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Η μελέτη της ΠΕ Λασιθίου εντάσσεται στο τελευταίο μεγάλο πρόγραμμα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ που προκηρύχθηκε το 2016 και περιλάμβανε όλες τις μη κτηματογραφηθείσες περιοχές. Με 

βάση πανελλαδικά δεδομένα το ΕΛΛ ΚΤΗ είχε κάνει προεκτιμήσεις δικαιωμάτων ανά περιοχή. Η μελέτη της ΠΕ Λασιθίου έχει το τέταρτο μεγαλύτερο ποσοστό συλλογής δηλώσεων, το μεγαλύτερο 

ανάμεσα στις 18 μεγαλύτερες μελέτες και από τη 15 θέση σε αριθμό προεκτιμώμενων δικαιωμάτων είναι στην 5 θέση σε αριθμό συλλεχθέντων δικαιωμάτων. 

Μένει να φανεί αν ο 

μεγάλος αριθμός 

συλλεχθέντων 

δικαιωμάτων στην 

Ανατολική Κρήτη έχει και 

«ανθρωπογεωγραφική» 

ερμηνεία. Στο Λασίθι 

υπάρχει καλή συνεργασία 

μεταξύ όλων των 

εμπλεκομένων στη 

σύνταξη του 

κτηματολογίου. 2 



Δικαιώματα Δηλώσεις Δηλ/δικ Προεκτιμώμενα

OTA

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 143583 33391 4,3001 127233 1,13

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 145892 36720 3,9731 171598 0,85

ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ 39376 11566 3,4045 30569 1,29

ΣΗΤΕΙΑΣ 159080 42475 3,7453 214526 0,74

ΣΥΝΟΛΟ 487931 124152 3,9301 543926 0,90

Ημερομηνία

OTA Δικαιώματα Δηλώσεις Δικαιώματα Δηλώσεις Δικαιώματα Δηλώσεις Δικαιώματα Δηλώσεις

Άγιος Νικόλαος 134.803 30.876 143165 33211 8.362 2.335 6,20 7,56

Ιεράπετρα 134.837 33.825 145354 36511 10.517 2.686 7,80 7,94

Οροπέδιο 37.336 10.829 39334 11550 1.998 721 5,35 6,66

Σητεία 150.370 39.577 158624 42297 8.254 2.720 5,49 6,87

Σύνολο 457.346 115.107 486477 123.569 29.131 8.462 6,37 7,35

Δικαιώματα που δεν αναρτήθηκαν: 

Σύνολο
68.996 68551 -445 -0,64

Δικαιώματα που δεν εντοπίσθηκαν 8.153 9119 966 11,85

Δικαιώματα που δεν αναρτήθηκαν 

επειδή προκρίθηκε άλλο
28.707 19431 -9.276 -32,31

Εξ αυτών ως πλήρως Δασικό 

Δημοσίου
22.882 16.208 -6.674 -29,17

Δικαιώματα που δεν αναρτήθηκαν 

λόγω ελλιπών στοιχείων
21.708 20069 -1.639 -7,55

Δικαιώματα σε ακίνητα που εν μέρει 

περιέχουν τμήμα δηλωθέν ως 

δασικό

52.708 41882 -10.826 -20,54

Δασωθέντες αγροί που άλλαξαν 

καθεστώς ιδιοκτησίας (δικαιώματα)
44493

Γεωτεμάχια με δασικό χαρακτήρα 

που η κυριότητα πέρασε εξ 

ολοκλήρου σε ιδιώτες λόγω αρ.152

7123

Γεωτεμάχια με δασικό χαρακτήρα που 

η κυριότητα πέρασε εν μέρει σε ιδιώτες 

λόγω αρ.152

2331

5/6/2021 5/6/2022

ΠΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Διαφορά 

Αριθμητική %

Οι μεγάλες αποκλίσεις στα ποσοστά συλλογής δηλώσεων στους Καλλικρατικούς 

Δήμους της ΠΕ Λασιθίου, από τη στιγμή που δεν υποστηρίζονται και από άλλα 

στατιστικά δεδομένα, δείχνουν τα «τοπικά» σφάλματα ενός πανελλαδικού 

μοντέλου προεκτίμησης. Στους ΟΤΑ Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου έχουμε 

μικροιδιοκτησία, αισθητά μεγαλύτερη του μέσου πανελλαδικού όρου. Στους ΟΤΑ 

Ιεράπετρας και Σητείας υπάρχει αστοχία στον υπολογισμό των δικαιωμάτων στις 

αστικές περιοχές. 

