
ΞΔΖΓΘΔΡ ΡΣΛΟΚΖΠΩΡΖΡ ΔΜΣΟΞΣ Δ1 

 ΡΞΘΥΔΘΑ ΔΘΙΑΘΞΣΥΞΣ  

 

ΟΔΔΘΞ Α ( ΔΟΘΚΔΓΞΣΛΔ ΑΜ Ξ ΔΖΚΩΜ ΔΘΜΑΘ ΙΑΞΘΙΞΡ ΔΡΩΔΠΘΙΞΣ Ζ ΔΝΩΔΠΘΙΞΣ) 

ΟΔΔΘΞ Α-1 ΣΟΞΥΠΔΩΘΙΑ ΟΔΔΘΑ 

 Τσρικά ποόρχπα: ΔΟΩΜΣΛΞ – ΞΜΞΛΑ - ΞΜΞΛΑ ΟΑΠΞΡ- ΔΟΩΜΣΛΞ ΟΑΠΞΡ – ΞΜΞΛΑ ΛΖΠΞΡ – ΑΤΛ 

 Μξμικά ποόρχπα: ΔΟΩΜΣΛΘΑ – ΔΘΔΞΡ ΜΞΛΘΙΞΣ ΟΠΞΡΩΟΞΣ – ΑΤΛ 

ΟΔΔΘΞ Α-Ρ ΠΞΟΞΡ ΔΟΘΙΞΘΜΩΜΘΑΡ 

 Αμ έυει ρσμπληοχθεί ςξ ςεςοαγχμίδιξ πξσ αμςιρςξιυεί ρςξ (α) ςξ Γοατείξ Ιςηµαςξγοάτηρηπ θα 

επικξιμχμεί με ςξμ πξλίςη ςαυσδοξµικά ρςη διεύθσμρη καςξικίαπ, ή ςηλετχμικά, ή µε mail, ρςα 

ρςξιυεία πξσ δηλώμξμςαι ρςξ Α.2. 

 Αμ ξ πξλίςηπ επιθσμεί η επικξιμχμία μα ποαγμαςξπξιείςαι ρε άλλη διεύθσμρη, ή ςηλέτχμξ, ή e-

mail από ασςά ςξσ δηλώμξμςαι ρςημ εμόςηςα Α.2, ή και μα εμημεοώμεςαι άλλξ ποόρχπξ για 

ξςιδήπξςε ρυεςικό µε ςξ δικαίχµά ςξσ, επιλέγεςαι ςξ ςεςοαγχμίδιξ πξσ αμςιρςξιυεί ρςξ (β) και 

ρσμπληοώμξμςαι ςα ρυεςικά ρςξιυεία ςξσ ποξρώπξσ ασςξύ.  

 Αμ ξ πξλίςηπ επιθσμεί η επικξιμχμία μα γίμεςαι απξκλειρςικά µέρχ ηλεκςοξμικξύ ςαυσδοξµείξσ, 

ρσμπληοώμεςαι ςξ e-mail, έρςχ και αμ έυει ήδη ρσµπληοχθεί και ρε άλλα ρηµεία ςηπ εμόςηςαπ 

ασςήπ. 

ΟΔΔΘΞ Α-3 ΟΚΖΠΔΝΞΣΡΘΞΡ 

 Ρςξιυεία Οληοενξύριξσ ρσμπληοώμξσμε μόμξ όςαμ ποόκειςαι για ρσμβξλαιξγοατικό πληοενξύριξ 

και όυι απλή ενξσριξδόςηρη. Ρε διατξοεςική πεοίπςχρη, πξσ ποξρκξμίζεςαι απλή ενξσριξδόςηρη 

σπξβξλήπ δήλχρηπ, ςα διαγοάτξσμε. 

 Για οάπεζεπ και λξιπά Οιρςχςικά Θδούμαςα απξδευόμαρςε ςα ρςξιυεία ςχμ πληοενξσρίχμ, ετόρξμ 

είμαι ρσμπληοχμέμα, χπ έυξσμ 

 ΜΞΛΘΛΞΡ ΑΜΘΟΠΞΡΩΟΞΡ 

Ρςξιυεία Μόμιμξσ Αμςιποξρώπξσ ρσμπληοώμξσμε όςαμ ποξρκξμίζξμςαι ςα ρυεςικά έγγοατα και ποόκειςαι 

για: 

 για κηδεμόμεπ / επιςοξπεία αμηλίκξσ (σπξγοάτεςαι και από ςξσπ 2 γξμείπ και ποξρκξµίζξμςαι α-

πλά αμςίγοατα ςχμ ςασςξςήςχμ ή διαβαςηοίχμ ςξσπ, όπχπ επίρηπ και η ληνιαουική ποάνη γεμμή-

ρεχπ ςξσ παιδιξύ) ή 

 για δικαρςική ρσμπαοάρςαρη. 



 Ρε πεοίπςχρη δήλχρηπ αμηλίκξσ, πξσ ςα ρςξιυεία ςχμ μξμίμχμ αμςιποξρώπχμ δεμ είμαι 

ρσμπληοχμέμα, ξ καςαυχοηςήπ απεσθύμεςαι ρςξμ έλεγυξ. Ξ ελεγκςήπ αμαςοέυει ρςξ ρσμβόλαιξ 

και ςα ρσμπληοώμει. Μόμιμξπ αμςιποόρχπξπ αμηλίκξσ είμαι και ξι δύξ γξμείπ, εκςόπ αμ έυει 

ποξρκξμιρθεί Δικαρςική Απόταρη με διατξοεςικό πεοιευόμεμξ 

ΑΠΘΗΛΞΡ ΔΖΚΞΣΛΔΜΩΜ ΔΘΙΑΘΩΛΑΩΜ 

 Ρσμπληοώμξσμε ςξμ αοιθμό ςχμ δηλξύμεμχμ δικαιχμάςχμ μεςά ςξμ πλήοη έλεγυξ ςηπ δήλχρηπ 

και ςξμ αοιθμό ςχμ ρσμσπξβαλλξμέμχμ εγγοάτχμ (δεμ ποξρμεςοάςαι ςξ έμςσπξ Δ1) 

ΣΟΞΓΠΑΤΖ ΔΖΚΩΡΖΡ 

 Ξ δηλώμ σπξγοάτει ςημ δήλχρη ρσμπληοώμξμςαπ ςημ ημεοξμημία 

ΡΣΜΣΟΞΒΑΚΚΞΛΔΜΑ ΛΔ Ζ ΔΖΚΩΡΖ ΔΓΓΠΑΤΑ: 

 Απλό τχςξαμςίγοατξ ςχμ ςίςλχμ κςήρηπ / εγγοάτχμ πξσ ςεκμηοιώμξσμ ςξ δικαίχμα 

 Απλό τχςξαμςίγοατξ ςξσ πιρςξπξιηςικξύ μεςαγοατήπ /εγγοατήπ ςξσ ςίςλξσ ρςξ 

Σπξθηκξτσλακείξ 

 Ρςξιυεία για ςξμ εμςξπιρμό και ςημ ξοιξθέςηρη ςξσ ακιμήςξσ 

 Απλό τχςξαμςίγοατξ ςηπ αρςσμξμικήπ ςασςόςηςαπ ή ςξσ διαβαςηοίξσ 

 Απλό τχςξαμςίγοατξ εγγοάτξσ (Δ9) πξσ απξδεικμύει ςξ ΑΤΛ ςξσ δικαιξύυξσ 

 



 

ΡΞΘΥΔΘΑ ΑΙΘΜΖΞΣ  

1. ΡΞΘΥΔΘΑ ΓΔΩΔΛΑΥΘΞΣ 

ΔΛΒΑΔΞΜ / ΗΔΡΖ ΓΔΩΔΛΑΥΘΞΣ 

 Ρσμπληοώμεςαι ςξ ςξπχμύμιξ ςηπ πεοιξυήπ ρςημ ξπξία βοίρκεςαι ςξ ακίμηςξ και όπξια από ςα 

λξιπά ποξρδιξοιρςικά ρςξιυεία ςηπ θέρηπ ςξσ ακιμήςξσ (διεύθσμρη, αοιθμόπ Ξ.. κ.λ.π.) 

στίρςαμςαι. 

 Δάμ η θέρη ςξσ ακιμήςξσ δεμ ποξκύπςει με ακοίβεια από ςα παοαπάμχ ρςξιυεία, ρσμπληοώμεςαι ςξ 

πεδίξ ασςό με κάθε άλλξ ποξρδιξοιρςικό ρςξιυείξ ςηπ θέρηπ (π.υ. αοιρςεοά ςξσ ρυξλείξσ). 

 Ρε πεοίπςχρη πξσ ςξ ακίμηςξ βοίρκεςαι ρε πεοιξυή διαμξμήπ, αμαδαρμξύ ή ποάνηπ εταομξγήπ, 

και ρσμεπώπ αοιθμόπ αγοξςεμαυίξσ/κληοξςεμαυίξσ, ρσμπληοώμεςαι ρςημ εμόςηςα ασςή ρςξ πεδίξ 

πξσ αμαγοάτξσμε και ςξ ΞΟΩΜΣΛΘΞ (πυ 1099 αγοξςεμάυιξ ςξσ αγοξκςήμαςξπ Ωοαιξκάρςοξσ). 

 Αμαγοάτεςαι ςξ εμβαδό ςξσ γεχςεμαυίξσ όπχπ ποξκύπςει από ςξσπ ςίςλξσπ ή/και από ςξ 

ςξπξγοατικό διάγοαμμα ή αμ δεμ ποξκύπςει από ςα παοαπάμχ καςά δήλχρη ςξσ δικαιξύυξσ.  

 Δε γίμεςαι αμαγχγή ρε ςεςοαγχμικά μέςοα, ετόρξμ αμαγοάτεςαι ρε άλλη μξμάδα μέςοηρηπ. 

 Ρε πεοίπςχρη αματξοάπ ρςξμ ςίςλξ διατξοεςικώμ εμβαδώμ, επιλέγεςαι η μεώςεοη καςαμέςοηρη.. 

ΔΟΘΡΖΛΑΜΡΔΘΡ 

ξ πεδίξ Δμβαδόμ Γεχςεμαυίξσ ρσμπληοώμεςαι και ρςιπ πεοιπςώρειπ πξσ ξ δικαιξύυξπ ρσμπληοώμει ςα 

ρςξιυεία ςχμ εμξςήςχμ Β.2 ή Β.3. 

ΥΠΖΡΖ ΓΔΩΔΛΑΥΘΞΣ 

Δμ γέμει καςαυχοείςαι η επικοαςξύρα υοήρη ςξσ γεχςεμαυίξσ. Διδικόςεοα: 

 Ρε γεχςεμάυιξ με αδιαίοεςξ κςίρμα καςαυχοείςαι χπ υοήρη γεχςεμαυίξσ η υοήρη ςξσ κςηοίξσ. 

 Ρε γεχςεμάυιξ ρςξ ξπξίξ έυξσμ ρσρςαθεί ξοιζόμςιεπ ιδιξκςηρίεπ καςαυχοείςαι η επικοαςξύρα 

υοήρη ςχμ ξοιζόμςιχμ ιδιξκςηριώμ και όυι η υοήρη ςηπ εκάρςξςε διηοημέμηπ ιδιξκςηρίαπ. 

 Ρε πεοίπςχρη ρύρςαρηπ καθέςχμ αμ έυει σλξπξιηθεί έρςχ και μία από ασςέπ καςαυχοείςαι υοήρη 

γεχςεμαυίξσ η επικοαςξύρα υοήρη ςηπ δξμημέμηπ καθέςξσ. 

 Ρε αδόμηςα γεχςεμάυια ςίθεςαι χπ υοήρη:   

o Eκςόπ ρυεδίξσ : “Ακάλσπςη Έκςαρη”, 

o Eμςόπ ρυεδίξσ : “Αρςικόπ Αδόμηςξπ Υώοξπ”. 

OΛΞΠΑ ΓΔΩΔΛΑΥΘΑ 

α μη ρσμεμχμέμα (με ρσμβόλαιξ) όμξοα γεχςεμάυια ςξσ ιδίξσ ιδιξκςήςη καςαυχοξύμςαι χπ δύξ διακοιςά 



Αμ έυει ξικξδξμηθεί κςίοιξ ρε δσξ όμξοα ξικόπεδα ασςά δηλώμξμςαι διακοιςά και ςξ κςίρμα καςαυχοείςαι 

και ρςα δύξ. 

Δμιαίξ γεχςεμάυιξ πξσ διαυχοίζεςαι από δοόμξ ρύμτχμα με ςξ ποξρκξμιζόμεμξ ςξπξγοατικό καςαυχοεί-

ςαι χπ δσξ γεχςεμάυια. 

 

 



 

2. ΡΞΘΥΔΘΑ ΙΘΠΘΩΜ 

ΟΔΔΘΞ Β2 - ΙΘΠΘΑ ΥΩΠΘΡ ΡΣΡΑΡΖ 

Β.2 ΑΟΚΑ ΓΔΩΔΛΑΥΘΑ – ΙΘΠΘΑ (Β.2) 

Οαοάδειγμα 1ξ :Δμιαίξ κςίρμα 2 ξοότχμ (ιρόγειξ-1ξπ) με σπόγειξ 

Β-2 ΙΘΠΘΑ (για ςα ξπξία δεμ έυει ρσρςαθεί ξοιζόμςια ή κάθεςη ιδιξκςηρία) 
Αοιθμόπ* 
κςιοίξσ 

Έςξπ 
καςαρκεσήπ 

Ρσμξλικόπ αοιθμόπ 
ξοότχμ (πλημ 

σπξγείχμ) 

Ρσμξλικό εμβαδόμ 
ξοότχμ ρε ς.μ. 
(πλημ σπξγείχμ) 

Υοήρη κςιοίξσ** Ρσμξλικόπ αοιθμόπ 
σπξγείχμ 

Ρσμξλικό εμβαδόμ 
σπξγείχμ ρε ς.μ. 

