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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΣΚΟΠΟΣ 

1.1. Γενικά  

Ο καθορισµός αιγιαλού και παραλίας και παλαιού αιγιαλού αποτελεί ∆ιοικητική Πράξη, η 

οποία µε τον θεσµικό προσδιορισµό των παραπάνω οριογραµµών και ζωνών έχει 

αντικειµενικό σκοπό τον καθορισµό των ορίων µεταξύ της δηµόσιας και της ιδιωτικής 

περιουσίας. 

Παράλληλα επιτυγχάνεται η καταγραφή της κοινόχρηστης περιουσίας και των δηµοσίων 

κτηµάτων και διασφαλίζεται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας και η ορθή διαχείριση και προστασία 

της παράκτιας ζώνης και των ευπαθών οικοσυστηµάτων της. Με τον διοικητικό καθορισµό 

ορίζεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς και ο χαρακτήρας του αιγιαλού και της παραλίας ως 

πραγµάτων κοινοχρήστων που ανήκουν κατά κυριότητα στο ∆ηµόσιο (δηµόσια κτήση) και 

του µεν παλαιού αιγιαλού ως ιδιωτική περιουσία του Ελληνικού ∆ηµοσίου (ιδιωτική κτήση).  

Σηµειώνεται ότι οι αναφορές στο παρόν κείµενο στον αιγιαλό, παραλία και παλαιό αιγιαλό 

ισχύουν κατά αντιστοιχία για τις όχθες, παρόχθιες ζώνες και παλαιές όχθες των µεγάλων 

λιµνών και των πλεύσιµων ποταµών. 

Η διαδικασία καθορισµού αιγιαλού και παραλίας περιγράφεται από το Νόµο 2971/2001 

«Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001 όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 

1.2. Σκοπός   

Σκοπός του παρόντος τεύχους είναι η ενηµέρωση και η παροχή οδηγιών προς τους 

αρµόδιους Φορείς και τα Κτηµατολογικά Γραφεία για την επεξεργασία και καταχώριση 

της “απόφασης καθορισµού αιγιαλού και παραλίας” στα κτηµατολογικά βιβλία και 

διαγράµµατα του αρµόδιου Κτηµατολογικού Γραφείου, όταν πρόκειται για περιοχές στις 

οποίες έχει αντικατασταθεί το σύστηµα του Υποθηκοφυλακείου από το Κτηµατολόγιο.  

Σκοπός της διαδικασίας που περιγράφεται παρακάτω είναι : 

• Η εξασφάλιση των απαραίτητων προϋποθέσεων για την µεταφορά των στοιχείων της 

“απόφασης καθορισµού αιγιαλού και παραλίας” και την ορθή καταχώριση τους στο 

σύστηµα του Εθνικού Κτηµατολογίου.  
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• Η όσο το δυνατόν ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη οργάνωση όλων των εργασιών 

που πρέπει να γίνουν για την καταχώριση της “απόφασης καθορισµού αιγιαλού και 

παραλίας” στο Κτηµατολόγιο 

• Η συνεργασία µε τους αρµόδιους Φορείς και η παροχή κατευθύνσεων-οδηγιών για τις 

απαραίτητες ενέργειές τους . 

• Η παροχή τεχνικής υποστήριξης προς τον Προϊστάµενο του αρµόδιου  

Κτηµατολογικού Γραφείου. 
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1.3. Καταχώρισης διοικητικών πράξεων στο Κτηµατολόγιο 

Με την καταχώριση των ∆ιοικητικών Πράξεων στην Κτηµατολογική Βάση επέρχονται 

µεταβολές σε µεγάλη έκταση µιας περιοχής, στα δικαιώµατα και στις ιδιοκτησίες που 

συµµετέχουν ή επηρεάζονται. 

Η διαδικασία καταχώρισης των κυρωµένων διοικητικών πράξεων στα κτηµατολογικά 

στοιχεία, σε αντίθεση µε την αντίστοιχη διαδικασία που απαιτείτο στο προϊσχύον σύστηµα 

µεταγραφών και υποθηκών, είναι σύνθετη ενέργεια, αφού προϋποθέτει την επεξεργασία 

τόσο των τεχνικών όσο και των νοµικών δεδοµένων, προκειµένου να ενηµερωθούν τα 

κτηµατολογικά διαγράµµατα και φύλλα αφενός µε τις εκτεταµένες γεωµετρικές µεταβολές, 

αφετέρου µε την προκύπτουσα νοµική κατάσταση. Τούτο τελεί σε απόλυτη συµφωνία µε την 

αρχή της κτηµατοκεντρικής οργάνωσης των κτηµατολογικών πληροφοριών, η οποία 

διέπει την λειτουργία του Κτηµατολογίου και απαιτεί την σύνταξη, τήρηση και διαρκή 

ενηµέρωση των κτηµατολογικών διαγραµµάτων. 

  
Κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 περ. ιστ) του νόµου 2664/1998 για το Εθνικό 

Κτηµατολόγιο, ως αυτός ισχύει, στα κτηµατολογικά βιβλία καταχωρίζονται “όλες οι 

δικαιοπραξίες, δικαστικές αποφάσεις και διοικητικές πράξεις, οι οποίες εγγράφονται, µε βάση 

την κείµενη εκάστοτε νοµοθεσία, στα βιβλία που τηρούνται στα Υποθηκοφυλακεία”.  

Για την καταχώριση των εγγραπτέων πράξεων στα κτηµατολογικά βιβλία τηρείται η 

διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 14 έως και 16 του ίδιου νόµου. 

Ειδικότερα, σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ. 6, του ν. 2664/1998 όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει (ΝΟΜΟΣ 3481, ΦΕΚ Α 162/2.8.2006) προβλέπεται ότι:  

“Η καταχώριση στο Κτηµατολόγιο των αναφερόµενων στην παράγραφο 2 του άρθρου 12 

του νόµου αυτού διοικητικών πράξεων γίνεται µε αίτηση της αρµόδιας για την έκδοση ή 

κύρωσή τους, αντίστοιχα, αρχής, η οποία ενεργεί είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν 

αιτήµατος προς αυτήν όποιου έχει έννοµο συµφέρον. Με µέριµνα της αρχής αυτής, 

αποτυπώνονται στα κτηµατογραφικά διαγράµµατα µε ψηφιακή µορφή οι µεταβολές που 

τυχόν επιφέρουν οι εν λόγω πράξεις στα γεωτεµάχια. Λεπτοµέρειες για τη διαδικασία 

καταχώρισης, στην περίπτωση αυτή, ορίζονται µε απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε. Την αίτηση για 

την καταχώριση των ως άνω  πράξεων για µεµονωµένα ακίνητα µπορεί να υποβάλει και 

όποιος έχει έννοµο  συµφέρον. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον η προς καταχώριση 

πράξη επιφέρει χωρική µεταβολή στα ακίνητα αυτά, µε την αίτηση συνυποβάλλεται 
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κτηµατογραφικό διάγραµµα, επί του οποίου αποτυπώνεται η µεταβολή µε µέριµνα της 

αρχής που εξέδωσε ή κύρωσε την πράξη, µετά από αίτηµα προς αυτήν του 

ενδιαφεροµένου. Μεταβολές στα εγγραπτέα δικαιώµατα, τις οποίες τυχόν συνεπάγεται η 

καταχώριση των πράξεων αυτών στο Κτηµατολόγιο, κρίνονται από τον Προϊστάµενο του 

Κτηµατολογικού Γραφείου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 16 του νόµου αυτού.” 

1.4. Υποστήριξη από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.  

