Το Εθνικό Κηημαηολόγιο ζηις Π.Ε. Φθιώηιδας και Εσρσηανίας

Η ςποβολή δηλώζεων ζηην ηελική εςθεία
ηηο 30 Οθηώβξε ιήγεη ε πξνζεζκία ππνβνιήο δειώζεσλ, πνπ ρνξεγήζεθε κε απόθαζε ηνπ
Τθππνπξγνύ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, αμηνπνηώληαο αζξνηζηηθά, ηνπο 4,5 από ηνπο έμε
κήλεο πνπ ηνπ παξέρεη ε εμνπζηνδνηηθή δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 4619/2019.
Με αλάξηεζή ηνπ ζην http://www.ktimatologio.gr/Pages/News.aspx?id=543 , ζηηο 3/10/2019,
ην ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΚΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ δειώλεη θαηεγνξεκαηηθά όηη «καμία άλλη παράηαζη ζηις
προθεζμίες σποβολής δηλώζεων δεν πρόκειηαι να δοθεί» θαη παξάιιεια ελεκεξώλεη
ηνπο πνιίηεο όηη γηα ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ησλ δηθαηνύρσλ ζηηο ηειεπηαίεο εκέξεο
ζπιινγήο δειώζεσλ, γηα ηελ απνθπγή ηεο πνιύσξεο αλακνλήο πνιηηώλ, ζα εθαξκνζηεί ε
δηαδηθαζία δηαπίζησζεο «εμπρόθεζμης προζέλεσζης».
Απηό ζεκαίλεη όηη ηα πεξηζώξηα γηα αλαβνιέο έρνπλ εμαληιεζεί. Δπηβάιιεηαη άκεζε
ελεξγνπνίεζε, πξώηνλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη δεύηεξνλ γηα ηελ απνθπγή ηεο ηαιαηπσξίαο ηεο
ηειεπηαίαο ζηηγκήο.
Απηή ηελ πεξίνδν, ζηα Γξαθεία Κηεκαηνγξάθεζεο νη δειώζεηο ειέγρνληαη ζπζηεκαηηθά,
εληνπίδνληαη ηπρόλ ειιείςεηο θαη ππνδεηθλύνληαη νη απαξαίηεηεο ζπκπιεξώζεηο. Σηο ηειεπηαίεο
κέξεο, πνπ απμάλεηαη ν ζπλσζηηζκόο, είλαη ινγηθό λα απμάλεηαη ε ηαιαηπσξία θαη λα κεηώλεηαη
ην βάζνο ειέγρνπ. Σπρόλ δε ειιείςεηο ζα θιεζεί ν πνιίηεο λα ζπκπιεξώζεη κε ππνβνιή
έλζηαζεο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο αλάξηεζεο, κε ην αλάινγν θόζηνο.
ηνλ ηζηόηνπν ηνπ έξγνπ https://www.ktimatologio.net/ κπνξεί ν πνιίηεο λα βξεη:



Έληππα δειώζεσλ, νδεγίεο ζπκπιήξσζεο θαη ππνδείγκαηα ζπκπιεξσκέλσλ δειώζεσλ.
Σα απαξαίηεηα γηα ηελ ππνβνιή δειώζεσλ δηθαηνινγεηηθά.

