Μπαίνουμε στο site
www.ktimatologio.gr

Επιλέγουμε το κουμπί «ΑνάρτησηΑιτήσεις διόρθωσης-Πιστοποιητικό
Κτηματογραφούμενου ακινήτουΔημοσιοποίηση Εκθέσεων»

Πατάμε το κουμπί
«ΕΙΣΟΔΟΣ»

Συμπληρώνουμε τους κωδικούς taxis του
δικαιούχου και πατάμε
«Σύνδεση»

Επιλέγουμε «Συνέχεια» και
πατάμε το κουμπί «Αποστολή»

Επιλέγουμε το κουμπί
«Αιτήσεις»

Επιλέγουμε από το μενού της εφαρμογής
«Αιτήσεις -> Νέα Αίτηση»

Βήμα 1. Επιλέγουμε Νομό και ΟΤΑ του ακινήτου για το οποίο θέλουμε να
υποβάλουμε την αίτηση διόρθωσης και πατάμε "επόμενο".

Βήμα 2 .Επιλέγουμε στο τον ΚΑΕΚ για τον οποίο θέλουμε να υποβάλουμε την αίτηση
διόρθωσης. Ο δικαιούχος μπορεί να επιλέξει μόνο έναν ΚΑΕΚ για κάθε αίτηση διόρθωσης.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Σε περίπτωση που στη λίστα με τους ΚΑΕΚ δεν εμφανίζεται ο ΚΑΕΚ ή ο επιθυμητός
συνδυασμός ΚΑΕΚ/Κωδικός Ιδιοκτησίας /Κωδικός Δήλωσης για τον οποίο ο δικαιούχος θέλει
να υποβάλει την αίτηση, θα πρέπει να επικοινωνεί με το αρμόδιο Γραφείο
Κτηματογράφησης.

Μόλις επιλέξουμε τον ΚΑΕΚ που μας
ενδιαφέρει ανοίγει νέο παράθυρο
προκειμένου να γίνει η επιλογή του κωδικού
ιδιοκτησίας για τον οποίο θα υποβληθεί η
αίτηση διόρθωσης.

Οι διαθέσιμοι κωδικοί ιδιοκτησίας μπορεί να είναι περισσότεροι από έναν, πρέπει να επιλέξουμε έναν από αυτούς. Μόλις γίνει
η επιλογή του κωδικού ιδιοκτησίας η φόρμα της αίτησης ενημερώνεται με τα στοιχεία που έχουν επιλεγεί και έτσι, στο κάτω
μέρος εμφανίζονται ο κωδικός ιδιοκτησίας και ο Αριθμός Πρωτοκόλλου της δήλωσης.

Επιλέγοντας «Προηγούμενο» μπορούμε να επιστρέψουμε στο πρώτο Βήμα της αίτησης, ενώ επιλέγοντας
«Επόμενο» προχωράμε στο 3ο Βήμα της αίτησης, όπου γίνεται η επιλογή του τύπου της αίτησης που
θέλουμε να υποβάλουμε:
ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΠΡΟΔΗΛΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ Ή
ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Επισημαίνεται ότι αφού επιλέξουμε «Επόμενο» στην παρακάτω οθόνη η αίτησή του αποθηκεύεται και δεν
μπορούν πλέον να γίνουν αλλαγές σε αυτή όσον αφορά στον Νομό ΟΤΑ και ΚΑΕΚ που έχουν επιλέχθεί. Αν
στην πορεία συνειδητοποιήσουμε ότι έχει γίνει λάθος, μπορούμε να αγνοήσουμε τη συγκεκριμένη αίτηση
και να ξεκινήσουμε νέα αίτηση από την αρχή.

1. ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΠΡΟΔΗΛΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

Εάν στο προηγούμενο βήμα επιλέξαμε ότι θέλουμε να υποβάλουμε αίτηση διόρθωσης
πρόδηλου σφάλματος, στο 4ο Βήμα της αίτησης πρέπει να υποδείξουμε το λόγο
υποβολής της αίτησης επιλέγοντας έναν ή περισσότερους λόγους.

Στο Βήμα 5 της αίτησης πρέπει να επιλέξουμε τα έγγραφα που
επιθυμουμε να καταχωρήσουμε στην αίτησή μας.

Επιλέγουμε το είδος εγγράφου και μπορούμε να βάλουμε σχετικές παρατηρήσεις. Αφού
πατήσουμε «Αποθήκευση», το έγγραφο προστίθεται στη λίστα με τα έγγραφα της
αίτησης μας.

Υπάρχει δυνατότητα να καταχωρήσουμε παράπνω του ενός έγγραφου. Για κάθε
ένα από τα
έγγραφα υπάρχουν οι δυνατότητες της επεξεργασίας και της διαγραφής.

Μόλις οκληρώσουμε και με την καταχώρηση των εγγράφων πρέπει να επιλέξουμε το
κουμπί «Σύνοψη» προκειμένου να δούμε τις λεπτομέρειες της αίτησής και να
προχωρήσει στην επισύναψη των σαρωμένων εγγράφων.