Σύµφωνα µε την υπ΄ αρ. 5469/4-2-2005 ΚΥΑ των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε και ∆ικαιοσύνης 

(ΦΕΚ τ. Β΄, 314/11-2-2004) ανατέθηκε στην εταιρία «Κτηµατολόγιο Α.Ε.», όπως αυτή 

µετονοµάστηκε ήδη σε «ΕΚΧΑ Α.Ε.», η κεντρική υποστήριξη των Υποθηκοφυλακείων κατά 

τη µεταβατική περίοδο λειτουργίας τους ως Κτηµατολογικά Γραφεία αναφορικά µε την 

τήρηση των κτηµατολογικών διαγραµµάτων του άρθρου 3§2 περ. α΄ του ν. 2664/1998. Η 

τήρηση των κτηµατολογικών διαγραµµάτων περιλαµβάνει ιδίως την ενηµέρωση-

τροποποίηση των διαγραµµάτων αυτών για τις µεταβολές που επέρχονται στα ακίνητα που 

απεικονίζονται σε αυτά, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 11 παράγραφο 3 του ν. 2664/1998, 

καθώς και τη διόρθωσή τους στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 17 έως και 

20 του ιδίου νόµου.  

Το Τµήµα ∆ιοικητικών Πράξεων (Τ∆Π) της  ∆ιεύθυνσης Λειτουργούντος Κτηµατολογίου 

(∆ΛΚ)  της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. είναι αρµόδιο για την ενηµέρωση της βάσης δεδοµένων του Εθνικού 

Κτηµατολογίου µε τα στοιχεία πράξεων της ∆ιοίκησης (όπως Πράξεις Εφαρµογής, 

αναδασµοί, απαλλοτριώσεις, οριοθέτηση αιγιαλού κλπ) που κατατίθενται προς καταχώριση 

στα Κτηµατολογικά Γραφεία και για την τεχνική υποστήριξη των Κτηµατολογικών Γραφείων 

και των φορέων µε στόχο την διευκόλυνση της καταχώρισης των ∆ιοικητικών Πράξεων στο 

Λειτουργούν Κτηµατολόγιο και την εξυπηρέτηση των πολιτών. 

 
 
2. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

Ο αρµόδιος Φορέας για την επεξεργασία των δεδοµένων και την καταχώριση της απόφασης 

καθορισµού αιγιαλού και παραλίας και του αντίστοιχου ΦΕΚ θα πρέπει να αιτηθεί την 

χορήγηση διαγραµµάτων του Κτηµατολογίου για τα γεωτεµάχια που εµπλέκονται στη 

∆ιοικητική Πράξη. 

Η αίτηση για χορήγηση ψηφιακών δεδοµένων Κτηµατολογίου – έκδοση Κτηµατογραφικού 

∆ιαγράµµατος γίνεται απευθείας στο αρµόδιο Κτηµατολογικό Γραφείο. Η απόφαση 
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καθορισµού αιγιαλού και παραλίας µπορεί να αφορά ΚΑΕΚ που εντάσσονται στη χωρική 

αρµοδιότητα διαφορετικών Κτηµατολογικών Γραφείων. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να 

κατατεθούν ισάριθµες αιτήσεις έκδοσης Κτηµατογραφικού ∆ιαγράµµατος στα αρµόδια 

Κτηµατολογικά Γραφεία για τα ΚΑΕΚ που τα αφορούν. 

 

Το κτηµατογραφικό διάγραµµα των επηρεαζόµενων γεωτεµαχίων µετά από αίτηση του 

φορέα/ υπηρεσίας στο αρµόδιο Κτηµατολογικό Γραφείο χορηγείται ατελώς και σε ψηφιακή 

µορφή προς τις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες που είναι αρµόδιες για την έκδοση ή την κύρωση ή την 

επίσπευση της καταχώρισης των πράξεων που επιφέρουν χωρικές µεταβολές. 

Η έκδοση κτηµατολογικών Φύλλων για την καταχώριση της εγγραπτέας πράξης “απόφαση 

καθορισµού αιγιαλού και παραλίας” δεν απαιτείται.  

 

Τα χορηγούµενα κτηµατολογικά δεδοµένα εξάγονται από την κεντρική Βάση ∆εδοµένων σε 

ψηφιακή µορφή και περιλαµβάνουν τις κτηµατολογικές εγγραφές της περιοχής µελέτης για 

την συγκεκριµένη ηµεροµηνία εξαγωγής των δεδοµένων. Η Βάση ∆εδοµένων του 

Κτηµατολογίου ενηµερώνεται συνεχώς και µπορεί να µεταβάλλεται µε µεταγενέστερες 

καταχωρίσεις και πράξεις µε αποτέλεσµα µε την πάροδο του χρόνου από την ηµεροµηνία 

εξαγωγής των δεδοµένων, να κρίνεται απαραίτητη η επικαιροποίηση των δεδοµένων για 

τυχόν µεταβολές.  

2.1. Ψηφιακά αρχεία  

Για την χορήγηση δεδοµένων Κτηµατολογίου και την προετοιµασία της καταχώρισης της 

απόφασης καθορισµού στην Κτηµατολογική Βάση, ο αρµόδιος φορέας θα πρέπει να 

υποβάλλει ψηφιακά διαγράµµατα της ∆ιοικητικής Πράξης (πρωτογενή ή και επεξεργασµένα) 

σύµφωνα µε τις οδηγίες που παρατίθενται ακολούθως, έτσι ώστε να µπορεί να υποστηριχθεί 

µηχανογραφικά από την  ΕΚΧΑ Α.Ε.  

Για την αίτηση έκδοσης Κτηµατογραφικού ∆ιαγράµµατος θα πρέπει να έχουν  προσδιοριστεί 

τα επηρεαζόµενα γεωτεµάχια. Για τον εντοπισµό των επηρεαζόµενων γεωτεµαχίων ο φορέας 

αποστέλλει στη ∆/νση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. το ψηφιακό αρχείο µε  

µε τις κυρωµένες κορυφές και οριογραµµές αιγιαλού, παραλίας ή και παλαιού αιγιαλού σε 
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συντεταγµένες ΕΓΣΑ’87 (αρχεία µορφής DWG ή DXF1 ή shapefile ). Οι µεταβολές στην 

κτηµατολογική βάση θα πραγµατοποιηθούν µε την καταχώριση της απόφασης στην 

κτηµατολογική βάση.   

 

Στις περιπτώσεις που η ∆ιοικητική Πράξη έχει κυρωθεί σε σύστηµα αναφοράς 

διαφορετικό του Ε.Γ.Σ.Α. ΄87 ο γεωδαιτικός µετασχηµατισµός των κορυφών των 

κυρωµένων οριογραµµών θα πρέπει να γίνει από το φορέα που έχει συντάξει την πράξη 

ώστε να πιστοποιήσει και να θεωρήσει τα αποτελέσµατα της µετατροπής των 

συντεταγµένων.  

2.2. ∆όµηση ψηφιακών αρχείων  

Το ψηφιακό διάγραµµα που θα αποσταλεί θα πρέπει να είναι επεξεργασµένο, δοµηµένο και 

καθαρισµένο από περιττή πληροφορία και θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω βασικές 

προδιαγραφές  

1. Τα ψηφιακά δεδοµένα να βρίσκονται εντός της περιοχής µελέτης που έχει οριστεί στα 

δεδοµένα 

2. Στις πολυγωνικές γραµµές θα πρέπει να µην περιέχονται τόξα κύκλων (arcs ή 

splines) Σχεδιαστικά η καµπύλη θα πρέπει να προσεγγιστεί µε πολλά ευθύγραµµα 

τµήµατα 

3. ∆εν πρέπει να υπάρχουν κορυφές (vertices) σε απόσταση µικρότερη των 2 

εκατοστών  

4. Τυποποιηµένο ψηφιακό αρχείο µε ονοµασία σύµφωνη µε το αντίστοιχο ΦΕΚ (πχ 

ΦΕΚxxx∆_20xx.DWG ή DXF) µε την πληροφορία οργανωµένη σε σχεδιαστικά – 

επίπεδα πληροφορίας (layers), που θα περιλαµβάνουν  κατ΄ ελάχιστον τα: 

� Layer “ΑΙΓΙΑΛΟΣ”. Χρώµα κόκκινο. Οντότητα “polyline" 

Περιλαµβάνονται οι οριογραµµές αιγιαλού σύµφωνα µε τα στοιχεία του 
κυρωµένου διαγράµµατος και τις συντεταγµένες των κορυφών του αιγιαλού.   

