Στατιστικά στοιχεία προανάρτησης για την
περιοχή μελέτης
•
•
•
•

Δηλώθηκαν 379.964 δικαιώματα (63,76% των προεκτιμώμενων δικαιώματων).
4.986 δικαιώματα απορρίφθηκαν λόγω μη εντοπισμού.
9.526 δικαιώματα απορρίφθηκαν λόγω μη θεμελίωσης.
24.763 δικαιώματα απορρίφθηκαν λόγω πρόκρισης αλλότριων, 13.170 εκ των
οποίων απορρίφθηκαν λόγω πρόκρισης δικαιωμάτων της Δ/νσης Δασών.

Τι είναι η Προανάρτηση;

Η Προανάρτηση αφορά στην ενημέρωση των δικαιούχων (φυσικών και νομικών
προσώπων, ιδιωτικών και δημόσιων φορέων) για το αποτέλεσμα της επεξεργασίας των
στοιχείων των δηλώσεων που υποβλήθηκαν και των πληροφοριών που συλλέχθηκαν στο
πλαίσιο της κτηματογράφησης των Υπόλοιπων Περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας
Αιτ/νίας από το Δεκέμβρη του 2018 μέχρι και 8-1-2021.
Με αυτό τον τρόπο οι δικαιούχοι ενημερώνονται για την καταγραφή της ιδιοκτησίας τους
και έχουν τη δυνατότητα εντός προθεσμίας 45 ημερών από την έναρξη της Προανάρτησης,
να υποβάλλουν ΑΤΕΛΩΣ «αίτηση επανεξέτασης στοιχείων», επισημαίνοντας τυχόν
σφάλματα που διαπίστωσαν.

Τι πρέπει να κάνω στην Προανάρτηση;

Εάν συμφωνείτε με τα στοιχεία της Προανάρτησης, τότε δεν χρειάζεται
να κάνετε καμία ενέργεια.
Εάν δεν συμφωνείτε με τα στοιχεία της Προανάρτησης, τότε χρειάζεται
να υποβάλετε αίτηση επανεξέτασης στοιχείων.

Πως θα πραγματοποιηθεί η Προανάρτηση στην
Αιτωλοακαρνανία;
Οι αιτήσεις επανεξέτασης στοιχείων μπορούν να υποβληθούν με δύο τρόπους:
1. Ηλεκτρονικά μέσω αποστολής email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
kt15.stratos.proanartisi@gmail.com ή
2. Με κατάθεση στο Γραφείο Κτηματογράφησης Στράτου μόνο κατόπιν ραντεβού.
Ερωτήματα σχετικά με την Προανάρτηση και την επεξεργασία συγκεκριμένων
ιδιοκτησιών θα πραγματοποιούνται:
1. Τηλεφωνικά στα τηλέφωνα επικοινωνίας του Γραφείου Κτηματογράφησης Στράτου
2641071780, 2641071781, 2641071017, 2641071027. Προκειμένου να δοθούν
πληροφορίες από το τηλεφωνικό κέντρο είναι υποχρεωτική η γνωστοποίηση του
ΑΦΜ του δικαιούχου και του αριθμού πρωτοκόλλου δήλωσης ή ιδιοκτησίας.
2. Ηλεκτρονικά μέσω αποστολής email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
kt15.stratos.proanartisi@gmail.com.

Τι πρέπει να επισυνάψω στο email που θα στείλω
για την αίτηση επενεξέτασης στοιχείων;
Επισυνάπτω υποχρεωτικά:
• την αίτηση επανεξέτασης στοιχείων, συμπληρωμένη και
υπογεγραμμένη από τον αιτούντα και
• το έγγραφο ή τα έγγραφα που αποδεικνύουν την αιτούμενη
διόρθωση (συμβόλαιο, πιστοποιητικό μεταγραφής, τοπογραφικό
διάγραμμα κ.τ.λ.).

