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ΝΟΜΟΣ 2308/1995
[ΦΕΚΑ/114/1995]

Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έωι; τιι;
πρώτει; εγγραΦέι; στα κτηματολογικά βιβλία και άλλει; διατάξειι;.

[όπωι; τροποποιήθηκε με τουι; Ν.2508/1997 (ΦΕΚΑ/124/1997), Ν.2664/1998 (ΦΕΚ
Α/275/1998), Ν.3127/2003 (ΦΕΚ Α/67/2003), Ν.3212/2003 (ΦΕΚ Α/308/2003),
Ν.3481/2006 (ΦΕΚ Α/162/2006), Άρθρο 57 N.4030/2011 (ΦΕΚΑ/249/2011), Άρθρο
3 Ν. 416412013 (ΦΕΚ Α/156/2013)].

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: με την παρ. 1 του άρθρου 1. του ν. 4164/2013' (ΦEK:A(1~~11
καταργήθηκε το ΝΠΜ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ KTHMATOΛOΓlOYΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ:
ΕΛΛΑΔΑΣ(ΟΚΧΕ)). Οι αρμοδιότητες του Ο.Κ.χ.Ε. μεταΦέρθηκαν από την έναρξη
ισχύος του παραπάνω νόμου στην «Κτηματολόγιο Α.Ε.», η οπο{α με τις ανωτέρω
διατάξεις μετονομάστηκε σε «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΠΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟrPΑΦΗΣΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (διακριπκ6ς ήrλoς «Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.))}.

[ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣΔΙΑΤΑΞΕΙΣ)

Άρθρο 6 : Αιτήσεις διόρθωσης

1. Όποιος έχει έwομο συμΦέρον μπορεί να υποβάλει αίτηση διόρθωσης

κτηματολογικής εγγραΦής. Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλονται όλα τα

απαραίτητα έγγραΦα που τη θεμελιώνουν.

2. Η αίτηση υποβάλλεται στο αρμόδιο ΓραΦείο ΚτηματογράΦησης.

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 Δημόσιο η προθεσμία υποβολής αίτησης είναι τέσσερις
(4) μήνες.

4. Με την επιΦύλαξη των ορΙζομένων στην παράγραΦο 5 του παρόντος όρθρου, η

αίτηση διόρθωσης πρόδηλων σΦαλμάτων δεν υπόκειται σε προθεσμία. Ως πρόδηλο

σΦάλμα θεωρείται ιδίως η λανθασμένη αναγραΦή των στοιχείων του δικαιούχου

του καταχωρισθέντος στην ανάρτηση δικαιώματος, η λανθασμένη αναγραΦή του



είδους του καταχωρισθέντος στην ανάρτηση δικαιώματος και η λανθασμένη

αναΥραΦή του καταχωρισθέντος στην ανάρτηση τίτλου κτήσεως. Με απόΦαση του

ο.Κ.χ.Ε. μπορεί, Υια τη διευκόλυνση των ενδιαΦερομένων, να εξειδικεύεται

περαιτέρω η έννοια του πρόδηλου σΦάλματος.

4.α. Δεν αποτελούν αίτηση διόρθωσης πρόδηλου σΦάλματος και υπόκεινται στην

προθεσμία της παραΥράΦου 3 η αίτηση διόρθωσης vεωμεtρικών στοιχείων του

ακινήτου (θέση, σχήμα, όρια, εμβαδόν), καθώς επίσης η αίτηση με την οποία

ζητείται εν όλω ή εν μέρει η αντικατάσταση (ο εκτοπισμός) από τους

κτηματολογικούς πίνακες δικαιώματος άλλου δικαιούχου. Στίς περιπτώσεις αυτές

υποχρεωτικά, προαιρετικά δε σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία το αρμόδιο

ΓραΦείο ΚτηματογράΦησης κρίνει ότι συντρέχει λόΥος να επιληΦθεί η Επιτροπή

Ενστάσεων του άρθρου 7, η αίτηση παραπέμπεται αυτεπαΥγέλτως στην Επιτροπή

προς κρίση, αΦού συνταχθεί υπόμνημα, σύμΦωνα με τα οριζόμενα στην

παράΥραΦο 7 του εν λόΥω άρθρου. Κατ εξαίρεση, δεν παραπέμπονται στην

Επιτροπή Ενστάσεων: α) οι αιτήσεις διόρθωσης Υεωμετρικών στοιχείων, εΦόσον

πρόκειται για διορθώσεις που βρίσκονται σωρευτικά εντός της «ζώνης κανονισμού

ορίων» και εντός της «αποδεκτής αποκλίσεως», όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο

