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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
24 Δεκεμβρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/110243/4885
Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου
του Τοπογραφικού Διαγράμματος Γεωμετρικών
Μεταβολών που προσαρτάται σε δικόγραφα του
ν. 2664/1998 (Α' 275) ενώπιον Δικαστηρίων που
επιφέρουν μεταβολές στα κτηματολογικά διαγράμματα - Δήλωση συντάκτη Μηχανικού - Έναρξη ισχύος υποχρεώσεων και συνεπειών.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο
και άλλες διατάξεις» (Α' 275) και ειδικότερα των περ. ζ)
και η) της παρ. 3 του άρθρου 6, όπως προστέθηκαν με
την περ. α) του άρθρου 57 του ν. 4602/2019 (Α' 45).
2. Τις διατάξεις του ν. 4409/2016 «Πλαίσιο για την
ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του π.δ. 148/2009 και
άλλες διατάξεις» (Α' 136) και ειδικότερα της παρ. 4 του
άρθρου 40.
3. Τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 1 και της
παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για
την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του
Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες
διατάξεις» (Α' 5).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο
πρώτο του π.δ. 63/2005, Α' 98).
5. Την ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/23-07-2019 απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτριο Οικονόμου»
(Β' 3107).
6. Την ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27623/1752/25-04-2018 απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσεων, της
διαδικασίας και των τεχνικών προδιαγραφών για την
ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων και των διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών στη
βάση δεδομένων του Νομικού Προσώπου Δημοσίου
Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματο-
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λόγιο» - Έναρξη ισχύος των υποχρεώσεων και των συνεπειών των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 40 του
ν. 4409/2016 (Α' 136)» (Β' 2216), όπως τροποποιήθηκε
με την ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/47426/6888/19-07-2018 όμοια απόφαση (Β' 3017).
7. Το αριθμ. 88/4/21-11-2019 απόσπασμα πρακτικού
του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» (εφεξής «Φορέας»).
8. Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/114807/3512/09-12-2019
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
9. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά καλύπτεται από τον
προϋπολογισμό του «Φορέα», αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Μορφή και Περιεχόμενο του Τοπογραφικού
Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών (ΤΔΓΜ)
1. Το Τοπογραφικό Διάγραμμα Γεωμετρικών Μεταβολών (ΤΔΓΜ), που προσαρτάται, με ποινή απαραδέκτου,
στα δικόγραφα αγωγών, αιτήσεων και προσφυγών του
ν. 2664/1998 που ασκούνται και κατατίθενται ενώπιον
Δικαστηρίων και επιφέρουν γεωμετρικές, άλλως χωρικές,
μεταβολές στα κτηματολογικά διαγράμματα, συντάσσεται στο σύστημα συντεταγμένων του Εθνικού Κτηματολογίου (ΕΓΣΑ'87) και περιλαμβάνει την υπό κλίμακα
γεωμετρική πληροφορία της περιοχής ενδιαφέροντος,
καθώς και την περιγραφική πληροφορία, με τους πίνακες
συντεταγμένων, τους πίνακες μεταβολών, τις σημειώσεις,
τις δηλώσεις του μηχανικού και το υπόμνημα.
2. Η γεωμετρική πληροφορία της συντασσόμενης πινακίδας (Σχέδιο) συνίσταται:
Α) Στα στοιχεία της τρέχουσας χωρικής κτηματολογικής βάσης κατά μεταφορά από το κτηματογραφικό διάγραμμα, που το περιεχόμενό του καθορίζεται σύμφωνα
με την κοινή υπουργική απόφαση 37842/30-08-2011
(Β' 2288), σχετιζόμενα με τα όρια του γεωτεμαχίου που
αφορά η επίδικη γεωμετρική μεταβολή, καθώς και με
όρια των λοιπών επίδικων επηρεαζόμενων από την ίδια
μεταβολή όμορων γεωτεμαχίων.
Β) Στα στοιχεία του τοπογραφικού διαγράμματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις προδιαγραφές
σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων.
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Γ) Στα γεωμετρικά στοιχεία της επίδικης γεωμετρικής
μεταβολής για την εφαρμογή της στα κτηματολογικά
διαγράμματα, που επισημαίνονται στο σχέδιο με κατάλληλο χαρακτηρισμό και αρίθμηση, ώστε αντίστοιχα να
περιγραφούν στους πίνακες της περιγραφικής πληροφορίας του διαγράμματος.
