
Γενικές Ερωτήσεις 

1. Πού μπορώ να απευθύνομαι για να διατυπώνω ερωτήσεις σχετικές με την 

ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης; 

2. Πώς μπορώ να υποβάλλω ηλεκτρονικά τη δήλωσή μου; 

3. Υπάρχει η δυνατότητα  να υποβάλω δήλωση ηλεκτρονικά για τρίτους; 

4. Με τη σύζυγό μου υποβάλλουμε κοινή δήλωση στο taxis net επομένως 

έχουμε ένα ζεύγος κωδικών (του συζύγου). Μπορεί εκείνη να υποβάλει 

δήλωση με αυτούς τους κωδικούς; 

5. Αν για το ίδιο ακίνητο  υπάρχουν δύο ή περισσότεροι δικαιούχοι (πχ ο Α 

πλήρης κυριότητα 1/3, ο Β πλήρης κυριότητα 1/3 και ο Γ πλήρης κυριότητα 

1/3  ή ο Α ψιλή κυριότητα  και ο Β επικαρπία) πρέπει να υποβληθεί δήλωση 

από όλους τους δικαιούχους; 

6. Θέλω να υποβάλλω δικαιώματα σε ακίνητα που ανήκουν σε περισσότερους 

του ενός δήμου, πόσες δηλώσεις θα πρέπει να υποβάλλω; 

7. Μπορώ να πληρώσω το τέλος Κτηματογράφησης για μια δήλωση που 

υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην τράπεζα; 

8. Είμαι σίγουρος για τον εντοπισμό του ακίνητου μου και για τον ΟΤΑ που υποβάλλω 

τη δήλωση μου, όμως εμφανίζεται μήνυμα ότι το ακίνητο ανήκει σε διαφορετικό 

ΟΤΑ από αυτόν που  έχω καταχωρήσει στο Βήμα 1.  Τι πρέπει να κάνω ; 

Βήμα 1 – Επιλογή Νομού - ΟΤΑ 

9. Θέλω να αλλάξω τον Νομό και ΟΤΑ που έχω επιλέξει στο Βήμα 1. Πώς 

μπορώ να το κάνω; 

Βήμα 3 – Γεωτεμάχιο - Εντοπισμός – Γενικές Ερωτήσεις 

10. Δεν υπάρχει η επιλογή εντός / εκτός σχεδίου στην καρτέλα του γεωτεμαχίου. 

Πώς το ορίζω; 

11. Τι δηλώνω στην χρήση του γεωτεμαχίου; 

12. Ποιοι χώροι θεωρούνται κύριοι και ποιοι βοηθητικοί; 

13. Πώς δηλώνεται ο ημιυπαίθριος χώρος; 



14. Πώς δηλώνεται το δώμα; 

15. Σε περίπτωση Ημιυπογείου, πώς συμπληρώνεται το πεδίο όροφος; 

16. Πώς δηλώνεται το δικαίωμα υψούν; 

17. Το ποσοστό συγκυριότητας στο γεωτεμάχιο συμπληρώνεται /100 ή /1000; 

18. Αποκλειστική χρήση ενός κοινόχρηστου χώρου που ανήκει σε ένα 

διαμέρισμα είναι δικαίωμα που πρέπει να καταγραφεί; 

19. Όταν κάποιος χώρος είναι στο συμβόλαιο σαν αποθηκευτικός χώρος αλλά 

έχει διαμορφωθεί σε κανονική οικεία πως δηλώνεται; 

20. Πως δηλώνεται ένα κατάστημα; 

21. Πως δηλώνεται ένα ισόγειο κτίσμα/μονοκατοικία, με συνιδιοκτησία εξ 

αδιαιρέτου; 

22. Δεν εμφανίζεται το κουμπί του εντοπισμού προκειμένου να εντοπιστεί το ακίνητο 

23. Μετά την πραγματοποίηση του εντοπισμού εμφανίζεται μήνυμα ότι το ακίνητο έχει 

εντοπιστεί σε λάθος ΟΤΑ 

 

Βήμα 3 – Κτίρια – Ακίνητα  

24. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή ο αριθμός κτιρίου δεν είναι δυνατό να 

συμπληρωθεί αφού δεν αναγράφεται στο συμβόλαιο. 

25. Όταν στον τίτλο δεν αναγράφεται έτος κατασκευής τι πρέπει να δηλωθεί στο 

αντίστοιχο πεδίο; 

26. Στο πεδίο «Έτος Κατασκευής» του ακινήτου συμπληρώνουμε το έτος που 

ξεκίνησε ή εκείνο που ολοκληρώθηκε η κατασκευή του; 

27. Στην περίπτωση μεζονέτας τι συμπληρώνεται στο πεδίο «Όροφος»; 

28. Όταν σε ένα γεωτεμάχιο έχω δύο ή  περισσότερες  οριζόντιες  ιδιοκτησίες 

πρέπει να δηλώσω τα στοιχεία του γεωτεμαχίου για κάθε μία από αυτές;  

29. Σε περίπτωση πολυκατοικίας, στα στοιχεία συνιδιοκτητών δηλώνονται οι 

ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων της ή του συγκεκριμένου διαμερίσματος που 

δηλώνεται; 

Βήμα 3 – Δικαίωμα  

30. Στο ίδιο ακίνητο έχω δύο δικαιώματα (πχ ψιλή και πλήρη κυριότητα). Πώς 

θα δηλώσω το διπλό δικαίωμα; 



