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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων είναι μια διαδικασία η οποία αποσκοπεί στην
δημοσιότητα των συλλεχθέντων στοιχείων κατά την περίοδο της κτηματογράφησης
(υποβολή δηλώσεων του ν.2308/95 από τους δικαιούχους). Η δημοσιότητα, εκτός από το
ότι είναι επιταγή του νόμου, στοχεύει και στην διόρθωση σφαλμάτων που πιθανόν να
έχουν εμφιλοχωρήσει στη διαδικασία της επεξεργασίας των στοιχείων. Σε περίπτωση που
προκύψουν διαφορές μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και των στοιχείων της ανάρτησης,
ο δικαιούχος μπορεί να αιτηθεί την διόρθωση των εσφαλμένων στοιχείων. Ανάλογα με την
κατηγορία του σφάλματος οι αιτήσεις διόρθωσης έχουν κατηγοριοποιηθεί ως εξής:


Αίτηση Διόρθωσης Κτηματολογικών Στοιχείων



Αίτηση Διόρθωσης Προδήλου Σφάλματος

Μέσω της υπηρεσίας αυτής ο χρήστης μπορεί να ελέγξει την ορθότητα των αναρτημένων
κτηματολογικών στοιχείων καθώς και να υποβάλλει αίτηση διόρθωσης για τις δύο
παραπάνω κατηγορίες αιτήσεων. Για άλλου είδους αιτήσεις διόρθωσης ο δικαιούχος θα
πρέπει να απευθυνθεί στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης.
Η σύνδεση με την εφαρμογή της ανάρτησης απαιτεί τη χρήση των προσωπικών κωδικών
taxisnet του δικαιούχου.
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ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Αφού ο χρήστης επιλέξει την εφαρμογή «Ανάρτηση – Αιτήσεις Διόρθωσης – Αίτηση
Χορήγησης Πιστοποιητικού Κτηματογραφούμενου Ακινήτου – Δημοσιοποίηση Εκθέσεων»
από το μενού των ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Εικόνα 1

θα μεταφερθεί αυτόματα σε σελίδα της ΑΑΔΕ, όπου του ζητείται να συνδεθεί με τους
αντίστοιχους κωδικούς.
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Εικόνα 2

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΤΗ
Μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει τα προσωπικά
του στοιχεία, ενημερωμένα από το μητρώο της ΑΑΔΕ, ενώ μπορεί να διορθώσει κάποια από
αυτά.
Πρόσβαση στα στοιχεία του ο χρήστης έχει αν επιλέξει από την κεντρική σελίδα της
εφαρμογής «Τα στοιχεία μου» οπότε ανοίγει η παρακάτω σελίδα:
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Εικόνα 3

5

Τα στοιχεία προσώπου που εμφανίζονται σε γκρι πλαίσιο ενημερώνονται από τα στοιχεία
του μητρώου της ΑΑΔΕ και δεν είναι δυνατό να αλλάξουν από το χρήστη μέσω της
συγκεκριμένης εφαρμογής. Στην περίπτωση που επιθυμείτε οποιαδήποτε αλλαγή στα εν
λόγω πεδία πρέπει να απευθυνθείτε στο μητρώο της ΑΑΔΕ. Η αλλαγή αυτή θα φανεί στην
εφαρμογή «Ανάρτηση – Αιτήσεις Διόρθωσης» το αργότερο σε διάστημα επτά ημερών.
Πεδία όπως τα στοιχεία ταυτότητας ή τα στοιχεία επικοινωνίας μπορούν να διορθωθούν
από το χρήστη. Επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε διόρθωση σε πεδία της συγκεκριμένης
φόρμας δεν επιφέρει και μεταβολή στα στοιχεία της ΑΑΔΕ.
Μόλις ο χρήστης έχει συμπληρώσει πλήρως τη φόρμα με τα προσωπικά του στοιχεία
πρέπει να επιλέξει «Επιβεβαιώνω την ορθότητα των παραπάνω στοιχείων» και στη
συνέχεια «Αποθήκευση» προκειμένου να στοιχεία να αποθηκευτούν.
Η επιβεβαίωση της ορθότητας των στοιχείων είναι υποχρεωτική – η αποθήκευση δεν είναι
δυνατή χωρίς αυτή την επιλογή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
Προκειμένου ο χρήστης να έχει πρόσβαση στα στοιχεία της ανάρτησης πρέπει να επιλέξει
από το μενού «Στοιχεία Ανάρτησης» οπότε μεταφέρεται στην παρακάτω οθόνη, όπου του
ζητείται να επιλέξει το Νομό και τον ΟΤΑ που τον ενδιαφέρουν. Σημειώνεται ότι διαθέσιμοι
προς επιλογή είναι μόνο οι ΟΤΑ που βρίσκονται σε ανάρτηση τη συγκεκριμένη χρονική
περίοδο.

Εικόνα 4

Επιλέγοντας ο χρήστης το Νομό και τον ΟΤΑ που τον ενδιαφέρουν και δεδομένου ότι
υπάρχουν για το συγκεκριμένο ΟΤΑ (και ΑΦΜ) στοιχεία ανάρτησης εμφανίζεται στο χρήστη
η παρακάτω οθόνη μέσω της οποίας μπορεί να εκτυπώσει το Κτηματολογικό πίνακα και το
κτηματολογικό διάγραμμα για το ακίνητο / γεωτεμάχιο του.
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Εικόνα 5

Σε περίπτωση που για το πρόσωπο έχει προκύψει ότι έχει δικαίωμα επί ακινήτου χωρίς
όμως να έχει υποβάλει δήλωση (φερόμενος), το ακίνητο εμφανίζεται στα αποτελέσματα
της αναζήτησης. Ωστόσο στην περίπτωση αυτή είναι διαθέσιμο μόνο το πρώτο μέρος του
αποσπάσματος κτηματολογικού πίνακα, δηλαδή το Έντυπο Α, ενώ το απόσπασμα
κτηματολογικού διαγράμματος δεν είναι διαθέσιμο, όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα:

Εικόνα 6

7

Δίπλα από τον ΚΑΕΚ του ακινήτου υπάρχει ενημερωτικό κείμενο το οποίο εμφανίζεται
πατώντας το εικονίδιο:
. Ο χρήστης πατώντας στο link που υπάρχει στο κείμενο
(maps.gov.gr) έχει τη δυνατότητα να μεταφερθεί στην εφαρμογή της Θέασης
(http://maps.gov.gr/) και να δει την χωρική απεικόνιση του ακινήτου στον χάρτη. Επίσης,
όταν ο χρήστης επιλέξει να δει το ΑΚΔ εμφανίζεται και πάλι ενημερωτικό μήνυμα το οποίο
εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα:

Εικόνα 7

Σε περίπτωση που το πρόσωπο είχε δηλώσει δικαιώματα επί ακινήτων για τον ΟΤΑ που
επιλέχθηκε στην αναζήτηση και κάποια από τα δικαιώματα αυτά απορρίφθηκαν κατά την
επεξεργασία των συλλεχθέντων στοιχείων της κτηματογράφησης, τότε είναι διαθέσιμη
εκτός από την καρτέλα των έγκυρων δικαιωμάτων και η καρτέλα των απορριφθέντων
δικαιωμάτων.

