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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο πλαίσιο των νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες από τον 

φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» για τις συναλλαγές τους με τα  Κτηματολογικά Γραφεία και 

Υποκαταστήματα που υπάγονται στην αρμοδιότητά του, δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής 

υποβολής αιτημάτων για τη χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων και άλλων στοιχείων από τα 

τηρούμενα σε αυτά βιβλία. Η έκδοση του πιστοποιητικού ή αντιγράφου πραγματοποιείται 

ηλεκτρονικά. 

Ειδικότερα, σε κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση (Χρήστης 

Αιτών) είναι διαθέσιμα και χορηγούνται σε ψηφιακή μορφή τα παρακάτω: 

• Πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης  

• Αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου 

• Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος 

Η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης και η έκδοση πιστοποιητικού πραγματοποιείται μέσω 

διαδικτυακής εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί για τον σκοπό αυτό από το φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ». Η πρόσβαση στην υπηρεσία για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

πραγματοποιείται με χρήση των κωδικών τους στο taxisnet. 

Γενικά η διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού έχει ως εξής: 

1. Ο χρήστης υποβάλλει αίτηση για το ζητούμενο πιστοποιητικό (βλ. κεφάλαιο 3 ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ). 

2. Με την υποβολή της αίτησης υπολογίζονται αυτόματα τα τέλη και εκδίδεται έντυπο 

οφειλής (βλ. κεφάλαιο 4 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΦΕΙΛΗΣ – ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ). 

3. Ο χρήστης εξοφλεί τα τέλη σε πιστωτικό ίδρυμα με τους τρόπους που διαθέτει το πιστωτικό 

ίδρυμα για τις συναλλαγές με το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Η εξόφληση των τελών  

επιβεβαιώνεται με αυτόματη διαδικασία αλλά δεν είναι άμεση (online). Συνήθως η 

επιβεβαίωση πληρωμής πραγματοποιείται την ίδια ημέρα, αλλά ανάλογα με το πιστωτικό 
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ίδρυμα και την ώρα πληρωμής ενδέχεται να υπάρχει χρονοκαθυστέρηση από την εξόφληση 

ως την επιβεβαίωση.  

4. Το ζητούμενο πιστοποιητικό εκδίδεται ηλεκτρονικά και είναι διαθέσιμο μετά την 

επιβεβαίωση της πληρωμής. Για την λήψη του πιστοποιητικού και της απόδειξης πληρωμής 

βλ. κεφάλαιο 225. ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΟΥ. 

Στα επόμενα κεφάλαια περιγράφεται αναλυτικότερα η λειτουργία της εφαρμογής.  
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2. ΓΕΝΙΚΑ 

2.1 Προϋποθέσεις πρόσβασης  

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ταυτοποιείται κατά τη είσοδό του στην εφαρμογή μέσω της 

εισαγωγής των κωδικών που διαθέτει από τις υπηρεσίες πιστοποίησης της ΑΑΔΕ.  

 

2.2 Εισαγωγή στην εφαρμογή 

Η εισαγωγή στην εφαρμογή γίνεται από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ιστοσελίδας 

www.ktimatologio.gr, στην Ενότητα «Κτηματολόγιο σε Λειτουργία», με την επιλογή [Αιτήσεις 

έκδοσης πιστοποιητικών] (βλ. παρακάτω εικόνα). 
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Απαιτούνται οι κωδικοί taxisnet, εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής κωδικών του taxis 

 

 

2.3 Σύνοψη Λειτουργιών  

Μετά την επιτυχή είσοδο στο σύστημα εμφανίζεται η αρχική οθόνη. Οι λειτουργίες είναι 

διαθέσιμες στο βασικό οριζόντιο μενού (βλ. παρακάτω εικόνα).  

 

 

Οι δυνατότητες που  παρέχονται στον χρήστη είναι οι ακόλουθες:  

• Να δημιουργήσει μία νέα αίτηση (επιλογή [Νέα Αίτηση]).  
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• Να δει και να διαχειριστεί τις αιτήσεις που έχει ήδη υποβάλλει (επιλογή [Οι Αιτήσεις μου]). 

Μέσω της επιλογής αυτής λαμβάνονται τα αιτούμενα πιστοποιητικά και οι αντίστοιχες 

αποδείξεις πληρωμής.  

• Να επιβεβαιώσει τη γνησιότητα ενός πιστοποιητικού ή αντιγράφου που έχει εκδοθεί 

ηλεκτρονικά (επιλογή [Επιβεβαίωση γνησιότητας]). 