Κπίζιμερ επιζημάνζειρ για ηην ςποβολή δηλώζεων
Γηα δηεπθόιπλζε ησλ πνιηηώλ, κε βάζε ηελ κέρξη ηώξα εκπεηξία από ηελ δηαδηθαζία ππνβνιήο
δειώζεσλ, ππελζπκίδνπκε ηα αθόινπζα:
Μια δήλωζη ανά ΟΤΑ
Γηα θάζε Σνπηθή Κνηλόηεηα (ΟΣΑ) ππνβάιιεηαη μερσξηζηή δήισζε. Σα όξηα ησλ ΟΣΑ είλαη
δηαζέζηκα ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ έξγνπ ( https://www.ktimatologio.net/oria-ota/)
Αζηική / Αγποηική πεπιοσή
ε θάζε Σνπηθή Κνηλόηεηα ν πνιίηεο θαηαβάιιεη πάγην ηέινο κόλν γηα ηα δύν πξώηα δηθαηώκαηα
ηεο αγξνηηθήο πεξηνρήο θαη γηα όια ηεο αζηηθήο.
Σα όξηα ησλ αζηηθώλ / αγξνηηθώλ πεξηνρώλ είλαη δηαζέζηκα ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ έξγνπ
Κληπονομιέρ
ε πεξίπησζε θιεξνλνκηάο, δεν είναι απαραίηηηο να ζσνηατθεί ζσμβόλαιο αποδοτής
κληρονομιάς γηα λα ππνβιεζεί δήισζε. Ο πνιίηεο κπνξεί λα ππνβάιιεη δήισζε, κε ηελ
πξνϋπόζεζε όηη δελ έρεη γίλεη απνπνίεζε θιεξνλνκηάο, πξνζθνκίδνληαο ηα απαηηνύκελα γηα ηελ
πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά.
Ιδιοκηηζίερ σωπίρ ηίηλοςρ
ε πεξίπησζε κε ύπαξμεο ηίηισλ παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ππνβνιήο δειώζεσλ κε ρξεζηθηεζία,
δειαδή κε ηεθκεξίσζε 20εηνύο λνκήο. Απνδεηθηηθά ηεο εηθνζαεηνύο λνκήο ζπληζηνύλ, εθηόο
ησλ άιισλ, θαη δύν Δ9 (έλα ηνπ 1999 θαη έλα ηνπ 2018). Αληί ηνπ Δ9 ηνπ 1999, κπνξεί λα
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πξνζθνκηζηεί έλνξθε βεβαίσζε βεβαίσζε, κε ηελ νπνία λα βεβαηώλεηαη ε εηθνζαεηήο λνκή ή
άιια πξόζθνξα ηεθκήξηα.
Πάγιο ηέλορ Κηημαηογπάθηζηρ

Το φψοσ του παγίου τζλουσ για κάκε δικαίωμα ανζρχεται ςε 35 Ευρϊ. Για τα περιςςότερα των δφο
αγροτεμαχίων ανά ΟΤΑ δεν οφείλεται πάγιο τζλοσ.
Το πάγιο τζλοσ κτθματογράφθςθσ υπολογίηεται κατά τθν υποβολι τθσ διλωςθσ και πλθρϊνεται ςτθ
ςυνζχεια ςε Τράπεηα. Τρεισ μζρεσ μετά τθ πλθρωμι είναι δυνατι θ ζκδοςθ του αποδεικτικοφ υποβολισ
διλωςθσ από το www.ktimatologio.gr ι από το Γραφείο Κτθματογράφθςθσ.