Εικόνα 8

Επιλέγοντας ο χρήστης την καρτέλα «Απορριφθέντα» εμφανίζεται μια λίστα με τα
απορριφθέντα δικαιώματα του. Στο πεδίο «Αιτία Απόρριψης» εμφανίζεται κείμενο με
περιγραφή της αίτιας απόρριψης του δικαιώματος, ενώ με τη επιλογή του ακόλουθου
εικονιδίου:

εμφανίζεται επιπλέον επεξηγηματικό κείμενο.

Σε περίπτωση που η αιτία απόρριψης του ακινήτου δεν είναι «Απορριφθέν διότι δεν
κατέστη δυνατός ο εντοπισμός», καθώς στην περίπτωση αυτή δεν έχει οριστεί ΚΑΕΚ για το
ακίνητο, δίπλα από τον ΚΑΕΚ του ακινήτου υπάρχει ενημερωτικό κείμενο το οποίο
8

εμφανίζεται πατώντας το εικονίδιο:
. Ο χρήστης πατώντας στο link που υπάρχει στο
κείμενο (maps.gov.gr) έχει τη δυνατότητα να μεταφερθεί στην εφαρμογή της Θέασης
(http://maps.gov.gr/) και να δει την χωρική απεικόνιση του ακινήτου στον χάρτη.

Εικόνα 9

Εικόνα 10

9

Εικόνα 11

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ
Προκειμένου ο δικαιούχος να υποβάλει νέα αίτηση διόρθωσης πρέπει να ξεκινήσει
επιλέγοντας από το μενού της εφαρμογής «Αιτήσεις  Νέα Αίτηση»

Εικόνα 12

ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΟΜΟΥ - ΟΤΑ
Οπότε θα μεταφερθεί στο πρώτο βήμα της διαδικασίας υποβολής αίτησης διόρθωσης όπου
καλείται να επιλέξει τον Νομό και τον ΟΤΑ που τον
ενδιαφέρουν

10

Εικόνα 13

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΕΚ
Επιλέγοντας «Επόμενο» μεταφέρεται στο δεύτερο βήμα της αίτησης διόρθωσης όπου
ζητείται να επιλέξει τον ΚΑΕΚ που τον ενδιαφέρει. Επισημαίνεται ότι ο δικαιούχος μπορεί
να επιλέξει μόνο έναν ΚΑΕΚ για κάθε αίτηση διόρθωσης. 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 επιλέγοντας από το μενού
«Επικοινωνία».

Εικόνα 14

Μόλις ο χρήστης επιλέξει τον ΚΑΕΚ που τον ενδιαφέρει ανοίγει νέο παράθυρο προκειμένου
να γίνει η επιλογή του κωδικού ιδιοκτησίας για τον οποίο θα υποβληθεί η αίτηση
διόρθωσης.
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Εικόνα 15

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

Εικόνα 16

Επιλέγοντας ο χρήστης «Προηγούμενο» μπορεί να επιστρέψει στο πρώτο Βήμα της αίτησης
ενώ επιλέγοντας «Επόμενο» προχωρά στο 3ο Βήμα.
Στο 3ο Βήμα της αίτησης γίνεται η επιλογή του τύπου της αίτησης που θέλει ο δικαιούχος να
υποβάλει. Επισημαίνεται ότι αφού ο χρήστης επιλέξει «Επόμενο» στην παρακάτω οθόνη η
αίτησή του αποθηκεύεται και δεν μπορεί πλέον να κάνει αλλαγές σε αυτή όσον αφορά στον
Νομό ΟΤΑ και ΚΑΕΚ που έχει επιλέξει. Αν στην πορεία συνειδητοποιήσει ότι έχει κάνει
λάθος, μπορεί να αγνοήσει τη συγκεκριμένη αίτηση (να μην την υποβάλει) και να ξεκινήσει
νέα.
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Εικόνα 17

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΠΡΟΔΗΛΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ
Η αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος αφορά αιτούμενες διορθώσεις λόγω εκ
παραδρομής σφαλμάτων (πχ. λάθη πληκτρολόγησης ), τα οποία προφανώς αποδεικνύονται
από τα συνημμένα έγγραφα, που υποβάλλονται με την αίτηση. Η υποβολή αίτησης σε αυτή
την περίπτωση γίνεται ατελώς.
Αφού ο χρήστης επιλέξει το είδος της αίτησης που τον ενδιαφέρει προχωρά στο Βήμα 4
επιλέγοντας «Επόμενο».
Στο 4ο Βήμα της αίτησης ο χρήστης καλείται να υποδείξει το λόγο που υποβάλει την αίτηση
επιλέγοντας ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω
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Εικόνα 18

Το πεδίο «Λόγοι Υποβολής αίτησης» είναι υποχρεωτικό. Ο χρήστης μπορεί στο πεδίο να
αναφέρει συγκεκριμένα στοιχεία που εμφανίζονται λανθασμένα στο απόσπασμα της
ανάρτησης .

Επιλέγοντας «Επόμενο» προχωρά στο επόμενο Βήμα της αίτησης.
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ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Εικόνα 19

Στο 5ο Βήμα της αίτησης ο χρήστης πρέπει να επιλέξει τα έγγραφα που επιθυμεί να
καταχωρήσει στην αίτησή του. Η επιλογή των εγγράφων γίνεται ως εξής:
Α. ο χρήστης επιλέγει «Προσθήκη Εγγράφου» οπότε ανοίγει λίστα με επιλογές . Μία από τις
επιλογές είναι το «ΑΛΛΟ» σε περίπτωση που το έγγραφο που θέλει να προσκομίσει ο
χρήστης είναι διαφορετικό από τα προτεινόμενα. Για κάθε έγγραφο που καταχωρίζει ο
χρήστης έχει τη δυνατότητα να σημειώσει παρατηρήσεις.

Εικόνα 20

Β. Στην παραπάνω καρτέλα «Στοιχεία Εγγράφου» και εφόσον ο χρήστης έχει επιλέξει είδος
εγγράφου και έχει ενδεχομένως καταχωρήσει και παρατηρήσεις επιλέγει «Αποθήκευση»,
οπότε το έγγραφο προστίθεται στη λίστα με τα έγγραφα της αίτησης
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Εικόνα 21

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει όσα έγγραφα επιθυμεί. Για κάθε ένα από τα
έγγραφα υπάρχουν οι επιλογές της επεξεργασίας και της διαγραφής.
Επιλέγοντας «Επεξεργασία» εμφανίζεται μήνυμα ότι πρόκειται να αλλάξουν οι
λεπτομέρειες του εγγράφου και εφόσον ο χρήστης συμφωνήσει ανοίγει και πάλι η καρτέλα
του εγγράφου για διορθώσεις.

