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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΘΕΜΑ : ““ΟΟδδηηγγίίαα γγιιαα ττηηνν σσηηµµεείίωωσσηη ττωωνν δδιιοοιικκηηττιικκώώνν ππρράάξξεεωωνν πποουυ εεκκδδίίδδοοννττααιι

σστταα ππλλααίίσσιιαα ττηηςς ααππααλλλλοοττρρίίωωσσηηςς αακκιιννήήττωωνν εεκκττόόςς σσχχεεδδίίοουυ,, ττηηςς

ααππααλλλλοοττρρίίωωσσηηςς αακκιιννήήττωωνν σσεε αασσττιικκέέςς ππεερριιοοχχέέςς κκααιι ππεερριιοοχχέέςς γγεεννιικκοούύ

πποολλεεοοδδοοµµιικκοούύ σσχχεεδδιιαασσµµοούύ κκααιι ττηηςς εεππίίσσππεευυσσηηςς εεφφααρρµµοογγήήςς

ρρυυµµοοττοοµµιικκοούύ σσχχεεδδίίοουυ γγιιαα ττηηνν κκαατταασσκκεευυήή δδηηµµοοσσίίωωνν έέρργγωωνν σσττιιςς

εεγγγγρρααφφέέςς ττοουυ ΕΕθθννιικκοούύ ΚΚττηηµµααττοολλοογγίίοουυ””..

         Σύµφωνα µε την παράγρ.9 του άρθρου 2 "Τροποποίηση και συµπλήρωση του

Ν. 2664/1998…" του Ν.3481/2006 "Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό

Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες

διατάξεις", η καταχώρηση στο Κτηµατολόγιο διοικητικών πράξεων γίνεται µε αίτηση

από την αρµόδια, για την έκδοση ή κύρωσή της, αντίστοιχα, αρχή, η οποία ενεργεί

είτε αυτεπαγγέλτως, είτε κατόπιν αιτήµατος προς αυτήν όποιου έχει έννοµο

συµφέρον.  

        Με την παρούσα οδηγία γίνεται µια προσπάθεια να αντιµετωπισθεί η έλλειψη

σηµείωσης των διοικητικών πράξεων στα λειτουργούντα Κτηµατολογικά Γραφεία, οι

οποίες εκδίδονται στα πλαίσια της απαλλοτρίωσης ακινήτων εκτός σχεδίου, της
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απαλλοτρίωσης ακινήτων σε αστικές περιοχές και περιοχές γενικού πολεοδοµικού

σχεδιασµού και της επίσπευσης εφαρµογής ρυµοτοµικού σχεδίου  για την κατασκευή

δηµοσίων έργων. 

        Η εγκύκλιος αυτή να γνωστοποιηθεί σε όλες τις Υπηρεσίες που εµπλέκονται µε

απαλλοτριώσεις και εφαρµογές ρυµοτοµικών σχεδίων για την κατασκευή δηµοσίων

έργων, οι οποίες και εντέλλονται να την εφαρµόσουν.   

Οι Υπηρεσίες, οι οποίες είναι αρµόδιες για την σύνταξη των κτηµατολογίων που

συνοδεύουν τις αντίστοιχες προς σηµείωση διοικητικές πράξεις εντέλλονται να

υποβάλλουν στην αρµόδια, για την έκδοση ή κύρωση των υπόψη διοικητικών

πράξεων, αρχή τα απαραίτητα στοιχεία, σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία και να

συνδράµουν την τελευταία στην συλλογή - σύνταξη όλων των απαραίτητων

στοιχείων παλαιότερων κτηµατολογίων για την σηµείωσή τους στις εγγραφές των

λειτουργούντων Κτηµατολογικών Γραφείων. 

      Η παρούσα εγκύκλιος να αναρτηθεί µαζί µε τα συνηµµένα στην ιστοσελίδα της

Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. (ggde.gr).  
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εεππίίσσππεευυσσηηςς εεφφααρρµµοογγήήςς ρρυυµµοοττοοµµιικκοούύ σσχχεεδδίίοουυ γγιιαα ττηηνν

κκαατταασσκκεευυήή δδηηµµοοσσίίωωνν έέρργγωωνν σσττιιςς εεγγγγρρααφφέέςς ττοουυ ΕΕθθννιικκοούύ

ΚΚττηηµµααττοολλοογγίίοουυ
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11..ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΑΑ

Η απαλλοτρίωση είναι µια διοικητική πράξη που συντάσσεται µε σκοπό να εξυπηρετήσει την

κατασκευή δηµοσίων έργων και πολεοδοµικούς σκοπούς (δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων

και χώρων για κτίρια κοινής ωφέλειας). Η επίσπευση ρυµοτοµικού σχεδίου είναι µία

διοικητική πράξη που συντάσσεται µε σκοπό να εξυπηρετήσει την διάνοιξη - διαπλάτυνση

δρόµων σε περιοχές µε εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο. Και οι δύο προαναφερόµενες

διοικητικές πράξεις αποτελούνται από δύο διακριτά στάδια: α) την κήρυξη - επίσπευση και β) 

την συντέλεση της πράξης. 

Η κήρυξη της απαλλοτρίωσης - επίσπευση εφαρµογής ρυµοτοµικού σχεδίου είναι εγγραπτέα

πράξη και σηµειώνεται στα Κτηµατολογικά Φύλλα των γεωτεµαχίων που αφορά (Ν.2664/98, 

άρθρο 12). Με την συντέλεση της πράξης ολοκληρώνεται η διαδικασία και τα ακίνητα ή τα

τµήµατα αυτών, όπως περιγράφονται στα αντίστοιχα διαγράµµατα της πράξης αναλογισµού

της κήρυξης της απαλλοτρίωσης - επίσπευσης (αν δεν έχουν τροποποιηθεί µε επόµενη

πράξη της διοίκησης) περιέρχονται στην κυριότητα του Ελληνικού ∆ηµοσίου (εκτός αν

ορίζεται διαφορετικά από την ίδια την διοικητική πράξη). Η απαλλοτρίωση - επίσπευση

δύναται να ανακληθεί µερικώς ή ολικώς από την αρχή που κηρύχθηκε. Οι εκδιδόµενες

αποφάσεις ανάκλησης απαλλοτρίωσης συντελεσµένης ή µη και της επίσπευσης εφαρµογής

εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου, καταχωρίζονται µε επιµέλεια των ενδιαφεροµένων στα

Κτηµατολογικά Φύλλα. 

