραπτέου δικαιώµατος. Όταν η πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση 

επιφέρει γεωµετρική µεταβολή στα κτηµατολογικά διαγράµµατα, αντί του 

αποσπάσµατος του κτηµατολογικού διαγράµµατος συνυποβάλλεται κτηµατογραφικό 

διάγραµµα στο οποίο αποτυπώνεται η όποια γεωµετρική µεταβολή επέρχεται µε την 

εγγραπτέα πράξη, µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στην παράγραφο 5, εάν 

πρόκειται για εµπράγµατη δικαιοπραξία. Το περιεχόµενο του κτηµατογραφικού 

διαγράµµατος και το ύψος του υπέρ του Ο.Κ.Χ.Ε. ανταποδοτικού τέλους για τη 

χορήγησή του καθορίζονται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Αν η αίτηση υποβληθεί από 

πληρεξούσιο, νόµιµο αντιπρόσωπο ή όργανο νοµικού προσώπου, συνυποβάλλονται 

επίσης και τα έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται η νοµιµοποίηση του προσώπου 

που υπογράφει την αίτηση. Τα έγγραφα αυτά τηρούνται στο αρχείο τίτλων και 

δικαιολογητικών.». 

 

11. Η παράγραφος  1 του άρθρου 15 του ν. 2664/1998, αντικαθίσταται ως 

ακολούθως:  

«1.  Οι αιτήσεις εγγράφονται αυθηµερόν στο ηµερολόγιο. Η εγγραφή γίνεται κατά 

τη χρονική σειρά υποβολής των αιτήσεων στο Κτηµατολογικό Γραφείο. Κάθε αίτηση 
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αριθµείται κατά τη σειρά της υποβολής της και φέρει τον ακριβή χρόνο (ηµεροµηνία 

και ώρα) παραλαβής της από το αρµόδιο Γραφείο Κτηµατολογίου. Με απόφαση του 

Οργανισµού Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος, η οποία δηµοσιεύεται 

στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες που αφορούν στην  

εγγραφή στο ηµερολόγιο των αιτήσεων που υποβάλλονται  επί τόπου στο 

Κτηµατολογικό Γραφείο, καθώς και εκείνων που υποβάλλονται και διακινούνται µε 

ηλεκτρονικά µέσα κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 και κάθε 

άλλο θέµα τεχνικού και λεπτοµερειακού χαρακτήρα για την εφαρµογή αυτής της 

παραγράφου.».  

 

12. Η παράγραφος 4 α  του άρθρου 16 του ν. 2664/1998 αντικαθίσταται ως 

ακολούθως: 

«4α.Στην περίπτωση προσωρινής καταχώρισης της παραγράφου 3 του παρόντος 

άρθρου, ο Προϊστάµενος του Κτηµατολογικού Γραφείου δεν επιτρέπεται να προβεί 

σε καταχώριση µεταγενέστερης εγγραφής, προτού οριστικοποιηθεί ή εξαλειφθεί από 

το κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου η προσωρινή καταχώριση.». 

 

13. Το εδάφιο ε΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του ν. 2664/1998 

αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

« Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 2, 4 και 5 

του άρθρου 791 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας.» 

 

14.  Μετά το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του 

άρθρου 18 του ν. 2664/1998, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή της µε την 

παράγραφο 11 του άρθρου 2 του ν. 3481/2006 (Α’ 162), προστίθεται εδάφιο ως 

ακολούθως: 

« Η αίτηση δεν επιβαρύνεται µε τέλη και δικαιώµατα, πάγια ή αναλογικά.»  

 

15.  Μετά την περίπτωση στ) της παραγράφου 1  του άρθρου 18 του ν. 

2664/1998, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή της µε την παρ. 11 του άρθρου 

2 του ν. 3481/2006 (Α’ 162), προστίθεται  περίπτωση ζ)  ως ακολούθως: 

«ζ. 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 νόµου αυτού.» 
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16. Η παράγραφος 2 του άρθρου 19 του ν. 2664/1998, όπως τροποποιήθηκε µε 

την παρ. 13 του άρθρου 2 του ν. 3481/2006 (Α’ 162), αντικαθίσταται ως 

ακολούθως: 

«2. Αν υπάρχουν σφάλµατα που αφορούν σε γεωµετρικά στοιχεία των 

κτηµατολογικών εγγραφών, ο Προϊστάµενος του Κτηµατολογικού Γραφείου 

προβαίνει σε διόρθωση, ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννοµο συµφέρον. Η αίτηση 

συνοδεύεται από κτηµατογραφικό διάγραµµα, στο οποίο αποτυπώνεται η γεωµετρική 

µεταβολή που επέρχεται µε την αιτούµενη διόρθωση. Η αίτηση δεν επιβαρύνεται µε 

τέλη και δικαιώµατα, πάγια ή αναλογικά, και καταχωρίζεται, µε ποινή απαραδέκτου, 

στο κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου του αιτούντος και των ακινήτων των 

δικαιούχων που τυχόν επηρεάζονται από την αποδοχή της, στη θέση που 

καταχωρίζεται και η κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 13 αγωγή. Αν η αποδοχή της 

αίτησης επηρεάζει δικαιώµατα δικαιούχων όµορων ακινήτων, αντίγραφό της, 

συνοδευόµενο από αντίγραφο του συνυποβαλλόµενου κτηµατογραφικού 

διαγράµµατος, καθώς και από αντίγραφο της εισήγησης του Κτηµατολογικού 

Γραφείου, ή, εάν αυτό δεν έχει συσταθεί και το υφιστάµενο Υποθηκοφυλακείο 

εξακολουθεί να λειτουργεί µεταβατικά ως Κτηµατολογικό Γραφείο, της εταιρείας 

«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» 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, επί 

ποινή απαραδέκτου, σε αυτούς. Κοινοποίηση της αίτησης στους δικαιούχους όµορων 

ακινήτων των οποίων τα δικαιώµατα επηρεάζονται από την αποδοχή της, δεν 

απαιτείται, εφόσον αυτοί συγκατατίθενται εγγράφως, είτε συνυπογράφοντας την 

αίτηση και το συνυποβαλλόµενο κτηµατογραφικό διάγραµµα, είτε µε σχετική 

δήλωσή τους ενώπιον συµβολαιογράφου, είτε µε υπεύθυνη δήλωσή τους, επί της 

οποίας βεβαιώνεται αρµοδίως το γνήσιο της υπογραφής τους. Στις τελευταίες 

περιπτώσεις η δήλωσή τους περιλαµβάνει ρητά την αποδοχή της αιτούµενης 

γεωµετρικής διόρθωσης, όπως αυτή αποτυπώνεται στο συνυποβαλλόµενο µε την  

αίτηση κτηµατογραφικό διάγραµµα. Στην περίπτωση όµορων ακινήτων µε την 

ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη», η αίτηση κοινοποιείται στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, εκτός 

εάν αυτό συγκατατίθεται σύµφωνα µε τα ανωτέρω. 

 Ο Προϊστάµενος του Κτηµατολογικού Γραφείου ορίζει εύλογη προθεσµία, εντός της 

οποίας οι δικαιούχοι όµορων ακινήτων έχουν δικαίωµα να υποβάλουν τις απόψεις 

τους εγγράφως. Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης από τον Προϊστάµενο του 

Κτηµατολογικού Γραφείου, διενεργείται προσωρινή καταχώριση της απόφασής του 
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στα κτηµατολογικά φύλλα των επηρεαζόµενων ακινήτων. Η απόφαση του 

Προϊσταµένου του Κτηµατολογικού Γραφείου κοινοποιείται µε επιµέλεια του 

αιτούντος και στους όµορους δικαιούχους, εκτός αν αυτοί έλαβαν γνώση της 

απόφασης διά λήψης αντιγράφου από το Κτηµατολογικό Γραφείο µε σχετική 

επισηµείωση στο πρωτότυπό της.  Στην περίπτωση όµορων ακινήτων µε την ένδειξη 

«αγνώστου ιδιοκτήτη», η απόφαση κοινοποιείται στο Ελληνικό ∆ηµόσιο. Ο αιτών 

δικαιούται να  προσφύγει στον Κτηµατολογικό ∆ικαστή µέσα σε προθεσµία 

δεκαπέντε (15)  ηµερών,  αφότου έλαβε γνώση της απόφασης. Το ίδιο ισχύει και για 

τον  δικαιούχο όµορου ακινήτου που βλάπτεται από την απόφαση του Προϊσταµένου 

του Κτηµατολογικού Γραφείου. 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 Κτηµατολογικό Γραφείο µε 

σχετική επισηµείωση στο πρωτότυπό της. ∆ικαίωµα προσφυγής στον Κτηµατολογικό 

∆ικαστή έχει επίσης ο αιτών και στην περίπτωση που ο Προϊστάµενος του 

Κτηµατολογικού Γραφείου δεν αποφανθεί επί της αιτήσεώς του µέσα σε προθεσµία 

δύο (2) µηνών από την υποβολή της ή από τη λήξη της εύλογης προθεσµίας που 

τυχόν ετάχθη για την υποβολή των απόψεων των δικαιούχων όµορων ακινήτων. Η 

δεκαπενθήµερη προθεσµία προσφυγής στον Κτηµατολογικό ∆ικαστή είναι στην 

περίπτωση αυτή δεκαπέντε (15) ηµερών από τη λήξη του κατά το προηγούµενο 

εδάφιο διµήνου. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται όσα ορίζονται στην παράγραφο 5 του 

άρθρου 16. 

 Εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την κατάθεσή της και επί ποινή 

απαραδέκτου, η προσφυγή καταχωρίζεται στα  κτηµατολογικά φύλλα των ακινήτων 

που έχει καταχωριστεί η αίτηση επί της οποίας εξεδόθη η προσβαλλόµενη απόφαση, 

στη θέση που καταχωρίζεται η κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 13 αγωγή και 

αναστέλλεται η διόρθωση των κτηµατολογικών εγγραφών έως την έκδοση οριστικής 

απόφασης από τον Κτηµατολογικό ∆ικαστή. Η προθεσµία και η άσκηση των ένδικων 

µέσων κατά της απόφασης του Κτηµατολογικού ∆ικαστή δεν έχει ανασταλτικό 

αποτέλεσµα.  

Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας άσκησης προσφυγής,  

οριστικοποιείται η καταχώριση της απόφασης του Προϊσταµένου του 

Κτηµατολογικού Γραφείου και διενεργείται η διόρθωση στα κτηµατολογικά 

διαγράµµατα. Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής, οριστικοποιείται η εγγραφή της 

απόφασης στα κτηµατολογικά φύλλα και αναστέλλεται η διόρθωση των 

κτηµατολογικών εγγραφών κατά τα οριζόµενα στα προηγούµενα εδάφια της 

παρούσας. Ο Προϊστάµενος στις προαναφερόµενες περιπτώσεις τρέπει την 
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προσωρινή καταχώριση της απόφασής του σε οριστική, σηµειώνοντας την τροπή 

στην οικεία θέση του κτηµατολογικού φύλλου και ηµεροµηνία της οριστικής 

καταχώρισης θεωρείται η ηµεροµηνία της προσωρινής καταχώρισης. Μετά την 

προσωρινή καταχώριση της απόφασης του Προϊσταµένου του Κτηµατολογικού 

Γραφείου, αυτός δεν επιτρέπεται να προβεί σε καταχώριση µεταγενέστερης 

εγγραφής, προτού οριστικοποιηθεί στο κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου η 

προσωρινή καταχώριση. 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, κατά τις διατάξεις του νόµου αυτού.» 

 

17. Η παράγραφος 1 του άρθρου 22 του ν. 2664/1998 αντικαθίσταται ως 

ακολούθως: 

«1. Τα Κτηµατολογικά Γραφεία οφείλουν να χορηγούν πιστοποιητικά, αντίγραφα 

και αποσπάσµατα από τα κτηµατολογικά φύλλα, από τα διαγράµµατα και γενικώς 

από κάθε τηρούµενο κτηµατολογικό στοιχείο σε όποιον έχει έννοµο συµφέρον και 

υποβάλλει σχετική αίτηση, είτε αυτοπροσώπως είτε µε αντιπρόσωπό του, 

καταβάλλοντας τα τέλη και δικαιώµατα της παραγράφου 2. Η αίτηση που 

απευθύνεται στο Κτηµατολογικό Γραφείο καθώς και τα εκδιδόµενα πιστοποιητικά, 

αντίγραφα και αποσπάσµατα από τα κτηµατολογικά φύλλα, από τα διαγράµµατα και 

γενικώς από κάθε τηρούµενο κτηµατολογικό στοιχείο επιτρέπεται να  διακινούνται  

µε  ηλεκτρονικά µέσα. Με όµοιον τρόπο είναι δυνατόν να καταβάλλονται τα τέλη και 

δικαιώµατα της παραγράφου 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 

∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών,  

∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του 

Ο.Κ.Χ.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 συναφές  θέµα 

τεχνικού και λεπτοµερειακού χαρακτήρα.». 

 

18. Η παράγραφος 6 του άρθρου 23 του ν. 2664/1998, όπως αντικαταστάθηκε 

και συµπληρώθηκε µε την παρ. 12 του άρθρου 2 του ν. 3127/2003 (ΦΕΚ Α΄ 67), 

αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
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 «6.α) ΄Εξι (6) µήνες πριν από την έναρξη λειτουργίας του Κτηµατολογικού Γραφείου 

ο Οργανισµός Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος ειδοποιεί τον αρµόδιο 

κατά την παράγραφο 1 υποθηκοφύλακα (έµµισθο ή άµισθο), προκειµένου αυτός να 

προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη στέγαση και λειτουργία του 

Κτηµατολογικού Γραφείου στο Υποθηκοφυλακείο και για την εκπαίδευση του 

προσωπικού του. 

β) Αν το Υποθηκοφυλακείο είναι έµµισθο, η δαπάνη για τις ενέργειες που προβλέπει 

το προηγούµενο εδάφιο βαρύνει αποκλειστικά την Α.Ε. «Κτηµατολόγιο Ανώνυµη 

Εταιρία». 

γ) Αν το Υποθηκοφυλακείο είναι άµισθο, η δαπάνη για τις ενέργειες που προβλέπει 

το πρώτο εδάφιο αυτής της παραγράφου και περιέχονται στην έγγραφη ειδοποίηση 

του Ο.Κ.Χ.Ε,  αντιµετωπίζεται ως εξής: Ο άµισθος υποθηκοφύλακας µε δικές του 

δαπάνες παρέχει και διαµορφώνει τους χώρους για τη λειτουργία του 

Κτηµατολογικού Γραφείου, εκπαιδεύει το προσωπικό, προµηθεύεται τον κατάλληλο 

εξοπλισµό και προβαίνει σε κάθε ενέργεια για την προσαρµογή στη λειτουργία αυτή. 

Ως αντιστάθµισµα για τις δαπάνες αυτές ο άµισθος υποθηκοφύλακας δικαιούται, 

όταν ειδοποιηθεί για την κτηµατογράφηση τµήµατος ή όλης της περιοχής που 

εµπίπτει στην τοπική του αρµοδιότητα και για την επικείµενη ένταξή της στο Εθνικό 

Κτηµατολόγιο, να παρακρατεί όλα τα υπέρ αυτού δικαιώµατα τριών (3) τριµήνων 

από κάθε καταχώριση για ακίνητα του κτηµατογραφηµένου τµήµατος της περιοχής 

του, χωρίς να είναι υποχρεωµένος κατά τα τρία (3) αυτά τρίµηνα να προβεί στην 

προβλεπόµενη από τις κείµενες διατάξεις παρακατάθεση των εν λόγω υπέρ αυτού 

εισπραττοµένων δικαιωµάτων στην αρµόδια οικονοµική υπηρεσία. Σε 

υποθηκοφυλακεία στα οποία ο συνολικός αριθµός καταχωρίσεων κατά το 

προηγούµενο έτος, για τις οποίες εισπράττονται αναλογικά δικαιώµατα, δεν 

υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες (1.500) πράξεις, το κατά τα ανωτέρω δικαίωµα 

παρακράτησης εκτείνεται σε δέκα (10) τρίµηνα και αφορά στο σύνολο των 

εισπραττοµένων υπέρ του υποθηκοφύλακα δικαιωµάτων από καταχωρίσεις για 

ακίνητα τόσο της κτηµατογραφηµένης, όσο και της µη κτηµατογραφηµένης 

περιοχής. Το ποσό που αποµένει µετά την καταβολή των δαπανών για την εκτέλεση 

των ενεργειών που αναφέρονται στην έγγραφη ειδοποίηση του Ο.Κ.Χ.Ε  σύµφωνα µε 

τα προηγούµενα εδάφια αυτής της παραγράφου,  αποδίδεται από τον άµισθο 

υποθηκοφύλακα στον Οργανισµό Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος. 

Λεπτοµέρειες για την απόδοση από τον υποθηκοφύλακα των ποσών αυτών στον 

Ο.Κ.Χ.Ε. καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,  

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και 
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Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, ύστερα από πρόταση του Ο.Κ.Χ.Ε. Με ίδια απόφαση 

µπορεί να προβλεφθεί η παρακράτηση δικαιωµάτων και για χρόνο µεγαλύτερο, 

προκειµένου να παρασχεθούν επιπλέον υπηρεσίες που θα ζητήσει ο Ο.Κ.Χ.Ε. 

δ) Τα αποδιδόµενα στον Ο.Κ.Χ.Ε. ποσά κατά τα προηγούµενα εδάφια αυτής της 

παραγράφου,  τα οποία δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήµου ή Φ.Π.Α., εγγράφονται 

στον προϋπολογισµό του Ο.Κ.Χ.Ε. και µπορούν να εισφέρονται στην εταιρεία 

«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.», κατά τους όρους της προβλεπόµενης στο άρθρο 14 παρ. 

1 του ν. 2308/1995 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιµατικής Αλλαγής, περί µεταφοράς πόρων του Ο.Κ.Χ.Ε. στην εν λόγω εταιρεία 

και να διατίθενται για τη λειτουργία του Κτηµατολογίου. Για την εισφορά στην 

εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» εφαρµόζεται ο ν. 2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.), 

όπως ισχύει κάθε φορά.».  

 
 

 

 

Άρθρο 2 

Τροποποίηση και συµπλήρωση του Ν. 2308/1995 (ΦΕΚ 114 Α΄, 15.6.1995), όπως 

έχει τροποποιηθεί µε τους νόµους  2508/1997 (ΦΕΚ Α΄, 124/ 1997),  2664/1998 

(ΦΕΚ Α΄, 275/1998), 3127/2003 (ΦΕΚ Α΄, 67/2003), 3212/203 (ΦΕΚ Α΄, 

308/2003), 3481/2006 (ΦΕΚ Α΄, 162/2006) και 4030/2011 (ΦΕΚ Α΄, 249/2011).  