Υοήρη σπξγείχμ** 

 1944 2 230 ΙΑΞΘΙΘΑ 1 115 ΑΟΞΗ.ΥΩΠΞΡ 

        

        

        

 

Οαοάδειγμα 2ξ : 2 αμενάοςηςα ιρόγεια κςίρμαςα εμςόπ γεχςεμαυίξσ 

Β-2 ΙΘΠΘΑ (για ςα ξπξία δεμ έυει ρσρςαθεί ξοιζόμςια ή κάθεςη ιδιξκςηρία) 
Αοιθμόπ* 
κςιοίξσ 

Έςξπ 
καςαρκεσήπ 

Ρσμξλικόπ αοιθμόπ 
ξοότχμ (πλημ 

σπξγείχμ) 

Ρσμξλικό εμβαδόμ 
ξοότχμ ρε ς.μ. 
(πλημ σπξγείχμ) 

Υοήρη κςιοίξσ** Ρσμξλικόπ αοιθμόπ 
σπξγείχμ 

Ρσμξλικό εμβαδόμ 
σπξγείχμ ρε ς.μ. 

Υοήρη σπξγείχμ** 

 1944 1 55 ΑΟΞΗ.ΥΩΠΞΡ    

 1950 1 30 ΑΟΞΗ.ΥΩΠΞΡ    

        

        

 

Ρςη ρσγκεκοιμέμη εμόςηςα αμαγοάτξμςαι ςα κςίοια /κςίρμαςα, για ςα ξπξία δεμ έυει ρσρςαθεί ξοιζόμςια ή 

κάθεςη ιδιξκςηρία. 

συόμ απξθήκεπ ςχμ κςιοίχμ ασςώμ ςιπ αμαγοάτξσμε εδώ και όυι ρςξ Β.4. 

Έτος κατασκευής Αριθμός ορόφωμ υμολικό εμβαδόμ 

ορόφωμ (τ.μ.) 

Πυλωτές 

Ρσμπληοώμεςαι η ημεοξμημία έκδξρηπ 

ςηπ ξικξδξμικήπ άδειαπ αμέγεορηπ ςηπ 

ξικξδξμήπ (ετόρξμ ποξρκξμιρςεί είμαι 

πεοιςςό έγγοατξ), όπχπ ποξκύπςει 

από ςξμ ςίςλξ, διατξοεςικά καςά 

δήλχρη ςξσ δικαιξύυξσ, Ρε πεοίπςχρη 

πξσ ςµήµαςα ςξσ κςιοίξσ έυξσμ κςιρςεί 

ρε διατξοεςικέπ υοξμξλξγίεπ 

ρσµπληοώμεςαι η αουική 

ίθεςαι ςξ ρύμξλξ ςχμ 

ξοότχμ αμά κςίοιξ 

(πλημ σπξγείχμ) ρε μια 

γοαμμή. 

ξ εμβαδό, γίμεςαι 

απξδεκςό όπχπ 

παοαςίθεμςαι ρςξμ 

ςίςλξ ή, ρε πεοίπςχρη 

πξσ δεμ ποξκύπςει 

από ςξμ ςίςλξ, όπχπ 

δηλώμεςαι. 

Ζ πσλχςή ποξρμεςοάςαι 

ρςξμ αοιθμό ξοότχμ. 

ξ εμβαδόμ ςηπ δεμ 

ποξρμεςοάςαι ρςξ εμβαδόμ 

ςξσ κςιοίξσ. 



Τπόγεια Πατάρια Υοήρη 

Ρςιπ αμςίρςξιυεπ ρςήλεπ αμαγοάτξμςαι ξ 

ρσμξλικόπ αοιθμόπ σπξγείχμ και ςξ 

ρσμξλικό εμβαδόμ ςξσπ αμά κςίοιξ. 

ξ εμβαδό παςαοιξύ ςίθεςαι ρε 

παοαςήοηρη, δε 

ρσμπεοιλαμβάμεςαι ρςξ ρσμξλικό 

αοιθμό ξοότχμ και ρςξ ρσμξλικό 

εμβαδόμ 

Ρσμπληοώμεςαι η σπάουξσρα / 

επικοαςξύρα υοήρη ςξσ κςιοίξσ/ 

κςίρμαςξπ (καςξικία, βιξςευμία, 

κ.λ.π.). καθώπ και η επικοαςξύρα 

υοήρη ςξσ σπξγείξσ (απξθηκεσςικόπ 

υώοξπ, θέρη ρςάθμεσρηπ κλπ) 

 

ΟΔΔΘΞ Β3 

Β.3 ΔΘΖΠΖΛΔΜΔΡ ΘΔΘΞΙΖΡΘΔΡ (ΞΠΘΕΞΜΘΑ / ΙΑΗΔΖ ) 

Οαοάδειγμα 1ξ : ξοιζόμςια 2ξσ ξοότξσ με πάοκιμγκ πιλχςήπ 

Β-3 
ΔΘΖΠΖΛΔΜΖ ΘΔΘΞΙΖΡΘΑ (όπξσ έυει ρσρςαθεί ξοιζόμςια ή κάθεςη 
ιδιξκςηρία) ΞΠΘΕΞΜΘΑ x ΙΑΗΔΖ  

Διαμέοιρμα 
Ιαςξικία Υ 

Δπαγγελμαςική 
Ρςέγη 

 
Ηέρη 
Ρςάθμεσρηπ  Απξθήκη  

Δικαίχμα 
Σφξύμ 

 
Άλλη 
Υοήρη** 

 

Αοιθμόπ 
Ιςηοίξσ 

Αοιθμόπ κςηοίξσ 
ρςξμ ςίςλξ 

Αοιθμόπ Ξοότξσ Αοιθμόπ ιδιξκςηρίαπ 
ρςξμ ςίςλξ 

Δμβαδόμ ρε 
ς.μ. Έςξπ Ιαςαρκεσήπ * 

  2 Β-2 90 1997 150/1000 

 

Β-4 ΒΞΖΗΖΘΙΞΘ ΥΩΠΞΘ ΔΘΖΠΖΛΔΜΩΜ ΘΔΘΞΙΖΡΘΩΜ 

Απξθήκη  Ηέρη 
ρςάθμεσρηπ Υ Άλλξπ υώοξπ  

 

Απξθήκη  Ηέρη 
ρςάθμεσρηπ  Άλλξπ υώοξπ  

Αοιθμόπ 
κςιοίξσ* Όοξτξπ Αοιθμόπ υώοξσ Δμβαδόμ ρε ς.μ. Αοιθμόπ 

κςιοίξσ* Όοξτξπ Αοιθμόπ υώοξσ Δμβαδόμ ρε ς.μ. 

 0 Π-7 12     

 

 Οαοάδειγμα 2ξ : απλή κάθεςη δξμημέμη (ςοιώοξτη ξικξδξμή με σπόγειξ) 

Β-3 
ΔΘΖΠΖΛΔΜΖ ΘΔΘΞΙΖΡΘΑ (όπξσ έυει ρσρςαθεί ξοιζόμςια ή κάθεςη 
ιδιξκςηρία) ΞΠΘΕΞΜΘΑ  ΙΑΗΔΖ Υ 

Διαμέοιρμα 
Ιαςξικία Υ 

Δπαγγελμαςική 
Ρςέγη 

 
Ηέρη 
Ρςάθμεσρηπ  Απξθήκη  

Δικαίχμα 
Σφξύμ 

 
Άλλη 
Υοήρη** 

 

Αοιθμόπ 
Ιςηοίξσ 

Αοιθμόπ κςηοίξσ 
ρςξμ ςίςλξ 

Αοιθμόπ Ξοότξσ Αοιθμόπ ιδιξκςηρίαπ ρςξμ 
ςίςλξ 

Δμβαδόμ ρε 
ς.μ. 

Έςξπ 
Ιαςαρκεσήπ * 

 1 3 Ι-1 300 1999 500/1000 

 

Β-4 ΒΞΖΗΖΘΙΞΘ ΥΩΠΞΘ ΔΘΖΠΖΛΔΜΩΜ ΘΔΘΞΙΖΡΘΩΜ 
Απξθήκη  Ηέρη 

ρςάθμεσρηπ 
 Άλλξπ υώοξπ   Απξθήκη  Ηέρη 

ρςάθμεσρηπ 
 Άλλξπ υώοξπ  

Αοιθμόπ 

κςιοίξσ* 

Όοξτξπ Αοιθμόπ υώοξσ Δμβαδόμ ρε ς.μ. Αοιθμόπ 

κςιοίξσ* 

Όοξτξπ Αοιθμόπ υώοξσ Δμβαδόμ ρε ς.μ. 

        

Ο2 (παοαςήοηρη): ρςξ κςίρμα πεοιλαμβάμεςαι σπόγειξ 100 ςμ (ΟΠΞΡΞΥΖ ! ξ σπόγειξ μπαίμει χπ 

παοαςήοηρη και ρε καμία πεοίπςχρη δεμ ρσμπληοώμεςαι ςξ πεδίξ Β4) 

 Ο2 εμβαδόμ απξκλειρςικήπ υοήρηπ καθέςξσ 500 ςμ ή // δεμ ποξκύπςει ςξ εμβαδό απξκλειρςικήπ υοήρηπ 

καθέςξσ 



ΔΟΘΡΖΛΑΜΡΔΘΡ 

Λεςαβίβαρη πεοιρρξςέοχμ ςηπ μίαπ διηοημέμχμ ιδιξκςηριώμ με ςξ ίδιξ ρσμβόλαιξ καςαυχοξύμςαι χπ 

διακοιςέπ ιδιξκςηρίεπ, αρυέςχπ αμ ξ ρσμβξλαιξγοάτξπ αθοξίζει ρςξ ςέλξπ ςξσ ρσμβξλαίξσ ςξ εμβαδόμ ή / 

και ςξ πξρξρςό ρσγκσοιόςηςάπ ςξσπ. 

Αρ. Κτιρίου στομ Σίτλο 

Ρσμπληοώμεςαι ςξ ποξρδιξοιρςικό ρςξιυείξ (γοάμμα ή αοιθμόπ) ςξσ κςιοίξσ (ετόρξμ σπάουει) ρςξ ξπξίξ 

βοίρκεςαι η ξοιζόμςια/κάθεςη ιδιξκςηρία, ςξ ξπξίξ αμαγοάτεςαι ρςξμ ςίςλξ κςήρεχπ ή ρςημ ποάνη 

ρσρςάρεχπ και όυι ρςα ςξπξγοατικά ή ρυέδια. 

Όροφος 

 Ξοιζόμςια: Ρσμπληοώμεςαι ξ αοιθμόπ ςξσ ξοότξσ ρςξμ ξπξίξ βοίρκεςαι η ξοιζόμςια ιδιξκςηρία, 

αοιθμηςικά (ρε πεοίπςχρη ημισπξγείξσ αμαγοάτξσμε «ΖΛΘΣΟ», για ςξμ ημιόοξτξ «ΖΛΘΞΠ»). 

 Δώμα: Υοήρη ςίθεςαι «Άλλξπ Υώοξπ». 

 Απλή Κάθετη: Εάμ το κτίριο της κάθετης ιδιοκτησίας έχει περισσότερους από έμα ορόφους, 

συµπληρώμεται ο αριθµός τωμ υπέργειωμ ορόφωμ. Εφόσομ υπάρχουμ και υπόγεια, ο αριθµός 

τους συµπληρώμεται στις ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ. 

Αρ. Ιδιοκτησίας στομ Σίτλο 

Ρσμπληοώμεςαι ξ αοιθμόπ ςηπ ξοιζόμςιαπ/κάθεςηπ ιδιξκςηρίαπ, ξ ξπξίξπ αμαγοάτεςαι ρςξμ ςίςλξ κςήρεχπ 

ή ρςημ ποάνη ρσρςάρεχπ και όυι ρςα ςξπξγοατικά ή ρυέδια 

Έμβαδόμ 

 Ξοιζόμςια: Ρσμπληοώμεςαι ςξ εμβαδό ςηπ ξοιζόμςιαπ ιδιξκςηρίαπ ρε ςεςοαγχμικά μέςοα, υχοίπ ςξσπ 

ημισπαίθοιξσπ υώοξσπ, ξύςε ςξσπ ςσυόμ ςακςξπξιημέμξσπ υώοξσπ βάρει ςχμ μόμχμ πεοί 

ασθαιοέςχμ. (ςίθεςαι αμςίρςξιυη παοαςήοηρη). Δάμ δεμ ποξκύπςει, δεμ ρσμπληοώμεςαι και ςίθεςαι 

παοαςήοηρη “ςξ εμβαδόμ δεμ ποξκύπςει από ςξμ ςίςλξ”. 

