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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθορισμός ημερομηνίας μέχρι την οποία είναι επιτρε−

πτή η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και αιτήσε−
ων διόρθωσης προδήλου σφάλματος κατά των στοι−
χείων κτηματογράφησης στους ΟΤΑ Αγίου Παύλου, 
Ευκαρπίας, Νεαπόλεως, Πεύκων, Πολίχνης, Σταυρου−
πόλεως, Συκεών, Τριανδρίας του Νομού Θεσσαλονί−
κης και στα εξής Τοπικά Διαμερίσματα: Αλεξανδρου−
πόλεως του Δήμου Αλεξανδρουπόλεως του Νομού 
Έβρου, Ξάνθης του Δήμου Ξάνθης του Νομού Ξάν−
θης, Δράμας του Δήμου Δράμας του Νομού Ξάνθης 
και Κιλκίς του Δήμου Κιλκίς του Νομού Κιλκίς. .......... 1

Καθορισμός παράτασης της προθεσμίας μέχρι την οποία 
είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων 
και αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος κατά 
των στοιχείων κτηματογράφησης στους ΟΤΑ: Ανοί−
ξεως, Δροσιάς, Εκάλης, Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας, 
Νέας Πεντέλης, Παλλήνης, Πεντέλης του Νομού Αττι−
κής της μελέτης ΚΤ−08 και για τους ΟΤΑ: Αγίου Στε−
φάνου, Διονύσου, Μαραθώνος, Νέας Μάκρης, Ραφή−
νας, Ανθούσης, Ροδοπόλεως−Μπάλας, Σταματάς και 
Πικερμίου του Νομού Αττικής της μελέτης ΚΤ−09. .... 2 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. απόφ. 565/02 (1)
Καθορισμός ημερομηνίας μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή η 

υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και αιτήσεων διόρθω−
σης προδήλου σφάλματος κατά των στοιχείων κτημα−
τογράφησης στους ΟΤΑ Αγίου Παύλου, Ευκαρπίας, Νε−
απόλεως, Πεύκων, Πολίχνης, Σταυρουπόλεως, Συκεών, 
Τριανδρίας του Νομού Θεσσαλονίκης και στα εξής Τοπι−
κά Διαμερίσματα: Αλεξανδρουπόλεως του Δήμου Αλεξαν−
δρουπόλεως του Νομού Έβρου, Ξάνθης του Δήμου Ξάνθης 
του Νομού Ξάνθης, Δράμας του Δήμου Δράμας του Νο−
μού Ξάνθης και Κιλκίς του Δήμου Κιλκίς του Νομού Κιλκίς.

   ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Χ.Ε.)

   Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 4 του ν. 2308/95, όπως ισχύει, το οποίο ορίζει 

τις ανακοινώσεις και τις ενέργειες που είναι απαραίτητες 
για την ανάρτηση των στοιχείων κτηματογράφησης.

2. Το άρθρο 2 παρ. 8 εδ. στ του ν. 2308/1995, όπως ισχύει, 
το οποίο ορίζει ότι στην ανακοίνωση για την ανάρτηση 
των στοιχείων κτηματογράφησης που προβλέπεται στο 
άρθρο 4, πρέπει να περιέχεται η ημερομηνία μέχρι την 
οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων 
στην περιοχή που κτηματογραφείται.

3. Το άρθρο 6 παρ. 5 του ν. 2308/95, όπως ισχύει, ορίζει 
ότι στην ανακοίνωση για την ανάρτηση των στοιχείων κτη−
ματογράφησης που προβλέπεται στο άρθρο 4 πρέπει να 
περιέχεται και η ημερομηνία, μετά την οποία δεν επιτρέπε−
ται η κατάθεση αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος.

4. Το άρθρο 13α παρ. 4 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει, σύμ−
φωνα με το οποίο όπου στο ν. 2308/1995 προβλέπεται αρ−
μοδιότητα του Ο.Κ.Χ.Ε. για την έκδοση αποφάσεων, αυτές 
εκδίδονται ύστερα από πρόταση της ανώνυμης εταιρείας 
«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.».

