ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
Ημερομηνία διεξαγωγής προανάρτησης: 08/03/2022 – 21/04/2022
Η Προανάρτηση αποτελεί την προκαταρκτική ενημέρωση των δικαιούχων, έπειτα από
την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των δηλώσεων που υποβλήθηκαν και των πληροφοριών
που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της κτηματογράφησης και πριν τη διενέργεια της Ανάρτησης.
Στόχος της Προανάρτησης είναι η ενημέρωση των συλλεχθέντων στοιχείων, πριν την
Ανάρτηση, μέσω της επιβεβαίωσης της ορθότητάς τους και της υπόδειξης τυχόν σφαλμάτων
από τους δικαιούχους.
Μέσω της ιστοσελίδας https://www.ktimatologio.gr/el/e-services/proanartisi, για σαράντα
πέντε (45) μέρες, οι δικαιούχοι, με χρήση των κωδικών ασφαλείας του taxisnet, έχουν
πρόσβαση στα στοιχεία των δικαιωμάτων των ακινήτων τους, τα οποία δήλωσαν κατά τη
διάρκεια της κτηματογράφησης. Με τον τρόπο αυτό, οι δικαιούχοι λαμβάνουν γνώση πριν
την Ανάρτηση, της καταγραφής των δικαιωμάτων τους και της γεωγραφικής απεικόνισης
των ακινήτων τους και



Εφόσον συμφωνούν με τα στοιχεία αυτά, δε χρειάζεται να προβούν σε κάποια
ενέργεια.
Στην περίπτωση που δεν συμφωνούν με κάποιο από τα καταγεγραμμένα στοιχεία,
έχουν το δικαίωμα υποβολής Αίτησης Επανεξέτασης Στοιχείων, ατελώς, εντός
σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία έναρξης της Προανάρτησης, με
αποστολή της αίτησης με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που εμφανίζεται στην
καρτέλα «Επικοινωνία» της ηλεκτρονικής εφαρμογής, χωρίς να απαιτείται να
επισκεφτούν το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης. Εναλλακτικά, σε περίπτωση
που δεν είναι εφικτή η αποστολή της αίτησης με email, μπορούν να την καταθέσουν
στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης, τηρώντας όλα τα ισχύοντα μέτρα.

ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ


Γραφείο Κτηματογράφησης Πολυγύρου, Μακεδονίας και 22ας Απριλίου, ΤΚ 63100,
Πολύγυρος



Γραφείο Κτηματογράφησης Θεσ/νίκης, Σαράφη 48Β

ΤΚ 55135 – Φοίνικας,

Θεσ/νίκη είτε αποστέλλοντας την αίτηση επανεξέτασης στοιχείων με email στην
ηλεκτρονική δ/νση proanartisi_505@geoanalysis.gr
Μετά την ολοκλήρωση της Προανάρτησης, θα ακολουθήσει η εξέταση των αιτήσεων
επανεξέτασης στοιχείων που θα υποβληθούν, η αναμόρφωση των κτηματολογικών πινάκων
και σε επόμενο στάδιο η διαδικασία της Ανάρτησης, για την οποία οι δικαιούχοι θα
ενημερωθούν εκ νέου.

Η συμμετοχή σας στη διαδικασία της Προανάρτησης είναι εξαιρετικά σημαντική,
καθώς με αυτήν εξασφαλίζετε ότι τα δικαιώματα που δηλώσατε θα καταγραφούν
σωστά στο Κτηματολόγιο και θα αποφύγετε άσκοπη ταλαιπωρία στο μέλλον.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούμε να προβείτε στην επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας
σας, μέσω του link https://www.ktimatologio.gr/el/e-services/epikairopoiisi-stoiheionepikoinonias.

Η επικαιροποίηση είναι απολύτως αναγκαία προκειμένου να ενημερωθείτε για τυχόν
μεταβολές που μπορεί να επέλθουν στην ιδιοκτησία σας κατά τη διαδικασία της
κτηματογράφησης. Στη συνέχεια μπορείτε να ελέγξετε την καταγραφή της ιδιοκτησίας σας
μέσω της ιστοσελίδας https://www.ktimatologio.gr/el/e-services/civilians.