13α του ν. 2664/1998, β) οι αιτήσεις διόρθωσης Υεωμετρικώνστοιχείων, εΦόσον οι

δικαιούχοι των επηρεαζόμενων από την αίτηση ακινήτων συΥκατατίθενται

εγΥράΦως Υια τη διόρθωση είτε συνυΠΟΥράΦονταςτην αίτηση είτε με σχετική

δήλωσή τους ενώπιον συμβολαΙΟΥράΦουείτε με υπεύθυνη δήλωσή τους, επί της

οποίας βεβαιώνεται αρμοδίως το Υνήσιοτης υΠΟΥραΦήςτους, η συναίνεση δε αυτή

δεν υποκρύπτει άτυπη μεταβίβαση ή μεταβολή τίτλου του ακινήτου και ν) οι

αιτήσεις διόρθωσης Υεωμετρικών στοιχείων, εΦόσον οι αιτούμενες διορθώσεις

δικαιολογούνται από τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαΥραΦών της

κτημαΤΟΥράΦησηςσε συνδυασμό με τους επικαλούμενους από τους δικαιούχους

μεταΥεΥραμμένους τίτλους ή τις διοικητικές πράξεις που αΦορούν στα
επηρεαζόμενα ακίνητα.

5. Η ημερομηνία, μετά την οποία δεν επιτρέπεται η κατάθεση αίτησης διόρθωσης

πρόδηλου σΦάλματος, ορίζεται με την απόΦαση του Ο.Κ.χ.Ε. που εκδίδεται

σύμΦωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάΦιο της παραΥράΦου 8 του άρθρου 2.



,

6. Με απόΦαση του Ο.Κ.ΧΕ.επιτρέπεται η παράταση μέχρι δύο (2) μήνες είτε μόνου

του χρόνου του τελευταίου εδαΦίου της παραγράΦου 1 του άρθρου 4 είτε μόνης

της προθεσμίας της παραγράΦου 3 του παρόντος άρθρου είτε και των δύο.

7. Οι Αιτήσεις διόρθωσης εξετάζονται από το ΓραΦείο ΚτηματογράΦησης. Για κάθε

αίτηση το ΓραΦείο ΚτηματογράΦησης συντάσσει υπόμνημα, το οποίο περιέχει και
αιτιολογία για την αποδοχή ή την απόρριψή της,

8. Θέματα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα σχετικά με την υποβολή και την

εξέταση των αιτήσεων διόρθωσης ρυθμίζονται με απόΦαση του ο.Κ.Χ,Ε.,η 9ποία
δημοσιεύεται στην ΕΦημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 7 : Ενστάσεις

1. α) Κατάτων στοιχείων της ανάρτησης μπορεί να υποβληθεί ένσταση ενώπιον της

Επιτροπής Ενστάσεων από όποιον έχει έwομο συμΦέρον. Στην ένσταση

αναγράΦονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του ενισταμένου, καθώς επίσης

τηλέΦωνο ή άλλο πρόσφορο μέσο (ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός

τηλεομοιότυπου κ.λπ.) για την επικοινωνία του ΓραΦείου ΚτηματογράΦησης ή της
Επιτροπής Ενστάσεων μαζί του.

β) Ηπροθεσμία 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 Δημόσιο, η προθεσμία άσκησης ένστασης είναι

τέσσερις (4) μήνες. Με απόΦαση της εταιρείας «KTHMAΤOΛOΓlOΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,όπως αυτή μετονομάζεται, επιτρέπεται η παράταση μέχρι δύο (2) μήνες
των ανωτέρω προθεσμιών.

γ) Η ένσταση υποβάλλεται εγγράΦως στο κατά τόπον αρμόδιο ΓραΦείο

ΚτηματογράΦησης. Με απόΦαση του ο.Κ.Χ.Ε.μπορεί να καθορίζεται ο τύπος του
εντύπου της ενστάσεως.