 Απλή κάθεςη: Δάμ ςξ κςίοιξ ςηπ κάθεςηπ ιδιξκςηρίαπ έυει πεοιρρόςεοξσπ από έμα ξοότξσπ, 

ρσμπληοώμεςαι ςξ ρσμξλικό εμβαδό ςχμ σπέογειχμ ξοότχμ. Δτόρξμ σπάουξσμ και σπόγεια, ςξ 

εμβαδό ςξσπ ρσμπληοώμεςαι ρςιπ ΟΑΠΑΖΠΖΡΔΘΡ. 

Αποκλειστική χρήση καθέτου 

ξ εμβαδό απξκλειρςικήπ υοήρηπ καθέςξσ αμαγοάτεςαι ρςιπ παοαςηοήρειπ. Αμ δεμ ποξκύπςει από ςξμ 

ςίςλξ ςξ εμβαδό απξκλειρςικήπ υοήρηπ ςίθεςαι ρυεςική παοαςήοηρη. 

Δευτερεύομτα κτίρια καθέςξσ καςαυχοξύμςαι χπ παοαςήοηρη 

Ποσοστό συγκυριότητας επί γεωτεμαχίου 

Ρςξ γκοι πεδίξ, ρσμπληοώμεςαι ΑΟΞ ΞΜ ΔΚΔΓΙΖ ςξ πξρξρςό ρσγκσοιόςηςαπ επί ςξσ γεχςεμαυίξσ, ςξ 

ξπξίξ αμςιρςξιυεί ρςη δηλξύμεμη ξοιζόμςια/απλή κάθεςη ιδιξκςηρία. α πξρξρςά ρσμιδιξκςηρίαπ εν 

αδιαιοέςξσ επί ςξσ ξικξπέδξσ, καλό είμαι μα αμάγξμςαι ρε πξρξρςά επί ςξιπ υιλίξιπ ρε πεοίπςχρη πξσ ρςξ 



ρσμβόλαιξ αματέοξμςαι ρε πξρξρςά επί ςξιπ εκαςό. Ζ καςαγοατή ςξσπ μα είμαι ςηπ μξοτήπ Υ /1000 (για 

παοάδειγμα 500/1000). 

Δεμ ποέπει μα γίμξμςαι αμαγχγέπ πξρξρςώμ ρε καμία άλλη πεοίπςχρη. 

Ρε πεοίπςχρη ρύμθεςηπ κάθεςηπ, ρσμπληοώμεςαι: 

 ξ πξρξρςό ρσγκσοιόςηςαπ ςηπ ξοιζόμςιαπ ιδιξκςηρίαπ : α) επί ςξσ γεχςεμαυίξσ ρε υιλιξρςά, β) επί 

ςηπ κάθεςηπ ιδιξκςηρίαπ, και 

 ξ πξρξρςό ρσγκσοιόςηςαπ ςηπ κάθεςηπ επί ςξσ γεχςεμαυίξσ. 

Ρε πεοίπςχρη πξσ κάπξιξ πξρξρςό δεμ ποξκύπςει, δεμ κάμξσμε αμαγχγή αλλά ςίθεςαι παοαςήοηρη πξσ 

επιρημαίμει ςη ρσγκεκοιμέμη έλλειφη. 

Έτος κατασκευής 

Ρσμπληοώμεςαι η ημεοξμημία έκδξρηπ ςηπ ξικξδξμικήπ άδειαπ ςηπ αμέογερηπ ςηπ ξικξδξμήπ, ετόρξμ 

ποξκύπςει 

Χρήση 

Ρσμπληοώμεςαι η σπάουξσρα κύοια υοήρη ςηπ ξοιζόμςιαπ/κάθεςηπ ιδιξκςηρίαπ (καςξικία, εμπόοιξ, 

γοατείξ κ.λπ.), όπχπ ποξκύπςει από ςξμ ςίςλξ υχοίπ μα λαμβάμξμςαι σπόφιμ ςσυόμ αλλαγέπ υοήρηπ, 

δσμάμει ςχμ μόμχμ πεοί ασθαιοέςχμ. 

ε περίπτωση που η απλή κάθετη δεμ έχει δομηθεί θέτουμε “αστικός αδόμητος χώρος”. 

Ρε πεοίπςχρη πξσ κάπξια ξοιζόμςια ιδιξκςηρία σλξπξιείςαι ρε πεοιρρόςεοξσπ ςξσ εμόπ ξοότξσπ, ςόςε χπ 

όοξτξπ καςαυχοείςαι ξ όοξτξπ ειρόδξσ ρςημ ξοιζόμςια και ςίθεςαι παοαςήοηρη “Οοόκειςαι για μεζξμέςα 

πξσ εκςείμεςαι ρε... ξοότξσπ”. Δπιπλέξμ είμαι πιθαμό μα πεοιγοάτξμςαι χπ ξοιζόμςιεπ με υχοιρςό πξρξ-

ρςό ρσμιδιξκςηρίαπ ρςξ ξικόπεδξ. Δτόρξμ καςά ςημ πεοιγοατή ςξσπ ασςή ρςξ ρσμβόλαιξ γίμεςαι αματξοά 

ρε ρσμξλικό πξρξρςό ρσμιδιξκςηρίαπ, ςξ ξπξίξ ςελικά ρσρςήμεςαι ή μεςαβιβάζεςαι, ςόςε η μεζξμέςα αμςιμε-

ςχπίζεςαι ραμ εμιαία ξοιζόμςια ιδιξκςηρία. Ρε αμςίθεςη πεοίπςχρη πξσ δε γίμεςαι αματξοά ρε ρσμξλικό 

πξρξρςό αμςιμεςχπίζξμςαι ραμ δσξ υχοιρςέπ ξοιζόμςιεπ ιδιξκςηρίεπ 

 

ΔΘΙΑΘΩΛΑ ΣΦΞΣΜ 

Οαοάδειγμα 1ξ: ρςξ ρσμβόλαιξ αμαγοάτξμςαι μόμξ ςα υιλιξρςά 

Β-3 ΔΘΖΠΖΛΔΜΖ ΘΔΘΞΙΖΡΘΑ (όπξσ έυει ρσρςαθεί ξοιζόμςια ή κάθεςη 
ιδιξκςηρία) 

ΞΠΘΕΞΜΘΑ Υ ΙΑΗΔΖ  

Διαμέοιρμα 
Ιαςξικία 

 Δπαγγελμαςική 
Ρςέγη 

 Ηέρη 
Ρςάθμεσρηπ 

 Απξθήκη  Δικαίχμα 
Σφξύμ 

Υ Άλλη 
Υοήρη** 

 

Αοιθμόπ 
Ιςηοίξσ 

Αοιθμόπ κςηοίξσ 
ρςξμ ςίςλξ 

Αοιθμόπ Ξοότξσ Αοιθμόπ ιδιξκςηρίαπ 
ρςξμ ςίςλξ 

Δμβαδόμ ρε 
ς.μ. 

Έςξπ Ιαςαρκεσήπ * 

      300/1000 

 



Οαοάδειγμα 2ξ: ρςξ ρσμβόλαιξ αμαγοάτξμςαι εμβαδό και υιλιξρςά και αματέοεςαι χπ δικαίχμα σφξύμ .Ρε 

ασςή ςημ πεοίπςχρη αμςιμεςχπίζεςαι χπ διηοημέμη ιδιξκςηρία και ςίθεςαι η παοαςήοηρη ....... όςι δεμ έυει 

σλξπξιηθεί 

Β-3 ΔΘΖΠΖΛΔΜΖ ΘΔΘΞΙΖΡΘΑ (όπξσ έυει ρσρςαθεί ξοιζόμςια ή κάθεςη 
ιδιξκςηρία) 

ΞΠΘΕΞΜΘΑ Υ ΙΑΗΔΖ  

Διαμέοιρμα 
Ιαςξικία 

υ Δπαγγελμαςική 
Ρςέγη 

 Ηέρη 
Ρςάθμεσρηπ 

 Απξθήκη  Δικαίχμα 
Σφξύμ 

 Άλλη 
Υοήρη** 

 

Αοιθμόπ 
Ιςηοίξσ 

Αοιθμόπ κςηοίξσ 
ρςξμ ςίςλξ 

Αοιθμόπ Ξοότξσ Αοιθμόπ ιδιξκςηρίαπ 
ρςξμ ςίςλξ 

Δμβαδόμ ρε 
ς.μ. 

Έςξπ Ιαςαρκεσήπ * 

    150  300/1000 

 

ΟΔΔΘΞ Β4 

Β.4 -ΒΞΖΗΖΘΙΞΘ ΥΩΠΞΘ ΔΘΖΠΖΛΔΜΩΜ ΘΔΘΞΙΖΡΘΩΜ /ΟΑΠΑΙΞΚΞΣΗΖΛΑΑ 

Ρςη ρσγκεκοιμέμη εμόςηςα αμαγοάτξμςαι ςα δικαιώμαςα απξκλειρςικήπ υοήρηπ ρε επιμέοξσπ υώοξσπ ςξσ 

ακιμήςξσ, ιδίχπ ξι θέρειπ ρςάθμεσρηπ ρςημ κξιμόυοηρςη πσλχςή, ξι απξθήκεπ, ςξ δώμα και ςξ παςάοι, ξι 

ξπξίξι δεμ έυξσμ πξρξρςά ρσγκσοιόςηςαπ, αλλά ρσμξδεύξσμ μια διηοημέμη. συόμ απξκλειρςικέπ υοήρειπ 

ρε άλλξσπ υώοξσπ, πλημ ςχμ αμχςέοχ (π.υ. ακάλσπςξπ υώοξπ), δεμ ςίθεμςαι χπ παοακξλξσθήμαςα αλλά 

καςαυχοξύμςαι χπ απλή παοαςήοηρη. 

ΗΔΡΔΘΡ ΡΑΗΛΔΣΡΖΡ 

Οεοιπςχριξλξγία: 

 Ηέρη ρςάθμεσρηπ αμξικςή με υιλιξρςά :Ρε πεοίπςχρη πξσ από ςξμ ςίςλξ ποξκύπςει όςι ποόκειςαι 

για ΑΜΞΘΙΖ θέρη ρςάθμεσρηπ ςξσ ιρξγείξσ/πσλχςήπ/ακαλύπςξσ, ή εμ γέμει κξιμόυοηρςξσ υώοξσ 

ρςημ ξπξία απξδίδξμςαι υιλιξρςά, ςόςε δεμ στίρςαςαι δικαίχμα. Από ςξ 1993 και μεςά ασςή η 

δσμαςόςηςα έυει καςαογηθεί και ξι ποξγεμέρςεοεπ ρσρςάρειπ ασςξύ ςξσ είδξσπ κηούυςηκαμ μη 

ρύμμξμεπ. 

 Ηέρειπ ρςάθμεσρηπ αδιάθεςεπ και άλλξι υώοξι: υώοξι ξι ξπξίξι ποξβλέπξμςαι από ςη ρύρςαρη 

ξοιζξμςίξσ ιδιξκςηρίαπ και δεμ απξςελξύμ παοακξλξύθημα κάπξιαπ ξοιζόμςιαπ (δεμ έυξσμ διαςεθεί) 

δεμ καςαυχοξύμςαι χπ παοακξλξσθήμαςα αλλά χπ παοαςήοηρη ρε όλεπ ςιπ ξοιζόμςιεπ. 

ΟΠΑΝΖ ΡΣΡΑΡΖΡ ΗΔΡΖΡ ΡΑΗΛΔΣΡΖΡ (Μ. 1221/1980) ΛΔ ΣΟΑΠΥΞΣΡΑ ΡΣΡΑΡΖ 

Ρε πεοίπςχρη πξσ σπάουει ήδη ρύρςαρη διηοημέμηπ ιδιξκςηρίαπ και μεςαγεμερςέοχπ ρσρςήμξμςαι θέρειπ 

ρςάθμεσρηπ μ. 1221/80 με ρσμβόλαιξ ρςξ ξπξίξ αματέοεςαι όςι δερμεύξμςαι υώοξι ξι ξπξίξι όμχπ δεμ 

απξδίδξμςαι ρε κάπξια από ςιπ ήδη ρσμερςημέμεπ ξοιζόμςιεπ ιδιξκςηρίεπ, ςόςε ασςέπ ξι θέρειπ ρςάθμεσρηπ 

θα καςαυχοξύμςαι χπ παοακξλξύθημα ρε όλεπ ςιπ ρσμβαλλόμεμεπ διηοημέμεπ ιδιξκςηρίεπ και παοάλληλα 

θα καςαυχοείςαι χπ ςίςλξπ ρε όλξσπ ςξσ κσοίξσπ ςχμ εμ λόγχ διηοημέμχμ ιδιξκςηριώμ 

ΔΘΔΘΙΔΡ ΟΔΠΘΟΩΡΔΘΡ ΞΠΘΕΞΜΘΩΜ: 

ΑΙΞΟΞΘΖΛΔΜΞΡ ΥΩΠΞΡ :Ρε πεοίπςχρη όπξσ ρςξμ ςίςλξ αματέοεςαι πέοαμ ςξσ καθαοξύ εμβαδξύ ςηπ 

διηοημέμηπ ιδιξκςηρίαπ όςι σπάουξσμ ςακςξπξιημέμξι υώοξι, ασςξί δεμ ποξρςίθεμςαι ρςξ εμβαδό ςηπ διη-

οημέμηπ ιδιξκςηρίαπ, αλλά πεοιγοάτξμςαι ρε παοαςήοηρη 



ΙΑΗΔΖ ΥΩΠΘΡ ΟΞΡΞΡΞ ΡΣΜΘΔΘΞΙΖΡΘΑΡ :Ρε πεοίπςχρη πξσ δεμ ποξκύπςει ςξ πξρξρςό ρσμιδιξκςηρίαπ 