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει 

µετά την αντικατάστασή του µε την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3127/2003 (Α’ 

67), αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στα Υπουργεία Οικονοµικών, Εξωτερικών και 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, στους οικείους οργανισµούς τοπικής 

αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού και στους συµβολαιογραφικούς και 

δικηγορικούς συλλόγους όλης της χώρας, καθώς και στο Τεχνικό Επιµελητήριο 

Ελλάδος (Τ.Ε.Ε).». 

 

2. Στο άρθρο 1 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του 

µε την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3127/2003 (Α΄ 67) προστίθεται παράγραφος 4 

ως ακολούθως: 

«4. Για την επιτάχυνση της κτηµατογράφησης της χώρας µε απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που δηµοσιεύεται στην 
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Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως καθίσταται υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή όλων 

των εγγραπτέων στα υποθηκοφυλακεία πράξεων  στην κεντρική βάση που τηρείται 

από την εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» µέσω ειδικής εφαρµογής. Με την ίδια 

απόφαση θα καθορίζονται θέµατα  τεχνικού και λεπτοµερειακού χαρακτήρα σχετικά 

µε την ηλεκτρονική υποβολή των εγγραπτέων πράξεων και των τυχόν 

συνυποβαλλόµενων µε αυτές εγγράφων και τυχόν τοπογραφικών διαγραµµάτων.».  

 

3. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή 

της µε την παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 2508/1997 (Α’ 124) και την παρ. 3 του 

άρθρου 1 του ν. 3127/2003 (Α’ 67), αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«1. Με απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε. καλούνται όσοι έχουν εµπράγµατο ή άλλο εγγραπτέο 

στα κτηµατολογικά βιβλία δικαίωµα σε ακίνητα της υπό κτηµατογράφηση περιοχής 

να υποβάλουν δήλωση µε περιγραφή του δικαιώµατος και αναφορά στην αιτία 

κτήσης του. 

Η απόφαση αυτή αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, του Ο.Κ.Χ.Ε. και της εταιρείας 

«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.», δηµοσιεύεται σε µία εφηµερίδα πανελλαδικής 

κυκλοφορίας και σε δύο του νοµού ή της περιφέρειας και κοινοποιείται στο 

Υπουργείο Εξωτερικών και στους οικείους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ 

και β’ βαθµού. 

Με όµοια απόφαση συγκροτείται Γραφείο Κτηµατογράφησης, στο οποίο µπορούν να 

υπαχθούν περισσότερες της µίας υπό κτηµατογράφηση περιοχές, ορίζεται η έδρα του 

στην υπό κτηµατογράφηση περιοχή ή όπου αλλού κρίνεται ότι εξυπηρετούνται οι 

ανάγκες της κτηµατογράφησης και ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε το αναγκαίο 

κατά περίπτωση προσωπικό του, καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα τεχνικού και 

λεπτοµερειακού χαρακτήρα σχετικά µε τη λειτουργία του. Στην περίπτωση που η 

κτηµατογράφηση διενεργείται από αναδόχους µελετών κτηµατογράφησης, το 

Γραφείο Κτηµατογράφησης στελεχώνεται, εξοπλίζεται και λειτουργεί µε ευθύνη 

τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σχετική σύµβαση. Σε συµπράττοντα σχήµατα, 

στα οποία ανατίθενται µελέτες κτηµατογράφησης, επιτρέπεται να συµµετέχουν και 

δικηγόροι. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιµατικής Αλλαγής και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 

ρυθµίζονται όλα τα θέµατα που αφορούν στη συµµετοχή των δικηγόρων στις 

συµπράξεις αυτές, ο τρόπος επιµερισµού των φορολογικών υποχρεώσεων µεταξύ των 

συµπραττόντων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. 
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Η δήλωση γίνεται σε ειδικό έντυπο, το περιεχόµενο του οποίου, µε µνεία των 

εγγράφων που συνυποβάλλονται, καθορίζεται µε απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε.». 

 

4. Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή 

της µε την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3127/2003 (Α’ 67), αντικαθίσταται ως 

ακολούθως:  

«2. Το ∆ηµόσιο υποχρεούται να υποβάλει δήλωση εγγραπτέου δικαιώµατος, και 

µπορεί να υποβάλει αίτηση διόρθωσης ή ένσταση κατά τα άρθρα 6 και 7, για λόγους 

διασφάλισης και προστασίας των δικαιωµάτων του. 

Η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» παρέχει υποχρεωτικά στην αρµόδια 

∆ιεύθυνση ∆ασών του ΟΤΑ υπό κτηµατογράφηση τα όρια των σχεδίων πόλεως, 

οικισµών προϋφιστάµενων του έτους 1923, οικοδοµήσιµων εκτάσεων των οικιστικών 

περιοχών του Ν.947/1979, διανοµών και αναδασµών, καθώς και τυχόν εγκεκριµένες 

πολεοδοµικές µελέτες και ρυµοτοµικά σχέδια, τα οποία λαµβάνει υπόψη της και 

εφαρµόζει κατά τη διαδικασία κτηµατογράφησης.  Για τη δήλωση του Ελληνικού 

∆ηµοσίου επί δασών και δασικών εκτάσεων λαµβάνονται υποχρεωτικά υπόψη από 

την οικεία ∆ιεύθυνση ∆ασών τα προαναφερθέντα όρια.  

Η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε» αποστέλλει υποχρεωτικά στην αρµόδια για 

την υπό κτηµατογράφηση περιοχή Κτηµατική Υπηρεσία του ∆ηµοσίου, πριν την 

ανάρτηση των προσωρινών στοιχείων κτηµατογράφησης, τα προσωρινά 

κτηµατολογικά διαγράµµατα της ανάρτησης καθώς και τα στοιχεία των εγγραφών 

του προσωρινού κτηµατολογικού πίνακα που αφορούν στα ακίνητα που έχουν 

καταχωρισθεί ως ιδιοκτησία του Ελληνικού ∆ηµοσίου και ως αγνώστου ιδιοκτήτη.». 

 

 

 

5. Η περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει µετά την 

αντικατάστασή της µε την παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 3127/2003 (Α’ 67), 

αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«3. α) Τα δικαιώµατα για τα οποία υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης στο 

στάδιο της κτηµατογράφησης, είναι αυτά στα οποία αφορούν οι εγγραπτέες σε 

καθεστώς λειτουργούντος κτηµατολογίου πράξεις, σύµφωνα µε το άρθρο 12 του ν. 

2664/1998, εκτός από τις πράξεις παραχώρησης της νοµής ακινήτων σε δικαιούχους 

από αναδασµό πριν από την κύρωσή του». 
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6. Μετά την  περίπτωση γ) της  παραγράφου 3 του άρθρου 2  του ν. 2308/1995, 

όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή της µε την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 

3481/2006 (Α’ 162), προστίθεται περίπτωση δ) ως ακολούθως:   

«3. δ) Μετά τη λήξη της προθεσµίας συλλογής δηλώσεων κατά τα οριζόµενα στην 

παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου έως την έναρξη της ανάρτησης κατά τα οριζόµενα 

στο άρθρο 4 του ίδιου νόµου,  η δήλωση του δικαιώµατος της κυριότητας µε αιτία 

κτήσης την έκτακτη χρησικτησία είναι απαράδεκτη εάν δεν επιδοθεί στο Ελληνικό 

∆ηµόσιο».  

 

7. Η παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή 

της µε την παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 2508/1997 (Α’ 124), αντικαθίσταται ως 

ακολούθως: 

«5. Οι δηλώσεις υποβάλλονται µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών, η έναρξη της 

οποία ορίζεται µε την απόφαση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Η αντίστοιχη 

προθεσµία για τους κατοίκους της αλλοδαπής και για το Ελληνικό ∆ηµόσιο είναι έξι 

(6) µήνες. Οι προθεσµίες αυτές µπορεί να παρατείνονται για χρόνο συνολικά έως 

τρεις (3) µήνες µε αποφάσεις του Ο.Κ.Χ.Ε., που δηµοσιεύονται κατά την παράγραφο 

1 του παρόντος άρθρου». 

 

8. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει µετά 

την τροποποίησή του µε την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3481/2006 (Α’ 162), 

αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Για τις µεταβολές που επέρχονται σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια της 

παρούσας παραγράφου και µέχρι την έναρξη της προθεσµίας της παραγράφου 1 του 

άρθρου 5, ο αρµόδιος υποθηκοφύλακας αποστέλλει στο Γραφείο Κτηµατογράφησης, 

αµέσως µετά την καταχώριση αντίγραφο της περίληψης της πράξης, καθώς και 

αντίγραφο της ίδιας της πράξης.  

Για όσες πράξεις η κείµενη για τα Υποθηκοφυλακεία νοµοθεσία δεν προβλέπει 

περίληψη, ο αρµόδιος Υποθηκοφύλακας αποστέλλει στο Γραφείο Κτηµατογράφησης 

αντίγραφο της ίδιας της πράξης µε τα στοιχεία µεταγραφής ή εγγραφής ή σηµείωσης 

αυτής στα οικεία βιβλία που τηρεί.». 

 

9. Η παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή 

της µε την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3481/2006 (Α’ 162), αντικαθίσταται ως 

ακολούθως: 
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«8. Αν δεν υποβληθεί δήλωση, απαγορεύεται η κατάρτιση εµπράγµατης 

δικαιοπραξίας για το δικαίωµα που δεν δηλώθηκε, καθώς επίσης η χορήγηση άδειας 

οικοδοµής στο όνοµα εκείνου που παρέλειψε να υποβάλει τη δήλωση. 

Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του Ο.Κ.Χ.Ε. µπορεί επίσης να επιβληθεί  

πρόστιµο. Το παραπάνω πρόστιµο δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερο των πενήντα 

(50) ευρώ και µεγαλύτερο των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, ανάλογα µε το 

είδος και την αξία των ακινήτων, όπως καθορίζεται ειδικότερα µε απόφαση του 

Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που δηµοσιεύεται 

στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

Ο τρόπος, η διαδικασία είσπραξης καθώς και η προθεσµία καταβολής του προστίµου 

αυτού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται µε απόφαση των 

Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Σε 

περίπτωση παρέλευσης της προθεσµίας καταβολής προστίµου, αυτό εισπράττεται 

κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων. 

Οποιαδήποτε απαγόρευση και ακυρότητα από την εφαρµογή αυτής της παραγράφου 

αίρεται είτε µε την εκ των υστέρων υποβολή δήλωσης από εκείνον που παρέλειψε να 

την υποβάλει εµπροθέσµως, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποξενώθηκε πλήρως από 

το δικαίωµά του επί του ακινήτου, είτε εκείνου που αποκτά εγγραπτέο δικαίωµα µε 

την παραπάνω δικαιοπραξία. Η υποβολή των δηλώσεων αποδεικνύεται µε σχετική 

βεβαίωση, η οποία εκδίδεται από το αρµόδιο Γραφείο Κτηµατογράφησης. 

Με απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε. που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και 

της οποίας το περιεχόµενο περιλαµβάνεται στην ανακοίνωση για την ανάρτηση που 

προβλέπεται στο άρθρο 4, καθορίζεται η ηµεροµηνία µέχρι την οποία είναι επιτρεπτή 

η υποβολή εκπρόθεσµων δηλώσεων στην περιοχή που κτηµατογραφείται. Με όµοια 

απόφαση, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η προθεσµία αυτή 

µπορεί να παρατείνεται.». 

 

10. Οι περ. α), β), γ) και δ) της παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, όπως 

ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 3481/2006 

(Α’ 162), αντικαθίστανται ως ακολούθως: 

«10. α) Για την επεξεργασία των δηλώσεων του παρόντος άρθρου και την 

καταχώριση των εγγραπτέων δικαιωµάτων στους τελικούς πίνακες της 

κτηµατογράφησης καταβάλλεται υπέρ του Ο.Κ.Χ.Ε. ανταποδοτικό τέλος 

κτηµατογράφησης, εν µέρει πάγιο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα κατωτέρω υπό αα`, και 

εν µέρει αναλογικό, σύµφωνα µε τα οριζόµενα κατωτέρω υπό ββ`, το οποίο 

καθορίζεται ως εξής: 
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 αα`. Για κάθε εγγραπτέο δικαίωµα που δηλώνεται, καταβάλλεται από τον δηλούντα 

έναντι του συνολικά οφειλόµενου ανταποδοτικού τέλους κτηµατογράφησης και επί 

ποινή απαραδέκτου της δηλώσεώς του πάγιο τέλος κτηµατογράφησης. Το τέλος αυτό 

ορίζεται σε τριάντα πέντε (35) ευρώ ανά δικαίωµα, µε εξαίρεση τα δικαιώµατα σε 

χώρους στάθµευσης ή αποθήκες που αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες, για τα οποία 

το τέλος ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ. Στις αγροτικές περιοχές τα φυσικά πρόσωπα 

που έχουν εγγραπτέο δικαίωµα σε περισσότερα του ενός ακίνητα καταβάλλουν πάγια 

τέλη για δύο µόνον εγγραπτέα δικαιώµατα, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθµού 

αυτών. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται µόνο για τους 

δικαιούχους δικαιωµάτων κυριότητας και δουλειών. ββ` . Μετά την έκδοση των 

αποφάσεων επί των αιτήσεων διορθώσεως και των ενστάσεων κατά τα άρθρα 6 και 7 

του νόµου αυτού και στο πλαίσιο της αναµόρφωσης των κτηµατολογικών πινάκων 

και διαγραµµάτων κατά το άρθρο 11, οι καταχωρισθησόµενοι στους 

αναµορφωµένους πίνακες ως κύριοι ή επικαρπωτές καταβάλλουν το υπόλοιπο 

ανταποδοτικό τέλος κτηµατογράφησης, το οποίο είναι αναλογικό και καθορίζεται σε 

ποσοστό ένα επί τοις χιλίοις (1 %0) επί της πέραν των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ 

αξίας του δικαιώµατός τους, η οποία υπολογίζεται µε βάση την τιµή ζώνης του 

ακινήτου και, όπου τέτοια δεν ισχύει, µε βάση την αντίστοιχη κατά τη φορολογική 

νοµοθεσία αξία αυτού, συνυπολογιζοµένων, στην περίπτωση των κτισµάτων και των 

οριζοντίων ή κάθετων ιδιοκτησιών, της παλαιότητας και του ορόφου. Σε κάθε 

περίπτωση το ύψος του κατά το προηγούµενο εδάφιο καθοριζόµενου αναλογικού 

τέλους κτηµατογράφησης δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των εννιακοσίων (900) 

ευρώ. Σε περίπτωση καθολικής διαδοχής του καταχωρισθέντος ως δικαιούχου στις 

πρώτες εγγραφές φυσικού προσώπου ή µετασχηµατισµού του καταχωρισθέντος ως 

δικαιούχου στις πρώτες εγγραφές νοµικού προσώπου η υποχρέωση καταβολής 

βαρύνει εκείνους που ως καθολικοί διάδοχοι ή συνεπεία του µετασχηµατισµού 

αποκτούν το εγγεγραµµένο στο κτηµατολόγιο δικαίωµα και η εκπλήρωσή της 

αποτελεί προϋπόθεση για την καταχώρισή τους στο κτηµατολόγιο ως δικαιούχων. Σε 

περίπτωση πλειστηριασµού το αναλογούν στο πλειστηριασθέν δικαίωµα αναλογικό 

τέλος κτηµατογράφησης καταβάλλεται από τον υπερθεµατιστή και αφαιρείται από το 

οφειλόµενο εκ µέρους του πλειστηρίασµα. Στην υπουργική απόφαση του πρώτου 

εδαφίου της περιπτώσεως β` της παρούσας παραγράφου ορίζεται ο τρόπος και η 

διαδικασία επιστροφής του αναλογικού τέλους κτηµατογράφησης στην περίπτωση 

που εκείνος που το κατέβαλε εκτοπισθεί στη συνέχεια από το κτηµατολογικό βιβλίο 

συνεπεία διορθώσεως της εγγραφής µε δικαστική απόφαση ή µε απόφαση του 

Προϊσταµένου του Κτηµατολογικού Γραφείου, καθώς επίσης ο τρόπος και η 
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διαδικασία καταβολής του αντίστοιχου ποσού από τον υπέρ ου η πρώτη εγγραφή ή η 

διόρθωση. Με την ίδια απόφαση µπορεί να ορίζεται ότι η καταβολή του αναλογικού 

τέλους αποτελεί προϋπόθεση του κύρους κάθε εκούσιας µεταβίβασης ή επιβάρυνσης 

του καταχωρισθησόµενου στο κτηµατολογικό βιβλίο δικαιώµατος. 

 β) Ο τρόπος είσπραξης του προβλεπόµενου στην περίπτωση α` υποπερ. αα` και ββ` 

της παρούσας παραγράφου ανταποδοτικού τέλους κτηµατογράφησης και κάθε άλλη 

αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της διάταξης αυτής καθορίζονται µε κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και ∆ηµόσιων `Εργων. Στην υπουργική αυτή απόφαση ορίζεται 

προθεσµία, όχι µικρότερη των δύο (2)µηνών, για την καταβολή του αναλογικού 

τέλους της υποπεριπτώσεως ββ` της περιπτώσεως α` της παρούσας παραγράφου, η 

οποία έρχεται από την ηµεροµηνία ειδοποίησης του οφειλέτη εκ µέρους του 

Ο.Κ.Χ.Ε., µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας το τέλος αυτό προσαυξάνεται σε 

ποσοστό 20% για τις πρώτες δεκαπέντε (15) ηµέρες καθυστέρησης και εν συνεχεία, 

εάν ο οφειλέτης  δεν καταβάλει το τέλος πλέον των ανωτέρω προσαυξήσεων, το 

οφειλόµενο ποσό διπλασιάζεται, µη ισχύοντος εν προκειµένω του προβλεπόµενου για 

το αναλογικό τέλος ανώτατου ύψους των εννιακοσίων (900) ευρώ. Σε κάθε 

περίπτωση µετά την πάροδο της προθεσµίας καταβολής το οφειλόµενο ποσό 

βεβαιώνεται από τον Ο.Κ.Χ.Ε. και εισπράττεται αναγκαστικώς κατά τις διατάξεις του 

Κ.Ε.∆.Ε., ανεξαρτήτως αν είναι µικρότερο από το τυχόν εκάστοτε προβλεπόµενο για 

την εφαρµογή του Κ.Ε.∆.Ε. κατώτατο ποσό. 

γ) Με την υποβολή στο στάδιο της κτηµατογράφησης αίτησης για έκδοση 

πιστοποιητικού και κάθε άλλου προβλεπόµενου στο νόµο αυτό εγγράφου ή αίτησης 

διόρθωσης κατά το άρθρο 6 ή ενστάσεως σύµφωνα µε το άρθρο 7,  καταβάλλεται 

πάγιο τέλος πέντε (5) ευρώ υπέρ του Ο.Κ.Χ.Ε. Για την υποβολή αίτηση διόρθωσης 

προδήλου σφάλµατος δεν καταβάλλεται οποιοδήποτε τέλος. 