31. Πως δηλώνεται το δικαίωμα της επικαρπίας; 

32. Η μεταφορά συντελεστή δόμησης είναι ξεχωριστό δικαίωμα; 

Βήμα 3 – Καταχώρηση Εγγράφων  

33. Ποια είναι η διαδικασία καταχώρησης ενός εγγράφου; 

34. Στο Βήμα 3 εκτός από τους τίτλους θα πρέπει να καταχωρήσω και το 

αντίγραφο της ταυτότητας και το έγγραφο πιστοποίησης του ΑΦΜ; 

35. Όταν καταχωρώ το συμβόλαιο δεν υπάρχει κάπου να καταχωρήσω το 

ποσοστό δικαιώματος που αποκτήθηκαν με το συγκεκριμένο συμβόλαιο 

36. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή κάποια πεδία δεν είναι δυνατό να 

συμπληρωθούν αφού δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες πληροφορίες στο 

συμβόλαιο. 

37. Κάποιος έχει στην κατοχή του περισσότερους του ενός  τίτλους για το ίδιο 

ακίνητο (πχ αγοραπωλησία και στη συνέχεια γονική παροχή ή 

αγοραπωλησία και στη συνέχεια αντιπαροχή) . Ποιο συμβόλαιο από τα δύο 

πρέπει να προσκομιστεί; 

38. Σε περίπτωση επικαρπίας και θανάτου πρέπει στα έγγραφα που θα 

υποβληθούν να συμπεριληφθεί ληξιαρχική πράξη θανάτου; 

39. Όταν το ακίνητο έχει αποκτηθεί με αγοραπωλησία μέσω τραπεζικού 

δανεισμού, στην αιτία κτήσης τι συμπληρώνεται; 

40. Όταν το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων που προκύπτει από τα 

υποβαλλόμενα έγγραφα υπερβαίνει το 100% πρέπει να διορθωθούν 

προκειμένου να υποβληθεί η δήλωση στο Κτηματολόγιο; 

41. Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς ποια έγγραφα πρέπει 

να προσκομισθούν;  

42. Όταν οι τίτλοι είναι μετεγγραμμένοι με το πατρικό επώνυμο και η ταυτότητα 

φέρει το συζυγικό, τι συμπληρώνεται στα στοιχεία δικαιούχου; 

Βήμα 4 – Επισύναψη Εγγράφων  

43. Πώς πρέπει να γίνει η επισύναψη εγγράφων ώστε να ανέβουν σωστά όλα τα 

απαραίτητα έγγραφα;   

44. Στο Βήμα 4 (Επισύναψη Εγγράφων) εμφανίζεται μήνυμα «Δεν υπάρχουν 

καταχωρίσεις» με αποτέλεσμα να μην μπορώ να επισυνάψω τα απαραίτητα 

έγγραφα.  Τι  να κάνω; 



45. Πώς γίνεται η διαγραφή εγγράφου που έχει επισυναφθεί; 

Επεξεργασία Δήλωσης - Οριστική Υποβολή –Πληρωμή 

46. Έχω υποβάλει οριστικά τη δήλωσή μου αλλά συνειδητοποίησα ότι έχω κάνει 

κάποια λάθη (πχ στον τύπο του ακινήτου ή στα τετραγωνικά μέτρα ή στα 

έγγραφα που έχω καταχωρήσει). Πώς μπορώ να τα διορθώσω; 

47. Πώς μπορώ να διαγράψω μια  εκκρεμή δήλωση; 

48. Πώς μπορώ να διαγράψω ένα ακίνητο από μια δήλωση που είναι σε 

εκκρεμότητα; 

49. Παρόλο που η δήλωσή μου έχει υποβληθεί οριστικά (έχει πληρωθεί), 

παραμένει εκκρεμής. Τι πρέπει να κάνω; 

50. Η πληρωμή μπορεί να γίνει από κάρτα οποιασδήποτε τράπεζας; 

51. Η πληρωμή μπορεί να γίνει μέσω  web-banking και αν ναι πώς τυπώνω την 

ταυτότητα οφειλής; 

52. Η πληρωμή δεν προχωράει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Γενικές Ερωτήσεις 

Ερώτηση : Πού μπορώ να απευθύνομαι για να διατυπώνω ερωτήσεις σχετικές με 

την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης; 

Απάντηση: Τα κατά τόπους γραφεία έχουν εξειδικευμένο προσωπικό που μπορεί να 

απαντήσει όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης. 

Επιλέξτε από το μενού «Επικοινωνία» και αναζητήστε το γραφείο που εξυπηρετεί την 

περιοχή του ακινήτου σας. 

Ερώτηση : Πώς μπορώ να υποβάλλω ηλεκτρονικά τη δήλωσή μου; 

Απάντηση: Σας δίνεται η δυνατότητα να κάνετε τη δήλωση των ακινήτων σας 

ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας τις απαραίτητες δηλώσεις on-line. Αρχικά 

επισκεφθείτε το σύνδεσμο 

https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Home_Page.aspx (βρίσκεται κεντρικά 

στη σελίδα  www.ktimatologio.gr) και ακολουθήστε τις οδηγίες προκειμένου να 

συνδεθείτε με την εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δήλωσης. 