Τα στοιχεία αυτά αφορούν:
α) Τα όρια και την τιμή του τελικού εμβαδού όλων των
επίδικων γεωτεμαχίων (ΚΑΕΚ), εκείνου για το οποίο ζητείται η μεταβολή και των επηρεαζόμενων όμορων, όπως
θα προκύψουν στην χωρική βάση του Εθνικού Κτηματολογίου, μετά την αποδοχή και εφαρμογή της επίδικης
μεταβολής στα κτηματολογικά διαγράμματα.
β) Τα τμήματα των επίδικων επηρεαζόμενων όμορων
γεωτεμαχίων (ΚΑΕΚ) που ζητείται να αποσπαστούν, προκειμένου:
β.1 να προσαρτηθούν στο αρχικό επίδικο γεωτεμάχιο
για το οποίο ζητείται η μεταβολή ή
β.2 να συνενωθούν για τη δημιουργία νέου γεωτεμαχίου.
Ο χαρακτηρισμός των τμημάτων στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, επισημαίνεται με την ένδειξη Δi, όπου i
ο αύξων αριθμός (α/α) του κάθε τμήματος.
γ) Τα τμήματα που τυχόν αποκόπτονται από το αρχικό
επίδικο γεωτεμάχιο (ΚΑΕΚ) για το οποίο ζητείται η μεταβολή, προκειμένου:
γ.1 να προσαρτηθούν σε όμορα επίδικα γεωτεμάχια ή
γ.2 να εξαιρεθούν ως μη ανήκοντα σε αυτό.
Ο χαρακτηρισμός των τμημάτων στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, επισημαίνεται με την ένδειξη Ai, όπου
i ο αύξων αριθμός (α/α) του τμήματος.
δ) Επιφάνειες χώρων αποκλειστικής χρήσης, χώρων
άσκησης δουλείας ή χώρων μεταλλείου, για τους οποίους ζητείται η επίδικη γεωμετρική μεταβολή λόγω δημιουργίας ή διόρθωσης.
ε) Τη θέση, νέα ή διορθωμένη, των αντικειμένων που
απεικονίζονται σημειακά στο Κτηματογραφικό Διάγραμμα.
3. Η περιγραφική πληροφορία της συντασσόμενης
πινακίδας (Σχέδιο) συνίσταται:
Α. Σε Πίνακες με πληροφορίες για τις επίδικες γεωμετρικές μεταβολές που επέρχονται στη χωρική βάση
του Εθνικού Κτηματολογίου, όπως αναλύονται ανωτέρω
υπό τον αριθμό 2, στοιχείο Γ), υποοτοιχεία α), β), γ), δ)
και ε), καθώς και με πληροφορίες για τα τοπογραφικά
διαγράμματα του στοιχείου Β).
Β. Στον Τίτλο Σχεδίου που περιλαμβάνει: στοιχεία συντάκτη, στοιχεία εργοδότη, είδος διαγράμματος, θέση
και κλίμακα σχεδίου, ημερομηνία σύνταξης και υπογραφές-σφραγίδες, υπόμνημα συμβολισμού, καθώς και
πρόσθετες πληροφορίες χαρτογραφικού περιεχομένου,
όπως, ενδεικτικά, σύμβολα.
Γ. Στις Δηλώσεις και τις Παρατηρήσεις του Μηχανικού.
Άρθρο 2
Ηλεκτρονική Υποβολή του (ΤΔΓΜ) «Αναφορά Εφαρμογής» - Δήλωση Μηχανικού
1. Το (ΤΔΓΜ) του άρθρου 1 μετά τη σύνταξή του, υποβάλλεται ηλεκτρονικά από το συντάκτη Μηχανικό στον

Τεύχος B’ 4765/24.12.2019

ψηφιακό υποδοχέα που λειτουργεί στη βάση δεδομένων
του «Φορέα» με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών και
σύμφωνα με τη διαδικασία, τους όρους, τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27623/1752/
25-04-2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (Β' 2216), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την
ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/47426/6888/19-07-2018 όμοια απόφαση
(Β' 3017) και τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές.
2. Μετά την επιτυχή υποβολή του (ΤΔΓΜ) στο πληροφοριακό σύστημα σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τη
λήψη του μοναδικού Κωδικού Ηλεκτρονικού Διαγράμματος (ΚΗΔ), εξάγεται από το σύστημα ηλεκτρονικών ελέγχων «Αναφορά Εφαρμογής» για τον οικείο ΚΗΔ που περιέχει τις τιμές που προκύπτουν από την εφαρμογή των
γεωμετρικών στοιχείων της περίπτωσης Γ του άρθρου 1
που αποτελούν περιεχόμενο του (ΤΔΓΜ) και αποδίδουν
την επίδικη γεωμετρική μεταβολή, στα γεωτεμάχια όπως
τηρούνται και απεικονίζονται στην τηρούμενη χωρική
βάση του Εθνικού Κτηματολογίου. Τα στοιχεία ελέγχων
που παράγονται από το ηλεκτρονικό σύστημα κατά
την αυτοματοποιημένη επεξεργασία της εφαρμογής
του υποβληθέντος (ΤΔΓΜ) στην ψηφιακή χωρική βάση,
αποθηκεύονται και είναι προσβάσιμα από τον συντάκτη
μηχανικό και χρήστη του συστήματος μέσω του (ΚΗΔ).