Σηοισεία ενηοπιζμού και οπιοθέηηζηρ
Γελ είλαη ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο απαξαίηεηε ε ζύληαμε θαη ππνβνιή ζύγρξνλσλ ηνπνγξαθηθώλ
δηαγξακκάησλ. Μεγάιν πνζνζηό ησλ ππνβιεζέλησλ κέρξη ζήκεξα ηνπνγξαθηθώλ
δηαγξακκάησλ θξίλεηαη σο κε απνιύησο απαξαίηεην.
Κξηηήξην γηα ηελ αλαγθαηόηεηα ππνβνιήο ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο απνηειεί ε κε ύπαξμε
πινπνηεκέλσλ νξίσλ θαη ε κε απεηθόληζε απηώλ ζηνπο νξζνθσηνράξηεο ηνπ Κηεκαηνινγίνπ θαη
ζηελ πξόρεηξε θηεκαηνγξάθεζε.
Η Πρότειρη Κηημαηογράθηζη απνηειεί κηα πξώηε πξνζέγγηζε ηεο νξνζέηεζεο ησλ
γεσηεκαρίσλ πνπ έρεη πξνέιζεη από:
 Φσηνεξκελεία ησλ νξζνξθσηνραξηώλ, κε ζπλεθηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ΟΓΔ ηνπ
2017, απνηππώζεσλ γηα Αλαδαζκνύο, Αγξνηηθέο δηαλνκέο θαη θπξσκέλνπο Αλαδαζκνύο.
 Σνπνγξαθηθέο απνηππώζεηο πινπνηεκέλσλ νξίσλ ζε νηθηζκνύο
 Φσηνεξκελεία αεξνθσηνγξαθηώλ από drones ζε νηθηζκνύο, έηνπο ιήςεο 2018
Πξόζβαζε ζηνπο νξζνθσηνράξηεο θαη ζηε πξόρεηξε θηεκαηνγξάθεζε έρνπλ νη πνιίηεο από:
 Σελ
ειεθηξνληθή
εθαξκνγή
ππνβνιήο
δειώζεσλ
ζηελ
δηαδξνκή
https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Info_Page.aspx
 Σνλ ηζηόηνπν ηνπ έξγνπ ζηελ δηαδξνκή:
https://www.ktimatologio.net/theasi-prokatarktikou-ypovathrou/. Δδώ κπνξείηε λα δείηε, κε
ππόβαζξν ηηο εηθόλεο ηνπ Google, ηα γεσηεκάρηα. Με θιηθ εληόο ηνπ ηεκαρίνπ εκθαλίδνληαη επί
ηεο νζόλεο:
 Σν εκβαδόλ ηνπ ηεκαρίνπ, νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ θέληξνπ απηνύ θαη ν θσδηθόο ηνπ
 Σν αλ αλήθεη ζε αζηηθή ή αγξνηηθή πεξηνρή (γηα λα γλσξίδεηε πσο ζα ππνινγηζζεί ην
ηέινο ησλ αγξνηεκαρίσλ)
 Σελ Σνπηθή Κνηλόηεηα ηνπ γεσηεκαρίνπ
Γεωηεμάσια ζε διανομέρ και αναδαζμούρ
Γηα ηα γεσηεκάρηα απηά αξθεί ε αλαγξαθή ζηε δήισζε (πεδίν Β.1) ηνπ αξηζκνύ ηνπ ηεκαρίνπ,
ηνπ έηνπο ηεο δηαλνκήο / αλαδαζκνύ θαη ην όλνκα ηνπ Αγξνθηήκαηνο.
Γεωηεμάσια ζε ςπό εξέλιξη αναδαζμούρ
ηηο πεξηνρέο ησλ ππό εμέιημε, αιιά κε θπξσκέλσλ αλαδαζκώλ, ζα δεισζνύλ ηα αξρηθά
ηεκάρηα, όπσο θαηαγξάθεθαλ ζηνπο ζρεηηθνύο θηεκαηνινγηθνύο πίλαθεο θαη θαίλνληαη ζηελ
πξόρεηξε θηεκαηνγξάθεζε. Σα ηεκάρηα απηά κπνξνύλ λα
αλαδεηεζνύλ ζην ΓΚ κε ην
νλνκαηεπώλπκν ηνπ ηδηνθηήηε.
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Γεωηεμάσια ΟΣΔΕ
ηελ Πξόρεηξε Κηεκαηνγξάθεζε, ζηηο εθηόο αλαδαζκώλ – δηαλνκώλ
πεξηνρώλ,
έρνπλ
απεηθνληζηεί ηα ηεκάρηα κε βάζε ηνπο ράξηεο ηνπ ΟΓΔ 2017, ζηνπο νπνίνπο, ππελζπκίδνπκε,
όηη απεηθνλίδνληαη κόλν νη επηιέμηκεο εθηάζεηο ησλ γεσηεκαρίσλ.
ηηο πεξηνρέο απηέο απαηηείηαη επαιήζεπζε ησλ νξίσλ ησλ γεσηεκαρίσλ, ε νπνία κπνξεί λα
γίλεη:
 Με
ηελ
εθηύπσζε
απνζπάζκαηνο
από
ηελ
ππεξεζία
ζέαζεο
(https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Orthophotographs_Page.aspx),
κε
ηελ
πξνϋπόζεζε όηη αλαγλσξίδεηαη ην ηεκάρην ζηνπο νξζνθσηνράξηεο
 Με ηελ ρξήζε ηεο εθαξκνγήο telektima ηνπ Αλαδόρνπ (από ην Google Store), κε επί
ηόπνπ επίζθεςε (κόλν γηα αγξνηεκάρηα).
 ε πεξίπησζε πινπνηεκέλσλ νξίσλ (πάζζαινη, νξόζεκα) κε αλαγλσξίζηκσλ ζηνπο
νξζνθσηνράξηεο, ή νξίσλ θάησ από ζηέγεο, κπαιθόληα, δέλδξα θιπ., απαηηείηαη ε
ηνπνγξαθηθή απνηύπσζε απηώλ θαη ε ζύληαμε ζύγρξνλνπ ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο.
Γεωηεμάσια ζηην Κηημαηογπάθηζη (1970) Καλλιαηάκη
ε δηάθνξεο πεξηνρέο (Ακθίθιεηα – Διάηεηα, Υσξηά ηεο Οίηεο, Δπξπηαλία, θιπ.) θαη εηδηθά εθεί
όπνπ ε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε ησλ αγξνηεκαρίσλ έρεη εγθαηαιεηθζεί, ν πνιίηεο κπνξεί λα
πξνζθύγεη ζηα ζηνηρεία ηεο Κηεκαηνγξάθεζεο Καιιηαηάθε.
Πξόθεηηαη γηα θηεκαηνγξάθεζε ηεο επνρήο ηνπ 1970, θαηά ηελ νπνία νξηνζεηήζεθαλ επί
κεγεζπκέλσλ αεξνθσηνγξαθηώλ ηα γεσηεκάρηα θαη θαηαγξάθεθαλ ζε θηεκαηνινγηθνύο πίλαθεο
νη ηόηε ηδηνθηήηεο ησλ.
ηνπο θηεκαηνινγηθνύο
πίλαθεο πνπ δηαηίζεληαη ζηα Γξαθεία Κηεκαηνγξάθεζεο νη
ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα αλαηξέμνπλ θαη λα εληνπίζνπλ ηα ζηνηρεία ησλ αγξνηεκαρίσλ ησλ
πξνγόλσλ ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηα δειώζνπλ κε βάζε ηνλ θσδηθό ηνπο. Γηα πεξηζζόηεξεο
πιεξνθνξίεο (θαηάινγνο ΟΣΑ) παηήζηε εδώ (https://www.ktimatologio.net/stoicheia-giaagnostou-thesis-geotemachia/).
Υποβολή με ζηοισεία από ηην ππόσειπη κηημαηογπάθηζη
ε πεξίπησζε πνπ ν πνιίηεο ζπκθσλεί κε ηελ νξηνζέηεζε ησλ γεσηεκαρίσλ ζηελ πξόρεηξε
θηεκαηνγξάθεζε, κπνξεί λα ππνβάιιεηαη ηελ δήισζε αλαγξάθνληαο:
 ηελ πεξηνρή Γ-1.2.γ ηνπ θύιινπ αθηλήηνπ ηεο δήισζεο, ην δεύγνο ζπληεηαγκέλσλ
θαη ηνλ θσδηθό, πνπ βιέπεη ζηελ νζόλε ηνπ γηα ην γεσηεκάρηό ηνπ