22.. ΚΚΗΗΡΡΥΥΞΞΗΗ ΑΑΠΠΑΑΛΛΛΛΟΟΤΤΡΡΙΙΩΩΣΣΗΗΣΣ -- ΕΕΠΠΙΙΣΣΠΠΕΕΥΥΣΣΗΗ ΕΕΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΓΓΗΗΣΣ ΡΡΥΥΜΜΟΟΤΤΟΟΜΜΙΙΚΚΟΟΥΥ ΣΣΧΧΕΕ∆∆ΙΙΟΟΥΥ

22..11 ΣΣττοοιιχχεείίαα ΚΚήήρρυυξξηηςς ΑΑππααλλλλοοττρρίίωωσσηηςς -- ΕΕππίίσσππεευυσσηηςς ΕΕφφααρρµµοογγήήςς ΡΡυυµµοοττοοµµιικκοούύ ΣΣχχεεδδίίοουυ

• Η απόφαση κήρυξης της απαλλοτρίωσης - επίσπευσης εφαρµογής ρυµοτοµικού

σχεδίου δηµοσιεύεται σε ΦΕΚ και συνοδεύεται από τα αντίστοιχα κτηµατολογικά

διαγράµµατα και τους κτηµατολογικούς πίνακες της πράξης αναλογισµού κατά

περίπτωση. Τα στοιχεία που περιλαµβάνουν αναφέρονται στο χρόνο σύνταξής της. 

• Στους κτηµατολογικούς πίνακες αναγράφονται οι φερόµενοι - εικαζόµενοι ιδιοκτήτες (ως

οι καθ' ου η απαλλοτρίωση - επίσπευση) που προέκυψαν από την σχετική

κτηµατογράφηση της διοικητικής πράξης. Ως εκ τούτου τα στοιχεία προσώπου των

παραπάνω φερόµενων ιδιοκτητών που αναγράφονται ενδέχεται να είναι ελλιπή ή

αόριστα (π.χ. µόνο όνοµα, επώνυµο και πατρώνυµο ή «ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ», «ΑΦΟΙ...»). 
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• Οι ∆ηµόσιες εκτάσεις που περιλαµβάνονται στο όριο απαλλοτρίωσης δεν κηρύσσονται

και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται απαλλοτριωµένες. 

22..22 ΕΕγγγγρρααφφήή -- ΚΚααττααχχώώρριισσηη σσττοο ΚΚττηηµµααττοολλόόγγιιοο

Η αίτηση καταχώρισης της διοικητικής πράξης στο Κτηµατολόγιο γίνεται στο αρµόδιο

Κτηµατολογικό Γραφείο. Όταν η απαλλοτρίωση - επίσπευση εφαρµογής ρυµοτοµικού

σχεδίου αναφέρεται σε ακίνητα που ανήκουν στην αρµοδιότητα πολλών Κτηµατολογικών

Γραφείων θα πρέπει να υποβληθούν ισάριθµες αιτήσεις σε κάθε Κτηµατολογικό Γραφείο µε

τα αντίστοιχα ακίνητα. 

Η καταχώριση της διοικητικής πράξης γίνεται µε τη σηµείωσή της στα Κτηµατολογικά Φύλλα

των ακινήτων του Κτηµατολογίου που επηρεάζονται. Σε αυτά καταχωρείται η αντίστοιχη

απόφαση, καθώς και οι ΥΠΕΡ΄ΟΥ (π.χ. το ∆ηµόσιο) και οι ΚΑΘ΄ΟΥ (ο φερόµενος ιδιοκτήτης) 

η απαλλοτρίωση. 

22..33 ΣΣττοοιιχχεείίαα ΚΚήήρρυυξξηηςς ΑΑππααλλλλοοττρρίίωωσσηηςς -- ΕΕππίίσσππεευυσσηηςς ΕΕφφααρρµµοογγήήςς ΡΡυυµµοοττοοµµιικκοούύ ΣΣχχεεδδίίοουυ

σσεε σσχχέέσσηη µµεε ττιιςς ΚΚττηηµµααττοολλοογγιικκέέςς ΕΕγγγγρρααφφέέςς

• Τα κτηµατολογικά διαγράµµατα της υπόψη διοικητικής πράξης σε σχέση µε τα

διαγράµµατα του Κτηµατολογίου είναι αναµενόµενο να παρουσιάζουν διαφορές στην

αποτύπωση των ακινήτων (στη θέση και στα όρια τους), καθώς έχουν συνταχθεί µε

άλλες τεχνικές προδιαγραφές και µεθοδολογία και σε διαφορετικό χρόνο. Συνεπώς θα

υπάρχουν περιπτώσεις, όπου δεν θα ταυτίζονται τα ακίνητα που περιλαµβάνονται στην

απαλλοτρίωση - περιοχή εφαρµογής ρυµοτοµικού σχεδίου µε τα γεωτεµάχια του

Κτηµατολογίου. Καθώς όµως η υπό απαλλοτρίωση - ρυµοτόµηση περιοχή (ζώνη) είναι

σαφώς καθορισµένη στα διαγράµµατα που συνοδεύουν την διοικητική πράξη, για τις

ανάγκες ένταξης της στο Κτηµατολόγιο θα πρέπει να προσδιορισθούν τα γεωτεµάχια

(ΚΑΕΚ)1 τα οποία επηρεάζονται χωρικά από την απαλλοτρίωση - εφαρµογή του

ρυµοτοµικού σχεδίου και στα οποία θα γίνει η σηµείωση. 

