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«Τάξη» για όλα τα ακίνητα!
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΈΈνναα  ααππόό  τταα  µµεεγγααλλύύ--
ττεερραα  έέρργγαα  πποουυ  ααφφοορράά
ττοονν  ττοοµµέέαα  ττοουυ  ΕΕθθννιι--

κκοούύ  ΚΚττηηµµααττοολλοογγίίοουυ  κκααιι  ααννααµµέέννεε--
ττααιι  νναα  ««ββάάλλεειι  ττάάξξηη»»  σσεε  µµιιαα  σσεειιρράά
ααππόό  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς  κκααιι  εεκκκκρρεεµµόόττηη--
ττεεςς  σσχχεεττιικκάά  µµεε  ττιιςς  οοιικκιισσττιικκέέςς  ππεε--
ρριιοοχχέέςς  κκααιι  τταα  αακκίίννηητταα  σσττοουυςς
δδήήµµοουυςς  ττηηςς  ΗΗλλεείίααςς,,  θθαα  ξξεεκκιιννήήσσεειι
σσύύννττοοµµαα  κκααιι  ππάάννττωωςς  µµέέχχρριι  ττοο
ττέέλλοοςς  ττοουυ  22001188  ααππόό  ττηηνν  ΚΚοοιιννοο--
ππρρααξξίίαα    ««ΚΚΤΤΗΗΜΜΑΑ  22001166»»  πποουυ  έέχχεειι
ααννααλλάάββεειι  ττηηνν  εεκκππόόννηησσηη  ττηηςς  σσχχεε--
ττιικκήήςς  µµεελλέέττηηςς..

Όπως τονίζει σήµερα στην
εφηµ. «ΠΑΤΡΙΣ», ο µηχανικός κ.
Σωτήρης Λιάρος ως νόµιµος εκπρό-
σωπος και συντονιστής της ανωτέρω
κοινοπραξίας θα γίνει κτηµατογρά-
φηση και θα παρέχονται υποστηρι-
κτές υπηρεσίες για να δηµιουργεί το
Κτηµατολόγιο και στις υπόλοιπες
περιοχές, εκεί όπου δεν έχει γίνει
και για τους επτά Καλλικρατικούς
∆ήµους του νοµού.

Ο κ. Λιάρος µάλιστα αναφέρεται
αναλυτικά στην ζώνη όπου θα εφαρ-
µοστεί η διαδικασία και µιλά για τα
οφέλη από αυτή την προσπάθεια,
όπως και για το τι ακριβώς θα γίνει
ώστε να γνωρίζουν οι πολίτες.

Η Κοινοπραξία «ΚΤΗΜΑ 2016»
ανέλαβε ως Ανάδοχος, από την εται-
ρία «Εθνικό Κτηµατολόγιο και Χαρ-
τογράφηση Α.Ε. - ΕΚΧΑ Α.Ε.» και
ήδη «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»,
την εκπόνηση της µελέτης µε τίτλο
«ΜΜεελλέέττηη  ΚΚττηηµµααττοογγρράάφφηησσηηςς  κκααιι  ΠΠαα--
ρροοχχήήςς  ΥΥπποοσσττηηρριικκττιικκώώνν  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν
γγιιαα  ττηη  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  ΕΕθθννιικκοούύ  ΚΚττηηµµααττοο--
λλοογγίίοουυ  σσττιιςς  υυππόόλλοοιιππεεςς  ππεερριιοοχχέέςς  ττηηςς
ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκήήςς  ΕΕννόόττηηττααςς  ΗΗλλεείίααςς». 

ΠΠοοιιαα  εείίννααιι  αακκρριιββώώςς  
ηη  ΠΠεερριιοοχχήή  ΜΜεελλέέττηηςς;;
Η περιοχή µελέτης περιλαµβά-

νει το µεγαλύτερο τµήµα της Π.Ε.
Ηλείας της Περιφέρειας ∆υτικής
Ελλάδας. Εντοπίζεται στα βορειοδυ-
τικά της Πελοποννήσου και έχει
έκταση (κατά προσέγγιση) 2,.397
km². Πιο συγκεκριµένα αφορά
στους παρακάτω εφτά Καλλικρατι-
κούς ∆ήµους: 