• Να ενημερωθεί για τις περιοχές των Κτηματολογικών Γραφείων του Φορέα που παρέχονται 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες (επιλογή [Περιοχές Κάλυψης]). 

• Να  επικοινωνήσει με το Φορέα συμπληρώνοντας κάποια φόρμα  ερωτήματος (επιλογή 

[Επικοινωνία]). 

Επίσης στο πάνω δεξιά τμήμα της οθόνης εμφανίζονται: 

• Επιλογή  [Τα στοιχεία μου]: Εμφανίζονται  τα στοιχεία του χρήστη όπως έχουν 

μεταφερθεί από τη ΑΑΔΕ.  

• Επιλογή [Έξοδος]: Αποσύνδεση από την εφαρμογή. 
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3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 

3.1 Υποβολή νέων αιτήσεων [Νέα Αίτηση] 

Η διαδικσία έκδοσης και λήψη ενός πιστοποιητικού ξεκινά με την υποβολή του αντίστοιχου 

αιτήματος προς το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο. Μια νέα αίτηση δημιουργείται 

επιλέγοντας έναν από τους τρείς διαθέσιμους τύπους   πιστοποιητικού) βλ. παρακάτω 

εικόνα): 

• Κτηματολογικό Φύλλο 

• Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος 

• Πιστοποιητικό Καταχώρισης εγγραπτέας πράξης 

 

 

 

3.2 Αντίγραφο Κτηματολογικού Φύλλου  

Για την έκδοση Κτηματολογικού φύλλου, είναι απαραίτητος ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού 

Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ). Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη για την συμπλήρωση των στοιχείων. 
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Όπως προαναφέρθηκε, απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή του αιτήματος είναι ο εκτετεμένος 

ΚΑΕΚ ({ΚΑΕΚ}, {Αρ. Καθέτου}, {Αρ. Οριζοντίου}) καθώς και η Αιτιολόγηση Χρήσης τα οποία είναι 

και υποχρεωτικά πεδία. Επομένως, η υποβολή δεν είναι δυνατή χωρίς την συμπλήρωση τους, 

οπότε επιστρέφεται το κατάλληλο διαγνωστικό μήνυμα.  

 

Η υποβολή του αιτήματος πραγματοποιείται με την επιλογή [Υποβολή], μετά την ολοκλήρωση 

της συμπλήρωσης των απαραίτητων στοιχείων (βλ. παρακάτω εικόνα).  
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Ακολουθεί επιβεβαιωτικό μήνυμα 

 

Με την επιλογή [Επιβεβαίωση] η αίτηση υποβάλλεται στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο. 

Ακολουθεί επιβεβαίωση της επιτυχούς υποβολής του αιτήματος 

 

 

Το επόμενο βήμα της διαδικασίας είναι η έκδοση του «Εντύπου Οφειλής» (βλ. κεφάλαιο 4. 

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΦΕΙΛΗΣ – ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ). 

 

Σημείωση: Αιτιολόγηση Χρήσης: Υπάρχουν τυποποιημένες επιλογές για την Αιτιολόγηση Χρήσης. 

Οι δυνατές προεπιλογές φαίνονται στην παρακάτω εικόνα 

 

 

Οι επιλογές: «για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας» και «για άλλη νόμιμη χρήση»  ζητούν  

υποχρεωτικά αποσαφήνιση στο πεδίο {Περιγραφή} (βλ. παρακάτω εικόνα). 
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3.3 Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος 

Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει «ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» επιλέγοντας 

τον ομώνυμο τύπο πιστοποιητικού. 

 

Η συμπλήρωση των στοιχείων είναι παρόμοια με το αίτημα για την εκδοση Κτηματολογικού 

Φύλλου και ισχύουν οι ίδιοι κανόνες. Η επιτυχής υποβολή επιβεβαιώνεται με μήνυμα 

 

Το επόμενο βήμα της διαδικασίας είναι η έκδοση του «Εντύπου Οφειλής» (βλ. κεφάλαιο 4. 

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΦΕΙΛΗΣ – ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ). 
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3.4 Πιστοποιητικό Καταχώρισης Εγγραπτέας Πράξης 

Το πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης αφορά μία πράξη που έχει καταχωριστεί κατά 

την λειτουργία του κτηματολογίου. Για να υποβληθεί το αίτημα πρέπει η πράξη να εντοπιστεί με 

μοναδικό τρόπο. Τα στοιχεία που κάνουν μοναδική μια πράξη στο σύστημα του κτηματολογίου 

είναι: 

• Το Κτηματολογικό Γραφείο στο οποίο έχει καταχωριστεί. 