•    Μεταξύ των κτηµατολογικών στοιχείων της κήρυξης της απαλλοτρίωσης - επίσπευσης και

του Κτηµατολογίου αναµένεται να υπάρχουν τόσο χωρικές διαφορές στα ακίνητα, όσο

και διαφορές στους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Παρόλα αυτά και λόγω του

κτηµατοκεντρικού χαρακτήρα της ίδιας της διοικητικής πράξης (άρθρο 5 του

Ν.2882/2001), το κύρος και η ισχύς της είναι ανεξάρτητα από τυχόν διαφοροποιήσεις

που εντοπίζονται. Εποµένως, είναι δυνατή η καταχώριση της πράξης στο

Κτηµατολόγιο, αφού εντοπιστούν τα επηρεαζόµενα γεωτεµάχια (ΚΑΕΚ) και βρεθεί η
                                               
1
ΚΑΕΚ : Κτηµατολογικός Αριθµός Εθνικού Κτηµατολογίου
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αντιστοίχισή τους µε τους ΚΑ∆Ε των ιδιοκτησιών που απαλλοτριώνονται - 

ρυµοτοµούνται ανεξαρτήτως της ταύτισης των ιδιοκτητών. 

Επισηµαίνουµε ότι, διαφορές στα εµπράγµατα δικαιώµατα µεταξύ αυτών που έχουν

καταχωρηθεί στους κτηµατολογικούς πίνακες των αντίστοιχων πράξεων αναλογισµών και

αυτών των Κτηµατολογικών Εγγραφών είναι επιτρεπτές µόνο στην περίπτωση που η

διοικητική πράξη έχει εκδοθεί προγενέστερα της ηµεροµηνίας της δηµιουργίας του

Κτηµατολογίου στην υπόψη περιοχή. Στην περίπτωση που η διοικητική πράξη έχει εκδοθεί

µεταγενέστερα της ηµεροµηνίας δηµιουργίας του Εθνικού Κτηµατολογίου, τα εµπράγµατα

δικαιώµατα είναι υποχρεωτικά αυτά των Κτηµατολογικών Εγγραφών.  

22..44 ΚΚααττάάθθεεσσηη ΑΑίίττηησσηηςς ΚΚααττααχχώώρριισσηηςς

Με την αίτηση εγγραφής πράξης (Αίτηση για Καταχώριση εγγραπτέας πράξης) 

(υπόδειγµα 1) (παράγρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2664/1998) για την καταχώριση - σηµείωση

της κήρυξης απαλλοτρίωσης - επίσπευσης στη βάση δεδοµένων του Εθνικού Κτηµατολογίου

συνυποβάλλονται από την αρµόδια, για την έκδοση ή κύρωσή της, αντίστοιχα, αρχή (άρθρο

2 "Τροποποίηση και συµπλήρωση του Ν.2664/1998…",παράγρ. 9 του Ν.3481/2006

"Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση

συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις"), η οποία ενεργεί είτε αυτεπαγγέλτως, είτε

κατόπιν αιτήµατος προς αυτήν όποιου έχει έννοµο συµφέρον, τα εξής :  

1. η απόφαση κήρυξης της απαλλοτρίωσης - επίσπευσης µε τους κτηµατολογικούς

πίνακες και τα διαγράµµατα της πράξης αναλογισµού που την συνοδεύουν (σε

αναλογική και ψηφιακή µορφή), 

2. το αντίστοιχο ΦΕΚ δηµοσίευσης της πράξης, 

3. περίληψη (του άρθρου 14, παράγρ. 4 του Ν.2664/1998, όπως έχει τροποποιηθεί βάσει

του άρθρου 2 του Ν.3481/2006, παράγρ. 7Α), (Περίληψη καταχώρισης εγγραπτέας

πράξης) (υπόδειγµα 2), 

4. αποσπάσµατα Κτηµατολογικών ∆ιαγραµµάτων των επηρεαζόµενων ακινήτων (σε

ψηφιακή µορφή), 

5. ο πίνακας των επηρεαζόµενων γεωτεµαχίων (ΚΑΕΚ), όπως προσδιορίστηκαν από την

αρµόδια Υπηρεσία, επί των οποίων ζητείται η σηµείωση της απαλλοτρίωσης - 

επίσπευσης (σε αναλογική και ψηφιακή µορφή), 
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6. ο πίνακας αντιστοίχισης ΚΑΕΚ - ΚΑ∆Ε2 ιδιοκτησίας(ιών) της αντίστοιχης πράξης

αναλογισµού (σε αναλογική και ψηφιακή µορφή), 

7. η ζώνη (τα όρια) της απαλλοτρίωσης - ρυµοτόµησης σε σύστηµα αναφοράς ΕΓΣΑ'87 

(σε ψηφιακή µορφή). 

Η αρµόδια αρχή που καταθέτει την αίτηση καταχώρισης στο Κτηµατολογικό Γραφείο έχει εξ

ολοκλήρου την ευθύνη για την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που υποβάλλει προς

καταχώριση (π.χ. πίνακας επηρεαζόµενων ΚΑΕΚ, πίνακας αντιστοίχησης).  

22..55 ΠΠρροοεεττοοιιµµαασσίίαα -- ΕΕννέέρργγεειιεεςς ΕΕππεεξξεερργγαασσίίααςς ∆∆εεδδοοµµέέννωωνν

1. Όσον αφορά την αίτηση της αρµόδιας αρχής για εγγραφή της σηµείωσης σε όλα τα

ακίνητα της απαλλοτρίωσης - επίσπευσης, για τη δηµιουργία του πίνακα των

επηρεαζόµενων ακινήτων και του πίνακα αντιστοίχησης που αναφέρθηκαν παραπάνω

προαπαιτείται η χορήγηση των στοιχείων που τηρούνται στο Κτηµατολόγιο. Η

χορήγηση γίνεται από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ κατόπιν αιτήµατος της αρµόδιας

Υπηρεσίας (Αίτηση Χορήγησης Στοιχείων), αφού συνυποβληθεί το διάγραµµα των

ορίων (ζώνη) της απαλλοτρίωσης - ρυµοτόµησης σε ψηφιακή µορφή (format dxf) και σε

σύστηµα συντεταµένων ΕΓΣΑ'87, ώστε να µπορέσει να γίνει εξαγωγή των απαραίτητων

δεδοµένων από τη βάση του λειτουργούντος Κτηµατολογίου. 

2. Η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ χορηγεί στην αιτούσα Υπηρεσία τα χωρικά και περιγραφικά

δεδοµένα του Κτηµατολογίου σε ψηφιακή µορφή (διαγράµµατα σε format dxf και

πίνακες µε στοιχεία: ΚΑΕΚ, στοιχεία προσώπων - ιδιοκτητών, ποσοστά συνιδιοκτησίας, 

κ.λπ.). 