α) ∆∆ήήµµοοςς  ΑΑννδδρρααββίίδδααςς  ––  ΚΚυυλλλλήή--
ννηηςς.. Από την έκταση του ∆ήµου, δεν
περιλαµβάνονται στην περιοχή µε-
λέτης η ∆.Κ. Λεχαινών, η Τ.Κ. Μα-
νωλάδας, η Τ.Κ. Νέας Μανωλάδας
και η Τ.Κ. Αρετής, β) ∆∆ήήµµοοςς  ΑΑννδδρριι--
ττσσααίίννηηςς--ΚΚρρεεσσττέέννωωνν,,  γ) ∆∆ήήµµοοςς  ΑΑρρ--
χχααίίααςς  ΟΟλλυυµµππίίααςς,,  δ) ∆∆ήήµµοοςς  ΖΖααχχάάρρωωςς,,
ε) ∆∆ήήµµοοςς  ΉΉλλιιδδααςς..  Από την έκταση
του ∆ήµου, δεν περιλαµβάνονται
στην περιοχή µελέτης η ∆.Κ. Αµα-
λιάδας, στ) ∆∆ήήµµοοςς  ΠΠηηννεειιοούύ  και ζ)
∆∆ήήµµοοςς  ΠΠύύρργγοουυ..  Από την έκταση του
∆ήµου, δεν περιλαµβάνονται στην
περιοχή µελέτης η ∆.Ε. Πύργου, η
Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, η Τ.Κ. Λασταί-
ϊκων και η Τ.Κ. Κολιρίου. Οι ∆ηµοτι-
κές Ενότητες / Κοινότητες και οι
Τοπικές Κοινότητες που προσδιορί-
ζονται ονοµαστικά ανωτέρω, διαθέ-
τουν είτε Κτηµατολόγιο εν
λειτουργία είτε βρίσκονται σε στά-
διο κτηµατογράφησης στα πλαίσια
άλλης µελέτης.

ΤΤιι  εείίννααιι  ηη  κκττηηµµααττοογγρράάφφηησσηη  
κκααιι  ττιι  εείίννααιι  ττοο  ΚΚττηηµµααττοολλόόγγιιοο;;
Επιγραµµατικά, θα µπορούσαµε

να πούµε ότι το ΚΚττηηµµααττοολλόόγγιιοο είναι ο
«σσττόόχχοοςς» και κκττηηµµααττοογγρράάφφηησσηη είναι
η «δδιιααδδρροοµµήή» για να φθάσεις σε
αυτόν.

Ουσιαστικά, η σύνταξη του Κτη-
µατολογίου (“κτηµατογράφηση”)

µιας περιοχής είναι η διαδικασία
καταγραφής των εµπράγµατων ή
άλλων εγγραπτέων δικαιωµάτων
(π.χ. πλήρης ή ψιλή κυριότητα, επι-
καρπία, προσηµείωση ή άλλο εµ-
πράγµατο βάρος, κ.λπ.) που έχουν τα
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα σε ακί-
νητα µιας συγκεκριµένης περιοχής
της χώρας και η σύνδεση των δι-
καιωµάτων αυτών µε συγκεκριµένα
ακίνητα, όπως αυτά ορίζονται και
απεικονίζονται κατόπιν διαδικασιών
ελέγχου και τεχνικής επεξεργασίας
στα κτηµατολογικά διαγράµµατα. 

Συνεπώς, η διαδικασία κτηµατο-
γράφησης αποσκοπεί αφενός στη
συλλογή, επεξεργασία και κατα-
γραφή των εµπράγµατων και άλλων
εγγραπτέων δικαιωµάτων ανά ακί-
νητο και, αφετέρου, στη συλλογή και
επεξεργασία στοιχείων που θα επι-
τρέψουν την κατά το δυνατόν ακρι-
βέστερη απεικόνιση των
γεωτεµαχίων στο κτηµατολογικό
διάγραµµα.

Εποµένως, το Κτηµατολόγιο
αποτελεί το  αποτέλεσµα µιας πλή-
ρους, ενιαίας και συστηµατικής
συλλογής, καταγραφής, οργάνωσης
και διαχείρισης όλων των νοµικών,
περιγραφικών και χωρικών πληρο-
φοριών σε σχέση µε τα ακίνητα και
τα δικαιώµατα που ασκούνται σε

αυτά, µε σκοπό την
προστασία και την κα-
τοχύρωσή τους. ∆εν
έχει σε καµία περί-
πτωση την έννοια του
φορολογικού ελέγχου.