Ο τρόπος είσπραξης των παραπάνω τελών καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 

λεπτοµέρεια καθορίζονται στην υπουργική απόφαση του πρώτου εδαφίου της 

περιπτώσεως β’ της παρούσας παραγράφου. 

δ) Τα έσοδα από την είσπραξη των τελών της παρούσας παραγράφου, καθώς και τα 

έσοδα των προστίµων της παραγράφου 8, τα οποία δεν υπόκεινται σε τέλος 

χαρτοσήµου ή Φ.Π.Α., εγγράφονται στον προϋπολογισµό του Ο.Κ.Χ.Ε και  µπορούν 

να εισφέρονται στην εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» κατά τους όρους της 

προβλεπόµενης στην παρ. 1 του άρθρου 14 απόφασης περί µεταφοράς πόρων του 

Ο.Κ.Χ.Ε. στην εν λόγω εταιρεία. Τα έσοδα αυτά διατίθενται γα τους σκοπούς των εν 

λόγω οργανισµών. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος εισφοράς και κάθε 
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αναγκαία λεπτοµέρεια. Για την εισφορά στην εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» 

εφαρµόζεται ο ν. 2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.), όπως ισχύει.». 

 

11.  Η παρ. 2 του άρθρου 2β του Ν.2308/1995, όπως ισχύει µετά την 

αντικατάστασή του µε το άρθρο 1 παρ. 7α του Ν.3481/2006 (ΦΕΚ 

Α΄162/2.8.2006) αντικαθίσταται ως εξής:  

«2. Η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε» αποστέλλει υποχρεωτικά στην αρµόδια 

∆ιεύθυνση ∆ασών της Περιφέρειας στον οικείο νοµό  καθώς επίσης στο Τµήµα 

Τοπογραφίας – Εποικισµού και Αναδασµού της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και 

Κτηνιατρικής της Περιφέρειας και στην αρµόδια περιφερειακή Υπηρεσία του Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης πριν την ανάρτηση των προσωρινών στοιχείων της 

κτηµατογράφησης, τα προσωρινά κτηµατολογικά διαγράµµατα της ανάρτησης για το 

σύνολο της υπό κτηµατογράφησης περιοχής καθώς και τα στοιχεία των εγγραφών 

του προσωρινού κτηµατολογικού πίνακα που αφορούν στα ακίνητα που έχουν 

καταχωρισθεί ως ιδιοκτησία του Ελληνικού ∆ηµοσίου.». 

 

12. Στο άρθρο 2β του Ν.2308/1995, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε 

το άρθρο 1 παρ. 7α του Ν.3481/2006 (ΦΕΚ Α΄162/2.8.2006) προστίθεται νέα 

παράγραφος ως εξής:  

«3. Σε περίπτωση που κατά την επεξεργασία της δήλωσης της ∆/νσης ∆ασών 

διαπιστωθεί ότι εντός γεωτεµαχίου περιλαµβάνονται τµήµατα δασικού χαρακτήρα 

µικρότερα των 100 τ.µ., τα τµήµατα αυτά ακολουθούν τον χαρακτηρισµό του 

γεωτεµαχίου. Σε περίπτωση που εντός γεωτεµαχίου κυρίως δασικού χαρακτήρα 

περιλαµβάνονται τµήµατα άλλου χαρακτήρα µικρότερα των 100 τ.µ., αυτά 

ακολουθούν τον χαρακτηρισµό του γεωτεµαχίου»  

 

13. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή 

της µε την παρ. 11 του άρθρου 1 του ν. 3127/2003 (Α’ 67), αντικαθίσταται ως 

ακολούθως:  

«1. Για τη σύνταξη των προσωρινών κτηµατολογικών διαγραµµάτων και πινάκων 

τίθενται ενδεικτικώς ως βάση τα τοπογραφικά υπόβαθρα που διαθέτει ο Ο.Κ.Χ.Ε., οι 

κατά το άρθρο 2 δηλώσεις, οι συνυποβαλλόµενοι µε αυτές τίτλοι και οι κυρωµένες 

διοικητικές πράξεις, τα στοιχεία και οι πληροφορίες που συλλέγει ο Ο.Κ.Χ.Ε. από 

άλλες υπηρεσίες και από τους οριοδείκτες ή µε επιτόπια έρευνα ή µε οποιονδήποτε 

άλλον τρόπο.  
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Ο Ο.Κ.Χ.Ε. και η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» µπορούν να ζητούν απευθείας 

ή µέσω του αρµόδιου Γραφείου Κτηµατογράφησης τη χορήγηση πιστοποιητικών ή 

άλλων στοιχείων, καθώς και την εν γένει παροχή υπηρεσιών από τον αρµόδιο 

φύλακα µεταγραφών και υποθηκών.» 

 

14.  Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 3 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει µετά την 

αντικατάστασή της µε την παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 3481/2006 (Α’ 162), 

αντικαθίστανται ως ακολούθως:  

«3. Το περιεχόµενο των κτηµατολογικών διαγραµµάτων και πινάκων και οι τεχνικές 

προδιαγραφές κτηµατογράφησης, καθώς και των υποστηρικτικών έργων (π.χ. 

σύνταξη υποβάθρων κλπ.) καθορίζονται, εφόσον τέτοιος καθορισµός προβλέπεται 

στις κείµενες διατάξεις, µε αποφάσεις του Ο.Κ.Χ.Ε., οι οποίες δηµοσιεύονται στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με όµοιες αποφάσεις, δηµοσιευόµενες στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορούν να γίνονται και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

της µελέτης κτηµατογράφησης µικρής κλίµακας αλλαγές των καθορισθεισών 

τεχνικών προδιαγραφών, εφόσον αυτές εξυπηρετούν το σκοπό της κτηµατογράφησης 

και δεν βλάπτονται τα συµβατικά δικαιώµατα του αναδόχου. 

4. Ζητήµατα τεχνικού και λεπτοµερειακού χαρακτήρα σε σχέση µε την 

κτηµατογράφηση ρυθµίζονται µε απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε., η οποία αναρτάται στο 

διαδίκτυο.». 

 

15. Το άρθρο 5 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε 

την παρ. 15 του άρθρου 1 του ν. 3127/2003 (Α’ 67), αντικαθίσταται ως 

ακολούθως:  

«1. Από την κατά το πρoηγoύµενo άρθρο ηµεροµηνία έναρξης υπολογισµού 

πρoθεσµίας έως τις πρώτες εγγραφές απαγορεύεται, µε ποινή ακυρότητας, η σύνταξη 

συµβολαίων για τη σύσταση, µετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εµπράγµατων 

δικαιωµάτων ή άλλων εγγραπτέων στα κτηµατολογικά βιβλία δικαιωµάτων σε 

ακίνητα της περιοχής, στην οποία αφορούν τα αναρτηµένα στοιχεία, αν δεν 

µνηµονεύεται στο συµβόλαιο και δεν επισυνάπτεται σε αυτό πιστοποιητικό 

κτηµατογραφούµενου ακινήτου, που εκδίδεται από το αρµόδιο Γραφείο 

Κτηµατογράφησης. Το περιεχόµενο του πιστοποιητικού αυτού καθορίζεται µε 

απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε. 

 2. Κατά τη διάρκεια ισχύος της κατά την προηγούµενη παράγραφο απαγόρευσης δεν 

επιτρέπεται χωρίς προσκόµιση του πιστοποιητικού κτηµατογραφούµενου ακινήτου 

που προβλέπεται στην παράγραφο 1 η συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου υπόθεσης, που 
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έχει ως αντικείµενο εγγραπτέο στα κτηµατολογικά βιβλία δικαίωµα, εφόσον τη 

συζήτηση της υπόθεσης επισπεύδει ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης. 

3. Κατά τη διάρκεια ισχύος της κατά την παράγραφο 1 απαγόρευσης δεν επιτρέπεται 

η καταχώριση στα βιβλία µεταγραφών και υποθηκών οποιασδήποτε εγγραπτέας 

πράξης, στην οποία είναι συµβαλλόµενο µέρος ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης, αν 

δεν µνηµονεύεται σε αυτήν ότι επισυνάπτεται το πιστοποιητικό που προβλέπεται 

στην παράγραφο 1 καθώς και , αν δεν επισυνάπτεται στη σχετική αίτηση προς τον 

υποθηκοφύλακα, έντυπο δήλωσης, της οποίας το περιεχόµενο µπορεί να καθορίζεται 

µε απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε. και αντίγραφο της πράξης. Εάν στη µεταγραπτέα 

δικαιοπραξία έχει επισυναφτεί, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, τοπογραφικό 

διάγραµµα, αντίγραφό του συνοδεύει τη δήλωση αυτή. Μετά την καταχώριση της 

πράξης οι φύλακες µεταγραφών και υποθηκών συµπληρώνουν στα οικεία πεδία του 

εντύπου της δήλωσης τα στοιχεία της µεταγραφής ή εγγραφής ή σηµείωσης της 

πράξης, αντίστοιχα, και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, τη διαβιβάζουν µαζί µε το 

προβλεπόµενο στο προηγούµενο εδάφιο αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράµµατος 

στο Γραφείο Κτηµατογράφησης. Η ανωτέρω συµπλήρωση των στοιχείων της 

µεταγραφής ή εγγραφής ή σηµείωσης της πράξης µπορεί να γίνει στα οικεία πεδία 

της ηλεκτρονικής εφαρµογής της δήλωσης. Στην τελευταία περίπτωση  µετά τη 

συµπλήρωση των οικείων πεδίων της ηλεκτρονικής εφαρµογής της δήλωσης, ο 

υποθηκοφύλακας χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, αποστέλλει ηλεκτρονικά στο Γραφείο 

Κτηµατογράφησης την πράξη και τυχόν τοπογραφικό διάγραµµα. Το Γραφείο 

Κτηµατογράφησης ενηµερώνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τους κτηµατολογικούς 

πίνακες και τα διαγράµµατα.» 

 

16. Η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει µετά την 

αντικατάστασή του µε την παρ. 16 του άρθρου 1 του ν. 3127/2003 (Α’ 67), 

αντικαθίσταται ως ακολούθως:  

«3. Εφόσον η αίτηση δεν αναφέρεται στη διόρθωση προδήλου σφάλµατος, 

υποβάλλεται µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών, η οποία υπολογίζεται σύµφωνα µε 

όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4. Για τους κατοίκους της αλλοδαπής 

και το Ελληνικό ∆ηµόσιο η προθεσµία υποβολής αίτησης είναι τεσσάρων (4) 

µηνών.». 

 

17. Η παρ. 1β του άρθρου 7 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει µετά την 

αντικατάστασή του µε την παρ. 13 του άρθρου 1 του ν. 3481/2006 (Α’ 162), 

αντικαθίσταται ως ακολούθως:  
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«1.β) Η προθεσµία για την άσκηση της ένστασης είναι δύο (2) µήνες και 

υπολογίζεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4. Για τους 

κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό ∆ηµόσιο, η προθεσµία άσκησης ένστασης 

είναι τέσσερις (4) µήνες. Με απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε. επιτρέπεται η παράταση µέχρι 

δύο (2) µήνες των ανωτέρω προθεσµιών.». 

 

18. Η παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει µετά την 

αντικατάστασή του µε την παρ. 13 του άρθρου 1 του ν. 3481/2006 (Α’ 162), 

αντικαθίσταται ως ακολούθως:  

«2. Η Επιτροπή Ενστάσεων συγκροτείται µε απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε και αποτελείται 

από: α) έναν από τους ακολούθως κατονοµαζόµενους νοµικούς ως πρόεδρο - µε τη 

σειρά που αυτοί αναγράφονται στο κείµενο της παρούσας διάταξης - δηλαδή είτε από 

έναν πρωτοδίκη ή ειρηνοδίκη µε τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία, οριζόµενο κατά 

την κείµενη για τους δικαστικούς λειτουργούς νοµοθεσία, είτε από έναν φύλακα 

µεταγραφών και υποθηκών µε πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία , υποδεικνυόµενο από 

τον οικείο σύλλογο,  είτε από έναν δικηγόρο  µε πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, 

υποδεικνυόµενο από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο, είτε από έναν συµβολαιογράφο 

µε πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόµενο από τον οικείο 

συµβολαιογραφικό σύλλογο, β) έναν αγρονόµο-τοπογράφο µηχανικό µε πενταετή 

τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόµενο από τον οικείο επιστηµονικό σύλλογο, γ) 

έναν από τους ακολούθως κατονοµαζόµενους νοµικούς, δηλαδή έναν φύλακα 

µεταγραφών και υποθηκών µε τριετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόµενο από 

τον οικείο σύλλογο, ή έναν δικηγόρο µε τριετή τουλάχιστον εµπειρία 

υποδεικνυόµενο από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο, ή  έναν συµβολαιογράφο µε 

τριετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόµενο από τον οικείο συµβολαιογραφικό 

σύλλογο.». 

 

 

19. Η παρ. 9 του άρθρου 7 του Ν.2308/1995, όπως ισχύει µετά την 

αντικατάστασή της µε την παρ.13 άρθρ.1 Ν.3481/2006, (ΦΕΚ Α 162/2.8.2006) 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«9. Θέµατα σχετικά µε την υποβολή και εξέταση των ενστάσεων, τον τρόπο µε τον 

οποίο ενηµερώνονται όσοι έχουν έννοµο συµφέρον, καθώς και κάθε σχετικό ζήτηµα 

τεχνικού και λεπτοµερειακού χαρακτήρα, ρυθµίζονται µε απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε., η 

οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στην ως άνω απόφαση ως 

τρόπος ενηµέρωσης των ενδιαφεροµένων για τον τόπο και το χρόνο συνεδρίασης της 
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Επιτροπής µπορεί να προβλέπεται η δηµοσιοποίηση των σχετικών εκθεµάτων για τις 

συνεδριάσεις της Επιτροπής στην ιστοσελίδα του Ο.Κ.Χ.Ε. ή της εταιρείας 

«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.». Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση του παραδεκτού της 

ένστασης, όταν µε αυτή ζητείται από τον ενιστάµενο η αντικατάσταση (ο 

εκτοπισµός) από τους κτηµατολογικούς πίνακες, εν όλω ή εν µέρει, καταχωρισθέντος 

δικαιώµατος άλλου προσώπου, αποτελεί η εκ µέρους του ενισταµένου γνωστοποίηση 

µε κάθε πρόσφορο τρόπο της ένστασης στον θιγόµενο.». 

 

20. Η παρ. 10 του άρθρου 7 του Ν.2308/1995, όπως ισχύει µετά την 

αντικατάστασή της µε την παρ.13 άρθρ.1 Ν.3481/2006, (ΦΕΚ Α 162/2.8.2006) 

αντικαθίσταται ως εξής:  

 «10. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν ο Ο.Κ.Χ.Ε., µε αιτιολογηµένη απόφασή του, 

κρίνει ότι έχει παρεισφρήσει σφάλµα τεχνικού χαρακτήρα στην απόφαση της 

Επιτροπής, το οποίο καθιστά αδύνατη την εφαρµογή της, ή εάν η απόφαση της 

Επιτροπής δεν είναι επαρκώς αιτιολογηµένη, µπορεί να αναπέµψει την υπόθεση στην 

Επιτροπή για επανεξέταση ή για συµπλήρωση της αιτιολογίας. 

Οµοίως, σε περιπτώσεις που ο Ο.Κ.Χ.Ε. κρίνει, µε αιτιολογηµένη απόφασή του, ότι 

λόγοι δηµοσίου συµφέροντος και διασφάλισης της πληρότητας και ορθότητας των 

τελικών κτηµατολογικών διαγραµµάτων και πινάκων επιβάλλουν την εξέταση από 

την Επιτροπή συγκεκριµένων υποθέσεων, µπορεί να ζητεί από την Επιτροπή -την 

οποία µπορεί, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο αυτό, να συγκροτεί σε 

οποιοδήποτε στάδιο της κτηµατογράφησης, χωρίς να δεσµεύεται από προθεσµίες - 

την εξέταση των υποθέσεων αυτών, ενηµερώνοντας σχετικώς τους ενδιαφεροµένους 

µε κάθε πρόσφορο τρόπο." 

 

21. Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει µετά 

την αντικατάστασή του µε την παρ. 18 του άρθρου 1 του ν. 3481/2006 (Α’ 162), 

προστίθενται παράγραφοι  2 και 3 ως ακολούθως: 

«2. Οι αναµορφωµένοι κτηµατολογικοί πίνακες και διαγράµµατα δηµοσιοποιούνται 

στην ιστοσελίδα της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.». Με απόφαση του 

Ο.Κ.Χ.Ε. καθορίζονται ζητήµατα τεχνικού και λεπτοµερειακού χαρακτήρα για την  

δηµοσιοποίηση. Με ίδια απόφαση µπορεί να προβλεφθεί η αποστολή αποσπασµάτων 

από τους αναµορφωµένους  κτηµατολογικούς πίνακες και διαγράµµατα στους 

αναγραφόµενους σε αυτούς ως δικαιούχους. 

3.Κατ΄ εξαίρεση των οριζοµένων στην παράγραφο 1, µε αιτιολογηµένη απόφαση του 

Οργανισµού Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος δύναται να 
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διαπιστώνεται η περαίωση της διαδικασίας κτηµατογράφησης για κτηµατολογικές 

ενότητες, των οποίων το σύνολο των ακινήτων έχει περιληφθεί στους προσωρινούς 

κτηµατολογικούς πίνακες και διαγράµµατα και κατά των στοιχείων της εγγραφής 

τους δεν έχει υποβληθεί αίτηση διόρθωσης κατά το άρθρο 6 ή ένσταση κατά το 

άρθρο 7,  ή δεν επηρεάζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από  την υποβολή αίτησης 

διόρθωσης ή ένστασης. Στην περίπτωση αυτή το περιεχόµενο των προσωρινών 

κτηµατολογικών  πινάκων και διαγραµµάτων του άρθρου 4 µεταφέρεται στους 

τελικούς κτηµατολογικούς πίνακες και διαγράµµατα και διενεργούνται οι πρώτες 

εγγραφές στα κτηµατολογικά βιβλία κατά το άρθρο 12.» 

 

22. Οι  παράγραφοι  2 -8  του άρθρου 12 του ν. 2308/1995 καταργούνται και το 

άρθρο 12 αντικαθίσταται ως εξής:  

«Μετά την έκδοση της κατά το προηγούµενο άρθρο διαπιστωτικής πράξης, το 

αρµόδιο Κτηµατολογικό Γραφείο που προβλέπεται στο ν. 2664/1998 προβαίνει στις 

πρώτες εγγραφές στα κτηµατολογικά βιβλία για τα ακίνητα που περιλαµβάνονται 

στην πράξη αυτή. Η ηµεροµηνία καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα 

κτηµατολογικά βιβλία σηµειώνεται στα βιβλία αυτά.». 