3. Η αρµόδια Υπηρεσία µε επίθεση των σχετικών διαγραµµάτων της απαλλοτρίωσης - 

ρυµοτόµησης επί των διαγραµµάτων του Εθνικού Κτηµατολογίου θα πρέπει µε βάση τη

χωρική αντιστοίχιση: 

α) να εντοπίσει τα επηρεαζόµενα - από την απαλλοτρίωση - εφαρµογή ρυµοτοµικού

σχεδίου - γεωτεµάχια (ΚΑΕΚ) και να δηµιουργήσει τον αντίστοιχο πίνακα

επηρεαζόµενων ΚΑΕΚ. 

Επηρεαζόµενα γεωτεµάχια (ΚΑΕΚ) χαρακτηρίζονται όλα εκείνα τα γεωτεµάχια της

χωρικής Βάσης ∆εδοµένων του Εθνικού Κτηµατολογίου τα οποία τέµνονται από τα

όρια της απαλλοτρίωσης - ρυµοτόµησης ή και περιλαµβάνονται ολόκληρα εντός της

ζώνης της απαλλοτρίωσης - ρυµοτόµησης. 

                                               
2
ΚΑ∆Ε : Κτηµατολογικός Αριθµός ∆ηµοσίων Έργων



10/28 

β) να αντιστοιχίσει κάθε επηρεαζόµενο γεωτεµάχιο (ΚΑΕΚ) µε µία ή περισσότερες

απαλλοτριωµένες - ρυµοτοµούµενες ιδιοκτησίες (ΚΑ∆Ε) και να δηµιουργήσει τον

αντίστοιχο πίνακα αντιστοίχισης. 

Σηµειώνεται ότι ο ΚΑ∆Ε της απαλλοτριωµένης - ρυµοτοµούµενης ιδιοκτησίας είναι

µοναδικός και παραπέµπει στον αντίστοιχο φερόµενο ιδιοκτήτη (ή συνιδιοκτήτες) των

κτηµατολογικών πινάκων της απαλλοτρίωσης - επίσπευσης. 

Είναι δυνατόν σε ένα γεωτεµάχιο (ΚΑΕΚ) του Εθνικού Κτηµατολογίου να αντιστοιχούν

χωρικά περισσότερες απαλλοτριωµένες - ρυµοτοµούµενες ιδιοκτησίες (ΚΑ∆Ε), άρα να

προκύψει στον παραπάνω πίνακα αντιστοίχιση ενός ΚΑΕΚ µε πολλούς ΚΑ∆Ε

ιδιοκτησιών της πράξης αναλογισµού της απαλλοτρίωσης - επίσπευσης (ηµεροµηνία

δηµιουργίας κτηµατογραφικού υποβάθρου προγενέστερη από την ηµεροµηνία

καταχώρησης των Κτηµατολογικών Εγγραφών). 

Αντίστροφα, είναι δυνατόν σε περισσότερα (όµορα) γεωτεµάχια (ΚΑΕΚ) του Εθνικού

Κτηµατολογίου να αντιστοιχεί χωρικά µία απαλλοτριωµένη - ρυµοτοµούµενη ιδιοκτησία

(ΚΑ∆Ε), άρα να προκύψει στον πίνακα, αντιστοίχιση πολλών ΚΑΕΚ µε έναν ΚΑ∆Ε

ιδιοκτησίας της απαλλοτρίωσης - επίσπευσης. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται

σχετικό παράδειγµα. 

Παράδειγµα αντιστοίχισης ΚΑΕΚ - ΚΑ∆Ε Ιδιοκτησίας

Η ψηφιακή µορφή του πίνακα αντιστοίχησης είναι σε µορφή xls. 

Στις περιπτώσεις που στους κτηµατολογικούς πίνακες της πράξης αναλογισµού

αναφέρονται και οι ΚΑΕΚ, τότε ο πίνακας αντιστοίχισης µπορεί να προκύψει απευθείας

ΚΑΕΚ ΚΑ∆Ε απαλ/νης - ρυµοτοµούµενης

ιδιοκτησίας

ΚΑΕΚ-1 263 

ΚΑΕΚ-1 266 

ΚΑΕΚ-2 265 

ΚΑΕΚ-3 267 

ΚΑΕΚ-4 267 

ΚΑΕΚ-5 267 
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από τον κτηµατολογικό πίνακα της πράξης αναλογισµού της απαλλοτρίωσης - 

επίσπευσης, αλλά θα πρέπει να ελεγχθεί µε βάσει τα επικαιροποιηµένα στοιχεία του

Κτηµατολογίου που χορηγήθηκαν στην αρµόδια Υπηρεσία για τυχόν µεταβολές σε

κάποιο(α) ΚΑΕΚ λόγω µεταγενέστερης πράξης (π.χ. κατάτµησης). 

22..66 ΕΕππεεξξεερργγαασσίίαα σσττοο ΚΚττηηµµααττοολλοογγιικκόό ΓΓρρααφφεείίοο

2.6.1 Πρωτοκόλληση και επεξεργασία της αίτησης καταχώρισης

Η πρωτοκόλληση και η επεξεργασία της αίτησης καταχώρισης ακολουθεί τα εξής βήµατα: 

1. Η πρωτοκόλληση γίνεται µε είδος εγγράφου "ΑΠΟΦΑΣΗ", είδος εγγραπτέας πράξης

"ΚΗΡΥΞΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ - ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ

ΣΧΕ∆ΙΟΥ", εκδούσα αρχή "π.χ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ..." σε όλα τα γεωτεµάχια (ΚΑΕΚ) βάσει

της αίτησης και του πίνακα επηρεαζόµενων ΚΑΕΚ. 

2. Η αίτηση καταχωρείται σε κάθε γεωτεµάχιο (ΚΑΕΚ) που επηρεάζεται από την

απαλλοτρίωση - εφαρµογή του ρυµοτοµικού σχεδίου στην ενότητα των "ΛΟΙΠΩΝ

ΕΓΓΡΑΠΤΕΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ" µε είδος δικαιώµατος "κήρυξη απαλλοτρίωσης - 

επίσπευση εφαρµογής ρυµοτοµικού σχεδίου" µε στοιχεία:  

   ΥΠΕΡ΄ ΟΥ: Ελληνικό ∆ηµόσιο (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από την ίδια την

διοικητική πράξη). 