Εικόνα 22

Επιλέγοντας «Διαγραφή» εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα που ενημερώνει το χρήστη
ότι το έγγραφο πρόκειται να διαγραφεί

Εικόνα 23

Αφού ο χρήστης ολοκληρώσει και με την καταχώρηση των εγγράφων πρέπει να επιλέξει το
κουμπί «Σύνοψη» που υπάρχει στη φόρμα προκειμένου να δει τις λεπτομέρειες της
αίτησής του αλλά και να προχωρήσει στη φόρμα μέσω της οποίας θα επισυνάψει τα
έγγραφα.
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ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Η επισύναψη των εγγράφων γίνεται στην αίτηση μέσω της σελίδας της Σύνοψης

Εικόνα 24

Στον πίνακα έγγραφα, για κάθε ένα από τα έγγραφα που έχουν καταχωρηθεί υπάρχει η
επιλογή «Επισύναψη». Επιλέγοντας ο χρήστης το συγκεκριμένο κουμπί εμφανίζεται
παράθυρο το οποίο τον προτρέπει να επιλέξει το αρχείο που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο
έγγραφο.

Εικόνα 25

17

Στο παραπάνω παράθυρο ο χρήστης πρέπει να επιλέξει «Επιλέξτε Αρχείο» ώστε να μεταβεί
στο δίσκο του υπολογιστή του μέσω του οποίου θα διαλέξει το αρχείο που αντιστοιχεί στο
έγγραφο που έχει καταχωρήσει. Μόλις έχει επιλέξει το αρχείο που επιθυμεί πρέπει να
επιλέξει «Αποθήκευση» ώστε να αποθηκευθούν οι επιλογές του.

Εικόνα 26

Για τα έγγραφα για τα οποία υπάρχει συνημμένο, στον πίνακα των εγγράφων της Σύνοψης
έχει προστεθεί ακόμα μία επιλογή, αυτή της Προβολής, όπως φαίνεται στην παρακάτω
εικόνα. Μέσω της συγκεκριμένης επιλογής ο χρήστης μπορεί να δει το αρχείο που έχει
επισυνάψει. Σε περίπτωση που το αρχείο που έχει επισυνάψει είναι λανθασμένο απλά
επαναλαμβάνει τη διαδικασία της επισύναψης επιλέγοντας το σωστό αρχείο.

Εικόνα 27

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο όταν έχουν καταχωρηθεί συνημμένα για όλα τα
έγγραφα που έχουν επιλεχτεί για την αίτηση.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
Μέσω της σελίδας της Σύνοψης ο χρήστης έχει δυνατότητα να κάνει αλλαγές σε στοιχεία
της αίτησής του. Οι αλλαγές αφορούν στους λόγους υποβολής της αίτησης καθώς και στα
έγγραφα που θέλει να καταχωρήσει.
Στους αντίστοιχους πίνακες της σελίδας της Σύνοψης υπάρχουν τα κουμπιά:


«Επεξεργασία» για την περίπτωση που η διόρθωση αφορά τους λόγους υποβολής
της αίτησης
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Εικόνα 28
Επιλέγοντας ο χρήστης Επεξεργασία  Αλλαγή ανοίγει η παρακάτω οθόνη μέσω της οποίας
ο χρήστης μπορεί να προσθέσει / αφαιρέσει επιλογές στον πίνακα «η αίτηση αφορά»
καθώς και να επεξεργαστεί τους λόγους υποβολής της αίτησής του. Επιλέγοντας
«Αποθήκευση» οι αλλαγές αποθηκεύονται.

Εικόνα 29


Προσθήκη Εγγράφου για την περίπτωση που η διόρθωση αφορά Έγγραφα που ο
χρήστης επιθυμεί να προσθέσει στην αίτησή του

Εικόνα 30
Επιλέγοντας ο χρήστης «Προσθήκη Εγγράφου» εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη μέσω της
οποίας μπορεί ο χρήστης να προσθέσει νέο είδος εγγράφου να συμπληρώσει το πεδίο των
παρατηρήσεων, αν χρειάζεται, και να αποθηκεύσει.
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Εικόνα 31

Στον πίνακα των εγγράφων υπάρχουν ακόμη τα κουμπάκια
και
μέσω των οποίων μπορεί ο χρήστης να επεξεργαστεί τα στοιχεία ενός ήδη καταχωρισμένου
εγγράφου ή να διαγράψει το έγγραφο.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΠΡΟΔΗΛΟΥ
Αφού ο χρήστης έχει ελέγξει την αίτησή του και είναι έτοιμος να την υποβάλει αρκεί να
πατήσει το κουμπί «Υποβολή» που βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας της σύνοψης.
Επιλέγοντας ο χρήστης «Υποβολή» εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα που ενημερώνει
το χρήστη ότι πρόκειται να υποβάλει την αίτησή του.

Εικόνα 32

Καθώς ο συγκεκριμένος τύπος αίτησης υποβάλλεται Ατελώς μετά την Υποβολή η αίτηση
ολοκληρώνεται.
Αφού η αίτηση ολοκληρωθεί λαμβάνει Αριθμό Πρωτοκόλλου ο οποίος φαίνεται πια και στη
σελίδα της Σύνοψης.
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Εικόνα 33

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Η Αίτηση Διόρθωσης Κτηματολογικών Στοιχείων αφορά σε αιτούμενες διορθώσεις των
κτηματολογικών στοιχείων της Ανάρτησης, τα οποία περιλαμβάνουν διαφορετικά στοιχεία
δικαιωμάτων ή/ και ακινήτων σε σχέση με τα δηλωθέντα. Η υποβολή αίτησης σε αυτή την
περίπτωση έχει πάγιο τέλος 5 ευρώ.
Αφού ο χρήστης επιλέξει το είδος της αίτησης που τον ενδιαφέρει προχωρά στο Βήμα 4
επιλέγοντας «Επόμενο».
Στο 4ο Βήμα της αίτησης ο χρήστης καλείται να υποδείξει το λόγο που υποβάλει την αίτηση
επιλέγοντας ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω
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Εικόνα 34

Επισημαίνεται ότι αν επιλεγεί το σημείο 2.2 ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΡΙΤΟΥ εμφανίζεται στο κάτω μέρος
της σελίδας πεδίο όπου ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει το Ονοματεπώνυμο του
δικαιούχου όπως φαίνεται στα αναρτηθέντα στοιχεία.
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Εικόνα 35

Το πεδίο «Λόγοι Υποβολής αίτησης» είναι υποχρεωτικό. Ο χρήστης μπορεί στο πεδίο να
αναφέρει συγκεκριμένα στοιχεία που εμφανίζονται λανθασμένα στο απόσπασμα της
ανάρτησης .
Αφού ο χρήστης επιλέξει σε τι αφορά η αίτηση πατώντας «Επόμενο» προχωρά στο Βήμα
της Καταχώρησης Εγγράφων.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Εικόνα 36