Έγγραφα τεκμηρίωσης δικαιωμάτων που δεν αναρτήθηκαν είτε 
λόγω μη εντοπισμού, είτε λόγω ελλιπών στοιχείων, εφόσον δεν 
θίγονται τρίτοι, υποβάλλονται με τη διαδικασία των 
συμπληρωματικών στοιχείων στα Γραφεία Κτηματογράφησης 
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ΑΝΑΡΤΗΣΗ 
Χαρακτηριστικά 

Η ανάρτηση είναι το τελευταίο στάδιο της μελέτης. 

 Επιβάλει κανόνες τυπικότητας στον έλεγχο των 
εγγραφών, των  δεδομένων των πινάκων και 
διαγραμμάτων,  στην υποβολή των αιτήσεων διόρθωσης 
και των ενστάσεων. Ταυτόχρονα υπόκειται σε κανόνες 
διαφάνειας. 

Η υποβολή νέων δηλώσεων δεν αναστέλλεται αυτό το 
διάστημα. Προκειμένου να τηρηθούν οι κανόνες, οι 
διαδικασίες γίνονται πιο σύνθετες από ότι στα 
προηγούμενα στάδια, έχουν μεγαλύτερο κόστος σε 
ορισμένες περιπτώσεις(τέλη και σε περίπτωση που 
στρέφονται κατά αγνώστου επίδοση στο Ελληνικό 
Δημόσιο), και δεν είναι σε όλες τις εκδοχές μονόδρομος. 
Σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να γίνουν επιλογές. 

 

 

 

 

 

 

 

Ιδιαιτερότητες του σταδίου 
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ΑΝΑΡΤΗΣΗ 
Χαρακτηριστικά 

 

 

 Οικειότητα με τους όρους και τις 
διαδικασίες του κτηματολογίου. 

Επιβεβαιώνεται και από τον πολύ μικρότερο 
αριθμό ερωτήσεων που έχουν κατατεθεί έως 
τώρα, σε σχέση με τον αντίστοιχο που σε 
ίδιο χρονικό διάστημα είχαν κατατεθεί στη 
φάση της προανάρτησης. 

 

 

Σε σχέση με την προανάρτηση δεν έχουν αποσταλεί, ακόμα, οι 

ειδοποιήσεις από την ΑΑΔΕ και δεν έχει ξεκινήσει πρόγραμμα 

ραδιοφωνικών σποτ 
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ΑΝΑΡΤΗ
ΣΗ 
Χαρακτη
ριστικά 

 

 

 

Στοιχεία ανά ΟΤΑ 
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ΑΝΑΡΤΗ
ΣΗ 
Χαρακτη
ριστικά 

 

 

 

Άγνωστοι 

 

 

 

Η κατανομή των ΚΑΕΚ με άγνωστο ιδιοκτήτη είναι τυχαία, ενυπάρχει σε όλες τις κατηγορίες 

ακινήτων, με παρεμφερή ποσοστά: αστικά-αγροτικά, ημιορεινά-παραθαλάσσια, τουριστικά 

ή μη, με μεγάλη ή χαμηλή αξία γης.   
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ΑΝΑΡΤΗΣΗ 
Χαρακτηριστικά  

 

 

Αιτία κτήσης 

Χρησικτησία - Κληρονομιά 
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ΑΝΑΡΤΗΣΗ 
Χαρακτηριστικά 

Καμία 

Αίτηση διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος, ατελώς 

Αίτηση διόρθωσης που δεν θίγει τρίτο, τέλος 5 ευρώ   

Αίτηση διόρθωσης που θίγει τρίτο, τέλος 5 ευρώ   

Ένσταση (αρθ. 2 παρ.9 ν.2308/95), τέλος 5 ευρώ 

Στη δεύτερη και τρίτη περίπτωση αποφασίζουν οι μελετητές. Στη 
τέταρτη και πέμπτη εισηγούνται στις επιτροπές εκδίκασης αιτήσεων 
διόρθωσης/ενστάσεων. 

