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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΔΕΝ ΔΟΘΗΚΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Ενημερώνουμε τους πολίτες ότι η ημερομηνία λήξης υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας για τις Π.Ε.

Άρτας,  Λευκάδας,  Πρέβεζας  και  Ιωαννίνων  παραμένει  η  10η  Ιουνίου  για  τους  κατοίκους

εσωτερικού  και  ΔΕΝ  έχει  παραταθεί.  Τις  τελευταίες  ημέρες  με  αφορμή  αφενός  την  ψήφιση

τροπολογίας με την οποία δίνεται η δυνατότητα στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να

δίνει,  όπου απαιτείται και συνεκτιμώντας τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, παράταση υποβολής

δηλώσεων έως και έξι μήνες και αφετέρου με την απόφαση για παράταση υποβολής δηλώσεων για

τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο, εμφανίστηκε πλήθος δημοσιευμάτων που

προκάλεσαν σύγχυση στους πολίτες της Ηπείρου σχετικά με το εάν ισχύει ως προθεσμία για την

υποβολή δηλώσεων η 10η Ιουνίου ή όχι.

Σας  ενημερώνουμε  λοιπόν  ότι  ως  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  εμπρόθεσμης  δήλωσης

ιδιοκτησίας του Ν. 2308/1995 για τους κατοίκους εσωτερικού ισχύει η 10η Ιουνίου 2019, ύστερα

από  διαδοχικές  παρατάσεις,  στις  μελέτες  κτηματογράφησης  Ιωαννίνων,  Άρτας,  Πρέβεζας  και

Λευκάδας.

Σύμφωνα με  το  ισχύον θεσμικό πλαίσιο εξαντλήθηκε ο χρόνος  παράτασης για τους  κατοίκους

εσωτερικού και κατά συνέπεια οι δηλώσεις εγγραπτέων δικαιωμάτων που θα υποβάλλονται μετά

την προαναφερθείσα ημερομηνία κινδυνεύουν να επιβαρυνθούν με το πρόστιμο που προβλέπει ο

ίδιος ως άνω Νόμος, όπως εξειδικεύεται στη σχετική υπουργική απόφαση.

Με στόχο την αποφυγή οικονομικών επιβαρύνσεων - προστίμων, καλούνται οι πολίτες - δικαιούχοι

εγγραπτέων  δικαιωμάτων  του  Ν.  2308/1995  να  προσέλθουν  έγκαιρα  στα  αρμόδια  Γραφεία

Κτηματογράφησης και να υποβάλλουν εμπρόθεσμα τις δηλώσεις τους, άνευ προστίμου.
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Επισημαίνεται ότι δήλωση που υποβάλλεται με ελλιπή στοιχεία, δύναται να πρωτοκολληθεί και

παραληφθεί  από  τον  Ανάδοχο  εμπροθέσμως,  συμπληρούμενη  με  τα  ελλείποντα  έγγραφα  στο

επόμενο χρονικό διάστημα.
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