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ΘΕΜΑ: «Έναρξη ισχύος των διατυπώσεων του άρθρ. 5 του Ν. 2308/1995, όπως ισχύει 

σήµερα, µετά τη τροποποίηση µε τον ν. 4164/2013 για τη σύνταξη συµβολαίων για τη σύσταση, 

µετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εµπράγµατων δικαιωµάτων ή άλλων εγγραπτέων στα 

κτηµατολογικά βιβλία δικαιωµάτων επί των ακινήτων που βρίσκονται  στον βρίσκονται  στον 

προκαποδιστριακό ∆ήµο Κάτω Αχαΐας και στις Κοινότητες Αλισσού, Κάτω Αλισσού, Αγίου 

Βασιλείου Πατρών, Ακταίου, Αραχωβιτίκων, Βραχναίϊκων, ∆ρεπάνου, Ελικίστρας, Καµινίων, 

Κάτω Καστριτσίου, Κρήνης (Πατρών), Μιντιλογλίου, Μονοδενδρίου, Οβριάς, Παραλίας, 

Πετρωτού, Πλατανίου, Ρίου, Ρογιτίκων, Σαραβαλίου, Σουλίου, Τσουκαλαϊίκων και 

Ψαθοπύργου της Περιφερειακής  Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος, για τη 

διεξαγωγή δικών καθώς και για την αίτηση καταχώριση της πράξης στα βιβλία µεταγραφών και 

υποθηκών του αρµόδιου Υποθηκοφυλακείου» 

 
 
Αξιότιµοι κύριοι/κυρίες,  

 

Σχετικά µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 5 του Ν. 2308/1995 όπως ισχύει για 

τη σύνταξη συµβολαίων για τη σύσταση, µετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εµπράγµατων 

δικαιωµάτων ή άλλων εγγραπτέων στα κτηµατολογικά βιβλία δικαιωµάτων σε ακίνητα που 

ανήκουν στον   προκαποδιστριακό ∆ήµο Κάτω Αχαΐας και στις Κοινότητες Αλισσού, Κάτω 

Αλισσού, Αγίου Βασιλείου Πατρών, Ακταίου, Αραχωβιτίκων, Βραχναίϊκων, ∆ρεπάνου, 

Ελικίστρας, Καµινίων, Κάτω Καστριτσίου, Κρήνης (Πατρών), Μιντιλογλίου, Μονοδενδρίου, 



Οβριάς, Παραλίας, Πετρωτού, Πλατανίου, Ρίου, Ρογιτίκων, Σαραβαλίου, Σουλίου, 

Τσουκαλαϊίκων και Ψαθοπύργου της Περιφερειακής  Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας 

∆υτικής Ελλάδος, και τη διεξαγωγή δικών, από την έναρξη της ανάρτησης έως τις πρώτες 

εγγραφές και την αίτηση καταχώρισης της πράξης στα τηρούµενα βιβλία στα αρµόδια 

υποθηκοφυλακεία αναφέρουµε τα ακόλουθα: 

 

Σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 133/11/01-04-2021 απόφαση του ∆.Σ. του ν.π.δ.δ. Ελληνικό 

Κτηµατολόγιο, ως ηµεροµηνία έναρξης της ανάρτησης των προσωρινών κτηµατολογικών 

στοιχείων για τα ακίνητα των ανωτέρω περιοχών ορίσθηκε η 19η Απριλίου  2021.  Όποιος 

έχει έννοµο συµφέρον µπορεί µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών από την ανωτέρω 

ηµεροµηνία να υποβάλει αίτηση διόρθωσης κτηµατολογικών στοιχείων κατά των στοιχείων 

της Ανάρτησης στο αρµόδιο Γραφείο Κτηµατογράφησης. Για τους κατοίκους της αλλοδαπής 

και το Ελληνικό ∆ηµόσιο η αντίστοιχη προθεσµία είναι τέσσερις (4) µήνες. Η υποβολή των 

ανωτέρων γίνεται και ηλεκτρονικά µέσω του «Ε-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ/ Ηλεκτρονικές 

Υπηρεσίες» στο www.ktimatologio.gr ή στο αρµόδιο Γραφείο Κτηµατογράφησης κατόπιν 

ραντεβού. 