 

23. Η παράγραφος 1 του άρθρου 13α του Ν.2308/1995, όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει αντικαθίσταται ως ακολούθως:   

«1. ΄Οπου στο νόµο αυτόν, ορίζεται ότι υποβάλλονται δηλώσεις στο Γραφείο 

Κτηµατογράφησης, οι δηλώσεις αυτές καθώς και τα συνυποβαλλόµενα µε αυτήν 

έγγραφα και τυχόν τοπογραφικά διαγράµµατα µπορούν να υποβληθούν και 

ηλεκτρονικά µέσω της ειδικής εφαρµογής της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.», 

η οποία θα επιτρέπει την απευθείας καταχώριση των στοιχείων των δηλούµενων 

δικαιωµάτων τους καθώς και των ακινήτων,  στα οποία αναφέρονται αυτά σε 

ψηφιακή µορφή, ώστε να καθίσταται δυνατή η εισαγωγή τους στην κεντρική βάση 

που τηρείται από την εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.». 

Θέµατα τεχνικού και λεπτοµερειακού χαρακτήρα σχετικά µε την ηλεκτρονική 

υποβολή της δήλωσης και των συνυποβαλλόµενων µε αυτή  εγγράφων,  µπορούν να 

ρυθµίζονται µε απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε., η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως» 

 

24. Η παράγραφος 7 του άρθρου 14 του ν. 2308/1995, αντικαθίσταται ως 

ακολούθως:  
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«7. Η ένταξη στο Εθνικό Κτηµατολόγιο των περιοχών που υπάγονται στον 

Κτηµατολογικό Κανονισµό ∆ωδεκανήσου ρυθµίζεται µε προεδρικό διάταγµα, το 

οποίο εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Με το ίδιο 

διάταγµα ρυθµίζονται θέµατα διοικητικά και υπηρετούντος προσωπικού, καθώς και 

κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.  

Το Κτηµατολογικό Γραφείο Πρωτευούσης εντάσσεται στο Εθνικό Κτηµατολόγιο µε 

την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης περαίωσης της κτηµατογράφησης των ΟΤΑ 

Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου και µε την καταχώριση από το αρµόδιο 

Κτηµατολογικό Γραφείο που προβλέπεται στο ν. 2664/1998 των πρώτων εγγραφών 

στα κτηµατολογικά βιβλία των ακινήτων των παραπάνω περιοχών, κατά τα 

οριζόµενα στα άρθρα 11 και 12 του ν. 2308/1995. Για το σκοπό αυτό εφαρµόζονται 

αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 4 και επόµενων του ν. 2308/1995, όπως ισχύει 

και στη συνέχεια οι διατάξεις του ν. 2664/1998, όπως ισχύουν. 

Οι διατάξεις που διέπουν το Κτηµατολογικό Γραφείο Πρωτευούσης, εκτός από 

εκείνες που αφορούν την λειτουργία του, παύουν να ισχύουν από την έναρξη ισχύος 

της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει.  

Αντί του πιστοποιητικού υποβολής δήλωσης του άρθρου 5 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 

2308/1995, όπως ισχύει, για την κτηµατογράφηση των ΟΤΑ Παλαιού Φαλήρου και 

Καλλιθέας, το γραφείο κτηµατογράφησης εκδίδει κτηµατογραφικό απόσπασµα, το 

περιεχόµενο του οποίου καθορίζεται µε απόφαση του ΟΚΧΕ. Κατά τα λοιπά 

εξακολουθούν να ισχύουν όλες οι διατυπώσεις του άρθρου 5 του ν. 2308/1995, όπως 

ισχύει. 

Η παράγραφος 9 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει εφαρµόζεται από την 

έναρξη ισχύος της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει, 

αναλογικά και στις περιοχές που υπάγονται στο  Κτηµατολογικό Γραφείο 

Πρωτευούσης. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται πιστοποιητικό υποβολής ένστασης. 

Θέµατα τεχνικού και λεπτοµερειακού χαρακτήρα σχετικά µε την ολοκλήρωση της 

κτηµατογράφησης των ΟΤΑ Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου ρυθµίζονται µε 

απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε., η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.» 
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Άρθρο 3 

 Για την υποβοήθηση του έργου της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.», 

επιτρέπεται σε αυτήν η απόσπαση προσωπικού από το ∆ηµόσιο, τα Νοµικά Πρόσωπα 

∆ηµοσίου ∆ικαίου, τους ΟΤΑ και τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που την 

πλειοψηφία των µετοχών κατέχει το Ελληνικό ∆ηµόσιο ή η διοίκησή τους διορίζεται 

από αυτό. 

Η απόσπαση πραγµατοποιείται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρµοδίου Υπουργού, 

ύστερα από γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου της υπηρεσίας ή του φορέα από τον 

οποία αποσπάται ο υπάλληλος. 

Ο χρόνος διάρκειας της απόσπασης λογίζεται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος 

πραγµατικής υπηρεσίας του αποσπώµενου στη θέση που οργανικά κατέχει. 

Η χρονική διάρκεια της απόσπασης δεν µπορεί να υπερβεί τα τρία (3) έτη, µε 

δυνατότητα παράτασης για το ίδιο χρονικό διάστηµα. Η µισθοδοσία των 

αποσπώµενων υπαλλήλων γίνεται κατά τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. 

 

 

 

Άρθρο 4 

Καταργείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 3316/2005, όπως 

προστέθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3481/2006 και προστίθεται άρθρο 45Α 

µετά το άρθρο 45 το οποίο έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο 45Α 

 

1. Για την ανάθεση των ως άνω συµβάσεων δεν είναι υποχρεωτική από την εταιρεία 

«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» η χρήση των εγκεκριµένων κάθε φορά πρότυπων τευχών 

της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 3316/2005. Επίσης δεν απαιτείται να ορίζεται στην 

προκήρυξη ο κωδικός αριθµός της πίστωσης, της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 

του άρθρου 7 του ν. 3316/2005, από την οποία θα χρηµατοδοτηθεί η εκπόνηση των 

προς ανάθεση συµβάσεων. Με την ίδια προκήρυξη είναι δυνατή η ανάθεση 

περισσότερων από µιας συµβάσεων, αναπροσαρµοζόµενη αυτή ανάλογα. 

2. Ο φάκελος του έργου, υπό την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 1 του 

άρθρου 4 του ν. 3316/2005, περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον: α) τα τεύχη του 

∆ιαγωνισµού δηλ. τα τεύχη Προκήρυξης, Συγγραφής Υποχρεώσεων και Τεχνικών 
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Προδιαγραφών, µαζί µε τα παραρτήµατα και προσαρτήµατά τους β) τον εκάστοτε 

ισχύοντα Κανονισµό Προεκτιµώµενων Αµοιβών της Κτηµατολόγιο Α.Ε. γ) την 

απόφαση περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών δ) το τεύχος υπολογισµού της 

προεκτιµώµενης αµοιβής για την προς ανάθεση σύµβαση. 

Η προεκτιµώµενη αµοιβή υπολογίζεται βάσει του γινοµένου των προεκτιµώµενων 

ποσοτήτων µονάδων φυσικού αντικειµένου µε τις τιµές αµοιβών ανά µονάδα 

φυσικού αντικειµένου, όπως αυτές προκύπτουν από τον κανονισµό προεκτιµώµενων 

αµοιβών. 

Εφόσον η διαδικασία υλοποίησης της σύµβασης πραγµατοποιείται µε την ανάθεση 

διαδοχικών συµβάσεων, µε κάθε µία εκ των οποίων (συµβάσεων) υλοποιείται 

συγκεκριµένη φάση (τµήµα) της όλης διαδικασίας, η φάση αυτή καθορίζεται στον 

φάκελο του έργου.  

Η προεκτιµώµενη αµοιβή, όπως αυτή προκύπτει από τον εκάστοτε ισχύοντα 

Κανονισµό Προεκτιµωµένων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών της εταιρείας 

«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» που εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 45 παρ. 10 εδ. β΄ 

του ν. 3316/2005, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 6 περ. δ’ του ν. 3481/2006, αποτελεί 

το ανώτατο όριο, πέραν του οποίου οι οικονοµικές προσφορές δεν γίνονται 

αποδεκτές.  Το ίδιο δύναται να ισχύει και για τις επιµέρους τιµές µονάδος φυσικού 

αντικειµένου ή κατηγορίας µελετών. 

Η αναπροσαρµογή των τιµών των Κανονισµών για τον καθορισµό των 

προεκτιµώµενων αµοιβών των µελετών και υπηρεσιών της εταιρείας 

«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» και του Ο.Κ.Χ.Ε., που εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 

45 παρ. 10 εδ. β΄ του ν. 3316/2005, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 6 περ. δ’ του ν. 

3481/2006, προβλέπεται από τους κανονισµούς αυτούς. ∆εν ισχύουν τα  εδάφια 3 , 4 

και  5 της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005, που αφορούν την αναπροσαρµογή 

των τιµών κανονισµού.   

3. Για την ανάθεση εκπόνησης µελετών ή παροχής υπηρεσιών της εταιρείας 

«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» µε συµφωνία πλαίσιο δεν απαιτείται γνώµη του αρµόδιου 

τεχνικού συµβουλίου. Η συµφωνία πλαίσιο συνάπτεται είτε µε έναν ανάδοχο µελέτης 

ή υπηρεσίας είτε µε περισσότερους, εφαρµοζοµένων των διατάξεων του άρθρου 26 

του Π.∆. 60/2007, όπως κάθε φορά ισχύει. Η διάρκεια της συµφωνίας πλαίσιο 

προσδιορίζεται στα Τεύχη του ∆ιαγωνισµού και δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα 

έτη, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων που δικαιολογούνται, ειδικά, ιδίως λόγω του 

αντικειµένου της συµφωνίας-πλαισίου. Γενικότερα για συµβάσεις θέµατα των οποίων 

ρυθµίζονται µε το παρόν άρθρο, όπου στο νόµο απαιτείται η γνώµη του Τεχνικού 
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Συµβουλίου, ως αρµόδιο ορίζεται αυτό που λειτουργεί στο Υπουργείο 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 

4. Στους διαγωνισµούς ανάθεσης µελετών και υπηρεσιών που προκηρύσσει η 

εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.», ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η χαµηλότερη 

τιµή. Το ίδιο κριτήριο ανάθεσης ορίζεται και στις συµφωνίες πλαίσιο. 

Ως προς τις ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές ισχύει το άρθρο 52 του Π.∆. 60/2007.  

5. Για τον έλεγχο οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας των υποψηφίων 

αναδόχων εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 45 και 49 του Π.∆. 60/2007.   

6. ∆ικαίωµα συµµετοχής ως µέλη σύµπραξης/κοινοπραξίας στις διαδικασίες 

ανάθεσης µελετών κτηµατογράφησης του ν. 2308/1995, όπως ισχύει, και χωρίς τον 

περιορισµό της παρ. 1 του άρθρου 20 του νόµου, έχουν και τα ακόλουθα φυσικά ή 

νοµικά πρόσωπα: 

(α) δικηγόροι, εγγεγραµµένοι σε Μητρώο ∆ικηγορικού Συλλόγου της Ελληνικής 

Επικράτειας, 

(β) δικηγορικές εταιρείες υπό την έννοια των διατάξεων του Π.∆. 81/2005 (Α΄ 120), 

εγγεγραµµένες σε Μητρώο ∆ικηγορικού Συλλόγου της Ελληνικής Επικράτειας, 

(γ) δικηγόροι − φυσικά πρόσωπα, που δικαιούνται να ασκούν τις επαγγελµατικές 

τους δραστηριότητες σε κράτος µέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ µε έναν από τους 

αναφερόµενους στο Π.∆. 258/1987 επαγγελµατικούς τίτλους και 

(δ) ενώσεις προσώπων, µε ή χωρίς νοµική προσωπικότητα, που έχουν συσταθεί 

σύµφωνα µε τη νοµοθεσία µίας χώρας µέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., στο πλαίσιο της 

οποίας οι δικηγόροι κατά τα ανωτέρω ασκούν τις επαγγελµατικές τους 

δραστηριότητες συλλογικά και µε κοινή επωνυµία. 

7. Τα δικαιολογητικά συµµετοχής των ως άνω δικηγόρων και δικηγορικών εταιριών 

ως µελών των συµπράξεων/κοινοπραξιών των υποψηφίων αναδόχων, έχουν ως 

ακολούθως: 

(α) Οι συµµετέχοντες σε σύµπραξη ή κοινοπραξία της ως άνω παρ. 6 (α) του 

παρόντος άρθρου προσκοµίζουν πιστοποιητικό εγγραφής σε ∆ικηγορικό Σύλλογο της 

ηµεδαπής,  

(β) Οι συµµετέχοντες σε σύµπραξη ή κοινοπραξία της ως άνω παρ. 6 (β) του 

παρόντος άρθρου προσκοµίζουν πιστοποιητικό εγγραφής της δικηγορικής εταιρείας 

σε Μητρώο ∆ικηγορικού Συλλόγου της ηµεδαπής, 

(γ) Οι συµµετέχοντες σε σύµπραξη ή κοινοπραξία των περιπτώσεων των παρ. 6 (γ) 

και 6 (δ) του παρόντος άρθρου προσκοµίζουν πιστοποιητικά εγγραφής στις 

επαγγελµατικές οργανώσεις του κράτους εγκατάστασής τους, αντίστοιχα µε τα 

αναφερόµενα στις περιπτώσεις (α) και (β) της παρούσης παραγράφου. 
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8.  Για τον έλεγχο της προσωπικής κατάστασης των δικηγόρων/δικηγορικών εταιριών 

ως µελών των συµπράξεων/κοινοπραξιών υποψηφίων αναδόχων κτηµατογράφησης, 

υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση περί µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού που 

αναφέρονται στο άρθρο 16 του ν. 3316/2005. Ως επαγγελµατικό παράπτωµα του εδ. 

γ) της παρ. 2 του άρθρου αυτού για τους δικηγόρους και δικηγόρους µέλη 

δικηγορικών εταιριών θεωρείται αυτό για το οποίο έχει επιβληθεί µε τελεσίδικη 

απόφαση του Πειθαρχικού Συµβουλίου του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου ή 

επαγγελµατικής οργάνωσης, ποινή προσωρινής παύσης πλέον του ενός (1) µηνός. 

Για τον έλεγχο της επαγγελµατικής ικανότητας των δικηγόρων, που συµµετέχουν σε 

υποψήφια ανάδοχα σχήµατα κτηµατογράφησης για την εκπόνηση µελέτης 

κτηµατογράφησης, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί στοιχεία, ανάλογα µε τη 

φύση, την ποσότητα ή τη σπουδαιότητα και τη χρήση των υπηρεσιών. Η αναθέτουσα 

αρχή µπορεί να ζητεί ιδίως να διαθέτει το διαγωνιζόµενο σχήµα ελάχιστο βασικό 

στελεχιακό δυναµικό της οµάδας µελέτης για την εκτέλεση της κάθε σύµβασης 

µελέτης κτηµατογράφησης, το οποίο θα απαρτίζεται από δικηγόρους φυσικά 

πρόσωπα, τα  οποία ασκούν δικηγορία είτε ατοµικά, είτε ως εταίροι δικηγορικής 

εταιρείας (ή, για τους παρέχοντας υπηρεσίες στην αλλοδαπή, ως µέλη ένωσης 

προσώπων µε ή χωρίς νοµική προσωπικότητα, υπό την έννοια των διατάξεων του π.δ. 

258/1987), µε γνωστικό αντικείµενο ελληνικού αστικού δικαίου, οι οποίοι θα 

διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος, της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, µε 

ελάχιστη επαγγελµατική εµπειρία.  

9. Στις διαδικασίες ανάθεσης µελετών κτηµατογράφησης του ν. 2308/1995, που 

προκηρύσσει η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.», κατά παρέκκλιση των 

διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3316/2005 δεν ισχύει ο οριζόµενος σε 

αυτήν µέγιστος αριθµός των συµπραττόντων µελών. Στις διαδικασίες ανάθεσης των 

µελετών αυτών δύνανται να καλούνται και µελετητές ή εταιρίες µελετών κάτοχοι  

πτυχίων κατώτερης τάξης από αυτές που καλούνται µε βάση τον προϋπολογισµό της 

σύµβασης, όπως αυτές θα ορίζονται στην προκήρυξη. 

Κάθε συµµετέχων (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) µπορεί να µετέχει µόνο σε µία 

σύµπραξη/κοινοπραξία  κατά τη διαδικασία ανάθεσης. 

10. Τα µέλη της αναδόχου σύµπραξης/κοινοπραξίας, συµπεριλαµβανοµένων των 

δικηγόρων, ευθύνονται έναντι της εργοδότριας εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» 

για κάθε ζηµία της τελευταίας από την πληµµελή εκτέλεση της σύµβασης, κατά το 

ποσοστό συµµετοχής τους στη σύµπραξη/κοινοπραξία. Σε περίπτωση 

αφερεγγυότητας κάποιου ή κάποιων µελών της σύµπραξης/κοινοπραξίας, για το 

αναλογούν στο µέλος αυτό (ή στα µέλη αυτά) ποσό της ζηµίας της εργοδότριας, 
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ευθύνονται σε ολόκληρο έναντι αυτής και τα λοιπά µέλη της 

σύµπραξης/κοινοπραξίας. 

Σε περίπτωση που όλα τα µέλη της αναδόχου σύµπραξης/κοινοπραξίας, στην οποία 

µετέχουν και δικηγόροι, καταθέσουν ισάριθµες προς αυτά εγγυητικές επιστολές ή 

άλλου είδους εγγύηση από τις προβλεπόµενες στο άρθρο 24 παρ. 2 του ν. 3316/2005, 

ύψους ανάλογου προς το ποσοστό συµµετοχής εκάστου εξ αυτών στη 

σύµπραξη/κοινοπραξία, το ποσό που καταπίπτει µε απόφαση της εταιρείας 

«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» επιµερίζεται αναλογικά στην εγγυητική 

επιστολή/εγγύηση εκάστου µέλους της σύµπραξης/κοινοπραξίας, κατά το λόγο 

συµµετοχής του σ’ αυτήν. 

11. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 3316/2005 η εταιρεία 

«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» για τη διεξαγωγή των διαγωνισµών του άρθρου αυτού 

συγκροτεί, µε απόφασή της, Επιτροπές ∆ιαγωνισµού που αποτελούνται από πέντε (5) 

τακτικά µέλη και τους αναπληρωτές τους. Τα µέλη των Επιτροπών αυτών ορίζονται 

από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας µετά από κλήρωση που διεξάγεται σε 

δηµόσια συνεδρίαση. Τέσσερα (4) µέλη της Επιτροπής προέρχονται από σχετικό 

κατάλογο ικανού αριθµού στελεχών της εταιρείας, αντίστοιχων προσόντων και 

εµπειρίας µε το αντικείµενο του διαγωνισµού και εκ των οποίων ένα ορίζεται ως 

Πρόεδρος αυτής. Ένα (1) µέλος της Επιτροπής προέρχεται, υποχρεωτικά, και κατά 

την προαναφερόµενη διαδικασία από σχετικό κατάλογο που καταρτίζεται µε γνώµη 

του ΤΕΕ, από τουλάχιστον τριάντα µέλη του και ο οποίος αποστέλλεται στην 

εταιρεία τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ηµέρες πριν τη διεξαγωγή του διαγωνισµού. 

Ειδικά για τις µελέτες κτηµατογράφησης του ν. 2308/1995 ένα από τα ως άνω 

τέσσερα µέλη της Επιτροπής προέρχεται από σχετικό κατάλογο τουλάχιστον τριάντα 

δικηγόρων που καταρτίζεται µε γνώµη της Ολοµέλειας των ∆ικηγορικών Συλλόγων 

της χώρας και ο οποίος επίσης αποστέλλεται στην εταιρεία τουλάχιστον δέκα πέντε 

(15) ηµέρες πριν τη διεξαγωγή του διαγωνισµού. 

Στις παραπάνω περιπτώσεις ορισµού µελών της Επιτροπής από το ΤΕΕ και την 

Ολοµέλεια των ∆ικηγορικών Συλλόγων η µη εµπρόθεσµη αποστολή των σχετικών 

καταλόγων παρέχει το δικαίωµα στην εταιρεία να καταρτίσει η ίδια αυτούς. 

Η αµοιβή των µελών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και της γραµµατειακής 

υποστήριξης αυτής καθορίζεται, κατά παρέκκλιση του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 ή 

και κάθε άλλης σχετικής διάταξης νόµου, µε απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ µετά 

από πρόταση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.». 



 34 

12. Οι συµµετέχοντες σε διαγωνισµό της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» για 

ανάθεση συµβάσεων υποβάλουν φάκελο προσφοράς στον οποίο περιλαµβάνονται οι 

εξής επί µέρους φάκελοι: 

Φάκελος Α΄ ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής – Καταλληλότητας, ο οποίος περιέχει, επί 

ποινή αποκλεισµού, τα στοιχεία πληρότητας και νοµότυπου των προϋποθέσεων 

συµµετοχής, οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας και τεχνικής ή και 

επαγγελµατικής επάρκειας, και τα οποία πρέπει να είναι αριθµηµένα ανά σελίδα. Τα 

στοιχεία του Φακέλου Α’ προσδιορίζονται αναλυτικά στην προκήρυξη και µπορεί να 

παρεκκλίνουν εν όλω ή εν µέρει των οριζοµένων στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 του 

ν. 3316/2005, λαµβανοµένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων της κάθε σύµβασης, την 

ταχύτητα της διαδικασίας  και διευκόλυνση-απλοποίηση ελέγχου αυτών. 

Φάκελος Β΄ Οικονοµική Προσφορά, ο οποίος περιέχει την οικονοµική προσφορά. 

Η διαδικασία του διαγωνισµού ολοκληρώνεται σε δυο φάσεις. 

Οι προσφορές υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Α.Ε.» µέχρι την καθορισµένη ηµέρα και ώρα του διαγωνισµού. Την ίδια ηµέρα ή, αν 

αυτό δεν είναι δυνατό, τις αµέσως επόµενες εργάσιµες ηµέρες, σε δηµόσια 

συνεδρίαση, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ανοίγει το Φάκελο Α΄ και µονογράφει σε κάθε 

φύλλο τα στοιχεία πληρότητας και νοµότυπου των προϋποθέσεων συµµετοχής, 

οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας και τεχνικής ή και επαγγελµατικής 

επάρκειας. Η µονογραφή των στοιχείων γίνεται τουλάχιστον από δυο (2), ορισθέντα 

από την Επιτροπή, µέλη. Αντί της µονογραφής είναι δυνατή και η διάτρηση των 

στοιχείων µε χρήση ειδικού µηχανήµατος. 

Στη συνέχεια σε κλειστές συνεδριάσεις προβαίνει σε έλεγχο αυτών, καταγράφει το 

περιεχόµενό τους στο Πρακτικό Ι, αποκλείονται όσοι υποψήφιοι δεν πληρούν τις ως 

άνω προϋποθέσεις και ολοκληρώνεται η διαδικασία του ελέγχου. Η διαδικασία 

ελέγχου ολοκληρώνεται υποχρεωτικά σε χρονικό διάστηµα έως σαράντα πέντε (45) 

ηµερών από την ηµέρα του διαγωνισµού. Σε περιπτώσεις ανάθεσης µεγάλου αριθµού 

συµβάσεων µε την ίδια προκήρυξη και συµµετοχής µεγάλου αριθµού 

διαγωνιζοµένων η ολοκλήρωση της διαδικασίας µπορεί να παρατείνεται µέχρι και 

τριάντα (30) επί πλέον ηµέρες. 

Το Πρακτικό Ι κοινοποιείται στους διαγωνιζόµενους και ταυτόχρονα στην 

Προϊσταµένη Αρχή η οποία υποχρεούται σε διάστηµα είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών 

από την κοινοποίηση να εγκρίνει ή να απορρίψει αυτό εν όλω ή εν µέρει, µε σχετική 

αιτιολογηµένη απόφαση, η οποία, στη συνέχεια, κοινοποιείται από την ίδια µε κάθε 

πρόσφορο µέσο στους διαγωνιζόµενους. Η µη λήψη απόφασης στο οριζόµενο 

χρονικό διάστηµα συνεπάγεται τη σιωπηρή έγκριση του Πρακτικού Ι. Κατά της 
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απόφασης αυτής ή της σιωπηρής έγκρισης,  χωρεί η προσφυγή της παρ. 1 του άρθρου 

4 του ν. 3886/2010, επί της οποίας αποφασίζει η Προϊσταµένη Αρχή, στην οριζόµενη 

στο νόµο αυτό προθεσµία. 

Μετά την οριστικοποίηση του ελέγχου των στοιχείων του Φακέλου Α΄ 

αποσφραγίζονται, σε δηµόσια συνεδρίαση, οι Φάκελοι Β΄ που περιέχουν τις 

οικονοµικές προσφορές. Επί ίσων οικονοµικών προσφορών διενεργείται κλήρωση. Η 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες συντάσσει και εκδίδει 

Πρακτικό ΙΙ µε το οποίο εισηγείται την κατακύρωση ανάθεσης της σύµβασης. Σε 

περιπτώσεις δε ανάθεσης µεγάλου αριθµού συµβάσεων µε την ίδια προκήρυξη και 

συµµετοχής µεγάλου αριθµού διαγωνιζοµένων το Πρακτικό αυτό συντάσσεται και 

εκδίδεται σε χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των πέντε εργάσιµων (5) ηµερών. Σε 

περιπτώσεις που παρατηρούνται, κατά την παρ. 4 του παρόντος, ασυνήθιστα χαµηλές 

προσφορές η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θέτει προθεσµία έως δέκα (10) ηµερών στους 

διαγωνιζόµενους προκειµένου να παρασχεθούν εξηγήσεις ως προς αυτές. Η σύνταξη 

και έκδοση του Πρακτικού ΙΙ από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ολοκληρώνεται 

υποχρεωτικά σε διάστηµα τριάντα (30) ηµερών από τη λήψη των εξηγήσεων. 

Το Πρακτικό ΙΙ κοινοποιείται στους διαγωνιζόµενους και ταυτόχρονα στην 

Προϊσταµένη Αρχή η οποία υποχρεούται σε διάστηµα δέκα (10) ηµερών να εγκρίνει 

και να κατακυρώσει τη σύµβαση ή να απορρίψει αυτό εν όλω ή εν µέρει µε σχετική 

αιτιολογηµένη απόφαση, η οποία κοινοποιείται µε κάθε πρόσφορο µέσο στους 

διαγωνιζόµενους. Η µη λήψη απόφασης στο οριζόµενο χρονικό διάστηµα 

συνεπάγεται τη σιωπηρή έγκριση του Πρακτικού αυτού και κατακύρωση της 

σύµβασης. Κατά της ανωτέρω απόφασης ή της σιωπηρής έγκρισης,  χωρεί η 

προσφυγή της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3886/2010, επί της οποίας αποφασίζει η 

Προϊσταµένη Αρχή, στην οριζόµενη στο νόµο προθεσµία. 

Επιτρέπεται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού η έκδοση περισσότερων του ενός 

Πρακτικού Ι, αναλόγως των ορισθέντων στην προκήρυξη προϋποθέσεων 

συµµετοχής, και του Πρακτικού ΙΙ σε κάθε περίπτωση. 

13. Η τελική αµοιβή αναδόχου µελέτης και υπηρεσίας που προκηρύσσεται από την 

εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» δύναται να προκύπτει, κατ’ επιλογή της 

εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» και µετά από σχετική αναφορά στα Τεύχη του 

∆ιαγωνισµού, είτε κατ’ αποκοπή είτε µε επιµέτρηση του συνόλου των µονάδων του 

φυσικού αντικειµένου που έχουν εκτελεσθεί. 

Στις περιπτώσεις που η τελική αµοιβή του αναδόχου προκύπτει, έπειτα από 

επιµέτρηση οι υποψήφιοι υποβάλλουν έντυπο οικονοµικής προσφοράς στο οποίο 

αναγράφουν τις προσφερόµενες από αυτούς τιµές µονάδων φυσικού αντικειµένου για 
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τις προεκτιµώµενες από την εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» ποσότητες µονάδων 

φυσικού αντικειµένου, την οικονοµική προσφορά για κάθε φυσικό αντικείµενο που 

προκύπτει ως το γινόµενο των προσφερόµενης τιµής µονάδας φυσικού αντικειµένου 

επί των αντίστοιχων ποσοτήτων, της συνολικής οικονοµικής προσφοράς η οποία σε 

περίπτωση περισσοτέρων φυσικών αντικειµένων προκύπτει από το άθροισµα των 

οικονοµικών προσφορών των επιµέρους φυσικών αντικειµένων, καθώς και το 

αντίστοιχο ποσοστό έκπτωσης επί της συνολικής προεκτιµώµενης αµοιβής (%). 

Ανάδοχος αναδεικνύεται ο υποψήφιος που προσφέρει συνολικά τη χαµηλότερη τιµή. 

14. Η αµοιβή του αναδόχου καταβάλλεται τµηµατικά. Ειδικότερα: 

α) Με την υπογραφή της σύµβασης καθώς και την εντολή έναρξης κάθε επόµενου 

σταδίου δύναται να χορηγηθεί στον ανάδοχο άτοκη προκαταβολή που ανέρχεται σε 

ποσοστό από 15% έως 30% της συµβατικής αµοιβής του σταδίου, έναντι ισόποσης 

εγγυητικής επιστολής, εκδιδοµένης κατά τα οριζόµενα στις παρ. 2 και 4 του άρθρου 

24 του ν. 3316/2005. 

β) Μετά την παρέλευση του µισού συµβατικού χρόνου εκπόνησης κάθε σταδίου και 

εφόσον, κατά την κρίση της επιβλέπουσας υπηρεσίας, έχει εκπονηθεί εργασία 

ποσοστού µεγαλύτερου του πενήντα τοις εκατό (50%) του υπόψη σταδίου, 

καταβάλλεται ανακεφαλαιωτικά ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) της 

αµοιβής που αντιστοιχεί στο υπόψη στάδιο έναντι εγγυητικής επιστολής για το 

επιπλέον του υπό α) ποσού. 

γ) Ειδικά ως προς τις µελέτες κτηµατογράφησης, ισχύουν τα εξής: Μετά την υποβολή 

ενδιάµεσων παραδοτέων σταδίου, κατόπιν συνοπτικού ελέγχου της πληρότητας και 

επάρκειας αυτών, είναι δυνατή η καταβολή, ανακεφαλαιωτικά, ποσοστού επιπλέον 

του 35% (αυτού του προηγούµενου εδαφίου) και έως 60% της αµοιβής που 

αντιστοιχεί στο στάδιο εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στα Τεύχη του 

∆ιαγωνισµού έναντι εγγυητικής επιστολής για το επιπλέον του υπό α) και β) ποσού. 

δ) Μετά την υποβολή των παραδοτέων κάθε σταδίου κατόπιν συνοπτικού ελέγχου 

της πληρότητας και επάρκειας αυτών, καταβάλλεται ανακεφαλαιωτικά ποσοστό 

εβδοµήντα τοις εκατό (70%) της αµοιβής του σταδίου και επιστρέφονται οι 

εγγυητικές επιστολές των προηγούµενων εδαφίων. 

ε) Μετά την έγκριση και προσωρινή παραλαβή των παραδοτέων κάθε ενδιάµεσου 

σταδίου καταβάλλεται επιπλέον ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της αµοιβής του 

σταδίου. 

στ) Μετά την έγκριση του τελικού σταδίου της σύµβασης καταβάλλεται επιπλέον 

ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της αµοιβής του τελικού σταδίου ή τριάντα 
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τοις εκατό (30%) µε κατάθεση εγγυητικής επιστολής για το επιπλέον πέντε τοις 

εκατό (5%). 

ζ) Μετά την τελική παραλαβή του συµβατικού αντικειµένου της σύµβασης, 

καταβάλλεται το υπόλοιπο της αµοιβής ή επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή της 

προηγούµενης περίπτωσης. 

Σε περιπτώσεις υπολογισµού της αµοιβής µε επιµέτρηση, η αµοιβή του σταδίου των 

ως άνω περιπτώσεων δ), ε), στ) και ζ) προσδιορίζεται κατόπιν επιµέτρησης των 

εργασιών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα Τεύχη ∆ιαγωνισµού. 

Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 3316/2005, η 

απόφαση έγκρισης εκδίδεται εντός τεσσάρων (4) µηνών από την εµπρόθεσµη 

υποβολή πλήρων των στοιχείων της παρ. 1 του ως άνω άρθρου, εφόσον απαιτούνται. 

15. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 3316/2005 κατά την 

εκτέλεση των µελετών ή παροχής υπηρεσιών του παρόντος, όταν ο ανάδοχος µε 

υπαιτιότητά του δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του 

υποχρεώσεις ως προς την παροχή των υπηρεσιών της σύµβασης ή δε συµµορφώνεται 

µε τις γραπτές εντολές της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε τη 

σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις, τάσσεται από την τελευταία εύλογη προθεσµία 

συµµόρφωσης. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας συµµόρφωσης, η 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία δικαιούται να επιβάλει ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στη Συγγραφή Υποχρεώσεων, εφαρµοζόµενων ως προς τα ποσά που 

καταπίπτουν αναλογικά µε τις ηµέρες υπέρβασης της ταχθείσας προθεσµίας 

συµµόρφωσης. Το συνολικό ποσό των ποινικών ρητρών µπορεί να ανέλθει µέχρι 5% 

του ποσού της σύµβασης. 

16. Κατά παρέκκλιση της παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 3316/2005, για τις 

συµπληρωµατικές µελέτες και υπηρεσίες, που δεν περιλαµβάνονται στην αρχική 

σύµβαση, κατά το είδος τους, συντάσσεται µαζί µε το Συγκριτικό Πίνακα (Σ.Π.) και 

Πρωτόκολλο Κανονισµού Τιµών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.). Οι τιµές 

των νέων εργασιών προκύπτουν από στοιχεία παρεµφερών εργασιών ή αν τέτοια δεν 

υπάρχουν µε αναλυτικό υπολογισµό των εργασιών αφού εφαρµοσθεί σε αυτές το 

ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου επί της συνολικής προεκτιµώµενης αµοιβής της 

σύµβασης. 

17. Στις διαδικασίες ανάθεσης των µελετών του παρόντος άρθρου δεν έχουν 

εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3316/2005. Ως προς τα οριζόµενα στο 

άρθρο αυτό και για όσες περιπτώσεις τίθενται παρόµοια ζητήµατα, ισχύουν τα εξής: 

α. Η πτώχευση ή απώλεια της ιδιότητας µελετητή ή παρόχου υπηρεσιών 

διαγωνιζόµενου φυσικού προσώπου, συνεπάγεται αυτοδίκαια τον αποκλεισµό του 
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από τη διαδικασία ανάθεσης των µελετών του παρόντος άρθρου. Η ίδια συνέπεια 

επέρχεται και σε περίπτωση πτώχευσης ή διαγραφής ή υποβιβασµού του µελετητικού 

πτυχίου σε τάξη κατώτερη των καλουµένων εταιρίας/γραφείου µελετών ή παρόχων 

υπηρεσιών.  

β. Εφόσον στις προαναφερόµενες περιπτώσεις καθώς και στην περίπτωση που 

συντρέχει σπουδαίος λόγος, το φυσικό πρόσωπο (συµπεριλαµβανοµένων και των 

δικηγόρων) ή η εταιρία/γραφείο µελετών ή παρόχων υπηρεσιών ή δικηγορική 

εταιρία, είναι µέλος σύµπραξης ή κοινοπραξίας, µπορεί να αντικατασταθεί µε 

πρωτοβουλία και ευθύνη των υπολοίπων µελών, µέχρι το πέρας της διαδικασίας 

ελέγχου των στοιχείων των δικαιολογητικών συµµετοχής και καταλληλότητας. Η ως 

άνω αντικατάσταση µετά το πέρας της διαδικασίας ελέγχου των στοιχείων των 

δικαιολογητικών συµµετοχής και καταλληλότητας επιτρέπεται µόνον για ανωτέρα 

βία. 

Στις περιπτώσεις αυτές η επελθούσα µεταβολή δηλώνεται άµεσα και προσκοµίζονται 

προς έλεγχο στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού τα τυπικά δικαιολογητικά που αφορούν το 

νέο µέλος. Η Επιτροπή εγκρίνει τη µεταβολή εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

συµµετοχής. Η σύµπραξη ή κοινοπραξία µπορεί να µην αναπληρώσει το µέλος, αν 

τούτο δεν είναι απαραίτητο για τη συµµετοχή της στο διαγωνισµό. 

γ. Ο θάνατος ή πτώχευση ή απώλεια της ιδιότητας του µελετητή, που στελεχώνει το 

µελετητικό πτυχίο εταιρίας / γραφείου µελετών, η οποία υπέβαλε αίτηση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος σε διαγωνισµό µεµονωµένα είτε ως µέλος σύµπραξης ή κοινοπραξίας, 

δεν επιφέρει τον αποκλεισµό της από το διαγωνισµό, εφόσον δεν επηρεάζεται το 

δικαίωµα συµµετοχής σε αυτόν. 