 

 

 

 

 

Μορφές υποβολής αντιρρήσεων στα 
δεδομένα των πινάκων και διαγραμμάτων 

 

 

Στη προφανή περίπτωση όπου υπάρχει συμφωνία με τα δεδομένα της ανάρτησης 
αλλά, πιθανά, και σε άλλες περιπτώσεις, όπως αν υπάρχει απόκλιση εντός των ορίων 
ανοχής και τα όρια δεν είναι υλοποιημένα ή σε περιπτώσεις που θα προκριθεί η 
υποβολή δήλωσης μετά την ανάρτηση αντί της υποβολής ένστασης. 

9. Κατ’ εξαίρεση των όσων ορίζονται στις παραγράφους 6 και 8, μετά τη λήξη της ανάρτησης των 

στοιχείων της κτηματογράφησης δεν επιτρέπεται με ποινή απαραδέκτου να υποβληθεί δήλωση 

εμπράγματου δικαιώματος, με αιτία κτήσης την έκτακτη χρησικτησία, εφόσον αφορά σε ακίνητο το οποίο 

στην ανάρτηση των στοιχείων της κτηματογράφησης καταχωρήθηκε ως άγνωστου ιδιοκτήτη, εάν δεν 

επιδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο. 

Κατά τη διάρκεια της ανάρτησης, υποβάλλεται ένσταση ως προς το περιεχόμενο των στοιχείων της 

ανάρτησης. 

Η ένσταση είναι απαράδεκτη εάν δεν επιδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο. Για την απόδειξη της κατάθεσης 

της ένστασης, το Γραφείο Κτηματογράφησης εκδίδει στην περίπτωση αυτή πιστοποιητικό υποβολής 

ένστασης, το οποίο, από κοινού με το αποδεικτικό της επιδόσεως προς το Δημόσιο, χρησιμοποιείται για 

τη σύνταξη συμβολαίων, τη διεξαγωγή δικών και τις εγγραφές στα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών, 

αντί του πιστοποιητικού υποβολής δήλωσης που προβλέπεται στο άρθρο 5. 
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ΑΝΑΡΤΗΣΗ 
Χαρακτηριστικά 

Ο χρόνος εκδίκασης αιτήσεων διόρθωσης – ενστάσεων, είναι απρόβλεπτος 
και μπορεί να είναι μεγάλος. Σε αυτό το χρονικό διάστημα το ακίνητο θα 
συνοδεύεται κκαι θα επιβαρύνεται από την ύπαρξη τους.  

Δεν ενδείκνυται, κατά συνέπεια, πάντα η υποβολή αίτησης διόρθωσης ή 
ένστασης: πχ, όπως προαναφέρθηκε, περιπτώσεις εντός ορίων ανοχών για 
μετατόπιση σε μη εμφανή όρια, ή υποβολή δήλωσης μετά τη λήξη του 
χρόνου ανάρτησης έναντι της υποβολής ένστασης κατά τη διάρκεια της. 

 

Η συναίνεση με συνιδιοκτήτες –όμορους είναι μια επιθυμητή, εάν είναι και 
πραγματοποίηση, λύση τόσο στη φάση της ανάρτησης, όσο και μέχρι την 
οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών. 

