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Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, 

νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφι-

ακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α’ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗ-

ΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός 
Άρθρο 2 Αντικείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ - ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙ-

ΚΑΣΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Άρθρο 3 Πρόωρη περάτωση διαδικασίας κτηματογρά-

φησης - Αντικατάσταση του άρθρου 11 του ν. 2308/1995
Άρθρο 4 Διαδικασία καταχώρισης πρώτων εγγραφών 

σε περίπτωση πρόωρης περάτωσης της διαδικασίας 
κτηματογράφησης - Αντικατάσταση του άρθρου 12 του 
ν. 2308/1995

Άρθρο 5 Διαδικασία δηλώσεων εγγραπτέων δικαιω-
μάτων - Τροποποίηση των παρ. 2, 8 και 10 του άρθρου 
2 του ν. 2308/1995 

Άρθρο 6 Διαδικασία ανάρτησης στοιχείων κτη-
ματογράφησης  - Αντικατάσταση του άρθρου 4 του 
ν. 2308/1995 

Άρθρο 7 Διαδικασία αναμόρφωσης προσωρινών 
κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων μετά την 
εξέταση των αιτήσεων διόρθωσης - Τροποποίηση των 
άρθρων 8, 8Α και 8Β του ν. 2308/1995 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ - ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙ-
ΟΡΘΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Άρθρο 8 Παθητική νομιμοποίηση επί αγωγής σε περί-
πτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής - Διαδικασία δια-
μεσολάβησης - Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 
6 του ν. 2664/1998 

Άρθρο 9 Παράταση προθεσμίας διόρθωσης των 
αρχικών εγγραφών σε περιοχές που κηρύχθηκαν 
υπό κτηματογράφηση πριν την έναρξη ισχύος του 
ν. 3481/2006 - Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 
102 του ν. 4623/2019

Άρθρο 10 Τύχη δικαιωμάτων και βαρών ακινήτου σε 
περίπτωση εκκρεμούς αίτησης διόρθωσης - Προσθήκη 
άρθρου 7β στον ν. 2664/1998

Άρθρο 11 Κτηματολογικός εφέτης - Τροποποίηση της 
παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 2664/1998

Άρθρο 12 Επιμόρφωση κτηματολογικών δικαστών
Άρθρο 13 Διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλ-

μάτων αρχικών εγγραφών με την ένδειξη «άγνωστου 
ιδιοκτήτη» - Τροποποίηση της υποπερ. αα’ της περ. β’ 
των παρ. 1 και 2 του άρθρου 18 του ν. 2664/1998 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

Άρθρο 14 Προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος» (Τ.Ε.Ε.) και του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

Άρθρο 15 Κατάργηση άμισθών και έμμισθων Υπο-
θηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, 
Κω - Λέρου, Θεσσαλονίκης και Πειραιά - Τροποποίηση 
της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 4512/2018

Άρθρο 16 Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των τμημάτων 
της Νομικής Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτημα-
τολόγιο» - Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου 14 του 
ν. 4512/2018

Άρθρο 17 Προσόντα διορισμού σε θέση προϊσταμένου 
κτηματολογικού γραφείου - Τροποποίηση της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4512/2018

Άρθρο 18 Ρυθμίσεις για το προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Ελληνικό Κτηματολόγιο»

Άρθρο 19 Ρυθμίσεις για το Κτηματολόγιο Πρωτευού-
σης

Άρθρο 20 Διαχείριση των εσόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελ-
ληνικό Κτηματολόγιο» -Τροποποίηση της παρ. 3 του 
άρθρου 32 του ν. 4512/2018

Άρθρο 21 Επιτροπές Επίλυσης Αμφισβητήσεων - Αντι-
κατάσταση του άρθρου 36 του ν. 4512/2018

Άρθρο 22 Σύσταση επιτροπής εμπειρογνωμόνων στο 
Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Άρθρο 23 Απόκτηση ιδιότητας διαπιστευμένου μηχα-
νικού για το Κτηματολόγιο - Ειδικό Μητρώο Διαπιστευ-
μένων Μηχανικών

Άρθρο 24 Προσόντα διαπιστευμένου μηχανικού για 
το Κτηματολόγιο

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των 
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του άρθρου 
50 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), τα Ερευνητικά Πανεπιστη-
μιακά Ινστιτούτα των Α.Ε.Ι. που έχουν ιδρυθεί κατ’ εξου-
σιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 (Α’ 159) και 
οι Εταιρίες Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περιουσίας 
των Α.Ε.Ι..