Η επισύναψη των εγγράφων γίνεται στην αίτηση μέσω της σελίδας της Σύνοψης.
Στον πίνακα έγγραφα, για κάθε ένα από τα έγγραφα που έχουν καταχωρηθεί υπάρχει η
επιλογή «Επισύναψη». Επιλέγοντας το συγκεκριμένο κουμπί εμφανίζεται παράθυρο το
οποίο μας προτρέπει να επιλέξουμε το αρχείο που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο έγγραφο.
Στην συνέχεια πρέπει να επιλέξουμε «Επιλέξτε Αρχείο» ώστε να μεταβούμε στο δίσκο του
υπολογιστή μέσω του οποίου θα διαλέξουμε το αρχείο που αντιστοιχεί στο έγγραφο που
έχουμε καταχωρήσει στο προηγούμενο βήμα. Μόλις επιλέξουμε το αρχείο που θέλουμε
πατάμε «Αποθήκευση» ώστε να αποθηκευθούν οι επιλογές μας.

Μέσω της καρτέλας της Σύνοψης έχουμε εκ νέου δυνατότητα να κάνουμε
αλλαγές σε στοιχεία της αίτησής μας. Οι αλλαγές αφορούν στους λόγους
υποβολής της αίτησης καθώς και στα έγγραφα.

Μόλις ολοκληρθωεί ο έλεγχος στην αίτηση μας πατάμε το κουμπί «Υποβολή»
που βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας της Σύνοψης.

Η αίτηση ολοκληρωνεται και λαμβάνει Αριθμό Πρωτοκόλλου ο
οποίος φαίνεται στη σελίδα της Σύνοψης.

Για την αίτηση διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος δεν απαιτείται
η πληρωμή τέλους, οπότε τυπώνουμε το αποδεικτικό υποβολής.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Εάν στο Βήμα 3 όπως περιγράφηκε παραπάνω ο επιλέξουμε Αίτηση διόρθωσης
κτηματολογικών στοιχείων προχωράμε στο Βήμα 4 επιλέγοντας «Επόμενο». Στο
4ο Βήμα της αίτησης επιλέγουμε τους λόγους για τους οποίες υποβάλουμε την
αίτηση διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων.

Το πεδίο «Λόγοι Υποβολής αίτησης» είναι υποχρεωτικό. Σε αυτό το
πεδίο αναφέρουμε συγκεκριμένα στοιχεία που εμφανίζονται
λανθασμένα στο απόσπασμα της ανάρτησης καθώς και ποια διόρθωση
θέλουμε να γίνει. Πατώντας «Επόμενο» προχωράμε στο Βήμα της
Καταχώρησης Εγγράφων.

Στο 5ο Βήμα της αίτησης ο χρήστης πρέπει να επιλέξουμε τα έγγραφα
που θέλουμε να καταχωρηθούν στην αίτησή.

Μόλις οκληρώσουμε και με την καταχώρηση των εγγράφων πρέπει να επιλέξουμε το
κουμπί «Σύνοψη» προκειμένου να δούμε τις λεπτομέρειες της αίτησής και να
προχωρήσει στην επισύναψη των σαρωμένων εγγράφων.

Η επισύναψη των παραπάνω εγγράφων γίνεται στην αίτηση μέσω
της σελίδας της Σύνοψης. Πριν την υποβολή της αίτησης υπάρχει
δυνατότητα να επεξεργαστούμε/διορθώσουμε/ διαγράψουμε τα
στοιχεία και τα έγγραφα που έχουμε καταχωρήσει.

Εφόσον έχουμε ελέγξει την αίτησή και είμαστε έτοιμοι να την υποβάλουμε πατάμε το
κουμπί «Υποβολή» που βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας της σύνοψης.
Επιλέγοντας «Υποβολή» εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα που ενημερώνει το ότι
πρόκειται να υποβληθεί η αίτησή.

Για το συγκεκριμένο τύπο αίτησης απαιτείται η πληρωμή παγίου
τέλους. Έτσι οδηγούμαστε στο επόμενο βήμα, όπου πρέπει να
συμπληρωθούν στοιχεία για την πληρωμή. Εφόσον συμπληρωθούν
τα παραπάνω στοιχεία επιλέγουμε «Πληρωμή».
Το τέλος ανέρχεται στα 5 ευρώ.

Μεταφερόμαστε στη σελίδα της τράπεζας, όπου πρέπει να συμπληρωθούν τα
στοιχεία της κάρτας μέσω της οποίας θα πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική
συναλλαγή.

Συμπληρώνοντας ορθά τα στοιχεία της κάρτας και επιλέγοντας «ΠΛΗΡΩΜΗ»
ενημερωνόμαστε ότι η πληρωμή έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς. Μόλις η
αίτηση ολοκληρωθεί λαμβάνει Αριθμό Πρωτοκόλλου ο οποίος φαίνεται πλέον
στην σελίδα της Σύνοψης. Από την επιλογή "Αποδεικτικό" κατεβάζουμε το
αποδεικτικό υποβολής αίτησης διόρθωσης.

