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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
Συνάντηση εργασίας µε το ∆ήµο Λευκάδας
Από το Τµήµα Επικοινωνίας και ∆ηµοσίων Σχέσεων της Κτηµατολόγιο Α.Ε. εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Συνάντηση εργασίας για θέµατα κτηµατολογίου του ∆ήµου Λευκάδας είχαν σήµερα, Τρίτη 26 Ιουλίου 2011, ο
Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Καθ. Απόστολος Αρβανίτης, η Γενική ∆ιευθύντρια, κα Μαριλένα Καρτελιά,
και στελέχη της Κτηµατολόγιο ΑΕ µε τον Βουλευτή Λευκάδας, κ. Σπυροπάνο Μαργέλη, τον ∆ήµαρχο Λευκάδας, κ.
Κώστα Αραβανή, τον Αντιδήµαρχο, κ. Σπ. Καρβούνη και τον ∆ιευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου κ.
Κατωπόδη στα γραφεία της εταιρείας.
Στη συνάντηση προσδιορίστηκε το πλαίσιο συνεργασίας των δύο φορέων καθώς και το χρονοδιάγραµµα που
θα ακολουθηθεί σε σχέση µε την προωθούµενη διαδικασία επαναπροσδιορισµού θέσης και ορίων σε περιοχές των ΟΤΑ
Τσουκαλάδων και Σφακιωτών, λόγω εκτεταµένων αστοχιών της κτηµατογράφησης, που διαπιστώθηκαν µετά την
έναρξη λειτουργίας του θεσµού.
Ο επαναπροσδιορισµός της θέσης και των ορίων των ακινήτων θα πραγµατοποιηθεί µε ευθύνη της
Κτηµατολόγιο ΑΕ, έτσι ώστε οι δικαιούχοι να µην επιβαρυνθούν µε έξοδα, παρά µόνον θα κληθούν, σε χρόνο που θα
ανακοινωθεί εντός του έτους, να υποδείξουν τη θέση των ακινήτων τους και να ελέγξουν τον ορθό εντοπισµό τους
στους χάρτες του Κτηµατολογίου.
Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν την µέχρι σήµερα πολύ καλή συνεργασία τους και διαπίστωσαν από κοινού ότι το
κρίσιµο σηµείο για την επιτυχία του εγχειρήµατος είναι η ενεργή συµµετοχή των δικαιούχων, µε σκοπό την σύντοµη και
ολοκληρωµένη λύση του ζητήµατος.
Σηµειώνουµε ότι ήδη από τον περασµένο Μάιο πραγµατοποιήθηκε πιλοτικά επαναπροσδιορισµός των ακινήτων
στα κτηµατολογικά διαγράµµατα σε δύο κτηµατολογικές ενότητες του ΟΤΑ Τσουκαλάδων. Η σχετική διαδικασία έχει
παραταθεί κατόπιν αιτήµατος της δηµοτικής αρχής και αναµένεται να ολοκληρωθεί το επόµενο διάστηµα.
Η πρωτοβουλία της Κτηµατολόγιο ΑΕ για τη διόρθωση εκτεταµένων διορθώσεων σε περιοχές µε ειδικά
χαρακτηριστικά θεσµοθετήθηκε πρόσφατα µέσω ρύθµισης που συµπεριλήφθηκε στο νόµο 3983/2011. Με τη ίδια
τροπολογία παρατάθηκε κατά δύο χρόνια η προθεσµία διόρθωσης των αρχικών εγγραφών για όλες τις
κτηµατογραφηµένες περιοχές και έτσι ορίζεται πλέον σε δέκα χρόνια για τους κατοίκους εσωτερικού και δώδεκα για
τους κατοίκους εξωτερικού και το ελληνικό δηµόσιο. Η ρύθµιση αυτή

Ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Κτηµατολόγιο ΑΕ, Καθ. Απόστολος Αρβανίτης, µε αφορµή την
συνάντηση, δήλωσε :
«Με το ∆ήµο Λευκάδας έχουµε µια πολύ καλή συνεργασία, σαν αυτή που επιδιώκουµε πάντα µε τους Οργανισµούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είναι εξαιρετικά σηµαντική η συµβολή των τοπικών αρχών σε ένα τόσο σύνθετο έργο, όπως
αυτό του Κτηµατολογίου. Καλούµε όµως και τους πολίτες να κάνουν χρήση των εργαλείων που τους παρέχουµε, ώστε
απλά, σύντοµα και ανέξοδα να τακτοποιήσουν τυχόν εκκρεµότητες που αφορούν στις ιδιοκτησίες τους».
Από την πλευρά του, ο ∆ήµαρχος Λευκάδας, κ. Κώστας Αραβανής, τόνισε :
«Η θεσµοθέτηση της διαδικασίας διορθώσεων µεγάλης κλίµακας σε καθεστώς λειτουργούντος Κτηµατολογίου, που
προώθησε η Κτηµατολόγιο ΑΕ και ψήφισε η Πολιτεία, µας βρίσκει απόλυτα σύµφωνους, καθώς επιλύει ζητήµατα πολύ
σηµαντικά για την τοπική κοινωνία. Ήταν δέσµευση που ανέλαβε η διοίκηση της εταιρείας παρουσία των κατοίκων της
πόλης κατά την επίσκεψή της στη Λευκάδα, τον περασµένο Οκτώβριο, η οποία έγινε πράξη. Είµαστε αρωγοί στην
προσπάθεια της Κτηµατολόγιο ΑΕ, µε σκοπό το συµφέρον των συµπολιτών µας και την οριστική διευθέτηση των
θεµάτων που αναδεικνύονται µέσα από τη διαδικασία κτηµατογράφησης».