Άρθρο 47

Ρυθμίσεις για την εξ αποστάσεως ταυτοποίηση 

για την έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσίας 

εμπιστοσύνης - Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 

57 του ν. 4727/2020 

Στο άρθρο 57 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) προστίθεται 
παρ. 3 ως εξής:

«3. Η εξακρίβωση της γνησιότητας και των στοιχείων 
των εγγράφων ταυτοποίησης κατά τη διενέργεια της εξ 
αποστάσεως ταυτοποίησης και της πιστοποίησης μπορεί 
να γίνει μέσω διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών 
συστημάτων των παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης με 
τα κάτωθι ιδίως πληροφοριακά συστήματα φορέων του 
Δημόσιου Τομέα:

α. το πληροφοριακό σύστημα του Μητρώου Δελτίων 
Αστυνομικών Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας,

β. το πληροφοριακό σύστημα του Μητρώου Διαβατη-
ρίων της Ελληνικής Αστυνομίας,

γ. τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Με-
τανάστευσης και Ασύλου,

δ. τα πληροφοριακά συστήματα των φορέων που εκ-
δίδουν τα δελτία ταυτότητας των στελεχών των Ενόπλων 
Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας,

ε. το πληροφοριακό σύστημα του Μητρώου Πολιτών 
του Υπουργείου Εσωτερικών.

Για τη διαλειτουργικότητα αυτή ισχύουν αναλογικά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 84 και στην παρ. 51 του άρθρου 
107.»

Άρθρο 48

Ρυθμίσεις για την καταπολέμηση της 

διαδικτυακής πειρατείας - Τροποποίηση της 

παρ. 10Α του άρθρου 66Ε του ν. 2121/1993

Στην παρ. 10Α του άρθρου 66Ε του ν. 2121/1993 (Α’ 25), 
τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της περ. γ’ της υποπαρ. 1, 
αντικαθίσταται η υποπαρ. 2, αντικαθίστανται το δεύτερο 
και το τρίτο εδάφιο της υποπαρ. 7 με ένα νέο δεύτερο 
εδάφιο, και η παρ. 10Α διαμορφώνεται ως εξής:

«10Α. 1. Κατόπιν αίτησης του δικαιούχου και εφόσον: 
α) επίκειται στο διαδίκτυο μεγάλης κλίμακας προσβολή 
προστατευόμενων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτη-
σίας ή συγγενικών δικαιωμάτων για γεγονότα εθνικής 
ή διεθνούς τηλεθέασης που πρόκειται να μεταδοθούν 
ταυτόχρονα με τη διενέργειά τους,

β) η προσβολή θα λάβει χώρα, ενδεικτικά μέσω συ-
γκεκριμένων ενιαίων εντοπιστών πόρων (URL) ή διευ-
θύνσεων διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP addresses) ή 
ονομάτων τομέα (domain names) που υποστηρίζουν τη, 
χωρίς άδεια, συνδρομητική σύνδεση με οποιονδήποτε 
τρόπο, και, ιδίως, μέσω χρήσης κωδικών ή αποκωδικο-
ποιητή και

γ) συντρέχει επείγουσα περίπτωση αποτροπής άμε-
σου, σοβαρού και επικείμενου κίνδυνου ή ανεπανόρ-
θωτης βλάβης για το δημόσιο συμφέρον ή για τον δικαι-
ούχο, η Επιτροπή δύναται, με απόφασή της, να διατάξει 
τη διακοπή πρόσβασης στον συγκεκριμένο εντοπιστή 
πόρων (URL) ή διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου 
(IP address) ή όνομα τομέα (domain name), σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στην υποπαρ. 2, για χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών. Για τη λήψη της 
απόφασης αρκεί η, εκ μέρους της Επιτροπής, πιθανο-
λόγηση ότι επίκειται προσβολή δικαιωμάτων, κατά τα 
αναφερόμενα στις περ. α’ και β’.