ΠΠοοιιαα  εείίννααιι  τταα  οοφφέέλληη
σσύύννττααξξηηςς  ττοουυ  ΚΚττηηµµααττοο--
λλοογγίίοουυ;;

Το Εθνικό Κτηµατολό-
γιο µε ασφάλεια και απόλυτη διαφά-
νεια:

••  ΚΚααττααγγρράάφφεειι µε βάση το αακκίί--
ννηηττοο και όχι τον ιδιοκτήτη

••  ΚΚααττοοχχυυρρώώννεειι την ιδιοκτησία
του κάθε πολίτη

••  ΟΟρριιοοθθεεττεείί για πρώτη φορά τη
δηµόσια και δηµοτική περιουσία

••  ΕΕγγγγυυάάττααιι τις πληροφορίες που
καταγράφει

••  ΑΑππλλοοπποοιιεείί τις µεταβιβάσεις
ακινήτων και κκααττααπποολλεεµµάά τη γρα-
φειοκρατία

••  ∆∆ιιααµµοορρφφώώννεειι  αασσφφααλλέέςς  εεππεενν--
δδυυττιικκόό  ππεερριιββάάλλλλοονν στην αγορά ακι-
νήτων

••  ΚΚααττααγγρράάφφεειι τη θθέέσσηη,,  ττοο  σσχχήήµµαα
κκααιι  τταα  όόρριιαα του ακινήτου στο χώρο

••  ΚΚααττααγγρράάφφεειι και τα δικαιώµατα
από χχρρηησσιικκττηησσίίαα καθώς και τα δι-
καιώµατα µε αιτία κτήσης κκλληηρροοννοο--
µµιιάά για τα οποία δεν έχει συνταχθεί
πράξη αποδοχής κληρονοµιάς ή
άλλη ισοδύναµη µε αυτήν πράξη

ΠΠοοιιαα  εείίννααιι  τταα  σσττάάδδιιαα  ττηηςς  
κκττηηµµααττοογγρράάφφηησσηηςς  κκααιι  πποουυ  
ββρριισσκκόόµµαασσττεε  ττώώρραα;;
Τα βασικά στάδια της κτηµατο-

γράφησης, µε βάση τη χρονική αλ-
ληλουχία τους, είναι τα εξής:
1. Προετοιµασία για τη συλλογή ∆η-
λώσεων - ΠΠρρόόχχεειιρρηη  ΚΚττηηµµααττοογγρράά--
φφηησσηη
22..  ΣΣυυλλλλοογγήή  ∆∆ηηλλώώσσεεωωνν ιδιοκτησίας
33.. Επεξεργασία δηλώσεων ιδιοκτη-
σίας
44..  ΠΠρροοααννάάρρττηησσηη κτηµατολογικών
στοιχείων
55..  ΑΑννάάρρττηησσηη κτηµατολογικών στοι-
χείων - Υποβολή Αιτήσεων ∆ιόρθω-
σης / Ενστάσεων
66..  ΑΑννααµµόόρρφφωωσσηη κτηµατολογικών πι-
νάκων και διαγραµµάτων
77.. Ολοκλήρωση κτηµατογράφησης -

ΛΛεειιττοουυρργγίίαα  ΚΚττηηµµααττοολλοογγιικκοούύ  ΓΓρραα--
φφεείίοουυ (Αρχικές Εγγραφές)

Αυτή την περίοδο, πραγµατοποι-
ούνται οι εργασίες που αφορούν στο
πρώτο στάδιο της διαδικασίας κτη-
µατογράφησης και σύντοµα, εντός
του φθινοπώρου, θα ξεκινήσουν οι
εργασίες του δευτέρου σταδίου, δη-
λαδή η συλλογή των δηλώσεων ιδιο-
κτησίας.

ΠΠρρέέππεειι  νναα  υυπποοββάάλλωω  δδήήλλωωσσηη;;
∆∆ήήλλωωσσηη της ακίνητης περιου-

σίας τους στο Εθνικό Κτηµατολόγιο
υυπποοχχρρεεοούύννττααιι να υποβάλουν όλα τα
φφυυσσιικκάά  ήή  ννοοµµιικκάά  ππρρόόσσωωππαα, οοιι
ΟΟ..ΤΤ..ΑΑ..,,  τταα  ΝΝ..ΠΠ..∆∆..∆∆.. και ττοο  ∆∆ηηµµόόσσιιοο τα
οποία έχουν εµπράγµατο ή άλλο εγ-
γραπτέο στα κτηµατολογικά βιβλία
δικαίωµα σε ακίνητο στις υπό κτη-
µατογράφηση περιοχές.

