
Ε Θ Ν Ι Κ Ο    Κ Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

 

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:…………………ΟΤΑ:…………………….………. 

Κωδικός 

Ιδιοκτησίας: 
                  

 

ΚΑΕΚ:             /   /   
 

Αρ. Πρωτ. Δήλ.:                  
 

  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

    ……/……/……... 

 

       ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

 

 Παραλήπτης ………………………….. 

 

           

  Σημ.: Τα γκρι πεδία συμπληρώνονται από την Υπηρεσία 

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  (άρθρου 6Α Ν. 2308/95) / 
ΕΝΣΤΑΣΗ άρθρου 2 παρ. 9  Ν. 2308/95 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ / ΕΝΙΣΤΆΜΕΝΟΥ 

Επώνυμο/                                                                Όνομα/ 

Επωνυμία: .........................................................  Διακριτικός τίτλος:.................................................. 

Επώνυμο Πατρός: .............................................   Όνομα Πατρός: ...................................................... 

Όνομα Μητρός: ................................................. 
ΑΦΜ:          

 
 
Α.Δ.Τ: .....................................Εκδότης: .........................Ημ/νία Έκδοσης: ........................................ 

Τηλέφωνο κινητό: .................................................e-mail*: ............................................................... 

Παρακαλώ για τη διόρθωση των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων της  Ανάρτησης, που αφορούν 

στο ακίνητο με τους ανωτέρω αναφερόμενους κωδικούς και συγκεκριμένα: 

 

 

1. Ως προς το ακίνητο  

1.1. Στοιχεία γεωτεμαχίου  ..................................  

1.2. Διαφορά εμβαδού κτηματογράφησης/ 

αμφισβήτηση ορίων  ....................................  

1.3. Λανθασμένος εντοπισμός ..............................  

1.4. Μη εντοπισμός ακινήτου ...............................  

1.5. Εμβαδόν διηρημένης ιδιοκτησίας ....................  

1.6. Στοιχεία διηρημένης ιδιοκτησίας/ 

παρακολουθήματος/ κτίσματος ......................  

1.7. Ποσοστό συγκυριότητας  

      διηρημένης ιδιοκτησίας .................................  

 

2. Ως προς τον δικαιούχο  

2.1. Στοιχεία δικαιούχου .....................................  

2.2. Εγγραφή τρίτου   .........................................  

Ονοματεπώνυμο δικαιούχου στα αναρτηθέντα 
στοιχεία …………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

 

 

3. Ως προς το δικαίωμα 

3.1. Είδος δικαιώματος ........................................  

3.2. Ποσοστό δικαιώματος ...................................  

3.3. Αιτία κτήσης ................................................  

3.4. Λοιπά στοιχεία δικαιώματος ...........................  

3.5. Στοιχεία τίτλου/ μεταγραφής/ εγγραφής .........  

3.6. Μη εγγραφή δηλωθέντος δικαιώματος ............  

3.7. Μη καταχώριση τίτλου δικαιώματος/  

καταχώριση μη σχετικού τίτλου .....................  

3.8. Εγγραφή μη ενεργού δικαιώματος .................  

3.9. Λανθασμένη εγγραφή δικαιώματος τρίτου  

επί του ανωτέρω ακινήτου  ...........................  

 

  

4. Άρθρο 2 παρ. 9 του Ν.2308/95….………………. 

 

 

για τους παρακάτω λόγους:………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………….……..………………………….….  

…………………………………………………………………………………………………………………….……..………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………….……..………………………….….

……………………………………………………………………….……..………………………………………………………………………… 
 
* Το πεδίο e-mail είναι υποχρεωτικό.  

 

  



 

 

 

………………………………………………………………….……..………………………….………………………………………………… 
………………………………………………………………….……..………………………….………………………………………………… 

………………………………………………………………….……..………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………………….……..………………………….……………………………………………… 
……………………………………………………………….……..………………………….…………………………………………………… 

………………………………………………………………….……..………………………….………………………………………………… 
………………………………………………………………….……..………………………….………………………………………………… 
και συνημμένα υποβάλλω ……………………………………..….(ολογράφως)……………………….. (αριθμός) έγγραφα. 

 

 

 
 

1. Για να συμμετέχετε στη διαδικασία είναι απαραίτητο να προβείτε στην επικαιροποίηση των στοιχείων 

επικοινωνίας σας μέσω του ktimatologio.gov.gr. 

2. Αναφορικά με την πορεία της υποβληθείσας αίτησης διόρθωσής σας μπορείτε να ενημερώνεστε 

μέσω του ktimatologio.gov.gr τρεις μήνες μετά τη λήξη της Ανάρτησης. 

 

 Ημερομηνία Ο/Η Αιτούμενος /η  - Ενιστάμενος / η 

 …/……/…...... …………………………………. 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ / ΝΟΜΙΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ  

/ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΥ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ  

 

Επώνυμο: ...........................................................  Όνομα: .................................................. 

Επώνυμο Πατρός: ................................................. Όνομα Πατρός:...................................... .. 

ΑΔΤ: ... ...............................Οδός: ..................................... Αριθμός: ...................................   

Πόλη: ........................................  ΤΚ: ..........................Τηλέφωνο:........................................ 
 

 

Συνημμένα έγγραφα:  Αριθμός εγγράφων 

1. Τίτλος /Πιστοποιητικά μεταγραφής/ εγγραφής .......................  

2. Τοπογραφικό διάγραμμα  ....................................................  

3. Έγγραφο χρησικτησίας  ......................................................  

4. Νομιμοποιητικά έγγραφα κληρονομικού δικαιώματος ..............  

5. Αντίγραφο Ταυτότητας / Διαβατηρίου ...................................  

6. Αποδεικτικό ΑΦΜ ...............................................................   

7. Νομιμοποιητικά έγγραφα του αιτούμενου / ενιστάμενου ..........  

8. Αντίγραφο Αποσπάσματος Κτ. Πίνακα ...................................  

9. Αντίγραφο Αποσπάσματος Κτ. Διαγράμματος .........................  

10. Άλλο ……………………………………… . .........................................  

 

 

 

Σημ.: Τα γκρι πεδία συμπληρώνονται από την Υπηρεσία 

 