Πόση διάρκεια θα έχει η Προανάρτηση στην
Αιτωλοακαρνανία;
Η Προανάρτηση έχει διάρκεια 45 ημέρες.

Ημερομηνία έναρξης: 17/05/2021
Ημερομηνία λήξης: 30/06/2021
Μετά τις 30/06/2021 δεν θα παραλαμβάνονται αιτήσεις επανεξέτασης.

Πως θα δω τα στοιχεία της ιδιοκτησίας μου;

Mπαίνω στο site www.ktimatologio.gr και ακολουθώ τα παρακάτω
βήματα.

Μπαίνω στην ιστοσελίδα
www.ktimatologio.gr

Επιλέγω το κουμπί
«Προανάρτηση»

Επιλέγω το κουμπί
«ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕ
ΚΩΔΙΚΟΥΣ
TAXISNET»

Συμπληρώνω τους
κωδικούς taxis του
δικαιούχου και πατάω
«Σύνδεση»

Επιλέγω «Συνέχεια»
και πατάω το
κουμπί «Αποστολή»

Επιλέγω το Νομό
Αιτωλοακαρνανίας
και τον ΟΤΑ που
βρίσκεται η
ιδιοκτησία μου

Πατώντας το κουμπί «ΑΚΠ»
κάνω λήψη του
Αποσπάσματος
Κτηματολογικού Πίνακα
Πατώντας το κουμπί «ΑΚΔ»
κάνω λήψη του
Αποσπάσματος
Κτηματολογικού
Διαγράμματος

Γιατί δεν φαίνονται τα στοιχεία της ιδιοκτησίας
μου στην ιστοσελίδα της Κτηματολόγιο;
Σε περίπτωση ιδιοκτησιών που δηλώθηκαν, αλλά δεν εμφανίζονται στην ηλεκτρονική
Προανάρτηση, συμβαίνει ένα από τα παρακάτω:
• οι ιδιοκτησίες δεν εντοπίστηκαν,
• τα στοιχεία που προσκομίστηκαν δεν κρίθηκαν επαρκή,
• δεν έχει καταβληθεί το απαιτούμενο πάγιο τέλος.
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Κτηματογράφησης
Στράτου, προκειμένου να σας δοθούν οδηγίες για τις ενέργειες σας, ώστε τα δικαιώματα
σας να συμπεριληφθούν στους προσωρινούς κτηματολογικούς πίνακες της Ανάρτησης.
Η κτηματολογική βάση της Προανάρτησης περιλαμβάνει τα δικαιώματα που δηλώθηκαν
μέχρι 8 Ιανουαρίου 2021. Από την ημερομηνία αυτή και μετά συνεχίζεται η επεξεργασία
των νέων δηλώσεων, το αποτέλεσμα της οποίας θα φανεί σε επόμενο στάδιο στην
κτηματολογική βάση της Ανάρτησης.

Τι στοιχεία πρέπει να προσέξω στο Απόσπασμα
Κτηματολογικού Πίνακα και Διαγράμματος;
Τα στοιχεία που πρέπει να ελεγχθούν είναι τα εξής:
• τα προσωπικά σας στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός ταυτότητας κ.λπ),
• τα στοιχεία της ιδιοκτησίας (θέση και εμβαδόν της ιδιοκτησίας, στοιχεία κτίσματος κ.λπ),
• τα στοιχεία του δικαιώματος (είδος και ποσοστό δικαιώματος, στοιχεία τίτλου κ.λπ).
Ακολουθεί παράδειγμα Αποσπάσματος Κτηματολογικού Πίνακα και Διαγράμματος.

Στην πρώτη σελίδα «ΕΝΤΥΠΟ Α» του
Αποσπάσματος του Κτηματολογικού
Πίνακα εμφανίζονται τα στοιχεία
προσώπου και οι κωδικοί ιδιοκτησίας:
για τα δικαιώματα:
• που δηλώθηκαν και είναι έγκυρα,
• που δηλώθηκαν και
απορρίφθηκαν,
• που δεν δηλώθηκαν, αλλά
προέκυψαν από προσκομισθέντα
στοιχεία και πρέπει να δηλωθούν.

