Ωραιόκαστρο, 24.09.2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από την Τρίτη 15η Σεπτεμβρίου 2020 η Ανάρτηση των Προσωρινών
Κτηματολογικών Πινάκων και Διαγραμμάτων
Την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2020, ξεκίνησε το στάδιο της Ανάρτησης
στους προκαποδιστριακούς Δήμους Σίνδου, Χαλάστρας και Αγίου
Αθανασίου και στις Κοινότητες Καλοχωρίου, Κυμίνων, Νέων Μαλγάρων,
Αγχιάλου, Γέφυρας, Λητής, Νεοχωρούδας, Πενταλόφου, Καβαλλαρίου
και Λαγυνών.
Η Ανάρτηση πραγματοποιείται, για πρώτη φορά, πλήρως ψηφιακά,
μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr , χωρίς την
υποχρέωση του πολίτη για αυτοπρόσωπη παρουσία στα γραφεία
Κτηματογράφησης.
Οι ιδιοκτήτες, αφού επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους,
στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr , μπορούν να ελέγξουν την
καταγραφή της ιδιοκτησίας τους, αποφεύγοντας έτσι δικαστικές
επιλύσεις που κοστίζουν σε χρόνο, χρήμα και ταλαιπωρία.
Συγκεκριμένα θα πρέπει να δουν και να ελέγξουν:
• Την περιγραφή και τη νομική πληροφορία των ακινήτων τους
(Κτηματολογικός Πίνακας)
• Τα όρια των γεωτεμαχίων τους (Κτηματολογικό Διάγραμμα).
Εάν συμφωνούν με τα στοιχεία της Ανάρτησης, δεν χρειάζεται να
προβούν σε άλλη ενέργεια.

Εάν δεν συμφωνούν με κάποια από τα στοιχεία, μπορούν να
υποβάλλουν αίτηση διόρθωσης (μέχρι την αντίστοιχη ημερομηνία
λήξης), ηλεκτρονικά στο www.ktimatologio.gr ή στο γραφείο
κτηματογράφησης, κατόπιν ραντεβού.
Σε περίπτωση που δεν έχουν δηλώσει στο Κτηματολόγιο την ακίνητη
περιουσία τους, έχουν ακόμα περιθώριο να το κάνουν ψηφιακά
στο www.ktimatologio.gr ή στο γραφείο κτηματογράφησης κατόπιν
ραντεβού.
Η διαδικασία της Ανάρτησης έχει διάρκεια 2 μηνών για τους
κατοίκους εσωτερικού (θα λήξει την 16η Νοεμβρίου 2020) και τέσσερις
για τους κατοίκους εξωτερικού (θα λήξει την 15η Ιανουαρίου 2021).
Η συμμετοχή των ιδιοκτητών στην Ανάρτηση είναι κομβικής σημασίας
καθώς είναι το τελευταίο στάδιο πριν καταγραφεί οριστικά η ατομική
τους ιδιοκτησία στο Κτηματολόγιο.
 Για περισσότερες πληροφορίες:
Μπορείτε να καλείτε στο Γραφείο Κτηματογράφησης Λητής (για τους
προκαποδιστριακούς Ο.Τ.Α.: Καβαλλαρίου, Λητής,
Λαγυνών,
Νεοχωρούδας και Πενταλόφου) στα τηλέφωνα: 2394071717,
2394071720 ή να επικοινωνείτε στο email: liti@ktimaweb.gr ή να
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ktimathessaloniki.gr
Δευτέρα - Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή: 08:30 -16:30 και Τετάρτη
08:30-20:30
Περιοχές υπό ανάρτηση στον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ:
ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΔΗΜΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ: ΛΗΤΗΣ, ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ,
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ.