ςηπ διηοημέμηπ ιδιξκςηρίαπ επί ςξσ γεχςεμαυίξσ από ςξμ ςίςλξ (π.υ. ρύρςαρη δια ςελεσςαίαπ βξύληρηπ) ςξ 

πξρξρςό παοαμέμει κεμό 

ΞΠΘΕΞΜΘΑ ΥΩΠΘΡ ΟΞΡΞΡΞ ΡΣΜΘΔΘΞΙΖΡΊΑΡ : Ξμξίχπ δεμ ρσμπληοώμξσμε ςίπξςα 

 

ΡΣΡΑΡΖ ΙΑΗΔΩΜ 

ΡΣΡΑΡΖ ΙΑΗΔΖΡ ΘΔΘΞΙΖΡΘΑΡ ΡΑ ΔΙΞΡ ΡΥΔΔΘΞΣ ΑΓΠΞΔΛΑΥΘΑ: 

Ιάθεςεπ ποξ ςξσ μόμξσ 2052/1992 

Λέυοι ςη δημξρίεσρη ςξσ μ 2052/1992 η ρύρςαρη κάθεςηπ ιδιξκςηρίαπ ρςα εκςόπ ρυεδίξσ επιςοέπξμςαμ κας' 

εναίοερη σπό ςιπ ποξϋπξθέρειπ ςξσ άοθοξσ 1 παο 2 ςξσ μ.δ. 1024/1971 και επξμέμχπ, ξι ρσρςάρειπ καθέ-

ςχμ ιδιξκςηριώμ σπό ςξσπ παοαπάμχ όοξσπ είμαι έγκσοεπ μέυοι ςημ έμαονη ιρυύξπ ςξσ Μ. 2052/1992 ήςξι 

5/6/1992, εκςόπ αμ κηούυθηκαμ άκσοεπ με αμεςάκληςη δικαρςική απόταρη. 

Ιάθεςεπ μεςά ςημ φήτιρη ςξσ μόμξσ 2052/1992 

Ρύμτχμα με ςξ άοθοξ 6 παο 2 εδ α ςξσ μ. 2052/1992 η ρύρςαρη καθέςχμ επιςοέπεςαι μόμξ ρε ακίμηςα ε-

μςόπ ρυεδίξσ ή εμςόπ ξοίχμ ξικιρμξύ ποξ ςξσ 1923 καθώπ και εμςόπ ξοίχμ ξικιρμώμ κάςχ ςχμ 2000 καςξί-

κχμ. Δπξμέμχπ, η ρύρςαρη καθέςχμ ιδιξκςηριώμ ρε εκςόπ ρυεδίξσ ΓΛΥ μεςά ςημ 5/6/1992 είμαι άκσοη. 

Ρε ασςή ςημ πεοίπςχρη, ςα δηλξύμεμα δικαιώμαςα ακσοώμξμςαι χπ μη στιρςάμεμα. 

ΙΑΗΔΔΡ ΘΔΘΞΙΖΡΘΔΡ ΟΞΣ ΔΥΞΣΜ ΞΘΙΞΔΞΛΖΗΔΘ ΛΔΑ ΖΜ ΦΖΤΘΡΖ ΞΣ ΜΞΛΞΣ 2052/1992 

ΙΑΘ ΔΩΡ ΘΡ 28/7/2011 (ΡΔ ΟΔΠΘΟΩΡΖ ΣΟΑΓΩΓΖΡ ΡΞ Μ. 4178/2013) 

Ιάθεςεπ ιδιξκςηρίεπ πξσ έυξσμ ξικξδξμηθεί μέυοι ςιπ 28-7-2011 και έυξσμ σπαυθεί ρςιπ οσθμίρειπ ςξσ μόμξσ 

πεοί ασθαιοέςχμ ιδιξκςηριώμ, δεδξμέμξσ όςι ρύμτχμα με ςξ άο 5 παο 1 ςξσ μόμξσ ασςξύ ξοίζεςαι όςι ξι 

διαςάνειπ ςηπ παο 1 ςξσ άοθοξσ 1 ςξσ μ.δ. 1024/1971 εταομόζξμςαι και επί γηπέδχμ κειμέμχμ εκςόπ ρυε-

δίξσ πόλεχπ και εκςόπ ξοίχμ ξικιρμώμ, επί ςχμ ξπξίχμ έυξσμ αμεγεοθεί ξικξδξμήμαςα μέυοι ςημ 28-7-2011, 

είμαι απξδεκςέπ σπό ςιπ αμχςέοχ ποξϋπξθέρειπ. 

Ζ μξμιμόςηςα ςχμ ρσμβξλαιξγοατικώμ ποάνεχμ μεςά ςξ 4495/2017 

Λε ςξμ μ.4495/17 ρε κάθε δικαιξποανία με αμςικείμεμξ ςημ μεςαβίβαρη ή ςη ρύρςαρη εμποάγμαςξπ δικαιώ-

μαςξπ ρε ακίμηςξ επιρσμάπςεςαι βεβαίχρη μηυαμικξύ με ςημ ξπξία βεβαιώμεςαι όςι ρςξ ακίμηςξ δεμ έυξσμ 

εκςελερθεί ασθαίοεςεπ καςαρκεσέπ και δεμ έυξσμ εγκαςαρςαθεί υοήρειπ υχοίπ άδεια εκςόπ εάμ έυει γίμει 

ςακςξπξίηρη με ςξσπ μόμξσπ 3843/2010, 4014/2011, 4178/13, στίρςαμςαι ποξ ςξσ 1955, έυξσμ εναιοεθεί 

από καςεδάτιρη ή μξμιμξπξιηθεί με ςξμ μόμξ 1337/1983 

ΛΔΠΘΙΔΡ ΡΣΡΑΡΔΘΡ 

Ρε πεοίπςχρη πξσ ποξρκξμίζεςαι ςίςλξπ μεοικήπ ρύρςαρηπ διηοημέμχμ ιδιξκςηριώμ, ςα δικαιώμαςα καςα-

υχοξύμςαι επί ςχμ ιδιξκςηριώμ επ ενήπ: 



 Για ςξμ δικαιξύυξ ςηπ ξοιζόμεμηπ ρςξμ ςίςλξ μεοικήπ ρύρςαρηπ διηοημέμηπ ιδιξκςηρίαπ καςαυχοεί-

ςαι ςξ δηλχθέμ δικαίχμα επί ςηπ διηοημέμηπ χπ ασςή πεοιγοάτεςαι ρςξμ ςίςλξ. 

 Για ςξμ αουικό δικαιξύυξ ςξσ ΓΛΥ, ξ ξπξίξπ ποξβαίμει ρςη μεοική ρύρςαρη, καςαυχοείςαι ςξ δη-

λχθέμ δικαίχμα επί διηοημέμηπ ιδιξκςηρίαπ υχοίπ πξρξρςό επί ςξσ ΓΛΥ με ςημ παοαςήοηρη όςι 

ασςό δεμ ποξκύπςει από ςξσπ ποξρκξμιζόμεμξσπ ςίςλξσπ. 

 

3. ΡΞΘΥΔΘΑ ΔΘΙΑΘΩΛΑΞΡ 

ΘΚΞΘ ΙΖΡΖΡ ΔΓΓΠΑΟΔΩΜ ΔΘΙΑΘΩΛΑΩΜ 

ΟΔΔΘΞ Γ-1, Γ-2 

Ρσμπληοώμεςαι ξ ςοόπξπ κςήρεχπ ςξσ δικαιώμαςξπ επί ςξσ ακιμήςξσ, ξ ξπξίξπ μπξοεί μα ρςηοίζεςαι είςε 

ρε ρσμβξλαιξγοατικό έγγοατξ (Ρ.Δ.), δικαρςική απόταρη (Δ.Α.), διξικηςική ποάνη (Δ.Ο.), είςε ρε 

υοηρικςηρία ή άλλξμ εμδευξμέμχπ ποχςόςσπξ ςοόπξ κςήρεχπ. 

Δπιρήμαμρη : 

Ρςημ έμμξια ςηπ διξικηςικήπ ποάνηπ εμπίπςει η ποάνη ςηπ ποξρκύοχρηπ, ςηπ αμαγκαρςικήπ απαλλξςοίχρηπ, 

ςηπ κύοχρηπ ςξσ αμαδαρμξύ, ςηπ ποάνηπ εταομξγήπ οσθμιρςικώμ και πξλεξδξμικώμ ρυεδίχμ και μελεςώμ, 

ςηπ ποάνηπ μεςατξοάπ ρσμςελερςή δόμηρηπ καθώπ και ξι αμςίρςξιυεπ αμακληςικέπ ποάνειπ ασςώμ. 

 

ΙΣΠΘΞΖΑ 

Οαοάδειγμα 1ξ : δικαίχμα πξσ απξκςήθηκε από 2 ςίςλξσπ με διατξοεςικέπ αιςίεπ κςήρειπ 

Γ Ρ  Ξ Θ Υ Δ Θ Α Δ Θ Ι Α Θ Ω Λ Α  Ξ Ρ 

Γ-
1 

ΔΘΔΞΡ ΔΘΙΑΘΩΛΑΞΡ 
Ολήοηπ κσοιόςηςα  υ Φιλή κσοιόςηςα  Δπικαοπία  Δξσλεία (π.υ. διόδξσ)  

 

ΟΞΡΞΡΞ ΔΘΙΑΘΩΛΑΞΡ ΔΟΘ ΞΘΡ ΔΙΑΞ Ή ΙΚΑΡΛΑ 50/100  

 

Γ Ρ  Ξ Θ Υ Δ Θ Α Δ Θ Ι Α Θ Ω Λ Α  Ξ Ρ 

Γ-2 ΡΞΘΥΔΘΑ ΟΠΞΡΙΞΛΘΕΞΛΔΜΩΜ ΘΚΩΜ 

Α/Α Δίδξπ ίςλξσ Αοιθμόπ ίςλξσ Ζμεοξμημία ίςλξσ Δκδξύρα Αουή / ρςξιυεία ρσμβξλαιξγοάτξσ Αο. εύυξσπ ΤΔΙ 

1 ΡΔ 1521 02/05/2007 ΔΣΖ ΛΑΠΙΞΣ ρσμβ/τξπ Μασπλίξσ  

2 ΡΔ 123 19/4/1955 ΑΓΓΔΚΞΡ ΛΑΗΑΘΞΣ ρσμβ/τξπ Αθημώμ  

3      

4      
 

Α/Α Σπξθηκξτσλακείξ όμξπ Αοιθμόπ Τύλλξ 
Δγγοατήπ Ζμεοξμημία Αιςία Ιςήρηπ Οξρξρςό Δικαιώμαςξπ 

1 ΜΑΣΟΚΘΞΣ 323 124  03/05/2007 ΟΩΚΖΡΖ 25/100 



2 ΜΑΣΟΚΘΞΣ 44 23  20/4/1955 ΙΚΖΠΞΜΞΛΘΑ 25/100 

3        

4        

Δάμ ςξ δηλξύμεμξ δικαίχμα απξκςήθηκε με ΥΠΖΡΘΙΖΡΘΑ ή με ΙΚΖΠΞΜΞΛΘΑ υχοίπ ποάνη απξδξυήπ ή άλλη ιρξδύμαμη ποάνη, 
ρσμπληοώρςε ςα ρυεςικά έγγοατα 

1 5 

2 6 

3 7 

4 8 

 

Δίδξπ   

Ρσμπληοώμεςαι ςξ στιρςάμεμξ δικαίχμα κσοιόςηςαπ (πλήοηπ, φιλή κλπ) 

Οξρξρςό % ή κλάρμα 

Ρε πεοίπςχρη απξκλειρςικήπ κσοιόςηςαπ αμαγοάτεςαι: «100%». Ρε πεοίπςχρη ρσγκσοιόςηςαπ αμαγοάτεςαι 

ςξ πξρξρςό εν αδιαιοέςξσ πξσ έυει ξ δηλώμ ρσγκύοιξπ. 

Όςαμ ςξ πξρξρςό ποξκύπςει από πεοιρρόςεοξσπ ςίςλξσπ ρςξ πεδίξ Γ-1 αμαγοάτεςαι ςξ ρσμξλικό πξρξρςό, 

εμώ αμαλσςικά ςα πξρξρςά από κάθε ςίςλξ αμαγοάτξμςαι δίπλα ρςημ αιςία κςήρηπ κάθε ςίςλξσ. 

Ιάθε ςίςλξπ αματέοει μια αιςία κςήρηπ και πξρξρςό δικαιώμαςξπ πξσ ποξκύπςει με βάρη ασςόμ ςξμ ςίςλξ. 

Ρε πεοίπςχρη πξσ ςξ πξρξρςό δικαιώμαςξπ πξσ δηλώμεςαι ποξκύπςει και από άλλξσπ ςίςλξσπ, πξσ δεμ 

έυξσμ ποξρκξμιρςεί, αλλά αματέοξμςαι ρςξμ ποξρκξμιζόμεμξ, δεμ αοκξύμ για ςη θεμελίχρη ςξσ 

ρσμξλικξύ πξρξρςξύ αλλά θα ποέπει μα ποξρκξμίζεςαι και ξ αουικόπ ςίςλξπ 

Ξι ρσμηθέρςεοα απαμςώμεμεπ αιςίεπ κςήρηπ πξσ απξδέυεςαι ςξ πληοξτξοιακό ρύρςημα ςξσ Ιςημαςξλξγίξσ 

παοαςίθεμςαι ρςξ ςέλξπ ςξσ παοόμςξπ ςεύυξσπ.  

