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Ο.Σ.ΜΟ.Σ.Α.Ο ΙΚΑΡΟΣ Συν. Π.Ε. 

 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ 

 Αγαπητά μέλη, 

Με αφορμή την Εθνική μας Επέτειο, σας ευχόμαστε ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ. Είθε η πατρίδα 

μας να ξεπεράσει σύντομα και με επιτυχία τόσο την κρίση της πανδημίας όσο και τις 

προκλήσεις της γείτονος χώρας.  

Ο ΙΚΑΡΟΣ μέσα από την διαρκή δραστηριοποίηση - σε όση έκταση μπορούν τα 

οικειοθελώς απασχολούμενα μέλη του ΔΣ - σε τομείς που άπτονται του ενδιαφέροντος της 

πλειοψηφίας των μελών του, σας ενημερώνει εν συντομία στα παρακάτω: 

Ι. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

1.Σε εκτέλεση των αποφάσεων της φετινής ετήσιας τακτικής ΓΣ των μελών του 

Συνεταιρισμού, το ΔΣ επειδή δεν έλαβε από το ΥΕΘΑ απάντηση στο αίτημά του για επαναφορά 

του καθεστώτος παρακράτησης των ετήσιων συνδρομών – εισφορών (30€ σύνολο κατ΄ έτος) 

μέσω του ΜΤΑ & ΟΛΚΑ, παρακαλεί όλα τα μέλη μας να καταθέσουν τις συνδρομές του 2019 

και 2020 στην ΕΤΕ στο λογαριασμό GR190 1100 4000 000 040 48301 990 σε ετήσια βάση ή 15€ 

ανά εξάμηνο. Τα αρωγά να καταθέσουν μόνο την ετήσια συνδρομή των 24€. 

2. Λόγω της μη είσπραξης των προβλεπομένων εσόδων τα δύο τελευταία έτη, ο 

ΙΚΑΡΟΣ την τρέχουσα περίοδο αφενός αδυνατεί να χορηγήσει επί πλέον στεγαστικά δάνεια, 

πέραν αυτών που προορίζονται για την αγορά οικοπέδου και αφετέρου στους αιτηθέντες 

διαγραφή καταβάλει μόνο το εκ του καταστατικού προβλεπόμενο ποσό αποζημίωσης (άτοκα η 

συνεταιριστική μερίδα αφαιρουμένων των οφειλών. 

3. Στα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη συνεχίζεται η διανομή της δωρεάν παροχής 

της κάρτας με πολλές παροχές, όπως χρήση της ως σαν οικογενειακή κάρτα υγείας (μέχρι 5 

άτομα) για εκτέλεση ΔΩΡΕΑΝ ιατρικών εξετάσεων πανελλαδικά.  

4.Από τον Σεπτέμβριο δραστηριοποιήθηκε εταιρικό σχήμα στο οποίο συμμετέχει και 

ο ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ Μ.ΙΚΕ για παροχή υπηρεσιών αποκλειστικά στα μέλη του. Με την ίδια 

κάρτα που φέρει τον αριθμό μέλους, αρχικά τα μέλη μας εντός Αττικής και σε λίγο και σε άλλα 
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μέρη της χώρας, δύνανται να αποκτούν με διαδικασία κατ΄ οικον. διανομής, βασικά είδη 

διατροφής (κρέας, ψάρια, λάδι, κλπ) σε τιμές και ποιότητα ανταγωνιστικότερες του ΣΕΠΑ. 

Περισσότερες πληροφορίες θα αναρτηθούν στο site: www.osmosa.gr και θα σταλούν    e-mail 

εντός του Νοεμβρίου.  

5. Επίσης στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ο ΙΚΑΡΟΣ μέσω της 

θυγατρικής του εταιρείας ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ Μ.ΙΚΕ θα διαθέτει σε προνομιακές τιμές στα μέλη 

του πακέτα Φωτοβολταικών Συστημάτων για οικιακή χρήση, καθώς και τα πλέον σύγχρονα 

συστήματα θέρμανσης «ΙΚΑΡΟΣ Ηome, ΙΚΑΡΟΣ Basic & ΙΚΑΡΟΣ Pro», για αντικατάσταση των 

ρυπογόνων λεβήτων πετρελαίου και υγραερίου με τα προαναφερθέντα καινοτόμα συστήματα, 

που λειτουργούν με την αρχή της Μοριακής ταλάντωσης του νερού.  Για περισσότερες 

πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας. 