δ) Ενστάσεις που αΦορούν σε διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων του γεωτεμαχίου

εντός της "ζώνης κανονισμού ορίων" και εντός της "αποδεκτής αποκλίσεωςΙ., όπως

αυτές ορίζονται στο άρθρο Βα του ν.2664Ι1998, δεν διαβιβάζονται από το ΓραΦείο



ΚτηματογράΦησης στην Επιτροπή προς κρίση, αλλά διεκπεραιώνονται από αυτό ως

αιτήσεις διορθώσεως, σύμΦωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.

ε) Ένσταση που αΦορά σε αντικατάσταση (εκτοπισμό) από τους προσωρινούς

κτηματολογικούς πίνακες εν όλω ή εν μέρει καταχωρηθέντος δι.καιώματος άλλου

προσώπου δεν διαβιβάζεται από το ΓραΦείοΚτηματογράΦησηςστην Επιτροπή προς

κρίση, αλλά διεκπεραιώνεται από αυτό ως αίτηση διορθώσεως σύμΦωνα με τα

οριζόμενα στο άρθρο 6, εΦόσον ο τρίτος καταχωρισθείς είτε συγκατατίθεται

εγγράΦως με ανάκληση της δήλωσης του ή με σχετική δήλωση του ενώπιον

συμβολαιογράΦου ή με υπεύθυνη δήλωση του, επί της oπoία~ βεβαιώνεται το

γνήσιο της υπογραΦής του είτε έχει ζητήσει, λόγω εσΦαλμένης καταχώρισης στους

προσωρινούς κτηματολογικούς πίνακες, την ολική ή μερική διαγραΦή του

δικαιώματος του επί του ακινήτου που αΦορά η εν λόγω ένσταση.

2. Η Επιτροπή Ενστάσεων συγκροτείται με απόΦαση της εταιρείας

«KTHMATOΛOΓlO ΑΝΩΝΥΜΗΕΤΑΙΡΕΙΑ»,όπως αυτή μετονομάζεται, 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,

ύποδεικνυόμενο 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.

"



ι. Ι,

3. Για καθένα από τα κατά την παράγραφο 2 τακτικά μέλη της επιτροπής ορίζεται,

κατά τον προβλεπόμενο στην παράγραφο 2 τρόπο, νόμιμος αναπληρωτής του.

4. Ο κατά τις παραγράΦους 2 και 3 ορισμός των τακτικών και αναπληρωματικών

μελών της επιτροπής πραγματοποιείται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την

υποβολή σχετικού αιτήματος εκ μέρους του ο.Κ.χ.Ε.. Αν παρέλθει η προθεσμία

αυτή άπρακτη, ο Ο.Κ.χ.Ε. έχει δικαίωμα να ορίσει αυτός το μη υποδεικνυόμενο

εμπροθέσμως μέλος, το οποίο για μεν τη θέση του προέδρου πρέπει να είναι είτε

δικηγόρος παρ' εΦέταις είτε Φύλακας μεταγραΦών και υποθηκών είτε

συμβολαιογράΦος με πενταετή υπηρεσία στο εν λόγω λειτούργημα, για δε τη θέση

των υπόλοιπων μελών πρέπει να είναι ένας αγρονόμος-τοπογράΦος μηχανικός με

πενταετή υπηρεσία και ένας ακόμη από τους αμέσως προηγουμένως

αναφερόμενους νομικούς, με τριετή υπηρεσία, με τη σειρά που αυτοί

αναγράΦονται στο κείμενο της παρούσας διάταξης.

5. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η συγκρότηση της Επιτροπής

στην υπό κτηματογράΦηση περιοχή σύμΦωνα με τις διατάξεις των παραγράΦων 2,

3 και 4, ο ο.Κ.χ.Ε. μπορεί με αιτιολογημένη απόΦασή του να συγκροτήσει την

Επιτροπή και οπουδήποτε αλλού εκτός από την υπό κτηματογράΦηση περιοχή,

ζητώντας εκ νέου την υπόδειξη όλων των μελών της από αντίστοιχους Φορείς της

περιοχής όπου πρόκειται να λειτουργήσει και, σε κάθε περίπτωση, από
αντίστοιχους Φορείς της Αθήνας.

