Ενημέρωση για την διενέργεια ηλεκτρονικής Προανάρτησης των στοιχείων του κτηματολογίου για τα
ακίνητα σας εντός της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Αγαπητέ/η κύριε/α,
Σας ενημερώνουμε ότι από 26/04/2021 έως 10/06/2021 θα πραγματοποιηθεί στην
ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr, η ηλεκτρονική Προανάρτηση της κτηματολογικής βάσης για τις
Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και τους Δήμους:
•
•
•
•
•

Δήμος Γόρτυνας
Δήμος Φαιστού
Δήμος Μινώα Πεδιάδας
Δήμος Αρχανών – Αστερουσίων
Δήμος Βιάννου

που περιλαμβάνει το αποτέλεσμα της επεξεργασίας των δηλώσεων που υποβλήθηκαν και των
πληροφοριών που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της κτηματογράφησης.
Με χρήση των κωδικών taxisnet μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα στοιχεία των δικαιωμάτων που
σας αφορούν και των αντίστοιχων ακινήτων και να επαληθεύσετε την ορθότητά τους.
Εφόσον συμφωνείτε με τα στοιχεία αυτά, δεν χρειάζεται να προβείτε σε άλλη ενέργεια.
Εφόσον δεν συμφωνείτε με κάποια από τα στοιχεία αυτά, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτηση
επανεξέτασης στοιχείων μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, είτε κατόπιν ραντεβού στο Γραφείο
Κτηματογράφησης, είτε αποστέλλοντας την αίτηση επανεξέτασης στοιχείων με email στην ηλεκτρονική
δ/νση του Γραφείου Κτηματογράφησης (αναλυτικές πληροφορίες στο τέλος του εντύπου).
Στην περίπτωση ιδιοκτησιών που δηλώσατε, αλλά δεν περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική Προανάρτηση,
τότε τα δικαιώματά σας δεν εντοπίστηκαν ή τα στοιχεία που προσκομίσατε δεν κρίθηκαν επαρκή. Θα
πρέπει να επικοινωνήσετε εντός της ανωτέρω προθεσμίας με το Γραφείο Κτηματογράφησης, προκειμένου
να σας δοθούν οδηγίες για τις ενέργειές σας, ώστε τα δικαιώματά σας να συμπεριληφθούν στους
προσωρινούς κτηματολογικούς πίνακες της Ανάρτησης.
Μετά την ολοκλήρωση της Προανάρτησης, την εξέταση των αιτήσεων επανεξέτασης στοιχείων που θα
υποβληθούν και την αναμόρφωση των κτηματολογικών πινάκων, θα ακολουθήσει η διαδικασία της
Ανάρτησης.
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.
Για αυτό το λόγο, παρακαλούμε να προβείτε στην επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας σας, μέσω

του link https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Info_Page_PersonData.aspx
Η επικαιροποίηση είναι απολύτως αναγκαία προκειμένου να ενημερωθείτε για τυχόν μεταβολές που
μπορεί να επέλθουν στην ιδιοκτησία σας κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συμμετοχή σας.
ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Οποιοσδήποτε δεν έχει δηλώσει τμήμα ή το σύνολο των δικαιωμάτων του, μπορεί να το
κάνει τώρα χωρίς επιπτώσεις, ώστε να περιληφθούν στην ανάρτηση.

Με εκτίμηση
Για το Γραφείο
Κτηματογράφησης
Ηρακλείου

Γραφείο Κτηματογράφησης Π.Ε. Ηρακλείου:
Για την Προανάρτηση λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο: 210 440 7077. Πληροφορίες και στην
ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr και www.iraktima.gr
Ερωτήσεις μπορείτε να υποβάλλετε και στο iraktima@tomh-ae.gr
Την αίτηση επανεξέτασης στοιχείων μπορείτε να την αποστείλετε μέσω email:
•
•
•
•
•

Για Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων: proanartisi-arxanesasterousia@tomh-ae.gr
Για Δήμο Φαιστού: proanartisi-faistos@tomh-ae.gr
Για Δήμο Γόρτυνας: proanartisi-gortyna@tomh-ae.gr
Για Δήμο Μίνωα Πεδιάδα: proanartisi-minoapediados@eramel.gr
Για Δήμο Βιάννου: proanartisi-viannos@eramel.gr

Δ/ση γραφείου κτηματογράφησης Π.Ε. Ηρακλείου: Ευαρέστου 5, Ηράκλειο Κρήτης, ΤΚ 714 10
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 8.00-16.00 και κάθε Τετάρτη 8.00-20.00 (ΜΟΝΟ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ)