ΚΑΘ΄ ΟΥ: οι φερόµενοι ιδιοκτήτες µε βάση την αντιστοίχιση και τον ΚΑ∆Ε της

απαλλοτριωµένης - ρυµοτοµούµενης ιδιοκτησίας. 

Για κάθε επηρεαζόµενο γεωτεµάχιο (ΚΑΕΚ) θα δηµιουργηθούν τόσες εγγραφές ΚΑΘ' 

ΟΥ, όσες προκύπτουν από την αντιστοίχιση των ΚΑΕΚ µε τους ΚΑ∆Ε των

ιδιοκτησιών της απαλλοτρίωσης - ρυµοτόµησης (σύµφωνα µε τον πίνακα

αντιστοίχισης). 

2.6.2 Μαζική - αυτοµατοποιηµένη καταχώριση - επιπλέον απαιτήσεις

Στην περίπτωση που η προς καταχώριση κήρυξη απαλλοτρίωσης - επίσπευσης επηρεάζει

µεγάλο αριθµό ακινήτων, η διαδικασία καταχώρισης που περιγράφεται είναι δυνατόν να

αυτοµατοποιηθεί µε την υποστήριξη της Κτηµατολόγιο ΑΕ εφόσον έχουν παραδοθεί ψηφιακά

ο πίνακας των επηρεαζόµενων ακινήτων και ο πίνακας αντιστοίχησης. 
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33.. ΣΣΥΥΝΝΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΗΗ ΑΑΠΠΑΑΛΛΛΛΟΟΤΤΡΡΙΙΩΩΣΣΗΗΣΣ -- ΕΕΠΠΙΙΣΣΠΠΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ ΕΕΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΓΓΗΗΣΣ ΡΡΥΥΜΜΟΟΤΤΟΟΜΜΙΙΚΚΟΟΥΥ

ΣΣΧΧΕΕ∆∆ΙΙΟΟΥΥ

33..11 ΣΣττοοιιχχεείίαα ΣΣυυννττέέλλεεσσηηςς ΑΑππααλλλλοοττρρίίωωσσηηςς -- ΕΕππίίσσππεευυσσηηςς ΕΕφφααρρµµοογγήήςς ΡΡυυµµοοττοοµµιικκοούύ

ΣΣχχεεδδίίοουυ

Η απαλλοτρίωση - επίσπευση εφαρµογής ρυµοτοµικού σχεδίου συντελείται µε τη

δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της ειδοποίησης παρακατάθεσης

αποζηµίωσης δικαιούχων και της αµοιβής των πληρεξουσίων δικηγόρων και συνοδεύεται

από τα αντίστοιχα κτηµατολογικά διαγράµµατα και κτηµατολογικούς πίνακες των πράξεων

αναλογισµού κατά περίπτωση.  

Στους κτηµατολογικούς πίνακες αναγράφονται οι φερόµενοι - εικαζόµενοι ιδιοκτήτες (ως οι

καθ' ου η απαλλοτρίωση - επίσπευση) που προέκυψαν από την σχετική κτηµατογράφηση

της διοικητικής πράξης ή οι δικαστικά αναγνωρισθέντες.  

33..22 ΕΕγγγγρρααφφήή -- ΚΚααττααχχώώρριισσηη σσττοο ΚΚττηηµµααττοολλόόγγιιοο

Η αίτηση καταχώρισης της διοικητικής πράξης στο Κτηµατολόγιο γίνεται στο αρµόδιο

Κτηµατολογικό Γραφείο. Όταν η συντέλεση της απαλλοτρίωσης - επίσπευσης εφαρµογής

ρυµοτοµικού σχεδίου αναφέρεται σε ακίνητα που ανήκουν στην αρµοδιότητα πολλών

Κτηµατολογικών Γραφείων θα πρέπει να υποβληθούν ισάριθµες αιτήσεις σε κάθε

Κτηµατολογικό Γραφείο µε τα αντίστοιχα ακίνητα. 

33..33 ΣΣττοοιιχχεείίαα ΣΣυυννττέέλλεεσσηηςς ΑΑππααλλλλοοττρρίίωωσσηηςς -- ΕΕππίίσσππεευυσσηηςς ΕΕφφααρρµµοογγήήςς ΡΡυυµµοοττοοµµιικκοούύ

ΣΣχχεεδδίίοουυ σσεε σσχχέέσσηη µµεε ττιιςς ΚΚττηηµµααττοολλοογγιικκέέςς ΕΕγγγγρρααφφέέςς

Ισχύουν όσα έχουν αναφερθεί στην παράγραφο 2.3 της παρούσας εγκυκλίου. 

Θα πρέπει να προσδιορισθούν τα γεωτεµάχια (ΚΑΕΚ) τα οποία επηρεάζονται χωρικά από

την απαλλοτρίωση - εφαρµογή του ρυµοτοµικού σχεδίου, βάσει του σχετικού κτηµατολογίου

(αρχικού - διορθωτικού) µε το οποίο πραγµατοποιήθηκε η συντέλεση και στα οποία θα γίνει η

σηµείωση. 

Η καταχώριση της διοικητικής πράξης στο Εθνικό Κτηµατολόγιο είναι δυνατή, αφού

εντοπιστούν τα επηρεαζόµενα γεωτεµάχια (ΚΑΕΚ) και βρεθεί η αντιστοίχισή τους µε τους

ΚΑ∆Ε των ιδιοκτησιών που απαλλοτριώνονται - ρυµοτοµούνται ανεξαρτήτως της ταύτισης

των ιδιοκτητών. 
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33..44 ΚΚααττάάθθεεσσηη ΑΑίίττηησσηηςς ΚΚααττααχχώώρριισσηηςς

Με την αίτηση εγγραφής πράξης (Αίτηση για Καταχώριση εγγραπτέας πράξης) 

(υπόδειγµα 1) (παράγρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2664/1998) για την καταχώριση - σηµείωση

της συντέλεσης της απαλλοτρίωσης - επίσπευσης στη βάση δεδοµένων του Εθνικού

Κτηµατολογίου συνυποβάλλονται από την αρµόδια, για την έκδοση ή κύρωσή της, 

αντίστοιχα, αρχή, η οποία ενεργεί είτε αυτεπαγγέλτως, είτε κατόπιν αιτήµατος προς αυτήν