Η δδιιάάρρκκεειιαα της συλλογής των
δηλώσεων είναι 33  µµήήννεεςς για τους
κατοίκους εσωτερικού και 66  µµήήννεεςς
για τους κατοίκους εξωτερικού και
το ∆ηµόσιο.

Η δήλωση

ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηµατολό-
γιο είναι από το νόµο υυπποοχχρρεεωωττιικκήή
και αποτελεί ππρροοϋϋππόόθθεεσσηη για οποι-
αδήποτε µελλοντική πράξη (π.χ. µε-
ταβίβαση, γονική παροχή ή δωρεά,
έκδοση οικοδοµικής αδείας κ.α.).

Σε περίπτωση που δεν καταθέ-
σουµε δήλωση για τις ιδιοκτησίες
µας, αυτές θα καταγραφούν στο κτη-
µατολόγιο ως ααγγννώώσσττοουυ  ιιδδιιοοκκττήήττηη
και στη συνέχεια θα καταχωρηθούν
ως περιουσία του Ελληνικού
∆ηµοσίου. Για να µπορέσουµε να
αναγνωριστούµε κύριοι των ιδιοκτη-
σιών αυτών, θα χρειαστούν µακρο-
χρόνιες και δαπανηρές διαδικασίες.

ΠΠόόττεε,,  πποούύ  κκααιι  ππώώςς  
υυπποοββάάλλλλωω  δδήήλλωωσσηη;;
Η έναρξη της διαδικασίας συλ-

λογής των δηλώσεων ιδιοκτησίας
εκτιµάται ότι θα είναι εντός του Νο-
εµβρίου 2018.

Η δήλωση ιδιοκτησίας µπορεί να
υποβληθεί αποκλειστικά µε δδυυοο
τρόπους:

1. Στο αρµόδιο ΓΓρρααφφεείίοο  ΚΚττηηµµαα--
ττοογγρράάφφηησσηηςς το οποίο θα λειτουργεί
σσττοονν  ΠΠύύρργγοο, πηγαίνοντας ο δικαιού-
χος αυτοπροσώπως, ή ο πληρεξού-
σιος αυτού, ή ο νόµιµος
αντιπρόσωπός του, ή ο νόµιµος εκ-
πρόσωπος του νοµικού προσώπου ή
κάποιο τρίτο πρόσωπο.

22..  ΗΗλλεεκκττρροοννιικκάά µέσω ειδικής
εφαρµογής e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ -
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση της ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Σε αυτή την περί-
πτωση τα συνυποβαλλόµενα έγ-
γραφα είτε σαρώνονται και
στέλνονται ηλεκτρονικά, είτε απο-
στέλλονται ταχυδροµικά στο αρµό-
διο Γραφείο Κτηµατογράφησης. 

3. Για την καλύτερη εξυπηρέ-

τηση των πολιτών που έχουν να υπο-
βάλλουν δηλώσεις για τους ΟΤΑ της
µελέτης όπως ανέφερα ανωτέρω, θα
παρασχεθεί σύντοµα η δυνατότητα
να καταθέσουν τις δηλώσεις τους
και τα απαιτούµενα έγγραφα για τη
θεµελίωση των δικαιωµάτων τους,
σε ΓΓρρααφφεείίοο της Κοινοπραξίας σσττηηνν
ΑΑθθήήνναα. Έτσι, δεν θα είναι υποχρεω-
µένοι να µεταβούν στο Γραφείο που
θα βρίσκεται στον Πύργο. Η εξυπη-
ρέτηση θα γίνεται αποκλειστικά µε
ραντεβού για το κλείσιµο των
οποίων, οι ενδιαφερόµενοι θα µπο-
ρούν να επικοινωνήσουν µε το Γρα-
φείο της Αθήνας µέσω τηλεφώνου ή
e-mail.

ΠΠόόσσοο  εείίννααιι  ττοο  ππάάγγιιοο  ττέέλλοοςς  
κκττηηµµααττοογγρράάφφηησσηηςς;;
Για κάθε εγγραπτέο δικαίωµα

που δηλώνεται, καταβάλλεται από
τον δηλούντα πάγιο τέλος κτηµατο-
γράφησης.