Έλεγχος στοιχείων προσώπου
(ονοματεπώνυμο, στοιχεία
ταυτότητας, διεύθυνση,
στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ).

Κωδικοί ιδιοκτησίας για
τους οποίους
υποβλήθηκε δήλωση
και τα δικαιώματα
κρίθηκαν έγκυρα.
Κωδικοί ιδιοκτησίας για
τους οποίους
υποβλήθηκε δήλωση
και τα δικαιώματα
απορρίφθηκαν.
Αναγράφεται και ο
λόγος απόρριψης.
Στοιχεία δικαιωμάτων
που δεν δηλώθηκαν,
αλλά προέκυψαν από
την επεξεργασία της
κτηματογράφησης.

Για κάθε κωδικό ιδιοκτησίας που
δηλώθηκε και το δικαίωμα είναι
έγκυρο ακολουθεί το «ΕΝΤΥΠΟ Α1»
που περιλαμβάνει τα στοιχεία του
ακινήτου, του δικαιώματος και των
συνιδιοκτητών. Δεν περιλαμβάνεται
«ΕΝΤΥΠΟ Α1» για τα απορριφθέντα
και τα μη δηλωμένα δικαιώματα.
Οι παρατηρήσεις που αφορούν στη διεκδίκηση από
τη Δ/νση Δασών και οι κατηγορίες διεκδίκησης:
«ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ xxx Τ.Μ.
ΔΙΕΚΔΙΚΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ (Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ).» Δεν χρειάζεται να
προβείτε σε καμία ενέργεια καθώς το δικαίωμα της
Δ/νσης επί του διεκδικούμενου τμήματος έχει
απορριφθεί. Η εν λόγω παρατήρηση είναι απλά
ενημερωτική.

«ΣΤΟ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΜΗΜΑ ΕΜΒΑΔΟΥ xxx
Τ.Μ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ (Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ).» Στο διεκδικούμενο
τμήμα έχει προκιθεί η Δ/νση Δασών και πρέπει να
εξετάσετε, εάν ισχύουν οι προϋποθέσεις που
αναλύονται παρακάτω.
«ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ (Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ).» Η Δ/νση Δσών
διεκδικεί όλο το γεωτεμάχιο, αλλά το δικαίωμά της
έχει απορριφθεί και δεν χρειάζεται να προβείτε σε
καμία ενέργεια. Η εν λόγω παρατήρηση είναι απλά
ενημερωτική.

Αριθμός πρωτοκόλλου
δήλωσης και κωδικός
ιδιοκτησίας

Έλεγχος στοιχείων ακινήτου
(εμβαδόν, χρήση, διεύθυνση,
θέση, ΤΚ, στοιχεία κτίσματος
εάν υπάρχει, στοιχεία
διηρημένης ιδιοκτησίας εάν
υπάρχει κ.τ.λ.).
Έλεγχος στοιχείων
δικαιώματος (είδος και
ποσοστό δικαιώματος,
στοιχεία τίτλου, στοιχεία
μεταγραφής, αιτία κτήσης).

Έλεγχος στοιχείων
συνιδιοκτητών.

Απόσπασμα του Κτηματολογικού
Διαγράμματος υπάρχει μόνο για κάθε
κωδικό ιδιοκτησίας που δηλώθηκε και
το δικαίωμα είναι έγκυρο. Στην πρώτη
σελίδα του Αποσπάσματος
Κτηματολογικού Διαγράμματος
περιλαμβάνεται απόσπασμα του
χάρτη.

Με κόκκινο περίγραμμα
εμφανίζεται το όριο του
γεωτεμαχίου και με άσπρο
περίγραμμα τα όρια των
όμορων ιδιοκτησιών.
Εμφανίζονται επιπλέον οι
ΚΑΕΚ του εν λόγω
γεωτεμαχίου και των ομόρων.
Εάν υπάρχουν επί του
γεωτεμαχίου κτίσματα,
κάθετες ιδιοκτησίες, δουλείες
και διεκδικούμενη δασική
έκταση τότε θα φαίνονται
όπως στο υπόμνημα.