Αύνηρη πξρξρςξύ  

Ρςημ πεοίπςχρη πξσ ξ δικαιξύυξπ είυε σπξβάλλει δήλχρη για έμα μέοξπ ςξσ πξρξρςξύ ςξσ ρςξ παοελθόμ 

(π.υ. 50%) και ρςη ρσμέυεια έουεςαι μα δηλώρει όςι απέκςηρε ςξ σπόλξιπξ 50%, ςόςε θα ποέπει μα δηλώρει 

κσοιόςηςα 100% και μα γίμει αματξοά και ρςα δύξ ρσμβόλαια. ξ ρσμβόλαιξ με ςξ ξπξίξ απέκςηρε αουικά 

ςξ 50% δεμ είμαι απαοαίςηςξ μα ποξρκξμιρςεί, μόμξ ετόρξμ είυε ποξρκξμιρςεί ρςη αουική ςξσ δήλχρη . 

Λείχρη πξρξρςξύ 

Ρε πεοίπςχρη πξσ με μεςαγεμέρςεοξ ςίςλξ μεςαβιβάζεςαι μέοξπ ςξσ πξρξρςξύ ιδιξκςηρίαπ, απαοαίςηςη 

είμαι η ποξρκόμιρη ςξσ αουικξύ ςίςλξσ και ςξσ ςίςλξσ με ςξ ξπξίξ μεςαβίβαρε μέοξπ ςξσ πξρξρςξύ ςξσ. Ζ 

καςαμξμή ςχμ πξρξρςώμ ρςξσπ ςίςλξσπ γίμεςαι με ςη υοήρη αομηςικξύ ποξρήμξσ. Για παοάδειγμα, 

απξκςάςαι με πώληρη ςξ 100% μιαπ Ξοιζόμςιαπ Θδιξκςηρίαπ και ρςη ρσμέυεια δχοίζεςαι ςξ 50% ασςήπ. 

Ιαςαυχοξύμε 100% πώληρη, -50% ΔΔΕ.  

Δάμ ξ δικαιξύυξπ έυει ήδη σπξβάλλει δήλχρη ρςξ Ιςημαςξλόγιξ και μεςά υάμει έμα μέοξπ ςξσ πξρξρςξύ, 

σπόυοεξπ για σπξβξλή δήλχρηπ δεμ είμαι ασςόπ ςξσ ξπξίξσ ςξ πξρξρςό μειώμεςαι, αλλά εκείμξπ ξ ξπξίξπ 

απέκςηρε ςξ πξρξρςό ασςό. Αμ παοόλα ασςά ποξρέλθει ρςξ γοατείξ κςημαςξγοάτηρηπ, σπξβάλλεςαι 



αίςηρη καςάθερηπ ρσμπληοχμαςικώμ ρςξιυείχμ, με ςημ ξπξία θα ρσμσπξβάλλει ςξ ρσμβόλαιξ, με ςξ ξπξίξ 

μειώθηκε ςξ πξρξρςό ςξσ. 

ΔΞΣΚΔΘΔΡ ΟΠΞΡΩΟΘΙΔΡ (ΔΟΘΙΑΠΟΘΑ, ΞΘΙΖΡΖ, ΙΚΟ) - ΟΠΑΓΛΑΘΙΔΡ  

Οαοάδειγμα 2ξ : δικαίχμα επικαοπίαπ ( ποξρξυή ρςημ αιςία κςήρηπ) 

Γ Ρ  Ξ Θ Υ Δ Θ Α Δ Θ Ι Α Θ Ω Λ Α  Ξ Ρ 

Γ-
1 

ΔΘΔΞΡ ΔΘΙΑΘΩΛΑΞΡ 
Ολήοηπ 
κσοιόςηςα 

  Φιλή κσοιόςηςα  Δπικαοπία  X Δξσλεία (π.υ. διόδξσ)  
 

ΟΞΡΞΡΞ ΔΘΙΑΘΩΛΑΞΡ ΔΟΘ ΞΘΡ ΔΙΑΞ Ή ΙΚΑΡΛΑ 100/100  

 

Γ Ρ  Ξ Θ Υ Δ Θ Α Δ Θ Ι Α Θ Ω Λ Α  Ξ Ρ 

Γ-2 ΡΞΘΥΔΘΑ ΟΠΞΡΙΞΛΘΕΞΛΔΜΩΜ ΘΚΩΜ 

Α/Α Δίδξπ ίςλξσ Αοιθμόπ ίςλξσ Ζμεοξμημία ίςλξσ Δκδξύρα Αουή / ρςξιυεία ρσμβξλαιξγοάτξσ Αο. εύυξσπ ΤΔΙ 

1 ΡΔ 888 02/05/2018 ΜΘΙΖ ΑΟΞΡΞΚΞΣ ρσμβ/τξπ Μασπλίξσ  

2      

3      

4      

Α/Α Σπξθηκξτσλακείξ όμξπ Αοιθμόπ Τύλλξ Δγγοατήπ Ζμεοξμημία Αιςία Ιςήρηπ Οξρξρςό Δικαιώμαςξπ 

1 ΜΑΣΟΚΘΞΣ 23 56  05/06/2018 ΔΔΕ 100/100 

2        

3        

4        

Δάμ ςξ δηλξύμεμξ δικαίχμα απξκςήθηκε με ΥΠΖΡΘΙΖΡΘΑ ή με ΙΚΖΠΞΜΞΛΘΑ υχοίπ ποάνη απξδξυήπ ή άλλη ιρξδύμαμη ποάνη, 
ρσμπληοώρςε ςα ρυεςικά έγγοατα 

1 5 

2 6 

3 7 

4 8 

 

ΞΠΘΡΛΞΘ 

ΔΟΘΙΑΠΟΘΑ 

 Δίμαι μξοτή ποξρχπικήπ δξσλείαπ. 

 Ρε αμςίθερη με άλλεπ δξσλείεπ μπξοεί μα ρσρςαθεί ρε ιδαμικό μεοίδιξ π.υ. ρςξ ½ εν αδιαιοέςξσ ςξσ 

ακιμήςξσ. Ρε πεοίπςχρη πξσ δσξ ρύζσγξι, ξι ξπξίξι έυξσμ κσοιόςηςα καςά ½ ξ καθέμαπ, 

μεςαβιβάζξσμ ςημ φιλή κσοιόςηςα και παοακοαςξύμ ςημ επικαοπία ςόςε ςξ δικαίχμα ςηπ 

επικαοπίαπ αμήκει και ρςξσπ δσξ κας' ιδαμικά μεοίδια (2 δικαιώμαςα). 

 Δάμ ρςξ ρσμβόλαιξ ρσμβάλλεςαι μόμξ ξ έμαπ ρύζσγξπ, αλλά παοακοαςεί ςξ δικαίχμα ςηπ 

επικαοπίαπ και για ςξ/ςη ρύζσγό ςξσ (πξσ δε ρσμβάλλεςαι), ςόςε ασςόπ έυει ςξ δικαίχμα 

επικαοπίαπ και η ρύζσγόπ έυει δικαίχμα ποξρδξκίαπ ςηπ επικαοπίαπ. 



ΞΘΙΖΡΖ 

 Δίμαι μξοτή ποξρχπικήπ δξσλείαπ με διάοκεια ΘΡΞΒΘΑ, πάμςα. 

 Δίμαι αμεςαβίβαρςη και δεμ κληοξμξμείςαι, επξμέμχπ ατξοά μόμξ ςξ ρσγκεκοιμέμξ ποόρχπξ σπέο 

ςξσ ξπξίξσ ρσρςάθηκε. 

 Δεμ έυει πξρξρςό. 

 Ζ ξίκηρη μπξοεί μα αματέοεςαι ρε κςίοιξ, ρε διαμέοιρμα ή ακόμα και ρε 1 δχμάςιξ 

 Ρε πεοίπςχρη παοακοάςηρηπ ςηπ επικαοπίαπ επί εμόπ δχμαςίξσ έυξσμε δικαίχμα ξίκηρηπ, 

 Ρε πεοίπςχρη μεςαβίβαρηπ ςηπ φιλήπ κσοιόςηςαπ και παοακοάςηρηπ ςξσ δικαιώμαςξπ ςηπ ξίκηρηπ 

έυξσμε δικαίχμα επικαοπίαπ. 

 Δεμ ςασςίζεςαι με ςξ δικαίχμα απλήπ υοήρηπ ξικήμαςξπ (εμξυικό δικαίχμα), ςξ ξπξίξ ρσμαμςάςαι 

ρε ξοιρμέμεπ καςηγξοίεπ παοαυχοηςηοίχμ και δεμ είμαι εγγοαπςέξ ρςξ Ιςημαςξλόγιξ. 

 Οαοόμξιξ δικαίχμα είμαι και η ΡΣΜΞΘΙΖΡΖ με ςη διατξοά όςι ξ δικαιξύυξπ έυει δικαίχμα παοάλλη-

λα με ςξμ ιδιξκςήςη. Οοαγμαςικέπ Δξσλείεπ 

ΑΚΚΑ ΔΘΔΖ ΔΞΣΚΔΘΩΜ 

Γ Ρ  Ξ Θ Υ Δ Θ Α Δ Θ Ι Α Θ Ω Λ Α  Ξ Ρ 

Γ-1 ΔΘΔΞΡ ΔΘΙΑΘΩΛΑΞΡ 

Ολήοηπ κσοιόςηςα  Φιλή κσοιόςηςα  Δπικαοπία  Δξσλεία (π.υ. διόδξσ)  Υ (διόδξσ) 
 

ΟΞΡΞΡΞ ΔΘΙΑΘΩΛΑΞΡ ΔΟΘ ΞΘΡ ΔΙΑΞ Ή ΙΚΑΡΛΑ  100/100 

 

Ζ χτέλεια από ςξ βαοσμόμεμξ με ςη δξσλεία ακίμηςξ («δξσλεύξμ ακίμηςξ») παοέυεςαι όυι ρε ξοιρμέμξ 

ποόρχπξ, όπχπ ρςιπ ποξρχπικέπ δξσλείεπ, αλλά ρςξμ εκάρςξςε κύοιξ ςξσ χτελξύμεμξσ ακιμήςξσ 

(«δερπόζξμ ακίμηςξ»). Ρσμεπώπ δικαιξύυξι ςξσ δικαιώμαςξπ ςηπ ποαγμαςικήπ δξσλείαπ είμαι μόμξ ξι 

κύοιξι ςξσ δερπόζξμςξπ ακιμήςξσ. 

Ρσμπληοώμεςαι με Υ ςξ ςεςοαγχμάκι πξσ αμςιρςξιυεί ρςη μξοτή ςξσ δικαιώμαςξπ ςηπ δξσλείαπ για ςξ 

ξπξίξ σπξβάλλεςαι η δήλχρη 

Δίδξπ  

Ρσμπληοώμεςαι ςξ είδξπ ςηπ δξσλείαπ (π.υ. επικαοπία, ξίκηρη, δξσλεία διόδξσ, κ.λ.π.) 

Οεοιευόμεμξ Δξσλείαπ 

Ραμ παοαςήοηρη ςίθεςαι ςξ ειδικόςεοξ πεοιευόμεμξ ςηπ δξσλείαπ, χπ βάοξπ ςξσ δξσλεύξμςξπ 

(βεβαοημέμξσ) ακιμήςξσ (π.υ. δικαίχμα υοήρηπ εμόπ δχμαςίξσ ςηπ καςξικίαπ μξσ κλπ) 

Διάοκεια 



Ραμ παοαςήοηρη ςίθεςαι ξ υοόμξπ λήνηπ ςηπ δξσλείαπ, όςαμ ασςή έυει ρσρςαθεί για ξοιρμέμξ υοόμξ από 

ςξμ ςίςλξ, ξπόςε θέςξσμε ςη υοξμξλξγία λήνηπ ή ςη λένη «ιρόβια». Ρςξ έμςσπξ Δ.2 σπάουξσμ ςα αμςίρςξιυα 

πεδία. 

 

ΦΘΚΖ ΙΣΠΘΞΖΑ ΙΑΘ ΔΟΘΙΑΠΟΘΑ 

 Οοξρξυή! Ρςημ πεοίπςχρη πξσ ξ δικαιξύυξπ είυε 100% φιλή κσοιόςηςα και ςημ επικαοπία ςημ είυαμ 

ξι γξμείπ ςξσ καςά 50% ξ καθέμαπ, όςαμ ασςόπ ποξρκξμίρει ςη ληνιαουική ποάνη θαμάςξσ ςξσ εμόπ από 

ςξσπ δύξ γξμείπ (και δεμ σπάουει ποόςαρη δχοεάπ αιςία θαμάςξσ) ασςή θα ποέπει μα παοαλητθεί χπ αίςη-

ρη καςάθερηπ ρσμπληοχμαςικώμ ρςξιυείχμ (ξπόςε θα μεςαβληθεί ςξ δικαίχμά ςξσ από 100% φιλή ρε 50% 

πλήοη κσοιόςηςα) και παοάλληλα ποέπει μα ςξσ ζηςηθεί μα σπξβάλλει μέα δήλχρη για ςξ 50% φιλήπ κσοιό-

ςηςαπ πξσ ςξσ απέμειμε. 