 

Ερώτηση: Υπάρχει η δυνατότητα  να υποβάλω δήλωση ηλεκτρονικά για τρίτους; 

 

Απάντηση: Μπορείτε να υποβάλετε δήλωση για κάποιον τρίτο αρκεί να γνωρίζετε 

τους κωδικούς του taxis net του συγκεκριμένου δικαιούχου. 

Ερώτηση: Με τη σύζυγό μου υποβάλλουμε κοινή δήλωση στο taxis net επομένως 

έχουμε ένα ζεύγος κωδικών (του συζύγου). Μπορεί εκείνη να υποβάλει δήλωση με 

αυτούς τους κωδικούς; 

Απάντηση: Οι κωδικοί εισόδου στην εφαρμογή είναι αυστηρά  προσωπικοί και κάθε 

δικαιούχος πρέπει να χρησιμοποιεί τους δικούς του. Σε περίπτωση που η σύζυγος δεν έχει 

προσωπικούς  κωδικούς taxis net θα πρέπει να αποκτήσει προκειμένου να υποβάλει τη 

δήλωση ηλεκτρονικά. 

 

Ερώτηση: Αν για το ίδιο ακίνητο  υπάρχουν δύο ή περισσότεροι δικαιούχοι (πχ ο Α 

πλήρης κυριότητα 1/3, ο Β πλήρης κυριότητα 1/3 και ο Γ πλήρης κυριότητα 1/3  ή ο 

Α ψιλή κυριότητα  και ο Β επικαρπία) πρέπει να υποβληθεί δήλωση από όλους τους 

δικαιούχους; 

Απάντηση: Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο να υποβάλουν δήλωση όλοι οι  

δικαιούχοι. Υπενθυμίζουμε ότι οι κωδικοί εισόδου στην εφαρμογή είναι αυστηρά 

προσωπικοί και κάθε δικαιούχος πρέπει να χρησιμοποιεί τους δικούς του. 
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Ερώτηση: Θέλω να υποβάλλω δικαιώματα σε ακίνητα που ανήκουν σε 

περισσότερους του ενός δήμου, πόσες δηλώσεις θα πρέπει να υποβάλλω; 

 

Απάντηση: Μία δήλωση ανά δήμο στον οποίο υπάγονται τα ακίνητά σας. Νέα 

δήλωση δημιουργείτε από την επιλογή του μενού: «Νέα Δήλωση» ανά πάσα 

στιγμή. 

Ερώτηση: Μπορώ να πληρώσω το τέλος Κτηματογράφησης για μια δήλωση που 

υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην τράπεζα;  

Απάντηση: Η πληρωμή της ηλεκτρονικής δήλωσης μπορεί να γίνει μόνο με τη χρήση 

πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας  μέσω της εφαρμογής Ηλεκτρονικής Υποβολής Δήλωσης 

(Βήμα 5).  Η πληρωμή δεν μπορεί να γίνει σε τράπεζα ή μέσω e-banking. 

Ερώτηση: Είμαι σίγουρος για τον εντοπισμό του ακίνητου μου και για τον ΟΤΑ που 

υποβάλλω τη δήλωση μου, όμως εμφανίζεται μήνυμα ότι το ακίνητο ανήκει σε 

διαφορετικό ΟΤΑ από αυτόν που  έχω καταχωρήσει στο Βήμα 1.  Τι πρέπει να κάνω 

; 

Απάντηση: Στην περίπτωση που είστε σίγουρος για την θέση του ακινήτου σας και για 

τον ΟΤΑ στον οποίο ανήκει, θα πρέπει να προβείτε στις παρακάτω ενέργειες: 

1. Στο Βήμα 1 να αλλάξετε τον ΟΤΑ, όπως προτείνει το μήνυμα με βάση τον εντοπισμό του 

ακινήτου. 

2. Να καταχωρήσετε σχόλιο στο πεδίο παρατηρήσεις του γεωτεμαχίου “ Σας ενημερώνω ότι 

το ακίνητο μου ανήκει στον ΟΤΑ …………………… και όχι στον ΟΤΑ ……………………. στον οποίο 

υπέβαλα τη δήλωση, λόγω λανθασμένου ορίου των συγκεκριμένων ΟΤΑ».  

3. Το παραπάνω σχόλιο να σταλεί και με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

του Αναδόχου, που θα βρείτε στο menu «Επικοινωνία» της εφαρμογής ηλεκτρονικής 

υποβολής δήλωσης.   

 

 

 

 

Βήμα 1 – Επιλογή Νομού - ΟΤΑ 

Ερώτηση: Θέλω να αλλάξω τον Νομό και ΟΤΑ που έχω επιλέξει στο Βήμα 1. Πώς 

μπορώ να το κάνω; 

Απάντηση: Προκειμένου να αλλάξετε Νομό ή/και ΟΤΑ σε δήλωση που βρίσκεται σε 

επεξεργασία πρέπει η δήλωση να μην περιέχει εντοπισμένα ακίνητα. Σε περίπτωση που η 



δήλωση περιέχει εντοπισμένο  ακίνητο θα πρέπει να προχωρήσετε σε διαγραφή του 

ακινήτου και στη συνέχεια σε αλλαγή του Νομού / ΟΤΑ. 