3. Ο συντάκτης Μηχανικός διενεργεί τους αναγκαίους
τεχνικούς ελέγχους σύγκρισης του περιεχομένου και των
τιμών που αναγράφονται στην «Αναφορά Εφαρμογής»,
με τα αντίστοιχα του υποβληθέντος (ΤΔΓΜ), για να διαπιστώσει, εάν η απεικόνιση σε αυτό της επίδικης γεωμετρικής μεταβολής είναι τεχνικά εφαρμόσιμη και δεκτική
εισαγωγής στην τηρούμενη χωρική ψηφιακή βάση του
Εθνικού Κτηματολογίου. Σε καταφατική περίπτωση, τίθεται επί του έντυπου αντιτύπου του υποβληθέντος (ΤΔΓΜ)
που θα προσαρτηθεί στο οικείο δικόγραφο, δήλωση ως
εξής: «Το παρόν (ΤΔΓΜ) υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στον
ψηφιακό υποδοχέα της βάσης δεδομένων του «Φορέα»,
έλαβε μοναδικό Κωδικό Ηλεκτρονικού Διαγράμματος
(ΚΗΔ) ........../(ημερομηνία) και η γεωμετρική μεταβολή
που απεικονίζεται σε αυτό, είναι τεχνικά εφαρμόσιμη και
δεκτική εισαγωγής στην κτηματολογική βάση, σύμφωνα
με την «Αναφορά Εφαρμογής» που εκδόθηκε από το σύστημα ηλεκτρονικών ελέγχων της βάσης δεδομένων του
Εθνικού Κτηματολογίου για το ίδιο (ΤΔΓΜ) και λήφθηκε
υπόψη για την παρούσα δήλωση».
4. Ο «Φορέας» οφείλει εντός προθεσμίας δεκαπέντε
(15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας να συντάξει και να αναρτήσει στην ιστοσελίδα του «Οδηγία
για την ηλεκτρονική υποβολή ΤΔΓΜ που προσαρτώνται
σε δικόγραφα».
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος υποχρέωσης προσάρτησης
(ΤΔΓΜ) με Δήλωση Μηχανικού σε δικόγραφα
αγωγών, αιτήσεων και προσφυγών του ν. 2664/
1998 ενώπιον Δικαστηρίων που επιφέρουν
μεταβολές στα κτηματολογικά διαγράμματα
1. Η υποχρέωση για την προσάρτηση (ΤΔΓΜ) με Δήλωση Μηχανικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προη-
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γούμενα άρθρα, με ποινή απαραδέκτου, σε δικόγραφα
αγωγών, αιτήσεων και προσφυγών που ασκούνται και
κατατίθενται ενώπιον Δικαστηρίων κατά το ν. 2664/1998
και επιφέρουν μεταβολές στα κτηματολογικά διαγράμματα κατά τις οικείες διατάξεις, αφορά σε δικόγραφα
ίδιου περιεχομένου που θα κατατεθούν ενώπιον Δικαστηρίων από την 27-01-2020 και μετά.
2. Για τα δικόγραφα της προηγούμενης παραγράφου
που ασκούνται από το Ελληνικό Δημόσιο, η υποχρέωση
για την προσάρτηση (ΤΔΓΜ) με Δήλωση Μηχανικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προηγούμενα άρθρα, αφορά
σε δικόγραφα ίδιου περιεχομένου που θα κατατεθούν
ενώπιον Δικαστηρίων από την 06-04-2020 και μετά.
3. Για τα δικόγραφα των παραγράφων 1 και 2, από την
προαναφερόμενη στις ίδιες παραγράφους ημερομηνία,
καταργείται η υποχρέωση για την προσκόμιση, επί ποινή
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απαραδέκτου της συζητήσεώς τους, του τοπογραφικού
διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών και της εισήγησης για τη συνδρομή των τεχνικών προϋποθέσεων για
την απεικόνιση της γεωμετρικής μεταβολής, που εκδίδει
ο «Φορέας».
Άρθρο 4
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, με την
επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 3.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2019
Ο Υφυπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02047652412190004*