Στο 5ο Βήμα της αίτησης ο χρήστης πρέπει να επιλέξει τα έγγραφα που επιθυμεί να
καταχωρήσει στην αίτησή του. Η επιλογή των εγγράφων γίνεται ως εξής:
Α. ο χρήστης επιλέγει «Προσθήκη Εγγράφου» οπότε ανοίγει λίστα με επιλογές . Μία από τις
επιλογές είναι το «ΑΛΛΟ» σε περίπτωση που το έγγραφο που θέλει να προσκομίσει ο
χρήστης είναι διαφορετικό από τα προτεινόμενα. Για κάθε έγγραφο που καταχωρίζει ο
χρήστης έχει τη δυνατότητα να σημειώσει παρατηρήσεις.
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Εικόνα 37

Β. Στην παραπάνω καρτέλα «Στοιχεία Εγγράφου» και εφόσον ο χρήστης έχει επιλέξει είδος
εγγράφου και έχει ενδεχομένως καταχωρήσει και παρατηρήσεις επιλέγει «Αποθήκευση»,
οπότε το έγγραφο προστίθεται στη λίστα με τα έγγραφα της αίτησης

Εικόνα 38

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει όσα έγγραφα επιθυμεί. Για κάθε ένα από τα
έγγραφα υπάρχουν οι επιλογές της επεξεργασίας και της διαγραφής.
Επιλέγοντας «Επεξεργασία» εμφανίζεται μήνυμα ότι πρόκειται να αλλάξουν οι
λεπτομέρειες του εγγράφου και εφόσον ο χρήστης συμφωνήσει ανοίγει και πάλι η καρτέλα
του εγγράφου για διορθώσεις.
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Εικόνα 39

Επιλέγοντας «Διαγραφή» εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα που ενημερώνει το χρήστη
ότι το έγγραφο πρόκειται να διαγραφεί

Εικόνα 40

Αφού ο χρήστης ολοκληρώσει και με την καταχώρηση των εγγράφων πρέπει να επιλέξει το
κουμπί «Σύνοψη» που υπάρχει στη φόρμα προκειμένου να δει τις λεπτομέρειες της
αίτησής του αλλά και να προχωρήσει στη φόρμα μέσω της οποίας θα επισυνάψει τα
έγγραφα.

ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Η επισύναψη των εγγράφων γίνεται στην αίτηση μέσω της σελίδας της Σύνοψης

25

Εικόνα 41

Στον πίνακα έγγραφα, για κάθε ένα από τα έγγραφα που έχουν καταχωρηθεί υπάρχει η
επιλογή «Επισύναψη». Επιλέγοντας ο χρήστης το συγκεκριμένο κουμπί εμφανίζεται
παράθυρο το οποίο τον προτρέπει να επιλέξει το αρχείο που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο
έγγραφο.

Εικόνα 42
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Στο παραπάνω παράθυρο ο χρήστης πρέπει να επιλέξει «Επιλέξτε Αρχείο» ώστε να μεταβεί
στο δίσκο του υπολογιστή του μέσω του οποίου θα διαλέξει το αρχείο που αντιστοιχεί στο
έγγραφο που έχει καταχωρήσει. Μόλις έχει επιλέξει το αρχείο που επιθυμεί πρέπει να
επιλέξει «Αποθήκευση» ώστε να αποθηκευθούν οι επιλογές του.

Εικόνα 43

Για τα έγγραφα για τα οποία υπάρχει συνημμένο, στον πίνακα των εγγράφων της Σύνοψης
έχει προστεθεί ακόμα μία επιλογή, αυτή της Προβολής, όπως φαίνεται στην παρακάτω
εικόνα. Μέσω της συγκεκριμένης επιλογής ο χρήστης μπορεί να δει το αρχείο που έχει
επισυνάψει. Σε περίπτωση που το αρχείο που έχει επισυνάψει είναι λανθασμένο απλά
επαναλαμβάνει τη διαδικασία της επισύναψης επιλέγοντας το σωστό αρχείο.

Εικόνα 44

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο όταν έχουν καταχωρηθεί συνημμένα για όλα τα
έγγραφα που έχουν επιλεχτεί για την αίτηση.
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Μέσω της σελίδας της Σύνοψης ο χρήστης έχει δυνατότητα να κάνει αλλαγές σε στοιχεία
της αίτησής του. Οι αλλαγές αφορούν στο Βήμα «Η Αίτηση Αφορά» καθώς και στα έγγραφα
που θέλει να καταχωρήσει.
Στους αντίστοιχους πίνακες της σελίδας της Σύνοψης υπάρχουν τα κουμπιά:


«Επεξεργασία» για την περίπτωση που η διόρθωση αφορά τους λόγους υποβολής
της αίτησης.

Εικόνα 45

Επιλέγοντας ο χρήστης Επεξεργασία  Αλλαγή ανοίγει η παρακάτω οθόνη μέσω της οποίας
ο χρήστης μπορεί να προσθέσει / αφαιρέσει επιλογές στον πίνακα «η αίτηση αφορά»
καθώς και να επεξεργαστεί τους λόγους υποβολής της αίτησής του. Επιλέγοντας
«Αποθήκευση» οι αλλαγές αποθηκεύονται.
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Εικόνα 46



Προσθήκη Εγγράφου για την περίπτωση που η διόρθωση αφορά Έγγραφα που ο
χρήστης επιθυμεί να προσθέσει στην αίτησή του

Εικόνα 47

Επιλέγοντας ο χρήστης «Προσθήκη Εγγράφου» εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη μέσω της
οποίας μπορεί ο χρήστης να προσθέσει νέο είδος εγγράφου να συμπληρώσει το πεδίο των
παρατηρήσεων, αν χρειάζεται, και να αποθηκεύσει.
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Εικόνα 48

Στον πίνακα των εγγράφων υπάρχουν ακόμη τα κουμπάκια
και
μέσω των οποίων μπορεί ο χρήστης να επεξεργαστεί τα στοιχεία ενός ήδη καταχωρισμένου
εγγράφου ή να διαγράψει το έγγραφο.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Αφού ο χρήστης έχει ελέγξει την αίτησή του και είναι έτοιμος να την υποβάλει πρέπει να
πατήσει το κουμπί «Υποβολή» που βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας της σύνοψης.
Επιλέγοντας ο χρήστης «Υποβολή» εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα που ενημερώνει
το χρήστη ότι πρόκειται να υποβάλει την αίτησή του.