Ειδικά, για την αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλµατος η προθεσµία υποβολής είναι µέχρι 

την 18η Οκτωβρίου 2021. Μέχρι την ίδια ηµεροµηνία µπορούν να υποβάλλονται και 

εκπρόθεσµες δηλώσεις. 

  

Α. Κατά τα οριζόµενα στο άρθ. 5 παρ. 1 του Νόµου 2308/1995 όπως ισχύει, από την 

ηµεροµηνία έναρξης της ανάρτησης των προσωρινών κτηµατολογικών πινάκων και 

διαγραµµάτων και 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  των ανωτέρω περιοχών 

αν δεν µνηµονεύεται στο συµβόλαιο και δεν επισυνάπτεται σε αυτό πιστοποιητικό 

κτηµατογραφούµενου ακινήτου, που εκδίδεται από το αρµόδιο Γραφείο 

Κτηµατογράφησης.  

 

1. Σε ό,τι αφορά στη σύνταξη συµβολαίων, το άρθ. 5 παρ. 1 του Ν.2308/1995, όπως ισχύει, 

προβλέπει ρητή ακυρότητα και η παρ. 3 του ίδιου άρθρου απαγορεύει στον 

Υποθηκοφύλακα να καταχωρίσει  ένα τέτοιο άκυρο συµβόλαιο. Κρίσιµος χρόνος 

προσκόµισης του πιστοποιητικού κτηµατογραφούµενου ακινήτου είναι, όχι ο χρόνος 

ελέγχου από τον υποθηκοφύλακα, αλλά ο χρόνος σύνταξης του συµβολαίου. Αν 

συνεπώς ο χρόνος σύνταξης του συµβολαίου είναι προγενέστερος της έναρξης περιόδου 



των απαγορεύσεων του άρθ. 5 του  Ν. 2308/1995, δεν τίθεται θέµα ελέγχου της ύπαρξης ή 

όχι πιστοποιητικού κτηµατογραφούµενου ακινήτου. 

 

2. Επί του  πιστοποιητικού κτηµατογραφούµενου ακινήτου αναγράφεται ο Κωδικός Αριθµός 

Εθνικού Κτηµατολογίου (ΚΑΕΚ) του ακινήτου που αφορά η συµβολαιογραφική πράξη, 

όπως αυτό (το ακίνητο) έχει κτηµατογραφηθεί µέχρι τη στιγµή της ανάρτησης των 

στοιχείων  και περιέχονται στοιχεία εκ του προσωρινού κτηµατολογικού διαγράµµατος 

της ανάρτησης. 

 

3. Το πιστοποιητικό κτηµατογραφούµενου ακινήτου αφορά µόνον στο γεωτεµάχιο και όχι 

στις διηρηµένες ιδιοκτησίες ανεξαρτήτως αν η υπό σύνταξη συµβολαιογραφική πράξη 

αφορά σε γεωτεµάχιο ή σε διηρηµένη ιδιοκτησία. 

Σε περίπτωση κατά την οποία το ακίνητο για το οποίο ζητείται η χορήγηση πιστοποιητικού 

κτηµατογραφούµενου ακινήτου δεν έχει εντοπιστεί ή έχει εντοπιστεί λανθασµένα στα 

στοιχεία της ανάρτησης, τότε ο/οι αιτούµενος/οι οφείλει/ουν να εντοπίσει/ουν ορθά επί των 

προσωρινών κτηµατολογικών στοιχείων  και να λάβει/ουν το/τα πιστοποιητικό/ά 

κτηµατογραφούµενου ακινήτου, στο οποίο θα αναγράφεται ο Κωδικός Αριθµός Εθνικού 

Κτηµατολογίου (ΚΑΕΚ) που αφορά στο ορθώς εντοπισµένο ακίνητο, το οποίο άλλωστε 

περιγράφεται στην υπό σύνταξη συµβολαιογραφική πράξη. 

