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NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2882 

Τεύχος Α΄17/6.2.2001 

Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων. 

 

(. . .) 

 
Άρθρο 26 

Δικαστική αναγνώριση δικαιούχων 

 
1. Η αναγνώριση των δικαιούχων της αποζημίωσης γίνεται με δικαστική απόφαση, κατά την 

ειδική διαδικασία που ορίζεται με τις διατάξεις του παρόντος. 

 

2. Αρμόδιο για την αναγνώριση των δικαιούχων της αποζημίωσης είναι το μονομελές 

πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο που απαλλοτριώθηκε ή το 

μεγαλύτερο τμήμα αυτού. 

 

3. Οποιοσδήποτε από τους διαδίκους μπορεί, με δικόγραφο κοινοποιούμενο στους αντιδίκους  

δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συζήτηση της, κατά το άρθρο 18 και 

επόμενα  του παρόντος, αίτησης για τον προσωρινό ή οριστικό καθορισμό της αποζημίωσης, 

να ζητήσει την  αναγνώριση των δικαιούχων της αποζημίωσης με την ίδια απόφαση. Η 

αίτηση, επί ποινή  απαραδέκτου συνοδεύεται με βεβαίωση του Προϊσταμένου της Κτηματικής 

Υπηρεσίας περί  προβολής ή μη των δικαιωμάτων του Δημοσίου στο απαλλοτριούμενο και 

στη περίπτωση που η  έκταση είναι δασικού χαρακτήρα, βεβαίωση της Δασικής Υπηρεσίας 

περί προβολής ή μη  δικαιωμάτων κυριότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του ν. 

3208/2003 (Α` 303). Δεν  είναι δυνατή η συζήτηση του αιτήματος αναγνώρισης, εφόσον α) 

εκκρεμεί αίτηση διόρθωσης ή  συμπλήρωσης του κτηματολογικού διαγράμματος και πίνακα, 

κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16. ή  β) δεν έχει υποβληθεί αίτηση διόρθωσης και το 

απαλλοτριούμενο, όπως περιγράφεται στην αίτηση,  δεν συμπίπτει με τα στοιχεία του 

κτηματολογικού πίνακα και του διαγράμματος. Αν το Δικαστήριο  απορρίψει το αίτημα, η 

αναγνώριση δικαιούχων γίνεται κατά τα οριζόμενα στις επόμενες  παραγράφους. 

 
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 132 παρ.1  Ν.4070/2012,ΦΕΚ Α 82/10.4.2012 

 

 4. Η αίτηση για την αναγνώριση δικαιούχων κοινοποιείται, με επιμέλεια του ενδιαφερόμενου,  

στους  Προϊσταμένους της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας και της οικείας δασικής αρχής, οι 

οποίοι  υποχρεούνται, εντός δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση, να χορηγήσουν στον 

ενδιαφερόμενο ή  να υποβάλλουν απευθείας στο Δικαστήριο έγγραφη βεβαίωση περί 

προβολής ή μη δικαιωμάτων του  Δημοσίου στο απαλλοτριούμενο, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

περί δημοσίων κτημάτων διατάξεις και  τις αντίστοιχες της δασικής νομοθεσίας. Η 

κοινοποιούμενη ως άνω αίτηση συνοδεύεται  υποχρεωτικά με όλα τα απαιτούμενα για την 

απόδειξη του δικαιώματος ιδιοκτησίας του αιτούντος  έγγραφα και διαγράμματα. 

 
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 132 παρ.1  Ν.4070/2012,ΦΕΚ Α 82/10.4.2012 

 

 5. Η παράλειψη χορήγησης ή υποβολής των βεβαιώσεων από τα όργανα της προηγούμενης  

παραγράφου, εντός της προθεσμίας, συνιστά παράβαση καθήκοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις 
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του  ισχύοντος κάθε φορά Υπαλληλικού Κώδικα. 

