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 Εξέλιξη Κτηματογραφήσεων  

 Σκοπός Εθνικού 
Κτηματολογίου  

 Βασικά  Στάδια  των μελετών 
κτηματογράφησης & 
Διαδικασία κτηματογράφησης 
(Ν.2308/1995 όπως ισχύει) 

 Τι πρέπει να γνωρίζουμε για 
την Κτηματογράφηση 

 Υποβολή Δήλωσης Ν. 
2308/95 

 Εντοπισμός του ακινήτου 

 Περιοχή μελέτης – Γραφεία 
Κτηματογράφησης 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 



Εξέλιξη Κτηματογραφήσεων 

• 1η Γενιά κτηματογραφήσεων (1995-1998) 

Περιελάμβανε 3 προγράμματα κτηματογράφησης πιλοτικού 
χαρακτήρα (Α’ Πιλοτικό, Β’ Πιλοτικό, 1ο Κύριο), σε διάφορες περιοχές 
(αστικές- αγροτικές περιοχές, σε νησιά, σε ορεινές εκτάσεις κ.λπ.- 
6,7 εκ. δικ), τα οποία ολοκληρώθηκαν σταδιακά από το 2003 έως το 
2006 

• 2η Γενιά κτηματογραφήσεων (2008) 

Περιελάμβανε 106 ΟΤΑ- 8,1 εκ. δικ. (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 
πρωτεύουσες Νομών). Η κτηματογράφηση έγινε σε 2 φάσεις (Α΄ 
φάση – συλλογή δηλώσεων, Β’ φάση – κτηματογράφηση)   

• 3η Γενιά κτηματογραφήσεων (2011) 

Περιλαμβάνει 268 ΟΤΑ (περιαστικές περιοχές) σε 21 συμβάσεις 
ΚΤΙΜΑ_11_Α και 1024 ΟΤΑ σε 10 Περιφερειακές Ενότητες όπου 
διατίθεντο διοικητικές πράξεις (αναδασμοί & διανομές) σε μεγάλη 
έκταση – 2,5 εκ. δικ. 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 



4η Γενιά Κτηματογράφησης (2016) - Υπόλοιπο της χώρας  

 13 Περιφέρειες 

 57 Περιφερειακές Ενότητες  

 4025 ΟΤΑ 

  83,5 εκ. στρ. (63% έκτασης 
χώρας) 

 16,5  εκ. δικαιώματα  (43% 
από τα 39 εκ της χώρας) 

 6,2 εκ δικ σε αστικές 
περιοχές (οικισμοί, σχέδια 
πόλης) 

 10,3 δικ σε αγροτικές 
περιοχές 

 

 Εκτιμήθηκε ότι πολλοί ιδιοκτήτες 
ακινήτων διαμένουν σε αστικές 
περιοχές και στην Αθήνα  

 Συγκρότηση κεντρικών Γραφείων 
κτηματογράφησης στην έδρα κάθε 
περιφερειακής ενότητας και σε 
Αθήνα και Θεσσαλονίκη 

&  

 Παρουσία αναδόχου σε ένα δίκτυο 
σταθερών και κινητών σημείων στη 
χώρα, στις   «Μονάδες 
Ενημέρωσης» (πχ  έδρα 
καλλικρατικών δήμων/ λοιποί 
οικισμοί , με μια ευέλικτη μορφή 
οργάνωσης  

 Ευρεία χρήση ηλεκτρονικής 
υποβολής δήλωσης & επικοινωνία 
μέσω e-mail (έμφαση στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες) 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 



0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

1η ΓΕΝΙΑ ΚΤ 

(1995-1999) 

2η ΓΕΝΙΑ ΚΤ  

(2008) 

3η ΓΕΝΙΑ ΚΤ  

(2011) 

4η ΓΕΝΙΑ ΚΤ  

(2016) 
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Πρόοδος Κτηματογράφησης 