Εάν το εντοπισθέν ακίνητο είχε αποτυπωθεί εντός ευρύτερης περιοχής τότε χορηγείται 

πιστοποιητικό κτηµατογραφούµενου ακινήτου µε τον Κωδικό Αριθµό Εθνικού 

Κτηµατολογίου (ΚΑΕΚ) της ευρύτερης περιοχής µε τα στοιχεία του αντίστοιχου προσωρινού 

κτηµατολογικού διαγράµµατος της ευρύτερης περιοχής.  

Σε καµία περίπτωση δεν εκδίδεται πιστοποιητικό κτηµατογραφούµενου ακινήτου για 

ανεντόπιστο ακίνητο. 

 

4. Το πιστοποιητικό κτηµατογραφούµενου ακινήτου εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως και 

χορηγείται σε οποιαδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη ή στους πληρεξούσιους 

δικηγόρους τους, στους συµβολαιογράφους ή νόµιµους αναπληρωτές τους ή σε 

οποιοδήποτε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο των προαναφερθέντων προσώπων. Για 

την έκδοση του πιστοποιητικού κτηµατογραφούµενου ακινήτου καταβάλλεται στο 

Γραφείο Κτηµατογράφησης πάγιο τέλος πέντε (5) ευρώ υπέρ ΕΚΧΑ κατά τα οριζόµενα 

στο άρθ. 2 παρ. 10 γ του Ν. 2308/1995, όπως ισχύει.   

 



Β.   Ειδικότερα κατά τα οριζόµενα στο τελ. εδάφιο του άρθ. 2 παρ. 9 του Ν.2308/1995, όπως  

ισχύει, µετά την ανάρτηση των στοιχείων της κτηµατογράφησης δεν επιτρέπεται η υποβολή 

δήλωσης εµπράγµατου δικαιώµατος µε αιτία κτήσης έκτακτη χρησικτησία,  εφόσον αφορά σε 

ακίνητο το οποίο καταχωρίσθηκε στα προσωρινά στοιχεία της ανάρτησης ως αγνώστου 

ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται η υποβολή ένστασης, για την απόδειξη της 

κατάθεσης της οποίας, το Γραφείο Κτηµατογράφησης εκδίδει, αντί του πιστοποιητικού 

κτηµατογραφούµενου ακινήτου, πιστοποιητικό υποβολής ένστασης. Η ένσταση επιδίδεται 

στο Ελληνικό ∆ηµόσιο επί ποινή απαραδέκτου και το αποδεικτικό της επιδόσεως αυτής 

από κοινού µετά του πιστοποιητικού υποβολής ένστασης, χρησιµοποιείται για τα σύνταξη 

συµβολαίων, τη διεξαγωγή δικών και τις εγγραφές στα τηρούµενα βιβλία στα αρµόδια 

υποθηκοφυλακεία. 

Η ανωτέρω διάταξη θεσπίστηκε προκειµένου να αποκλειστεί ο κίνδυνος επιτήδειοι να 

σπεύσουν µετά την ανάρτηση να δηλώσουν ακίνητα µε έκτακτη χρησικτησία σε ακίνητα που 

έχουν καταχωριστεί στα στοιχεία της ανάρτησης ως αγνώστου ιδιοκτήτη.  

 

Γ.   Σύµφωνα µε το άρθ. 5 παρ. 2 του Ν.2308/1995, όπως ισχύει, από την ηµεροµηνία  

έναρξης της ανάρτησης έως τις πρώτες εγγραφές δεν επιτρέπεται χωρίς προσκόµιση του 

πιστοποιητικού κτηµατογραφούµενου ακινήτου η συζήτηση ενώπιον του δικαστηρίου 

υπόθεσης, που έχει ως αντικείµενο εγγραπτέο στα κτηµατολογικά βιβλία δικαίωµα, εφόσον 

τη συζήτηση επισπεύδει ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης.  

Για την έκδοση και τη χορήγηση του πιστοποιητικού κτηµατογραφούµενου ακινήτου ισχύουν 

τα αναφερόµενα στο σηµείο Α.4 κατά αναλογία.  