�  Layer “ΠΑΡΑΛΙΑ”. Χρώµα κίτρινο. Οντότητα “polyline" 

Περιλαµβάνονται οι οριογραµµές παραλίας σύµφωνα µε τα στοιχεία του 
κυρωµένου διαγράµµατος και τις συντεταγµένες των κορυφών της παραλίας. 

� Layer “ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΣ”. Χρώµα µπλε. Οντότητα “polyline" 
                                                   
1 Πληροφορίες για την τυποποίηση µπορείτε να βρείτε στα κείµενα της εταιρίας AutoDesk ή στην 
διεύθυνση του Internet: http://www.autodesk.com/techpubs/autocad/acad2000/dxf/index.htm 
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Στις περιπτώσεις που γίνεται καθορισµός παλαιού αιγιαλού, περιλαµβάνονται οι 
οριογραµµές παλαιού αιγιαλού σύµφωνα µε τα στοιχεία του κυρωµένου 
διαγράµµατος και τις συντεταγµένες των κορυφών του παλαιού αιγιαλού   

� Λοιπά επίπεδα (Layers) µε την τοπογραφική πληροφορία, κείµενα, κλπ 

 

3. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 

Η καταχώριση της απόφασης καθορισµού αιγιαλού και παραλίας στο Λειτουργούν 

Κτηµατολόγιο µπορεί να αφορά είτε σε νέες πράξεις / αποφάσεις καθορισµού ή σε 

παλαιότερες, ίδιου περιεχοµένου,  που δεν έχουν καταχωριστεί και δεν εµφανίζονται στις 

κτηµατολογικές εγγραφές και διαγράµµατα. Σε κάθε περίπτωση για την ενηµέρωση του 

Κτηµατολογίου απαιτείται η υποβολή αίτησης καταχώρισης στο κατά τόπον αρµόδιο 

Κτηµατολογικό Γραφείο σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο παρόν. 

1. Σε κάθε δηµοσιευθείσα σε ΦΕΚ απόφαση καθορισµού αιγιαλού και παραλίας θα 

πρέπει να αντιστοιχεί µία αίτηση καταχώρισης στο αρµόδιο Κτηµατολογικό Γραφείο. 

2. Η απόφαση καθορισµού αιγιαλού και παραλίας µπορεί να αφορά ακίνητα (ΚΑΕΚ)  ή 

περιοχές που εντάσσονται σε χωρική αρµοδιότητα περισσότερων  Κτηµατολογικών 

Γραφείων. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να κατατεθούν ισάριθµες αιτήσεις 

καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων στα αρµόδια Κτηµατολογικά Γραφεία για τα 

ΚΑΕΚ που τους αφορούν. 

3. Εάν  η απόφαση και το διάγραµµα καθορισµού αιγιαλού και παραλίας αφορά και 

περιοχές εκτός αρµοδιότητας Κτηµατολογικών Γραφείων, θα πρέπει να υποβληθεί 

αίτηση τόσο στο κατά τόπον αρµόδιο Κτηµατολογικό Γραφείο για την εντός 

Λειτουργούντος Κτηµατολογίου περιοχή, όσο και στο αρµόδιο Υποθηκοφυλακείο για 

τη µη κτηµατογραφηµένη περιοχή αντίστοιχα.. 

4. Η αίτηση για την καταχώριση των ∆ιοικητικών Πράξεων στο Λειτουργούν 

Κτηµατολόγιο γίνεται κτηµατοκεντρικά µε βάση τον κατάλογο των επηρεαζόµενων 

ΚΑΕΚ που συνυποβάλλεται.  

 

Σχετικά µε την προβλεπόµενη στις  διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 5 του 

ν.2971/2001 υποχρέωση κοινοποίησης στην ΕΚΧΑ Α.Ε. των αποφάσεων καθορισµού 

οριογραµµών αιγιαλού από τις κατά τόπους Κτηµατικές Υπηρεσίες,  θα θέλαµε να 

διευκρινίσουµε ότι: η  κοινοποίηση – αποστολή του ΦΕΚ και του διαγράµµατος καθορισµού 
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οριογραµµών αιγιαλού και παραλίας στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. δεν υποκαθιστά την υποχρέωση της 

επισπεύδουσας υπηρεσίας να υποβάλει αρµοδίως αίτηση καταχώρισης στο οικείο 

Κτηµατολογικό Γραφείο σύµφωνα µε τις οδηγίες του παρόντος, για να ακολουθήσει η 

εγγραφή της  πράξης στα κτηµατολογικά βιβλία και διαγράµµατα και να περιβληθεί µε την 

απαιτούµενη δηµοσιότητα.  

 

3.1. Αίτηση καταχώρισης - συνυποβαλλόµενα  

Για την καταχώριση της απόφασης καθορισµού ορίων αιγιαλού και παραλίας υποβάλλονται 

από την υπηρεσία προς το αρµόδιο Κτηµατολογικό Γραφείο: 

1. Η αίτηση καταχώρισης εγγραπτέας πράξης (συµπληρωµένο έντυπο) µε επισυναπτόµενο 

τον κατάλογο επηρεαζόµενων ΚΑΕΚ 

2. Το ΦΕΚ καθορισµού αιγιαλού και παραλίας. 

3. Η απόφαση καθορισµού µε το κυρωµένο τοπογραφικό διάγραµµα που συνοδεύει την 

πράξη σε δύο (2) αντίγραφα. Εφ’ όσον το διάγραµµα καθορισµού είναι σε άλλο σύστηµα 

συντεταγµένων από το ΕΓΣΑ 87 συνυποβάλλεται πίνακας συντεταγµένων των κορυφών 

του αιγιαλού της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού στο σύστηµα ΕΓΣΑ 87 θεωρηµένα 

από την δηµόσια αρχή που εξέδωσε και κύρωσε την πράξη. 

4. Περίληψη καταχώρισης αιγιαλού (συµπληρωµένο έντυπο) - σε  δύο (2) αντίγραφα µε 

επισυναπτόµενο τον κατάλογο επηρεαζόµενων ΚΑΕΚ  

5. Θεωρηµένο ∆ιάγραµµα Γεωµετρικών Μεταβολών (∆.Γ.Μ) σε ΕΓΣΑ 87 σε δύο (2) 

αντίγραφα (αναλογική ή ψηφιακή µορφή) 

6. Κτηµατογραφικό ∆ιάγραµµα επηρεαζόµενων γεωτεµαχίων. 
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3.2. ∆ιαδικασία προετοιµασίας και καταχώρισης της αίτησης 

 ΣΤΑ∆ΙΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

 Α. Στάδιο προετοιµασίας αίτησης  

 

 

Α.1 

Επικοινωνία του φορέα µε το Τ∆Π της ∆/νση Λειτουργούντος  της Ε.Κ.ΧΑ. 

Α.Ε. για την ενηµέρωση του σχετικά µε  τη διαδικασία καταχώρισης στο 

Λειτουργούν Κτηµατολόγιο και την αποστολή αιτήµατος µε συνηµµένο το  

ψηφιακό  διάγραµµα µε τις κυρωµένες οριογραµµές σε ΕΓΣΑ 87 για τον 

εντοπισµό των επηρεαζόµενων γεωτεµαχίων.  

ΦΟΡΕΑΣ 

 

Α.2 

Επεξεργασία των δεδοµένων, εντοπισµός των επηρεαζόµενων 

γεωτεµαχίων και αποστολή προς το φορέα λίστας επηρεαζόµενων ΚΑΕΚ.  

Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε 

Τ∆Π/∆ΛΚ 

 

Α.3 

Αίτηση του φορέα µε βάση τα επηρεαζόµενα γεωτεµάχια προς το αρµόδιο 

Κτηµατολογικό Γραφείο για τη χορήγηση σε ψηφιακή µορφή 

κτηµατογραφικού διαγράµµατος.  