 
 Έχει ολοκληρωθεί η 

κτηματογράφηση και λειτουργεί 
κτηματολόγιο για το 29,2% των 
δικαιωμάτων της χώρας (~11,4 εκ. 
δικαιώματα) 

 
 Βρίσκεται σε εξέλιξη η 

κτηματογράφηση για το 61,8% 
των δικαιωμάτων της χώρας 
(~24,1 εκ. δικαιώματα) 

 
 Βρίσκεται σε εξέλιξη η 

διαγωνιστική διαδικασία για την 
ανάθεση  για το 7% των 
δικαιωμάτων της χώρας (2,7 εκ. 
δικαιώματα) 
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ΔΙΚ/ΤΑ ΕΚΤΑΣΗ  ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  ΟΤΑ 

ποσοστά  
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ 
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 Το Ελληνικό Κτηματολόγιο έχει ως στόχο να αποτελέσει ένα 

σύγχρονο σύστημα πληροφοριών και  ένα πολύτιμο εργαλείο 

για το Ελληνικό Κράτος,  με το οποίο  

• θα βελτιώσει την αποδοτικότητα του ως προς την  διαχείρισης γης 

•  θα παράσχει  απαραίτητες πληροφορίες για τις αναπτυξιακές 

δραστηριότητες αστικού και αγροτικού προγραμματισμού, 

αγροτικής πολιτικής και περιβαλλοντικού ελέγχου  
 

 Αρχή της Κτηματοκεντρικής οργάνωσης των 

κτηματολογικών πληροφοριών, η οποία απαιτεί τη σύνταξη, 

τήρηση και διαρκή ενημέρωση κτηματολογικών διαγραμμάτων 
 

 Κύριος σκοπός του είναι η ενιαία και συστηματική συλλογή, η 

καταγραφή, η οργάνωση και  η διαχείριση των νομικών, 

περιγραφικών και χωρικών πληροφοριών σε σχέση με τα 

ακίνητα και τα δικαιώματα που ασκούνται σε αυτά. 

 

 
 

ΣΚΟΠΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 



ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΜΑΣ… 

Το Εθνικό Κτηματολόγιο με ασφάλεια και απόλυτη διαφάνεια: 

 

 καταγράφει με βάση το ακίνητο και όχι τον ιδιοκτήτη 
 

 κατοχυρώνει την ιδιοκτησία του κάθε πολίτη 
 

 

 οριοθετεί για πρώτη φορά τη δημόσια και δημοτική περιουσία  
 

 εγγυάται τις πληροφορίες που καταγράφει  
 

 απλοποιεί τις μεταβιβάσεις ακινήτων και καταπολεμά τη   

γραφειοκρατία  
 

 διαμορφώνει ασφαλές επενδυτικό περιβάλλον στην αγορά 

ακινήτων  

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 



ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΜΑΣ… 

 

Επιπλέον, το Εθνικό Κτηματολόγιο: 

 

 καταγράφει τη θέση του ακινήτου στο χώρο, αλλά και το 

σχήμα και τα όριά του 
 

 καταγράφει και τα δικαιώματα από χρησικτησία 
 

 καταγράφει και τα δικαιώματα με αιτία κτήσης κληρονομιά 

για τα οποία δεν έχει συνταχθεί πράξη αποδοχής κληρονομιάς ή 

άλλη ισοδύναμη με αυτήν πράξη 
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Βασικά  Στάδια  της κτηματογράφησης 
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ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

Today 

• Προετοιμασία για τη Συλλογή Δηλώσεων - Πρόχειρη Κτηματογράφηση 

• Συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας 

• Επεξεργασία δηλώσεων για την προανάρτηση/ ανάρτηση  

• Προανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων (ΚΤΙΜΑ_16) 

• Ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων - Υποβολή Αιτήσεων διόρθωσης / 

ενστάσεων  

• Αναμόρφωση κτηματολογικών πινάκων & διαγραµµάτων  

• Ολοκλήρωση κτηµατογράφησης - Λειτουργία Κτηµατολογικού Γραφείου 

(Αρχικές Εγγραφές) 