Σε ό,τι αφορά στη διεξαγωγή δικών, που έχουν ως αντικείµενο εγγραπτέο στα κτηµατολογικά 

στοιχεία δικαίωµα η ρύθµιση δεν διακρίνει το είδος του δικαστηρίου, ούτε τη δικαιοδοσία, 

ούτε το βαθµό, ούτε τη διαδικασία. 

Σε κάθε περίπτωση, σε αντίθεση µε τα συµβόλαια για τα οποία προβλέπεται αυτοδίκαιη 

ακυρότητα στην παρ. 1 του άρθ. 5 του Ν.2308/1995 όπως ισχύει, στη διεξαγωγή δικών η µη 

προσκόµιση πιστοποιητικού κτηµατογραφούµενου ακινήτου είναι δικονοµικό ελάττωµα, το 

οποίο µόνο δικαστικά µπορεί να ελεγχθεί (µε ένδικα µέσα) ή στο µέτρο που αφορά 

ασφαλιστικά µέτρα µε ανάκληση της απόφασης.   

 

∆.  Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 3 του ίδιου νόµου, όπως ισχύει από την ηµεροµηνία  

έναρξης της ανάρτησης έως τις πρώτες εγγραφές «…  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 …… και 

αντίγραφο της πράξης. Εάν στη µεταγραπτέα δικαιοπραξία έχει επισυναφθεί, σύµφωνα µε 

την ισχύουσα νοµοθεσία, τοπογραφικό διάγραµµα, αντίγραφό του συνοδεύει τη δήλωση 

αυτή». Επιπλέον σύµφωνα µε το άρθ. 2 παρ. 6 τελευταίο εδάφιο του ίδιου νόµου «Μετά την 

έναρξη της προθεσµίας που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 απαγορεύεται η 

µεταγραφή, εγγραφή ή σηµείωση οποιασδήποτε πράξης στα τηρούµενα στα 

υποθηκοφυλακεία βιβλία, εφόσον στην αίτηση που υποβάλλεται προς τον υποθηκοφύλακα 

δεν επισυνάπτεται δήλωση εγγραπτέου δικαιώµατος της παραγράφου 1, απευθυνόµενη 

προς τον αρµόδιο για την κτηµατογράφηση φορέα που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της 

παρ. 3 του άρθρου 1 σε σχέση µε το δικαίωµα, στο οποίο αφορά η πράξη». 

Κατά συνέπεια, µετά τη σύνταξη οποιασδήποτε πράξης που αφορά στη σύσταση, µετάθεση, 

αλλοίωση ή κατάργηση εµπράγµατων δικαιωµάτων ή άλλων εγγραπτέων στα κτηµατολογικά 

βιβλία δικαιωµάτων σε ακίνητα των ανωτέρω περιοχών, θα πρέπει στην αίτηση που 

υποβάλλεται στον Υποθηκοφύλακα να επισυνάπτεται δήλωση/δηλώσεις 

συµπληρωµένη/ες  από τον/τους υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης, µε απλό αντίγραφο της 

πράξης, καθώς και αντίγραφο του τοπογραφικού (αν έχει επισυναφθεί στην 

µεταγραπτέα πράξη κατά την ισχύουσα νοµοθεσία) καθώς και το «Έντυπο προσωρινής 

καταχώρησης δήλωσης και υπολογισµού τέλους» και το αποδεικτικό καταβολής του 

παγίου τέλους κτηµατογράφησης.   

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 3 εδάφιο γ του ίδιου νόµου «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 τα προβλεπόµενα 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».  

 

Επιπλέον ο αρµόδιος Υποθηκοφύλακας από την έναρξη της ανάρτησης των προσωρινών 

κτηµατολογικών στοιχείων αποστέλλει στο αρµόδιο γραφείο κτηµατογράφησης 

διαβιβαστικό, συνοδευόµενο από κατάσταση των µεταγεγραµµένων/ εγγεγραµµένων 



πράξεων, στην οποία αποτυπώνεται ανά πράξη ο αριθµός πρωτοκόλλου αίτησης 

καταχώρισης της πράξης, µε συνηµµένες τις αντίστοιχες δηλώσεις του Ν.2308/1995 µε τα 

κατά το άρθρο 5 παρ.3 του Ν.2308/1995, όπως ισχύει, συνυποβαλλόµενα έγγραφα καθώς και 

το «έντυπο προσωρινής καταχώρισης δήλωσης και υπολογισµού τέλους» και το αποδεικτικό 

καταβολής του πάγιου τέλους κτηµατογράφησης. Υπενθυµίζεται ότι το ανωτέρω 

διαβιβαστικό περιλαµβάνει υποχρεωτικά τον αριθµό των δηλώσεων και την αντίστοιχη 

χρονική περίοδο αναφοράς.  