2. α) Η αίτηση του δικαιούχου υποβάλλεται στην Επι-
τροπή το αργότερο δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες 
πριν από την προγραμματισμένη μετάδοση του γεγο-
νότος. Αν η Επιτροπή κάνει δεκτή την αίτηση, εκδίδει 
απόφαση, με την οποία καλεί τους παρόχους πρόσβασης 
στο διαδίκτυο να διακόψουν την πρόσβαση στο περιε-
χόμενο και να λάβουν οποιοδήποτε άλλο μέτρο κρίνει 
η Επιτροπή πρόσφορο και το οποίο στοχεύει στην παύ-
ση, στην αποτροπή επανάληψης ή και στην πρόληψη 
της προσβολής, εντός προθεσμίας, που δεν μπορεί να 
είναι μικρότερη από έξι (6) ώρες και μεγαλύτερη από 
δώδεκα (12) ώρες από την αποστολή της απόφασης. 
Εντός της ως άνω προθεσμίας, οι πάροχοι υπηρεσιών 
πρόσβασης στο διαδίκτυο αποστέλλουν δηλώσεις για 
συμμόρφωση με το διατακτικό της απόφασης της Επι-
τροπής στην αρμόδια υπηρεσία της Εθνικής Επιτροπής 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.). Η απόφαση 
της Επιτροπής δύναται να επιβάλει τη διακοπή πρόσβα-
σης σε ονόματα χώρου δευτέρου επιπέδου, ακόμη και 
εάν η πρόσβαση στο περιεχόμενο γίνεται από ονόματα 
χώρου τρίτου ή επόμενου επιπέδου. Η απόφαση της Επι-
τροπής εκδίδεται και αποστέλλεται το αργότερο είκοσι 
τέσσερις (24) ώρες πριν από τη μετάδοση του γεγονό-
τος, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στον δικαιούχο 
στους παρόχους πρόσβασης και στην Ε.Ε.Τ.Τ., σύμφωνα 
με τα στοιχεία επικοινωνίας της παρ. 7. Μετά τη διακοπή 
της πρόσβασης στο περιεχόμενο από τους παρόχους, η 
Επιτροπή γνωστοποιεί την απόφαση στους διαχειριστές 
και ιδιοκτήτες των αναφερόμενων στην απόφαση ιστο-
τόπων ή ονομάτων χώρου, εφόσον τελεί σε γνώση της 
ταυτότητάς τους. 

β) Σε περίπτωση παραβίασης απόφασης της Επι-
τροπής, η οποία εκδόθηκε κατά τη διαδικασία της πα-
ρούσας, καθώς και σε περίπτωση της, καθ’ οιονδήποτε 
τεχνικό τρόπο, επανάληψης της προσβολής των δικαιω-
μάτων ή του περιεχομένου, στο οποίο αφορά η εν λόγω 
απόφαση της Επιτροπής, ο δικαιούχος μπορεί να υπο-
βάλει συμπληρωματικά στοιχεία στην Επιτροπή σχετικά 
με την παραβίαση της απόφασης ή την επανάληψη της 
προσβολής, χωρίς την καταβολή νέου τέλους εξέτασης. 
Εφόσον από τα υποβληθέντα στοιχεία πιθανολογείται 
η παραβίαση απόφασης της Επιτροπής ή η, καθ’ οιον-
δήποτε τεχνικό τρόπο, επανάληψη της προσβολής των 
δικαιωμάτων ή του περιεχομένου, στο οποίο αφορά η 
απόφαση της Επιτροπής, η Επιτροπή εκδίδει, εφόσον 
παρίσταται ανάγκη, συμπληρωματική σχετική πράξη. 
Η εφαρμογή της συμπληρωματικής πράξης του προ-
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ηγούμενου εδαφίου υλοποιείται με τη διαδικασία που 
περιγράφεται στην περ. α’.