ΦΟΡΕΑΣ 

 

Α.4 

Πρωτοκόλληση του αιτήµατος στο ΣΠΕΚ από το Κτηµατολογικό Γραφείο 

και προώθηση του αιτήµατος στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.  για την έκδοση των 

ψηφιακών δεδοµένων και αποστολή τους ταχυδροµικά στο ΚΓ 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ  

Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε 

 Β. Στάδιο καταχώρισης  

 

Β.1 

Αίτηση καταχώρισης εγγραπτέας πράξης του φορέα προς το αρµόδιο 

Κτηµατολογικό Γραφείο µε τα συνυποβαλλόµενα όπως περιγράφονται στο 

παρόν τεύχος.  

ΦΟΡΕΑΣ 

 

Β.2 

Πρωτοκόλληση της αίτησης στο ΣΠΕΚ από το Κτηµατολογικό Γραφείο και 

προώθηση του αιτήµατος στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. για την τεχνική επεξεργασία. 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 

Β.3 Τεχνική επεξεργασία και έκδοση εισήγησης προς το αρµόδιο 

Κτηµατολογικό Γραφείο. 

 

Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε 

Τ∆Π/∆ΛΚ  
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Β.4 

Νοµικός έλεγχος της καταχώρισης από το Κτηµατολογικό Γραφείο, 

επεξεργασία και καταχώριση στο ΣΠΕΚ των αποτελεσµάτων της 

∆ιοικητικής Πράξης µε τη εγγραφή της απόφασης στα Κτηµατολογικά 

Φύλλα και κατά περίπτωση τη δηµιουργία νέων ΚΑΕΚ, την  κατάργηση ή 

τροποποίηση των επηρεαζόµενων ΚΑΕΚ  

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 

 

Β.5 

Ενηµέρωση της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. µέσω ΣΠΕΚ για την ολοκλήρωση της 

καταχώρισης µε την οριστικοποίηση των γεωµετρικών µεταβολών. 
Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε 

Τ∆Π/∆ΛΚ 

 
 

3.3. Μεθοδολογία καταχώρισης 

Η βάση δεδοµένων του Εθνικού Κτηµατολογίου ενηµερώνεται µε την καταχώριση της 

απόφασης καθορισµού αιγιαλού παραλίας (σχετικό ΦΕΚ και µε την εισαγωγή των 

συντεταγµένων των κορυφών των κυρωµένων οριογραµµών. 

Συγκεκριµένα η καταχώριση θα επιφέρει τις εξής µεταβολές : 

1. Με βάση τις κορυφές και την οριογραµµή του αιγιαλού σύµφωνα µε τον πίνακα 

συντεταγµένων (σε ΕΓΣΑ 87) του τοπογραφικού διαγράµµατος και του ΦΕΚ θα 

δηµιουργηθεί ένα ΝΕΟ γεωτεµάχιο ΑΙΓΙΑΛΟΥ (ειδικής έκτασης – ΕΚ) µεταξύ της 

οριογραµµής αιγιαλού και της ακτογραµµής µε απόδοση κυριότητας στο Ελληνικό 

∆ηµόσιο (ως κοινόχρηστο). 

2. Στην περίπτωση που καθορίζεται Παλαιός Αιγιαλός, µε βάση τις κορυφές και την  

οριογραµµή του παλιού αιγιαλού σύµφωνα µε τον πίνακα συντεταγµένων (σε ΕΓΣΑ 87) 

του τοπογραφικού διαγράµµατος και του ΦΕΚ θα δηµιουργηθεί ένα ΝΕΟ γεωτεµάχιο (µε 

κανονικό ΚΑΕΚ) µεταξύ της οριογραµµής του παλαιού αιγιαλού και της οριογραµµής της 

παραλίας µε απόδοση κυριότητας στο Ελληνικό ∆ηµόσιο (Ιδιωτική περιουσία του 

∆ηµόσιου – ανταλλάξιµο Κτήµα). 

3. Η οριογραµµή / ζώνη παραλίας θα επιφέρει γεωµετρική µεταβολή στα όρια των 

γεωτεµαχίων του Εθνικού Κτηµατολογίου και θα δηµιουργήσει ένα ΝΕΟ γεωτεµάχιο 

ΠΑΡΑΛΙΑΣ (ειδικής έκτασης – ΕΚ) µόνον στις περιοχές έµπροσθεν του καθορισµένου 

παλαιού αιγιαλού, µεταξύ της οριογραµµής παλαιού αιγιαλού και της παραλίας µε 

απόδοση κυριότητας στο Ελληνικό ∆ηµόσιο (ως κοινόχρηστο). [σχετικό: 165/2000 
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γνωµοδότηση του Γ΄ τµήµατος του Ν.Σ.Κ. ]  

      Στις υπόλοιπες περιπτώσεις που δεν έχουµε παλαιό αιγιαλό  η οριογραµµή / ζώνη  

παραλίας  θα εµφανίζεται στα διαγράµµατα του Κτηµατολογίου σε διαφορετικό επίπεδο 

πληροφορίας από τα γεωτεµάχια, καθώς η απόφαση καθορισµού παραλίας έχει θέση 

κήρυξης απαλλοτρίωσης και δεν επέρχεται εµπράγµατη µεταβολή (άρα και γεωµετρική 

µεταβολή) στα γεωτεµάχια µέχρι την συντέλεση – καταβολή αποζηµίωσης της σχετικής 

απαλλοτρίωσης. 

 

 

 

Η επεξεργασία των δεδοµένων προς καταχώριση στη Βάση ∆εδοµένων του Κτηµατολογίου 

περιλαµβάνει την κατάλληλη ψηφιακή µορφοποίηση των κυρωµένων διαγραµµάτων και της 

περιγραφικής πληροφορίας των ∆ιοικητικών Πράξεων, καθώς και την υποστήριξη της 

Υπηρεσίας στην προετοιµασία της αίτησης καταχώρισης µε τα συνυποβαλλόµενά της. Οι 
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αρµόδιες υπηρεσίες – φορείς, µετά από τον έλεγχο και τη θεώρηση των παραπάνω 

στοιχείων, υποβάλουν αίτηση καταχώρισης στο αρµόδιο Κτηµατολογικό Γραφείο. 

Να σηµειωθεί ότι η ορθή ψηφιοποίηση των κυρωµένων (αναλογικών) διαγραµµάτων 

αιγιαλού και παραλίας, ο µετασχηµατισµός των συντεταγµένων στο ΕΓΣΑ ’87 (όπου είναι 

απαραίτητος) καθώς και οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία των δεδοµένων που υποβάλλονται  

(σε αναλογική ή ψηφιακή µορφή) στο Κτηµατολογικό Γραφείο και στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. από 

τους αρµόδιους φορείς γίνεται αποκλειστικά µε ευθύνη του φορέα / υπηρεσίας που τα 

υποβάλλει. 

 

3.4. Επηρεαζόµενα γεωτεµάχια - ΚΑΕΚ  

Μετά την αποστολή των ψηφιακών αρχείων στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., µε «επίθεση» του 

διαγράµµατος της ∆ιοικητικής Πράξης και των κυρωµένων οριογραµµών στην τρέχουσα 

χωρική βάση του Εθνικού Κτηµατολογίου εντοπίζονται τα επηρεαζόµενα γεωτεµάχια – 

ΚΑΕΚ. 

Τα επηρεαζόµενα γεωτεµάχια – ΚΑΕΚ διακρίνονται σε κατηγορίες ανάλογα την περίπτωση: 

Α. Αν η απόφαση καθορισµού δεν περιλαµβάνει Παλαιό Αιγιαλό 

Αi) Εντοπίζονται τα επηρεαζόµενα γεωτεµάχια – ΚΑΕΚ από τη ζώνη του αιγιαλού στα 

οποία θα γίνει καταχώριση της πράξης και θα έχουν χωρική µεταβολή  

Aii) Εντοπίζονται τα επηρεαζόµενα γεωτεµάχια – ΚΑΕΚ από τη ζώνη της παραλίας στα 

οποία θα γίνει η καταχώριση της ∆ιοικητικής Πράξης στην ενότητα του Κτηµατολογικού 

Φύλλου “ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ” (ως σηµείωση της κήρυξης απαλλοτρίωσης). 