 

Βήμα 3 – Γεωτεμάχιο – Εντοπισμός - Γενικές Ερωτήσεις  

Ερώτηση: Δεν υπάρχει η επιλογή εντός / εκτός σχεδίου στην καρτέλα του 

γεωτεμαχίου. Πώς το ορίζω; 

Απάντηση: Η επιλογή εντός /εκτός σχεδίου ή ορίων οικισμού δεν υπάρχει πια στην 

αντίστοιχη καρτέλα της εφαρμογής. Η επιλογή γίνεται αυτόματα σύμφωνα με τον 

εντοπισμό του χρήστη στο χάρτη. Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε 

να απευθυνθείτε στο αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης (μέσω του συνδέσμου 

«Επικοινωνία» από το μενού της εφαρμογής).  

 

Ερώτηση: Τι δηλώνω στην χρήση του γεωτεμαχίου; 

Απάντηση: Στο συγκεκριμένο πεδίο δηλώνεται η κύρια χρήση του γεωτεμαχίου. 

 

Ερώτηση: Ποιοι χώροι θεωρούνται κύριοι και ποιοι βοηθητικοί; 

Απάντηση: Βοηθητικοί χώροι είναι οι αποθηκευτικοί χώροι (αποθήκες) και οι 

χώροι στάθμευσης αυτοκινήτου (γκαράζ).  Στην περίπτωση που οι χώροι αυτοί 

έχουν χιλιοστά επί του οικοπέδου δηλώνονται ως «Νέα Ακίνητα» στη ίδια δήλωση 

επιλέγοντας ως «Κατηγορία» → Αποθήκη – Πάρκινγκ (με χιλιοστά). Στην 

περίπτωση που οι παραπάνω χώροι δεν έχουν χιλιοστά επί του οικοπέδου 

δηλώνονται στον πίνακα «Παρακολουθήματα / Βοηθητικοί χώροι Διηρημένων 

Ιδιοκτησιών» της καρτέλας του ακινήτου. 

Κύριοι χώροι δηλώνονται οι κύριοι χώροι των ακινήτων όπως επίσης το δικαίωμα 

υψούν και το δώμα. 

 

Ερώτηση: Πώς δηλώνεται ο ημιυπαίθριος χώρος; 

Απάντηση: Ο ημιυπαίθριος χώρος δεν δηλώνεται, ενώ τα τετραγωνικά του δεν 

συμπεριλαμβάνονται στα συνολικά τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου. 

 

Ερώτηση: Πώς δηλώνεται το δώμα; 

Απάντηση: Το δώμα δηλώνεται ξεχωριστά, σαν κύριος χώρος, εφόσον αποτελεί 

αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία (όταν έχει ποσοστό συγκυριότητας επί του 

εδάφους). Σε αυτή την περίπτωση, στο πεδίο όροφος καταχωρείται η τιμή χ+1, 

όπου χ ο αριθμός ορόφων του κτιρίου, και στο πεδίο παρατηρήσεων ότι πρόκειται 

για δώμα. 



Ερώτηση: Σε περίπτωση Ημιυπογείου, πώς συμπληρώνεται το πεδίο όροφος; 

Απάντηση: Στο πεδίο όροφος θα καταχωρηθεί η τιμή -1 και στο πεδίο 

παρατηρήσεων ότι πρόκειται για ημιυπόγειο. 

 

Ερώτηση: Πώς δηλώνεται το δικαίωμα υψούν; 

Απάντηση: Το δικαίωμα υψούν, εφόσον διαθέτει βάσει του τίτλου κτήσης 

ποσοστό συγκυριότητας επί του γεωτεμαχίου (κοινώς χιλιοστά), καταχωρείται ως 

ξεχωριστή οριζόντια ιδιοκτησία – κύριος χώρος, επιλέγοντας στον τύπο του 

ακινήτου «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΨΟΥΝ» ή «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙ ΚΑΘΕΤΟΥ-

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΨΟΥΝ». 

 

Ερώτηση: Το ποσοστό συγκυριότητας στο γεωτεμάχιο συμπληρώνεται /100 ή 

/1000; 

Απάντηση: Όπως αναγράφεται στον τίτλο. 

Ερώτηση: Αποκλειστική χρήση ενός κοινόχρηστου χώρου που ανήκει σε ένα 

διαμέρισμα είναι δικαίωμα που πρέπει να καταγραφεί; 

 

Απάντηση: Το συγκεκριμένο δικαίωμα δηλώνεται  στο πεδίο «Βοηθητικοί Χώροι – 

Παρακολουθήματα» 

 

Ερώτηση: Όταν κάποιος χώρος είναι στο συμβόλαιο σαν αποθηκευτικός χώρος 

αλλά έχει διαμορφωθεί σε κανονική οικεία πως δηλώνεται; 

Απάντηση: Ο χώρος δηλώνεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον τίτλο. 

 

Ερώτηση: Πως δηλώνεται ένα κατάστημα; 

Απάντηση: Το είδος του ακινήτου, αν δηλαδή είναι απλό κτίσμα σε οικόπεδο ή 

διηρημένη ιδιοκτησία (κάθετη ή οριζόντια) προκύπτει αποκλειστικά από τον τίτλο. 

Δεν υπάρχει κανόνας που να ορίζει ότι το κατάστημα είναι υποχρεωτικά κάθετη ή 

οριζόντια ιδιοκτησία ή απλώς ένας χώρος σε απλό κτίσμα επί γεωτεμαχίου. 