• Το έτος και ο Αριθμός Πρωτοκόλλου που έλαβε κατά την πρωτοκόλλησή της. 

Επειδή τα παραπάνω στοιχεία δεν είναι πάντοτε ευρέως γνωστά, διατίθενται δύο τρόποι 

εντοπισμού της πράξης με μοναδικό τρόπο (βλ. παρακάτω εικόνα): 

1. [Αναζήτηση με Αρ, Πρωτοκόλλου]. Απαιτείται να είναι γνωστά τα παραπάνω στοιχεία 

(Κτηματολογικό Γραφείο, Έτος, Αριθμός Πρωτοκόλλου). 

2. [Αναζήτηση με Στοιχεία Εγγράφου]. Απαιτείται να είναι γνωστά τα στοιχεία του εγγράφου: 

• Υποχρεωτικά: Αριθμός και ημερομηνία εγγράφου, Κατηγορία και υποκατηγορία 

εκδούσας αρχής. 

• Προαιρετικά: Κτηματολογικό Γραφείο, Ονοματεπώνυμο και έδρα εκδούσας αρχής 
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3.4.1 Αίτημα με Στοιχεία Πρωτοκόλλου Πράξης 

Όπως προαναφέρθηκε, η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για την αναζήτηση-εντοπισμό πράξης 

όταν είναι γνωστά τα στοιχεία του πρωτοκόλλου (βλ. παρακάτω εικόνα).  

 

Με την επιλογή [Αναζήτηση Πράξεων] αναζητούνται στο σύστημα του Εθνικού Κτηματολογίου οι 

πράξεις που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στο κάτω τμήμα 

της οθόνης.  

 

Εφόσον εμφανιστεί στα αποτελέσματα η ζητούμενη πράξη, η υποβολή του αιτήματος για την 

έκδοση πιστοποιητικού καταχώρισης πραγματοποιείται με την επιλογή [ΥΠΟΒΟΛΗ] (βλ. 

παραπάνω εικόνα). Εφόσον η υποβολή είναι επιτυχής ακολουθεί επιβεβαιωτικό μήνυμα 
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Το επόμενο βήμα της διαδικασίας είναι η έκδοση του «Εντύπου Οφειλής» (βλ. κεφάλαιο 4. 

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΦΕΙΛΗΣ – ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ). 

 

3.4.2 Αίτημα με Στοιχεία Εγγράφου 

Όπως προαναφέρθηκε, η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για την αναζήτηση-εντοπισμό πράξης 

όταν είναι γνωστά τα στοιχεία του εγγράφου (βλ. παρακάτω εικόνα). Ο σκοπός είναι ο 

εντοπισμός της πράξης που μας ενδιαφέρει. 
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Σε αυτήν την περίπτωση, συμπληρώνονται: το Κτηματολογικό Γραφείο, ο τύπος και η 

υποκατηγορία του εκδότη (από menu), το ονοματεπώνυμο και η Έδρα του εκδότη, ο αριθμός και 

η ημερομηνία του εγγράφου. Η συμπλήρωση των στοιχείων με αστερίσκο είναι υποχρεωτική.  

Με την επιλογή [Αναζήτηση Πράξεων] εντοπίζονται οι πράξεις που πληρούν τα κριτήρια 

αναζήτησης και εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης. Ενδέχεται να επιστραφούν 

περισσότερα του ενός αποτελέσματα (πράξεις) εφόσον πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.  

 

 

Η υποβολή του αιτήματος πραγματοποιείται με την επιλογή [ΥΠΟΒΟΛΗ] στον πίνακα 

αποτελεσμάτων και, αν εμφανίζονται άνω του ενός αποτελέσματα) στην πράξη που μας 

ενδιαφέρει (βλ. παραπάνω εικόνα). Ακολουθεί επιβεβαιωτικό μήνυμα 
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Το αίτημα υποβάλλεται με την επιλογή [Επιβαβαίωση]. 

Το επόμενο βήμα της διαδικασίας είναι η έκδοση του «Εντύπου Οφειλής», όπως περιγράφεται 

στο επόμενο κεφάλαιο. 

 



 

Ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών για το Κτηματολόγιο 
  

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για πιστοποιητικά  Εγχειρίδιο Χρηστών 

 

 

Έκδοση 1.0  18/29 

 

4. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΦΕΙΛΗΣ – ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

4.1 Έκδοση Εντύπου Οφειλής  

Όπως προαναφέρθηκε, η επιτυχής υποβολή κάθε αιτήματος ακολουθείται από επιβεβαιωτικό 

μήνυμα, όπως παρακάτω 

 

Το μήνυμα αυτό σημαίνει ότι: 

1. Η αίτηση έχει υποβληθεί και έχει λάβει Αριθμό Πρωτοκόλλου στο αρμόδιο Κτηματολογικό 

Γραφείο. 