 
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 132 παρ.1  Ν.4070/2012,ΦΕΚ Α 82/10.4.2012 

 

6. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου, αφού λάβει τα στοιχεία που του υποβάλλονται, ορίζει με 

πράξη του κατά προτίμηση τον τόπο και χρόνο της συζήτησης. Αντίγραφο της σχετικής 

πράξης με κλήση προς εμφάνιση κοινοποιείται, με επιμέλεια του δικαστηρίου, στον υπόχρεο 

προς πληρωμή της αποζημίωσης και σε εκείνους που φέρονται ως ιδιοκτήτες ή έχουν 

εμπράγματα δικαιώματα, 15 ημέρες πριν απότη δικάσιμο. Αν αυτός προς τον οποίο πρόκειται 

να γίνει η επίδοση είναι κάτοικος εξωτερικού ή άγνωστης διεύθυνσης η-προθεσμία της 

επίδοσης είναι πενήντα ημέρες πριν από τη δικάσιμο. Στην περίπτωση αυτή, παρατείνεται 

αναλόγως ο χρόνος προσδιορισμού της δικασίμου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις 

του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για τις επιδόσεις. 

 

7. Το δικαστήριο αναγνωρίζει τους δικαιούχους της αποζημίωσης με βάση κάθε στοιχείο που 

προσκομίζουν οι διάδικοι ή που το εξετάζει αυτεπαγγέλτως. Η αναγνώριση γίνεται με την 

έκδοση οριστικής απόφασης που είναι ενιαία για όλους όσους προβάλλουν δικαιώματα στο 

ακίνητο που απαλλοτριώθηκε. Σε περίπτωση απαλλοτρίωσης χώρου εντός σχεδίου πόλεως 

που διαιρείται, κατά το κτηματολογικό διάγραμμα, σε οικοδομικά τετράγωνα, κάθε οικοδομικό 

τετράγωνο θεωρείται αυτοτελής έκταση για την οποία μπορεί να εκδοθεί ενιαία 

αναγνωριστική απόφαση. 

 

8. Στη διαδικασία του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των 

παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 18 και των παραγράφων 5 έως 10 του άρθρου 19. 

 

9. Η νομή καθ εαυτήν δεν θεμελιώνει δικαίωμα αποζημίωσης. 

 

10. Η υποθήκη δεν κωλύει την αναγνώριση του δικαιώματος που απαλλοτριώθηκε μαζί με το 

βάρος αυτής, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 1288 του Α. Κ. 

 

11. Το δικαστήριο απέχει να εκδώσει απόφαση αναγνώρισης των δικαιούχων της 

αποζημίωσης:  α) εάν η κυριότητα του απαλλοτριωμένου ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα επ` 

αυτού πιθανολογείται  ότι ανήκει στο Δημόσιο, β) εάν η κυριότητα του απαλλοτριωμένου ή 

άλλο εμπράγματο δικαίωμα  επ` αυτού διεκδικείται από περισσότερους και είναι δυσχερής η 

διακρίβωση του δικαιούχου, γ) εάν  το αίτημα του αξιούντος την αναγνώριση δεν είναι 

σύμφωνο με τον κτηματολογικό πίνακα και  διάγραμμα και δεν έχει υποβάλλει σχετικό 

αίτημα, προ τριμήνου, από την συζήτηση στην αρμόδια  Υπηρεσία για την διόρθωση των 

κτηματολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το  άρθρο 16 και δ) εάν δεν 

αποδεικνύεται το δικαίωμα του αξιούντος να αναγνωρισθεί ως δικαιούχος  της αποζημίωσης. 

Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο επικαλούμενος νέα στοιχεία δύναται με  αυτοτελή αίτηση 

να ζητήσει μόνο μια φορά ακόμη να αναγνωρισθεί ως δικαιούχος κατά τη  διαδικασία του 

παρόντος άρθρου, επιτρεπομένης και πραγματογνωμοσύνης, που διατάσσεται και  διεξάγεται 

κατ` ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 20. Εάν το δικαστήριο απόσχει  να 

εκδώσει απόφαση αναγνώρισης του δικαιούχου της αποζημίωσης, η κυριότητα του  

απαλλοτριουμένου και τα άλλα εμπράγματα δικαιώματα επ` αυτού, κρίνονται κατά την 

τακτική  διαδικασία. 

 
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 132 παρ.2 Ν.4070/2012, ΦΕΚ Α 82/10.4.2012 
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12. Η απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου για την αναγνώριση δικαιούχων δεν υπόκειται 

σε ένδικα μέσα. Διάδικοι ή τρίτοι, που αξιώνουν δικαιώματα στο απαλλοτριωμένο ακίνητο, 

δύνανται να τα ασκήσουν κατά την τακτική διαδικασία, έστω και εάν δεν προβλήθηκαν κατά 

την ειδική διαδικασία αναγνώρισης δικαιούχων, προς είσπραξη της αποζημίωσης ή αναζήτηση 

αυτής από εκείνον που την εισέπραξε ή από εκείνον υπέρ του οποίου εκδόθηκε το χρηματικό 

ένταλμα πληρωμής, χωρίς αυτό να ασκεί επιρροή στη διαδικασία της απαλλοτρίωσης. 
 
