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Χολαργός, 12.01.2022 

Αρ. Πρωτ.: Οικ. Ν∆ 0118/2201673 

∆ιεύθυνση              : ΝΟΜΙΚΗ 

Ταχ. ∆/νση           : Λεωφ. Μεσογείων 288 

Τ.Κ.                    : 155 62 Χολαργός Αττικής 

Πληροφορίες : κα, Β. Κυριάκου, ∆ικηγόρος - 

Υπεύθυνη Κτηµατογράφησης  

Τηλέφωνο           : 210 6505874 

e-mail                  : kt1-19_thess@ktimatologio.gr 

Προς:  

• Συντονιστική Επιτροπή Συµβολαιογραφικών 

Συλλόγων Ελλάδας 

• Συµβολαιογραφικοί Σύλλογοι Ελλάδας 

• Ολοµέλεια ∆ικηγορικών Συλλόγων 

• ∆ικηγορικοί Σύλλογοι Ελλάδας 

• Οµοσπονδία ∆ικαστικών Επιµελητών 

Ελλάδας 

• Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας 

 
ΘΕΜΑ: Νέος τρόπος υποβολής ∆ήλωσης (∆.2) του Ν.2308/1995 για δικαιώµατα που 

γεννώνται από επιγενόµενες πράξεις µετά την Ανάρτηση των Προσωρινών 

Κτηµατολογικών Στοιχείων (άρθ. 5 παρ. 3 του Ν.2308/1995) στους Προκαποδιστριακούς 

∆ήµους Σίνδου, Χαλάστρας και Αγίου Αθανασίου και στις Κοινότητες Καλοχωρίου, 

Κυµίνων, Νέων Μαλγάρων, Αγχιάλου, Γεφύρας, Λητής, Νεοχωρούδας, Πενταλόφου, 

Καβαλλαρίου και Λαγυνών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

 

Σας ενηµερώνουµε ότι από την Πέµπτη 13 Ιανουαρίου 2022 αλλάζει προσωρινά, 

αποκλειστικά και µόνο για τα ακίνητα που βρίσκονται στους Προκαποδιστριακούς ∆ήµους 

Σίνδου, Χαλάστρας και Αγίου Αθανασίου και στις Κοινότητες Καλοχωρίου, Κυµίνων, 

Νέων Μαλγάρων, Αγχιάλου, Γεφύρας, Λητής, Νεοχωρούδας, Πενταλόφου, Καβαλλαρίου 

και Λαγυνών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας., ο τρόπος υποβολής ∆ηλώσεων (∆2) του Ν.2308/1995 δυνάµει του άρθ. 5 

παρ.3 του Ν.2308/1995, όπως ισχύει, για δικαιώµατα που γεννώνται από επιγενόµενες 

πράξεις, ως ακολούθως: 



Οι δηλώσεις Ν.2308/1995, θα υποβάλλονται στο www.ktimatologio.gr µαζί µε την πράξη 

και το τοπογραφικό διάγραµµα σε σαρωµένη µορφή (αν αυτό έχει επισυναφθεί στη 

µεταγραπτέα ή εγγραπτέα  πράξη κατά την ισχύουσα νοµοθεσία.)  

Στη συνέχεια, και αφού προηγουµένως καταβληθεί από τον πολίτη το πάγιο τέλος 

κτηµατογράφησης µέσω ηλεκτρονικής πληρωµής µε χρεωστική/πιστωτική κάρτα, θα 

εµφανίζεται η υποβληθείσα δήλωση (Προεπισκόπηση) και θα εκδίδεται το έντυπο «Eπιτυχής 

υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης.» Προκειµένου να µεταγραφεί ή εγγραφεί η πράξη, θα 

προσκοµίζεται στο αρµόδιο Υποθηκοφυλακείο η πράξη και τυχόν τοπογραφικό διάγραµµα 

µαζί µε την εκτυπωµένη Προεπισκόπηση και εκτυπωµένο το παραπάνω έντυπο.  

Στην τελική προεπισκόπηση, που θα εκτυπωθεί, δεν θα πρέπει να εµφανίζεται το 

υδατογράφηµα µε την ένδειξη «προσωρινή καταχώριση δήλωσης», γιατί αυτό θα 

σηµαίνει ότι δεν έχει καταβληθεί το πάγιο τέλος κτηµατογράφησης, όπως απαιτείται από το 

νόµο. 

Είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση. 

 

 

Με εκτίµηση 

 

 

Έλενα Φουγιαξή 

∆ικηγόρος 

Προϊσταµένη Τµήµατος Νοµικής Υποστήριξης Έργων 

Νοµική ∆ιεύθυνση 
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