6. Τον Μάιο υπεγράφη το πρωτόκολλο συνεργασίας του ΟΣΜΟΣΑ με τον ΟΣΜΑΝ το 

οποίο ο ΟΣΜΟΣΑ εξουσιοδοτείται για την αξιοποίηση της περιουσίας του ΟΣΜΑΝ στην περιοχή 

της Κορακιάς, με αμοιβαία οφέλη. 

7. Τον Αύγουστο ολοκληρώθηκε η προκαταρτική φάση αξιολόγησης – συμφωνίας 

συνεργασίας του ΟΣΜΟΣΑ ‘’Ο ΙΚΑΡΟΣ’’ με την ΕΡΝΣΤ ΚΑΙ ΓΙΑΝΓΚ Α.Ε.  ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», η οποία σε συνδυασμό με την πρόσφατη αξιολόγηση από την 

ΕΔΕΕ και την απονομή (Νοε 2019) του πιστοποιητικού «EFQM ΑΡΙΣΤΕΙΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ», θα τα αξιοποιήσει κατάλληλα για την βέλτιστη μακρόχρονη 

συμφωνία συνεργασίας του ΟΣΜΟΣΑ ‘’Ο ΙΚΑΡΟΣ’’ Μ.ΙΚΕ με στρατηγικό επενδυτή από τις ΗΠΑ, 

για την έναρξη εκτέλεσης μεγάλων ενεργειακών προγραμμάτων αποκλειστικά στην πράσινη 

ενέργεια και δόμηση, με ότι αυτό θετικό θα συνεπάγεται για τον Συνεταιρισμό και τα μέλη του. 

8. Ολοκληρώθηκε πρόσφατα η διαδικασία αδειοδότησης του πρώτου Υβριδικού 

Πρατηρίου διάθεσης καυσίμων και Ηλ. Ενέργειας, στο οποίο βασικός μέτοχος είναι ο ΙΚΑΡΟΣ 

(με την καινοτόμα τεχνογνωσία του), με προοπτική μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του, - 

να διατίθενται στα μέλη μας, σε ειδικές τιμές, συναφή με αυτό προϊόντα και επί πλέον διάθεση 

συστημάτων παραγωγής Ηλ. Ενέργειας και φόρτισης ηλεκτρικών Ι.Χ. οχημάτων. Σύντομα θα 

αναρτηθούν στο site του Συνεταιρισμού περισσότερες πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα, 

την τεχνολογία κατασκευής του και τον χρόνο λειτουργίας του. 

9. Στις 8 Νοεμβρίου αναμένεται να εγκριθεί από την ετήσια τακτική ΓΣ του ΟΣΜΑΝ το 

σύμφωνο συνεργασίας του ΟΣΜΑΝ με τον ΟΣΜΟΣΑ ‘’Ο ΙΚΑΡΟΣ’’ Μ.ΙΚΕ για 25ετή μίσθωση 

εκτάσεως 3.500 στρεμμάτων ιδιοκτησίας του πρώτου για την ανάπτυξη πολύ μεγάλου 

ενεργειακού πάρκου και ήπιας μορφής παραθεριστικού συγκροτήματος επ΄ ωφελεία των 

μελών, σε συνεργασία με στρατηγικό επενδυτή. Σε αυτή την δραστηριότητα, πέραν του ΙΚΑΡΟΥ 

στο επενδυτικό σχήμα, δύνανται να συμμετάσχουν αυτοτελώς και μέλη μας, με αγορά 

αντίστοιχων μετοχών, με διασφαλισμένη μεγάλη κερδοφορία 25ετούς διάρκειας. Λεπτομέρειες 

θα δημοσιευθούν μετά την κύρωση της συμφωνίας, περί τα τέλη του έτους, όπου θα 

ανακοινωθεί και η κάλυψη συγκεκριμένων νέων θέσεων εργασίας κατά προτεραιότητα από 

