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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ; 



ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΚΤΗΜΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

Το Κτηματολόγιο είναι κτηματοκεντρικό σύστημα.  
• Καταγράφει με βάση το ακίνητο όλες τις πράξεις που 

δημιουργούν, μεταβιβάζουν, αλλοιώνουν ή καταργούν 
δικαιώματα σε ακίνητα.  

 
• Κατά την κτηματογράφηση γίνεται συλλογή, επεξεργασία και 

καταγραφή των εμπράγματων δικαιωμάτων με σκοπό την 
δημιουργία μιας ψηφιακής κτηματολογικής βάσης με 
κτηματολογικά διαγράμματα και πίνακες 

 
• Το νομικό πλαίσιο για την κτηματογράφηση ρυθμίζεται στον 

Ν.2308/1995 και η οργάνωση και λειτουργία του 
Κτηματολογίου αντίστοιχα ρυθμίζεται με τον Ν.2664/1998 
(με τις τροποποιήσεις τους). 

 



ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: 

• καταγράφει με βάση το ακίνητο και όχι τον ιδιοκτήτη 
• κατοχυρώνει την ιδιοκτησία του κάθε πολίτη, δεν την αποτυπώνει 

απλώς 
• οριοθετεί για πρώτη φορά και αμετάκλητα τη δημόσια & δημοτική 

περιουσία 
• εγγυάται τις νομικές πληροφορίες που καταγράφει 
• απλοποιεί τις μεταβιβάσεις ακινήτων και καταπολεμά τη 

γραφειοκρατία 
• καταγράφει τη θέση το σχήμα και τα όρια του ακινήτου στο χώρο 
•  καταγράφει τα δικαιώματα με αιτία κτήσης χρησικτησία 
• καταγράφει τα δικαιώματα με αιτία κτήσης κληρονομιά για τα οποία 

δεν έχει συνταχθεί πράξη αποδοχής κληρονομιάς ή άλλη ισοδύναμη 
με αυτήν πράξη  



ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ 

• 1η Γενιά κτηματογραφήσεων (1995-1998) 
Περιελάμβανε 3 προγράμματα κτηματογράφησης πιλοτικού 
χαρακτήρα 

• 2η Γενιά κτηματογραφήσεων (2008) 
Περιελάμβανε 106 ΟΤΑ- 8,1 εκ. δικ. (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 
πρωτεύουσες Νομών) 

• 3η Γενιά κτηματογραφήσεων (2011) 
Περιλαμβάνει 268 ΟΤΑ (περιαστικές περιοχές) και 1024 ΟΤΑ σε 
10 Περιφερειακές Ενότητες όπου διατίθεντο διοικητικές 
πράξεις (αναδασμοί & διανομές) σε μεγάλη έκταση – 2,5 εκ. 
δικ. 

• 4η Γενιά κτηματογραφήσεων (2016) 



4Η ΓΕΝΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ (2016) –  
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

10,3 δικ σε αγροτικές περιοχές 

6,2 εκ δικ σε αστικές περιοχές 

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

83,5 εκ. στρ. (63% έκτασης χώρας) 

4025 ΟΤΑ 

57 Περιφερειακές Ενότητες 

13 Περιφέρειες • 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) 
 

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



ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

Ποσοστά: 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) 



ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 

Τα βασικά στάδια της κτηματογράφησης είναι τα εξής: 
 Προετοιμασία για τη Συλλογή Δηλώσεων - Πρόχειρη Κτηματογράφηση 

Υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας από φυσικά/νομικά πρόσωπα 

Επεξεργασία δηλώσεων από δικηγόρους/μηχανικούς 

Προανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων – Υποβολή αιτήσεων 
επανεξέτασης στοιχείων 

Ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων – Υποβολή αιτήσεων 
διόρθωσης/ενστάσεων 

Αναμόρφωση κτηματολογικών πινάκων & διαγραμμάτων 

Ολοκλήρωση κτηματογράφησης / Λειτουργία Κτηματολογικού Γραφείου  



ΣΕ ΠΟΙΑ ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ; 

Οι δικαιούχοι συμμετέχουν στο 2ο στάδιο υποβάλλοντας 
δήλωση ιδιοκτησίας, στο 4ο στάδιο ελέγχοντας & 
υποβάλλοντας αιτήσεις επανεξέτασης στοιχείων και στο 5ο 
στάδιο υποβάλλοντας αιτήσεις διόρθωσης/ενστάσεις. 
 