Με την καταχώριση του απόφασης καθορισµού - ΦΕΚ γίνεται η καταχώριση της κυρωµένης 

οριογραµµής της παραλίας σε ένα ξεχωριστό επίπεδο χωρικής πληροφορίας, χωρίς να 

επέρχεται χωρική µεταβολή στα γεωτεµάχια της περιοχής. 

B. Αν η απόφαση καθορισµού περιλαµβάνει και Παλαιό Αιγιαλό 

Βi) Εντοπίζονται τα επηρεαζόµενα γεωτεµάχια – ΚΑΕΚ από τη ζώνη του αιγιαλού στα οποία 

θα γίνει καταχώριση της πράξης και θα έχουν χωρική µεταβολή  

Βii) Εντοπίζονται τα επηρεαζόµενα γεωτεµάχια – ΚΑΕΚ από τη ζώνη της παραλίας 

έµπροσθεν του παλαιού αιγιαλού στα οποία θα γίνει καταχώριση της πράξης και θα έχουν 

χωρική µεταβολή ώστε να δηµιουργηθεί το ΝΕΟ γεωτεµάχιο παραλίας έµπροσθεν του 
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γεωτεµαχίου του παλαιού αιγιαλού. [σχετικό: 165/2000 γνωµοδότηση του Γ΄ τµήµατος του 

Ν.Σ.Κ. ] 

Βiii) Εντοπίζονται τα επηρεαζόµενα γεωτεµάχια – ΚΑΕΚ από τη ζώνη του παλαιού αιγιαλού 

στα οποία θα γίνει καταχώριση της πράξης και θα έχουν χωρική µεταβολή 

Βiiii) Εντοπίζονται τα επηρεαζόµενα γεωτεµάχια – ΚΑΕΚ από τη ζώνη της παραλίας (όπου 

δεν υπάρχει παλαιός αιγιαλός) στα οποία θα γίνει η καταχώριση της ∆ιοικητικής Πράξης στην 

ενότητα “ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑ” (ως σηµείωση της κήρυξης απαλλοτρίωσης), όπου δεν 

υπάρχει παλαιός αιγιαλός και εφαρµόζεται ανάλογα η παράγραφος Aii) του παρόντος κεφ. 

3.4.Α  . Με την καταχώριση της  απόφασης καθορισµού - ΦΕΚ γίνεται η καταχώριση της 

κυρωµένης οριογραµµής της παραλίας σε ένα ξεχωριστό επίπεδο χωρικής πληροφορίας 

(layer),  χωρίς να επέρχεται χωρική µεταβολή στα γεωτεµάχια της περιοχής.  

 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω συντάσσεται ο κατάλογος επηρεαζόµενων ΚΑΕΚ που 

επισυνάπτεται στην αίτηση και στην περίληψη καταχώρισης εγγραπτέας πράξης και 

διακρίνεται : 

Α1. σε κατάλογο επηρεαζόµενων ΚΑΕΚ µε µεταβολή των ορίων των γεωτεµαχίων (χωρική 

µεταβολή) από την καταχώριση των θεσµικών οριογραµµών αιγιαλού, παραλίας και παλαιού 

αιγιαλού. 

Α2. κατάλογος επηρεαζόµενων ΚΑΕΚ από την καταχώριση της οριογραµµής της παραλίας 

χωρίς µεταβολή των ορίων των γεωτεµαχίων για την καταχώριση στην ενότητα ΛΟΙΠΩΝ 

ΕΓΓΡΑΠΤΕΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ του Κτηµατολογικού Φύλλου. 

Στα επηρεαζόµενα ΚΑΕΚ του καταλόγου Α2 θα περιλαµβάνονται όσα τέµνονται από την 

οριογραµµή της παραλίας (και θα επαναλαµβάνονται τα ΚΑΕΚ που έχουν µεταβολή των 

ορίων τους και περιέχονται στον κατάλογο Α1). Στα ΚΑΕΚ του καταλόγου Α2 θα πρέπει να 

γίνει και καταχώριση στην ενότητα ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΓΡΑΠΤΕΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ του 

Κτηµατολογικού τους Φύλλου (ως σηµείωση κήρυξης απαλλοτρίωσης). 
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ  

Τα επηρεαζόµενα γεωτεµάχια της καταχώρισης µε γεωµετρική µεταβολή, τα οποία 

περιλαµβάνονται εξ ολοκλήρου εντός των νέων γεωτεµαχίων αιγιαλού, παραλίας ή παλαιού 

αιγιαλού, µε την καταχώριση καταργούνται και γίνονται ιστορικά µε παραποµπή στο νέο 

γεωτεµάχιο - ΚΑΕΚ που θα δηµιουργηθεί στην ίδια θέση. Για όλα τα νέα ΚΑΕΚ µε δικαιώµατα 

του ∆ηµοσίου που προκύπτουν από την καταχώριση δηµιουργούνται νέα Κτηµατολογικά 

Φύλλα. 

Τα επηρεαζόµενα γεωτεµάχια της καταχώρισης µε γεωµετρική µεταβολή που τέµνονται από 

τις θεσµικές οριογραµµές, άρα επηρεάζονται κατά ένα µέρος τους, διατηρούν το ΚΑΕΚ τους 

και µεταβάλλονται κατά σχήµα και εµβαδόν. ∆ηλαδή µε την καταχώριση της απόφασης 

καθορισµού στα Κτηµατολογικά Φύλλα, τα εν λόγω γεωτεµάχια διατηρούν το ΚΑΕΚ τους και 
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ενηµερώνεται το νέο εµβαδόν χωρίς να γίνεται καµία µεταβολή στα λοιπά στοιχεία τους, 

όπως δικαιώµατα, ποσοστά συνιδιοκτησίας, στοιχεία ιδιοκτητών, παραποµπές κλπ 

Στα επηρεαζόµενα γεωτεµάχια που τέµνονται από την οριογραµµή της παραλίας 

ανεξαρτήτως αν µεταβάλλονται κατά σχήµα και εµβαδόν από την οριογραµµή αιγιαλού, 

γίνεται καταχώριση της απόφασης καθορισµού στην ενότητα του Κτηµατολογικού Φύλλου 

“ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ” ως σηµείωση κήρυξης απαλλοτρίωσης. 

Για παράδειγµα, στις περιπτώσεις που γεωτεµάχια επηρεάζονται από την ζώνη του αιγιαλού 

(µε χωρική µεταβολή) και από τη ζώνη της παραλίας (χωρίς χωρική µεταβολή) η καταχώριση 

θα έχει ως αποτέλεσµα τα γεωτεµάχια αυτά να διατηρούν το ΚΑΕΚ, να µεταβάλλονται τα όρια 

και το σχήµα τους από την εφαρµογή της οριογραµµής του αιγιαλού, να και γίνεται 

καταχώριση της απόφασης στην ενότητα του Κτηµατολογικού Φύλλου “ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑ 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ” λόγω του τµήµατος τους που εµπίπτει στη ζώνη της παραλίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Αποσπάσµατα Ν.2971/2001  
“Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001) 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – Έντυπο περίληψης καταχώρισης εγγραπτέας πράξης 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – Υπόδειγµα περίληψης καταχώρισης εγγραπτέας 
πράξης 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ – Έντυπο αίτησης καταχώρισης εγγραπτέας πράξης 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε – Έντυπο αίτησης χορήγησης Κτηµατολογικών 

Φύλλων και ∆ιαγραµµάτων 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ – Γνωµοδότηση ΝΣΚ 165/2000 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Αποσπάσµατα Ν.2971/2001  
“Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001) 
 
