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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΣΤΠΟΤ 

«Κάνεηε ηο Κηημαηολόγιο… κηήμα ζας» 

με ηις εκπαιδεσηικές  βίνηεο-παροσζιάζεις ηων ψηθιακών εθαρμογών ηοσ. 

 

Σν Ειιεληθό Κηεκαηνιόγην,  παξνπζηάδεη κία ζεηξά εθπαηδεπηηθώλ βίληεν - 
παξνπζηάζεσλ κε γεληθό ηίηιν «Κάλεηε ην Κηεκαηνιόγην… θηήκα ζαο», νη νπνίεο 
απεπζύλνληαη ηόζν ζε επαγγεικαηίεο όζν θαη ζηνπο πνιίηεο. 

Ο ζθνπόο ησλ εθπαηδεπηηθώλ βίληεν – παξνπζηάζεσλ είλαη λα επεμεγήζνπλ κε 
εύιεπην ηξόπν ηε ρξήζε ησλ ςεθηαθώλ εθαξκνγώλ ηνπ Κηεκαηνινγίνπ,   

Σα εθπαηδεπηηθά βίληεν έρνπλ πνιιαπιή ρξεζηκόηεηα. Τπάξρνπλ ζε κνξθή βίληεν 
έηζη ώζηε, ζε ζπιινγηθό επίπεδν, λα γίλεηαη ε αληίζηνηρε παξνπζίαζε από ηνλ εηζεγεηή 
αιιά θαη ζε αηνκηθό επίπεδν ν ελδηαθεξόκελνο λα απνθηά “ζθαηξηθή εηθόλα” γηα ηελ 

εθάζηνηε ςεθηαθή εθαξκνγή, αιιά παξάιιεια κπνξεί θαλείο λα ηα εθηππώζεη ζε κνξθή 
παξνπζίαζεο (pdf) κε ζθνπό λα ηα ζπκβνπιεύεηαη ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο όπσο 

θαη ην αληίζηνηρν εγρεηξίδην.  
Βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Κηεκαηνινγίνπ 

(www.ktimatologio.gr/el/media-videos ) αιιά θαη ζηνπο επίζεκνπο ινγαξηαζκνύο ηνπ ζηα 

Μέζα Κνηλσληθήο Δηθηύσζεο, έηζη ώζηε λα έρνπλ όινη πξόζβαζε αλά πάζα ζηηγκή θαη λα 
κπνξνύλ λα ην απνζεθεύζνπλ, λα ην μαλαδνύλ όζεο θνξέο ρξεηαζηεί θιπ. 

Σν πξώην βίληεν δηάξθεηαο 18 ιεπηώλ αθνξά ζηελ Ηιεθηξνληθή Τπνβνιή 
Εγγξαπηέσλ πξάμεσλ από ηνπ δηθεγόξνπο.  

Πεξηιακβάλεη νδεγίεο γηα ηε δηαδηθαζία θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο πξόζβαζεο θαη 

ππνβνιήο πξάμεσλ, ηε δηαρείξηζε θαη ηε δεκηνπξγία ςεθηαθνύ θαθέινπ κε ηα ζηνηρεία 
ηνπ θάζε εγγξάθνπ, νδεγίεο γηα ηελ αλαδήηεζε θαη ηε εηζαγσγή ζηνηρείσλ  γηα θάζε 

πξόζσπν αιιά θαη γηα θάζε αθίλεην (πρ δεκηνπξγία νξηδόληησλ ηδηνθηεζηώλ), γηα ηελ 
εηζαγσγή εγγξαπηέσλ πξάμεσλ (ηίηινη θηήζεσο, πηζηνπνηεηηθά θιπ), ηνλ έιεγρν 
πιεξόηεηαο θαη ηελ ππνβνιή ηνπ θαθέινπ θαζώο θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ θαη ηε δηαδηθαζία 

πιεξσκήο ηειώλ θαη ηππηθώλ ειιείςεσλ. 
Σν Ειιεληθό Κηεκαηνιόγην,  θαιεί πνιίηεο θαη επαγγεικαηίεο λα εμνηθεησζνύλ κε 

ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ θαη λα «θάλνπλ ην Κηεκαηνιόγην… θηήκα ηνπο» κέζσ ησλ 
εθπαηδεπηηθώλ βίληεν – παξνπζηάζεσλ.  

http://www.ktimatologio.gr/el/media-videos


 
 

 