Το τέλος αυτό ορίζεται ανά δι-
καίωµα σε: - τριάντα πέντε (35)
ευρώ για κύριο χώρο (διαµέρισµα,
κατάστηµα, οικόπεδο µε κτίσµα,
αδόµητο οικόπεδο, αγροτεµάχιο
κλπ) και - είκοσι (20) ευρώ για βοη-
θητικούς χώρους (χώρο στάθµευ-
σης ή αποθήκη)  που αποτελούν
αυτοτελείς ιδιοκτησίες (όταν ορίζε-
ται στο συµβόλαιο για αυτούς τους
χώρους ποσοστό συγκυριότητας επί
του γεωτεµαχίου και δεν περιγρά-
φονται σε αυτό ως παρακολουθή-
µατα διηρηµένων ιδιοκτησιών)

Στις αγροτικές περιοχές (δηλαδή
στις εκτός σχεδίου και εκτός ορίου
οικισµών) τα φυσικά πρόσωπα που
έχουν παραπάνω από δύο εγγρα-
πτέα δικαιώµατα (κυριότητας ή δου-
λείας) εντός του ίδιου
προΚαποδιστριακού ΟΤΑ, καταβάλ-
λουν πάγια τέλη για δύο (2) µόνο εγ-
γραπτέα δικαιώµατα, ανεξαρτήτως
του συνολικού αριθµού αυτών.

ΤΤιι  ππρρέέππεειι  νναα  κκάάννοουυµµεε  εεννόόψψεειι  
ττηηςς  δδιιααδδιικκαασσίίααςς  υυπποοββοολλήήςς  
ττωωνν  δδηηλλώώσσεεωωνν;;
Σε όλη τη διάρκεια της κτηµατο-

γράφησης είναι σηµαντικό:
••  Να εεννηηµµεερρωωννόόµµαασσττεε και να

σσυυµµµµεεττέέχχοουυµµεε
••  Να αακκοολλοουυθθοούύµµεε τις οοδδηηγγίίεεςς

που εκδίδει ο οργανισµός «ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

••  Να εελλέέγγχχοουυµµεε µε προσοχή τα
έγγραφα ή τα ηλεκτρονικά µηνύ-
µατα που αποστέλλονται από το Κτη-
µατολόγιο

Ειδικότερα, για το χρονικό ση-
µείο που βρισκόµαστε, θα πρέπει να
εεννττοοππίίσσοουυµµεε µε ακρίβεια το αακκίίννηηττοο
µας, να σσυυλλλλέέξξοουυµµεε όλους τους ττίίττ--
λλοουυςς που θεµελιώνουν τα εµπράγ-
µατα δικαιώµατά µας καθώς και τα
ττοοπποογγρρααφφιικκάά  δδιιααγγρράάµµµµαατταα που αφο-
ρούν στις ιδιοκτησίες µας και να
εεννηηµµεερρώώσσοουυµµεε όσους δεν γνωρί-
ζουν, σσυυγγγγεεννεείίςς  κκααιι  γγννωωσσττοούύςς εντός
και εκτός Ελλάδος για να προβούν
και αυτοί µε τη σειρά τους στις απα-
ραίτητες ενέργειες για τη δήλωσή
τους.

Περισσότερες και πιο εξειδικευ-
µένες πληροφορίες θα σας δοθούν
καθώς θα πλησιάζει η ηµεροµηνία
έναρξης της διαδικασίας συλλογής
των δηλώσεων.

Τέλος, θα ήθελα να επισηµάνω
ότι, αν και ως Ανάδοχος Κοινοπρα-
ξία, θα κάνουµε το καλύτερο για την
οµαλή εξέλιξη της εν λόγω διαδικα-
σίας, η σσυυµµµµεεττοοχχήή ττωωνν  πποολλιιττώώνν σε
αυτήν αποτελεί οουυσσιιώώδδεεςς  σσυυσσττααττιικκόό
της, χωρίς το οποίο δεν θα έχει τα
προσδοκώµενα αποτελέσµατα.

• Αφορά και τους
επτά ∆ήµους 

του Νοµού µας

• Τι θα γίνει 
και πως

ΜΙΛΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ «Π» 
Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΤΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, 
ΣΩΤΗΡΗΣ ΛΙΑΡΟΣ