2. Το αίτημα έχει τιμολογηθεί αυτόματα και έχει εκδοθεί «Έντυπο Οφειλής». Η εξόφληση των 

τελών πραγματοποιείται με την χρήση αυτού του εντύπου. Οι τρόποι εξόφλησης 

εξαρτώνται από το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο γίνεται η εξόφληση. 

3. Το πιστοποιητικό θα είναι διαθέσιμο μετά την (αυτόματη) επιβεβαίωση της εξόφλησης 

πληρωμής. 

Στη συνέχεια, εμφανίζεται η φόρμα με τα στοιχεία της υποβληθείσας αίτησης και ο χρήστης 

ενημερώνεται για τον αριθμό πρωτοκόλλου που αυτή έχει λάβει στο αρμόδιο Κτηματολογικό 

Γραφείο. Το «Έντυπο Οφειλής» είναι διαθέσιμο στην ενότητα {Συναλλαγές} κάθε αίτησης (βλ. 

παρακάτω εικόνα). 



 

Ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών για το Κτηματολόγιο 
  

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για πιστοποιητικά  Εγχειρίδιο Χρηστών 

 

 

Έκδοση 1.0  19/29 

 

 

 

Επιλέγοντας εμφανίζεται το αρχείο με τον υπολογισμό των τελών σε μορφή pdf. Η 

εξόφληση είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί με όλους τους διαθέσιμους τρόπους που 

παρέχονται από τα πιστωτικά ιδρύματα για συναλλαγές με το Κτηματολόγιο, με τη χρήση του 

κωδικού πληρωμής που αναγράφεται στο «Έντυπο Οφειλής».  

Η μορφή του «Εντύπου Οφειλής» είναι η παρακάτω 
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Η επιβεβαίωση της πληρωμής πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένη διαδικασία μεταξύ 

Κτηματολογίου και ΔΙΑΣ (Διατραπεζικά Συστήματα) μέσω ανταλλαγής αρχείων πληρωμών. Στο 

σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι η διαδικασία ενημέρωσης των πληρωμών από την ΔΙΑΣ δεν 

είναι online, επομένως η επιβεβαίωση ενδέχεται να έχει καθυστέρηση ανάλογα με την τράπεζα 

και τον χρόνο πληρωμής.  

Την επιβεβαίωση πληρωμής ακολουθεί η λήψη του αιτούμενου πιστοποιητικού και της 

απόδειξης πληρωμής (βλ. κεφάλαιο 5. ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΟΥ). 
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4.2 Λήψη Πιστοποιητικού - Απόδειξη Πληρωμής  

Με την επιβεβαίωση πληρωμής είναι διαθέσιμη η απόδειξη που εκδίδεται ηλεκτρονικά. Η μορφή 

της παρουσιάζεται στην ακόλουθη εικόνα. Εκδίδεται από την ενότητα {Συναλλαγές} κάθε αίτησης 

εφόσον έχει επιβεβαιωθεί η εξόφληση των αντίστοιχων τελών (βλ.5 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΟΥ). 

 

 

 

Η λήψη του πιστοποιητικού και της απόδειξης πληρωμής είναι λειτουργίες που είναι 

διαθέσιμες από την φόρμα συγκεκριμένης αίτησης και περιγράφονται αναλυτικά στο επόμενο 

κεφάλαιο. 
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5. ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΟΥ 

ΜΕ την επιλογή [Οι Αιτήσεις μου] εμφανίζονται οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από τον χρήστη 

(Ημερομηνία, Αριθμός Πρωτοκόλλου, Κτηματολογικό Γραφείο) καθώς και η κατάσταση πληρωμής 

τους (βλ. παρακάτω εικόνα).  

 

 

5.1 Στοιχεία Αίτησης – Λήψη Πιστοποιητικού – Απόδειξη Πληρωμής  

Μέσω της επιλογής [Επισκόπηση] σε συγκεκριμένη γραμμή του παραπάνω πίνακα αιτήσεων 

εμφανίζονται οι λεπτομέρειες της συγκεκριμένης αίτησης (βλ. παρακάτω εικόνα). Γενικά κάθε 

αίτηση αποτελείται από τρεις (3) ενότητες: 

1. Τα στοιχεία της αίτησης: Ημερομηνία, Αριθμός Πρωτοκόλλου, Έτος, Κτηματολογικό 

Γραφείο. 

