
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Ε-9 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΟΥΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

1.ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΔΗΛΩΣΗΣ: Όλα τα μέλη που κατέχουν τίτλο ιδιοκτησίας, (πλήρη κυριότητα 

ψηλή κυριότητα, επικαρπία). 

2. ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ: Aπό αποκτήσεως αναδρομικά (με συμπληρωματική – διορθωτική 

δήλωση από το 2014 ηλεκτρονικά. 

3. ΤΙ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ Ε-9: Στο Ε-9 δηλώνονται τρια ανεξάρτητα περιουσιακά στοιχεία ως 

εξής: 

    α. Το οικόπεδο που αποκτήθηκε με συμβόλαιογραφική πράξη. (Χρειάζεται ο αριθμός 

συμβολαίου,  ημερομηνία συμβ. Πράξης, ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ συμβολαιογράφου) 

και από φέτος ηλεκτρονικό  τοπογραφικό με κωδικό δήλωσης ΚΟΔ (αριθμός ανάρτησης 

στο κτηματολόγιο).  

    β. Η αποθήκη (δηλώνεται ως βοηθητικός χώρος) επιφάνειας 81,00 τ.μ. με αρ. Αδείας 

1035/1968. (Χρησιμοποιείται ο ίδιος αριθμός συμβολαίου κλπ στοιχεία που δηλώθηκε 

το οικόπεδο).  

   γ. Το παραλιακό αγροτεμάχιο  επιφανείας 10.788,33 τ.μ. (Χρησιμοποιείται ο ίδιος 

αριθμός συμβολαίου κλπ στοιχεία που δηλώθηκε το οικόπεδο). Για το παραλιακό 

αγροτεμάχιο υπάρχει επισυναπτόμενο το νέο τοπογραφικό με αριθμό ΚΟΔ 5251 το 

οποίο μπορούν οι οικοπεδούχοι να το τυπώσουν και να το προσκομίσουν στην 

συμβολαιογράφο, ή να το επικαλεσθούν για διόρθωση του Ε-9 (ως αιτία μεταβολής – 

νεότερη καταμέτρηση). 

 4. ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ:  Τα (α) και (β)  δηλώνονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 

(ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ή ΟΙΚΙΣΜΟΥ) ΚΑΙ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ (ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ) ως δύο 

ανεξάρτητα περιουσιακά στοιχεία (το σύστημα δίδει ξεχωριστό αριθμό ΑΤΑΚ). 

Το (γ) δηλώνεται στον ΠΙΝΑΚΑ 2: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΠΕΔΩΝ 

5. ΠΩΣ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ: Το οικόπεδο δηλώνεται με τα τετραγωνικά που αναφαίρονται στο 

συμβόλαιο. ΠΡΟΣΟΧΗ απαιτείται όλοι οι οικοπεδούχοι να δηλώσουν (διορθωτική 

πράξη) οδό πρόσοψης και οδούς τετραγώνου, καθώς και αριθμό προσόψεων και μήκος 

πρόσοψης. Αν δεν υπάρχουν τα στοιχεία αυτά στο τοπογραφικό τους μπορούν να τα 

εντοπίσουν από τον οδηγό του οικισμού. Σε περίπτωση νεότερης καταμέτρησης που 

υπάρχει διαφορά απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη διόρθωσης και τροποποίηση του 

Ε-9. Τα βήματα που ακολουθούνται για την δήλωση του οικοπέδου είναι τα ακόλουθα: 

    α. http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/index.html 

 

 

http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/index.html


    β. Επιλογή Ο λογαριασμός μου 

 

    γ. Επιλογή Εφαρμογές 

 

     δ.  Επιλογή Ε-9 Εφαρμογή Περιουσιολογίου 

 



    ε. Επιλογή Είσοδος 

 

    στ.  Πρώτα Επιλογή του έτους πρώτης δήλωσης (του έτους που αποκτήθηκε το 

ακίνητο)  

              Στη συνέχεια επιλογή Δημιουργία Τροποποιητικής δήλωσης  

 

    ζ. Στη συνέχεια από τις διαθέσιμες ενέργειες επιλέγουμε τον Πίνακα 1 αν θέλουμε να 

δηλώσουμε το οικόπεδο ή την αποθήκη, ή τον Πίνακα 2 αν θέλουμε να δηλώσουμε το 

παραλιακό αγρόκτημα.