 



 Εργασίες Αναδόχου για την εφαρμογή ορίων ΟΤΑ, οικισμών, 
σχεδίων πόλεως, εφαρμογή διοικητικών πράξεων, κάθε είδους 
χορηγούμενων διαγραμμάτων από φορείς  (πχ χάραξη αιγιαλών),  
υπόβαθρο (LSO, VLSO, LSO25), επίγειες μετρήσεις, κατάρτιση 
πίνακα φερόμενων ιδιοκτητών με αποτέλεσμα την σύνταξη του 
Προκαταρκτικού Κτηματογραφικού Υποβάθρου  

 

 Ο ανάδοχος εφαρμόζει το Σχέδιο Επικοινωνίας και 
Ενημέρωσης  ενδιαφερομένων, με την υλοποίηση 
επικοινωνιακών δράσεων στην περιοχή μελέτης, (συναντήσεις με 
φορείς, επιτόπου ενημέρωση τοπικής  κοινωνίας, τύπος, 
αναρτήσεις σε ιστοσελίδα, αφίσες κλπ) 

 

 Εύρεση χώρων και προετοιμασία των Γραφείων 
κτηματογράφησης και των Γραφείων εξυπηρέτησης  εν όψει της 
συλλογής δηλώσεων 

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ-                                
ΠΡΟΧΕΙΡΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ  

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 



 Με απόφαση του οργανισμού ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  
καλούνται όσοι έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο στα 
κτηματολογικά βιβλία δικαίωμα σε ακίνητα της υπό 
κτηματογράφηση περιοχής να υποβάλουν δήλωση με περιγραφή 
του δικαιώματος και αναφορά στην αιτία κτήσης του 
 

 Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης: 

 όσοι έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο στα κτηματολογικά 
βιβλία σε ακίνητα της υπό κτηματογράφηση περιοχής 

 τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα, οι ΟΤΑ, τα Ν.Π.Δ.Δ.  

 σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Ν.4164/2013 το 
Δημόσιο υποχρεούται πλέον να υποβάλει δήλωση εγγραπτέου 
δικαιώματος, ως επίσης και αίτηση διόρθωσης ή ένστασης, για 
λόγους προστασίας των δικαιωμάτων του 
 

  Διάρκεια Συλλογής Δηλώσεων : 

 3 μήνες για τους κατοίκους εσωτερικού και 6 μήνες για τους 
κατοίκους εξωτερικού 

 
 

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ν.2308/95, ως ισχύει  

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 



ΠΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ (ΚΤΙΜΑ_16) 
 Μετά την επεξεργασία των δηλώσεων και των λοιπών συλλεχθέντων 

στοιχείων στο γραφείο κτηματογράφησης ή ηλεκτρονικά, διενεργείται η 
Προανάρτηση -Υποβολή Αιτήσεων Επανεξέτασης – 2 μήνες 

 

 Διαδικασία προσωπικής ενημέρωσης των δικαιούχων που έχουν 
υποβάλλει δήλωση, για το αποτέλεσμα της επεξεργασίας των 
κτηματολογικών στοιχείων, με σκοπό την διόρθωσή τους και την 
αποφυγή ενστάσεων /αιτήσεων διόρθωσης  κατά την ανάρτηση 

 

 H διενέργεια της Προανάρτησης γίνεται κυρίως ηλεκτρονικά και 
περιλαμβάνει:  

 την ηλεκτρονική ανάρτηση των δεδομένων της κτηματολογικής 
βάσης στο διαδίκτυο (πρόσβαση πολιτών μέσω κωδικών Taxis)  

 την ηλεκτρονική, μέσω e-mail ή τηλεφωνική επικοινωνία του 
αναδόχου με τους δικαιούχους σε κάθε περίπτωση εντοπισμού 
σφάλματος, παράλειψης κλπ, σε σχέση με τα κτηματολογικά 
στοιχεία  

 Η αποστολή εντύπων και επιστολών περιορίζεται μόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις   
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   Μετά την επεξεργασία των διορθώσεων της προανάρτησης, 
την συμπλήρωση με νέες δηλώσεις  και των λοιπών 
συλλεχθέντων στοιχείων, υπό μορφή πινάκων και 
διαγραμμάτων, δημοσιοποιούνται σε κτηματολογικούς πίνακες 
και διαγράμματα τα προσωρινά κτηματολογικά στοιχεία. 