5. Την υπ' αριθμ 542/4/07.03.2013 απόφαση του Δ.Σ. της 
“ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.” σύμφωνα με την οποία η εταιρεία 
προτείνει προς τον ΟΚΧΕ την έκδοση απόφασης για τον 
καθορισμό ως ημερομηνίας μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή 
η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και αιτήσεων διόρθωσης 
προδήλου σφάλματος κατά των στοιχείων κτηματογρά−
φησης στους ΟΤΑ Αγίου Παύλου, Ευκαρπίας, Νεαπόλεως, 
Πεύκων, Πολίχνης, Σταυρουπόλεως, Συκεών, Τριανδρίας του 
Νομού Θεσσαλονίκης και στα εξής Τοπικά Διαμερίσματα: 
Αλεξανδρουπόλεως του Δήμου Αλεξανδρουπόλεως του Νο−
μού Έβρου, Ξάνθης του Δήμου Ξάνθης του Νομού Ξάνθης, 
Δράμας του Δήμου Δράμας του Νομού Ξάνθης και Κιλκίς 
του Δήμου Κιλκίς του Νομού Κιλκίς την 30η Απριλίου 2014.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται 
πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΚΧΕ.

7. Την εισήγηση της Προϊσταμένης του ΟΚΧΕ, αποφασίζει:
Εγκρίνει ως τελευταία ημερομηνία μέχρι την οποία είναι 

επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και αιτήσεων 
διόρθωσης προδήλου σφάλματος κατά των στοιχείων κτημα−
τογράφησης στους ΟΤΑ Αγίου Παύλου, Ευκαρπίας, Νεαπόλε−
ως, Πεύκων, Πολίχνης, Σταυρουπόλεως, Συκεών, Τριανδρίας 
του Νομού Θεσσαλονίκης και στα εξής Τοπικά Διαμερίσματα: 
Αλεξανδρουπόλεως του Δήμου Αλεξανδρουπόλεως του Νο−
μού Έβρου, Ξάνθης του Δήμου Ξάνθης του Νομού Ξάνθης, 
Δράμας του Δήμου Δράμας του Νομού Ξάνθης και Κιλκίς 
του Δήμου Κιλκίς του Νομού Κιλκίς την 30η Απριλίου 2014.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 29 Μαρτίου 2013

Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ
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    Αριθμ. απόφ. 565/03 (2)
Καθορισμός παράτασης της προθεσμίας μέχρι την οποία 

είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων 
και αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος κατά 
των στοιχείων κτηματογράφησης στους ΟΤΑ: Ανοίξε−
ως, Δροσιάς, Εκάλης, Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας, Νέας 
Πεντέλης, Παλλήνης, Πεντέλης του Νομού Αττικής της 
μελέτης ΚΤ−08 και για τους ΟΤΑ: Αγίου Στεφάνου, Διο−
νύσου, Μαραθώνος, Νέας Μάκρης, Ραφήνας, Ανθούσης, 
Ροδοπόλεως−Μπάλας, Σταματάς και Πικερμίου του Νο−
μού Αττικής της μελέτης ΚΤ−09.

   ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Χ.Ε.)

   Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 4 του ν. 2308/95, όπως ισχύει, το οποίο 

ορίζει τις ανακοινώσεις και τις ενέργειες που είναι απα−
ραίτητες για την ανάρτηση των στοιχείων κτηματογρά−
φησης

2. Το άρθρο 2 παρ. 8 εδ. στ του ν. 2308/1995, όπως ισχύει, 
το οποίο ορίζει ότι στην ανακοίνωση για την ανάρτηση 
των στοιχείων κτηματογράφησης που προβλέπεται στο 
άρθρο 4, πρέπει να περιέχεται η ημερομηνία μέχρι την 
οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων 
στην περιοχή που κτηματογραφείται.

