Με την εφαρµογή του περί Χωροµετρίας

Μετά τη συµπλήρωση της χωροµετρικής

υποθέσεις,

Νόµου,

εργασίας

κτηµατική χωροµετρική εργασία. Ο µεγάλος

Ν.67(I)/2005,

οι

πολίτες,

από

τον

Ιδιώτη

Αρµόδιο

για

τις

των

οποίες

απαιτείται

καθυστερηµένων

αυτών

Κυβερνητικά Τµήµατα, Υπηρεσίες, Αρχές

Χωροµέτρη, το Τµήµα Κτηµατολογίου και

αριθµός

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (∆ήµοι – Κοινοτικά

Χωροµετρίας διεξάγει έλεγχο αναφορικά

υποθέσεων, έχει σαν αποτέλεσµα να µην

Συµβούλια) και Οργανισµοί, έχουν την

µε την ορθότητα και την πληρότητά της,

µπορεί

επιλογή της ανάθεσης υποθέσεων, που

ενηµερώνει

απαιτείται

για

χρειάζονται κτηµατική χωροµετρική εργασία,

κτηµατολογικά µητρώα και εκδίδει τα

υπόθεσης,

στην

σε Ιδιώτες Αρµόδιους Χωροµέτρες.

σχετικά πιστοποιητικά, ανάλογα µε το

αναλαµβάνεται από το Τµήµα.

τα

κτηµατικά

σχέδια

και

να

καθοριστεί
τη

ο

χρόνος

που

διεκπεραίωση

µιας

περίπτωση

που

αυτή

είδος της υπόθεσης.
Αιτήσεις,

συνοδευόµενες

ανάθεσης

εργασίας,

από

σύµβαση

µε

τα

ονόµατα

και

τις

να

Η αµοιβή του Ιδιώτη Αρµόδιου Χωροµέτρη

διευθύνσεις

κατατίθενται στα κατά τόπους Επαρχιακά

καταβάλλεται από τον αιτητή, κατόπιν

Χωροµετρών,

Κτηµατολογικά Γραφεία, από τους αιτητές, ή

συµφωνίας

Επαρχιακά Κτηµατολογικά Γραφεία, καθώς

από

Αρµόδιο

Επίσης, καταβάλλονται κανονικά και τα

και

Η ανάθεση της πιο πάνω

δικαιώµατα στο Τµήµα Κτηµατολογίου και

www.moi.gov.cy/dls. Ο κατάλογος αυτός

σύµβασης µπορεί να γίνει για οποιοδήποτε

Χωροµετρίας, για σκοπούς προετοιµασίας

αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα.

είδος υπόθεσης χρειάζεται χωροµετρική

και ελέγχου της χωροµετρικής εργασίας,

εργασία (εκτός συνοριακών διαφορών) και

καθώς επίσης και για τις υπόλοιπες

σε οποιαδήποτε περιοχή.

αναγκαίες εργασίες του Τµήµατος.

τον

Χωροµέτρη.

ίδιο

τον

µπορούν

Κατάλογος

Ιδιώτη

που

γίνεται

µεταξύ

τους.

στην

των

Ιδιωτών

διατίθεται
ιστοσελίδα

σε
του

Αρµόδιων
όλα

τα

Τµήµατος

Για περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να
απευθύνεστε στον Ανώτερο Κτηµατολογικό
Λειτουργό, κ. Ελίκκο Ηλία, στο τηλέφωνο

Η

ανάθεση

σε

Ιδιώτες

Αρµόδιους

Χωροµέτρες συµβάλει στην αποφόρτιση
του Τµήµατος από

τις καθυστερηµένες

22402890, ή στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο
eelia@dls.moi.gov.cy.
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