δ. Αλλαγές στη στελέχωση του µελετητικού πτυχίου διαγωνιζόµενου αυτοτελώς ή ως 

µέλους σύµπραξης ή κοινοπραξίας µε τις οποίες επέρχεται µεταβολή στη ζητούµενη 

από το διαγωνισµό τάξη πτυχίου και στο βαθµό που επηρεάζει το δικαίωµα 

συµµετοχής αυτού στο διαγωνισµό επιτρέπονται µέχρι την υπογραφή της σύµβασης 

και εφόσον επιβάλλονται από σπουδαίο λόγο. Ο διαγωνιζόµενος οφείλει άµεσα να 

ενηµερώσει σχετικά µε τις ενέργειες αναθεώρησης του µελετητικού πτυχίου, 

ανάλογα µε το στάδιο του διαγωνισµού είτε την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού είτε την 

Προϊσταµένη Αρχή, υποβάλλοντας τα απαραίτητα στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή η 

καταλληλότητα του µελετητικού πτυχίου ελέγχεται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

για το διάστηµα µέχρι την έκδοση του Πρακτικού ΙΙ και από την Προϊσταµένη Αρχή 

µετά την έκδοση αυτού. 

ε. Αντικατάσταση των  στελεχών  της οµάδας µελέτης διαγωνιζοµένου επιτρέπεται 

µέχρι την υπογραφή της σύµβασης και για σπουδαίο λόγο. Τα αποχωρούντα µέλη της 
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οµάδας µελέτης αντικαθίστανται µε στελέχη που διαθέτουν τουλάχιστον τα 

απαιτούµενα στην προκήρυξη προσόντα. Η αντικατάσταση ελέγχεται από την 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για το διάστηµα µέχρι την έκδοση του Πρακτικού ΙΙ και από 

την Προϊσταµένη Αρχή µετά την έκδοση αυτού. 

Η ένταξη του ατοµικού µελετητικού πτυχίου στελέχους οµάδας µελέτης σε τρίτη 

εταιρία/γραφείο µελετών που δε συµµετέχει στο διαγωνιζόµενο σχήµα µεµονωµένα ή 

ως µέλος της διαγωνιζόµενης σύµπραξης/κοινοπραξίας, συνεπάγεται τον µη 

υπολογισµό αυτού στην πλήρωση της τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας του 

διαγωνιζόµενου.  

Είναι επιτρεπτή η αποχώρηση µέλους της οµάδας µελέτης από τη στελέχωση της 

εταιρίας/ γραφείου µελετών που συµµετέχει στο διαγωνιζόµενο σχήµα µεµονωµένα ή 

ως µέλος διαγωνιζόµενης σύµπραξης/κοινοπραξίας και η παραµονή του, µε κατάθεση 

σχετικής υπεύθυνης δήλωσης, στη σύνθεση της οµάδας µελέτης. 

18. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιήσει κατά την εκτέλεση της σύµβασης 

την οµάδα µελέτης που α) απαιτείται από τα Τεύχη της Προκήρυξης, β) δήλωσε κατά 

τη διαδικασία του διαγωνισµού και γ) περιλαµβάνεται στο Πρόγραµµα Ποιότητας 

Έργου το οποίο αποτελεί παραδοτέο της σύµβασης. Η µη χρησιµοποίηση της οµάδας 

αυτής ή η χρησιµοποίηση µικρότερου αριθµού στελεχών συνεπάγεται την επιβολή 

ποινικής ρήτρας κατά τα αναφερόµενα στην παρ. 15 του παρόντος άρθρου. Η 

αντικατάσταση ή αποχώρηση των δηλούµενων στελεχών αυτής επιτρέπεται αν 

οφείλεται σε σπουδαίο λόγο. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ερευνά τους λόγους και 

µπορεί να εγκρίνει την αντικατάσταση ή αναπλήρωση µε στέλεχος που διαθέτει τα 

προσόντα που απαιτούσε για το στέλεχος αυτό η προκήρυξη. 

19. Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 33 του ν. 3316/2005 αν, µετά την 

οριστικοποίηση της έκπτωσης αναδόχου, η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» 

αποφασίσει την ολοκλήρωση του αντικειµένου της σύµβασης, µπορεί κατά την κρίση 

της, να προσκαλέσει τον επόµενο κατά σειρά µειοδότη του διαγωνισµού, στον οποίο 

αναδείχθηκε ο έκπτωτος ανάδοχος και να του προτείνει να αναλάβει αυτός την 

ολοκλήρωση του αντικειµένου της σύµβασης, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις 

και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στο διαγωνισµό εφόσον θεωρεί ικανοποιητική 

την προσφορά του. Η σύµβαση εκτέλεσης συνάπτεται εφόσον, εντός δεκαπέντε (15) 

ηµερών από την κοινοποίηση της πρότασης, περιέλθει στην εταιρεία 

«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη 

πάροδος της προθεσµίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν ο ανωτέρω 

µειοδότης δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύµβασης, η εταιρεία 

«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» προσκαλεί τον επόµενο κατά σειρά µειοδότη 
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ακολουθώντας την ίδια διαδικασία. Αν και αυτός απορρίψει την πρόταση, η εταιρεία 

«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» για την ανάδειξη αναδόχου προσφεύγει στη διαδικασία 

µε διαπραγµάτευση, κατά τις οικείες διατάξεις. Η διαδικασία της παραγράφου αυτής 

µπορεί να εφαρµόζεται αναλογικά και σε περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου, 

ύστερα από αυτοδίκαιη διάλυση της σύµβασης κατόπιν πτώχευσης του αναδόχου ή 

διάλυσης από την εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» κατά τις κείµενες διατάξεις. 

20. Η αµοιβή των µελών Επιτροπών ∆ιαγωνισµού που έχουν οριστεί σε 

διαγωνισµούς που έχουν ήδη προκηρυχθεί από την εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Α.Ε.» και βρίσκονται σε εξέλιξη προσδιορίζονται σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο 

της παρ. 11 του παρόντος. 

Για τους ίδιους διαγωνισµούς, ανεξαρτήτως των οριζοµένων στην εκάστοτε 

προκήρυξη, καταργείται η άσκηση ένστασης κατά των πρακτικών των Επιτροπών 

∆ιαγωνισµών που εκδίδονται µετά την ισχύ του παρόντος άρθρου και επιτρέπεται, 

απευθείας, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 

3886/2010. Για τις περιπτώσεις που τρέχει η προθεσµία της ένστασης και δεν έχει 

ασκηθεί τέτοια, ασκείται από τους ενδιαφερόµενους η ως άνω προσφυγή εντός δέκα 

(10) ηµερών από την εφαρµογή της παρούσας διάταξης και σε κάθε περίπτωση από 

τη γνωστοποίηση αυτής (της διάταξης)  µε επιµέλεια της εταιρείας 

«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.». Σε κάθε περίπτωση ενστάσεις που έχουν ήδη ασκηθεί 

και, επί αυτών, δεν έχει αποφανθεί η Προϊσταµένη Αρχή, θεωρούνται ως προσφυγές 

της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3886/2010. Επί των προσφυγών η Προϊσταµένη Αρχή 

δύναται να αποφαίνεται κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

Ως προς τα υπόλοιπα ισχύει το νοµικό πλαίσιο που διέπει τους  διαγωνισµούς αυτούς. 

21. Οι ανάδοχοι των συµβάσεων του παρόντος άρθρου δικαιούνται να εκχωρήσουν 

τις οικονοµικές απαιτήσεις από την εκτέλεση των συµβάσεων σε Τράπεζα ή άλλο 

πιστωτικό ίδρυµα της επιλογής τους που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα. Η παρούσα 

διάταξη έχει εφαρµογή και για απαιτήσεις που προέρχονται από ήδη συναπτόµενες ή 

προς σύναψη συµβάσεις µεταξύ αναδόχων και της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Α.Ε.».  

22. Από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού καταργούνται οι µε αριθµούς 

10.833/2007 (ΦΕΚ Β΄ 447/2007) και 21.980/23-5-2008 (ΦΕΚ Β΄1054/6-6-2008) 

αποφάσεις του ΥΠΕΧΩ∆Ε, καθώς και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 45 

του ν. 3316/2005 έτσι όπως προστέθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3481/2006 

και αντικαταστάθηκε µε την παρ. 10 του άρθρου 51 του ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α΄ 

24/13-2-2012).». 
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Άρθρο 5 

 Στο τέλος της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3481/2006 (Α’ 162) 

προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: 

«Το ίδιο ισχύει και για τα Ν.Π.∆.∆., όταν πρόκειται για δικαίωµα κυριότητάς τους επί 

κοινόχρηστων ακινήτων.». 

 

 

Άρθρο 6 

Τροποποίηση και συµπλήρωση του Ν.3889/2010 (ΦΕΚ Α/182/14.10.2010), όπως 

έχει τροποποιηθεί µε το Ν.4030/2011 (ΦΕΚ Α/249/25.11.2011).  

 

1. Η παρ. 3 του άρθρου 13 Ν.3889/2010, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή της 

µε την παρ. 1 του άρθρου 55 Ν.4030/2011 (ΦΕΚ Α/249) αντικαθίσταται ως 

ακολούθως: 

«3. Αρµόδια για την κατάρτιση, συµπλήρωση και διόρθωση του δασικού χάρτη, την 

ανάρτησή του, την παραλαβή του, την τήρησή του, την καταχώριση, επεξεργασία και 

προετοιµασία εξέτασης των αντιρρήσεων κατά του περιεχοµένου του δασικού χάρτη 

που αναρτήθηκε, είναι η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.». Η κατάρτιση, η 

συµπλήρωση και διόρθωση του δασικού χάρτη, και οι λοιπές εργασίες έως την 

κύρωση του, µπορούν να εκτελούνται και από ιδιωτικά γραφεία εκπόνησης δασικών 

µελετών της κατηγορίας 24 του άρθρου µόνου του Π.∆. 541/1978, µετά από ανάθεση 

σε αυτούς των σχετικών συµβάσεων από την εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.»  

κατά τις κείµενες διατάξεις». 

2. Η παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν.3889/2010 καταργείται. 

3. Η παρ. 5 του άρθρου 13 Ν.3889/2010, αντικαθίσταται ως ακολούθως και 

αριθµείται πλέον ως 4: 

«4. Ο δασικός χάρτης µετά την κατάρτιση του, θεωρείται από την αρµόδια  

∆ιεύθυνση ∆ασών µέσα σε τρεις (3) µήνες από την υποβολή του σε αυτήν.  Αν 

απαιτούνται διορθώσεις, ο χάρτης διορθώνεται και συµπληρώνεται, σύµφωνα µε τις 

υποδείξεις της ∆ιεύθυνσης ∆ασών, και θεωρείται µε τον ίδιο τρόπο το αργότερο µέσα 

σε πέντε (5) µήνες από την αρχική υποβολή του. Στη συνέχεια ο δασικός χάρτης 

αναρτάται µε απόφαση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.»  κατά τα οριζόµενα 

στο άρθρο 14. 

Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω πεντάµηνης προθεσµίας, ο 

δασικός χάρτης αναρτάται µε απόφαση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» 



 42 

Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ασών και το αρµόδιο 

∆ασαρχείο, δύνανται να υποβάλουν, ατελώς, αντιρρήσεις κατά του περιεχοµένου του 

δασικού χάρτη που αναρτήθηκε, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 15 του παρόντος 

νόµου.» 

4. Το άρθρο 14 του Ν.3889/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«1. Ο δασικός χάρτης αναρτάται ηλεκτρoνικώς σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, που 

διατίθενται στο κατά τόπο αρµόδιο Γραφείο Ανάρτησης ∆ασικού Χάρτη, το οποίο 

συγκροτείται µε απόφαση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε». Επίσης κατά τον 

ίδιο τρόπο αναρτάται στα Γραφεία της οικείας ∆ιεύθυνσης ∆ασών, στο οικείο 

∆ασαρχείο και στα δηµοτικά και τοπικά δηµοτικά ή διαµερισµατικά καταστήµατα 

των οικείων πρωτοβάθµιων Ο.Τ.Α. µε µέριµνα των αρµόδιων υπηρεσιών. 

Ανακοίνωση της  εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» για την ανάρτηση του 

δασικού χάρτη, µε αναφορά στον τόπο και τον χρόνο της ανάρτησης και πρόσκληση 

των ενδιαφεροµένων για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του αναρτηµένου δασικού 

χάρτη, κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 15 και 16 δηµοσιεύεται στις ιστοσελίδες του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, της οικείας 

Περιφέρειας και της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.», και σε δύο ηµερήσιες 

εφηµερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας και µία τοπική και αποστέλλεται προς 

ανακοίνωση στην  ΕΡΤ και σε ένα τοπικό τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό σταθµό. 

2. Ο δασικός χάρτης δηµοσιοποιείται και µέσω διαδικτύου από τις ιστοσελίδες του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, της οικείας 

Περιφέρειας και της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.». Ο χάρτης παραµένει 

αναρτηµένος στο διαδίκτυο µέχρι την κύρωση του.  

3. Ψηφιακό αντίγραφο του αναρτηµένου δασικού χάρτη αποστέλλεται επίσης στο 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων». 

5. Το άρθρο 16 του Ν.3889/2010 όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 

55 Ν.4030/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται σε ειδικό έντυπο ή σε ηλεκτρονική φόρµα, και 

κατατίθενται αντίστοιχα: 

α. Αυτοπροσώπως ή µε εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο στο κατά τόπον αρµόδιο 

Γραφείο Ανάρτησης ∆ασικού Χάρτη µαζί µε τα αποδεικτικά στοιχεία που επικαλείται 

ο ενδιαφερόµενος, σε έντυπη ή ψηφιακή µορφή, στα οποία περιλαµβάνονται και αυτά 

που αποδεικνύουν το έννοµο συµφέρον του και την καταβολή του ειδικού τέλους. 

β. Ηλεκτρονικά, µέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.». Με 

την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής κατάθεσης χορηγείται ειδικός αριθµός 

πρωτοκόλλου και καταχωρίζονται τα στοιχεία της έκτασης της οποίας, αµφισβητείται 
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ο χαρακτήρας, µαζί µε τον αριθµό πρωτοκόλλου και τα στοιχεία του ενδιαφερόµενου. 

Τα αποδεικτικά στοιχεία που επικαλείται ο ενδιαφερόµενος, στα οποία 

περιλαµβάνονται και αυτά που αποδεικνύουν την καταβολή του ειδικού τέλους και το 

έννοµο συµφέρον του, µπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή να αποστέλλονται, 

σε έντυπη ή ψηφιακή µορφή, µε συστηµένη επιστολή, στο κατά τόπο αρµόδιο 

Γραφείο Ανάρτησης ∆ασικού Χάρτη. Στο φάκελο αποστολής αναγράφεται 

υποχρεωτικά το όνοµα του ενδιαφερόµενου και ο αριθµός πρωτοκόλλου των 

αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά». 

6. Το άρθρο 17 του Ν.3889/2010 όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 

55 Ν.4030/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

 

Άρθρο 17 

Επεξεργασία αντιρρήσεων και κύρωση δασικών χαρτών 

«1. Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων η εταιρεία 

«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» επεξεργάζεται τα στοιχεία των αντιρρήσεων και 

αποτυπώνει στο δασικό χάρτη µε πράσινο περίγραµµα και πράσινη διαγράµµιση τις 

εκτάσεις για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις. 

2. Ο δασικός χάρτης µε αποτυπωµένες τις εκτάσεις, για τις οποίες δεν ασκήθηκαν 

αντιρρήσεις, διαβιβάζεται από την εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» στον αρµόδιο 

Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας. 

3. Ο δασικός χάρτης κυρώνεται ως προς τα τµήµατα του µε πράσινο περίγραµµα και 

πράσινη διαγράµµιση, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας που 

εκδίδεται εντός δέκα (10) ηµερών από την περιέλευσή του σε αυτόν. 

4. Ο κυρωµένος δασικός χάρτης δηµοσιεύεται αµέσως στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του καθίσταται οριστικός και έχει πλήρη 

αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή για όλα τα τµήµατα που 

αποτυπώνονται µε πράσινο περίγραµµα και πράσινη διαγράµµιση. Για τα τµήµατα 

που αποτελούν δασικές περιοχές των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 

998/ 1979 εφαρµόζονται και ισχύουν οι διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας. 

5. Ο δασικός χάρτης των προηγούµενων παραγράφων έχει, ως προς τα τµήµατα για 

τα οποία ασκήθηκαν αντιρρήσεις, προσωρινή ισχύ έως την έκδοση απόφασης επ’ 

αυτών, σύµφωνα µε το άρθρο 18».  

7. Το άρθρο 18 του Ν.3889/2010 όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.5 του άρθρου 

55 Ν.4030/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
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«1. Οι υποβληθείσες αντιρρήσεις εξετάζονται από τις τριµελείς Επιτροπές Εξέτασης 

Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.), οι οποίες  συγκροτούνται µε απόφαση του Γενικού 

Γραµµατέα της Περιφέρειας στην έδρα της οικείας ∆ιεύθυνσης ∆ασών, εκτός εάν 

καθοριστεί διαφορετική έδρα µε την απόφαση συγκρότησης.  

Οι ΕΠ.Ε.Α. µπορεί να είναι περισσότερες από µία και συγκροτούνται από ένα 

δασολόγο, υπάλληλο του ∆ηµοσίου ή νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου 

(Ν.Π.∆.∆.) ή φορέα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις 

διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ Α/65), έναν τοπογράφο µηχανικό ή 

γεωπόνο, υπάλληλο του ∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆. ή φορέα του ευρύτερου δηµόσιου 

τοµέα και ένα µέλος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους ή ένα δικηγόρο µέλος 

του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου, µε τους αναπληρωτές τους. Με την ίδια απόφαση 

ορίζεται ο Πρόεδρος της ΕΠ.Ε.Α. και ο γραµµατέας της, ο οποίος µπορεί να είναι 

υπάλληλος του ∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆. ή φορέα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως 

αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1256/1982. 

∆ικηγόρος ο οποίος χειρίζεται υποθέσεις δασικού χαρακτήρα που εκκρεµούν ενώπιον 

των αρµόδιων δικαστηρίων ή διοικητικών επιτροπών δεν µπορεί να ορίζεται µέλος 

ΕΠ.Ε.Α. 

Η θητεία των ΕΠ.Ε.Α. λήγει µε την ολοκλήρωση της εξέτασης των αντιρρήσεων επί 

του αναρτηθέντος δασικού χάρτη. Τη διαπιστωτική πράξη εκδίδει ο Γενικός 

Γραµµατέας της Περιφέρειας. 