3. Το άρθρο 6 παρ. 5 του ν. 2308/95, όπως ισχύει, ορίζει 
ότι στην ανακοίνωσης για την ανάρτηση των στοιχείων 
κτηματογράφησης που προβλέπεται στο άρθρο 4 πρέπει να 
περιέχεται και Η ημερομηνία, μετά την οποία δεν επιτρέπε−
ται η κατάθεση αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος.

4. Το άρθρο 13ο παρ. 4 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει, σύμ−
φωνα με το οποίο όπου στο Ν. 2308/1995 προβλέπεται αρ−
μοδιότητα του Ο.Κ.Χ.Ε. για την έκδοση αποφάσεων, αυτές 
εκδίδονται ύστερα από πρόταση της ανώνυμης εταιρείας 
«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.».

5. Την υπ’ αριθ. 542/3/7.03.2013 απόφαση του Δ.Σ. της 
“ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.” σύμφωνα με την οποία η εταιρεία 
προτείνει προς τον Ο.Κ.Χ.Ε. την έκδοση απόφασης για την 
παράταση των προθεσμιών για την υποβολή εκπρόθεσμων 
δηλώσεων και αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος 
κατά των στοιχείων κτηματογράφησης στους ΟΤΑ Ανοί−
ξεως, Δροσιάς, Εκάλης, Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας, Νέας 
Πεντέλης, Παλλήνης και Πεντέλης του Νομού Αττικής της 
μελέτης ΚΤ−08 και για τους ΟΤΑ Αγίου Στεφάνου, Διονύσου, 
Μαραθώνος, Νέας Μάκρης, Ραφήνας, Ανθούσης, Ροδοπό−
λεως−Μπάλας, Σταματάς και Πικερμίου του Νομού Αττικής 
της μελέτης ΚΤ−09, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΟΤΑ Προτεινόμενη προ−
θεσμία υποβολής 
εκπροθέσμων δη−

λώσεων και αιτήσε−
ων διόρθωσης προ−
δήλου σφάλματος

ΚΤ−08 Αττικής Ανοίξεως, Δρο−
σιάς, Εκάλης, 

Κηφισιάς, Νέας 
Ερυθραίας, Νέας 
Πεντέλης,  Παλ−
λήνης, Πεντέλης

28−06−2013

ΚΤ−09 Αττικής Αγίου Στεφάνου, 
Διονύσου, Μαρα−
θώνος, Νέας Μά−
κρης, Ραφήνας, 

Ανθούσης, Ροδο−
πόλεως−Μπάλας, 

Σταματάς, 
Πικερμίου

27−09−2013

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται 
πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΚΧΕ.

7. Την εισήγηση της Προϊσταμένης του ΟΚΧΕ, αποφασίζει:
Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας μέχρι την οποία 

θα επιτρέπεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων στις 
υπό κτηματογράφηση περιοχές των μελετών ΚΤ−08 και 
ΚΤ−09 καθώς επίσης και της προθεσμίας μετά την παρέ−
λευση της οποίας δεν θα επιτρέπεται η κατάθεση αίτησης 
διόρθωσης προδήλου σφάλματος, κατά τα οριζόμενα στα 
άρθρα 2 παρ. 8 εδ. στ και 6 παρ. 5 του ν. 2308/1995, όπως 
ισχύει αντίστοιχα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΟΤΑ Προτεινόμενη προ−
θεσμία υποβολής 
εκπροθέσμων δη−

λώσεων και αιτήσε−
ων διόρθωσης προ−
δήλου σφάλματος

ΚΤ−08 Αττικής Ανοίξεως, Δρο−
σιάς, Εκάλης, 

Κηφισιάς, Νέας 
Ερυθραίας, Νέας 
Πεντέλης, Παλ−

λήνης, 
Πεντέλης

28−06−2013

ΚΤ−09 Αττικής Αγίου Στεφάνου, 
Διονύσου, Μαρα−
θώνος, Νέας Μά−
κρης, Ραφήνας, 

Ανθούσης, Ροδο−
πόλεως−Μπάλας, 

Σταματάς και 
Πικερμίου

27−09−2013

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 29 Μαρτίου 2013
Ο Πρόεδρος

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ  
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