 



4. ΡΞΘΥΔΘΑ ΘΚΩΜ / ΡΣΜΣΟΞΒΑΚΚΞΛΔΜΩΜ ΔΓΓΠΑΤΩΜ 

ΙΚΖΠΞΜΞΛΘΔΡ 

Οαοάδειγμα 1ξ : 

Γ Ρ  Ξ Θ Υ Δ Θ Α Δ Θ Ι Α Θ Ω Λ Α  Ξ Ρ 

Γ-
1 

ΔΘΔΞΡ ΔΘΙΑΘΩΛΑΞΡ 
Ολήοηπ κσοιόςηςα  υ Φιλή κσοιόςηςα  Δπικαοπία  Δξσλεία (π.υ. διόδξσ)  

 

ΟΞΡΞΡΞ ΔΘΙΑΘΩΛΑΞΡ ΔΟΘ ΞΘΡ ΔΙΑΞ Ή ΙΚΑΡΛΑ 100/100  

 

Γ Ρ  Ξ Θ Υ Δ Θ Α Δ Θ Ι Α Θ Ω Λ Α  Ξ Ρ 

Γ-2 ΡΞΘΥΔΘΑ ΟΠΞΡΙΞΛΘΕΞΛΔΜΩΜ ΘΚΩΜ 

Α/Α Δίδξπ ίςλξσ Αοιθμόπ ίςλξσ Ζμεοξμημία ίςλξσ Δκδξύρα Αουή / ρςξιυεία ρσμβξλαιξγοάτξσ Αο. εύυξσπ ΤΔΙ 

1 ΙΚΖΠΞΜΞΛΖΖΠΘΞ 45 01/02/2008 ΔΘΠΖΜΞΔΘΙΔΘΞ ΜΑΣΟΚΘΞΣ  

2      

3      

4      

 

Α/Α Σπξθηκξτσλακείξ όμξπ Αοιθμόπ Τύλλξ Δγγοατήπ Ζμεοξμημία Αιςία Ιςήρηπ Οξρξρςό Δικαιώμαςξπ 

1 ΜΑΣΟΚΘΞΣ 4444 56  02/03/2008 ΙΚΖΠΞΜΞΛΘΑ 100/100 

2        

3        

4        

Δάμ ςξ δηλξύμεμξ δικαίχμα απξκςήθηκε με ΥΠΖΡΘΙΖΡΘΑ ή με ΙΚΖΠΞΜΞΛΘΑ υχοίπ ποάνη απξδξυήπ ή άλλη ιρξδύμαμη ποάνη, 

ρσμπληοώρςε ςα ρυεςικά έγγοατα 
1 5 

2 6 

3 7 

4 8 

 

ΙΚΖΠΞΜΞΛΘΑ ΥΩΠΘΡ ΘΚΞ 

Οαοάδειγμα 2ξ : κληοξμξμιά υχοίπ ςίςλξ ,με διαθήκη , έςξπ θαμάςξσ 2004 

Γ Ρ  Ξ Θ Υ Δ Θ Α Δ Θ Ι Α Θ Ω Λ Α  Ξ Ρ 

Γ-
1 

ΔΘΔΞΡ ΔΘΙΑΘΩΛΑΞΡ 
Ολήοηπ κσοιόςηςα  Υ Φιλή κσοιόςηςα  Δπικαοπία  Δξσλεία (π.υ. διόδξσ)  

 

ΟΞΡΞΡΞ ΔΘΙΑΘΩΛΑΞΡ ΔΟΘ ΞΘΡ ΔΙΑΞ Ή ΙΚΑΡΛΑ 100/100  

 

Γ Ρ  Ξ Θ Υ Δ Θ Α Δ Θ Ι Α Θ Ω Λ Α  Ξ Ρ 

Γ-2 ΡΞΘΥΔΘΑ ΟΠΞΡΙΞΛΘΕΞΛΔΜΩΜ ΘΚΩΜ 



Α/Α Δίδξπ ίςλξσ Αοιθμόπ ίςλξσ Ζμεοξμημία ίςλξσ Δκδξύρα Αουή / ρςξιυεία 
ρσμβξλαιξγοάτξσ Αο. εύυξσπ ΤΔΙ 

1      

2      

3      

4      

Α/Α Σπξθηκξτσλακείξ όμξπ Αοιθμόπ Τύλλξ Δγγοατήπ Ζμεοξμημία 
Αιςία Ιςήρηπ Οξρξρςό Δικαιώμαςξπ 

1     
 

Ιληοξμξμιά 100/100 

2     
 

  

3     
 

  

4     
 

  

Δάμ ςξ δηλξύμεμξ δικαίχμα απξκςήθηκε με ΥΠΖΡΘΙΖΡΘΑ ή με ΙΚΖΠΞΜΞΛΘΑ υχοίπ ποάνη απξδξυήπ ή άλλη ιρξδύμαμη ποάνη, 
ρσμπληοώρςε ςα ρυεςικά έγγοατα 

1 ληνιαουική ποάνη θαμάςξσ 2338/2004 (100/100) 5 πιρςξπξιηςικό πεοί μη απξπξίηρηπ Οοχςξδικείξσ Μασπλίξσ 88/2018 

2 ποακςικό δημξρίεσρηπ διαθήκηπ ΛΟΜασπλίξσ( 566/2005) 6 πιιρςξπξιηςικό πεοί μη απξπξίηρηπ Διοημξδικείξσ Μασπλίξσ 66/2018 

3 πιρςξπξιηςικό πεοί μη δημξρίεσρηπ άλληπ διαθήκηπ ΟΠΩΞΔΘΙΔΘΞΣ Μασπλίξσ 
44/2018 

7 ςίςλξπ θαμόμςξπ 567/2005 ΡΔ ςηπ ρσμβ/τξσ Λαοίαπ Ιόρριαβα (ετόρξμ 
σπάουει ) 

4 Οιρςξπξιηςικό πεοί μη δημξρίεσρηπ άλληπ διαθήκηπ ΔΘΠΖΜΞΔΘΙΔΘΞΣ 
Μασπλίξσ 67/2018 8 

 

Οαοάδειγμα 3ξ :κληοξμξμιά υχοίπ ςίςλξ, υχοίπ διαθήκη, έςξπ θαμάςξσ 2017 

Γ Ρ  Ξ Θ Υ Δ Θ Α Δ Θ Ι Α Θ Ω Λ Α  Ξ Ρ 

Γ-2 ΡΞΘΥΔΘΑ ΟΠΞΡΙΞΛΘΕΞΛΔΜΩΜ ΘΚΩΜ 

Α/Α Δίδξπ ίςλξσ Αοιθμόπ ίςλξσ Ζμεοξμημία ίςλξσ Δκδξύρα Αουή / ρςξιυεία 
ρσμβξλαιξγοάτξσ Αο. εύυξσπ ΤΔΙ 

1      

2      

3      

4      

Α/Α Σπξθηκξτσλακείξ όμξπ Αοιθμόπ Τύλλξ Δγγοατήπ Ζμεοξμημία Αιςία Ιςήρηπ Οξρξρςό Δικαιώμαςξπ 

1      Ιληοξμξμιά 100/100 

2        

3        

4        

Δάμ ςξ δηλξύμεμξ δικαίχμα απξκςήθηκε με ΥΠΖΡΘΙΖΡΘΑ ή με ΙΚΖΠΞΜΞΛΘΑ υχοίπ ποάνη απξδξυήπ ή άλλη ιρξδύμαμη ποάνη, 

ρσμπληοώρςε ςα ρυεςικά έγγοατα 
1 ληνιαουική ποάνη θαμάςξσ 2338/2004 (100/100)* 5  

2 Οιρςξπξιηςικό πεοί μη δημξρίεσρηπ διαθήκηπ ΔΘΠΖΜΞΔΘΙΔΘΞΣ Μασπλίξσ 

71/2018 

6  

3 πιρςξπξιηςικό πεοί μη απξπξίηρηπ Διοημξδικείξσ Μασπλίξσ 55/2018 7  

4 ςίςλξπ θαμόμςξπ 567/2005 ΡΔ ςηπ ρσμβ/τξσ Λαοίαπ Ιόρριαβα ( ΣΟΞΥΠΔΩΘΙΑ 

μα πεοιγοάτει ςξ ακίμηςξ ) 
8 

 

ΡΣΜΣΟΞΒΑΚΚΞΛΔΜΑ ΔΓΓΠΑΤΑ ΙΚΖΠΞΜΞΛΘΑΡ 

Ρε πεοίπςχρη μη απξδξυήπ κληοξμξμιάπ η δήλχρη δεμ παοαλαμβάμεςαι αμ δεμ ποξρκξμιρθεί ξ ςίςλξπ ςξσ 

κληοξμξμξύμεμξσ και καςά πεοίπςχρη ΞΚΑ ςα παοακάςχ: 

Α) Αμ σπάουει διαθήκη : 



 Κηνιαουική Οοάνη Ηαμάςξσ. (αοιθμόπ/ςόμξπ, ημ/μια, κεμόπ εκδόςηπ) 

 Αμςίγοατξ ςηπ δημξριεσμέμηπ διαθήκηπ με ςξ ποακςικό πξσ ςη ρσμξδεύει(αο. Οοακςικξύ, ημ/μία 

δημξρίεσρηπ, εκδόςηπ Δικαρςήοιξ....) 

 Οιρςξπξιηςικό πεοί μη δημξρίεσρηπ άλληπ διαθήκηπ.(αοιθμόπ ποχςξκόλλξσ, ημ/μια έκδξρηπ, 

εκδόςηπ γοαμμαςέαπ Δικαρςήοιξσ...) 

 Οιρςξπξιηςικό πεοί μη απξπξίηρηπ κληοξμξμιάπ.(αοιθμόπ ποχςξκόλλξσ, ημ/μια έκδξρηπ, εκδόςηπ 

γοαμμαςέαπ Δικαρςήοιξσ...) 

Β) Αμ δεμ σπάουει διαθήκη : 

 Κηνιαουική Οοάνη Ηαμάςξσ.(αοιθμόπ/ςόμξπ, ημ/μια, κεμόπ εκδόςηπ) 

 Οιρςξπξιηςικό εγγσςέοχμ ρσγγεμώμ.(αο.ποχς, ημ/μια έκδξρηπ, εκδόςηπ ΞΑ) 

 Οιρςξπξιηςικό πεοί μη δημξρίεσρηπ διαθήκηπ.(αοιθμόπ ποχςξκόλλξσ, ημ/μια έκδξρηπ, εκδόςηπ 

γοαμμαςέαπ Δικαρςήοιξσ...) 

 Οιρςξπξιηςικό μη απξπξίηρηπ κληοξμξμιάπ.(αοιθμόπ ποχςξκόλλξσ, ημ/μια έκδξρηπ, εκδόςηπ 

γοαμμαςέαπ Δικαρςήοιξσ...). 

 Ραμ αοιθμόπ ςίςλξσ καςαυχοείςαι ξ αοιθμόπ υχοίπ /υοξμξλξγία. (π.υ λην. Οο. Ηαμάςξσ 567/2008, 

καςαυχοξύμε 567). Οοξρξυή επίρηπ ρςιπ υοξμξλξγίεπ ςχμ πιρςξπξιηςικώμ. Ιαςαυχοείςαι η 

ημεοξμημία έκδξρηπ ςξσ ίδιξσ ςξσ πιρςξπξιηςικξύ και όυι ςξσ ακοιβξύπ αμςιγοάτξσ. 

Ρςιπ πεοιπςώρειπ ασςέπ: 

 Αμαγοάτξσμε ρςη θέρη ςχμ ςίςλχμ κληοξμξμιά υχοίπ διαθήκη ή κληοξμξμιά με διαθήκη. 

 Αμαγοάτξσμε ρςη θέρη ςχμ ςίςλχμ ςξμ ςίςλξ ςξσ κληοξμξμξύμεμξσ, με ςημ ποξρθήκη ρςξ πεδίξ είδξπ 

ςίςλξσ «ςίςλξπ θαμόμςξπ» με πξρξρςό κεμό και αιςία κςήρηπ κεμή (<επιλξγή>). 

Ρςιπ πεοιπςώρειπ όμχπ καςά ςιπ ξπξίεπ ξ ςίςλξπ θαμόμςξπ είμαι ρύρςαρη ή ςοξπξπξίηρη, ςόςε ςξ ΔΘΔΞΡ 

ΘΚΞΣ καςαυχοείςαι χπ ΘΚΞΡ ΗΑΜΞΜΞΡ (ρε πεοίπςχρη πξσ ξ εμ λόγχ ςίςλξπ δεμ απξςελεί και ςίςλξ 

κςήρηπ κάπξιξσ άλλξ ρσμδικαιξύυξσ) και η αιςία κςήρηπ, ςξσ εμ λόγχ ςίςλξσ, παοαμέμει Ρύρςαρη ή 

οξπξπξίηρη αμςίρςξιυα. 

Ρε κάθε άλλη πεοίπςχρη η αιςία κςήρεχπ ρςξσπ ΘΚΞΣΡ ΗΑΜΞΜΞΡ παοαμέμει κεμή (<επιλξγή>). 