 Κατά των ανωτέρω στοιχείων υποβάλλονται αιτήσεις 
διόρθωσης και ενστάσεις 

 

  Διάρκεια  Ανάρτησης : 
 

2 μήνες για τους κατοίκους εσωτερικού και 4 μήνες για τους 
κατοίκους εξωτερικού 

 

 

 
ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
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  Μετά την επεξεργασία των αιτήσεων διόρθωσης από το Γραφείο 
Κτηματογράφησης γίνεται αναμόρφωση της κτηματολογικής 
βάσης 

 

 Περαίωση της κτηματογράφησης και έναρξη του Κτηματολογίου 
στην περιοχή κτηματογράφησης για τις περιοχές που δεν έχουν 
υποβληθεί ενστάσεις 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & 
ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

 (ΚΤΙΜΑ_16) 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 



Σε όλη τη διάρκεια της κτηματογράφησης, είναι σημαντικό: 

 

 ΝΑ ενημερωνόμαστε και ΝΑ συμμετέχουμε 
 

 ΝΑ ακολουθούμε τις οδηγίες που εκδίδει ο οργανισμός 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ   

 

 ΝΑ ελέγχουμε με προσοχή τα έγγραφα ή τα ηλεκτρονικά 
μηνύματα  που αποστέλλονται από το Κτηματολόγιο 

 

 Δωρεάν Υπηρεσία Δικηγόρου και Τοπογράφου στο Γραφείο 
Κτηματογράφησης  

 

 Παροχή Ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τον ανάδοχο (e-mail, 
ιστοσελίδα) και  μέσω της ιστοσελίδας του κτηματολογίου  

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 



ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
 

  Ο Δήμος και οι Υπηρεσίες: να συμβάλλουν αποφασιστικά στην 

ενημέρωση και την παρότρυνσή των πολιτών να συμμετάσχουν στη 

διαδικασία 
 

 Οι Συμβολαιογράφοι, οι Δικηγόροι και οι Υποθηκοφύλακες: 

να μεριμνούν για τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τα άρθρα 2, 5 

και 8 του Ν.2308/95 
 

 Οι Τοπογράφοι Μηχανικοί: να συνδράμουν στον εντοπισμό και 

την οριοθέτηση των ακινήτων  

 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 



ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

 

  Στα Γραφεία Κτηματογράφησης στην έδρα της Περιφερειακής 
ενότητας,  

Στα Γραφεία Εξυπηρέτησης σε έδρες καλλικρατικών δήμων ή/ και 
σε Μονάδες Ενημέρωσης, (θα καλύπτεται η απαίτηση για την 
παροχή επαρκούς πληροφόρησης του κοινού, εντοπισμών, κλπ   
ανάλογα με τις κατά τόπου ανάγκες)   

 

 

 

 

  Μέσω της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε. www.ktimatologio.gr 
στο portal των ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 



 Αναμορφωμένη  διαδικτυακή εφαρμογή 
Ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης 

• Η σύνδεση με την εφαρμογή γίνεται πλέον μέσω του taxis (καταχώριση 
κλειδάριθμου) και είναι προσωπική για κάθε χρήστη. 

 

 

 

 

 

 

• Η εφαρμογή μέσω ερωτήσεων και συγκεκριμένων βημάτων καθοδηγεί 
τον χρήστη, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της υποβολής της 
δήλωσης με τον πιο ορθό, γρήγορο και λιγότερο περίπλοκο τρόπο. 