Εικόνα 49

Για το συγκεκριμένο τύπο αίτησης απαιτείται η πληρωμή παγίου τέλους. Έτσι ο χρήστης
οδηγείται σε πρώτη φάση στην παρακάτω εικόνα όπου καλείται να συμπληρώσει στοιχεία
για την πληρωμή.
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Εικόνα 50

Εφόσον συμπληρωθούν τα παραπάνω στοιχεία ο χρήστης επιλέγει «Πληρωμή» οπότε
μεταφέρεται στη σελίδα της τράπεζας, όπου του ζητείται να συμπληρώσει τα στοιχεία της
κάρτας μέσω της οποίας θα πραγματοποιηθεί η συναλλαγή.
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Εικόνα 51

Συμπληρώνοντας ορθά τα στοιχεία της κάρτας και επιλέγοντας «ΠΛΗΡΩΜΗ» ο χρήστης
ενημερώνεται ότι η πληρωμή έχει γίνει επιτυχώς.
Αφού η αίτηση ολοκληρωθεί λαμβάνει Αριθμό Πρωτοκόλλου ο οποίος φαίνεται πια και στη
σελίδα της Σύνοψης.

Εικόνα 52
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ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΟΥ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Για την αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου ο χρήστης
πρέπει να επιλέξει από το μενού της εφαρμογής «Αιτήσεις  Νέα Αίτηση για
Πιστοποιητικό Κτημ. Ακινήτου», όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Εικόνα 53

Ο χρήστης καλείται να επιλέξει τον Νομό και ΟΤΑ που τον ενδιαφέρουν καθώς και μια από
τις επιλογές που φαίνονται στην παρακάτω εικόνα.

Εικόνα 54

Στη συνέχεια, θα πρέπει νε επιλέξει μια από τις παρακάτω επιλογές, προκειμένου να
προχωρήσει στο επόμενο βήμα:
Α) Επιλογή «Έχω υποβάλει δήλωση και το ακίνητο μου έχει συμπεριληφθεί στους
Πίνακες της Ανάρτησης»
Ο χρήστης επιλέγει τον ΚΑΕΚ και τον κωδικό ιδιοκτησίας για τον οποίo θέλει να αιτηθεί το
πιστοποιητικό. Υποχρεωτική σε αυτό το Βήμα είναι επίσης η συμπλήρωση του email. Το
πεδίο του email εμφανίζεται προσυμπληρωμένο στην περίπτωση που ο χρήστης έχει
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ενημερώσει τα στοιχεία του προφίλ του μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής ή της
εφαρμογής επικαιροποίησης στοιχείων.

Εικόνα 55

Επιλέγοντας «Επόμενο» η αίτηση αποθηκεύεται και ο χρήστης μπορεί να τη δει από το
μενού «Οι Αιτήσεις Μου». Δεν έχει, ωστόσο, ολοκληρωθεί.
Σε αυτό το βήμα ο χρήστης πρέπει να επιλέξει τι αφορά η αίτηση (επιτρέπεται η επιλογή
ενός από τους δύο λόγους) καθώς και να συμπληρώσει με κείμενο τους λόγους υποβολής
της αίτησης χορήγησης του πιστοποιητικού.
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Εικόνα 56

Επιλέγοντας «Επόμενο» ο χρήστης οδηγείται στο 4ο Βήμα όπου έχει την επιλογή να
προσθέσει έγγραφα που αφορούν στην αίτησή του.

Εικόνα 57

Για την περίπτωση που έχει υποβληθεί δήλωση και το ακίνητο έχει συμπεριληφθεί στους
πίνακες της ανάρτησης δεν είναι υποχρεωτική η καταχώρηση εγγράφων. Η αίτηση
προχωρά επιλέγοντας «Σύνοψη», οπότε ο χρήστης μεταφέρεται στην οθόνη με τη σύνοψη
της αίτησής του.
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Εικόνα 58

Β) Επιλογή «Έχω υποβάλει δήλωση και το ακίνητο μου δεν έχει συμπεριληφθεί στους
Πίνακες της Ανάρτησης ή δεν έχω υποβάλει δήλωση για το ακίνητο που αιτούμαι.»
Σε αυτή την περίπτωση ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει τον ΚΑΕΚ, καθώς αυτός δεν
προκύπτει από προτεινόμενη λίστα.
Για να λάβει ο χρήστης τον ΚΑΕΚ, θα πρέπει να αποστείλει στοιχεία του ακινήτου του μέσω
email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μπορεί να βρει από το μενού «Επικοινωνία» της
εφαρμογής (https://www.ktimatologio.gr/el/e-services/anartisi-aitiseis-diorthosis-ekdosipistopoiitikoy-ktimatografoymenoy-akinitoy ). Τα στοιχεία αυτά είναι στοιχεία του ακινήτου
δηλαδή οδός, αριθμός, περιοχή, Τ.Κ., αρ. διαμερίσματος στον τίτλο (αν πρόκειται για
διηρημένη), όροφος κλπ, τοπωνύμιο, αριθμ. τεμαχίου διανομής ή αναδασμού καθώς και
τηλέφωνο επικοινωνίας.
Αφού το αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης παραλάβει το ηλεκτρονικό αίτημα και το
επεξεργαστεί, ο χρήστης θα ενημερωθεί για τον ΚΑΕΚ που πρέπει να καταχωρήσει στο
36

παρακάτω πεδίο, από την συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση που εστάλησαν τα
στοιχεία.
Τότε ο χρήστης θα συνδεθεί και πάλι στην εφαρμογή για να ξεκινήσει νέα αίτηση στην
οποία θα καταχωρήσει τα ζητούμενα στοιχεία.

Εικόνα 59
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Εικόνα 60

Αφού ο χρήστης καταχωρήσει τον ΚΑΕΚ πρέπει να επιλέξει το κουμπί «Έλεγχος ΚΑΕΚ» ώστε
να επιβεβαιωθεί η ορθότητα της καταχώρησης. Αν ο ΚΑΕΚ που έχει καταχωριστεί δεν είναι
έγκυρος δεν είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης. Εφόσον ο ΚΑΕΚ είναι σωστός
ενεργοποιείται το πεδίο για τη συμπλήρωση του email (είναι υποχρεωτικό) καθώς και το
κουμπί «Επόμενο», το οποίο οδηγεί στο 3ο Βήμα της αίτησης.
Σε αυτό το βήμα ο χρήστης πρέπει να επιλέξει τι αφορά η αίτηση (επιτρέπεται η επιλογή
ενός από τους δύο λόγους) καθώς και να συμπληρώσει με κείμενο τους λόγους υποβολής
της αίτησης χορήγησης του πιστοποιητικού.
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Εικόνα 61

Επιλέγοντας «Επόμενο» ο χρήστης οδηγείται στο 4ο Βήμα όπου έχει την επιλογή να
προσθέσει έγγραφα που αφορούν στην αίτησή του.