Εμφανίζεται το εμβαδόν γεωτεμαχίου
όπως υπολογίστηκε στη διαδικασία της
κτηματογράφησης, το εμβαδόν
δήλωσης/τίτλου, η αποδεκτή απόκλιση
εμβαδού και το εμβαδόν
διεκδικούμενης δασικής έκτασης. Εάν η
διαφορά μεταξύ Εμδαδού
Κτηματογράφης και Εμβαδού
δήλωσης/τίτλου είναι εντός της
αποδεκτής απόκλισης ΔΕΝ χρειάζεται
να προβείτε σε αίτηση επανεξέτασης. Η
διεκδίκηση από τη Δ/νση Δασών
εμφανίζεται είτε έχει προκριθεί το
δικαίωμά της επί του διεκδικούμενου
τμήματος είτε όχι. Πρέπει να
συνεξεταστεί με την παρατήρηση που
υπάρχει στο Απόσπασμα
Κτηματολογικού Πίνακα.

Στη δεύτερη σελίδα του
Αποσπάσματος Κτηματολογικού
Διαγράμματος περιλαμβάνεται:
• πίνακας με τους ΚΑΕΚ των όμορων
γεωτεμαχίων και τα
ονοματεπώνυμα των ιδιοκτητών
τους και
• πίνακας με τις συντεταγμένες του
γεωτεμαχίου.

Πίνακας με τους ΚΑΕΚ των
όμορων γεωτεμαχίων και τα
ονοματεπώνυμα των
αντίστοιχων ιδιοκτητών.

Πίνακας με τις συντεταγμένες
του γεωτεμαχίου.

Κύριες κατηγορίες προβλημάτων και η
αντιμετώπισή τους
1.

Είναι λάθος τα προσωπικά μου στοιχεία ή έχω αλλάξει ταυτότητα ή διεύθυνση. -> Συμπληρώνω τα σωστά στοιχεία στην αίτηση επανεξέτασης και
επισυνάπτω το αντίστοιχο έγγραφο π.χ. νέο αντίγραφο ταυτότητας.

2.

Είναι λάθος τα στοιχεία του τίτλου μου/το είδος δικαιώματος/το ποσοστό δικαιώματος/το ποσοστό συγκυριότητας της διηρημένης ιδιοκτησίας
κ.τ.λ. -> Συμπληρώνω τα σωστά στοιχεία στην αίτηση επανεξέτασης και επισυνάπτω τον τίτλο που αποδεικνύει την ορθότητα των αιτούμενων
μεταβολών.

3.

Είναι λάθος τα όρια του γεωτεμαχίου μου. -> Συμπληρώνω την αίτηση επανεξέτασης, περιγράφοντας το αίτημα και επισυνάπτω αντίγραφο του
τοπογραφικού διαγράμματος που προσαρτάται στον τίτλο ή/ και μεταγενέστερου τοπογραφικού διαγράμματος, εάν υπάρχει. Εάν δεν υπάρχει
τοπογραφικό διάγραμμα, μπορείτε να προσκομίσετε απόσπασμα της Υπηρεσίας Θέασης, επί του οποίου σημειώνονται τα αιτούμενα όρια του
γεωτεμαχίου και είναι υπογεγραμμένο από τον αιτούντα.

4.

Στα στοιχεία του τίτλου υπάρχει η παρατήρηση «ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ». -> Συμπληρώνω την αίτηση επανεξέτασης και
επισυνάπτω το πιστοποιητικό μεταγραφής από το Υποθηκοφυλακείο.

5.