όποιου έχει έννοµο συµφέρον, τα εξής :  

1. η απόφαση κήρυξης απαλλοτρίωσης - επίσπευσης και οι κτηµατολογικοί πίνακες και τα

διαγράµµατα της πράξης αναλογισµού µε την οποία έγινε η συντέλεση (ανάλογα µε το

στάδιο του κτηµατολογίου αρχικό - διορθωτικό) (σε αναλογική και ψηφιακή µορφή), 

2. το αντίστοιχο ΦΕΚ δηµοσίευσης της πράξης, 

3. το ΦΕΚ ειδοποίησης παρακατάθεσης αποζηµίωσης δικαιούχων και της αµοιβής των

πληρεξουσίων δικηγόρων αντίστοιχα, 

4. αποσπάσµατα Κτηµατολογικών ∆ιαγραµµάτων των επηρεαζόµενων ακινήτων (σε

ψηφιακή µορφή), 

5. ο πίνακας των επηρεαζόµενων γεωτεµαχίων (ΚΑΕΚ), όπως προσδιορίστηκαν από την

αρµόδια Υπηρεσία, επί των οποίων ζητείται η καταχώρηση της συντέλεσης της

απαλλοτρίωσης - επίσπευσης (σε αναλογική και ψηφιακή µορφή), 

6. ο πίνακας αντιστοίχισης ΚΑΕΚ - ΚΑ∆Ε ιδιοκτησίας (ιών) της πράξης αναλογισµού (σε

αναλογική και ψηφιακή µορφή), 

7. η ζώνη (τα όρια) της απαλλοτρίωσης - ρυµοτόµησης σε σύστηµα αναφοράς ΕΓΣΑ'87 

(σε ψηφιακή µορφή), 

8. περίληψη (του άρθρου 14, παράγρ. 4 του Ν.2664/1998, όπως έχει τροποποιηθεί βάσει

του άρθρου 2 του Ν.3481/2006, παράγρ. 7Α), (Περίληψη καταχώρισης εγγραπτέας

πράξης) (υπόδειγµα 2). 

Η αρµόδια αρχή που καταθέτει την αίτηση καταχώρισης στο Κτηµατολογικό Γραφείο έχει εξ

ολοκλήρου την ευθύνη για την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που υποβάλλει προς

καταχώριση (π.χ. πίνακας επηρεαζόµενων ΚΑΕΚ, πίνακας αντιστοίχησης).  
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33..55 ΠΠρροοεεττοοιιµµαασσίίαα -- ΕΕννέέρργγεειιεεςς ΕΕππεεξξεερργγαασσίίααςς ∆∆εεδδοοµµέέννωωνν

1. Όσον αφορά την αίτηση της αρµόδιας αρχής για εγγραφή της συντέλεσης στα ακίνητα της

απαλλοτρίωσης - επίσπευσης, για τη δηµιουργία του πίνακα των επηρεαζόµενων

ακινήτων και του πίνακα αντιστοίχησης των ΚΑ∆Ε των απαλλοτριωµένων - 

ρυµοτοµούµενων ιδιοκτησιών µε τα ΚΑΕΚ του Εθνικού Κτηµατολογίου προαπαιτείται η

χορήγηση των στοιχείων που τηρούνται στο Κτηµατολόγιο. Η χορήγηση γίνεται από την

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ κατόπιν αιτήµατος της αρµόδιας Υπηρεσίας (Αίτηση Χορήγησης

Στοιχείων), αφού συνυποβληθεί το διάγραµµα των ορίων (ζώνη) της απαλλοτρίωσης - 

ρυµοτόµησης σε ψηφιακή µορφή (format dxf) και σε σύστηµα συντεταµένων ΕΓΣΑ'87, 

ώστε να µπορέσει να γίνει εξαγωγή των απαραίτητων δεδοµένων από τη βάση του

λειτουργούντος Κτηµατολογίου. 

2. Η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ χορηγεί στην αρµόδια Υπηρεσία τα χωρικά και περιγραφικά

δεδοµένα του Κτηµατολογίου σε ψηφιακή µορφή (διαγράµµατα σε format dxf και πίνακες

µε στοιχεία: ΚΑΕΚ, στοιχεία προσώπων - ιδιοκτητών, ποσοστά συνιδιοκτησίας, κ.λπ.). 

3. Η αρµόδια Υπηρεσία, µε επίθεση των διαγραµµάτων της απαλλοτρίωσης - ρυµοτόµησης

του σχετικού σταδίου του κτηµατολογίου (αρχικό - διορθωτικό) επί των διαγραµµάτων του

Κτηµατολογίου θα πρέπει µε βάση τη χωρική αντιστοίχιση: 

α) να εντοπίσει τα επηρεαζόµενα - από την απαλλοτρίωση - εφαρµογή του ρυµοτοµικού

σχεδίου - γεωτεµάχια (ΚΑΕΚ) και να δηµιουργήσει τον κατάλογο επηρεαζόµενων

ΚΑΕΚ. 

Επηρεαζόµενα γεωτεµάχια (ΚΑΕΚ) χαρακτηρίζονται όλα εκείνα τα γεωτεµάχια της

χωρικής Βάσης ∆εδοµένων του Εθνικού Κτηµατολογίου τα οποία τέµνονται από τα

όρια της απαλλοτρίωσης - ρυµοτόµησης ή και περιλαµβάνονται ολόκληρα εντός της

ζώνης της απαλλοτρίωσης - ρυµοτόµησης. 