Εικόνα 62

Για την περίπτωση που έχει υποβληθεί δήλωση και το ακίνητο δεν έχει συμπεριληφθεί
στους πίνακες της ανάρτησης ή δεν έχει υποβληθεί δήλωση για το ακίνητο δεν είναι
υποχρεωτική η καταχώρηση εγγράφων.
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ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Στο 5ο Βήμα της αίτησης ο χρήστης πρέπει να επιλέξει τα έγγραφα που επιθυμεί να
καταχωρήσει στην αίτησή του. Η επιλογή των εγγράφων γίνεται ως εξής:

Εικόνα 63

Α. Ο χρήστης επιλέγει «Προσθήκη Εγγράφου» οπότε ανοίγει λίστα με επιλογές . Μία από
τις επιλογές είναι το «ΑΛΛΟ» σε περίπτωση που το έγγραφο που θέλει να προσκομίσει ο
χρήστης είναι διαφορετικό από τα προτεινόμενα. Για κάθε έγγραφο που καταχωρίζει ο
χρήστης έχει τη δυνατότητα να σημειώσει παρατηρήσεις.

Εικόνα 64

Β. Στην παραπάνω καρτέλα «Στοιχεία Εγγράφου» και εφόσον ο χρήστης έχει επιλέξει είδος
εγγράφου και έχει ενδεχομένως καταχωρήσει και παρατηρήσεις επιλέγει «Αποθήκευση»,
οπότε το έγγραφο προστίθεται στη λίστα με τα έγγραφα της αίτησης.
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Εικόνα 65

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει όσα έγγραφα επιθυμεί. Για κάθε ένα από τα
έγγραφα υπάρχουν οι επιλογές της επεξεργασίας και της διαγραφής.
Επιλέγοντας «Επεξεργασία» εμφανίζεται μήνυμα ότι πρόκειται να αλλάξουν οι
λεπτομέρειες του εγγράφου και εφόσον ο χρήστης συμφωνήσει ανοίγει και πάλι η καρτέλα
του εγγράφου για διορθώσεις.

Εικόνα 66

Επιλέγοντας «Διαγραφή» εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα που ενημερώνει το χρήστη
ότι το έγγραφο πρόκειται να διαγραφεί

Εικόνα 67

Αφού ο χρήστης ολοκληρώσει και με την καταχώρηση των εγγράφων πρέπει να επιλέξει το
κουμπί «Σύνοψη» που υπάρχει στη φόρμα προκειμένου να δει τις λεπτομέρειες της
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αίτησής του αλλά και να προχωρήσει στη φόρμα μέσω της οποίας θα επισυνάψει τα
έγγραφα.

Εικόνα 68

ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
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 ο χρήστης το συγκεκριμένο κουμπί εμφανίζεται
παράθυρο το οποίο τον προτρέπει να επιλέξει το αρχείο που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο
έγγραφο.
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Εικόνα 69
Στο παραπάνω παράθυρο ο χρήστης πρέπει να επιλέξει «Επιλέξτε Αρχείο» ώστε να μεταβεί
στο δίσκο του υπολογιστή του μέσω του οποίου θα διαλέξει το αρχείο που αντιστοιχεί στο
έγγραφο που έχει καταχωρήσει. Μόλις έχει επιλέξει το αρχείο που επιθυμεί πρέπει να
επιλέξει «Αποθήκευση» ώστε να αποθηκευθούν οι επιλογές του.

Εικόνα 70
Για τα έγγραφα για τα οποία υπάρχει συνημμένο, στον πίνακα των εγγράφων της Σύνοψης
έχει προστεθεί ακόμα μία επιλογή, αυτή της Προβολής, όπως φαίνεται στην παρακάτω
εικόνα. Μέσω της συγκεκριμένης επιλογής ο χρήστης μπορεί να δει το αρχείο που έχει
επισυνάψει. Σε περίπτωση που το αρχείο που έχει επισυνάψει είναι λανθασμένο απλά
επαναλαμβάνει τη διαδικασία της επισύναψης επιλέγοντας το σωστό αρχείο.

Εικόνα 71

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο όταν έχουν καταχωρηθεί συνημμένα για όλα τα
έγγραφα που έχουν επιλεχτεί για την αίτηση.
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΟΥ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Μέσω της σελίδας της Σύνοψης ο χρήστης έχει δυνατότητα να κάνει αλλαγές σε στοιχεία
της αίτησής του. Οι αλλαγές αφορούν στο Βήμα «Η Αίτηση Αφορά» καθώς και στα έγγραφα
που ενδέχεται να θέλει να καταχωρήσει.
Στους αντίστοιχους πίνακες της σελίδας της Σύνοψης υπάρχουν τα κουμπιά:


«Επεξεργασία» για την περίπτωση που η διόρθωση αφορά τον λόγο υποβολής της
αίτησης.

Εικόνα 72

Επιλέγοντας ο χρήστης Επεξεργασία  Αλλαγή ανοίγει η παρακάτω οθόνη μέσω της οποίας
ο χρήστης μπορεί να αλλάξει επιλογή στον πίνακα «η αίτηση αφορά» καθώς και να
επεξεργαστεί τους λόγους υποβολής της αίτησής του. Επιλέγοντας «Αποθήκευση» οι
αλλαγές αποθηκεύονται.

Εικόνα 73



Προσθήκη Εγγράφου για την περίπτωση που η διόρθωση αφορά Έγγραφα που ο
χρήστης επιθυμεί να προσθέσει στην αίτησή του
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Εικόνα 74

Επιλέγοντας ο χρήστης «Προσθήκη Εγγράφου» εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη μέσω της
οποίας μπορεί ο χρήστης να προσθέσει νέο είδος εγγράφου να συμπληρώσει το πεδίο των
παρατηρήσεων, αν χρειάζεται, και να αποθηκεύσει.

Εικόνα 75

Στον πίνακα των εγγράφων υπάρχουν ακόμη τα κουμπάκια
και
μέσω των οποίων μπορεί ο χρήστης να επεξεργαστεί τα στοιχεία ενός ήδη καταχωρισμένου
εγγράφου ή να διαγράψει το έγγραφο.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΟΥ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Αφού ο χρήστης έχει ελέγξει την αίτησή του και είναι έτοιμος να την υποβάλει πρέπει να
πατήσει το κουμπί «Υποβολή» που βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας της σύνοψης.
Επιλέγοντας ο χρήστης «Υποβολή» εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα που ενημερώνει
το χρήστη ότι πρόκειται να υποβάλει την αίτησή του.

45

Εικόνα 76
Για το συγκεκριμένο τύπο αίτησης απαιτείται η πληρωμή παγίου τέλους. Έτσι ο χρήστης
οδηγείται σε πρώτη φάση στην παρακάτω εικόνα όπου καλείται να συμπληρώσει στοιχεία
για την πληρωμή.