ην πεδίν ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ, ζην ηέινο ηνπ εληύπνπ ηεο δήισζεο, ηελ θξάζε «πκθσλώ
κε ηελ νξηνζέηεζε ηνπ γεσηεκαρίνπ ζηελ Πξόρεηξε Κηεκαηνγξάθεζε, από ηελ νπνία
πξνέξρεηαη ην παξαπάλσ δεύγνο ζπληεηαγκέλσλ»

Ειδικά θέμαηα
Οικοδομικοί Σςνεηαιπιζμοί
ε όζνπο ζπλεηαηξηζκνύο δελ έρεη γίλεη δηαλνκή νηθνπέδσλ, παξαθαινύληαη νη κεξηδηνύρνη λα
έξρνληαη ζε επαθή κε ηνπο Πξνέδξνπο ησλ πλεηαηξηζκώλ γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο ππνβνιήο
(αληίγξαθα ζπκβνιαίσλ, ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα θιπ.).
Δαζικοί Σςνεηαιπιζμοί
Οη κεξηδηνύρνη δαζηθώλ ζπλεηαηξηζκώλ ππνβάιινπλ δήισζε γηα ην ηδαληθό κεξίδην (πνζνζηό)
πνπ ηνπο αλήθεη, ζύκθσλα κε ηελ ζεσξεκέλε από ηελ δαζηθή ππεξεζία θαηάζηαζε κειώλ.
Λεπηνκέξεηεο
γηα ηνλ ηξόπν ππνβνιήο δήισζεο ησλ κειώλ δαζηθώλ
παξέρνληαη ζηνλ
ζύλδεζκν https://www.ktimatologio.net/category/eidika-themata/
πληζηάηαη ζηα κέιε ησλ δαζηθώλ ζπλεηαηξηζκώλ λα επηθνηλσλνύλ κε ηνλ Πξόεδξν ηνπ
πλεηαηξηζκνύ ηνπο γηα ιήςε εηδηθώλ νδεγηώλ.
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Πίλαθαο κε ηα Ιδησηηθά θαη Γεκνηηθά δάζε ηεο πεξηνρήο,
(https://www.ktimatologio.net/idiotika-kai-dimotika-dasi/)