β) να αντιστοιχίσει κάθε επηρεαζόµενο γεωτεµάχιο (ΚΑΕΚ) µε µία ή περισσότερες

απαλλοτριωµένες - ρυµοτοµούµενες ιδιοκτησίες (ΚΑ∆Ε) και να δηµιουργήσει τον

αντίστοιχο πίνακα αντιστοίχισης. 
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44.. ΑΑΥΥΤΤΟΟ∆∆ΙΙΚΚΑΑΙΙΗΗ ΑΑΡΡΣΣΗΗ -- ΑΑΝΝΑΑΚΚΛΛΗΗΣΣΗΗ ((ΣΣΥΥΝΝΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΕΕΝΝΗΗ ΉΉ ΜΜΗΗ)) ΑΑΠΠΑΑΛΛΛΛΟΟΤΤΡΡΙΙΩΩΣΣΗΗΣΣ,,

ΑΑΥΥΤΤΟΟ∆∆ΙΙΚΚΑΑΙΙΗΗ ΑΑΡΡΣΣΗΗ ΕΕΠΠΙΙΣΣΠΠΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ ΕΕΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΓΓΗΗΣΣ ΡΡΥΥΜΜΟΟΤΤΟΟΜΜΙΙΚΚΟΟΥΥ ΣΣΧΧΕΕ∆∆ΙΙΟΟΥΥ

44..11 ΣΣττοοιιχχεείίαα ΑΑννάάκκλληησσηηςς -- ΑΑυυττοοδδίίκκααιιηηςς ΆΆρρσσηηςς ΑΑππααλλλλοοττρρίίωωσσηηςς -- ΕΕππίίσσππεευυσσηηςς

ΕΕφφααρρµµοογγήήςς ΡΡυυµµοοττοοµµιικκοούύ ΣΣχχεεδδίίοουυ

Η απόφαση ανάκλησης (συντελεσµένης ή µη) της κήρυξης της απαλλοτρίωσης δηµοσιεύεται

σε ΦΕΚ και συνοδεύεται από τα αντίστοιχα ανακλητικά κτηµατολογικά διαγράµµατα και

κτηµατολογικούς πίνακες, εκτός της περίπτωσης όπου η ανάκληση είναι ολική.  

Η βεβαιωτική πράξη αυτοδίκαιης άρσης της κήρυξης της απαλλοτρίωσης  - επίσπευσης της

εφαρµογής ρυµοτοµικού σχεδίου δηµοσιεύεται σε ΦΕΚ και δεν συνοδεύεται από ανακλητικά

κτηµατολόγια. 

44..22 ΕΕγγγγρρααφφήή -- ΚΚααττααχχώώρριισσηη σσττοο ΚΚττηηµµααττοολλόόγγιιοο

Η αίτηση καταχώρισης της διοικητικής πράξης στο Κτηµατολόγιο γίνεται στο αρµόδιο

Κτηµατολογικό Γραφείο. Όταν η απαλλοτρίωση - επίσπευση εφαρµογής ρυµοτοµικού

σχεδίου αναφέρεται σε ακίνητα που ανήκουν στην αρµοδιότητα πολλών Κτηµατολογικών

Γραφείων θα πρέπει να υποβληθούν ισάριθµες αιτήσεις σε κάθε Κτηµατολογικό Γραφείο µε

τα αντίστοιχα ακίνητα. 

44..33 ΣΣττοοιιχχεείίαα ΑΑννάάκκλληησσηηςς ΑΑππααλλλλοοττρρίίωωσσηηςς -- ΕΕππίίσσππεευυσσηηςς ΕΕφφααρρµµοογγήήςς ΡΡυυµµοοττοοµµιικκοούύ

ΣΣχχεεδδίίοουυ σσεε σσχχέέσσηη µµεε ττιιςς ΚΚττηηµµααττοολλοογγιικκέέςς ΕΕγγγγρρααφφέέςς

Θα πρέπει να προσδιορισθούν τα γεωτεµάχια (ΚΑΕΚ) τα οποία επηρεάζονται χωρικά από

την ανάκληση της απαλλοτρίωσης - εφαρµογής του ρυµοτοµικού σχεδίου, βάσει του σχετικού

ανακλητικού κτηµατολογίου και στα οποία θα γίνει η σηµείωση. 

Η καταχώριση της πράξης στο Κτηµατολόγιο είναι δυνατή, αφού εντοπιστούν τα

επηρεαζόµενα γεωτεµάχια (ΚΑΕΚ) και βρεθεί η αντιστοίχισή τους µε τους ΚΑ∆Ε των

ιδιοκτησιών των οποίων η απαλλοτρίωση - ρυµοτόµηση ανακαλείται ανεξαρτήτως της

ταύτισης των ιδιοκτητών. 

44..44 ΚΚααττάάθθεεσσηη ΑΑίίττηησσηηςς ΚΚααττααχχώώρριισσηηςς

Με την αίτηση εγγραφής πράξης (Αίτηση για Καταχώριση εγγραπτέας πράξης) 

(υπόδειγµα 1) (παράγρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2664/1998) για την καταχώριση - σηµείωση

της ανάκλησης - αυτοδίκαιης άρσης απαλλοτρίωσης - επίσπευσης στη βάση δεδοµένων του

Εθνικού Κτηµατολογίου συνυποβάλλονται από την αρµόδια, για την έκδοση ή κύρωσή της, 

αντίστοιχα, αρχή, η οποία ενεργεί είτε αυτεπαγγέλτως, είτε κατόπιν αιτήµατος προς αυτήν

όποιου έχει έννοµο συµφέρον, τα εξής : 
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1. η απόφαση ανάκλησης - βεβαιωτικής πράξης αυτοδίκαιης άρσης µε τους ανακλητικούς

κτηµατολογικούς πίνακες και τα διαγράµµατα που την συνοδεύουν (µερική ανάκληση) 

(σε αναλογική και ψηφιακή µορφή), 

2. το αντίστοιχο ΦΕΚ δηµοσίευσης της πράξης, 

3. περίληψη (του άρθρου 14, παράγρ. 4 του Ν.2664/1998 όπως έχει τροποποιηθεί βάσει

του άρθρου 2 του Ν.3481/2006, παράγρ. 7Α), (Περίληψη καταχώρισης εγγραπτέας

πράξης) (υπόδειγµα 2),

4. αποσπάσµατα ανακλητικών Κτηµατολογικών ∆ιαγραµµάτων των επηρεαζόµενων

ακινήτων (µερική ανάκληση) (σε ψηφιακή µορφή), 

5. ο πίνακας των επηρεαζόµενων γεωτεµαχίων (ΚΑΕΚ), όπως προσδιορίστηκαν από την

αρµόδια Υπηρεσία, επί των οποίων ζητείται η ανάκληση - αυτοδίκαιη άρση της

απαλλοτρίωσης - επίσπευσης, αναγράφοντας αν πρόκειται για ολική ή µερική

ανάκληση της ιδιοκτησίας (σε αναλογική και ψηφιακή µορφή), 

6. ο πίνακας αντιστοίχισης ΚΑΕΚ - ΚΑ∆Ε ανακαλούµενης ιδιοκτησίας (ολική - µερική

ανάκληση) (σε αναλογική και ψηφιακή µορφή), 

7. η κηρυγµένη ζώνη (τα όρια) της απαλλοτρίωσης, η ζώνη (τα όρια) της απαλλοτρίωσης

που ανακαλείται και η ζώνη (τα όρια) της απαλλοτρίωσης που παραµένει και σε

σύστηµα αναφοράς ΕΓΣΑ'87 (µερική ανάκληση) (σε ψηφιακή µορφή). 