μέλη των οικογενειών του ΟΣΜΟΣΑ και του ΟΣΜΑΝ. 
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ΙΙ. ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

1. Σε εκτέλεση των αποφάσεων της ΓΣ, ήδη δρομολογήθηκαν ενέργειες για τους 

οικισμούς Εξαμηλίων και Μηλιών.  Την τρέχουσα περίοδο ο ΙΚΑΡΟΣ συνεργάζεται με το 

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων/ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, 

ΤΑ και ΕΚΤ/ Τμήμα Υποδομών Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης για την 

εξασφάλιση επιχορηγήσεων για την εγκατάσταση ολοκληρωμένου πρότυπου δικτύου 

ύδρευσης στις εν λόγω περιοχές. Λεπτομέρειες θα σταλούν σύντομα στους ιδιοκτήτες 

οικοπέδων των ανωτέρω περιοχών. 

2. Στα θέματα κατασκευής κατοικιών ενεργειακής κλάσης Α+ ο ΟΣΜΟΣΑ ‘’Ο 

ΙΚΑΡΟΣ’’ Μ.ΙΚΕ, σε συνεργασία με το ΕΜΠ, ανέπτυξε πρωτοποριακό σύστημα κοχλιωτής 

θεμελίωσης, (έτσι θα κατασκευασθεί και το κτίριο του υβριδικού πρατηρίου καυσίμων) για 

κατασκευή προκατασκευασμένων κατοικιών χαμηλού κόστους, (κάτω των 500 ευρώ το τ.μ.) με 

προοπτική επιχορήγησης στις περιοχές Μηλιών, Εξαμηλίων και Καρύστου. Εντός του έτους θα 

ολοκληρωθούν οι διαδικασίες κατασκευής της πρώτης πιλοτικής ιδιόκτητης κατοικίας, στον 

οικισμό της Καρύστου. Κατασκευαστής είναι ο ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ Μ.ΙΚΕ. 

3. Ο ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ Μ.ΙΚΕ θα διαθέτει κτίρια (προκατασκευασμένα) 30, 60, 90, 

120 και 180 τ.μ. (μονο-όροφα ή διώροφα), για τοποθέτηση από μέλη μας και σε άλλες περιοχές 

της χώρας και πέραν των οικοπέδων που διατίθενται από τον Συνεταιρισμό.  

 

4. ΙΙΙ. ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

1. Σύμφωνα με απόφαση της ΓΣ, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία οριοθέτησης του 

Αιγιαλού, που είναι σε εξέλιξη την τρέχουσα περίοδο, για το παραλιακό αγροτεμάχιο των 11 

στρεμμάτων, θα αδειοδοτηθούν τα έργα κατασκευής εκκλησίας, εστιατορίου, αθλητικών 

χώρων, ενεργειακών σκιάστρων,  πισίνας και διαμόρφωσης της παραλίας.  Με την 

συγκέντρωση αφενός των αιτηθέντων Υπευθύνων Δηλώσεων από το ΔΣ του Συνεταιρισμού ΥΔ 

για την αποδοχή του Κανονισμού Ελέγχου και Λειτουργίας του παραλιακού και αφετέρου του 

αποθεματικού των 85.000 € (100 €  εφ άπαξ εισφορά ανά μεριδιούχο), θα ολοκληρωθούν οι εν 

εξελίξει κατασκευαστικές δραστηριότητες εντός του χώρου αυτού. 

2. Σε συνεργασία με τους Οικοπεδούχους, θα ακολουθήσει ενοικίαση του χώρου για 

κάλυψη αναγκών συντήρησης και εξωραϊσμού του οικισμού από τον ΟΣΜΟΣΑ ‘’Ο ΙΚΑΡΟΣ’’ 

Μ.ΙΚΕ αποκλειστικά ή επικουρικά, από την στιγμή που ο Δήμος θα αποδεχθεί το αίτημα 

προσάρτησης του οικισμού σε αυτόν. 