έρεη

αλαξηεζεί

ζην

Απαιηούμενα Δικαιολογηηικά για ηην ςποβολή δήλωζηρ
Για ηα πποζωπικά ζηοισεία:
 Απιό θσηναληίγξαθν Γειηίνπ ηαπηόηεηαο ή δηαβαηεξίνπ.
 Απιό θσηναληίγξαθν εγγξάθνπ κε ην ΑΦΜ ηνπ δεινύληνο ( π.ρ. Δ9, εθθαζαξηζηηθό,
ινγαξηαζκόο ΓΔΗ θιπ).
 πκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην (ζε πεξίπησζε πνπ απηόο πνπ ζπληάζζεη - ππνγξάθεη
θαη πξνζθνκίδεη ηε δήισζε δελ είλαη ν θάηνρνο ηνπ δηθαηώκαηνο) θαη δειηίν ηαπηόηεηαο
ηνπ θνκηζηή.
 ηελ πεξίπησζε πνπ ηξίηνο πξνζθνκίδεη απιώο ηελ δήισζε, αξθεί απιή εμνπζηνδόηεζε.
Για για ηην ηεκμηπίωζη ηος δικαιώμαηορ:
 Απιό θσηναληίγξαθν ηνπ ηίηινπ ηδηνθηεζίαο (π.ρ. ζπκβόιαην, παξαρσξεηήξην, θιπ.).
 Σν ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα πνπ πξνζαξηάηαη ζηνλ ηίηιν ή άιιν ζηνηρείν εληνπηζκνύ θαη
νξηνζέηεζεο
Ιδιοκηηζίερ σωπίρ ηίηλοςρ – Έκηακηη σπηζικηηζία
ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ ηίηινη ηδηνθηεζίαο παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ππνβνιήο δήισζεο
εθόζνλ απνδεηθλύεηαη ε δηαξθήο λνκή θαη θαηνρή ηνπ αθηλήηνπ γηα 20 ζπλνιηθά έηε κε δύν
ηνπιάρηζηνλ έγγξαθα, όπσο: έλνξθε βεβαίσζε, πξνζύκθσλν, Δ9, νηθνδνκηθή άδεηα, έγγξαθν
ρνξήγεζεο επηδόηεζεο, βεβαίσζε ειεθηξνδόηεζεο ή πδξνδόηεζεο, απνδείμεηο εμόδσλ,
ηνπνγξαθηθά ή ζπκβόιαηα γεηηόλσλ, θιπ.
Κληπονομιέρ
ε πεξίπησζε θιεξνλνκηθώλ δηθαησκάησλ γηα ηα νπνία δελ έρεη γίλεη απνδνρή θιεξνλνκηάο,
παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ππνβνιήο δήισζεο κε πξνζθόκηζε, θαηά πεξίπησζε,:
Κληρονομιά με διαθήκη
Σίηιν ηνπ θιεξνλνκνπκέλνπ (ή ηεθκεξίσζε ρξεζηθηεζίαο απηνύ), Πξαθηηθό Γεκνζίεπζεο
Γηαζήθεο, Λεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ, Πηζηνπνηεηηθό πεξί κε δεκνζίεπζεο άιιεο δηαζήθεο,
Πηζηνπνηεηηθό πεξί κε απνπνίεζεο θιεξνλνκίαο.
Κληρονομία τωρίς διαθήκη
Σίηιν ηνπ θιεξνλνκνπκέλνπ (ή ηεθκεξίσζε ρξεζηθηεζίαο απηνύ), Λεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ,
Πηζηνπνηεηηθό εγγπηέξσλ ζπγγελώλ, Πηζηνπνηεηηθό πεξί κε δεκνζίεπζεο δηαζήθεο,
Πηζηνπνηεηηθό πεξί κε απνπνίεζεο θιεξνλνκίαο.

Γπαθεία Κηημαηογπάθηζηρ Υποβολήρ δηλώζεων
 Φζηώηηδαο, 3ν ρικ. Δ.Ο. Λακίαο - Αζελώλ, Λακία, ηει. 22310-21010
 Δπξπηαλίαο, Υαξ. Σξηθνύπε 43, Καξπελήζη, ηει. 22370-23200
 Αζελώλ, Βείθνπ 137, Οιπκπηαθά Αθίλεηα Γαιάηζη, 210-2914036
Ωξάξην ιεηηνπξγίαο: Καζεκεξηλά από 08.00 κέρξη 16.00 θαη θάζε Σεηάξηε από 08.00 κέρξη
20.00
Γειώζεηο παξαιακβάλνληαη θαη ζηηο Μνλάδεο Δλεκέξσζεο (ΜΔ) ζηηο έδξεο ησλ Γήκσλ.

Αλάδνρνο Κ/Ξ: ΚΣΗΜΑ 16Γ - (ΓΔΩΑΠΔΙΚΟΝΙΗ Α.Δ.Μ.&ΓΔ. - ΝΣΑΪΛΙΑΝΗ Α.)
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