 

Υποβολή δήλωσης σε αυτό το στάδιο  και όχι στο λειτουργούν 
κτηματολόγιο 

 Οι διαδικασίες στην ανάρτηση, σε σχέση με τα προηγούμενα 
στάδια, είναι πιο σύνθετες,  περισσότερο δυσνόητες, κοστίζουν σε 
χρήμα, θέλει προσοχή για να γίνουν οι σωστές  επιλογές. 

 ΑΛΛΑ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ, ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ  ΑΠΛΕΣ, ΠΙΟ 
ΣΥΝΤΟΜΕΣ, ΜΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ,  ΧΩΡΙΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διλήμματα  
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Η προανάρτηση διεκπεραιώθηκε, κατά βάση (πάνω 
από το 80% των αιτήσεων επανεξέτασης σφαλμάτων),  
από την ιστοσελίδα της μελέτης www.ktimalasithi.gr 
Η ανάρτηση γίνεται από τις επίσημες ιστοσελίδες του 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

www.ktimatologio.gr 

 

ktimatologio.gov.gr 

 

 

www.ktimatologio.gr ktimatologio.gov.gr 
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Αναζήτηση χωρικών δεδομένων 
οποιουδήποτε ΚΑΕΚ 

Γραφικά, με κωδικό, με συντεταγμένες 

Έλεγχος αν θίγονται άλλες ιδιοκτησίες 

 

maps.gov.gr 
 

Οδηγίες στην ιστοσελίδα www.ktimalasithi.gr : 

(Πληροφορίες για τους ιδιοκτήτες, εφόσον υπάρχει 

έννομο συμφέρον, παρέχονται από τα γραφεία 

κτηματογράφησης) 
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www.ktimatologio.gr 
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Αναλυτικές πληροφορίες στην 

ιστοσελίδα 

http://www.ktimatologio.gr/


Με την έναρξη της Ανάρτησης, σε κάθε συναλλαγή που αφορά στα ακίνητα της 
περιοχής (π.χ. σύνταξη συμβολαίων, συζήτηση ενώπιων δικαστηρίου, καταχώριση 
στο Υποθηκοφυλακείο) είναι υποχρεωτική η επισύναψη Πιστοποιητικού 
Κτηματογραφούμενου Ακινήτου (ΠΚΑ). 

Για την υποβολή αίτησης έκδοσης ΠΚΑ στο τέλος της διαδικασίας θα σας ζητηθεί να 
καταβάλετε τέλος 5 ευρώ μέσω κάρτας πληρωμών και αμέσως μετά την πληρωμή θα 
υπάρχει η δυνατότητα να εκδοθεί το ηλεκτρονικό πιστοποιητικό μέσω της εφαρμογής. 
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Νέα δήλωση 
δικαιώματος 
 
 

Η αιτία κτήσης : χρησικτησία ή τίτλος.  

Ο προκριθείς στους πίνακες της ανάρτησης ως κύριος του υπό δήλωση 
γεωτεμαχίου: τρίτος γνωστός, ιδιώτης ή δημόσιο, 

            άγνωστος (εν δυνάμει ιδιοκτήτης το Ελλ. Δημόσιο) 

Εάν θίγεται ένα ή περισσότερα ΚΑΕΚ 

Εάν επηρεάζεται το χωρικό κομμάτι της ανάρτησης 

Εάν θίγονται τα δικαιώματα τρίτου 

Ο χρόνος υποβολής της δήλωσης, μετά το πάγωμα της βάσης δεδομένων 
(28/01/2022 και μέχρι την ένρξη της ανάρτησης (04/07/2022), κατά τη διάρκεια της 
ανάρτησης ή μετά το τέλος της και ως την οριστικοποίηση των εγγραφών.   

Εάν πρόκειται για δήλωση νέου ΚΑΕΚ, για φερόμενο ιδιοκτήτη ή για νέο δικαιούχο 
ήδη δηλωθέντος ακινήτου  

 

 

 

Δεδομένα που επηρεάζουν το τι πρέπει 
να γίνει ή να επιλεγεί 
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Νέα δήλωση 

 Θα πρέπει να κλεισθεί ραντεβού  με γραφείο κτηματογράφησης, για να 
διευκρινιστεί αν η δήλωση αφορά ακίνητο με άγνωστο ιδιοκτήτη ή ακίνητο με 
γνωστό ιδιοκτήτη. 

