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Ενημερωτική συνάντηση για το Κτηματολόγιο 
 
Συνάντηση με εκπροσώπους της Κοινοπραξίας «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε.-
ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΡΡΑΣ» η οποία έχει αναλάβει το έργο  σύνταξης του 
Εθνικού Κτηματολογίου σε συγκεκριμένες τοπικές κοινότητες του 
Δήμου Ιωαννιτών είχαν οι πρόεδροι τους προκειμένου να ενημερωθούν 
για τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων. 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε το χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης του έργου και τα οφέλη που προκύπτουν από την 
ολοκλήρωσή του, καθώς μέσω του κτηματολογίου, οριστικοποιούνται  
όλες  οι ιδιοκτησίες των ακινήτων δημόσιες, δημοτικές και ιδιωτικές,  
που αφορούν,  οικόπεδα, αγροτεμάχια  βοσκότοπους κλπ. 
Με τον τρόπο αυτό  διασφαλίζεται η περιουσία τόσο του δήμου όσο και 
των ιδιωτών και δημιουργούνται ασφαλείς όροι  για την περαιτέρω 
αξιοποίηση της γης. 
Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών, Θωμάς Γιωτίτσας, που συμμετείχε στη 
συνάντηση μαζί με υπηρεσιακούς παράγοντες του τμήματος ακίνητης 
περιουσίας και του νομικού συμβούλου του Δήμου ανέφερε ότι ο 
Δήμος Ιωαννιτών στηρίζει απόλυτα την σύνταξη και ολοκλήρωση του 
κτηματολογίου  που θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη του τόπου καθώς 
μέχρι σήμερα η μη δημιουργία-ολοκλήρωση του εξακολουθεί να 
δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην άσκηση-λειτουργία όχι μόνο της 
Αυτοδιοίκησης αλλά του συνόλου της οικονομικής δραστηριότητας της 
περιοχής,  γεγονός που αποβαίνει εις βάρος των πολιτών. 
Επίσης δεσμεύτηκε ότι ο δήμος θα συμβάλει με όλες του τις δυνάμεις 
στην ενημέρωση των πολιτών και στην ολοκλήρωση της καταγραφής 
μέσω των υπηρεσιών του. 
Η διαδικασία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας θα αρχίσει το 
φθινόπωρο του 2018, όπως προβλέπεται από τη σύμβαση μεταξύ της 



αναδόχου Κοινοπραξίας και της Ελληνικό Κτηματολόγιο, σε κατάλληλη 
δομή εντός της πόλης στελεχωμένης με εξειδικευμένο προσωπικό του 
αναδόχου. 
Κλείνοντας την συνάντηση τα στελέχη της κοινοπραξίας ανακοίνωσαν 
ότι θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές συναντήσεις με τους τοπικούς 
φορείς, τους συλλόγους και τους κατοίκους επί τόπου για την όσο το 
δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση του κοινού. 
Το πρόγραμμα των επισκέψεων, το οποίο θα είναι διαθέσιμο και στην 
ιστοσελίδα του Δήμου μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, έχει ως 
εξής: 

Πρόγραμμα ενημέρωσης για το Κτηματολόγιο Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Ιωαννιτών 

Ημέρα Ημερομηνία Τόπος Ώρες Τόπος Ώρες 

Πέμπτη 2/8/2018 ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ 9:00-13:00 και 18:30-20:30   

Παρασκευή 3/8/2018 ΔΑΦΝΟΥΛΑ 18:30-20:30   

Δευτέρα 6/8/2018 ΔΡΟΣΟΧΩΡΙ 18:30-20:30   

Τρίτη 7/8/2018 ΗΛΙΟΚΑΛΗ 9:00-13:00 και 18:30-20:30   

Τετάρτη 8/8/2018 ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ 18:00-20:30   

Πέμπτη 9/8/2018 ΚΟΣΜΗΡΑ 8:30-13:30   

Δευτέρα 13/8/2018 ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ 8:30-13:30   

Τρίτη 14/8/2018 ΛΙΓΓΙΑΔΕΣ 18:00-20:30   

Πέμπτη 16/8/2018 ΜΑΖΙΑ 9:00-13:00 και 18:30-20:30   

Παρασκευή 17/8/2018 ΜΑΝΩΛΙΑΣΗ 8:30-13:30 ΚΡΑΨΗ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 18:00-20:30 

Δευτέρα 20/8/2018 ΜΟΥΖΑΚΑΙΟΙ 9:00-13:00 και 18:30-20:30   

Τρίτη 21/8/2018 ΠΛΑΤΑΝΙΑ 9:00-13:00 και 18:30-20:30   

Τετάρτη 22/8/2018 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 8:30-13:30   

Πέμπτη 23/8/2018 ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ 8:30-13:30   

Παρασκευή 24/8/2018 ΔΑΦΝΟΥΛΑ 9:00-13:00   

Δευτέρα 27/8/2018 ΧΑΡΟΚΟΠΙ 8:30-13:30   

Τρίτη 28/8/2018 ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ 9:00-13:00 και 18:30-20:30   

Τετάρτη 29/8/2018 ΔΡΟΣΟΧΩΡΙ 8:30-13:30   

Πέμπτη 30/8/2018 ΚΟΣΜΗΡΑ 9:00-13:00 και 18:30-20:30   

Παρασκευή 31/8/2018 ΛΙΓΓΙΑΔΕΣ 8:30-13:30   

 