Εικόνα 77
Εφόσον συμπληρωθούν τα παραπάνω στοιχεία ο χρήστης επιλέγει «Πληρωμή» οπότε
μεταφέρεται στη σελίδα της τράπεζας, όπου του ζητείται να συμπληρώσει τα στοιχεία της
κάρτας μέσω της οποίας θα πραγματοποιηθεί η συναλλαγή.
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Εικόνα 78
Συμπληρώνοντας ορθά τα στοιχεία της κάρτας και επιλέγοντας «ΠΛΗΡΩΜΗ» ο χρήστης
ενημερώνεται ότι η πληρωμή έχει γίνει επιτυχώς.
Αφού η αίτηση ολοκληρωθεί λαμβάνει Αριθμό Πρωτοκόλλου ο οποίος φαίνεται πια και στη
σελίδα της Σύνοψης.
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Εικόνα 79

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Αφού ολοκληρωθεί η υποβολή της Αίτησης χορήγησης Πιστοποιητικού
Κτηματογραφούμενου Ακινήτου, το Πιστοποιητικό εκδίδεται επιλέγοντας το κουμπί
«Έκδοση Πιστοποιητικού», που υπάρχει στο επάνω μέρος της οθόνης της αίτησης.

Εικόνα 80
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ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΟΥ
Μέσα από την εφαρμογή επιλέγοντας «Αιτήσεις Οι αιτήσεις μου» ο χρήστης έχει τη
δυνατότητα να δει τις αιτήσεις που έχει υποβάλει ή που έχει ξεκινήσει να επεξεργάζεται.

Εικόνα 81

Όσες αιτήσεις είναι σε κατάσταση «Προσωρινή» μπορούν να διορθωθούν από το χρήστη,
ενώ εκείνες που είναι σε κατάσταση «Παραλαβή» έχουν υποβληθεί οριστικά και δεν μπορεί
ο χρήστης πια να τις επεξεργαστεί.

Εικόνα 82

Επιλέγοντας ο χρήστης «Επισκόπηση» τόσο σε αίτηση που είναι σε κατάσταση
«Επεξεργασία» όσο και σε αίτηση που είναι σε κατάσταση «Παραλαβή» μεταβαίνει στην
οθόνη της Σύνοψης.
Για τις αιτήσεις που είναι σε Επεξεργασία μπορεί να κάνει τις αλλαγές που επιθυμεί, ενώ
για τις αιτήσεις που είναι σε παραλαβή δεν μπορεί να κάνει καμία αλλαγή.
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Μέσω της εφαρμογής ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει τις εκθέσεις που έχουν
δημιουργηθεί από το αρμόδιο γραφείο Κτηματογράφησης και αφορούν στην αίτησή του.
Από το κεντρικό μενού της εφαρμογής ο χρήστης επιλέγει «Εκθέσεις – Αναφορές –
Αντιρρήσεις»  «Εκθέσεις» οπότε μεταφέρεται στην παρακάτω οθόνη. Προκειμένου να δει
τις εκθέσεις που αφορούν σε αιτήσεις που έχει υποβάλει ο ίδιος πρέπει να επιλέξει τον
πρώτο σύνδεσμο «εδώ» που φαίνεται επίσης στην παρακάτω εικόνα.

Εικόνα 833

Ο σύνδεσμος οδηγεί σε οθόνη στην οποία φαίνονται όλες οι αιτήσεις του χρήστη για τις
οποίες έχουν συνταχθεί εκθέσεις από το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Εικόνα 84

Προκειμένου ο χρήστης να δει την έκθεση που σχετίζεται με την αίτησή του, πρέπει να
επιλέξει «Έκθεση» οπότε ανοίγει αρχείο pdf της παρακάτω μορφής. Στο έγγραφο της
έκθεσης βλέπει εκτός από τα στοιχεία της αίτησής του, την εισήγηση και την πρόταση για
το αν η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή, εν μέρει δεκτή ή να απορριφθεί.
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Εικόνα 85

Εκτός από την έκθεση μέσω της οθόνης που φαίνεται στην Εικόνα 84 ο χρήστης έχει
πρόσβαση στα συνημμένα της έκθεσης. Επιλέγοντας το κουμπί «Συνημμένα» ο χρήστης
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μεταφέρεται στην οθόνη των συνημμένων της έκθεσης, από όπου μπορεί να δει το
σαρωμένο της αίτησης / ένστασης που έχει υποβάλει, όπως και το διάγραμμα μεταβολών
εφόσον έχει δημιουργηθεί κατά την επεξεργασία της αίτησης από το αρμόδιο γραφείο
κτηματογράφησης.

Εικόνα 84

Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά διορθώσεις που δεν προκύπτουν από αίτηση
διόρθωσης που έχει υποβάλει ο χρήστης, δεν είναι διαθέσιμο το αντίστοιχο σαρωμένο της
αίτησης.

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Για κάθε αίτηση που έχει υποβάλει ο χρήστης για την οποία έχει συνταχθεί έκθεση πρέπει
να υποβληθεί Αίτηση Αναφοράς στην οποία θα δηλώνει αν συμφωνεί ή διαφωνεί με τα
προτεινόμενα στην έκθεση.
Σημειώνεται ότι δεν υποβάλλεται αίτηση αναφοράς για αιτήματα που δεν αφορούν σε
εκτοπισμό άλλου δικαιούχου.
Προκειμένου να υποβληθεί Αίτηση Αναφοράς πρέπει ο χρήστης να επιλέξει το αντίστοιχο
κουμπί «Υποβολή Αίτησης Αναφοράς»
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Εικόνα 857

οπότε οδηγείται στην παρακάτω οθόνη.

Εικόνα 868

Η πρώτη επιλογή του χρήστη είναι «Να γίνουν οι διορθώσεις σύμφωνα με την Έκθεση». Με
αυτή την επιλογή ο χρήστης δηλώνει ότι συμφωνεί με την έκθεση. Στη συνέχεια αρκεί να
επιλέξει «Αποθήκευση» και «Υποβολή» προκειμένου να ολοκληρωθεί η υποβολή της
Αναφοράς του.
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Εικόνα 879

Η δεύτερη επιλογή του χρήστη είναι «Διαφωνώ με την Έκθεση και υποβάλλω την αναφορά
μου». Σε αυτή την περίπτωση ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει τους λόγους που
διαφωνεί με την έκθεση (υποχρεωτικό πεδίο) καθώς και να καταχωρήσει και στη συνέχεια
επισυνάψει έγγραφα αν το κρίνει απαραίτητο (μη υποχρεωτικό πεδίο).
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Εικόνα 90

Επιλέγοντας ο χρήστης «Προσθήκη Εγγράφου» στην παραπάνω εικόνα εμφανίζεται η
παρακάτω οθόνη μέσω της οποίας μπορεί ο χρήστης να προσθέσει νέο είδος εγγράφου, να
συμπληρώσει το πεδίο των παρατηρήσεων, αν χρειάζεται, και να αποθηκεύσει.

