Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ
1. Πατώντας: ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ μεταφέρεστε
στην

ιστοσελίδα

του

φορέα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ,

στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ΠΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ .

Εικ. 1

2. Είσοδος στην εφαρµογή.
Μπορείτε να εισέλθετε στην εφαρµογή µε την καταχώρηση των κωδικών
εισόδου σας στο taxisnet, όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα:

Εικ. 2

1

3. Πλέον, εµφανίζεται η ακόλουθη εικόνα:

Εικ. 3

4. Στην Αναζήτηση, επιλέγετε τον Νοµό και τον ΟΤΑ όπου βρίσκονται τα
ακίνητά σας, για τα οποία γίνεται η Προανάρτηση, όπως φαίνεται στην εικόνα
που ακολουθεί:

Εικ. 4

5. Αφού επιλέξετε τον Νοµό και τον ΟΤΑ, παρουσιάζεται λίστα µε τα ακίνητά σας
που βρίσκονται στον συγκεκριµένο ΟΤΑ. Στη λίστα αυτή, φαίνονται οι ΚΑΕΚ
που έχουν αποδοθεί στα ακίνητά σας, όπως παρουσιάζεται στην ακόλουθη
εικόνα:
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Εικ. 5

6. ∆εξιά από κάθε ΚΑΕΚ, υπάρχουν το λεκτικό AKΠ και ΑΚ∆. Επιλέγοντας το
AKΠ µπορείτε να δείτε και να ελέγξετε το προσωρινό Απόσπασµα του
Κτηµατολογικού Πίνακα για τον συγκεκριµένο ΚΑΕΚ που επιλέξατε. Οµοίως,
επιλέγοντας το ΑΚ∆ µπορείτε να δείτε και να ελέγξετε το προσωρινό
Απόσπασµα του Κτηµατολογικού ∆ιαγράµµατος του ΚΑΕΚ που επιλέξατε.

3

Εικ. 6

7.

Στο προσωρινό Απόσπασµα

Κτηµατολογικού

Πίνακα

(ΑΚΠ)

περιλαµβάνονται τα ακόλουθα έντυπα:
ΕΝΤΥΠΟ Α: Στοιχεία ∆ικαιούχου- Κωδικοί Ιδιοκτησίας. Το έντυπο περιλαµβάνει:

-

Tα προσωπικά στοιχεία του δικαιούχου, όπως έχουν καταχωρηθεί
στοΕθνικό Κτηµατολόγιο,

-

Tους κωδικούς ιδιοκτησίας των δικαιωµάτων, για τα οποία έχετε
υποβάλειδήλωση. Οι κωδικοί ιδιοκτησίας είναι αυτοί που αναγράφονταν
στο
«Αποδεικτικό Υποβολής ∆ήλωσης», που λάβατε κατά την υποβολή της
δήλωσης.

ΕΝΤΥΠΟ Α1: Απόσπασµα Πίνακα Προανάρτησης. Το έντυπο περιλαµβάνει τα
στοιχεία του ακινήτου και του δικαιώµατος του Κτηµατολογικού Πίνακα
Προανάρτησης, που αφορούν στην ιδιοκτησία κάθε δικαιούχου.
• Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ: περιγράφεται το ακίνητο για το οποίο έχει καταχωριστεί
δικαίωμά σας στους προσωρινούς Κτηματολογικούς Πίνακες της ανάρτησης (π.χ.
γεωτεμάχιο, διαμέρισμα).
• Β. ΕΓΓΡΑΠΤΕΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ: περιλαμβάνονται τα στοιχεία του δικαιώματος, για το
οποίο έχετε καταχωριστεί ως δικαιούχος στους προσωρινούς Κτηματολογικούς
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Πίνακες της ανάρτησης (π.χ. πλήρης κυριότητα, επικαρπία κ.ά., ποσοστό
συγκυριότηταςκ.λπ.).
• Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ
ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΚΑΕΚ :……….. καταγράφεται το σύνολο των δικαιούχων (π.χ.
συγκύριοι, τράπεζες κλπ), που έχουν δικαιώματα στο ακίνητο για το οποίο έχετε
υποβάλει δήλωση.
Αναλυτικότερη παρουσίαση του αποσπάσματος δείτε στην ένδειξη: ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ
Ελέγξτε την καταγραφή των στοιχείων του ακινήτου και του δικαιώματός σας και
εφόσον συμφωνείτε δεν χρειάζεται να προβείτε σε άλλη ενέργεια.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώσετε στις τυχόν παρατηρήσεις, όπου
επισημαίνονται ελλείψεις, σφάλματα και εκκρεμότητες που διαπιστώθηκαν κατά
την επεξεργασία της δήλωσής σας, ώστε να προβείτε εγκαίρως στις κατάλληλες
ενέργειες για την αποκατάστασή τους.