“Άρθρο 1 
Ορισµοί 
  1. "Αιγιαλός" είναι η ζώνη της ξηράς, που βρέχεται από τη θάλασσα από τις 
µεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις των κυµάτων της. 
  2. "Παραλία" είναι η ζώνη ξηράς που προστίθεται στον αιγιαλό, καθορίζεται δε σε 
πλάτος µέχρι και πενήντα (50) µέτρα από την οριογραµµή του αιγιαλού, προς 
εξυπηρέτηση της επικοινωνίας της ξηράς µε τη θάλασσα και αντίστροφα. 
  3. "Παλαιός αιγιαλός" είναι η ζώνη της ξηράς, που προέκυψε από τη µετακίνηση της 
ακτογραµµής προς τη θάλασσα, οφείλεται σε φυσικές προσχώσεις ή τεχνικά έργα και 
προσδιορίζεται από τη νέα γραµµή αιγιαλού και το όριο του παλαιότερα υφιστάµενου 
αιγιαλού. 
  4. "Όχθη" των µεγάλων λιµνών και των πλευσίµων ποταµών είναι η χερσαία ζώνη, που 
περιστοιχίζει αυτούς και βρέχεται από τις µεγαλύτερες αλλά συνήθεις αναβάσεις των 
υδάτων τους. 
  5. "Παρόχθια ζώνη" των µεγάλων λιµνών και των πλευσίµων ποταµών είναι η µε τη 
συνδροµή των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 προστιθέµενη στην όχθη ζώνη ξηράς, 
που καθορίζεται σε πλάτος µέχρι και πενήντα (50) µέτρα από το προς την ξηρά όριο της 
όχθης. 
  6. "Παλαιά όχθη" των µεγάλων λιµνών και των πλευσίµων ποταµών είναι η ζώνη της 
ξηράς, που προέκυψε από τη µετακίνηση της οριογραµµής της όχθης των µεγάλων 
λιµνών και πλευσίµων ποταµών. 
……… 
Άρθρο 2 
Κυριότητα αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης και χρησιµότητα 
αυτών 
  1. Ο αιγιαλός, η παραλία, η όχθη και η παρόχθια ζώνη είναι πράγµατα κοινόχρηστα και 
ανήκουν κατά κυριότητα στο ∆ηµόσιο, το οποίο τα προστατεύει και τα διαχειρίζεται 
……… 
  5. Ο παλαιός αιγιαλός και η παλαιά όχθη ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του 
∆ηµοσίου και καταγράφονται ως δηµόσια κτήµατα. 
 
Άρθρο 5 
∆ιαδικασία καθορισµού οριογραµµών αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού 
……… 
  6. Μετά την κατά την προηγούµενη παράγραφο δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, η απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µεταγράφεται µαζί µε την έκθεση 
και το διάγραµµα µε φροντίδα της αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας στη µερίδα του 
∆ηµοσίου στα βιβλία µεταγραφών του αρµόδιου Υποθηκοφυλακείου ή 
Υποθηκοφυλακείων, αν η περιοχή καθορισµού εµπίπτει στην περιφέρεια περισσότερων  
Υποθηκοφυλακείων. 
……… 
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  8. Η Κτηµατική Υπηρεσία στέλνει ένα θεωρηµένο αντίγραφο του τοπογραφικού 
διαγράµµατος µε σηµείωση επ' αυτού του Φ.Ε.Κ. που δηµοσιεύθηκε, στις παρακάτω 
Υπηρεσίες: 
  α) στη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών, 
  β) στο Υπουργείο Εθνικής Αµυνας (Υ.ΕΘ.Α.) Γ.Ε.Ν., 
  γ) στη ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας της οικείας νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης, 
  δ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων/ 
      ∆ιεύθυνση Χωροταξίας και Πολεοδοµικού Σχεδιασµού, 
  ε) στο Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας/∆ιεύθυνση Λιµένων και Λιµενικών 
     Εργων και στο αρµόδιο Λιµεναρχείο, 
  στ) στον αρµόδιο δήµο ή κοινότητα, 
  ζ) στην Κτηµατολόγιο Α.Ε., 
  η) στο Υπουργείο Γεωργίας/Γενική ∆ιεύθυνση Αλιείας και 
  θ) στο Υπουργείο Αιγαίου για τις περιοχές της αρµοδιότητάς του. 
 
Άρθρο 7 
∆ηµιουργία παραλίας, συνέπειες, περιορισµοί 
……… 
  2. Εµπράγµατα δικαιώµατα ιδιωτών, επί ακινήτων της παραλίας, απαλλοτριώνονται 
λόγω δηµόσιας ωφέλειας µε και από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 
της απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, που επικυρώνει την έκθεση και το διάγραµµα 
του αιγιαλού και παραλίας κατά την παράγραφο 5 του  άρθρου 5, χωρίς να απαιτείται 
άλλη πρόσθετη διαδικασία για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης. Τα νοµικά πρόσωπα 
δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.∆.∆.) παραχωρούν χωρίς αντάλλαγµα στο ∆ηµόσιο τα 
εµπράγµατα δικαιώµατά τους επί ακινήτων που βρίσκονται στην παραλία. 
………” 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – Έντυπο περίληψης καταχώρισης εγγραπτέας πράξης 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Άρθρου 14 § 4 ν. 2664/1998 
 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 
 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:  

 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΕΓΓΡΑΦΟΥ:   ΕΚ∆ΟΥΣΑ 
ΑΡΧΗ/∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ: 

 

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   ΟΝΟΜ/ΜΟ:  

     
ΦΕΚ:   Ε∆ΡΑ:  

 

Τα παρακάτω πεδία συµπληρώνονται µόνο σε περίπτωση δικογράφου 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 

  ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ:  

 

 

2. ΕΙ∆ΟΣ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΠΡΑΞΗΣ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ / ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ 
 

2.1.1.1. 

 

2.1.1.2. 

 

2.1.1.3. 

 

2.1.1.4. 

 

2.1.1.5. 

 
 
 

 ΧΩΡΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

 (συνοδεύεται από ενηµερωµένο κτηµατογραφικό διάγραµµα) 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
∆ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου 
Τµήµα ∆ιοικητικών Πράξεων 
 

Σελ. 22 / 41 

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ / ΩΝ 
              Κ.Ι  Ο.Ι. 

ΚΑΕΚ             /  /  
 

ΕΙ∆ΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

 

ΘΕΣΗ 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

 
 

ΕΜΒΑ∆ΟΝ 
ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΠΡΑΞΗΣ 

 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΤΙΡΙΟΥ 

 

ΟΡΟΦΟΣ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΗΝ 
ΕΓΓΡΑΠΤΕΑ ΠΡΑΞΗ 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΓΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ  
ΣΤΟ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΓΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ  
ΣΤΗN ΚΑΘΕΤΗ 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΜΑΤΑ – ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ (∆ΙΗΡΗΜΕΝΩΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΩΝ) 
 

ΑΑ ΕΙ∆ΟΣ / ΟΡΟΦΟΣ / ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ / ΕΜΒΑ∆ΟΝ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΠΡΑΞΗΣ (τ.µ.) 

1)  

2)  

3)  

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
Φυσικό Πρόσωπο   Νοµικό Πρόσωπο  
Όνοµα / Είδος Νοµικού Προσώπου  

Επώνυµο / Επωνυµία  

Όνοµα Πατρός  

Επώνυµο Πατρός  

Όνοµα Μητρός  

Επώνυµο Μητρός  

Ηµ/νία & Τόπος Γέννησης (ή Έδρα ΝΠ)  

Α∆Τ, Ηµ/νία Έκδοσης, Εκδ. Αρχή  

ΑΦΜ- ∆ΥΟ  

∆ιεύθυνση (Οδός, Αριθµός, ΤΚ, Πόλη)  

Ηµ/νία Σύστασης ΝΠ & Αρ. Πράξεως, ∆ηµοσίευση  
 

Είδος ∆ικαιώµατος  Ποσοστό ∆ικαιώµατος  
 

Ιδιότητα στην Εγγραπτέα Πράξη  
 

Φυσικό Πρόσωπο   Νοµικό Πρόσωπο  
Όνοµα / Είδος Νοµικού Προσώπου  

Επώνυµο / Επωνυµία  

Όνοµα Πατρός  

Επώνυµο Πατρός  

Όνοµα Μητρός  

Επώνυµο Μητρός  

Ηµ/νία & Τόπος Γέννησης (ή Έδρα ΝΠ)  