Συνεπώς το κατάστημα δηλώνεται όπως περιγράφεται στο τίτλο. Στο δε πεδίο της 

χρήσης καταχωρείται «εμπόριο». 

 

Ερώτηση: Πως δηλώνεται ένα ισόγειο κτίσμα/μονοκατοικία, με συνιδιοκτησία εξ 

αδιαιρέτου; 

Απάντηση: Εφόσον στο κτίσμα δεν έχει λάβει χώρα σύσταση διηρημένων 

ιδιοκτησιών, τότε το δικαίωμα που θα δηλωθεί είναι η ιδιοκτησία στο έδαφος, 



δηλαδή το γεωτεμάχιο. Επομένως, στο τύπο του ακινήτου καταχωρείται «απλό 

γεωτεμάχιο» και στην καρτέλα «ΚΤΙΡΙΑ» γίνεται η καταχώρηση των στοιχείων του 

κτίσματος. 

Ερώτηση: Δεν εμφανίζεται το κουμπί του εντοπισμού προκειμένου να εντοπιστεί το 

ακίνητο 

Για να εμφανιστεί το κουμπί του εντοπισμού στην καρτέλα του γεωτεμαχίου πρέπει πρώτα 

να αποθηκευτούν τα στοιχεία του γεωτεμαχίου. Συμπληρώνοντας όλα τα υποχρεωτικά 

πεδία και πατώντας το πλήκτρο «Αποθήκευση» η εφαρμογή ενημερώνει ότι πρέπει να γίνει 

εντοπισμός και τότε ενεργοποιείται το κουμπί του εντοπισμού. 

Ερώτηση: Μετά την πραγματοποίηση του εντοπισμού εμφανίζεται μήνυμα ότι το 

ακίνητο έχει εντοπιστεί σε λάθος ΟΤΑ 

Απάντηση: Σε περίπτωση που μετά την επιστροφή από τον εντοπισμό εμφανιστεί 

μήνυμα ότι το ακίνητο εντοπίστηκε σε άλλο ΟΤΑ από εκείνον που αφορά η δήλωση 

θα πρέπει είτε να εντοπίσετε ξανά ή να αλλάξετε τον ΟΤΑ της δήλωσης (Για 

αλλαγή νομού – ΟΤΑ δείτε την αντίστοιχη ερώτηση του Βήματος 1). 

 

 

 

 

Βήμα 3 – Κτίρια – Ακίνητα  

Ερώτηση: Κατά την ηλεκτρονική υποβολή ο αριθμός κτιρίου δεν είναι δυνατό να 

συμπληρωθεί αφού δεν αναγράφεται στο συμβόλαιο. 

Απάντηση: Μπορείτε να αφήσετε το πεδίο Αριθμός Κτιρίου κενό, χωρίς να έχετε 

πρόβλημα. Το σύστημα θα σας βγάλει προειδοποιητικό μήνυμα κατά την 

αποθήκευση, το οποίο μπορείτε να παρακάμψετε και να συνεχίσετε. 

 

Ερώτηση: Όταν στον τίτλο δεν αναγράφεται έτος κατασκευής τι πρέπει να δηλωθεί 

στο αντίστοιχο πεδίο; 

Απάντηση:  Στη συγκεκριμένη περίπτωση το πεδίο «Έτος κατασκευής» θα 

παραμείνει κενό.  

Ερώτηση: Στο πεδίο «Έτος Κατασκευής» του ακινήτου συμπληρώνουμε το έτος που 

ξεκίνησε ή εκείνο που ολοκληρώθηκε η κατασκευή του; 

Απάντηση: Ως έτος κατασκευής στα στοιχεία του ακινήτου σας θα συμπληρώσετε 

το έτος που ξεκίνησε η κατασκευή του. 



Ερώτηση: Στην περίπτωση μεζονέτας τι συμπληρώνεται στο πεδίο «Όροφος»;  

Απάντηση: Σε πολυκατοικία που υπάρχει μεζονέτα θα αναγραφεί ο όροφος της 

κυρίας εισόδου της μεζονέτας και στο πεδίο των παρατηρήσεων θα καταχωρισθεί 

ότι η συγκεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία υλοποιείται στον x και x+1 (πχ 4ο και 5ο) 

όροφο, καθώς πρόκειται για μεζονέτα. 

Ερώτηση: Όταν σε ένα γεωτεμάχιο έχω δύο ή  περισσότερες  οριζόντιες  ιδιοκτησίες 

πρέπει να δηλώσω τα στοιχεία του γεωτεμαχίου για κάθε μία από αυτές;  

Απάντηση: Όταν πρόκειται για οριζόντιες που βρίσκονται στο ίδιο γεωτεμάχιο δεν είναι 

απαραίτητο να δηλώσετε τα στοιχεία του γεωτεμαχίου πολλές φορές. Η μία επιλογή είναι 

να καταχωρήσετε την επόμενη οριζόντια μέσω των ερωτήσεων που γίνονται μετά την 

καταχώρηση των εγγράφων στο Βήμα 3 

 

Η άλλη επιλογή είναι από το «δέντρο» της δήλωσης να επιλέξετε το μολυβάκι και στη 

συνέχεια «Προσθήκη ακινήτου».  Έτσι παρακάμπτετε τα στοιχεία του γεωτεμαχίου και 

συμπληρώνετε τα στοιχεία της κάθε οριζόντιας. 

