Ενημέρωση προς του Πολίτες για την
κτηματογράφηση στην Π.Ε. Κοζάνης
Το ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με τη σύνταξη δηλώσεων για το ΕΘΝΙΚΟ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ επισημαίνει:
1. Η παροχή πληροφοριών και η υποβολή των δηλώσεων ιδιοκτησίας για το
ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ πραγματοποιείται σε 5 γραφεία Κτηματογράφησης
(ΚΟΖΑΝΗΣ, ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ, ΣΕΡΒΙΩΝ, ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ & ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ) για τα οποία
παραθέτουμε αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας παρακάτω.
Τα γραφεία
κτηματογράφησης είναι αρμόδια για τον έλεγχο και παραλαβή των δηλώσεων.
Κανένας άλλος και καμία εταιρεία δεν εκπροσωπεί το ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.
2. Οποιοσδήποτε ιδιώτης ή γραφείο ή επιχείρηση εμφανιστεί ότι εκπροσωπεί το
ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ δρα παραπλανητικά σε βάρος των συμφερόντων του
πολίτη και της καλύτερης εξυπηρέτησής του.
3. Η υποβολή και συμπλήρωση της δήλωσης για το ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ είναι μια
σοβαρή και σημαντική
διαδικασία και συμβουλεύουμε τους πολίτες εάν
επιθυμούν και κρίνουν απαραίτητο να απευθυνθούν σε αρμόδιους μηχανικούς
με συναφείς ειδικότητες.
4. Επισημαίνουμε πως το πάγιο τέλος κτηματογράφησης είναι 35€ για
δικαιώματα σε κύριους χώρους και 20€ για δικαιώματα σε βοηθητικούς
χώρους (αποθήκες, χώρους στάθμευσης)
το οποίο πληρώνεται μόνον σε
ΤΡΑΠΕΖΑ ή στο ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ μετά την υποβολή της δήλωσης στο
ΕΠΙΣΗΜΟ γραφείο Κτηματογράφησης και την έκδοση του ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ.
5. Γνωστοποιούμε ότι, αν και δεν είναι υποχρεωτική, η επισύναψη Εξαρτημένου
Τοπογραφικού Διαγράμματος αποτελεί μια σοβαρή μελέτη Μηχανικού, η οποία
εξασφαλίζει με επιστημονικό τρόπο το σχήμα, τη θέση και το εμβαδό του
ακινήτου.
6. Καταδικάζουμε ενέργειες που προκαλούν σύγχυση των πολιτών, όπως
η
συμπλήρωση δηλώσεων του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ σε δημοτικά καταστήματα
Τοπικών Κοινοτήτων ή άλλους δημόσιους χώρους από εκπροσώπους ιδιωτικών
εταιρειών. Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη οποιουδήποτε πολίτη,
προσέγγιση από αυτοαποκαλούμενους εκπροσώπους του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ,
να μας γνωστοποιηθεί άμεσα στο παρακάτω τηλέφωνο 2461028030.
7. Το ΤΕΕ/Τμ. Δυτικής Μακεδονίας θα συμμετάσχει σε ενημερωτικές εκδηλώσεις
για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την Κτηματογράφηση στους Δήμους
της Π.Ε. Κοζάνης.

Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Μαυροματίδης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Γραφείο
Κτηματογράφησης

Διεύθυνση

Όροφος

Τηλέφωνο
επικοινωνίας

Κοζάνη *

Μαργαρίτη Δήμτσα
19, Τ.Κ. 50100
Κοζάνη, δίπλα από
τη Διαγνωστική
Κοζάνης

-

24610-41934

Πτολεμαΐδα

Γουμέρας 29, Τ.Κ.
50200 Πτολεμαΐδα,
από υδραγωγείο
προς Μποδοσάκειο
(μετά τη
Μαγνητική)

-

24630-24667

Σέρβια

Κων.Κάρπου 21
(πρώην ΙΚΑ), Τ.Κ.
50500 Σέρβια

-

24640-23899

Σιάτιστα

Βιοτεχνικό Πάρκο
Σιάτιστας
(ΒΙΟ.ΠΑ), T.K.
50300 Σιάτιστα

1ος
Οροφος

24650-22671

Τσοτύλι

Πρώην Δημαρχείο
Τσοτυλίου, Τ.Κ.
50002 Τσοτύλι

Ισόγειο

24680-32891

* Το γραφείο της Κοζάνης εξυπηρετεί όλους τους οικισμούς που
συμπεριλαμβάνονται στην περιοχή κτηματογράφησης.

Ωράριο
λειτουργίας
για το κοινό

Δευτέρα έως
Παρασκευή:
8.00 –
16:00Τετάρτη:
8.00 – 20:00