 Στην περίπτωση που ο εμφανιζόμενος, στους πίνακες της ανάρτησης, ιδιοκτήτης 
είναι άγνωστος: 

• ή θα υποβληθεί ένσταση κατά την περίοδο της ανάρτησης στο γραφείο 
κτηματογράφησης, οπότε και  θα εκδοθεί πιστοποιητικό υποβολής ένστασης, το 
οποίο, από κοινού με το αποδεικτικό της επιδόσεως προς το Δημόσιο, 
χρησιμοποιείται για τη σύνταξη συμβολαίων, τη διεξαγωγή δικών και τις 
εγγραφές στα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών 

•  ή θα υποβληθεί δήλωση, με επίδοση στο Ελληνικό Δημόσιο, μετά τη λήξη της 
περιόδου της ανάρτησης. 

 Στην περίπτωση που ο  εμφανιζόμενος, στους πίνακες της ανάρτησης, ιδιοκτήτης 
είναι γνωστός:  

• κατά την περίοδο της ανάρτησης ταυτόχρονα υποβάλλεται δήλωση για το 
δικαίωμα και αίτηση διόρθωσης  κατά του εμφανιζόμενου ως κυρίου στους 
πίνακες της ανάρτησης (οι συγκεκριμένες ενέργειες σε αυτήν την περίπτωση 
μπορούν να γίνουν και ηλεκτρονικά) 

• μετά την περίοδο της ανάρτησης ΔΕΝ γίνονται δεκτές δηλώσεις δικαιωμάτων ή 
νέα συμβόλαια που στρέφονται κατά τρίτων, ήδη αναρτημένων στους πίνακες. 
Η επίλυση της κυριότητας γίνεται κατά τη λογική του λειτουργούντος 
κτηματολογίου, μόνο ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ. Εκτός αν υπάρχει συναίνεση μεταξύ των 
ενδιαφερομένων ιδιοκτητών. 

 

 

 

 

Τι γίνεται στην περίπτωση κατάθεσης 
δήλωσης δικαιώματος με αιτία κτήσης 
χρησικτησία 
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Νέα δήλωση 

Αν στους πίνακες ανάρτησης εμφανίζεται άγνωστος ιδιοκτήτης κατατίθεται 
δήλωση για το νέο δικαίωμα και κατά τη διάρκεια της ανάρτησης και μετά, 
μέχρι την ολοκλήρωση των εγγραφών. 

Αν στους πίνακες ανάρτησης εμφανίζεται γνωστός ιδιοκτήτης, κατατίθεται 
δήλωση του δικαιώματος και αίτηση διόρθωσης κατά των εμφανιζομένων ως 
ιδιοκτητών, κατά τη διάρκεια της ανάρτησης. 

Αν στους πίνακες ανάρτησης εμφανίζεται σε ΚΑΕΚ και άγνωστος και γνωστός, 
κατατίθεται δήλωση του δικαιώματος και αίτηση διόρθωσης  κατά των 
εμφανιζομένων ως ιδιοκτητών. 

Μετά την περίοδο της ανάρτησης ΔΕΝ γίνονται δεκτές δηλώσεις 
δικαιωμάτων ή νέα συμβόλαια που στρέφονται κατά τρίτων (γνωστών 
ιδιοκτητών), ήδη αναρτημένων στους πίνακες. Η επίλυση της κυριότητας 
γίνεται κατά τη λογική του λειτουργούντος κτηματολογίου, μόνο ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ. 
Εκτός αν υπάρχει συναίνεση μεταξύ των ενδιαφερομένων ιδιοκτητών. 