 

 

Ερώτηση: Σε περίπτωση πολυκατοικίας, στα στοιχεία συνιδιοκτητών δηλώνονται οι 

ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων της ή του συγκεκριμένου διαμερίσματος που 

δηλώνεται; 

Απάντηση: Στα στοιχεία συνιδιοκτητών καταχωρούνται οι συνιδιοκτήτες του 

διαμερίσματος που δηλώνεται. 

 



Βήμα 3 – Δικαίωμα  

Ερώτηση: Στο ίδιο ακίνητο έχω δύο δικαιώματα (πχ ψιλή και πλήρη κυριότητα). Πώς 

θα δηλώσω το διπλό δικαίωμα; 

Απάντηση: Σε περίπτωση που ο ίδιος δικαιούχος έχει δύο δικαιώματα στο ίδιο ακίνητο 

θα πρέπει να δηλωθούν και τα δύο, καταχωρίζοντας στην ίδια δήλωση δύο φορές το ίδιο 

ακίνητο (με διαφορετικό δικαίωμα κάθε φορά). 

Ερώτηση: Πως δηλώνεται το δικαίωμα της επικαρπίας;  

Απάντηση: Η επικαρπία, εφόσον έχει ισόβια ή απροσδιόριστη διάρκεια, θα 

δηλωθεί ως προσωπική δουλεία – επικαρπία και ως ισόβια στο χρόνο διάρκειας. 

 

Ερώτηση: Η μεταφορά συντελεστή δόμησης είναι ξεχωριστό δικαίωμα; 

Απάντηση: Ναι. 

 

Βήμα 3 – Καταχώρηση Εγγράφων  

Ερώτηση: Ποια είναι η διαδικασία καταχώρησης ενός εγγράφου; 

Απάντηση: Ανάλογα με την αιτία κτήσης που επιλέγετε εμφανίζονται τα διαθέσιμα 

συμβατά έγγραφα προς επιλογή.  Αφού επιλέξετε είδος τίτλου  καλείστε να συμπληρώσετε 

τα στοιχεία του εγγράφου, του εκδότη  καθώς και τα στοιχεία της μεταγραφής στο 

Υποθηκοφυλακείο (αν έχει γίνει μεταγραφή). 

Ερώτηση: Στο Βήμα 3 εκτός από τους τίτλους θα πρέπει να καταχωρήσω και το 

αντίγραφο της ταυτότητας και το έγγραφο πιστοποίησης του ΑΦΜ; 

Απάντηση: Το αντίγραφο της ταυτότητας και το έγγραφο πιστοποίησης του ΑΦΜ δεν 

χρειάζεται να καταχωρηθούν στο Βήμα 3. Θα εμφανιστούν αυτόματα στο Βήμα 4 προς 

επισύναψη. Η πιστοποίηση του ΑΦΜ προκύπτει από οποιοδήποτε έγγραφο που  το 

αποδεικνύει (π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας, λογαριασμός ΔΕΗ κ.λ.π.). 

Σημειώνεται ότι το αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας και το έγγραφο πιστοποίησης του 

ΑΦΜ πρέπει να σαρωθούν σε ένα (στο ίδιο) αρχείο pdf ή tif ή jpg κλπ. 

Ερώτηση: Όταν καταχωρώ το συμβόλαιο δεν υπάρχει κάπου να καταχωρήσω το 

ποσοστό δικαιώματος που αποκτήθηκαν με το συγκεκριμένο συμβόλαιο 

Απάντηση: Δεν είναι απαραίτητο να καταχωρήσετε το ποσοστό του δικαιώματος που 

προκύπτει από κάθε έγγραφο. Τα επιμέρους ποσοστά θα προκύψουν μετά από την 

επεξεργασία της δήλωσής σας από το αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης. 



Ερώτηση: Κατά την ηλεκτρονική υποβολή κάποια πεδία δεν είναι δυνατό να 

συμπληρωθούν αφού δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες πληροφορίες στο συμβόλαιο. 

Απάντηση: Κάποια πεδία όπως ΑΜ Συμβολαιογράφου και Αριθμός ΦΕΚ μπορείτε 

να τα αφήσετε κενά χωρίς να έχετε πρόβλημα. Το σύστημα θα εμφανίσει 

προειδοποιητικό μήνυμα κατά την αποθήκευση, το οποίο μπορείτε να παρακάμψετε 

και να συνεχίσετε. 

Ερώτηση: Κάποιος έχει στην κατοχή του περισσότερους του ενός  τίτλους για το ίδιο 

ακίνητο (πχ αγοραπωλησία και στη συνέχεια γονική παροχή ή αγοραπωλησία και 

στη συνέχεια αντιπαροχή) . Ποιο συμβόλαιο από τα δύο πρέπει να προσκομιστεί; 

 

Απάντηση: Ο δικαιούχος πρέπει να προσκομίσει τον πιο πρόσφατο (χρονολογικά) 

τίτλο εκτός από την περίπτωση που το συνολικό ποσοστό δικαιώματος του 

δικαιούχου αποδεικνύεται με περισσότερους του ενός τίτλους (πχ 70% γονική 

παροχή και 30% αγορά). 