3. Το Δασαρχείο Αλιβερίου με το από 20.09.20 έγγραφό του, μας γνωστοποίησε ότι 

έκανε δεκτή την προσφυγή μας να μην χαρακτηρισθούν ως δασικά 17,20 τ.μ ( μέρους της όλης 

έκτασης των 10.7883,33 τ.μ) του ήδη ανηρτημένου σχετικού δασικού χάρτη, απoδεχόμενο ότι η 

εν λόγω έκτασης είναι χορτολιβαδική.  Κατόπιν αυτού εξαλείφθηκε και αυτή η κτηματολογική 

εκκρεμότητα που απασχολούσε τους οικοπεδούχους. Με έγγραφο της 20 Σεπ 2020, το 

Δασαρχείο Αλιβερίου γνωστοποίησε στον ΙΚΑΡΟ την απόφασή του για αναμόρφωση του 

σχετικού δασικού χάρτη, αποδεχόμενο το αίτημα μας να συμπεριληφθούν τα 17,2 τ.μ. 

(χαρακτηριζόμενα ως δασικά στον αναρτηθέντα χάρτη της περιοχής), στην ευρύτερη περιοχή 

των 10.788,33 τ.μ. ιδιοκτησίας των 850 οικοπεδούχων Καρύστου και διαπιστώνοντας ότι τα 

http://www.osmosa.gr/
mailto:osmosa.ikaros@gmail.com


 

www.osmosa.gr   email: osmosa.ikaros@gmail.com,   τηλ. 2106464803      σελ.4 
 

Ο.Σ.ΜΟ.Σ.Α.Ο ΙΚΑΡΟΣ Συν. Π.Ε. 

17,2 τ.μ. ανήκουν με τελεσίδικη πράξη του 1988 στους οικοπεδούχους του Ικάρου 

Συνεταιρισμού, και χαρακτηρίστηκαν ως χορτολιβαδική έκταση.  Κατόπιν αυτού εξαλείφθηκε 

και αυτή η κτηματολογική εκκρεμότητα που απασχολούσε τους οικοπεδούχους. 

4. Ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο η επέκταση δύο αξόνων του δικτύου ηλεκτροδότησης 

του οικισμού και φωταγωγήθηκαν η ανατολική περιφερειακή οδός Ακριτών και οι οδοί 

Κωνσταντίνου Κανάρη και Καραϊσκάκη με απώτερο σκοπό την ηλεκτροδότηση της Δεξαμενής 

Δ3 και της Γεώτρησης Γ1).  

5. Ολοκληρώθηκαν τα έργα παροχέτευσης των ομβρίων υδάτων του Πεδίο Π/Γ 

ελικοπτέρων. Σε χρόνο που θα ορίσει η Δημοτική αρχή με την Περιφέρεια, θα εγκαινιασθεί 

επίσημα ο χώρος που διετέθη για χρήση στο Δήμο και το ΥΕΘΑ.  Το πεδίο Π/Γ αναμένεται να 

εξοπλισθεί με  συνεργασία της Π.Α. και της  ΕΜΥ, για την λειτουργία του πρώτου Υβριδικού 

Μετεωρολογικού σταθμού της περιφέρειας, με την επωνυμία «ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ». Θα 

ακολουθήσει λεπτομερέστερη ενημέρωση και θα σταλούν προσκλήσεις εγκαινίων στα μέλη 

μας και την ΠΑ. 

6. Μετά από διαπραγματεύσεις με το οικείο τμήμα εσόδων της Καρύστου και στο 

πλαίσιο αγαστής συνεργασίας με τον Δήμο, διεγράφησαν όλες οι οφειλές ΤΑΠ προηγουμένων 

ετών των οικοπεδούχων σύμφωνα με το ν.4647/2019.  Για την ολοκλήρωση της εν λόγω πράξης 

και την αποφυγή ταλαιπωρίας των οικοπεδούχων ο ΟΣΜΟΣΑ κατέβαλε για λογαριασμό όλων 

των οικοπεδούχων το συνολικό αναλογούν ΤΑΠ για το οικόπεδο εκάστου καθώς και το ποσοστό 

εκάστου για 1/850 της έκτασης και της αποθήκης του παραλιακού αγροτεμαχίου. Κατόπιν 

αυτού όσοι συνάδελφοι επιθυμούν, μπορούν να προσέλθουν να παραλάβουν από τα γραφεία 

του ΙΚΑΡΟΥ την βεβαίωση περί μη Οφειλής ΤΑΠ 2020 για την μερίδα τους, με την προϋπόθεση 

ότι θα έχουν εξοφλήσει πρώτα όλες τις προηγούμενες οφειλές. 