Ρε πεοίπςχρη πξσ ςξ δικαίχμα ποξκύπςει από ςίςλξσπ και από κληοξμξμιά υχοίπ ςίςλξ, αμαγοάτξσμε ςα 

αμάλξγα πξρξρςά (ρςξμ ςίςλξ ςξσ κληοξμξμξύμεμξσ κεμό ςξ πξρξρςό και ρςημ αμςίρςξιυη ληνιαουική 

ποάνη θαμάςξσ, ςξ πξρξρςό πξσ δηλώμεςαι). Αμ ςξ δικαίχμα ποξκύπςει από πεοιρρόςεοεπ ςχμ μια 

κληοξμξμιέπ αμαγοάτξσμε ςα αμςίρςξιυα πξρξρςά ρςημ αμςίρςξιυη Κ.Ο.Η, εμώ ρςημ αοίθμηρη ςχμ 

εγγοάτχμ υοηριμξπξιξύμε εκςόπ ςξσ (Α1,Β1,Γ1,Δ1) και ςα (Α2,Β2,Γ2,Δ2) κλπ αμςίρςξιυα για ςξμ κάθε 

απξβιώραμςα. 

Αμαγοάτξσμε ρςα ποξρκξμιζόμεμα έγγοατα (άμχ και δενιά) ςξ αμςίρςξιυξ γοάμμα (για παοάδειγμα Α για 

ςημ Κ.Ο.Η, Β για ςξ Αμςίγοατξ ςηπ δημξριεσμέμηπ διαθήκηπ, κ.ξ.κ.), και θέςξσμε ςξ πξρξρςό ςξσ 



δικαιώμαςξπ ρςημ ληνιαουική ποάνη θαμάςξσ. Ρσγκεκοιμέμα αμαγοάτξσμε: 

Αμ σπάουει διαθήκη : 

 Για ςη Κηνιαουική Οοάνη Ηαμάςξσ:  

Α Κ.Ο.Η./ΑΠΘΗΛΞΡ/ΞΛΞΡ/ΖΛΔΠΞΛΖΜΘΑ (π.υ. Α Κ.Ο.Η. 10/Α/02-09-05) 

 Για ςξ Οοακςικό Δημξρίεσρηπ Διαθήκηπ:  

Β Ο.Δ.Δ. ΑΠ. ΔΖΛΞΡΘΔΣΡΖΡ/ΖΛΔΠΞΛΖΜΘΑ/ΔΘΔΞΡ ΔΘΙΑΡΖΠΘΞΣ (π.υ. Β 

Ο.Δ.Δ. 50/10-09-15/ ΔΘΠ. ΔΒΠΞΣ) 

 Για ςξ Οιρςξπξιηςικό Οεοί Λη Δημξρίεσρηπ Άλληπ Διαθήκηπ:  

Γ Ο.Λ.Δ.Α. ΑΠ. ΟΠΩ./ΖΛΔΠΞΛΖΜΘΑ/ΓΠΑΛ. ΔΘΠ. Ή ΟΠΩ. ΥΥΥ 

(π.υ. Γ Ο.Λ.Δ.Α. 523/10-09-15/ΓΠΑΛ. ΔΘΠ. ΔΒΠΞΣ) 

 Για ςξ Οιρςξπξιηςικό Οεοί Λη Απξπξίηρηπ Ιληοξμξμιάπ:  

Δ Ο.Λ.Α. ΑΠ. ΟΠΩ./ΖΛΔΠΞΛΖΜΘΑ/ΓΠΑΛ. ΔΘΠ. Ή ΟΠΩ. ΥΥΥ 

(π.υ. Δ Ο.Λ.Α. 524/10-09-15/ ΓΠΑΛ. ΔΘΠ. ΔΒΠΞΣ) 

 

Αμ  δεμ σπάουει 

διαθήκη: 

 

 Για ςη Κηνιαουική Οοάνη Ηαμάςξσ:  

Α Κ.Ο.Η./ΑΠΘΗΛΞΡ/ΞΛΞΡ/ΖΛΔΠΞΛΖΜΘΑ 

(π.υ. Α Κ.Ο.Η. 10/Α/02-09-05) 

 Για ςξ Οιρςξπξιηςικό Δγγσςέοχμ Ρσγγεμώμ:  

Β Ο.Δ.Ρ ΑΠ. ΟΠΩ/ΖΛΔΠΞΛΖΜΘΑ  

(π.υ. Β Ο.Δ.Ρ. 1125/10-09-15) 

 Για ςξ Οιρςξπξιηςικό Οεοί Λη Δημξρίεσρηπ Διαθήκηπ:  

Γ Ο.Λ.Δ. ΑΠ. ΟΠΩ./ΖΛΔΠΞΛΖΜΘΑ/ΓΠΑΛ. ΔΘΠ. Ή ΟΠΩ. ΥΥΥ 

(π.υ. Γ Ο.Λ.Δ. 715/10-09-15/ΓΠΑΛ. ΟΠΩ. ΔΒΠΞΣ) 

 Για ςξ Οιρςξπξιηςικό Οεοί Λη Απξπξίηρηπ Ιληοξμξμιάπ:  

Δ Ο.Λ.Α. ΑΠ. ΟΠΩ./ΖΛΔΠΞΛΖΜΘΑ/ΓΠΑΛ. ΔΘΠ. Ή ΟΠΩ. ΥΥΥ 

(π.υ. Δ Ο.Λ.Α. 716/10-09-15/ ΓΠΑΛ. ΟΠΩ. ΔΒΠΞΣ) 

ΡΖΛΔΘΩΡΖ: Δτόρξμ ξ θάμαςξπ είμαι ποιμ ςημ 1-2-2013 απαιςείςαι πιρςξπξιηςικό 

πεοί μη δημξρίεσρηπ διαθήκηπ και πεοί μη απξπξίηρηπ κληοξμξμιάπ και από 

ςξ Οοχςξδικείξ και από ςξ Διοημξδικείξ και ρε ασςή ςημ πεοίπςχρη 

αμαγοάτξσμε πάμχ ρςα πιρςξπξιηςικά Γ1 / Γ2 και Δ1 / Δ2 αμςίρςξιυα. 

 

Ρε πεοίπςχρη πξσ ςξ δικαίχμα ποξκύπςει από ςίςλξσπ και από κληοξμξμιά υχοίπ ςίςλξ, αμαγοάτξσμε ςα 

αμάλξγα πξρξρςά (ρςξμ ςίςλξ ςξσ κληοξμξμξύμεμξσ κεμό ςξ πξρξρςό και ρςημ αμςίρςξιυη ληνιαουική 

ποάνη θαμάςξσ, ςξ πξρξρςό πξσ δηλώμεςαι). Αμ ςξ δικαίχμα ποξκύπςει από πεοιρρόςεοεπ ςχμ μια 



κληοξμξμιέπ αμαγοάτξσμε ςα αμςίρςξιυα πξρξρςά ρςημ αμςίρςξιυη Κ.Ο.Η, εμώ ρςημ αοίθμηρη ςχμ 

εγγοάτχμ υοηριμξπξιξύμε εκςόπ ςξσ (Α1,Β1,Γ1,Δ1) και ςα (Α2,Β2,Γ2,Δ2) κλπ αμςίρςξιυα για ςξμ κάθε 

απξβιώραμςα. 

Για ςημ ςεκμηοίχρη κληοξμξμικξύ δικαιώμαςξπ ποιμ ςξ 1946 αοκεί η ληνιαουική ποάνη θαμάςξσ ςξσ 

κληοξμξμξσμέμξσ και αμ σπάουει και πιρςξπξιηςικό εγγσςέοχμ ρσγγεμώμ. 

 



 

ΥΠΖΡΘΙΖΡΘΔΡ 

Για ςη θεμελίχρη ςηπ έκςακςηπ υοηρικςηρίαπ μπξοξύμ μα λητθξύμ σπόφη (ςξσλάυιρςξμ δύξ) ςα ενήπ 

έγγοατα, ςα ξπξία καςαυχοξύμςαι με είδξπ ςίςλξσ: Έγγοατξ Υοηρικςηρίαπ και αιςία κςήρηπ υοηρικςηρία. 

 ελερίδικη δικαρςική απόταρη. 

 Σπξθήκεπ ή εμ γέμει βάοη. 

 Οοξρύμτχμα. 

 Ρσμβόλαια όμξοχμ ιδιξκςηςώμ πξσ αματέοξσμ ςξ δηλξύμςα χπ ιδιξκςήςη. 

 Λιρθχςήοια. 

 Οοάνη αμαγμώοιρηπ ξοίχμ. 

 Δ9. 

 Έγγοατα υξοήγηρηπ επιδόςηρηπ ή πάρηπ τύρεχπ ςελώμ, απξδείνειπ ΔΔΖ, ΔΣΔΑΟ,ΞΔ κλπ. 

 Οαλαιά ςξπξγοατικά. 

 Βεβαιώρειπ ποξέδοξσ κξιμόςηςαπ /δημάουξσ. 

 Απξδείνειπ καςαβξλήπ αμξιβήπ ρε εογξλάβξ πξσ πεοιέτοανε ςξ ακίμηςξ ή άλλεπ εογαρίεπ βέβαιηπ 

υοξμξλξγίαπ. 

 Έμξοκεπ βεβαιώρειπ (από ειοημξδικείξ /ρσμβξλαιξγοάτξ) 

 

Ρε κάθε πεοίπςχρη θα ποέπει μα ςεκμηοιώμεςαι εικξραεςήπ μξμή. Αμ δεμ έυξσμ ποξρκξμιρςεί επαοκή 

έγγοατα για ςημ ςεκμηοίχρη ςξσ δικαιώμαςόπ ςξσ και ειδικόςεοα έυξσμ ποξρκξμιρςεί μόμξμ μια έμξοκη 

βεβαίχρη ή έμα ποόρταςξ ςξπξγοατικό, ςξ δικαίχμα είμαι απξοοιπςέξ. 

Σπξυοεχςική η ποξρκόμιρη Δ9 πξσ μα απξδεικμύει όςι ςξ ακίμηςξ είυε δηλχθεί από ςξ δικαιξύυξ εμςόπ ςξσ 

παοαπάμχ διαρςήμαςξπ 

παοάδειγμα 

Γ Ρ  Ξ Θ Υ Δ Θ Α Δ Θ Ι Α Θ Ω Λ Α  Ξ Ρ 

Γ-
1 

ΔΘΔΞΡ ΔΘΙΑΘΩΛΑΞΡ 
Ολήοηπ κσοιόςηςα  υ Φιλή κσοιόςηςα  Δπικαοπία  Δξσλεία (π.υ. διόδξσ)  

 

ΟΞΡΞΡΞ ΔΘΙΑΘΩΛΑΞΡ ΔΟΘ ΞΘΡ ΔΙΑΞ Ή ΙΚΑΡΛΑ 100/100  

 

Γ Ρ  Ξ Θ Υ Δ Θ Α Δ Θ Ι Α Θ Ω Λ Α  Ξ Ρ 

Γ-2 ΡΞΘΥΔΘΑ ΟΠΞΡΙΞΛΘΕΞΛΔΜΩΜ ΘΚΩΜ 



Α/Α Δίδξπ ίςλξσ Αοιθμόπ ίςλξσ Ζμεοξμημία ίςλξσ Δκδξύρα Αουή / ρςξιυεία 

ρσμβξλαιξγοάτξσ 

Αο. εύυξσπ ΤΔΙ 

1      

2      

3      

4      

Α/Α Σπξθηκξτσλακείξ όμξπ Αοιθμόπ Τύλλξ Δγγοατήπ Ζμεοξμημία Αιςία Ιςήρηπ Οξρξρςό Δικαιώμαςξπ 

1      Ιληοξμξμιά 100/100 

2        

3        

4        

Δάμ ςξ δηλξύμεμξ δικαίχμα απξκςήθηκε με ΥΠΖΡΘΙΖΡΘΑ ή με ΙΚΖΠΞΜΞΛΘΑ υχοίπ ποάνη απξδξυήπ ή άλλη ιρξδύμαμη ποάνη, 

ρσμπληοώρςε ςα ρυεςικά έγγοατα 
1 ΔΜΞΠΙΖ ΒΔΒΑΘΩΡΖ 66/2018 Έλλη Λάοκξσ Ρσμβξλ/τξπ Οεοιρςεοίξσ 5  

2 Δ9 2018 6  

 7  

4 8 

 

ΙΣΠΘΑ ΔΘΔΖ ΘΚΩΜ ( ΔΜΔΔΘΙΘΙΖ ΑΟΑΠΘΗΛΖΡΖ) 

Ρσμβξλαιξγοατικό 

έγγοατξ 

Eκδόςηπ Ρσμβξλαιξγοάτξπ Ηα ποέπει μα αμαγοάτεςαι ςξ επώμσμξ ρσζύγξσ και ςξ 

παςοώμσμξ ςηπ Ρσμβξλαιξγοάτξσ καθώπ και η έδοα) 

Οοάνη Οοξέδοξσ 

Δικαρςηοίξσ 

Eκδόςηπ: Δικαρςήοιξ, αοιθμόπ: κεμόπ ετόρξμ δεμ ποξκύπςει. (π.υ εγγοαπςέεπ 

ποξρχοιμέπ διαςαγέπ) 

Δικαρςική Απόταρη 
 Eκδόςηπ: Δικαρςήοιξ, έδοα ςξσ Δικαρςηοίξσ (π.υ ποξρημείχρη σπξθήκηπ) 

 

Διαςαγή πληοχμήπ 

 

εκδόςηπ Διοημξδικείξ ή Οοχςξδικείξ 

Δεμ είμαι δικαρςική απόταρη. 