Σε όλη τη διάρκεια της κτηματογράφησης, είναι σημαντικό: 
▶ να συμμετέχετε  
▶ να ακολουθείτε τις οδηγίες που εκδίδει το ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ   
▶ να ελέγχετε με προσοχή τα έγγραφα που σας αποστέλλονται 
από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 



ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

 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  
 



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ- 
ΠΡΟΧΕΙΡΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 

• 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 Μονάδων Ενημέρωσης εν όψει της συλλογής δηλώσεων 



ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

Για την υποβολή της δήλωσης πρέπει, ο δικαιούχος να γνωρίζει 
ΠΟΥ είναι το ακίνητό του, ώστε να μπορεί να το εντοπίσει πάνω 
στους χάρτες. 
Δύο είναι τα βασικά βήματα που πρέπει να κάνει ο δικαιούχος: 
1. Να συλλέξει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή 

δήλωσης ιδιοκτησίας 
2. Να προβεί στον  ορθό εντοπισμό του ακινήτου του 
Η δήλωση υποβάλλεται είτε στο αρμόδιο Γραφείο 
Κτηματογράφησης είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας: 
www.ktimatologio.gr  

http://www.ktimatologio.gr/


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

Εκτός από το έντυπο της δήλωσης (Δήλωση του ν.2308/95) που θα 
είναι διαθέσιμο στα Γραφεία Κτηματογράφησης ή στο 
www.ktimatologio.gr, θα χρειαστεί να κατατεθεί: 
 
• α) Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου που τεκμηριώνει το 

δικαίωμα (π.χ συμβόλαιο)  
• β) Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής του 
• γ) Τυχόν τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου  
• δ) Απλό φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου σας 
• ε) Έγγραφο που να αποδεικνύει το ΑΦΜ (π.χ. λογαριασμός 

ΔΕΗ/ΟΤΕ) 



ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (Α) 

• Κληρονομιά: χωρίς να έχει γίνει συμβολαιογραφική αποδοχή 
κληρονομιάς (ή π.χ. κληρονομητήριο).  

 
Κληρονομιά με διαθήκη: υποβάλλονται υποχρεωτικά: α) ο τίτλος του 
κληρονομούμενου (εφόσον υπάρχει) β) ληξιαρχική πράξη θανάτου γ) 
αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης δ) πιστοποιητικό περί μη 
δημοσιεύσεως άλλης διαθήκης & ε) πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως 
κληρονομιάς. 

 
Κληρονομιά χωρίς διαθήκη: υποβάλλονται υποχρεωτικά: α) ο τίτλος του 
κληρονομούμενου (εφόσον υπάρχει) β) ληξιαρχική πράξη θανάτου γ) 
πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών δ) πιστοποιητικό περί μη 
δημοσιεύσεως διαθήκης & ε) πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως 
κληρονομιάς. 



ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (Β) 

• Έκτακτη χρησικτησία:  
 

   Υποβάλλεται η σχετική τελεσίδικη δικαστική απόφαση 
(εφόσον υπάρχει) ή έγγραφα από το συνδυασμό των 
οποίων αποδεικνύεται η 20ετής νομή και κατοχή του 
ακινήτου (π.χ. λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λπ., μισθωτήρια, 
αποδεικτικά επιδότησης, πράξη αναγνώρισης ορίων, 
συμβολαιογραφικά προσύμφωνα, δηλώσεις ενώπιον 
δημόσιων αρχών, ένορκες βεβαιώσεις, π.χ. Ε9, παλαιά 
τοπογραφικά διαγράμματα κ.λπ.).  
Είναι υποχρεωτική η επισύναψη τοπογραφικού 
διαγράμματος. 



ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

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 είτε από εκείνον που παρέλειψε να 
δηλώσει εφόσον δεν έχει αποξενωθεί από το δικαίωμα του, 
είτε από εκείνον που αποκτά εγγραπτέο δικαίωμα. 



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 
• Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ παρέχει υποχρεωτικά στην 

αρμόδια Διεύθυνση Δασών τα προαναφερθέντα στοιχεία. 



ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

Είναι υποχρεωτική η επισύναψη οποιουδήποτε τύπου τοπογραφικού 
διαγράμματος (έστω και παλαιάς χρονολογίας), εφόσον: 
▶ το αναφέρει το συμβόλαιο 
▶ επικαλείται κανείς χρησικτησία 
▶ υπάρχει οικοδομική άδεια 
▶ υπάρχει τοπογραφικό για οποιαδήποτε άλλη χρήση 
 
Σε περίπτωση που δεν ισχύει τίποτα από τα παραπάνω, υπάρχει η 
δυνατότητα εντοπισμού: 
- Μέσω της «Υπηρεσίας Θέασης Ορθοφωτογραφιών» & 
- Μέσω οποιαδήποτε μετρητικής μεθόδου, όπως  είναι η μέτρηση ενός 
απλού GPS χειρός/κινητού τηλεφώνου 



ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΡΟΠΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ & 
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

Σύγχρονο εξαρτημένο Τ.Δ. σε ΕΓΣΑ ‘87 

Εξαρτημένο Τ.Δ. σε ΤΜ3ο, HATT κλπ 

Εξαρτημένο Τ.Δ. σε τοπικό σύστημα 

Ανεξάρτητο Τ.Δ.  