 

 

 

 

Τι γίνεται στις περιπτώσεις που ως 
αιτία κτήσης εμφανίζεται τίτλος 
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Αντιρρήσεις στα 
δεδομένα της 
ανάρτησης 

• Αίτηση διόρθωσης προδήλου 
σφάλματος 

 

 

• Αίτηση διόρθωσης  

•  θίγεται τρίτος 

•  δεν θίγεται τρίτος 

 

• Ένστάσεις 

Μετά την επεξεργασία των Αιτήσεων Διόρθωσης ακολουθεί η Δημοσιοποίηση των 
Εκθέσεων με σκοπό την ενημέρωση όσων υπέβαλαν Αίτηση διόρθωσης κατά τη 
διαδικασία της Ανάρτησης και όσων ιδιοκτητών θίγονται (επηρεάζονται) από τις 
Εκθέσεις που συνέταξε το Γραφείο Κτηματογράφησης. 

Τι περιλαμβάνει η κάθε Έκθεση; 

Κάθε έκθεση περιλαμβάνει αιτιολογία για την αποδοχή ή την απόρριψη της 

υποβληθείσας Αίτησης Διόρθωσης. 

Τι πρέπει να κάνω αν έχω υποβάλει Αίτηση Διόρθωσης; 

• Μπορείτε να δείτε την Έκθεση που έχει συντάξει το Γραφείο Κτηματογράφησης 

• ΜΟΝΟΝ στην περίπτωση που η Αίτηση Διόρθωσης αφορά σε «εκτοπισμό» 
δικαιώματος κυριότητας ή επικαρπίας ή διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων γεωτεμαχίου 
εκτός «αποδεκτής απόκλισης», τότε είτε συμφωνείτε, είτε διαφωνείτε με την 
Έκθεση, πρέπει σε χρονικό διάστημα 30 ημερών να: 
1. Συμπληρώσετε τα σχετικά πεδία εντός της εφαρμογής. 
2. Ενημερώσετε όσους ιδιοκτήτες θίγονται. 
3. Επισυνάψετε τα αποδεικτικά γνωστοποίησης που στείλατε στους θιγόμενους 

ιδιοκτήτες, διαφορετικά η Αίτηση Διόρθωσής σας θα απορριφθεί. 

Τι κάνω στην περίπτωση που είμαι θιγόμενος ιδιοκτήτης; 

Αν ενημερωθήκατε ότι είστε θιγόμενος ιδιοκτήτης μπορείτε εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, είτε να συμφωνήσετε για τη διόρθωση, είτε να 
διαφωνήσετε αιτιολογημένα, συμπληρώνοντας τα σχετικά πεδία εντός της εφαρμογής. 

Εφόσον η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, θεωρείται ότι συγκατατίθεστε στη 

διόρθωση σύμφωνα με τη συνταχθείσα έκθεση. 

Αν η Αίτηση Διόρθωσης δεν αφορά σε «εκτοπισμό» δικαιώματος ή διόρθωση 
γεωμετρικών στοιχείων γεωτεμαχίου εκτός «αποδεκτής απόκλισης» και εκκρεμεί η 
προσκόμιση στοιχείων, τότε μπορείτε να υποβάλετε τα στοιχεία αυτά 
συμπληρωματικά, στο Γραφείο Κτηματογράφησης. 

Πως θα το καταλάβω αυτό; 

Για τις παραπάνω περιπτώσεις υπάρχει σχετική πληροφορία (info) εντός της 
εφαρμογής. 

Επισημαίνεται: Όλες οι παραπάνω αιτήσεις (αναφοράς / αντίρρησης) υποβάλλονται 
ατελώς. 

(Από τις οδηγίες του Ελληνικού Κτηματολογίου) 
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Ευχαριστίες στο ΤΕΕ ΤΑΚ που συστηματικά βοηθά στη σύνταξη του Ελληνικού 

Κτηματολογίου 

Σε όσους συμμετείχαν στη συζήτηση 

Σε όσους με τις γνώσεις,  τις προτάσεις, τους προβληματισμούς και τις ερωτήσεις τους 

συμβάλουν στην καλή εκπόνηση της μελέτης 
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