Ερώτηση: Σε περίπτωση επικαρπίας και θανάτου πρέπει στα έγγραφα που θα 

υποβληθούν να συμπεριληφθεί ληξιαρχική πράξη θανάτου; 

Απάντηση: Ναι 

Ερώτηση: Όταν το ακίνητο έχει αποκτηθεί με αγοραπωλησία μέσω τραπεζικού 

δανεισμού, στην αιτία κτήσης τι συμπληρώνεται; 

Απάντηση: Στο αντίστοιχο πεδίο επιλέγεται «Πώληση». 

 

Ερώτηση: Όταν το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων που προκύπτει από τα 

υποβαλλόμενα έγγραφα υπερβαίνει το 100% πρέπει να διορθωθούν προκειμένου 

να υποβληθεί η δήλωση στο Κτηματολόγιο; 

 

Απάντηση: Στην περίπτωση αυτή τα συμβόλαια θα πρέπει να διορθωθούν.  

 

Ερώτηση: Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς ποια έγγραφα 

πρέπει να προσκομισθούν;  

 

Απάντηση: Στην περίπτωση κατά την οποία δηλώνεται δικαίωμα από κληρονομική 

διαδοχή και δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς, εφόσον υπάρχει διαθήκη 

προσκομίζονται τα εξής :  

 

(1) Ο τίτλος του κληρονομούμενου, εφόσον υπάρχει 

(2) Η ληξιαρχική πράξη θανάτου του κληρονομούμενου 



(3) Αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης 

(4) Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης 

(5)  Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς  

 

Εφόσον δεν υπάρχει διαθήκη προσκομίζονται τα εξής:  

 

(1)  Ο τίτλος του κληρονομούμενου, εφόσον υπάρχει 

(2)  Η ληξιαρχική πράξη θανάτου του κληρονομούμενου 

(3)  Πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών 

(4)  Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης 

(5)  Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς 

 

Ερώτηση: Όταν οι τίτλοι είναι μετεγγραμμένοι με το πατρικό επώνυμο και η 

ταυτότητα φέρει το συζυγικό, τι συμπληρώνεται στα στοιχεία δικαιούχου; 

 

Απάντηση: Στα στοιχεία δικαιούχου οι γυναίκες καταχωρούνται με το επώνυμο 

που αναγράφει η ταυτότητα τους.  

 

Βήμα 4 – Επισύναψη Εγγράφων  
 

Ερώτηση: Πώς πρέπει να γίνει η επισύναψη εγγράφων ώστε να ανέβουν σωστά όλα 

τα απαραίτητα έγγραφα;   

Απάντηση: Στην επισύναψη εγγράφων καλείστε να ανεβάσετε ένα αρχείο (pdf, doc, jpg 

κλπ) σε κάθε γραμμή του πίνακα των εγγράφων προς επισύναψη. Για παράδειγμα η 

ταυτότητα με το έγγραφο πιστοποίησης ΑΦΜ πρέπει να σαρωθούν σε ένα αρχείο (στο ίδιο 

αρχείο) και ανέβουν στην κατάλληλη θέση. Ομοίως με το συμβολαιογραφικό έγγραφο και 

το πιστοποιητικό μεταγραφής στο υποθηκοφυλακείο. 

 

Ερώτηση: Στο Βήμα 4 (Επισύναψη Εγγράφων) εμφανίζεται μήνυμα «Δεν υπάρχουν 

καταχωρίσεις» με αποτέλεσμα να μην μπορώ να επισυνάψω τα απαραίτητα 

έγγραφα.  Τι  να κάνω;  

 

Απάντηση: Το μήνυμα «Δεν υπάρχουν καταχωρίσεις» εμφανίζεται στο Βήμα 4 όταν δεν 

έχουν καταχωρηθεί έγγραφα για το ακίνητο στο Βήμα 3. Θα πρέπει να επιστρέψετε στο 



Βήμα 3 και να μεταβείτε στην καρτέλα «Έγγραφα» ώστε να καταχωρήσετε τα έγγραφα που 

επιθυμείτε να επισυνάψετε (εκτός από την ταυτότητα και το έγγραφο πιστοποίησης ΑΦΜ). 

Αν καταχωρήσετε επιτυχώς κάποιο έγγραφο στο Βήμα 3 τότε αυτό θα εμφανιστεί στο Βήμα 

4 προς επισύναψη. 

 

Ερώτηση: Πώς γίνεται η διαγραφή εγγράφου που έχει επισυναφθεί; 

Απάντηση: Όσο η δήλωση είναι σε εκκρεμότητα μπορείτε να αντικαταστήσετε 

κάποιο έγγραφο που έχετε επισυνάψει με κάποιο άλλο «ανεβάζοντας» το νέο 

έγγραφο στη θέση του προηγούμενου. Αν η δήλωση υποβληθεί οριστικά δεν 

γίνονται αλλαγές στα συνημμένα έγγραφα μέσω της εφαρμογής. 