Η αρµόδια αρχή που καταθέτει την αίτηση καταχώρισης στο Κτηµατολογικό Γραφείο έχει εξ

ολοκλήρου την ευθύνη για την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που υποβάλλει προς

καταχώριση (π.χ. πίνακας επηρεαζόµενων ΚΑΕΚ, πίνακας αντιστοίχησης).  

44..55 ΠΠρροοεεττοοιιµµαασσίίαα -- ΕΕννέέρργγεειιεεςς ΕΕππεεξξεερργγαασσίίααςς ∆∆εεδδοοµµέέννωωνν

1. Όσον αφορά την αίτηση της αρµόδιας αρχής για εγγραφή της σηµείωσης της

ανάκλησης σε ακίνητα της απαλλοτρίωσης - επίσπευσης, για τη δηµιουργία του πίνακα

των επηρεαζόµενων ακινήτων και του πίνακα αντιστοίχησης των ΚΑ∆Ε των

ανακαλούµενων ιδιοκτησιών µε τα ΚΑΕΚ του Κτηµατολογίου προαπαιτείται η χορήγηση

των στοιχείων που τηρούνται στο Κτηµατολόγιο. Η χορήγηση γίνεται από την

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ κατόπιν αιτήµατος της αρµόδιας Υπηρεσίας (Αίτηση Χορήγησης

Στοιχείων), αφού συνυποβληθεί το διάγραµµα των ορίων (ζώνη) της απαλλοτρίωσης

σε ψηφιακή µορφή (format dxf) και σε σύστηµα συντεταµένων ΕΓΣΑ'87, ώστε να

µπορέσει να γίνει εξαγωγή των απαραίτητων δεδοµένων από τη βάση του

λειτουργούντος Κτηµατολογίου. 
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2. Η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ χορηγεί στην αιτούσα Υπηρεσία τα χωρικά και περιγραφικά

δεδοµένα του Κτηµατολογίου σε ψηφιακή µορφή (διαγράµµατα σε format dxf και

πίνακες µε στοιχεία: ΚΑΕΚ, στοιχεία προσώπων - ιδιοκτητών, ποσοστά συνιδιοκτησίας, 

κ.λπ.). 

3. Η αρµόδια Υπηρεσία, µε επίθεση των ανακλητικών διαγραµµάτων της απαλλοτρίωσης  

- ρυµοτόµησης επί των διαγραµµάτων του Κτηµατολογίου, θα πρέπει µε βάση τη

χωρική αντιστοίχιση: 

α) να εντοπίσει τα επηρεαζόµενα - από την ανάκληση της απαλλοτρίωσης - γεωτεµάχια

(ΚΑΕΚ) και να δηµιουργήσει τον κατάλογο επηρεαζόµενων ΚΑΕΚ. 

Επηρεαζόµενα γεωτεµάχια (ΚΑΕΚ) χαρακτηρίζονται όλα εκείνα τα γεωτεµάχια της

χωρικής Βάσης ∆εδοµένων του Εθνικού Κτηµατολογίου τα οποία τέµνονται από τα

όρια της ανάκλησης της απαλλοτρίωσης - ρυµοτόµησης ή και περιλαµβάνονται

ολόκληρα εντός της ζώνης της ανάκλησης της απαλλοτρίωσης - ρυµοτόµησης. 

β) να αντιστοιχίσει κάθε επηρεαζόµενο γεωτεµάχιο (ΚΑΕΚ) µε µία ή περισσότερες

ανακαλούµενες ιδιοκτησίες (ΚΑ∆Ε) της απαλλοτρίωσης - ρυµοτόµησης και να

δηµιουργήσει τον αντίστοιχο πίνακα αντιστοίχισης.  

ΚΑΕΚ ΚΑ∆Ε ανακαλούµενης

ιδιοκτησίας

Ολική Ανάκληση Μερική Ανάκληση

ΚΑΕΚ-1 263 x  

ΚΑΕΚ-1 266  x 

ΚΑΕΚ-2 265 x  

ΚΑΕΚ-3 267 x  

ΚΑΕΚ-4 267 x  

ΚΑΕΚ-5 267  x 

Παράδειγµα αντιστοίχισης ΚΑΕΚ - ΚΑ∆Ε ανακαλούµενης Ιδιοκτησίας  

Η ψηφιακή µορφή του πίνακα αντιστοίχησης είναι σε µορφή xls. 
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ IIII

ΕΕΝΝΤΤΥΥΠΠΑΑ ΓΓΙΙΑΑ ΚΚΑΑΤΤΑΑΧΧΩΩΡΡΙΙΣΣΗΗ ΕΕΓΓΓΓΡΡΑΑΠΠΤΤΕΕΑΑΣΣ ΠΠΡΡΑΑΞΞΗΗΣΣ

11.. ΑΑΙΙΤΤΗΗΣΣΗΗ ΓΓΙΙΑΑ ΚΚΑΑΤΤΑΑΧΧΩΩΡΡΙΙΣΣΗΗ ΕΕΓΓΓΓΡΡΑΑΠΠΤΤΕΕΑΑΣΣ ΠΠΡΡΑΑΞΞΗΗΣΣ
((υυππόόδδεειιγγµµαα 11))

22.. ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΗΗΨΨΗΗ ΚΚΑΑΤΤΑΑΧΧΩΩΡΡΙΙΣΣΗΗΣΣ ΕΕΓΓΓΓΡΡΑΑΠΠΤΤΕΕΑΑΣΣ ΠΠΡΡΑΑΞΞΗΗΣΣ
((υυππόόδδεειιγγµµαα 22))
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