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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

ΠΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ 

Εάν ξέρετε να χειρίζεστε το ποντίκι του υπολογιστή, 

σε 10 ΛΕΠΤΑ ελέγξετε αν έχει περιληφθεί το ακίνητο σας στους πίνακες του 
κτηματολογίου και αν έχει αποδοθεί σωστά 

 

Α) 8 ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ ΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

(χρειάζεστε τους κωδικούς taxisnet, χρόνος 2 λεπτά) 

1. Πατήστε στη μηχανή αναζήτησης στο διαδίκτυο: 
https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx 

2. Πατήστε Προανάρτηση 

 
 

3. Πατήστε  
4. Εισάγετε τους κωδικούς σας taxisnet και πατήστε Σύνδεση 

 
5. Πατήστε Αποστολή 

 
6. Επιλέξτε Νομό και ΟΤΑ 

 

https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx
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7. Εμφανίζεται η λίστα των ακινήτων σας που δηλώσατε στον ΟΤΑ που υποδείξατε 

 
 

8. ∆εξιά από κάθε ΚΑΕΚ, υπάρχουν το λεκτικό AKΠ και ΑΚ∆. Επιλέγοντας το AKΠ 
µπορείτε να δείτε, εάν θέλετε να εκτυπώσετε, και να ελέγξετε το προσωρινό 
Απόσπασµα του Κτηµατολογικού Πίνακα (ΑΚΠ) για τον συγκεκριµένο ΚΑΕΚ που 
επιλέξατε. Οµοίως, επιλέγοντας το ΑΚ∆ µπορείτε να δείτε και να ελέγξετε το 
προσωρινό Απόσπασµα του Κτηµατολογικού ∆ιαγράµµατος (ΑΚΔ) του ΚΑΕΚ που 
επιλέξατε. 
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Β) 10 ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

Θέλετε να δείτε το ακίνητο και τον  ορθοφωτοχάρτη στην οθόνη του 
υπολογιστή; Θέλετε να δείτε τα γειτονικά ή άλλα ακίνητα; 

(χρειάζεται να ξέρετε τον ΚΑΕΚ* του ακινήτου, χρόνος 2 λεπτά) 

1. Πατήστε στη μηχανή αναζήτησης στο διαδίκτυο: https://maps.gov.gr 

         
2. Πατήστε στο σήμα της αναζήτησης: 

 
3. Στην οθόνη που εμφανίζεται πατήστε ΚΑΕΚ (αγνοήστε – μη συμπληρώστε  το 

Νομός/ΟΤΑ.) 

                          

4. Συμπληρώστε τον ΚΑΕΚ του ακινήτου που σας ενδιαφέρει και πατήστε Αναζήτηση 

          
5. Πατήστε στον αριθμό του ΚΑΕΚ που εμφανίζεται κάτω από το ΠΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ. Θα 

εμφανιστεί το περίγραμμα του ακινήτου πάνω στον ορθοφωτοχάρτη 

       
 

6. Πατήστε   
 

https://maps.gov.gr/
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7. Από τη λίστα που αναδύεται πατήστε Προανάρτηση Κτηματογράφησης.. 

 

Εμφανίζονται οι γειτονικές ιδιοκτησίες           
 

8. Πατήστε εντός του περιγράμματος της ιδιοκτησίας ώστε να φανεί ο ΚΑΕΚ της (σε 
οποιοδήποτε από τα εμφανιζόμενα  ακίνητα αν πατήστε εντός περιγράμματος 
εμφανίζεται ο ΚΑΕΚ του). 

 
9. Πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή 

 
Αναδύεται η ΘΕΑΣΗ του ακινήτου που στο διάγραμμα εμφανίζεται με τον ΚΑΕΚ του, 
η εικόνα του, το εμβαδόν και οι συντεταγμένες των κορυφών του 

10. Με δεξί κλικ στο χώρο που εμφανίζονται οι συντεταγμένες, πατώντας Εκτύπωση,  
το αποθηκεύετε, το εκτυπώνετε (αν θέλετε), το μελετάτε, το διαχειρίζεστε. 
 

 

*Ο ΚΑΕΚ είναι 12ψήφιος. Υπάρχει στο απόσπασμα που πιθανά έχετε ήδη εμφανίσει ή στο 
αποδεικτικό της κατάθεσης της δήλωσης σας στο κτηματολόγιο. Δεν τον γνωρίζετε ή δεν 
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εμφανίζεται στο απόσπασμα; Υποβάλετε ερώτηση πατώντας: 
https://www.ktimalasithi.gr/proanartisi.cshtml 

 

Γ) 1 ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΠΟΡΙΑ ΣΑΣ – ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΤΕ, ΑΝ ΤΟ ΚΡΙΝΕΤΕ ΣΚΟΠΙΜΟ, 
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

1. Πατήστε στη μηχανή αναζήτησης στο διαδίκτυο: 

https://www.ktimalasithi.gr/defaultpro 

 

 

 

https://www.ktimalasithi.gr/proanartisi.cshtml
https://www.ktimalasithi.gr/defaultpro