 

Επισηµαίνουµε ότι σε περιπτώσεις κατάργησης ήδη δηλωθέντων δικαιωµάτων π.χ.  

παραίτηση από την επικαρπία, άρση υποθήκης, εξάλειψη προσηµείωσης, άρση κατάσχεσης, 

άρση διαλυτικής αίρεσης, κατάργηση δουλείας, πράξη εξόφλησης, διαγραφή αγωγής µε 

δικαστική απόφαση της εκουσίας διαδικασίας, διαγραφή αγωγής µε τελεσίδικη απόφαση, 

εγγραπτέα δικαιώµατα του ∆ήµου λόγω εξόφλησης της αποζηµίωσης προς αυτόν  κτλ. 

υποβάλλεται η δήλωση ∆2΄. Για την εν λόγω δήλωση δεν οφείλεται πάγιο τέλος 

κτηµατογράφησης. Ο Υποθηκοφύλακας επί της ως άνω δήλωσης σηµειώνει στον 

προβλεπόµενο χώρο τον τόµο, αριθµό, και την ηµεροµηνία µεταγραφής/εγγραφής, τον 

αριθµό πρωτοκόλλου της αίτησης καταχώρισης της πράξης. 

 

Ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη  συνεργασία σας, η οποία αποσκοπεί στη διαρκή 

ενηµέρωση των κτηµατολογικών στοιχείων. Αναγνωρίζουµε τη συµβολή σας στο δύσκολο 

έργο της κτηµατογράφησης, της οποίας στόχος είναι οι ορθές και ακριβείς εγγραφές.  

Για την επίτευξη άλλωστε του σκοπού αυτού εργαζόµαστε όλοι στην κτηµατογράφηση.  

Είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή πληροφορία.  

 

Με εκτίµηση 
 
 

Έλενα Φουγιαξή 
∆ικηγόρος 

Προϊσταµένη Τµήµατος Νοµικής Υποστήριξης Κτηµατογράφησης 
Νοµική ∆ιεύθυνση 

 

 

Συνηµ.: 

1. Έντυπο δήλωσης κατάργησης εγγραπτέου δικαιώµατος (∆.2΄) 

2. Πίνακας Γραφείων Κτηµατογράφησης 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

 
 

Ευδήµου 80, ΤΚ26333, Εργατικές Κατοικίες Πάτρας (Άνθειας)  τηλ.: 2610-911314,   

e-mail: ktima.patra@gmail.com 

Ωράριο λειτουργίας: Καθηµερινά 08:00 – 16:00 και κάθε Τετάρτη 08:00-20:00. 

 

 
 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
 
 

1) Κτηµατολογικό Γραφείο ∆υτικής Ελλάδας 

2) Συντονιστική Επιτροπή Συµβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας 

3) Συµβολαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών-Πειραιώς, Αιγαίου και ∆ωδεκανήσου 

4) Συµβολαιογραφικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης  

5) Συµβολαιογραφικός Σύλλογος Θράκης 

6) Συµβολαιογραφικός Σύλλογος Κρήτης 

7) Συµβολαιογραφικός Σύλλογος Ιωαννίνων 

8) Συµβολαιογραφικός Σύλλογος Κέρκυρας 

9) Συµβολαιογραφικός Σύλλογος Ναυπλίου 

10) Συµβολαιογραφικός Σύλλογος Λάρισας 

11) Συµβολαιογραφικός Σύλλογος Πάτρας 

12) Ολοµέλεια Προέδρων ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος 

13) ∆ικηγορικός Σύλλογος Πάτρας 

14) Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος 
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