Α∆Τ, Ηµ/νία Έκδοσης, Εκδ. Αρχή  

ΑΦΜ- ∆ΟΥ  

∆ιεύθυνση (Οδός, Αριθµός, ΤΚ, Πόλη)  

Ηµ/νία Σύστασης ΝΠ & Αρ. Πράξεως, ∆ηµοσίευση  
 

Είδος ∆ικαιώµατος  Ποσοστό ∆ικαιώµατος  
 

Ιδιότητα στην Εγγραπτέα Πράξη  



                                              Ο∆ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ 
                                                                                                                    ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ 

                                                                                                            Έντυπο περίληψης καταχώρισης εγγραπτέας πράξης 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
∆ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου 
Τµήµα ∆ιοικητικών Πράξεων 
 

Σελ. 23 / 41 

 

Φυσικό Πρόσωπο   Νοµικό Πρόσωπο  
Όνοµα / Είδος Νοµικού Προσώπου  

Επώνυµο / Επωνυµία  

Όνοµα Πατρός  

Επώνυµο Πατρός  

Όνοµα Μητρός  

Επώνυµο Μητρός  

Ηµ/νία & Τόπος Γέννησης (ή Έδρα ΝΠ)  

Α∆Τ, Ηµ/νία Έκδοσης, Εκδ. Αρχή  

ΑΦΜ- ∆ΟΥ  

∆ιεύθυνση (Οδός, Αριθµός, ΤΚ, Πόλη)  

Ηµ/νία Σύστασης ΝΠ & Αρ. Πράξεως, ∆ηµοσίευση  
 

Είδος ∆ικαιώµατος  Ποσοστό ∆ικαιώµατος  
 

Ιδιότητα στην Εγγραπτέα Πράξη  
 

Φυσικό Πρόσωπο   Νοµικό Πρόσωπο  
Όνοµα / Είδος Νοµικού Προσώπου  

Επώνυµο / Επωνυµία  

Όνοµα Πατρός  

Επώνυµο Πατρός  

Όνοµα Μητρός  

Επώνυµο Μητρός  

Ηµ/νία & Τόπος Γέννησης (ή Έδρα ΝΠ)  

Α∆Τ, Ηµ/νία Έκδοσης, Εκδ. Αρχή  

ΑΦΜ- ∆ΟΥ  

∆ιεύθυνση (Οδός, Αριθµός, ΤΚ, Πόλη)  

Ηµ/νία Σύστασης ΝΠ & Αρ. Πράξεως, ∆ηµοσίευση  
 
 

Είδος ∆ικαιώµατος  Ποσοστό ∆ικαιώµατος  
 

Ιδιότητα στην Εγγραπτέα Πράξη  

 

5. ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΕΩΣ 
 

ΑΑ ΕΙ∆ΟΣ / ΑΡΙΘΜΟΣ & ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ / ΕΚ∆ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ – ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ 

1)  

2)  

3)  

 



                                              Ο∆ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ 
                                                                                                                    ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ 

                                                                                                            Έντυπο περίληψης καταχώρισης εγγραπτέας πράξης 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
∆ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου 
Τµήµα ∆ιοικητικών Πράξεων 
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6. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟIΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΠΡΑΞΗΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Συνηµµένα: 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

 
 

Ηµεροµηνία: 
Υπογραφή – Σφραγίδα 

 
 

 



                     Ο∆ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ 
                                                                                                                    ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ 

                                                                                                                                                          Έντυπο περίληψης καταχώρισης εγγραπτέας πράξης 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
∆ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου 
Τµήµα ∆ιοικητικών Πράξεων 
 

Σελ. 25 / 41 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΘΕΤΩΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΩΝ 
 

ΑΑ Αριθµός στην 
Εγγραπτέα 
Πράξη  

(εάν υπάρχει) 

Αριθµός 
κτιρίου/ων 

Εµβαδόν 
κάθετης 
στην 

εγγραπτέα 
πράξη (τ.µ.) 

Ποσοστό 
συγκυριότητας 
στο γεωτεµάχιο 

(χιλιοστά) 

Χώροι Αποκλειστικής 
Χρήσης 

Στοιχεία ∆ικαιούχου 
 

Είδος 
∆ικαιώµατος 

Ποσοστό 
∆ικαιώµατος 

Αριθµός 
στην 

εγγραπτέα 
πράξη 

Εµβαδόν 
(τ.µ.) 

1.           
2.           
3.           
4.           
5.           
6.           
7.           
8.           
9.           
10.           
11.           
12.           
13.           
14.           
15.           
16.           
17.           
18.           
19.           
20.           
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΣΥΓΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ:    

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΘΕΤΩΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΩΝ:  
 

ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)  
 
 



                     Ο∆ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ 
                                                                                                                    ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ 

                                                                                                                                                          Έντυπο περίληψης καταχώρισης εγγραπτέας πράξης 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
∆ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου 
Τµήµα ∆ιοικητικών Πράξεων 
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ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΩΝ 
 

ΑΑ Αριθµός 
κτιρίου 

Όροφος Αριθµός 
Οριζόντιας 

στην 
εγγραπτέα 
πράξη 

Εµβαδόν 
Στην 

εγγραπτέα 
πράξη (τ.µ.) 

Ποσοστό 
συγκυριότητας 
στο γεωτεµάχιο 

Ποσοστό 
συγκυριότητας 
στην κάθετη 

Παρακολουθήµατα Οριζόντιας Ιδιοκτησίας Στοιχεία ∆ικαιούχου Είδος 
∆ικαιώµατος 

Ποσοστό 
∆ικαιώµατος 

Είδος Όροφος Αριθµός 
στην 

εγγραπτέα 
πράξη 

Εµβαδόν 
(τ.µ.) 

1.               
2.               
3.               
4.               
5.               
6.               
7.               
8.               
9.               
10.               
11.               
12.               
13.               
14.               
15.               
16.               
17.               
18.               
19.               
20.               

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΣΥΓΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ    
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΩΝ    
 



                                                              Ο∆ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ 
                                                                                                                    ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ 

                                                                                                                                                      Υπόδειγµα περίληψης καταχώρισης εγγραπτέας πράξης 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
∆ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου 
Τµήµα ∆ιοικητικών Πράξεων 
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ΝΕΑ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΠΡΑΞΗΣ 
 

ΑΑ Εµβαδόν 
στην 

εγγραπτέα 
πράξη 
(τ.µ.) 

Είδος 
∆ικαιώµατος 

Ποσοστό 
∆ικαιώµατος 

Στοιχεία ∆ικαιούχου 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
16.      
17.      
18.      
19.      
20.      

 

 



                                      Ο∆ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ 
                                                                                                                    ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ 

                                                                                                      Υπόδειγµα περίληψης καταχώρισης εγγραπτέας πράξης 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
∆ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου 
Τµήµα ∆ιοικητικών Πράξεων                                     Σελ. 28 / 41 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – Υπόδειγµα περίληψης καταχώρισης εγγραπτέας πράξης 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Άρθρου 14 § 4 ν. 2664/1998 
 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 
 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΕΓΓΡΑΦΟΥ: 30300/6289  ΕΚ∆ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ / 

∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ: 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/04/2011  ΟΝΟΜ/ΜΟ:  

     
ΦΕΚ: 94∆/19.05.2011  Ε∆ΡΑ:  

 

Τα παρακάτω πεδία συµπληρώνονται µόνο σε περίπτωση δικογράφου 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 

  ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ:  

 

 

2. ΕΙ∆ΟΣ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΠΡΑΞΗΣ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ / ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ 
 

.1.1.1.ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ *1 

 

.1.1.2.  

 

.1.1.3.  

 

.1.1.4.  

 

.1.1.5.  

 
 
*1 Ο τίτλος που αναγράφεται στην σχετική απόφαση της ∆ιοίκησης 

� 
ΧΩΡΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

 (συνοδεύεται από ενηµερωµένο κτηµατογραφικό διάγραµµα) 



                                                   Ο∆ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ 
                                                                                                                    ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ 

                                                                                                Υπόδειγµα περίληψης καταχώρισης εγγραπτέας πράξης 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
∆ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου 
Τµήµα ∆ιοικητικών Πράξεων 
 

Σελ. 29 / 41 

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ / ΩΝ   
 

              Κ.Ι  Ο.Ι. 