 



    η. Αφου πατήσουμε στο βελάκι της επιλογής που θέλουμε εμφανίζεται ο παρακάτω 

πίνακας όπου επιλέγουμε τι επιθυμούμαι. 

 

   η. Με την επιλογή της επιθυμίας εμφανίζεται ο παρακάτω πίνακας που 

συμπληρώνουμε (για την αποθήκη) ως το δείγμα. 

 

 

1. Δήλωση νέου κτίσματος/οικοπεδου εφόσον 

δεν έχουμε δηλώσει την αποθήκη ή το 

οικόπεδο. 

2. Μεταβολή στοιχείων κτίσματος/οικοπέδου 

εφόσον κάποιο από τα στοιχεία που έχουμε 

δηλώσει είναι λανθασμένα 

3. Διαγραφή κτίσματος/οικοπέδου εφόσον το 

πουλήσαμε το συγκεκριμένο έτος ή το έχουμε 

γράψει δύο φορές 
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     Θ. Στη συνέχεια πατάμε από τις διαθέσιμες ενέργειες την επιλογή Ολοκλήρωση εισαγωγής 

κτίσματος (εφόσον πρόκειται για την αποθήκη) 

Και συνεχίζουμε την μεταφορά των στοιχείων αυτόματα για τα επόμενα έτη (μέχρι και το 

2019) Το σύστημα τα κάνει αυτόματα εφόσον απαντήσετε θετικά στην ερώτηση. 

   ι.  Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και με το αγροτεμάχιο με την διαφορά ότι θα σας 

ρωτήσει το σύστημα να προσδιορίσετε την περιοχή του αγροτεμαχίου (Περιοχή Ευβοίας, 

Διαμέρισμα Κ.Δ. Κάρυστος Αετός Μπούρος, Λουτράκια). Το αγροτεμάχιο βρίσκεται Νοτιο 

Ανατολικά της επαρχιακής οδού Καρύστου Πλατανιστού. Ο κάθε οικοπεδούχος έχει ποσοστό 

0,117, επί του αγροκτήματος και των βοηθητικών χώρων (αποθήκης και δεξαμενής), έτος αδείας 

βοηθητικών κτισμάτων 1968, συνολική επιφάνεια 81τμ, μήκος πρόσοψης κτίσματος 8,95, μήκος 

πρόσοψης αγροκτήματος 150,60, αρδεύσιμο ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ με απόσταση από την 

θάλασσα 20μ.   
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Εντός του αγροτεμαχίου υπάρχει γεώτρηση την οποία το 2018 δήλωσε ο συνεταιρισμός 

λόγω νέας νομοθετικής απαίτησης προκειμένου εκδοθεί ο αντίστοιχος αριθμός ΕΜΣΥ 

από την νομαρχία. Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί ο συγκεκριμένος αριθμός αλλά για 

συμβολαιογραφικές πράξεις χρησιμοποιείται ο παρακάτω αριθμός πρωτοκόλλου, ο 

οποίος φαίνεται και στο συνημμένο νέο τοπογραφικό του παραλιακού κτήματος το 

οποίο είναι αναρτημένο και στο κτηματολόγιο με τον αριθμό ΚΟΔ που επίσης 

επισυνάπτεται. 

 

 

 

           Επίσης για σκοπούς συμβολαιογραφικής χρήσης πρέπει οι οικοπεδούχοι να γνωρίζουν ‘οτι 

έχει γίνει και νομιμοποίηση αυθαιρέτου (Επισκευή μάνδρας και εσωτερικού χώρου του 

παραλιακού η οποία αν απαιτηθεί δύναται να δοθεί στα μέλη. 

 Επίσης για σκοπούς μεταβίβασης του ακινήτου απαιτείται βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ και 

αρδευτικών ελών από τον Δήμο. Δείγμα της επισυνάπτεται για ενδεχόμενη χρήση. 

 

 

 

 



 



 