• Σε κάθε σημείο συμπλήρωσης στοιχείων υπάρχει σχετική επεξήγηση για 
την συμπλήρωσή του, μέσω εικονιδίου που μπορεί επιλέξει ο χρήστης. 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 



ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

5 Βήματα  

 Υποχρεωτικός  ο εντοπισμός του ακινήτου  

 Δυνατότητα στον χρήστη να πραγματοποιήσει την 
εύρεση του ακινήτου του μέσω:  

 Πληκτρολόγησης  διεύθυνσης ακινήτου ή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου 
που ταυτοποιεί το ακίνητο (π.χ. κωδικός αγροτεμαχίου αναδασμού ή 
διανομής) 

 Φόρτωσης συντ/νων από εφαρμογές κινητών τηλεφώνων 

 Πληκτρολόγησης τοπωνυμίων ή σημείων ενδιαφέροντος 

 Φόρτωσης αρχείων DXF 

 Πληκτρολόγησης συν/ων 

Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης έχει την δυνατότητα σχεδίασης του 
πολυγώνου του ακινήτου του στην εφαρμογή  

 

 

 Υποχρεωτική 
Σάρωση 
συνυποβαλλόμενων 
εγγράφων δήλωσης 



ΕΝΤΥΠΟ Δ2 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 



ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  

 

 Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου που τεκμηριώνει το δικαίωμά 
σας (π.χ συμβόλαιο) 

 
 

  Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής του  
 
 

  Τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου  
 
 

 Απλό φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου σας 
 
 

 Έγγραφο που να αποδεικνύει τον ΑΦΜ 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 



ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  

Κληρονομική διαδοχή και εφόσον ο κληρονόμος δεν έχει ακόμα 
προβεί σε αποδοχή κληρονομιάς:  

 

Σε περίπτωση εξ αδιαθέτου διαδοχής: 

α) ληξιαρχική πράξη θανάτου 

β) πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών 

γ) πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης 

δ) πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιά 

ε) τίτλος κτήσης του αποβιώσαντα 

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 



ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  

 

Σε περίπτωση διαδοχής εκ διαθήκης:  

 

α) ληξιαρχική πράξη θανάτου 

 

β) αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης ή απόφαση με την 

οποία κηρύχθηκε αυτή κυρία, εάν πρόκειται για ιδιόγραφη 

Διαθήκη 

 

γ) πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως άλλης διαθήκης 

 

δ) πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 



ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  

Σε περίπτωση έκτακτης χρησικτησίας: 

 Συμβολαιογραφικό προσύμφωνο 

 Αποδείξεις Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ύδρευσης 

 Παλαιά Τοπογραφικά Διαγράμματα 

 Υποθήκες και εν γένει βάρη 

 Συμβόλαια ομόρων ιδιοκτητών που αναφέρουν τον δηλούντα ως κύριο 
του δηλούμενου ακινήτου 

 Πράξη αναγνώρισης ορίων 

 Μισθωτήρια που εμφανίζουν ως εκμισθωτή τον δηλούντα 

 Δηλώσεις ενώπιον Δημοσίων Αρχών, λ.χ. Ε9 

 Έγγραφα χορήγησης επιδότησης στον δηλούντα 

 Αποδείξεις καταβολής τελών πάσης φύσεως που βαρύνουν τον δικαιούχο 
του ακινήτου στο όνομα του δηλούντος 

 Αποδείξεις καταβολής αμοιβής σε εργολάβο για εργασίες στο ακίνητο 

 Ένορκες βεβαιώσεις 

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 



 

Αν δεν υποβληθεί δήλωση απαγορεύεται: 

 

 η κατάρτιση εμπράγματης δικαιοπραξίας για το 
δικαίωμα που δεν δηλώθηκε  

 

 η χορήγηση άδειας οικοδομής στο όνομα εκείνου 
που δεν δήλωσε.  