2. Για την επίλυση νοµικών και τεχνικών ζητηµάτων µείζονος σηµασίας που 

ανακύπτουν κατά το στάδιο της εξέτασης των αντιρρήσεων, η ΕΠ.Ε.Α. µπορεί να 

ζητά γνωµοδότηση από το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους ή το Τεχνικό Συµβούλιο 

∆ασών αντίστοιχα. Το αίτηµα διαβιβάζεται από την ΕΠ.Ε.Α., µέσω του Γενικού 

Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, στον Υπουργό Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ο οποίος το υποβάλλει στο Νοµικό Συµβούλιο 

του Κράτους ή το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ασών. Η γνώµη των ανωτέρω οργάνων 

διατυπώνεται κατά προτεραιότητα και η αποδοχή της από τον Υπουργό 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα για 

τη διοίκηση. Με µέριµνα της ∆ιεύθυνσης ∆ασικών Χαρτών του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κάθε γνωµοδότηση που 

εκδίδεται κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, κοινοποιείται στις ∆ιευθύνσεις 

∆ασών όλων των Περιφερειών, προς ενηµέρωση των ΕΠ.Ε.Α. της περιφέρειας τους. 

3. Για την υποστήριξη του έργου της κύρωσης του δασικού χάρτη, έως την 

ολοκλήρωση του, και τη διευκόλυνση της συγκρότησης των ΕΠ.Ε.Α. καταρτίζονται 

στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ονοµαστικοί 
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κατάλογοι των υπαλλήλων κλάδων δασολόγων, τοπογράφων µηχανικών, γεωπόνων 

και άλλων κλάδων, οι οποίοι υπηρετούν στην κεντρική ή σε αποκεντρωµένες 

υπηρεσίες του Υπουργείου και σε εποπτευόµενα από αυτό Ν.Π.∆.∆. ή φορείς του 

ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 1 

του ν. 1256/1982. Με απόφαση του Υπουργού που εκδίδεται κατά παρέκκλιση των 

σχετικών διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα, επιτρέπεται οι υπάλληλοι αυτοί να 

διατίθενται προσωρινά από τις υπηρεσίες τους µε αποκλειστική απασχόληση, για 

διάστηµα έως έξι µήνες, προς εξυπηρέτηση των σκοπών του προηγούµενου εδαφίου. 

Ειδικά για τους υπαλλήλους που ορίζονται µέλη των ΕΠ.Ε.Α., ο χρόνος της 

προσωρινής διάθεσης παρατείνεται αυτοδικαίως έως την ολοκλήρωση της εξέτασης 

των αντιρρήσεων επί του αναρτηθέντος δασικού χάρτη. 

Για την κάλυψη των ίδιων αναγκών ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιµατικής Αλλαγής µπορεί να ζητά και από άλλα Υπουργεία, εποπτευόµενα από 

αυτά νοµικά πρόσωπα και φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα την προσωρινή 

διάθεση υπαλλήλων που υπηρετούν στην έδρα της οικείας Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης και έχουν πτυχίο ΑΕΙ δασολόγου, τοπογράφου µηχανικού ή γεωπόνου, για 

διάστηµα έως έξι µήνες µε αποκλειστική απασχόληση. 

Για τη διάθεση και το χρόνο διάρκειας της εκδίδεται κοινή απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του συναρµόδιου Υπουργού, 

κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα. 

Όταν οι ανωτέρω υπάλληλοι ορίζονται µέλη των ΕΠ.Ε.Α., ο χρόνος της προσωρινής 

τους διάθεσης παρατείνεται αυτοδικαίως έως την ολοκλήρωση της εξέτασης των 

αντιρρήσεων επί του αναρτηθέντος δασικού χάρτη. 

Ειδικά για τους υπαλλήλους που υπηρετούν σε Ν.Π.∆.∆. ή σε φορείς του ευρύτερου 

δηµόσιου τοµέα για την κατά τα ως άνω προσωρινή διάθεση απαιτείται συγκατάθεση 

και του οργάνου διοικήσεως του οικείου νοµικού προσώπου. 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας 

και Κλιµατικής Αλλαγής, µπορεί να καθορίζεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του 

άρθρου 17 του ν. 3205/2003, όπως ισχύει σήµερα, αποζηµίωση ή κατ’ αποκοπήν 

αµοιβή για τα µέλη και τους γραµµατείς των ΕΠ.Ε.Α., η οποία καλύπτεται στο 

σύνολο της από το ειδικό τέλος κατάθεσης αντιρρήσεων. 

5.. Κατά τη διαδικασία των αντιρρήσεων δεν εξετάζονται θέµατα ιδιοκτησίας παρά 

µόνον στο µέτρο που αυτό είναι αναγκαίο για την απόδειξη του εννόµου 

συµφέροντος ούτε θίγονται ιδιοκτησιακά δικαιώµατα του ∆ηµοσίου ή ιδιωτών 
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Η κρίση της επιτροπής για το δασικό ή µη χαρακτήρα διαµορφώνεται µε βάση: α) τον 

αναρτηθέντα δασικό χάρτη, β) τα προσκοµιζόµενα από τον υποβάλλοντα τις 

αντιρρήσεις στοιχεία, γ) τις πληροφορίες που έχει υποχρέωση να παρέχει σε αυτήν η 

«Κτηµατολόγιο Α.Ε.» µε την µορφή υποµνήµατος, και σύµφωνα µε τις κείµενες 

διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας, τις σχετικές αποφάσεις και οδηγίες του 

Υ.Π.Ε.Κ.Α., καθώς και τις Τεχνικές Προδιαγραφές κατάρτισης των ∆ασικών 

Χαρτών. 

Οι ΕΠ.Ε.Α. αποφαίνονται για τις αντιρρήσεις εντός προθεσµίας τεσσάρων (4) µηνών 

από την διαβίβασή τους προς αυτές. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παρατείνεται  για 

δύο (2) επιπλέον µήνες µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας ύστερα 

από σχετικό αίτηµα του Προέδρου της ΕΠ.Ε.Α. . 

Η απόφαση λαµβάνεται σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στις διατάξεις του Κώδικα 

∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας που κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α) 

και θα πρέπει να είναι επαρκώς τεκµηριωµένη και αιτιολογηµένη. 

Εφόσον έχει υποβληθεί αίτηµα εκπροσώπησης από τεχνικό σύµβουλο, αυτός 

ειδοποιείται από το γραµµατέα της Επιτροπής για να προσέλθει και να διατυπώσει τις 

απόψεις του 

6. Σε περίπτωση κωλύµατος ή αδικαιολόγητης απουσίας µέλους από τις εργασίες της 

ΕΠΕΑ επί τρεις (3) τουλάχιστον συνεδριάσεις, ο Γενικός Γραµµατέας της 

Περιφέρειας µπορεί να το αντικαθιστά χωρίς άλλη διατύπωση 

7. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των αντιρρήσεων αναρτάται στις ιστοσελίδες 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, της οικείας 

Περιφέρειας και της εταιρείας ¨ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» συνοπτικός κατάλογος µε 

τις αποφάσεις των ΕΠΕΑ επί του συνόλου των υποβληθεισών αντιρρήσεων κατά του 

αναρτηθέντος δασικού χάρτη. Ο κατάλογος παραµένει αναρτηµένος στο διαδίκτυο 

για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως της κυρωτικής απόφασης της παραγράφου 2 του άρθρου 19»   

8.  Το άρθρο 19 του Ν.3889/2010 όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.7 του άρθρου 

55 Ν.4030/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«1. Με βάση τις αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α. επί των ασκηθεισών αντιρρήσεων, ο 

δασικός χάρτης που κυρώθηκε σύµφωνα την παράγραφο 3 του άρθρου 17, 

συµπληρώνεται από την εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» και διορθώνεται για τις 

εκτάσεις για τις οποίες υποβλήθηκαν και έγιναν δεκτές αντιρρήσεις.  Ο δασικός 

χάρτης που κυρώθηκε σύµφωνα την παράγραφο 3 του άρθρου 17 διορθώνεται από 

την εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» στις περιπτώσεις που οι ανωτέρω αποφάσεις 

των ΕΠΕΑ επηρεάζουν την αποτύπωση της θέσης ή των ορίων τµηµάτων του.  
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Οµοίως διορθώνεται αν εµφιλοχώρησε πλάνη της ∆ιοίκησης σχετικά µε την 

αποτύπωση της θέσης ή των ορίων τµηµάτων του. 

2. Ο κατά τα ανωτέρω συµπληρωµένος και διορθωµένος δασικός χάρτης, 

υποβάλλεται από την εταιρεία Κτηµατολόγιο Α.Ε. στον Γενικό Γραµµατέα της 

Περιφέρειας και κυρώνεται στο σύνολό του µε απόφαση του τελευταίου, που 

δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από 

την υποβολή του.» 

3. Μετά τη δηµοσίευση του δασικού χάρτη στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, οι 

διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 17 ισχύουν και για τα δασικά τµήµατα τα 

οποία συµπληρώθηκαν µετά την εξέταση των αντιρρήσεων της παραγράφου 1. 

4. Κατά των πράξεων κύρωσης δασικών χαρτών επιτρέπεται η άσκηση αιτήσεως 

ακυρώσεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας. Αίτηση ακυρώσεως κατά του 

κυρωθέντος δασικού χάρτη δύναται να ασκήσει και ο Υπουργός Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και Κλιµατικής Αλλαγής, για την παράλειψη να περιληφθεί σε αυτόν 

ορισµένη έκταση. 

Σε περίπτωση έκδοσης ακυρωτικής δικαστικής απόφασης, αν η πληµµέλεια για την 

οποία έγινε δεκτή η αίτηση ακυρώσεως ανάγεται στο στάδιο της διαδικασίας των 

αντιρρήσεων, η υπόθεση παραπέµπεται στην ΕΠ.Ε.Α., εφόσον αυτή υφίσταται, 

άλλως στο Τεχνικό Συµβούλιο ∆ασών, το οποίο επιλαµβάνεται, σύµφωνα µε την 

παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 998/1979, όπως ισχύει µετά την τροποποίηση της µε την 

παράγραφο 1 του άρθρου 25 του παρόντος νόµου, µέσα σε πέντε (5) µήνες. 

9. Το άρθρο 20 του Ν.3889/2010 όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.8 του άρθρου 

55 Ν.4030/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«1. α. Μετά την κύρωση του δασικού χάρτη, δεν επιτρέπεται αναµόρφωση του, εκτός 

αν τούτο επιβάλλεται από αµετάκλητη δικαστική απόφαση. Κατ` εξαίρεση, 

επιτρέπεται η αναµόρφωση µε  την προσθήκη ή διαγραφή των εκτάσεων που θα 

υπαχθούν ή θα πάψουν να υπάγονται στο  δασικό νόµο, σύµφωνα µε πράξεις των 

αρµοδίων οργάνων, που εκδίδονται κατ` εφαρµογή της  δασικής νοµοθεσίας, είτε µε 

τις αντίστοιχες πράξεις που έπρεπε να συµπεριληφθούν ή εσφαλµένα αποτυπώθηκαν 

κατά την κατάρτιση του και δεν απεικονίζονται σε αυτόν. Η κατά τα ανωτέρω  

αναµόρφωση του δασικού χάρτη κυρώνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 

οικείας Περιφέρειας, που εκδίδεται ιεραρχικά µετά από εισήγηση της ∆ιεύθυνσης 

∆ασών του οικείου νοµαρχιακού διαµερίσµατος. 

β. Επιπλέον, αναµόρφωση του κυρωµένου δασικού χάρτη, επιτρέπεται µε την 

προσθήκη νέων περιοχών που δασώθηκαν, φυσικά ή τεχνητά, ή διαπιστώνεται ότι 

εσφαλµένα δεν συµπεριλήφθηκαν στο δασικό χάρτη εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, 
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όπως προκύπτουν από αντίστοιχες διοικητικές πράξεις, µετά την κύρωση του.  Η 

κατά τα ανωτέρω  αναµόρφωση του δασικού χάρτη κυρώνεται µε απόφαση του 

Γενικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας, που εκδίδεται ιεραρχικά µετά από 

εισήγηση της ∆ιεύθυνσης ∆ασών του οικείου νοµαρχιακού διαµερίσµατος και την 

κατόπιν τούτου ενηµέρωση και συµπλήρωση του δασολογίου του άρθρου 3 του Ν. 

3208/2003. 

2. Ο αναµορφωµένος δασικός χάρτης της προηγούµενης παραγράφου αποστέλλεται 

σε ψηφιακή διανυσµατική µορφή στην εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» για την 

ενηµέρωση και τήρηση αυτού. 

3. Μετά από την κύρωση του δασικού χάρτη απαγορεύεται, µε ποινή ακυρότητας, η 

σύνταξη συµβολαίων για τη σύσταση, µετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση 

εµπραγµάτων δικαιωµάτων στις εκτάσεις µε δασικό χαρακτήρα που περιλαµβάνονται 

σε αυτόν, αν δεν συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης 

∆ασών µε το οποίο βεβαιώνεται ο χαρακτήρας της έκτασης.  

Μετά τη σύσταση κτηµατολογικών γραφείων κατά τις διατάξεις του Ν. 2664/1998, το 

σχετικό πιστοποιητικό εκδίδεται από τα κτηµατολογικά γραφεία.  Για τη χορήγηση 

του πιστοποιητικού καταβάλλεται ειδικό τέλος, του οποίου το ύψος, ο τρόπος 

καταβολής και είσπραξης και η διάθεση καθορίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 

του άρθρου 22.  

4.   Στις πράξεις που συντάσσουν οι συµβολαιογράφοι για τις εκτάσεις που 

περιλαµβάνονται στον κυρωµένο δασικό χάρτη υποχρεούνται να µνηµονεύουν το 

περιεχόµενο των πιστοποιητικών της προηγουµένης παραγράφου. ∆εν επιτρέπεται η 

εγγραφή ή η µετεγγραφή των πράξεων αυτών στα οικεία υποθηκοφυλακεία και 

κτηµατολογικά γραφεία, αν δεν έχει τηρηθεί η υποχρέωση αυτή. 

5. Μετά από την κύρωση κάθε δασικού χάρτη η αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ασών 

προβαίνει σε κατάρτιση και τήρηση ∆ασολογίου για τις περιοχές των παραγράφων 1, 

2, 3, 4 και 5 του ν. 998/1979 που περιλαµβάνονται σε αυτόν, εφαρµοζοµένων κατά τα 

λοιπά των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν.3208/2003 (ΦΕΚ Α/303)». 

10. Η παράγραφος 1 στοιχεία α και γ του άρθρου 21 του Ν.3889/2010 

αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«α. Οι τεχνικές προδιαγραφές, µε τις οποίες προσδιορίζονται ο τρόπος εφοδιασµού 

των κεντρικών και περιφερειακών δασικών υπηρεσιών µε αεροφωτογραφικό και 

χαρτογραφικό υλικό, και ο καθορισµός των κλιµάκων της παραγράφου 1 του άρθρου 

13, ο τρόπος φωτοερµηνείας και χρησιµοποίησης των φωτοερµηνευτικών στοιχείων, 

ο τρόπος καθορισµού των περιµέτρων των δασικών εκτάσεων, τα παραδεκτά όρια για 

τον υπολογισµό των συντεταγµένων των κορυφών τους και τον υπολογισµό των 
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εµβαδών τους, ο τρόπος κωδικοποίησης των δασικών χαρτών, η διαδικασία της 

αναγκαίας για τον καθορισµό των περιµέτρων ευθυγράµµισης των ορίων των 

δασικών εκτάσεων, τα στοιχεία της δασικής υπηρεσίας που µπορούν να λαµβάνονται 

υπόψη κατά την κατάρτιση, ο προσδιορισµός και ο τρόπος διόρθωσης των πρόδηλων 

σφαλµάτων και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την κατά το άρθρο 13 κατάρτιση, 

ενηµέρωση και τήρηση των δασικών χαρτών. 

 «γ. Θέµατα σχετικά µε τη σύνταξη, υποβολή, παραλαβή και καταχώριση των 

αντιρρήσεων και των συνοδευτικών τους στοιχείων, τον τρόπο προσδιορισµού των 

συντεταγµένων των κορυφών των πολυγώνων στις εκτάσεις που αµφισβητείται ο 

χαρακτήρας των αντιρρήσεων, οι οποίες έχουν υποβληθεί µε τη διαδικασία του 

άρθρου 14 του Ν.998/1979 και εκκρεµούν κατά το χρόνο ανάρτησης ενώπιον των 

Επιτροπών της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ίδιου νόµου, τον τρόπο παροχής 

γενικότερων οδηγιών και διευκρινίσεων για την υποβολή αντιρρήσεων και τη 

διαδικασία διόρθωσης των πρόδηλων σφαλµάτων τους, και τον τρόπο τεκµηρίωσης 

των αντιρρήσεων αυτών». 

11. Οι παράγραφοι 2 και 4 του άρθρου 22 του Ν.3889/2010 αντικαθίστανται ως 

ακολούθως: 

«2. Με όµοια απόφαση καθορίζεται το ύψος και ο τρόπος καταβολής και είσπραξης 

του ειδικού τέλους άσκησης των αντιρρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15, το 

οποίο κατατίθεται σε λογαριασµό της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» που 

τηρείται σε οποιοδήποτε νοµίµως λειτουργούν πιστωτικό ίδρυµα, και κλιµακώνεται 

ανάλογα µε το εµβαδόν της έκτασης της οποίας αµφισβητείται ο χαρακτήρας. Το 

τέλος αυτό µπορεί να µειώνεται µε βάση ειδικούς συντελεστές, ανάλογα µε τον τρόπο 

υποβολής των αντιρρήσεων και των συναφών αποδεικτικών στοιχείων. 

Το ανωτέρω τέλος διατίθεται εξ ολοκλήρου για την κάλυψη της δαπάνης κατάρτισης, 

συµπλήρωσης και διόρθωσης και λοιπών εργασιών ως την κύρωση των δασικών 

χαρτών. Εφόσον δεν επαρκεί, επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται για το σκοπό αυτόν 

και άλλοι Πόροι του Ειδικού Φορέα ∆ασών, εκ των οριζοµένων στο άρθρο 8 παρ. 3 

του Ν. 3208/2003, όπως τροποποιείται µε τον παρόντα νόµο.  

«4. Οι δαπάνες κατάρτισης, ανάρτησης, διόρθωσης, συµπλήρωσης έως την κύρωση 

των δασικών χαρτών, εφόσον αφορούν περιοχές οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος 

του παρόντος έχουν κηρυχθεί υπό κτηµατογράφηση, µπορεί να καλύπτονται και από 

το τέλος κτηµατογράφησης της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995». 