Απόσπασμα Υπηρεσίας 
«Θέασης» 

Εντοπισμός με 
GPS χειρός/ 

κινητού 

Σκαρίφημα 



ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

Για την υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας καταβάλλεται πάγιο 
τέλος κτηματογράφησης.  
• Στις αστικές περιοχές είναι 35€ για κάθε δικαίωμα. Για τους 

βοηθητικούς χώρους (αυτοτελείς ιδιοκτησίες), είναι 20€ για κάθε 
δικαίωμα. 

• Στις αγροτικές περιοχές για τα φυσικά πρόσωπα με περισσότερα 
από 2 δικαιώματα κυριότητας/δουλείας, το πάγιο τέλος είναι 
μόνο για 2 δικαιώματα, ανεξάρτητα από τον συνολικό αριθμό 
δικαιωμάτων ανά ΟΤΑ.  

(Η αστική περιοχή ορίζεται με απόφαση του ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ και κατ’ 
αρχήν περιλαμβάνει τα εγκεκριμένα σχέδια πόλης, τις περιοχές εντός ορίων 
οικισμών προϋφιστάμενων του 1923 και αυτές εντός οριοθετημένων οικισμών 
πληθυσμού κάτω των 2000 κατοίκων.) 



ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ & 
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ 

• Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης, προβλέπεται επιβολή 
προστίμου ανάλογα με το είδος και την αξία του ακινήτου (ΥΑ 
131/17-11-2008 ΦΕΚ 2345/Β/18-11-2008). 

 
• Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων, κάθε 

φυσικό/νομικό πρόσωπο με νέο δικαίωμα πρέπει να υποβάλει 
δήλωση στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης μέσα σε 1 
μήνα από την ημέρα που αποκτήθηκε το δικαίωμα. Πέραν του 
μήνα, η δήλωση είναι εκπρόθεσμη. 



ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 

• Μετά τη συλλογή των δηλώσεων, το σύνολο των πληροφοριών 
οργανώνεται σε κτηματοκεντρική βάση. Κάθε δήλωση, δηλαδή 
κάθε δικαίωμα, αντιστοιχίζεται με συγκεκριμένο ακίνητο & 
αποδίδεται ο μοναδικός ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού 
Κτηματολογίου) σε κάθε ακίνητο.  

 
• Η επεξεργασία γίνεται από δικηγόρους (ουσιαστικός έλεγχος 

νομιμότητας) και τοπογράφους (επεξεργασία των τοπογραφικών 
ή οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων σε συνδυασμό με τα όρια που 
υπάρχουν στο έδαφος) 



ΠΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ 

• Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας διενεργείται η 
προανάρτηση μέσω της οποίας ενημερώνονται οι δικαιούχοι για 
το αποτέλεσμα της επεξεργασίας είτε στο Γραφείο 
Κτηματογράφησης είτε κυρίως ηλεκτρονικά. 

 
• Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση επανεξέτασης 

στοιχείων σε περίπτωση σφαλμάτων στα στοιχεία των 
εγγραφών. Η σχετική επισήμανση γίνεται με κάθε πρόσφορο 
τρόπο (π.χ. μέσω e-mail) & δύναται να συνοδεύεται από 
επιπλέον έγγραφα.  



ΑΝΑΡΤΗΣΗ 

• Η Ανάρτηση, έχει ως στόχο να λάβουν γνώση οι δικαιούχοι του 
αποτελέσματος της επεξεργασίας των δηλώσεών τους, ώστε να 
ελέγξουν, να επιβεβαιώσουν και να διορθώσουν τυχόν λάθη. 

 
• Στην Ανάρτηση συμμετέχουν όσοι έχουν υποβάλει δήλωση & οι 

δικαιούχοι που δεν υπέβαλαν δήλωση, οι οποίοι μπορούν να 
καταγράψουν το δικαίωμά τους. 

 
• Αποστέλλονται ταχυδρομικώς αποσπάσματα από τους 

Κτηματολογικούς Πίνακες & τα Διαγράμματα, στη διεύθυνση 
επικοινωνίας που έχει δηλώσει ο κάθε δικαιούχος. 



ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗ; 

Απαιτείται προσεκτικός έλεγχος των εγγράφων.  
Εφόσον ο δικαιούχος συμφωνεί δεν χρειάζεται να προβεί σε 
κάποια ενέργεια. Αν δεν συμφωνεί μπορεί να υποβάλει αίτηση 
διόρθωσης/ένσταση. 
 