 
Οποιαδήποτε απαγόρευση ή ακυρότητα αίρεται με την κατάθεση της 
δήλωσης από εκείνον που παρέλειψε να δηλώσει εφόσον δεν έχει αποξενωθεί 
από το δικαίωμα του είτε εκείνου που αποκτά εγγραπτέο δικαίωμα. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 



ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ  

 Στις αστικές περιοχές καταβάλλεται για κάθε δικαίωμα πάγιο τέλος 

κτηματογράφησης 35€ ανά δικαίωμα 
 

 Για τους βοηθητικούς χώρους, όπως αποθήκη-θέση στάθμευσης, 

που αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες, 20€ ανά δικαίωμα 
 

 Στις αγροτικές περιοχές τα φυσικά πρόσωπα που υποβάλουν 

περισσότερα από δύο (2) δικαιώματα εντός του ίδιου Προ-

καποδιστριακού Ο.Τ.Α., καταβάλλουν πάγιο τέλος για δύο (2) μόνο 

δικαιώματα          

ΠΡΟΣΟΧΗ : η διάταξη εφαρμόζεται μόνο για τα φυσικά πρόσωπα 

και μόνο για δικαιώματα κυριότητας και δουλειών 
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ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
 

  Το Δημόσιο υποχρεούται να υποβάλει δήλωση εγγραπτέου 

δικαιώματος 

 

 Δεν υποβάλλεται δήλωση από την οικεία Διεύθυνση Δασών  

1. εντός σχεδίων πόλεως,  

2. οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923, 

3.  οικοδομήσιμων εκτάσεων των οικιστικών περιοχών του ν. 947/1979,  

4. διανομών και αναδασμών,  

5. τυχόν εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών και ρυμοτομικών σχεδίων 

 

 Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. παρέχει υποχρεωτικά στην αρμόδια Διεύθυνση Δασών τα 

προαναφερθέντα στοιχεία. 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 



ΕΝΤΥΠΟ Δ2 
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 



ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  

Είναι υποχρεωτική η επισύναψη οποιουδήποτε τύπου 

τοπογραφικού διαγράμματος εφόσον:  

 

 Το αναφέρει ο τίτλος κτήσης π.χ. το συμβόλαιο  
 

 Γίνεται επίκληση χρησικτησίας σε αγροτεμάχιο/οικόπεδο  
 

 Έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια (συνεπώς υπάρχει 
τοπογραφικό) 
 

 Έχει ήδη συνταχθεί για οποιαδήποτε άλλη χρήση 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 



ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  

 «Υπηρεσίας Θέασης 
Ορθοφωτογραφιών» 
www.ktimatologio.gr 

  
 Οποιαδήποτε μετρητική 

μέθοδο, ακόμα και 
μικρότερης ακρίβειας, 
όπως είναι η μέτρηση 
ενός απλού GPS χειρός 

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 



τις: 

ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΘΕΣΤΙΕΩΝ  

ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ 

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΔΟΚΙΜΙΟΥ 

ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ 

ΝΕΑΣ ΑΒΟΡΑΝΗΣ 

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΤ1-14 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 



ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΤ1-14 

 
ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

Εκτιμώμενα Δικαιώματα:  203.916  

Συνολική Έκταση:   257.053,78 στρ 



ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

 
ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 



ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 

Έναρξη συλλογής: Εκτιμάται Σεπτέμβριο 2018 

Λήξη συλλογής: 

3 μήνες μετά την έναρξη 

για κατοίκους εσωτερικού 

6 μήνες μετά την έναρξη 

για κατοίκους εξωτερικού  

και το Ελληνικό Δημόσιο 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ-ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

Θα λειτουργήσει κεντρικό γραφείο Κτηματογράφησης στην 
πόλη του Αγρινίου με καθημερινή λειτουργία. 

Κατά την περίοδο της συλλογής των δηλώσεων και της 
Ανάρτησης θα λειτουργήσουν γραφεία ενημέρωσης σε όλους 
τους ΟΤΑ της υπό κτηματογράφηση περιοχής. 
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΤ5-15 
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