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ΠΡΟΣ ΜΜΕ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Ξεκινά η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας στους ∆ήµους
Τανάγρας της Π.Ε. Βοιωτίας και Χαλκιδέων της Π.Ε. Εύβοιας
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ξεκινά τη ∆ευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018 η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας,
σύµφωνα µε την απόφαση του ∆.Σ. της ΕΚΧΑ Α.Ε (766/5/12-12-2017) µε την οποία
καλούνται
όσοι
έχουν
δικαίωµα
επί
των
ακινήτων
που
βρίσκονται εντός των ορίων του Προκαποδιστριακού ∆ήµου Σχηµαταρίου του
Καλλικρατικού ∆ήµου Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και των
Προκαποδιστριακών ∆ήµων/Κοινοτήτων Αφρατίου, Βαθέος, Καλοχωρίου –
Παντειχίου, Νέας Αρτάκης, Νέας Λαµψάκου, Παραλίας Αυλίδος, Φάρου και
Φύλλων του Καλλικρατικού ∆ήµου Χαλκιδέων της Περιφερειακής Ενότητας
Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, να υποβάλουν δήλωση της ακίνητης
περιουσίας τους στο Γραφείο Κτηµατογράφησης της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητό
τους ή και ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr
Η προθεσµία για την υποβολή δηλώσεων για τις περιοχές αυτές αρχίζει στις
8-1-2018 και λήγει στις 10-04-2018 για τους κατοίκους εσωτερικού και στις 9-72018 για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό ∆ηµόσιο.
Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική, άλλως επέρχονται οι κατά το νόµο
προβλεπόµενες κυρώσεις.
Τα ακίνητα τα οποία δεν θα δηλωθούν κατά τη διάρκεια της κτηµατογράφησης,
θα καταγραφούν στις Αρχικές Εγγραφές ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και εφόσον δεν
πραγµατοποιηθούν οι σχετικές διορθώσεις στις προβλεπόµενες προθεσµίες, θα
περιέλθουν στο Ελληνικό ∆ηµόσιο. Συνεπώς είναι ιδιαίτερα κρίσιµο, οι δικαιούχοι να
προσέλθουν το αργότερο έως την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας συλλογής
δηλώσεων ιδιοκτησίας (9-4-2018) για να υποβάλλουν την δήλωση τους, διαφορετικά
θα απαιτηθεί µεγαλύτερο κόστος και περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση της
διαδικασίας.
Οι περιοχές (προκαποδιστριακοί ΟΤΑ) στις οποίες πραγµατοποιείται η συλλογή
δηλώσεων ιδιοκτησίας και τα αρµόδια γραφεία εµφανίζονται αναλυτικά παρακάτω:

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Α. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΠΡΟΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟΣ ∆ΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟ∆ΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ:
Σχηµατάρι: Επί της οδού Ιοκάστης - Κτίριο ΚΕΠ Σχηµαταρίου,
ΤΚ 32009, τηλ: 2262058949

Β. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΕΩΝ
ΠΡΟΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ∆ΗΜΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ:
ΑΦΡΑΤΙΟΥ, ΒΑΘΕΟΣ, ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ-ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ, ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ, ΝΕΑΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ,
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΥΛΙ∆ΟΣ, ΦΑΡΟΥ, ΦΥΛΛΩΝ.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟ∆ΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ:
Χαλκίδα: Προαστείου 3 – Χαϊινά Τραλλέων (ισόγειο κατάστηµα),
ΤΚ 34132, τηλ: 2221083182

Ωράριο λειτουργίας:
∆ευτέρα, Τρίτη, Πέµπτη, Παρασκευή από 8:30 έως 16:30
και κάθε Τετάρτη από 8:30 έως 20:30.

Πληροφορίες:
Από ∆ευτέρα έως Παρασκευή από 8:30 έως 15:30
στο τηλέφωνο 210-6505600 και στον ιστότοπο www.ktimatologio.gr
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