 

Μόμξπ 

Δκδόςηπ: Βξσλή ςχμ Δλλήμχμ, 

Αιςία κςήρηπ: Μόμξπ 

 

Οαοαυχοηςήοιξ 

 

Δκδόςηπ: ΞΔΙ ή Σπξσογείξ ΙΚΟ 

Aιςία κςήρηπ: παοαυώοηρη από Δημόριξ Τξοέα. 

Οαοαυχοηςήοια ΥΠΖΡΖΡ και ποξρύμτχμα δεμ γίμξμςαι δεκςά ραμ ςίςλξι, παοά 

μόμξμ ραμ απξδεικςικά υοηρικςηρίαπ. 

Οεοίληφη 

καςακσοχςικήπ 

έκθερηπ 

 

Δίδξπ ςίςλξσ: Ιαςακσοχςική Έκθερη 

Δκδόςηπ: Ρσμβξλαιξγοάτξπ 

Αιςία κςήρηπ: Ολειρςηοιαρμόπ. 

Όςαμ έυξσμε κσοιόςηςα βάρη πλειρςηοιαρμξύ όλεπ ξι εμποάγμαςεπ αρτάλειεπ και 



καςαρυέρειπ επί ςξσ ακιμήςξσ με ποξγεμέρςεοη ημεοξμημία μεςαγοατήπ καςά ςξσ 

ρσγκεκοιμέμξσ ξτειλέςη ακσοώμξμςαι. 

ίςλξπ Ηαμόμςξπ εκδόςηπ καςά πεοίπςχρη, κεμό πξρξρςό και κεμή αιςία κςήρηπ. 

Δαμειρςική Ρύμβαρη 
Δαμειρςική Ρύμβαρη και Δκδόςη: ΑΔ και αμείξ Οαοακαςαθηκώμ & Δαμείχμ. Ξι 

Δαμειρςικέπ ρσμβάρειπ ςξσ Ο&Δ δεμ έυξσμ αοιθμό ςίςλξσ (παοαμέμει κεμόπ) 

Ιαςαρυεςήοια έκθερη Eκδόςηπ ξ Δικαρςικόπ επιμεληςήπ. 

Έγγοατα 

υοηρικςηρίαπ 

Tα λξιπά ρςξιυεία ςίθεμςαι καςά πεοίπςχρη, αμαλόγχπ ςξσ εγγοάτξσ πξσ 

ποξρκξμίζεςαι. 

Ρςιπ κληοξμξμιέπ υχοίπ απξδξυή κληοξμξμιάπ καςαυχοξύμε: 

Α) Αμ σπάουει 

διαθήκη : 

 Κηνιαουική Οοάνη Ηαμάςξσ. (αοιθμόπ/ςόμξπ, ημ/μια, κεμόπ εκδόςηπ) 

 Οοακςικό Δημξρίεσρηπ Διαθήκηπ. Από ςξ αμςίγοατξ ςηπ δημξριεσμέμηπ 

διαθήκηπ καςαυχοξύμε αο. Οοακςικξύ, ημ/μία δημξρίεσρηπ, και εκδόςη ςξ 

Δικαρςήοιξ. ΟΠΞΡΞΥΖ !!!!ΑΟΑΘΔΘΑΘ ΟΑΜΑ Ξ ΟΠΑΙΘΙΞ ΛΑΕΘ ΛΔ Ξ 

ΡΩΛΑ ΖΡ ΔΘΑΗΖΙΖΡ 

 Οιρςξπξιηςικό πεοί μη δημξρίεσρηπ άλληπ διαθήκηπ, ραμ αοιθμόπ ςίθεςαι 

ξ αοιθμόπ ποχςξκόλλξσ ςξσ πιρςξπξιηςικξύ, η ημ/μια έκδξρήπ ςξσ, και 

εκδόςηπ ξ γοαμμαςέαπ ςξσ Δικαρςήοιξσ. 

 Οιρςξπξιηςικό πεοί μη απξπξίηρηπ κληοξμξμιάπ ραμ αοιθμόπ ςίθεςαι ξ 

αοιθμόπ ποχςξκόλλξσ ςξσ πιρςξπξιηςικξύ, η ημ/μια έκδξρήπ ςξσ, και 

εκδόςηπ ξ γοαμμαςέαπ ςξσ Δικαρςήοιξσ. 

Β) Αμ δεμ σπάουει 

διαθήκη 

 

 Κηνιαουική Οοάνη Ηαμάςξσ. (αοιθμόπ/ςόμξπ, ημ/μια, κεμόπ εκδόςηπ) 

 Οιρςξπξιηςικό εγγσςέοχμ ρσγγεμώμ.(αο.ποχς, ημ/μια έκδξρηπ, εκδόςηπ 

ΞΑ) 

 Οιρςξπξιηςικό πεοί μη δημξρίεσρηπ διαθήκηπ, ραμ αοιθμόπ ςίθεςαι ξ 

αοιθμόπ ποχςξκόλλξσ ςξσ πιρςξπξιηςικξύ, η ημ/μια έκδξρήπ ςξσ, και 

εκδόςηπ ξ γοαμμαςέαπ ςξσ Δικαρςήοιξσ.(Δτόρξμ ξ θάμαςξπ είμαι ποιμ ςημ 

1-2-2013 απαιςείςαι πιρςξπξιηςικό και από ςξ Οοχςξδικείξ και από ςξ 

Διοημξδικείξ) 

 Οιρςξπξιηςικό πεοί μη απξπξίηρηπ κληοξμξμιάπ ραμ αοιθμόπ ςίθεςαι ξ 

αοιθμόπ ποχςξκόλλξσ ςξσ πιρςξπξιηςικξύ, η ημ/μια έκδξρήπ ςξσ, και 

εκδόςηπ ξ γοαμμαςέαπ ςξσ Δικαρςήοιξσ.(Δτόρξμ ξ θάμαςξπ είμαι ποιμ ςημ 

1-2-2013 απαιςείςαι πιρςξπξιηςικό και από ςξ Οοχςξδικείξ και από ςξ 

Διοημξδικείξ) 

 



13.- Ιληοξμξμηςήοιξ: 
Δκδόςηπ είμαι ξ Γοαμμαςέαπ ςξσ Οοχςξδικείξσ (από ςξ 1/3/2013 και έπειςα ςξσ 

Διοημξδικείξσ) 

Αο. ίςλξσ/ Ζμεο/μία 

ίςλξσ 
Ρσμπληοώμεςαι ξ αοιθμόπ ςξσ έγγοατξσ και η ημεοξμημία έκδξρήπ ςξσ 

Δκδξύρα αουή/ 

Ρςξιυεία 

Ρσμβξλαιξγοάτξσ 

Ρσμπληοώμεςαι η Δκδξύρα Αουή ςξσ ςίςλξσ κςήρεχπ π.υ Δικαρςήοιξ – Όμξμα 

δικαρςηοίξσ, Ρσμβξλαιξγοάτξπ- Ρςξιυεία Ρσμβξλαιξγοάτξσ (ξμξμαςεπώμσμξ και 

έδοα). 

Ωπ εκδόςηπ εγγοάτξσ ρε πεοίπςχρη πξσ μια θέρη δεμ είμαι ποξρχπξπαγήπ δεμ 

καςαυχοείςαι τσρικό ποόρχπξ. Για παοάδειγμα ΜΞΛΑΠΥΘΑ ΔΣΘΙΖΡ ΑΘΙΖΡ, 

ΣΟΞΣΠΓΔΘΞ ΔΠΓΑΡΘΑΡ, ΟΠΞΔΔΠΞΡ ΖΡ ΔΖΛΞΙΠΑΘΑΡ και όυι ξ Μξμάουηπ ΥΥΥΥΥΥ, 

ξ Σπξσογόπ ΣΣΣΣΣΣ ή ξ ποόεδοξπ ςηπ Δημξκοαςίαπ ΕΕΕΕΕΕ. 

Αο. εύυξσπ ΤΔΙ 
Ρσμπληοώμεςαι ξ αοιθμόπ και η ημεοξμημία ςεύυξσπ ΤΔΙ, ρςξ ξπξίξ δημξριεύθηκε 

ξ ςίςλξπ κςήρεχπ 

Σπξθηκξτσλακείξ 

Λεςαγοατήπ / 

εγγοατήπ 

Ρσμπληοώμεςαι ςξ Σπξθηκξτσλακείξ ρςα βιβλία ςξσ ξπξίξσ έυει καςαυχοιρςεί ξ 

ςίςλξπ κςήρεχπ 

όμξπ/ Αοιθμόπ / 

Ζμεο/μία Λεςαγοατήπ 

/ εγγοατήπ 

Ρσμπληοώμεςαι ξ ςόμξπ, ξ αοιθμόπ και η ημεοξμημία εγγοατήπ ςξσ ςίςλξσ κςήρηπ, 

ετ’ όρξμ ποξρκξμίζεςαι πιρςξπξιηςικό μεςαγοατήπ από ςξ Σπξθηκξτσλακείξ, 

διατξοεςικά ςα ρςξιυεία ασςά παοαμέμξσμ κεμά. 

 

ΟΠΞΓΔΜΔΡΔΠΞΘ ΘΚΞΘ 

ΙΑΑΥΩΠΖΡΖ 

Δεμ καςαυχοξύμε ποξγεμέρςεοξσπ ςίςλξσπ: 

 Ρε Ρ.Δ.Θ., Ρσμέμχρηπ και Αμςαλλαγήπ γεχςεμαυίχμ. 

  Ρε γξμικέπ παοξυέπ/ δχοεέπ. . 

Αμςίθεςα: 

Ρε πεοίπςχρη, πξσ ξ ποξγεμέρςεοξπ ποξρκξμιζόμεμξπ ςίςλξπ είμαι ΡΔΘ, κοαςείςαι ποξρχοιμώπ και 

καςαυχοείςαι καμξμικά υχοίπ πξρξρςό 

Όςαμ μεςαβιβάζεςαι η επικαοπία και κοαςείςαι η φιλή κσοιόςηςα, ξ αουικόπ ςίςλξπ ςηπ κσοιόςηςαπ είμαι 

απαοαίςηςξπ εμεογόπ ςίςλξπ για ςημ κςήρη ςηπ φιλήπ κσοιόςηςαπ, και ρε ασςόμ καςαυχοείςαι ςξ πξρξρςό. 

Ρε εναιοεςικέπ πεοιπςώρειπ είμαι ρκόπιμξ μα κοαςηθξύμ απώςεοξι- μη εμεογξί ςίςλξι ρςξ δικαίχμα όςαμ 

έυξσμ μα ποξρδώρξσμ κάςι ρε ασςό, π.υ όςαμ δίμξσμ πληοόςηςα ρςημ πεοιγοατή ςξσ ακιμήςξσ υχοίπ ςξσπ 

ξπξίξσπ δεμ είμαι δσμαςή η καςαυώοηρη ςξσ δικαιώμαςξπ. Ρςημ πεοίπςχρη ασςή ξ ςίλξπ καςαυχοείςαι 

ποξρχοιμά με ςημ αμςίρςξιυη αιςία κςήρηπ και μηδεμικό πξρξρςό. 

ΘΚΞΘ ΔΘΙΑΘΞΟΑΠΞΥΩΜ 

Δεμ καςαυχοξύμςαι ςίςλξι δικαιξπαοόυχμ. 



Δναιοξύμςαι ξι ΡΔΘ. 

 

5. ΟΘΡΞΟΞΘΖΘΙΑ ΛΔΑΓΠΑΤΖΡ 

ΛΔΑΓΠΑΤΞΛΔΜΑ ΔΘΙΑΘΩΛΑΑ 

Ισοιόςηςεπ, Δξσλείεπ, Λεςαλλειξκςηρία, Λακοξυοόμιεπ Λιρθώρειπ, Υοξμξμεοιρςικέπ Λιρθώρειπ, Leasing. 

ΡΣΛΟΚΖΠΩΜΔΑΘ Ξ ΣΟΞΗΖΙΞΤΣΚΑΙΔΘΞ// ΤΟΜΟΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ//ΑΠΘΗΛΞΡ ΛΔΑΓΠΑΤΖΡ 

//ΖΛΔΠΞΛΖΜΘΑ ΛΔΑΓΠΑΤΖΡ 

ΡΞΘΥΔΘΑ ΔΙΔΞΖ 

Ρςα ρςξιυεία ςξσ ρσμβξλαιξγοάτξσ, πξσ ρσμέςανε ςξ ρσμβόλαιξ, καςαυχοείςαι ςξ ξμξμαςεπώμσμό ςξσ και 

η έδοα ςξσ, ακοιβώπ όπχπ ποξκύπςξσμ από ςξμ ςίςλξ ρςημ ξμξμαρςική. 

Ρε πεοίπςχρη αμαπλήοχρηπ ρσμβξλαιξγοάτξσ καςαυχοξύμςαι ςα ρςξιυεία ςξσ ρσμβξλαιξγοάτξσ πξσ 

αμαπληοώμεςαι και όυι ςξσ αμαπληοχςή-σπξγοάτξμςξπ. 

Ρε πεοιπςώρειπ γσμαικώμ ρσμβξλαιξγοάτχμ πξσ έυξσμ παμςοεσςεί καςαυχοξύμςαι και ςα δσξ επίθεςα 

(παςοικό-ρσζσγικό) όπχπ αματέοξμςαι ρςξ ρσμβόλαιξ. 

 