γ) Η απόφαση της Επιτροπής για διακοπή πρόσβασης 
της παράνομης μετάδοσης εκτείνεται πέρα από κάθε 
εντοπιστή πόρων (URL), διεύθυνση διαδικτυακού πρω-
τοκόλλου (IP address), όνομα χώρου (domain name), για 
τα οποία ρητά γίνεται μνεία στην απόφαση και σε κάθε 
άλλο εντοπιστή πόρων (URL) ή διεύθυνση διαδικτυα-
κού πρωτοκόλλου (IP address) ή όνομα χώρου (domain 
name) τυχόν μεταφερθεί η παράνομη μετάδοση μετά 
την έκδοση της ως άνω απόφασης. Για τον λόγο αυτό, 
εάν καθ’ οιονδήποτε τεχνικό τρόπο, η παράνομη μετά-
δοση μεταφερθεί μετά την έκδοση της απόφασης της 
Επιτροπής σε νέο εντοπιστή πόρων (URL) ή διεύθυνση 
διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address) ή όνομα χώρου 
(domain name), ο δικαιούχος υποβάλλει προς την αρμό-
δια υπηρεσία της Ε.Ε.Τ.Τ., με κοινοποίηση στην Επιτροπή, 
συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με την παραβίαση της 
απόφασης ή την επανάληψη της προσβολής, χωρίς χρο-
νικό περιορισμό αναφορικά με την προθεσμία υποβο-
λής τους ακόμη και κατά τη διάρκεια της μετάδοσης και 
χωρίς την καταβολή νέου τέλους εξέτασης. Εφόσον από 
τα υποβληθέντα στοιχεία πιθανολογείται η παραβίαση 
απόφασης της Επιτροπής ή η, καθ’ οιονδήποτε τεχνικό 
τρόπο, επανάληψη της προσβολής των δικαιωμάτων ή 
του περιεχομένου, στο οποίο αφορά η απόφαση της Επι-
τροπής, η αρμόδια υπηρεσία της Ε.Ε.Τ.Τ. δίνει αμελλητί 
εντολή με επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
στους παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο 
για διακοπή πρόσβασης στους πρόσθετους εντοπιστές 
πόρων (URL) ή διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλ-
λου (IP addresses) ή ονόματα χώρου (domain names) 
και ενημερώνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την 
Επιτροπή. Η εντολή έχει ισχύ μέχρι την έκδοση σχετικής 
συμπληρωματικής απόφασης από την Επιτροπή, η οποία 
εκδίδεται το αργότερο εντός μηνός. Οι πάροχοι υπηρεσι-
ών πρόσβασης στο διαδίκτυο με αριθμό συνδρομητών 
άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) υποχρεούνται να 
διακόψουν την πρόσβαση στο περιεχόμενο εντός της 
προθεσμίας που ορίζει η εντολή της Ε.Ε.Τ.Τ. και η οποία 
δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των τριάντα (30) λεπτών 
από την αποστολή της εντολής της Ε.Ε.Τ.Τ.. Η Επιτροπή, 
μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ. και λαμβάνοντας υπόψη 
ιδίως τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί από τον δικαιού-
χο και την εντολή της αρμόδιας υπηρεσίας της Ε.Ε.Τ.Τ., 
εκδίδει συμπληρωματική πράξη επί της αρχικής απόφα-
σης, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτή τα συμπληρωματικά 
στοιχεία που της έχουν κοινοποιηθεί. Η πράξη του προη-
γούμενου εδαφίου κοινοποιείται από την Επιτροπή στον 
δικαιούχο του δικαιώματος, στους παρόχους πρόσβασης 
στο διαδίκτυο και στους διαχειριστές και ιδιοκτήτες των 
αναφερόμενων σε αυτήν εντοπιστών πόρων (URL) ή ονο-
μάτων χώρου, εφόσον τελεί σε γνώση της ταυτότητας 
των τελευταίων.

3. Ο δικαιούχος δύναται, το αργότερο μέχρι την έκδο-
ση απόφασης της Επιτροπής, να προσκομίζει ενώπιόν 
της νέα στοιχεία, ιδίως για παραλλαγές των ονομάτων 
τομέα (domain names), των ενιαίων εντοπιστών πόρων 
(URL) ή των διευθύνσεων διαδικτυακού πρωτοκόλλου 

(IP addresses), μέσω των οποίων πιθανολογείται η διε-
νέργεια της προσβολής.