6. Με απόΦαση του ο.Κ.χ.Ε. και με την επιΦύλαξη όσων ορίζονται στην παράγραΦο

7, ρυθμίζονται η κατά τόπον αρμοδιότητα της Επιτροπής και ο τρόπος λειτουργίας

της, η γραμματειακή της υποστήριξη, η αμοιβή των μελών και του γραμματέα της, η

οποία καθορίζεται κατά τις κείμενες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλη σχετική
λεπτομέρεια.

7. Η Επιτροπή αποΦαίνεται για τις Ενστάσεις εΦαρμόζοντας τις εκάστοτε κείμενες

διατάξεις και πιθανολογώντας τα τιθέμενα ενώπιόν της πραγματικά περιστατικά με

βάση: α) όλα τα νόμιμα αποδεικτικά μέσα, τα οποία προαποδεικτικώς

προσκομίζουν τα μέρη, β) τις πληροΦορίες που έχει υποχρέωση να παρέχει σε

αυτήν το αρμόδιο ΓραΦείο Κτηματογράφησης με τη μορΦή υπομνήματος ή κατ'

άλλον τρόπο. Η Επιτροπή αποΦαίνεται αιτιολογημένως για τις Ενστάσεις εντός
Ι



προθεσμίας δύο (2) μηνών από την παράδοση σε αυτήν από το αρμόδιο ΓραΦείο

Κτηματογράφησης των Φακέλων των ενστάσεων. Η προθεσμία αυτή μπορεί να

παρατείνεται για δύο (2) ακόμη μήνες με απόΦαση του ο.Κ.χ.Ε.. Δεν θεωρείται

επαρκής αιτιολόγηση η απλή παραπομπή στο υπόμνημα που έχει εγχειρίσει στην

Επιτροπή, για την υποβοήθηση του έργου της, το ΓραΦείοΚτηματογράΦησης.

8. Ενώπιον των Επιτροπών οι ενδιαΦερόμενοι μπορούν να παρίστανται είτε

αυτοπροσώπως είτε μετά ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου. Στη διαδικασία αυτή

επιτρέπεται η συμμετοχή τεχνικών συμβούλων των παρισταμένων.

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

οποίο ενημερώνονται όσοι έχουν έwομο συμΦέρον, καθώς και κάθε σχετικό ζήτημα

τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα, ρυθμίζονται με απόΦαση του Υπουργού

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία δημοσιεύεται στην

ΕΦημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην ως άνω απόΦαση ως τρόπος ενημέρωσης των

ενδιαΦερομένων για τον τόπο και το χρόνο συνεδρίασης της Επιτροπής μπορεί να

προβλέπεται η δημοσιοποίηση των σχετικών εκθεμάτων για τις συνεδριάσεις της

Επιτροπής στην ιστοσελίδα της εταιρείας «KTHMATOΛOΓlOΑΝΩΝΥΜΗΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

όπως αυτή μετονομάζεται. 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.

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, για τις οποίες δεν έχουν υποβληθεί

Ενστάσεις, 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 ..

1. Σε ακίνητο που βρίσκεται μέσα σε σχέδιο πόλε<;ιJςή 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 Δημοσίου 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 νόμου αυτού, 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 ..

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράΦου εΦαρμόζονται για ακίνητο εμβαδού

μέχρι 2.000 Τ.μ.. Για ενιαίο ακίνητο εμβαδού μεγαλύτερου των 2.000 Τ.μ., οι

διατάξεις της προηγούμενης παραγράΦου εΦαρμόζονται μόνο εΦόσον στο ακίνητο

υΦίσταται κατά την 31.12.2002 κτίσμα που καλύπτει ποσοστό τουλάχιστον τριάντα

τοις εκατό (30%)του ισχύοντος συντελεστή δόμησης στην περιοχή.

3. ΑποΦάσεις που εκδόθηκαν από τις επιτροπές ενστάσεων που προβλέπονται στα

άρθρα 6, 7 και 10 του Ν. 2308/1995, με τις οποίες αναγνωρίζονται δικαιώματα του

Δημοσίου σε ακίνητα που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράΦου 1,



επανεξετάζονται σύμΦωνα με τις διατάξεις της παραγράΦου αυτής, μέσα σε

προθεσμία τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με απόΦαση του

Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζεται η

διαδικασία επανεξέτασης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εΦαρμογή της

παραγράΦου αυτής.
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