7. Οι οφειλές για τους οικοπεδούχους του προγράμματος ΚΑΡΥΣΤΟΥ που έχουν 

εξοφλήσει όλα τα του προγράμματος είναι σήμερα 13,50 € (για το ΤΑΠ του 2020), πλέον των 

100€ (εφάπαξ άτοκη εισφορά για έργα ολοκλήρωσης του παραλιακού), τα οποία οφείλουν να 

καταβάλλουν στον λογαριασμό της ΕΤΕ GR600 1100 4000 000 040 48291 746 σύμφωνα με την 

απόφαση της φετινής ΓΣ και να παραλάβουν τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του 

παραλιακού. Ήδη τα νέα συμβόλαια που συντάσσονται τον περιλαμβάνουν υποχρεωτικά. 

8. Οι οφειλές των ασυνεπών οικοπεδούχων, (που όφειλαν από το παρελθόν για το 

οικόπεδο που απέκτησαν στον Αετό Καρύστου και δεν έκαναν συμβιβαστική πράξη 

αποπληρωμής), επιβαρύνθηκαν σύμφωνα με την απόφαση της ΓΣ, με τόκους υπερημερίας 3% 

για το 2019 και το Α’ εξάμηνο του 2020 και δρομολογήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες 

είσπραξης των οφειλών χωρίς νέα δυνατότητα διακανονισμού. Επίσης στους δικαιούχους 

οικοπέδων που δεν έχουν συνάψει αρχικό συμβόλαιο αγοράς, πέραν της όποιας αρχικής 

οφειλής των, καταλογίσθηκαν οι από το 2014 καταβληθέντες για την μερίδα τους φόροι ΕΝΦΙΑ 

και δρομολογήθηκε η διαδικασία επαναδιάθεσης των οικοπέδων σε νέους δικαιούχους, αν 

μέχρι τέλος Νοεμβρίου δεν έχουν υπογράψει συμβόλαια με τον Συνεταιρισμό. 

9. Επειδή η ΕΑΑΑ δεν απάντησε στην πρόταση του ΙΚΑΡΟΥ για κατασκευή στον 

οικισμό Αετού Καρύστου πρότυπου παραθεριστικού συγκροτήματος σε οικόπεδα ιδιοκτησίας 

του Συνεταιρισμού, με καθεστώς συν χρηματοδότησης και συνεκμετάλλευσης, τα οικόπεδα θα 

διατεθούν σε τρίτους.  
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10. Σε ότι αφορά το κτηματολόγιο, ο Συνεταιρισμός επεξεργάζεται την περίοδο αυτή 

τις τελευταίες περιπτώσεις μελών που κατέθεσαν καθυστερημένα τα δικαιολογητικά για 

καταχώρηση της μερίδας των στο κτηματολόγιο και επίσης επεξεργάζεται τις περιπτώσεις που 

προέκυψαν λάθη η μη καταχώρηση των πληρωμών στην ΕΚΧΑ Α.Ε. εκ μέρους του.  Για τα μέλη 

αυτά έχει εξασφαλισθεί η απαιτούμενη παράταση. Παρακαλούνται τα μέλη που έστειλαν στον 

ΙΚΑΡΟ τα προβλεπόμενα έγγραφα για την κτηματογράφηση, να μπουν στο κτηματολόγιο 

διαδικτυακά με τους κωδικούς taxis και ακολουθώντας τα 8 βήματα που είναι αναρτημένα 

στην ιστοσελίδα του Ικάρου (www.osmosa.gr) να κατεβάσουν το αποδεικτικό υποβολής 

δήλωσης. Σε περίπτωση που δεν έχει αναρτηθεί το αποδεικτικό δήλωσης να επικοινωνήσουν 

μαζί μας. Επίσης παρακαλούνται να ελέγξουν τα δηλωθέντα στοιχεία για αποφυγή λαθών από 

την εταιρεία του Κτηματολογίου του ΕΚΧΑ Α.Ε. 