4. Οι διαχειριστές και ιδιοκτήτες των ιστοτόπων ή 
ονομάτων χώρου, που αναφέρονται στην απόφαση της 
Επιτροπής, μπορούν να προσφύγουν κατ’ αυτής ενώπι-
ον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, εντός δέκα (10) 
ημερών από την γνωστοποίηση της απόφασης προς 
αυτούς. Η προσφυγή δεν αναστέλλει αυτοδίκαια την 
εκτέλεση της απόφασης της Επιτροπής. Σε περίπτωση 
μη άσκησης προσφυγής εντός της άνω προθεσμίας ή σε 
περίπτωση δικαστικής απόρριψης αυτής, η διακοπή της 
πρόσβασης που διατάχθηκε με την απόφαση καθίσταται 
αμετάκλητη.

5. Σε περίπτωση ευδοκίμησης της προσφυγής, λόγω 
διαπίστωσης εκ μέρους του Δικαστηρίου ότι δεν συνέ-
τρεχαν οι προϋποθέσεις της παρ. 1, ο δικαιούχος που 
αιτήθηκε την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής, οφεί-
λει αποζημίωση προς τον διαχειριστή ή ιδιοκτήτη των 
ιστοτόπων ή ονομάτων χώρου που άσκησαν την προ-
σφυγή και εθίγησαν από την απόφαση της Επιτροπής. 
Το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται στο προσήκον, 
ανάλογα με τις περιστάσεις, μέτρο, με συνεκτίμηση και 
της εύλογης ή καταχρηστικής συμπεριφοράς του δικαι-
ούχου.

6. Για την εξέταση της αίτησης της παρ. 1 επιβάλλεται 
τέλος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται 
ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την αίτηση του δικαιού-
χου, την απόφαση της Επιτροπής, το ύψος και τον τρόπο 
καταβολής του τέλους.

7. Στην Επιτροπή τηρείται Ειδικό Μητρώο Παρόχων, 
στο οποίο περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία: όνομα, 
επωνυμία, διακριτικός τίτλος και ηλεκτρονική διεύθυνση 
του παρόχου και του εκπροσώπου του. Η Ε.Ε.Τ.Τ. διαβι-
βάζει τα στοιχεία αυτά στην Επιτροπή και ενημερώνει 
την Επιτροπή κάθε φορά που επέρχονται μεταβολές σε 
επιμέρους στοιχεία του Μητρώου. 

8. Σε περίπτωση μη έγκαιρης και προσήκουσας συμ-
μόρφωσης των παρόχων με το διατακτικό της απόφα-
σης της παρ. 1 και με την υποχρέωση ενημέρωσης και 
επικαιροποίησης των στοιχείων της παρ. 7, εφαρμόζεται 
η παρ. 11.»

Άρθρο 49

Επανάκτηση κοινόχρηστων και κοινωφελών 

ακινήτων από Ο.Τ.Α., τα οποία εμφανίζονται 

ως «άγνωστου ιδιοκτήτη» στις πρώτες 

κτηματολογικές εγγραφές

1. Κοινόχρηστα και κοινωφελή ακίνητα σύμφωνα με το 
εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.), χωρικής 
αρμοδιότητας και διαχείρισης Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθμού, τα 
οποία καταχωρίστηκαν στις κτηματολογικές εγγραφές 
ως «άγνωστου ιδιοκτήτη», μετά την οριστικοποίηση 
των πρώτων εγγραφών, σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
ν. 2664/1998 (Α’ 275) και κατά παρέκκλιση του άρθρου 9 
του ίδιου νόμου, περιέρχονται κατά κυριότητα στον αντί-
στοιχο Ο.Τ.Α., αυτοδικαίως από τη δημοσίευση του πα-
ρόντος. Τα αρμόδια κτηματολογικά γραφεία μεριμνούν 
για τη σχετική εγγραφή στα κτηματολογικά βιβλία μετά 




