
ΣΕΛΕΤΣΑΙΑ  ΠΡΟΘΕΜΙΑ  ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΜΠΡΟΘΕΜΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΕΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ  

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 
 

 Πλθςιάηουμε ςτον τελευταίο μινα για τθν εμπρόκεςμθ υποβολι δθλώςεων, που αφοροφν ςε ακίνθτα εντόσ των Προκαποδιςτριακών 
Διμων/Κοινοτιτων Αγίου Δθμθτρίου Πθλίου, Ανθλίου, Ζαγοράσ, Κιςςοφ, Μακρυρράχθσ, Μουρεςίου, Ξορυχτίου, Πουρίου, και 
Τςαγκαράδασ του Καλλικρατικοφ Διμου Ζαγοράσ - Μουρεςίου και των Προκαποδιςτριακών Κοινοτιτων Αγίου Γεωργίου Νθλείασ, 
Αφετών, Βυηίτςθσ, Καλαμακίου, Καλών Νερών, Λαμπινοφσ, Μθλζων, Νεοχωρίου, Ξινόβρυςθσ, Πινακατών και Συκισ του Καλλικρατικοφ 
Διμου Νοτίου Πθλίου τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Μαγνθςίασ. 
 

 Η Σελευταία προθεςμία υποβολήσ δηλώςεων για όλουσ είναι ςτισ 09/07/2018  
 

 φμφωνα με τον Νόμο δεν θα δοθεί άλλη παράταςη 

 

Είναι ιδιαίτερα κρίςιμο, οι δικαιοφχοι να προςζλκουν το αργότερο ζωσ τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ δθλώςεων 
ιδιοκτθςίασ (9 Ιουλίου 2018) για να υποβάλλουν τθν διλωςθ τουσ, διαφορετικά κα απαιτθκεί μεγαλφτερο κόςτοσ και περιςςότεροσ χρόνοσ 
για τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ. 

Πζραν τθσ ανωτζρω προκεςμίασ υπάρχει δυνατότθτα υποβολισ εκπρόκεςμθσ διλωςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ κτθματογράφθςθσ και μζχρι τθν 
θμερομθνία που κα οριςτεί με απόφαςθ του Υπουργείου Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, αλλά ςτην περίπτωςη αυτή  προβλζπεται η 
επιβολή προςτίμου  ανάλογα με το είδοσ και την αξία των ακινήτων, ςφμφωνα με το  άρκρο 2 παρ.8 του ν. 2308/1995, όπωσ ιςχφει. Σο 
παραπάνω πρόςτιμο δεν επιτρζπεται να είναι μικρότερο των πενήντα (50) ευρώ και μεγαλφτερο των χιλίων πεντακοςίων (1.500) ευρώ, 
ανάλογα με το είδοσ και την αξία των ακινήτων. 

 

Πίνακασ προςτίμων ανά δικαίωμα 
 

Δικαίωμα εντόσ αςτικήσ περιοχήσ     

Επί αδόμθτου γεωτεμαχίου μικρότερου των 400 τ.μ. 70 €  

Επί αδόμθτου γεωτεμαχίου μεγαλφτερου των 400 τ.μ. 120 €  

Επί γεωτεμαχίου με κτίςμα εμβαδοφ μικρότερου των 200 τ.μ. 150 €  

Επί γεωτεμαχίου με κτίςμα εμβαδοφ μεγαλφτερου των 200 τ.μ. 250 €  

Επί διθρθμζνθσ ιδιοκτθςίασ μικρότερθσ των 200 τ.μ.  100 €  

Επί διθρθμζνθσ ιδιοκτθςίασ μεγαλφτερθσ των 200 τ.μ.  250 € 

Επί βοθκθτικοφ χώρου (αυτοτελοφσ ιδιοκτθςίασ)  50 €  

Δικαίωμα ςε αγροτική περιοχή     

Επί γεωτεμαχίου μικρότερο από 4 ςτρζμματα ςε αγροτικι περιοχι  70 €  

Επί αδόμθτου γεωτεμαχίου μεγαλφτερο από 4 ςτρζμματα ςε αγροτικι περιοχι  100 €  

Επί γεωτεμαχίου μεγαλφτερου από 4 ςτρζμματα με κτίςμα ςε αγροτικι περιοχι  200 €  

Επί οιουδιποτε άλλου εγγραπτζου δικαιώματοσ  70 € 

 
Σθμειώνεται ότι θ διαδικαςία βεβαίωςθσ και εν ςυνεχεία επιβολισ προςτίμου, κα ενεργοποιθκεί ςε μεταγενζςτερο ςτάδιο. 
 
Τα ακίνθτα τα οποία δεν θα δηλωθοφν κατά τη διάρκεια τησ κτηματογράφηςησ, κα καταγραφοφν ςτισ Αρχικζσ Εγγραφζσ ωσ «αγνώςτου 
ιδιοκτήτη» και εφόςον δεν πραγματοποιθκοφν οι ςχετικζσ διορκώςεισ ςτισ προβλεπόμενεσ προκεςμίεσ, θα περιζλθουν ςτο Ελληνικό 
Δημόςιο.  
Η υποβολή τησ δήλωςησ γίνεται ςτα ακόλουθα γραφεία  κτηματογράφηςησ 

 Γραφείο Κτηματογράφησης Ανηλίου: Γραφείο Τοπικισ Κοινότθτασ Ανθλίου, ΤΚ 37001, τθλ: 24260 31388 

 Γραφείο Κτηματογράφησης Βόλου: Δθμοκρατίασ και Αϊδινίου 14, Νζα Ιωνία Βόλου, ΤΚ 38446, τθλ: 24210 66524 

 Γραφείο Κτηματογράφησης Μηλεών: Ευδόξειο Πνευματικό Κζντρο Μθλεών, ΤΚ 37010, τθλ: 24230 86559 
Ωράριο λειτουργίασ: Δευτζρα-Τρίτθ-Πζμπτθ-Παραςκευι 8.30-16.30 και Τετάρτθ 8.30-20.30. 

Η διλωςθ μπορεί να γίνει και θλεκτρονικά ςτο www.ktimatologio.gr  

Δεν γίνονται δεκτζσ Σαχυδρομικζσ δηλώςεισ. 

Προκειμζνου να διευκολυνκεί θ διαδικαςία υποβολισ δθλώςεων, παρζχεται θ δυνατότθτα υποβολισ δθλώςεων για τισ περιοχζσ τθσ 
ςφμβαςθσ, εκτόσ από τα γραφεία κτθματογράφθςθσ Βόλου, Μθλεών και Ανθλίου και ςτθν Ακινα κατόπιν ραντεβοφ:   

Δ/νςθ: 28θσ Οκτωβρίου (Πατθςίων) 48, ΤΚ 10682 ΑΘΗΝΑ, ιςόγειο 
Τθλ.:  210 64 46 295, 210 64 45 699 
Ωράριο λειτουργίασ: κακθμερινά Δευτζρα ζωσ Παραςκευι, από 8.30 ζωσ 14.30 και κάκε Τετάρτθ λειτουργεί και απόγευμα  από 
16.30 ζωσ 18.30  

Πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ διαδικαςίεσ τθσ κτθματογράφθςθσ ςτουσ ανωτζρω ΟΤΑ μπορείτε να βρείτε ςτθν ιςτοςελίδα  www.ktimatologio-
piliou.gr 
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