Άρθρο 27 

Διοικητική αναγνώριση δικαιούχων 

 
1. Η αναγνώριση του δικαιούχου της αποζημίωσης δύναται να ενεργείται και διοικητικώς, 

εφόσον  έχει προσδιορισθεί, ή εξωδίκως η τιμή μονάδας. Η διοικητική αναγνώριση χωρεί 

εφόσον η  απαλλοτρίωση έχει κηρυχθεί κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1, 

υπόχρεο προς  πληρωμή είναι το Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και η 

αξιούμενη αποζημίωση, με  βάση την προσδιορισθείσα τιμή μονάδας, δεν υπερβαίνει το ποσό 

των δέκα χιλιάδων (10.000)  ευρώ. 

 
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με τη παρ.15 του άρθρου 76 του  Ν.4146/2013   (ΦΕΚ Α 90 18.4.2013). 

 

2. Για τη διοικητική αναγνώριση των δικαιούχων συνιστάται στην Κτηματική Υπηρεσία στην  

περιφέρεια της οποίας βρίσκεται το απαλλοτριούμενο ακίνητο επιτροπή, η οποία αποτελείται 

από  έναν πρωτοδίκη, που υπηρετεί στην έδρα του Πρωτοδικείου και προτείνεται με τον 

αναπληρωτή  του από τον Πρόεδρο του πρωτοδικείου τούτου, ως Πρόεδρο, ένα δικαστικό 

αντιπρόσωπο του  Ν.Σ.Κ. που προτείνεται με έναν αναπληρωτή του από το Νομικό 

Συμβούλιο του Κράτους και από  τον Διευθυντή της Κτηματικής Υπηρεσίας ή τον νόμιμο 

αναπληρωτή του. Η επιτροπή αυτή  συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

 
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με τη παρ.15 του άρθρου 76 του  Ν.4146/2013   (ΦΕΚ Α 90 18.4.2013). 

 

 3. Η επιτροπή συνεδριάζει με παρόντα όλα τα μέλη της. 

 

 Στην επιτροπή εισηγείται χωρίς ψήφο ο Προϊστάμενος του τμήματος Απαλλοτριώσεων της  

Κτηματικής Υπηρεσίας ή υπάλληλος αυτής που προτείνεται από τον Διευθυντή της. 

 

 Γραμματέας της Επιτροπής, με έναν αναπληρωτή του ορίζεται, από τον Γενικό Γραμματέα  

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, υπάλληλος της Κτηματικής Υπηρεσίας. 

 

 Στα μέλη, στον εισηγητή και στον γραμματέα της επιτροπής παρέχεται αμοιβή κατά τις 

κείμενες  διατάξεις, η οποία βαρύνει το Δημόσιο. 

 
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με τη παρ.15 του άρθρου 76 του  Ν.4146/2013   (ΦΕΚ Α 90 18.4.2013). 

 

 4. Η αίτηση για τη διοικητική αναγνώριση του δικαιούχου της αποζημίωσης μαζί με τα  

δικαιολογητικά και τους τίτλους υποβάλλεται στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία η οποία την  

εισάγει στην επιτροπή προς εξέταση. 
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Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με τη παρ.15 του άρθρου 76 του  Ν.4146/2013   (ΦΕΚ Α 90 18.4.2013). 

 

5. Η επιτροπή, η οποία ενεργεί και αυτεπαγγέλτως για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων 

στοιχείων, εκτιμά όλα τα στοιχεία που υποβλήθηκαν και συγκεντρώθηκαν καθώς και τις 

βεβαιώσεις των αρμόδιων αρχών. 

 

Η επιτροπή απέχει να αναγνωρίσει τον αιτούντα ως δικαιούχο της αποζημίωσης στις 

περιπτώσεις της παραγράφου 10 του προηγούμενου άρθρου. Τα αναγκαία για τη διαδικασία 

έγγραφα συντάσσονται ή εκδίδονται ατελώς. Η απόφαση της επιτροπής εκδίδεται μέσα σε 

ένα μήνα από την περιέλευση σ αυτήν όλων των σχετικών στοιχείων. 

 
Σχετικό: το άρθρο 97 παρ.3 Ν.4199/2013, ΦΕΚ Α 216/11.10.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