Συγκεκριμένα, ο δικαιούχος πρέπει να ελέγξει:  
• α) Τα στοιχεία που αφορούν στη νομική κατοχύρωση της 

ιδιοκτησίας (στοιχεία δικαιούχου, πλήθος / είδος / ποσοστό 
δικαιωμάτων, στοιχεία τίτλου) & 
 

• β) Τα στοιχεία που αφορούν στη θέση και τη γεωμετρία του 
ακινήτου (θέση, σχήμα, εμβαδόν, συντεταγμένες ορίων) 



ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Τα μέσα που διαθέτει ο δικαιούχος προκειμένου να διορθώσει τα 
προσωρινά κτηματολογικά στοιχεία της ανάρτησης είναι οι 
αιτήσεις διόρθωσης και η ένσταση. 
• Αιτήσεις διόρθωσης:  
Αίτηση διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής  
Αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος  
Αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων 
• Ένσταση ενώπιον της τριμελούς Επιτροπής Ενστάσεων 
 
Για όλα τα είδη διορθώσεων χρησιμοποιείται το έντυπο «Αίτηση 
διόρθωσης/Ένσταση». 



ΤΥΠΟΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ 

Τύπος διόρθωσης Τόπος υποβολής Προθεσμίες 

Αίτηση διόρθωσης 
προδήλου 

σφάλματος  

Αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης – 
ταχυδρομικά  

Καθορίζεται με ανακοίνωση 
της ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Αίτηση διόρθωσης 
προσωπικών 

στοιχείων 

Αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης - 
ταχυδρομικά – ηλεκτρονικά στο  

www.ktimatologio.gr 

Καθορίζεται με ανακοίνωση 
της ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 

Αίτηση διόρθωσης 
κτηματολογικής 

εγγραφής 

Αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης  κάτοικοι εσωτερικού: 2 
μήνες, κάτοικοι εξωτερικού: 

4 μήνες 

Αίτηση διόρθωσης 
γεωμετρικών 

στοιχείων 

Αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης  κάτοικοι εσωτερικού: 2 
μήνες, κάτοικοι εξωτερικού: 

4 μήνες 

Ένσταση Αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης  κάτοικοι εσωτερικού: 2 
μήνες, κάτοικοι εξωτερικού: 

4 μήνες 



ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ & ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Στο μεσοδιάστημα από την έναρξη της Ανάρτησης έως την 
ολοκλήρωση της κτηματογράφησης: 
 
1. Για όλες τις συμβολαιογραφικές πράξεις είναι υποχρεωτική η 

αναφορά & η επισύναψη σ΄ αυτές Πιστοποιητικού 
Κτηματογραφούμενου Ακινήτου. Σε άλλη περίπτωση, η πράξη 
είναι άκυρη και δεν δύναται να μεταγραφεί. 

2. Σε κάθε συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου (πρέπει να 
προσκομιστεί έστω και από έναν εκ των εμπλεκόμενων) 

3. Στην καταχώριση δικαιοπραξίας στο Υποθηκοφυλακείο, όπως 
π.χ. προσημείωση υποθήκης (μνημονεύεται στην πράξη & 
επισυνάπτεται) 
 



ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

• Μετά την ολοκλήρωση της Ανάρτησης και της αναμόρφωσης 
των κτηματολογικών στοιχείων τελειώνει η μελέτη & ξεκινά το 
Εθνικό Κτηματολόγιο στη συγκεκριμένη περιοχή στη θέση του 
Υποθηκοφυλακείου.  

 
• Συγκεκριμένα, εκδίδεται ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ και το Κτηματολογικό 
Γραφείο προβαίνει στις πρώτες εγγραφές.  

 
• Πρώτες εγγραφές είναι εκείνες που καταχωρίζονται ως αρχικές 

εγγραφές στο κτηματολογικό βιβλίο κατά μεταφορά από τους 
κτηματολογικούς πίνακες. 



ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Σε περίπτωση ανακριβούς αρχικής εγγραφής η προθεσμία για την 
διόρθωσή της είναι 7 χρόνια. Μετά την παρέλευση των 7 ετών, οι 
Αρχικές Εγγραφές καθίστανται οριστικές και παράγουν αμάχητο 
τεκμήριο υπέρ των εγγεγραμμένων στο Κτηματολόγιο. Αυτό 
σημαίνει ότι μετά την οριστικοποίηση των εγγραφών: 
 
α) τα «αγνώστου ιδιοκτήτη» περιέρχονται στο ελληνικό δημόσιο 
 
β) κάποιος, που δεν αναγράφεται ως δικαιούχος στις οριστικές 
εγγραφές, δεν μπορεί να διεκδικήσει την κυριότητα του ακινήτου, 
παρά μόνο να αξιώσει χρηματική αποζημίωση (ενοχική αξίωση). 
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