Εμφανίζεται ποσοστό δικαιώματος πλήρους κυριότητας 75%, αλλά εν τω μεταξύ απέκτησα το υπόλοιπο 25% του ακινήτου. -> Εάν δεν έχω ήδη
κάνει δήλωση για το υπόλοιπο 25%, πρέπει να υποβάλω νέα δήλωση για το 25% που απέκτησα. Αν έχω κάνει δήλωση, αλλά δεν εμφανίζεται ορθά
το ποσοστό δικαιώματος στην Προανάρτηση, τότε θα πρέπει να επικοινωνήσω εντός της προθεσμίας της Προανάρτησης με το Γραφείο
Κτηματογράφησης.

6.

Στο γεωτεμάχιο μου υπάρχει δικαίωμα δουλείας του ΑΔΜΗΕ και στο Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος εμφανίζεται ζώνη δουλείας. ->
Δεν χρειάζεται να προβείτε σε καμία ενέργεια. Πρόκειται για δικαιώματα εναέριας δουλείας λόγω των καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
που διέρχονται από το γεωτεμάχιο.

7.

Υπάρχει η παρατήρηση «ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ xxx Τ.Μ. ΔΙΕΚΔΙΚΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (Δ/ΝΣΗ
ΔΑΣΩΝ). ή «ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ)» -> Δεν χρειάζεται να προβείτε σε καμία ενέργεια, καθώς το
δικαίωμα της Δ/νσης επί του διεκδικούμενου τμήματος ή επί του συνόλου της επιφάνειας του γεωτεμαχίου έχει απορριφθεί. Η εν λόγω
παρατήρηση είναι απλά ενημερωτική.

Τι πρέπει να κάνω, εάν έχει απορριφθεί το δικαίωμα
μου και έχει προκριθεί η Δ/νση Δασών ή έχει προκριθεί
η Δ/νση Δασών σε τμήμα του γεωτεμαχίου μου;
Εάν η ιδιοκτησία μου εμπίπτει σε μία από της παρακάτω κατηγορίες, υποβάλω αίτηση επανεξέτασης στοιχείων, προσκομίζοντας τα αντίστοιχα
έγγραφα:
•

υπάγεται σε μια από τις περιπτώσεις του άρθρου 10 του Ν.3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/24-12-2003) -> Προσκομίζω τα έγγραφα που
αποδεικνύουν ότι το ακίνητο μου υπάγεται σε αυτήν την περίπτωση.

•

είναι αγρός που δασώθηκε μεταγενέστερα (χαρακτηρισμός ΑΔ) και έχω τίτλους ιδιοκτησίας, οι οποίοι ανάγονται πριν από την 23η
Φεβρουαρίου 1946 και έχουν μεταγραφεί -> Προσκομίζω τους τίτλους ιδιοκτησίας που ανάγονται πριν από την 23η Φεβρουαρίου 1946.
Μπορώ να δω, εάν το διεκδικούμενο τμήμα έχει χαρακτηρισμό ΑΔ από την ιστοσελίδα https://www.ktimatologio.gr/categories/dasikoi-hartes.

•

έχω έγγραφα προς απόδειξη έκτακτης χρησικτησίας, για την οποία έχει συμπληρωθεί ο χρόνος της τριακονταετούς νομής με καλή πίστη έως
την 11-9-1915. -> Προσκομίζω τα έγγραφα χρησικτησίας.

•

Υπάρχει νόμιμη οικοδομική άδεια προ της 11/06/1975 και σε κάθε περίπτωση μέχρι το 2011 (πριν την έναρξη ισχύος του Ν.4030/2011), η
οποία δεν έχει ακυρωθεί ή ανακληθεί. Επισημαίνεται ότι υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις στον οικισμό Λεπενούς -> Προσκομίζω:
1.
2.
3.