Εικόνα 91
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Στον πίνακα των εγγράφων υπάρχουν ακόμη τα κουμπάκια
και
μέσω των οποίων μπορεί ο χρήστης να διαγράψει ένα καταχωρημένο έγγραφο και να
επισυνάψει αρχείο.
Όταν ο χρήστης συμπληρώσει τους λόγους διαφωνίας και καταχωρήσει και επισυνάψει όσα
έγγραφα θεωρεί απαραίτητα, επιλέγει το κουμπί «Υποβολή» οπότε η αίτηση γίνεται
οριστική και παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου. Τότε ενεργοποιείται στην οθόνη το κουμπί
«Προεπισκόπηση αίτησης αναφοράς» το οποίο οδηγεί σε εκτύπωση (pdf μορφής) των
στοιχείων της αίτησης αναφοράς.

Εικόνα 92
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Μετά την υποβολή της Αίτησης Αναφοράς ενεργοποιείται πλαίσιο με θιγόμενους
ιδιοκτήτες, στους οποίους ο χρήστης πρέπει να κοινοποιήσει έγγραφα (περιγράφονται στις
σχετικές οδηγίες) ώστε να είναι παραδεκτή η αίτηση Αναφοράς του.
Ειδικότερα, για κάθε έναν από τους θιγόμενους ιδιοκτήτες υπάρχει το κουμπί «Επισύναψη»
στο οποίο πρέπει να επισυναφθούν από το χρήστη τα απαραίτητα αποδεικτικά
γνωστοποίησης (σε ένα αρχείο).

Εικόνα 93

ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Επιλέγοντας από το μενού της εφαρμογής «Εκθέσεις – Αναφορές – Αντιρρήσεις»  «Οι
Αναφορές μου» ο χρήστης έχει πρόσβαση σε όλες τις αναφορές που έχει υποβάλει (είτε
είναι σε κατάσταση Οριστική είτε σε κατάσταση Προσωρινή).

Εικόνα 94

Επιλέγοντας «Επισκόπηση» μεταφέρεται στην οθόνη της αναφοράς (Εικόνα 92) από όπου
μπορεί να έχει Προεπισκόπηση της Αναφοράς του, να δει τα συνημμένα της Αναφοράς ή
και να την υποβάλει οριστικά εφόσον αυτή είναι σε κατάσταση «Προσωρινή».
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ / ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ
Προκειμένου ο χρήστης να υποβάλει νέα αίτηση συγκατάθεσης / αντίρρησης πρέπει αρχικά
να επιλέξει από το μενού της εφαρμογής «Εκθέσεις – Αναφορές – Αντιρρήσεις» 
«Εκθέσεις» και στη συνέχεια να επιλέξει το σύνδεσμο «Εδώ» που υπάρχει στη δεύτερη
γραμμή και αφορά τους θιγόμενους ιδιοκτήτες.

Εικόνα 95

Επιλέγοντας τον παραπάνω σύνδεσμο εμφανίζονται στο χρήστη όλες οι εκθέσεις που έχουν
συνταχθεί από το αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης και τον αφορούν. Ο χρήστης μπορεί
να δει τόσο την Έκθεση, όσο και τα Συνημμένα πατώντας πάνω στους αντίστοιχους
συνδέσμους που εμφανίζονται στην οθόνη.

Εικόνα 96
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Προκειμένου να υποβάλει ο χρήστης νέα αίτηση συγκατάθεσης /αντίρρησης πρέπει να
πατήσει το σύνδεσμο «Υποβολή αίτησης αντίρρησης» που βρίσκεται στη γραμμή της
έκθεσης που τον ενδιαφέρει. Πατώντας το σύνδεσμο μεταφέρεται στην οθόνη της αίτησης
συγκατάθεσης / αντίρρησης που φαίνεται στη συνέχεια

Εικόνα 97

Η πρώτη επιλογή του χρήστη είναι «Να γίνουν οι διορθώσεις σύμφωνα με την Έκθεση». Με
αυτή την επιλογή ο χρήστης δηλώνει ότι συμφωνεί με την έκθεση. Στη συνέχεια αρκεί να
επιλέξει «Προσωρινή Αποθήκευση» και «Υποβολή» προκειμένου να ολοκληρωθεί η
υποβολή της Αντίρρησής του. Αν επιθυμεί μπορεί να καταχωρήσει και να επισυνάψει όσα
έγγραφα θεωρεί απαραίτητα.
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Εικόνα 98

Η δεύτερη επιλογή του χρήστη είναι «Διαφωνώ με την Έκθεση και υποβάλλω την αναφορά
μου». Σε αυτή την περίπτωση ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει τους λόγους που
διαφωνεί με την έκθεση (υποχρεωτικό πεδίο) και να αποθηκεύσει την αίτησή του
(Προσωρινή Αποθήκευση). Στη συνέχεια μπορεί να καταχωρήσει και να επισυνάψει
έγγραφα αν το κρίνει απαραίτητο (μη υποχρεωτικό πεδίο).
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Εικόνα 99

Επιλέγοντας ο χρήστης «Προσθήκη Εγγράφου» στην παραπάνω εικόνα εμφανίζεται η
παρακάτω οθόνη μέσω της οποίας μπορεί ο χρήστης να προσθέσει νέο είδος εγγράφου, να
συμπληρώσει το πεδίο των παρατηρήσεων, αν χρειάζεται, και να αποθηκεύσει.

Εικόνα 100
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Στον πίνακα των εγγράφων υπάρχουν ακόμη τα κουμπάκια
και
μέσω των οποίων μπορεί ο χρήστης να διαγράψει ένα καταχωρημένο έγγραφο και να
επισυνάψει αρχείο.
Όταν ο χρήστης συμπληρώσει τους λόγους διαφωνίας και καταχωρήσει και επισυνάψει όσα
έγγραφα θεωρεί απαραίτητα, επιλέγει το κουμπί «Υποβολή» οπότε η αίτηση γίνεται
οριστική και παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου. Τότε ενεργοποιείται στην οθόνη το κουμπί
«Προεπισκόπηση Αίτησης Συγκατάθεσης / Αντίρρησης» το οποίο οδηγεί σε εκτύπωση (pdf
μορφής) των στοιχείων της αίτησης.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ / ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ
Επιλέγοντας από το μενού της εφαρμογής «Εκθέσεις – Αναφορές – Αντιρρήσεις»  «Οι
Αντιρρήσεις μου» ο χρήστης έχει πρόσβαση σε όλες τις αντιρρήσεις που έχει υποβάλει (είτε
είναι σε κατάσταση Οριστική είτε σε κατάσταση Προσωρινή).

Εικόνα 101

Επιλέγοντας «Επισκόπηση» στην παραπάνω οθόνη μεταφέρεται στην οθόνη της αίτησης
αντίρρησης από όπου μπορεί να έχει Προεπισκόπηση της Αντίρρησης του, να δει τα
συνημμένα της Αντίρρησης ή και να την υποβάλει οριστικά εφόσον αυτή είναι σε
κατάσταση «Προσωρινή».
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