11. Σχετικά με τις μεταβιβάσεις σε τρίτους, ή τέκνα, υπενθυμίζεται ότι απαιτούνται 

πέραν των υφισταμένων συμβολαίων, πρόσφατο τοπογραφικό και βεβαιώσεις (δίμηνης 

διάρκειας) από τον μηχανικό που έκανε αυτοψία στο οικόπεδο (μία για το οικόπεδο και μία για 

το παραλιακό αγροτεμάχιο) μαζί με λοιπά έγγραφα που δίδει ο Συνεταιρισμός, (άδεια 

αποθήκης, νομιμοποίηση μάνδρας, αρδευτικά τέλη και βεβαίωση μη οφειλής ΤΑΠ για το 2020). 

Επίσης απαιτείται από τον μεταβιβάζοντα έκδοση πιστοποιητικού δήλωσης ΕΝΦΙΑ πενταετίας, 

μέσω του taxis για κάθε ένα ακίνητο, δηλαδή για το οικόπεδο, την αποθήκη και το 

αγροτεμάχιο. Επειδή διαπιστώθηκε ότι πολλοί συνάδελφοι που απευθύνθηκαν σε λογιστές δεν 

έχουν δηλώσει σωστά τα ανωτέρω και για αυτό το λόγο αναρτήθηκαν οδηγίες στην ιστοσελίδα 

μας. 

ΙV ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 

12.  Λόγω της πανδημίας ο Συνεταιρισμός καταβάλει προσπάθειες ηλεκτρονικής 

εξυπηρέτησης των μελών του.  Σε περίπτωση που δεν εξυπηρετείστε, μέλη του ΔΣ θα είναι 

κάθε Τετάρτη 9.30 με 14.00 (με ραντεβού για αποφυγή συνωστισμού) στα γραφεία του ΙΚΑΡΟΥ 

Συν. Π.Ε. Δ. Σούτσου 40 Γ΄όροφος, ή για θέματα ενεργειακής φύσεως και κατασκευών στα 

γραφεία του ΟΣΜΟΣΑ ο ΙΚΑΡΟΣ Μ.ΙΚΕ Γλάδστωνος 3 στον 8ο όροφο κάθε Πέμπτη με ραντεβού, 

τις ίδιες ώρες, (τηλ. 2103808961, 6983504368) ή επικοινωνήστε με email: 

osmosa.ikaros@gmail.com 

     Εκ μέρους του ΔΣ 

          Ο Πρόεδρος 

Δρ Γ. Γερούλης Απτχος (Ι) ε.α. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

ΜΕ ΟΚΤΩ ΒΗΜΑΤΑ 

1. Επιλέγουμε στο διαδίκτυο την διεύθυνση https://www.ktimatologio.gr/ η στη μηχανήτου 

GoogleEΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
2.  Ανοίγει η παρακάτω εικόνα την οποία κλικάρουμε 

 

3.  Ανοίγει η παρακάτω εικόνα στην οποία επιλέγουμε την Τρίτη πράσινη γραμμή 

«Εκτύπωση αποδεικτικού υποβολής δήλωσης»   

 

4. Προβάλλεται η παρακάτω εικόνα και επιλέγουμα είσοδος  

 

5. Προβάλλεται η παρακάτω εικόνα στην οποία καταχωρούμε τους κωδικούς του 

προσωπικούς μας αριθμούς taxis. (username & password) 
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6. Κλικάρουμε στην επόμενη εικόνα στο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 

 

7. Εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα και κάνουμε κλικ στην δήλωση της Καρύστου 

 

8. Κάνουμε κλικ στην δήλωση επιθυμούμε και παρουσιάζεται η παρακάτω εικόνα 

την οποία εκτυπώνουμε. 
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