8. Στο προσωρινό

Απόσπασµα Κτηµατολογικού ∆ιαγράµµατος (ΑΚ∆)

περιλαµβάνεται
το
ΕΝΤΥΠΟ
Α2:
Απόσπασµα
∆ιαγράµµατος
Προανάρτησης. Στο έντυπο απεικονίζονται τα όρια και η θέση του ακινήτου
που αφορά κάθε δικαιούχο, όπως έχουν καταγραφεί στο Κτηµατολόγιο.
Στο έντυπο Α2 απεικονίζονται, πάνω σε χάρτη, τα όρια του γεωτεμαχίου που σας
αφορά με κόκκινη γραμμή. Μέσα στο περίγραμμα σημειώνεται ο αντίστοιχος ΚΑΕΚ
(Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου).
Στο κάτω μέρος του αποσπάσματος αναφέρονται:
• Το εμβαδόν κτηματογράφησης, δηλ. το εμβαδόν του γεωτεμαχίου, όπως
υπολογίστηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου.
• Το εμβαδόν δήλωσης/τίτλου, δηλ. το εμβαδόν το οποίο αναφέρεται στα στοιχεία που
υποβάλατε.
• Η αποδεκτή απόκλιση εμβαδού για το συγκεκριμένο γεωτεμάχιο.
Το εμβαδόν κτηματογράφησης ενδέχεται να διαφέρει από το εμβαδόν που
δηλώσατε. Εάν η διαφορά αυτή είναι μικρότερη από την αποδεκτή
απόκλιση, οφείλεται στις προδιαγραφές ακρίβειας του Κτηματολογίου και δεν
είναι απαραίτητο να προβείτε σε κάποια ενέργεια.
Στην περίπτωση που η διαφορά υπερβαίνει την αποδεκτή απόκλιση ή και η θέση
ή και το σχήμα του γεωτεμαχίου δεν είναι σωστό, θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση
επανεξέτασης κτηματολογικών στοιχείων.
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Εφόσον συµφωνείτε µε τα στοιχεία αυτά, δε χρειάζεται να προβείτε σε άλλη
ενέργεια.
Εφόσον δε συµφωνείτε µε κάποια από τα στοιχεία αυτά, έχετε το δικαίωµα
να υποβάλετε ατελώς αίτηση επανεξέτασης στοιχείων, εντός προθεσµίας
σαράντα πέντε (45) ηµερών από την ηµεροµηνία έναρξης της Προανάρτησης:


Κάνοντας χρήση της σχετικής

εφαρμογής στην ιστοσελίδα:

www.ktimamessinia.gr χωρίς να χρειασθεί να επισκεφθείτε το αρμόδιο
Γραφείο Κτηματογράφησης


Εναλλακτικά, μπορείτε να συμπληρώσετε την Αίτηση Επανεξέτασης
Στοιχείων, όπως εμφανίζεται στη σελίδα του ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
και να την υποβάλετε:

1. Υποβολή ερωτήσεων & αιτήσεων επανεξέτασης στοιχείων:
Ηλεκτρονικά, με email, ΜΟΝΟ στις κάτωθι
συγκεκριμένα:
Για τους ΟΤΑ:
-

ηλεκτρονικές δ/νσεις, και

ΑΓΑΛΙΑΝΗΣ ΑΓΡΙΛΙΑΣ (ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ) ΑΕΤΟΥ ΑΡΤΙΚΙΟΥ ΑΥΛΩΝΟΣ
ΒΑΝΑ∆ΑΣ ΒΡΥΣΩΝ ΓΛΥΚΟΡΡΙΖΙΟΥ ΕΛΑΙΑΣ ΚΑΛΙΤΣΑΙΝΗΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΕΣΙΟΥ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΜΑΡΙΟΥ ΚΑΡΥΩΝ
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΗΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΛΑΝΤΖΟΥΝΑΤΟΥ
ΛΥΚΟΥ∆ΕΣΙΟΥ (ΧΡΥΣΙΚΟΥ) ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΟΥΡΙΑΤΑ∆ΑΣ
ΜΥΡΟΥ (ΜΟΙΡΑ) ΠΕΡ∆ΙΚΟΝΕΡΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ ΠΟΛΥΘΕΑΣ
ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΧΩΝ ΡΟ∆ΙΑΣ ΣΕΛΛΑ
ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΙΤΟΧΩΡΙΟΥ ΤΡΙΠΥΛΑΣ
Στο e-mail: proan.mes.t01@gmail.com
Για τους ΟΤΑ:

ΒΑΛΤΑΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΕΞΟΧΙΚΟΥ ΛΕΥΚΗΣ ΜΑΛΗΣ
ΜΑΡΑΘΟΠΟΛΕΩΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΠΛΑΤΗΣ ΠΥΡΓΟΥ (ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ)
ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΦΛΟΚΑΣ ΧΑΛΑΖΟΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
(ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ
Στο e-mail: proan.mes.t02@gmail.com
Για τους ΟΤΑ:
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ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ ΣΠΗΛΙΑΣ ΣΤΑΣΙΟΥ
ΦΑΡΑΚΛΑ∆ΑΣ
Στο e-mail: proan.mes.t04@gmail.com


στα Γραφεία Κτηματογράφησης εφόσον κλείσετε ραντεβού καλώντας στο 2104404042.
Τα στοιχεία του Γραφείου Κτηµατογράφησης και το πού µπορείτε να
καταθέσετε αίτηση επανεξέτασης στοιχείων µπορείτε να βρείτε στην καρτέλα
«Επικοινωνία»,όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα( www.ktimatologio.gr )
ή στην αντίστοιχη καρτέλα στην ιστοσελίδα: www.ktimamessinia.gr/

Εικ. 7

Επισηµάνσεις:
Περιπτώσεις ιδιοκτησιών που δηλώθηκαν, αλλά δεν περιλαµβάνονταιστην
ηλεκτρονική Προανάρτηση.
Στις περιπτώσεις που δεν µπορείτε να δείτε στην εφαρµογή δηλωθέντα δικαιώµατα,
τότε τα δικαιώµατά σας δεν εντοπίσθηκαν ή τα προσκοµιζόµενα στοιχεία δεν κρίθηκαν
επαρκή ή δεν έχετε καταβάλει το απαιτούµενο πάγιο τέλος.
Θα πρέπει να επικοινωνήσετε, εντός της προθεσµίας, µε το αρµόδιο Γραφείο
Κτηµατογράφησης προκειµένου να σας δοθούν οδηγίες για τις απαιτούµενες
ενέργειες, ώστε τα δικαιώµατά σας να συµπεριληφθούν στους προσωρινούς
κτηµατολογικούς πίνακες της Προανάρτησης.
Ειδικότερα, στην περίπτωση οφειλής πάγιου τέλους, εφόσον εξοφληθεί η ανωτέρω
οφειλή, θα µπορέσετε άµεσα, µε χρήση κωδικών ασφαλείας taxisnet, να αποκτήσετε
πρόσβαση στην κτηµατολογική βάση της Προανάρτησης που αναρτάται στην
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ιστοσελίδα

του

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

(www.ktimatologio.gr)

και

συγκεκριµένα στα στοιχεία των δικαιωµάτων που σας αφορούν και των αντίστοιχων
ακινήτων, ώστε να επαληθεύσετε την ορθότητά τους.
Αναλυτικότερα

δείτε

στην

Ενότητα:

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ

ΠΟΥ

ΔΗΛΩΘΗΚΑΝ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ.ΤΙ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ.
Περιπτώσεις ιδιοκτησιών που δεν έχουν δηλωθεί, αλλά προέκυψαν από την
επεξεργασία άλλων στοιχείων που συλλέχθηκαν και συµπεριλήφθηκαν
στην κτηµατολογική βάση της Προανάρτησης.
Περιπτώσεις ιδιοκτησιών που ενώ δεν είχατε δηλώσει, ενηµερωθήκατε ότι
συµπεριλήφθηκαν στην κτηµατολογική βάση της Προανάρτησης καθώς προέκυψαν
από την επεξεργασία άλλων συλλεχθέντων στοιχείων, δεν εµφανίζονται στην παρούσα
εφαρµογή.
Θα

πρέπει

να

επικοινωνήσετε,

εντός

της

προθεσµίας,

µε

το

Γραφείο

Κτηµατογράφησης προκειµένου να σας δοθούν οδηγίες για τις απαιτούµενες
ενέργειες, ώστε οι ανωτέρω ιδιοκτησίες να συµπεριληφθούν στους προσωρινούς
κτηµατολογικούς πίνακες της Ανάρτησης.
Ειδικότερα, για τα δικαιώµατα αυτά,εφόσον συνεχίζετε να είστε δικαιούχος,
οφείλετε να υποβάλετε δήλωση τουν.2308/95, καταβάλλοντας και το προβλεπόµενο
πάγιο τέλος, είτε στο Γραφείο Κτηµατογράφησης, είτε ηλεκτρονικά µέσω της
ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr, µέσα από την εφαρµογή ¨Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
– e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ¨.
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