•

βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης ή Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου μηχ/κου που θα αναγράφει ότι το εν λόγω κτίσμα ή τμήμα αυτού είναι κατασκευασμένο βάσει
της οικοδομικής άδειας που δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί και
εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο ο μηχανικός να προσδιορίζει την απολύτως αναγκαία επιφάνεια πέριξ της νόμιμης οικοδομής και να βεβαιώνει για τα
όρια αρτιότητας που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της εν λόγω οικοδομικής άδειας, βασιζόμενος στο θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα που τη συνοδεύει,
αντίγραφο του στελέχους της οικοδομικής άδειας

υπάρχει κτίριο προϋφιστάμενο της ισχύος του Β.Δ/τος 09-08/30-9-1955 (ΦΕΚ 266Α). Σε αυτή την περίπτωση το κτίσμα θεωρείται νομίμως
υφιστάμενο και απορρίπτεται η Δ/νση Δασών στην έκταση του ακινήτου που αντιστοιχεί στην κάτοψη του κτιρίου. -> Προσκομίζω εξαρτημένο
τοπογραφικό διάγραμμα όπου θα προσδιορίζονται τα όρια της έκτασης του υφιστάμενου κτίσματος και θα βεβαιώνεται από τον μηχανικό ότι
το κτίσμα είναι προϋφιστάμενο της ισχύος του Β.Δ/τος 09-08/30-9-1955.

Τι να κάνω, εάν δεν εμπίπτει η ιδιοκτησία μου σε μία
από τις παραπάνω κατηγορίες και έχει προκριθεί το
δικαίωμα της Δ/νσης Δασών;
Σε αυτήν την περίπτωση, ακόμη και εάν υποβληθεί αίτηση επανεξέτασης στοιχείων, το
αίτημα θα απορριφθεί και θα παραμείνει ως δικαιούχος (είτε σε τμήμα γεωτεμαχίου είτε
σε όλο το γεωτεμάχιο) η Δ/νση Δασών.
Επομένως αντί για άσκοπη υποβολή αίτησης επανεξέτασης στοιχείων κρίνεται σκόπιμο να
έρθετε σε επικοινωνία με τη Δ/νση Δασών για να ενημερωθείτε για τις απαιτούμενες
ενέργειες.

Που θα βρω το έντυπο της αίτησης επανεξέτασης
και πως το συμπληρώνω;
Το έντυπο της αίτησης επανεξέτασης υπάρχει στην ιστοσελίδα
www.ktimatologio.gr, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

Μπαίνω στην ιστοσελίδα
www.ktimatologio.gr.

Από το αρχικό μενού
επιλέγω Κτηματογράφηση ->
Έντυπα-ΟδηγίεςΥποδείγματα.

Κάνω λήψη της αίτησης
επανεξέτασης στοιχείων.

Συμπληρώνω υποχρεωτικά:
• κωδικό ιδιοκτησίας,
• ΚΑΕΚ και
• Αριθμό πρωτοκόλλου
δήλωσης.

Συμπληρώνω τα στοιχεία
του δικαιούχου.

Επιλέγω τους λόγους που
υποβάλω την αίτηση
επανεξέτασης.

Γράφω συνοπτικά και
κατανοητά το αίτημά μου.

Τα γκρίζα πεδία
συμπληρώνονται
από το Γραφείο
Κτηματογράφησης.

Συμπληρώνω υποχρεωτικά
ημερομηνία και
υπογραφή.
Εάν υπάρχει αντίκλητος,
εκπρόσωπος, πληρεξούσιος
ή νόμιμος αντιπρόσωπος τα
στοιχεία του
συμπληρώνονται εδώ.

Πως θα κλείσω ραντεβού για να καταθέσω στο Γραφείο
Κτηματογράφησης την αίτηση επανεξέτασης;
Εάν δεν είναι δυνατή η αποστολή της αίτησης επανεξέτασης μέσω
email, τότε υπάρχει η δυνατότητα υποβολής στο Γραφείο
Κτηματογράφησης, μόνο κατόπιν ραντεβού, μέσω της εφαρμογής
προγραμματισμού ραντεβού που υπάρχει στην ιστοσελίδα
https://ktima2016.gr/index.php/home/programmatismos-rantevouaitoloakarnanias.

