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Θζμα: Παροχή διευκρινίςεων ςχετικά με τη μεταγραφή ακινήτων μη δαςικοφ χαρακτήρα 

  
    Αναφορικά με τθν διαδικαςία μεταγραφισ ακινιτων μθ δαςικοφ χαρακτιρα που 

εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ «Επιτάχυνςθ και απλοφςτευςθ 

τθσ διαδικαςίασ κφρωςθσ των δαςικών χαρτών» του ν. 3889/2010 (Α΄ 182) ςασ ενθμερώνουμε ότι 

εφαρμόηονται ειδικότερα οι παράγραφοι 5 και 6 του άρκρου 20 του νόμου αυτοφ, όπωσ 

τροποποιικθκαν με το άρκρο 142 του ν. 4483/2017 (Α΄107) &  το άρκρο 48 του ν. 4685/2020 

(Α΄92) και ιςχφουν.  

Αναφζρεται διευκρινιςτικά ότι αφενόσ μεν οι ςυμβολαιογράφοι υποχρεοφνται ςε 

περίπτωςθ ςφνταξθσ πράξεων που αφοροφν ςτισ δαςικζσ εν γζνει εκτάςεισ που περιλαμβάνονται 

ςτον κυρωμζνο δαςικό χάρτθ, να επιςυνάπτουν πιςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ τθσ οικείασ 

Διεφκυνςθσ Δαςών, με το οποίο βεβαιώνεται ο χαρακτιρασ τθσ ζκταςθσ, για δε περιοχζσ που δεν 

περιλαμβάνονται ςτον δαςικό χάρτθ, επειδι δεν αποτελοφν δαςικζσ εν γζνει εκτάςεισ τθσ 

παραγράφου 1 του άρκρου 13 του ν. 3889/2010, υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του ν. 

1599/1986 επί του τοπογραφικοφ διαγράμματοσ που ςυνοδεφει τθ ςχετικι πράξθ του 

ςυμβολαιογράφου ι, αν δεν υφίςταται υποχρζωςθ εκπόνθςθσ τοπογραφικοφ διαγράμματοσ, επί 

αποςπάςματοσ του δαςικοφ χάρτθ όπου απεικονίηεται το ακίνθτο ςτο οποίο αφορά θ 

ςυμβολαιογραφικι πράξθ και όπου εμφαίνονται οι ςυντεταγμζνεσ των κορυφών του ακινιτου, με 

τθν οποία δθλώνεται υπευκφνωσ από τον ςυντάκτθ του ότι το ςυγκεκριμζνο ακίνθτο δεν εμπίπτει 

ςτισ προςτατευτικζσ διατάξεισ τθσ δαςικισ νομοκεςίασ και να μνθμονεφουν το περιεχόμενό τουσ 

ςτθ ςυνταςςόμενθ πράξθ, αφετζρου δε οι υποκθκοφφλακεσ δεν δφνανται να εγγράφουν ι να 
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μετεγγράφουν πράξεισ ςτα οικεία υποκθκοφυλακεία και κτθματολογικά γραφεία, αν δεν ζχουν 

τθρθκεί οι εν λόγω υποχρεώςεισ. 

Κατόπιν των ανωτζρω, παρακαλοφμε για τθν πιςτι τιρθςθ και τθν απαρζγκλιτθ 

εφαρμογι των εν λόγω διατάξεων προσ εξυπθρζτθςθ των ςυναλλαςςομζνων. 

 

Εςωτερική διανομή: 

Γραφείο Νομικοφ Συμβοφλου 

 

  
 

Με εντολή Υποςπγού 

 Ο Γενικόρ Γπαμματέαρ 
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