Για να υποβάλετε
ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
(από 3/8/2021 θεωρείται εκπρόθεσμη, δηλαδή ενδέχεται να μην εξετασθεί ώστε να
περιληφθούν τα στοιχεία της στη βάση της ανάρτησης)

Για κάθε δικαίωμα , για το οποίο θέλετε να επανεξεταστούν τα στοιχεία που έχουν
αναρτηθεί στους πίνακες της προανάρτησης και εμφανίζονται στο σχετικό απόσπασμα,
υποβάλετε ξεχωριστή ΑΙΤΗΣΗ.
Εάν τα στοιχεία που θέλετε να αλλάξετε δεν αφορούν δικαίωμα , υποβάλετε μία ΑΙΤΗΣΗ
ανά Καλλικρατικό Δήμο (εάν έχετε δηλώσει δικαιώματα σε παραπάνω από έναν
Καλλικρατικό Δήμο), και συμπληρώνετε όταν σας ζητηθεί έναν, οποιοδήποτε, από τους
κωδικούς ιδιοκτησίας που αναφέρονται στη Δήλωση σας.
Ακολουθείτε τα εξής βήματα:
1. Επιλέγετε περιοχή:

2. Επιλέγετε εργασία:

3. Συμπληρώνετε τα στοιχεία:

Ο κωδικός ιδιοκτησίας αναφέρεται στο απόσπασμα για κάθε δικαίωμα και έχει 18
ψηφία:
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4. Τσεκάρετε τους λόγους για τους οποίους υποβάλετε αίτηση επανεξέτασης
στοιχείων:

Εδώ αναγράφεται τα στοιχεία του «τρίτου» για τον οποίο ενίστασθε σε σχέση με το
ότι, πως, ήδεν έχει,εγγραφεί στην προανάρτηση.
Κάθε περίπτωση για την οποία υποβάλετε Αίτηση Επανεξέτασης την αναγάγετε
σε μια από τις παραπάνω αιτίες.
5. Αναφέρετε αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους ζητάτε τις διορθώσεις και
υποβάλετε Αίτηση. Αν οι λόγοι που επικαλείσθε αιτιολογούνται από έγγραφα που
έχετε ήδη καταθέσει με τη δήλωση σας, αρκεί να τα αναφέρετε, δεν χρειάζεται να
τα επανυποβάλετε.

6. Εάν επικαλείσθε πρόσθετα έγγραφα για να τεκμηριώσετε τη διόρθωση των
προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων της Προανάρτησης , πέραν αυτών που
έχετε ήδη υποβάλει με την αρχική σας, τα οποία και δεν ξανά υποβάλλετε,
αναφέρετε τον αριθμό των εγγράφων που θα καταθέσετε.

Η καρτέλα για την κατάθεση των εγγράφων θα ανοίξει αφού ολοκληρώσετε το
βήμα 7
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7. Πατήστε στην ένδειξη:

8. Εάν έχετε αναφέρει ότι θα υποβάλετε έγγραφα, ακολουθήστε τις οδηγίες της
καρτέλας που εμφανίζεται:
ΥΠΟΒΟΛΗ

ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΑΦΜ:---------------ΚΙΝΗΤΟ: ----------EMAIL: -------------@-----.-Κωδικός Ιδιοκτησίας: 320401111111111112

Εάν, προηγούμενα, είχατε ανεβάσει, με τον ίδιο κωδικό ιδιοκτησίας, αρχεία, εμφανίζεται
επιπρόσθετα η παρακάτω λίστα:
Υπάρχοντα Έγγραφα (Εάν ήδη έχετε ανεβάσει έγγραφα θα εμφανισθούν στο πίνακα)

Ονομα Αρχείου
gia na katauesete etisi epanejetasis.pdf
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Πατώντας Delete διαγράφετε το αρχείο, View εμφανίζεται το αρχείο και Close View δεν
εμφανίζεται πλέον στην οθόνη.
Μπορείτε να ανεβάσετε (και να διαγράψετε) όσα έγγραφα θέλετε. Αν έχετε εξέλθει από τη
διαδικασία της Υποβολής Αίτησης Επανεξέτασης Στοιχείων και θέλετε να προσθέσετε,
διαγράψετε ή δείτε έγγραφα , σε διαφορετικό δηλαδή χρόνο, θα συνεχίσετε με τη διαδικασία
της κατάθεσης Εγγράφων.

Αρχεία που γίνονται δεκτά είναι της μορφής: pdf, jpg, dxf, dwg.
Μη χρησιμοποιείτε αρχεία μεγαλύτερα των 40ΜΒ

Πατήστε ΕΔΩ για να υποβάλλετε Αίτηση
Επανεξέτασης Στοιχείων
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ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Μπορείτε να συμπληρώσετε την Αίτηση Επανεξέτασης Στοιχείων, όπως εμφανίζεται στη σελίδα του
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/images/AITISI_PROANARTISI.pdf
και να την υποβάλετε:
•

με email, ΜΟΝΟ στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
o Για δικαίωμα στον ΟΤΑ Αγ. Νικολάου ktima.agiounikolaou@gmail.com
o Για δικαίωμα στον ΟΤΑ Ιεράπετρας ktima.ierapetra@gmail.com
o Για δικαίωμα στον ΟΤΑ Οροπεδίου ktima.agiounikolaou@gmail.com
o Για δικαίωμα στον ΟΤΑ Σητείας ktima.sitia@gmail.com

•

στα Γραφεία Κτηματογράφησης εφόσον κλειστεί ραντεβού
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