12. Το άρθρο 23 του Ν.3889/2010 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 9 του 

Ν.4030/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
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«Κατά την κατάρτιση των δασικών χαρτών η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» 

αποστέλλει αίτηµα, συνοδευόµενο µε την παροχή υπηρεσίας πρόσβασης στα ενιαία 

χαρτογραφικά της υπόβαθρα που χρησιµοποιούνται στην κατάρτιση δασικών χαρτών, 

στις οικείες αρµόδιες πολεοδοµικές υπηρεσίες Α΄ και Β΄ βαθµού, για την εφαρµογή 

επί των ανωτέρω υποβάθρων και την χορήγηση από αυτές σε ψηφιακή διανυσµατική 

µορφή και στο σύστηµα συντεταγµένων ΕΓΣΑ ’87 τα κάτωθι:  α)  µε πορτοκαλί 

χρώµα το περίγραµµα των ορίων των οικισµών, όπως τα όρια αυτά έχουν εγκριθεί µε 

πράξεις της ∆ιοίκησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των προεδρικών διαταγµάτων της 

21.11-1.12.1979 (ΦΕΚ ∆/693), της 2.3-13.3.1981 (ΦΕΚ ∆/138) ή της 24.4-3.5.1985 

(ΦΕΚ ∆/181), καθώς και τα όρια των εγκεκριµένων πολεοδοµικών µελετών και 

ρυµοτοµικών σχεδίων, β) µε κίτρινο χρώµα το περίγραµµα των ορίων των οικισµών 

που έχουν οριοθετηθεί µε άλλες διατάξεις, καθώς και τα όρια των σχεδίων 

πολεοδοµικών µελετών και σχεδίων πόλεως που έχουν εκπονηθεί για τις περιοχές της 

αρµοδιότητάς τους και δεν έχουν εγκριθεί για οποιονδήποτε λόγο.   

Οι ως άνω υπηρεσίες υποχρεούνται να χορηγήσουν τα ανωτέρω στην εταιρεία 

«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενενήντα (90) ηµερών.  

Σε περίπτωση παρέλευσης της ανωτέρω προθεσµίας άκαρπης, τα ανωτέρω όρια 

αποτυπώνονται στο δασικό χάρτη από την εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Α.Ε.»σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχει η ίδια συλλέξει». 

13. Η παράγραφος 4 του άρθρου 25 του Ν. 3889/2010 καταργείται και οι 

επόµενες παράγραφοι επαναριθµούνται. 

14. Η παράγραφος 6 του άρθρου 25 του Ν. 3889/2010 µετά την  επαναρίθµηση  

(πρώην 7), αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«6. Η παράγραφος 18 του άρθρου 28 του ν. 2664/1998 (ΦΕΚ Α/275), όπως ισχύει, 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«18. α. Μετά την ανάρτηση του δασικού χάρτη οι Επιτροπές Επίλυσης ∆ασικών 

Αµφισβητήσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν. 998/1979 καθίστανται 

αναρµόδιες για την εξέταση θεµάτων που ανάγονται στο χαρακτηρισµό εκτάσεων 

που εµπίπτουν στο χάρτη αυτόν. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί κατά τη διαδικασία 

του άρθρου 14 του ν. 998/1979 και δεν έχουν εξετασθεί µέχρι την ανάρτηση του 

δασικού χάρτη, καθώς και οι κατά την πιο πάνω διαδικασία υποθέσεις που εκκρεµούν 

στις Επιτροπές της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ίδιου νόµου, υποβάλλονται 

ατελώς ως αντιρρήσεις και παραπέµπονται προς εξέταση στην αρµόδια Επιτροπή 

Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.). 

β. Κατά την διαδικασία κατάρτισης του δασικού χάρτη λαµβάνονται υποχρεωτικά 

υπόψη: 
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αα. οι τελεσίδικες ενώπιον της ∆ιοικήσεως, κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 

998/1979, πράξεις χαρακτηρισµού των ∆ασαρχών και οι αποφάσεις των Επιτροπών 

της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ίδιου νόµου, και ββ. οι πράξεις κήρυξης 

εκτάσεων, σαφώς οριοθετηµένων, ως αναδασωτέων, κατά τις διατάξεις των άρθρων 

37 επ. του ν. 998/1979.» 

15.  Η παράγραφος 7 του άρθρου 25 του Ν. 3889/2010 µετά την  επαναρίθµηση  

(πρώην 8), αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

 «7. Στην παράγραφο 24 του άρθρου µόνου του π.δ. 541/1978 µετά την εντός 

παρενθέσεως λέξη «εγκαταστάσεων», προστίθεται εδάφιο ως εξής: «και εκτέλεση 

εργασιών κατάρτισης, διόρθωσης και συµπλήρωσης των δασικών χαρτών, και λοιπών 

εργασιών ως την κύρωσή τους». 

16. Η παράγραφος 8 του άρθρου 25 του Ν. 3889/2010 µετά την  επαναρίθµηση  

(πρώην 9), αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

 «8. Στην περίπτωση 24 της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 

Α΄) οι λέξεις «κατάρτισης δασικών χαρτών» αντικαθίστανται από τις λέξεις 

«κατάρτισης, συµπλήρωσης και διόρθωσης, και λοιπών εργασιών ως την κύρωσή 

τους». 

 

Άρθρο 7 

                                                  Όρια ΕΖ∆ και ΖΕΠ 

Το εδάφιο δ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 

Α/60/31.03.2011) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 53 Ν.4042/2012 (Α/24), 

καταργείται, προστίθενται νέες παράγραφοι 1 και 2 και οι υπάρχουσες 

παράγραφοι επαναριθµούνται: 

 «1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, 

που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ανατίθεται στην εταιρεία 

«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» η τήρηση των ορίων ΕΖ∆ και ΖΕΠ σε εθνικό επίπεδο. 

Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η  διαδικασία ενηµέρωσης και τήρησής τους καθώς 

και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. 

«2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, 

που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα όρια των  

περιοχών του ∆ικτύου Natura 2000 στα ενιαία χαρτογραφικά υπόβαθρα της εταιρείας 

«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.».  Μετά τον ως άνω καθορισµό, η εντός/εκτός ορίων ΕΖ∆ 

και ΖΕΠ έκταση βεβαιώνεται από σχετικό πιστοποιητικό που χορηγείται από το 

οικείο κτηµατολογικό γραφείο, µετά τη σύσταση του κατά τις διατάξεις του Ν. 

2664/1998, ή εφόσον τέτοιο δεν υφίσταται από την «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» Για 
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τη χορήγηση του πιστοποιητικού καταβάλλεται ειδικό τέλος υπέρ της 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., το ύψος, ο τρόπος καταβολής, είσπραξης και διάθεσης του 

οποίου καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που δηµοσιεύεται στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως». 

 

 
 

Άρθρο 8 

                                                Ακίνητα εντός σχεδίου 

Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 4 του ν.3127/2003 (ΦΕΚ Α 67/19.03.2003) 

καταργούνται και το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής:  

«Άρθρο 4 .Σε ακίνητο που βρίσκεται µέσα σε σχέδιο πόλεως ή µέσα σε οικισµό που 

προϋφίσταται του έτους 1923 ή µέσα σε οικισµό κάτω των 2.000 κατοίκων, που έχει 

οριοθετηθεί, ο νοµέας του θεωρείται κύριος έναντι του ∆ηµοσίου εφόσον:  

α) νέµεται, µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, αδιαταράκτως για δέκα (10) 

έτη το ακίνητο, µε νόµιµο τίτλο από επαχθή αιτία, υπέρ του ιδίου ή του 

δικαιοπαρόχου του, που έχει καταρτισθεί και µεταγραφεί µετά την 23.2.1945, εκτός 

εάν κατά την κτήση της νοµής βρισκόταν σε κακή πίστη, ή  

β) νέµεται, µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, το ακίνητο αδιαταράκτως 

για χρονικό διάστηµα τριάντα (30) ετών, εκτός εάν κατά την κτήση της νοµής 

βρισκόταν σε κακή πίστη.  

Στο χρόνο νοµής που ορίζεται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ προσµετράται και ο χρόνος 

νοµής των δικαιοπαρόχων που διανύθηκε µε τις ίδιες προϋποθέσεις. Σε κακή πίστη 

βρίσκεται ο νοµέας, εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 1042 του 

Α.Κ.». 

 

                                            Άρθρο  9 

     Άδειες δόµησης µε παραχώρηση λωρίδας σε κοινή χρήση 

Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 35 του ν.3937/2011 (Α΄60), προστίθενται 

παράγραφοι 4 και 5 και η παράγραφος 4 αναριθµείται σε 6, ως  εξής: 

«4. Μέχρι  την κατά τις διατάξεις του παρόντος κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων 

χώρων, επιτρέπεται η δόµηση σε οικόπεδα που εµπίπτουν εντός εγκεκριµένων ορίων, 

κατά τις διατάξεις  του από 24.4-3.5.1985 Π.∆/τος (ΦΕΚ 181∆) όπως ισχύει,  µε την 

εφαρµογή των προϋποθέσεων και διαδικασιών της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του 

ιδίου Π.∆/τος. 
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 Για τη δόµηση σε οικόπεδα που έχουν πρόσωπο αποκλειστικά και µόνο σε εδαφική 

λωρίδα που έχει παραχωρηθεί σε κοινή χρήση, κατ΄εφαρµογή των διατάξεων 2 και 3 

του άρθρου 6 του από 24.4/3.5.1985 Π.∆/τος (ΦΕΚ 181/∆΄), όπως ίσχυαν µέχρι την 

κατά  τα παραπάνω κατάργησή τους , απαιτείται η προηγούµενη κύρωση του δικτύου 

κοινοχρήστων χώρων , σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. 

Κατ΄εξαίρεση η δόµηση στα οικόπεδα αυτά µπορεί να επιτρέπεται πριν την κύρωση 

του δικτύου κοινοχρήστων χώρων εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι εξής 

προϋποθέσεις: 

 α) η εδαφική λωρίδα που έχει παραχωρηθεί, έχει τεθεί σε κοινή χρήση και έχει γίνει 

η σχετική µεταγραφή της στον οικείο δήµο. 

 β) ο κοινόχρηστος χώρος της παραχωρηµένης εδαφικής λωρίδας, συνδέεται 

λειτουργικά µε κοινόχρηστο χώρο του οικισµού που δε δηµιουργήθηκε, κατ΄ 

εφαρµογή των παραπάνω καταργηθεισών διατάξεων είτε άµεσα, είτε µέσω άλλων 

παραχωρηµένων εδαφικών λωρίδων, για τις οποίες ισχύουν οι προϋποθέσεις της 

προηγούµενης περίπτωσης και 

γ) έχει παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριών (3) µηνών από την 

υποβολή στην αρµόδια ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού  της οικείας 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, του φακέλου στοιχείων κατά τις διατάξεις της 

παραγράφου 1 του παρόντος, µε πρόταση για την κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων 

χώρων του οικισµού ή τµήµατος αυτού, στην οποία συµπεριλαµβάνεται και η 

ιδιοκτησία για την οποία αιτείται η άδεια δόµησης. 

 Στην περίπτωση  αυτή, πέραν των λοιπών απαιτούµενων στοιχείων για την έκδοση 

της έγκρισης δόµησης, υποβάλλεται και αντίγραφο  του τοπογραφικού διαγράµµατος 

ή του ορθοφωτοχάρτη της πρότασης για την κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων 

χώρων, µε ειδική ένδειξη της συγκεκριµένης ιδιοκτησίας, για την οποία έχει 

υποβληθεί αίτηση  για την  έκδοση έγκρισης ή άδειας δόµησης. 

Θεωρηµένο αντίγραφο της έγκρισης δόµησης που εκδίδεται, αποστέλλεται άµεσα 

από την  Υπηρεσία ∆όµησης που την εξέδωσε στην αρµόδια ∆/νση της οικείας 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και λαµβάνεται υπόψη  υποχρεωτικά κατά την έκδοση 

της διοικητικής πράξης κύρωσης του δικτύου των κοινοχρήστων χώρων για το 

σύνολο ή για τµήµα του οικισµού 

5. ∆ιοικητικές πράξεις µε τις οποίες καθορίστηκε, πλάτος κοινοχρήστου χώρου 

µεγαλύτερο των τεσσάρων (4) µέτρων, για την εφαρµογή των παρ. 1 και 2 του από 

24.4/3.5.1985 Π.∆/τος (ΦΕΚ 181/∆΄),  εξακολουθούν να ισχύουν. 

Επιτρέπεται για λόγους περιβαλλοντικούς, κυκλοφοριακούς ή πολεοδοµικούς να 

ορίζεται πλάτος κοινοχρήστου χώρου µεγαλύτερο των τεσσάρων (4) µέτρων, µε τη 
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διοικητική πράξη έγκρισης της  οριοθέτησης  οικισµού, κατά τις διατάξεις του 

παραπάνω Π.∆/τος ή µε τροποποίηση αυτής.»         

                             

  Άρθρο 10 

                    ∆ιαδικασίες εκπόνησης και έγκρισης πολεοδοµικών µελετών 

Στο τέλος της παρ.4 του άρθρου 24 του Ν.2508/1997 (Α’124) προστίθενται εδάφια 

ως εξής : 

A.Οι διαδικασίες εκπόνησης και έγκρισης των µελετών Γενικών Πολεοδοµικών 

Σχεδίων (ΓΠΣ) και Πολεοδόµησης περιοχών κατά  τις διατάξεις της παρ. 11 του 

άρθρου 4 και της παρ. 6  του άρθρου 19 του Ν.2508/1997 (Α΄124) δύνανται να 

ολοκληρώνονται εντός προθεσµίας πέντε (5) ετών από τη δηµοσίευση του παρόντος.  

B.‘’To χρονοδιάγραµµα υλοποίησης παρατείνεται κατά (5) πέντε έτη σε περίπτωση 

που εντός δεκαετίας από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης της 

Απόφασης έγκρισης Γενικών Κατευθύνσεων της παρ.3  δεν έχουν καθοριστεί και 

πολεοδοµηθεί ως ΠΕΡΠΟ τα προβλεπόµενα µε αυτή µέγιστα εµβαδά των εδαφικών 

εκτάσεων. Η σχετική βεβαίωση της παρ.6 χορηγείται εντός της πενταετίας για 

αιτήµατα που υποβάλλονται εντός (2) δύο ετών από τη λήξη της δεκαετίας. 

Γ .Σε περίπτωση που εντός του χρονικού διαστήµατος της δεκαετίας ή της 

προβλεπόµενης παράτασης των πέντε ετών εγκριθεί ΓΠΣ ή ΣΧΟΑΠ για την περιοχή, 

παύει η ισχύ της Απόφασης έγκρισης Γενικών Κατευθύνσεων και η βεβαίωση της 

παρ.6 χορηγείται σύµφωνα µε τις σχετικές προβλέψεις των σχεδίων αυτών. 

 

                                     Άρθρο  11 

                Ελεγχόµενες Κυνηγετικές Περιοχές  

Η  παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 177/1975 ( Α΄75) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«9. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του 

Τεχνικού Συµβουλίου ∆ασών, µπορεί να χαρακτηρίζονται ως συνεχείς ελεγχόµενες 

κυνηγετικές περιοχές εκτάσεις, ανεξαρτήτως ιδιοκτησίας, όχι µικρότερες των δύο 

χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) στρεµµάτων  εντός του χώρου της ηπειρωτικής 

Ελλάδας και πεντακοσίων τουλάχιστον στρεµµάτων  στη νησιωτική Ελλάδα. Πριν 

από την έκδοση της απόφασης αυτής συντάσσεται πλήρης  µελέτη των απαιτουµένων 

τεχνικών έργων και βελτίωσης του φυσικού περιβάλλοντος του βιότοπου. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας και την ισχύ της 

σχετικής απόφασης των ως άνω ελεγχόµενων  κυνηγετικών περιοχών είναι η 

υποβολή ανά τριετία µελέτης βοσκοικανότητας από την οποία να προκύπτει η µη 

µεταβολή του φυσικού περιβάλλοντος του βιότοπου. ∆ιοικητικές πράξεις που έχουν 
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εκδοθεί στο παρελθόν από την αρµόδια αρχή  για τις οποίες πληρούται το τεκµήριο 

επιφανείας εκτάσεως κατά το προηγούµενο θεωρούνται νοµίµως εκδοθείσες». 

 

Άρθρο 12 

Μεταβατικές διατάξεις  

1. Οι διατάξεις των άρθρων 6 παράγραφος 3 περ. α) , 18 παράγραφος 1 περ. ζ) και 

του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του νόµου 2664/1998, 

όπως τροποποιούνται και συµπληρώνονται µε το άρθρο 1 του παρόντος νόµου, 

εφαρµόζονται και στις αγωγές και αιτήσεις που ασκήθηκαν πριν από την έναρξη 

ισχύος του και δεν έχουν ακόµη συζητηθεί. 

Η διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 23 του νόµου 2664/1998, όπως 

τροποποιείται και συµπληρώνεται µε το άρθρο 1 του παρόντος νόµου, τίθεται σε ισχύ 

από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και 

εφαρµόζεται στα άµισθα υποθηκοφυλακεία που η έγγραφη ειδοποίηση του Ο.Κ.Χ.Ε. 

θα κοινοποιηθεί µετά την δηµοσίευση του νόµου αυτού.  

Οι διατάξεις του νόµου 2664/1998, όπως τροποποιούνται και συµπληρώνονται µε το 

άρθρο 1 του παρόντος νόµου, τίθενται σε ισχύ από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού 

στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρµόζονται τόσο για τα ήδη λειτουργούντα 

Κτηµατολογικά Γραφεία, όσο και για αυτά που θα λειτουργήσουν στο µέλλον.  

2. Η διάταξη του άρθρου 7 παράγραφος 9 του νόµου 2308/1995, όπως τροποποιείται 

και  συµπληρώνεται µε το άρθρο 2 του παρόντος νόµου, εφαρµόζεται και στις 

ενστάσεις  που υποβλήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του και δεν έχουν ακόµη 

συζητηθεί. 

Οι διατάξεις του νόµου 2308/1995, όπως τροποποιούνται και συµπληρώνονται µε το 

άρθρο 2 του παρόντος νόµου, τίθενται σε ισχύ από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού 

στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρµόζονται τόσο στις κτηµατογραφήσεις 

που έχουν κηρυχθεί πριν από τη θέση του νόµου αυτού σε ισχύ, όσο και στις 

µελλοντικές.  

3. Οι διατάξεις του νόµου 3889/2010, όπως τροποποιούνται και συµπληρώνονται µε 

το άρθρο 6 του παρόντος νόµου, τίθενται σε ισχύ από τη δηµοσίευση του νόµου 

αυτού στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρµόζονται τόσο στις µελέτες 

κατάρτισης δασικών χαρτών που έχουν προκηρυχθεί πριν από τη θέση του νόµου 

αυτού σε ισχύ, όσο και στις µελλοντικές. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις και 

συµπληρώσεις του νόµου 3889/2010 που εισάγονται µε το άρθρο 6 του παρόντος 

νόµου δεν εφαρµόζονται στις περιοχές για τις οποίες ο δασικός χάρτης έχει ήδη 

αναρτηθεί. 
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4. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόµου ή 

αναφέρεται σε θέµατα που ρυθµίζονται από το νόµο αυτό, καταργείται.  

 

                                                        Άρθρο 13. 

                                                      Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του. 
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