 

 

Οριστική Υποβολή – Επεξεργασία Δήλωσης 

Ερώτηση: Έχω υποβάλει οριστικά τη δήλωσή μου αλλά συνειδητοποίησα ότι έχω 

κάνει κάποια λάθη (πχ στον τύπο του ακινήτου ή στα τετραγωνικά μέτρα ή στα 

έγγραφα που έχω καταχωρήσει). Πώς μπορώ να τα διορθώσω; 

Απάντηση: Μπορείτε να αναζητήσετε  στην ιστοσελίδα του φορέα, στους 

παρακάτω συνδέσμους, έντυπα αιτήσεων διόρθωσης στοιχείων δήλωσης και 

αιτήσεων κατάθεσης συμπληρωματικών στοιχείων τα οποία θα πρέπει να 

συμπληρώσετε και να υπογράψετε με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και στη 

συνέχεια, αφού σαρωθούν, να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα 

βρείτε στο menu  «Επικοινωνία» της εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης, 

με βάση τον Νομό και ΟΤΑ που υποβάλλατε την δήλωση σας. 

http://www.ktimatologio.gr/cadastralsurvey/Documents/Pages/104/Kgcwbcv5d1GNBJFO/AI

THSHDI.pdf   

http://www.ktimatologio.gr/cadastralsurvey/Documents/Pages/104/Kgcwbcv5d1GNBJFO/AI
THSHKA2.pdf 

Ερώτηση: Πώς μπορώ να διαγράψω μια  εκκρεμή δήλωση; 

Απάντηση: Δεν είναι δυνατή η διαγραφή εκκρεμούς δήλωσης. Ωστόσο, πρόσβαση στις 

δηλώσεις σας όσο αυτές είναι εκκρεμείς έχετε μόνο εσείς, καθώς στο αρμόδιο γραφείο 

«περνούν» μόνο οι υποβληθείσες δηλώσεις. 

Ερώτηση: Πώς μπορώ να διαγράψω ένα ακίνητο από μια δήλωση που είναι σε 

εκκρεμότητα; 

Απάντηση: Μπορεί να γίνει διαγραφή ακινήτου από δήλωση που είναι σε εκκρεμότητα 

επιλέγοντας  την επεξεργασία (μολυβάκι) στο επίπεδο του ακινήτου και στη συνέχεια 

«Διαγραφή». 

http://www.ktimatologio.gr/cadastralsurvey/Documents/Pages/104/Kgcwbcv5d1GNBJFO/AITHSHDI.pdf
http://www.ktimatologio.gr/cadastralsurvey/Documents/Pages/104/Kgcwbcv5d1GNBJFO/AITHSHDI.pdf
http://www.ktimatologio.gr/cadastralsurvey/Documents/Pages/104/Kgcwbcv5d1GNBJFO/AITHSHKA2.pdf
http://www.ktimatologio.gr/cadastralsurvey/Documents/Pages/104/Kgcwbcv5d1GNBJFO/AITHSHKA2.pdf


 

 

 

Ερώτηση: Παρόλο που η δήλωσή μου έχει υποβληθεί οριστικά (έχει πληρωθεί), 

παραμένει εκκρεμής. Το πρέπει να κάνω; 

Απάντηση: Αν παρόλο που πληρώσατε τη δήλωσή σας εξακολουθεί να εμφανίζεται 

εκκρεμής παρακαλούμε να αποστείλετε το email επιβεβαίωσης της πληρωμής καθώς και 

τον κωδικό της δήλωσης στο email του αρμόδιου γραφείου κτηματογράφησης. Στοιχεία των 

γραφείων Κτηματογράφησης μπορείτε να βρείτε μέσω του ακόλουθου συνδέσμου 

https://www.ktimatologio.gr/anazitisi-periohon ή μέσω της επιλογής «Επικοινωνία» που 

βρίσκεται στο μενού της ηλεκτρονικής δήλωσης. 

 

Ερώτηση: Η πληρωμή μπορεί να γίνει από κάρτα οποιασδήποτε τράπεζας; 

Απάντηση: Η πληρωμή μπορεί να γίνει μέσω κάρτας (πιστωτικής ή χρεωστικής) 

οποιασδήποτε τράπεζας. 

 

Ερώτηση: Η πληρωμή μπορεί να γίνει μέσω  web-banking και αν ναι πώς τυπώνω 

την ταυτότητα οφειλής; 

Απάντηση: Η πληρωμή της ηλεκτρονικής δήλωσης μπορεί να γίνει μόνο με τη χρήση 

πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας  μέσω της εφαρμογής Ηλεκτρονικής Υποβολής Δήλωσης 

https://www.ktimatologio.gr/anazitisi-periohon


(Βήμα 5).  Η πληρωμή δεν μπορεί να γίνει σε τράπεζα ή μέσω e-banking γι’αυτό και δεν 

εκτυπώνεται κάποια ταυτότητα οφειλής σε περίπτωση της ηλεκτρονικής δήλωσης. 

 

Ερώτηση: Η πληρωμή δεν προχωράει. 

Απάντηση: Σε περίπτωση που έχετε φτάσει στο στάδιο της πληρωμής και ενώ 

εισάγετε τα στοιχεία της κάρτας σας δεν μπορείτε να πληρώσετε θα πρέπει να 

ελέγξετε α) ότι έχετε επιλέξει σωστό τύπο κάρτας, β) ότι έχετε συμπληρώσει ορθά 

όλα τα στοιχεία της κάρτας (ο αριθμός της κάρτας πρέπει να συμπληρωθεί χωρίς 

τα κενά), γ) ότι η κάρτα δεν έχει λήξει, δ) ότι το υπόλοιπο επαρκεί για την 

πληρωμή του τέλους κτηματογράφησης. Αν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε 

πρόβλημα στην πληρωμή θα πρέπει να απευθυνθείτε στο help desk της τράπεζάς 

σας. 

 