2. Τα στοιχεία των αιτούμενων πιστοποιητικών. Στην ενότητα αυτή είναι διαθέσιμο το 

αιτούμενο πιστοποιητικό εφόσον έχει επιβεβαιωθεί η εξόφληση των αντίστοιχων τελών 

(βλ. παρακάτω εικόνα). 

3. Τις συναλλαγές. Στην ενότητα αυτή: 

• Όταν η αίτηση δεν έχει εξοφληθεί είναι διαθέσιμο το «Έντυπο Οφειλής». 



 

Ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών για το Κτηματολόγιο 
  

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για πιστοποιητικά  Εγχειρίδιο Χρηστών 

 

 

Έκδοση 1.0  23/29 

 

• Όταν η αίτηση έχει εξοφληθεί είναι διαθέσιμη η απόδειξη πληρωμής (βλ. παρακάτω 

εικόνα)  
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6. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

Με την επιλογή [Επιβεβαίωση Γνησιότητας] από το βασικό μενού είναι δυνατόν να επιβεβαιωθεί 

το περιεχόμενο ενός πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί από το σύστημα. Η επιβεβαίωση βασίζεται 

στην ύπαρξη μοναδικού κωδικού για κάθε πιστοποιητικό που εκδίδεται ηλεκτρονικά και 

εμφανίζεται στο πιστοποιητικό, όπως για παράδειγμα στην παρακάτω εικόνα. 

 

 

Η λειτουργία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε: 

• Να είναι δυνατή η αντιπαραβολή του περιεχομένου του πιστοποιητικού με τυχόν εκτύπωμα 

που προσκομίζεται για νόμιμη χρήση. 

• Να παραληφθεί αντίτυπο του πιστοποιητικού με τη χρήση του μοναδικού του κωδικού. 

Φυσικά, προϋποτίθεται ότι ο μοναδικος κωδικός του συγκεκριμένου πιστοποιητικού είναι 

γνωστός.
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Επιλέγοντας [Επιβεβαίωση γνησιότητας] εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη 

 

 

Συμπληρώνοντας τον μοναδικό κωδικό του πιστοποιητικού και επιλέγοντας [Υποβολή], 

εμφανίζεται το αντίστοιχο πιστοποιητικό.  
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7. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 

ΜΕ την επιλογή [Περιοχές Κάλυψης] εμφανίζονται οι περιοχές (ΟΤΑ προ Καποδίστρια) του 

Λειτουργούντος Κτηματολογίου για τις οποίες παρέχονται οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες έκδοσης 

πιστοποιητικών και αντιγράφων. Οι περιοχές είναι ταξινομημένες ανά Κτηματολογικο Γραφείο 

(βλ. παρακάτω εικόνα). Πρόκειται για περιοχές που ανήκουν στην αρμοδιότητα Κτηματολογικών 

Γραφείων που έχουν ενταχθεί στην οργανωτική διάρθρωση του φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 
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8. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ 

Παρατίθενται διαγνωστικά μηνύματα που επιστρέφονται από το σύστημα  

1. Όταν το ΚΑΕΚ που συμπληρώνεται για την έκδοση αντιγράφου κτηματολογικού φύλλου ή 

αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος δεν υπάρχει.  

 

 

2. Όταν το ΚΑΕΚ που συμπληρώνεται για την έκδοση αντιγράφου κτηματολογικού φύλλου ή 

αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος δεν ανήκει στις περιοχές κάλυψης.  

 

 

3. Όταν δεν επιστρέφονται αποτελέσματα κατά την αναζήτηση πράξης με στοιχεία 

πρωτοκόλλου, για έκδοση πιστοποιητικού καταχώρισης εγγραπτέας πράξης.  
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4. Όταν δεν επιστρέφονται αποτελέσματα κατά την αναζήτηση πράξης με στοιχεία εγγράφου, 

για έκδοση πιστοποιητικού καταχώρισης εγγραπτέας πράξης 

 

 

5. Όταν το πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης δεν είναι δυνατόν να εκδοθεί (π.χ. 

η πράξη έχει απορριφθεί ή δεν έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία της) . 

 

 

6. Όταν το αίτημα έκδοσης αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος αφορά ιστορική 

ιδιοκτησία (ιδιοκτησία που έχει καταργηθεί).  
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7. Όταν για οποιοδήποτε άλλο λόγο, το Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος ή το 

Κτηματολογικό Φύλλο δεν μπορούν να  εκδοθούν.  

 

 

 

 

 

 

 