ΚΑΕΚ             /  /  
 

ΕΙ∆ΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

 

ΘΕΣΗ 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

 
 

ΕΜΒΑ∆ΟΝ 
ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΠΡΑΞΗΣ 

 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΤΙΡΙΟΥ 

 

ΟΡΟΦΟΣ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΗΝ 
ΕΓΓΡΑΠΤΕΑ ΠΡΑΞΗ 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΓΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ  
ΣΤΟ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΓΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ  
ΣΤΗN ΚΑΘΕΤΗ 

 

Επισυνάπτονται: 

Α1. Κατάλογος επηρεαζόµενων ΚΑΕΚ µε χωρική µεταβολή (αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού) 

 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Φυσικό Πρόσωπο   Νοµικό Πρόσωπο  
Όνοµα / Είδος Νοµικού Προσώπου  

Επώνυµο / Επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ 

Όνοµα Πατρός  

Επώνυµο Πατρός  

Όνοµα Μητρός  

Επώνυµο Μητρός  

Ηµ/νία & Τόπος Γέννησης (ή Έδρα ΝΠ)  

Α∆Τ, Ηµ/νία Έκδοσης, Εκδ. Αρχή  

ΑΦΜ- ∆ΟΥ  

∆ιεύθυνση (Οδός, Αριθµός, ΤΚ, Πόλη)  

Ηµ/νία Σύστασης ΝΠ & Αρ. Πράξεως, ∆ηµοσίευση  
 

Είδος ∆ικαιώµατος Πλήρης κυριότητα Ποσοστό ∆ικαιώµατος 100% 
 

Ιδιότητα στην Εγγραπτέα Πράξη Αποκτών 
 

 

5. ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΕΩΣ 
 

ΑΑ ΕΙ∆ΟΣ / ΑΡΙΘΜΟΣ & ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ / ΕΚ∆ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ – ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ 

4)  

5)  

6)  

 

 



                                                   Ο∆ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ 
                                                                                                                    ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ 

                                                                                                Υπόδειγµα περίληψης καταχώρισης εγγραπτέας πράξης 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ / ΩΝ   
 

              Κ.Ι  Ο.Ι. 

ΚΑΕΚ             /  /  
 

ΕΙ∆ΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

 

ΘΕΣΗ 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

 
 

ΕΜΒΑ∆ΟΝ 
ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΠΡΑΞΗΣ 

 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΤΙΡΙΟΥ 

 

ΟΡΟΦΟΣ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΗΝ 
ΕΓΓΡΑΠΤΕΑ ΠΡΑΞΗ 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΓΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ  
ΣΤΟ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΓΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ  
ΣΤΗN ΚΑΘΕΤΗ 

 

Επισυνάπτονται: 

Α2. Κατάλογος επηρεαζόµενων ΚΑΕΚ παραλίας για καταχώριση ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΓΡΑΠΤΕΩΝ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 

4α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Φυσικό Πρόσωπο   Νοµικό Πρόσωπο  
Όνοµα / Είδος Νοµικού Προσώπου  

Επώνυµο / Επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ 

Όνοµα Πατρός  

Επώνυµο Πατρός  

Όνοµα Μητρός  

Επώνυµο Μητρός  

Ηµ/νία & Τόπος Γέννησης (ή Έδρα ΝΠ)  

Α∆Τ, Ηµ/νία Έκδοσης, Εκδ. Αρχή  

ΑΦΜ- ∆ΟΥ  

∆ιεύθυνση (Οδός, Αριθµός, ΤΚ, Πόλη)  

Ηµ/νία Σύστασης ΝΠ & Αρ. Πράξεως, ∆ηµοσίευση  
 

Είδος ∆ικαιώµατος  Ποσοστό ∆ικαιώµατος  
 

Ιδιότητα στην Εγγραπτέα Πράξη Υπέρ ου η απαλλοτρίωση  
 

 

5α. ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΕΩΣ 
 

ΑΑ ΕΙ∆ΟΣ / ΑΡΙΘΜΟΣ & ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ / ΕΚ∆ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ – ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ 

7)  

8)  

9)  
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6. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟIΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΠΡΑΞΗΣ 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΗN ΠΕΡΙΟΧΗ  

«ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΑΓΑΝΑ» ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  

ΛΙΘΑΚΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΑΓΑΝΑ, Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Με την καταχώριση του ΦΕΚ στους επηρεαζόµενους ΚΑΕΚ –επισυνάπτεται κατάλογος Α1 επηρεαζόµενων ΚΑΕΚ µε 

χωρική µεταβολή (αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού), ζητείται να ενηµερωθεί η Βάση ∆εδοµένων του Εθνικού 

Κτηµατολογίου µε τη δηµιουργία : 

• Γεωτεµάχιο/α Αιγιαλού (σύµφωνα µε την αντίστοιχη οριογραµµή και τις κορυφές των συντεταγµένων στο 

θεωρηµένο διάγραµµα.) Χαρακτηρισµός : Ειδική Έκταση-Αιγιαλός, Κυριότητα : Ελληνικό ∆ηµόσιο  

• Γεωτεµάχιο/α Παραλίας (σύµφωνα µε την αντίστοιχη οριογραµµή και τις κορυφές των συντεταγµένων στο 

θεωρηµένο διάγραµµα, ΜΟΝΟΝ για το/τα τµήµα/τα της Παραλίας που συνορεύουν µε Παλαιό Αιγιαλό). 

Χαρακτηρισµός :  Ειδική Έκταση-Παραλίας, Κυριότητα : Ελληνικό ∆ηµόσιο 

• Γεωτεµάχιο/α Παλαιού Αιγιαλού (όπου καθορίζεται - σύµφωνα µε την αντίστοιχη οριογραµµή και τις κορυφές 

των συντεταγµένων στο θεωρηµένο διάγραµµα). Χαρακτηρισµός: Απλό γεωτεµάχιο, Κυριότητα : Ελληνικό 

∆ηµόσιο 

Για τους ΚΑΕΚ που εµπίπτουν εντός της ζώνης της Παραλίας – επισυνάπτεται : “Κατάλογος Α2 επηρεαζόµενων ΚΑΕΚ 

Παραλίας” - ζητείται η καταχώριση (σηµείωση) του ΦΕΚ στην ενότητα «ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» ως 

κήρυξη απαλλοτρίωσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Συνηµµένα: 

• Α1. κατάλογος επηρεαζόµενων ΚΑΕΚ µε χωρική µεταβολή (αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού) 

• Α2. κατάλογος επηρεαζόµενων ΚΑΕΚ παραλίας για καταχώριση ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΓΡΑΠΤΕΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 
Ηµεροµηνία: 

Υπογραφή – Σφραγίδα 
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ΝΕΑ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΠΡΑΞΗΣ 
 

ΑΑ Εµβαδόν στην 
εγγραπτέα πράξη 

(τ.µ.) 

Είδος 
∆ικαιώµατος 

Ποσοστό 
∆ικαιώµατος 

Στοιχεία ∆ικαιούχου Παρατηρήσεις 

21.   Κυριότητα 100% Ελληνικό ∆ηµόσιο ΑΙΓΙΑΛΟΣ 

22.   Κυριότητα 100% Ελληνικό ∆ηµόσιο ΠΑΡΑΛΙΑ 

23.   Κυριότητα 100% Ελληνικό ∆ηµόσιο ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΣ (ΑΒΚ ΧΧΧ) 

24.       

25.       
26.       
27.       
28.       
29.       
30.       
31.       
32.       
33.       
34.       
35.       
36.       
37.       
38.       
39.       
40.       
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ – Έντυπο αίτησης καταχώρισης εγγραπτέας πράξης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε – Έντυπο αίτησης χορήγησης Κτηµατολογικών Φύλλων 
και ∆ιαγραµµάτων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ – Γνωµοδότηση ΝΣΚ 165/2000 
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