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Κ.Δ.Π. 4/2011

Αριθμός 4
Ο ΠΕΡί ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
{ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 219
Γνωστοποίηση δυνάμει του Κεφαλαίου 16 του Πίνακα του Νόμου

Κεφ.219
10 του 1965
81 του 1970
61 του 1973
31 του 1976
66 του 1979
15 του 1980
2 του 1982
34 του 1987
193 του 1991
82(1) του 1992
10(!)του 1993
84(Ι)του 1995
32(1) του 1998
25(1) του 1999
132(1) του 1999
236(1) του 2002
26(1) του 2004
58(1) του 2006
39(1) του 2007
84(1) του 2009
2009
144(1) του

Γνωστοποιείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από τα
Κεφάλαια 16, 1(γ), 9{α)(ίί), 9(8) και 14 του Πίνακα του περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικαύ
Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμου, εγκρίνει τα ακόλουθα τέλη και δικαιώματα σε σχέση με
τα εν λόγω Κεφάλαια, σ αντικατάσταση των τελών κα$ δικαιωμάτων που εκτίθενται στη
Γνωστοποίηση με αριθμό Διοικητικής Πράξης 290/1991, η οποία ανακαλείται από την ημερομηνία
(
δημοσίευσης της παρούσας Γνωστοποίησης:

Επίσημη
Εφημερίδα
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
11.10.1991.
Τέλη για
χωρομετρική
εργασία σε
επιτόπια
έρευνα.

1. Πα χωρομετρική εργασία που γίνεται σε επιτόπιες έρευνες (Κεφ. 1{γ) του Πίνακα του Νόμου)
καταβάλλονται τα τέλη που καθορίζονται στον ακόλουθο Πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ
(Παράγραφος 1)

Α/Α

Είδος Εργασίας

Τέλη που καταβάλλονται στο Τ.Κ.Χ. για χωρομετρική
εργασία που εκτελείται
μερικώς από Ιδιώτη
εξ'ολοκλήρου από το
Αρμόδιο Χωρομέτρη
Τ.Κ.Χ.
€50 ανά ορόσημο
€30 ανά ορόσημο
€20 ανά ορόσημο

€15 ανά ορόσημο
€10 ανά ορόσημο
€6 ανά ορόσημο

Αφαίρεση ρυμοτομίας, ανταλλαγή,
απαλλοτρίωση, παραχώρηση/μίσθωση,
εγγραφή γεώτρησης

€100 ανά τεμάχιο

€40 ανά τεμάχιο

Διευθέτηση συνοριακής διαφοράς

€160 για κάθε εμπλεκόμενο
τεμάχιο

—

4

Διευθέτηση συνοριακής διαφοράς
μετά από οριοθέτηση

€120 για κάθε εμπλεκόμενο
τεμάχιο

—

5

Κάθετος διαχωρισμός,
αναπροσαρμογή συνόρων

€110ανά τεμάχιο

€35 ανά τεμάχιο

1

2

3

Οριοθέτηση: - Μέχρι 6 ορόσημα
- Από 7 μέχρι 12 ορόσημα
- Από 13 ορόσημα και πάνω

6

6

Τελική χωρομετρίσ για εγγραφή οικοπέδων,
ενοποίηση τεμαχίων

€90 ανά τεμάχιο

€30 ανά τεμάχιο

7

Οριζόντιος Διαχωρισμός
(οικοδομές, διαμερίσματα)

€100 ανά μονάδα

€30 ανά μονάδα

8

Εγγραφή κτιρίων

€80 ανά κατοικία

€ 20 ανά κατοικία

Αλλες χωρομετρικές εργασίες
που δεν αναφέρονται πιο πάνω,
περιλαμβανομένης της εγγραφής δρόμου
9

10

Παραχώρηση στοιχείων
σε ιδιώτες Αρμόδιους Χωρομέτρες

€15 ανά ώρα εργασίας
Τεχνικού Μηχανικού ή
Χωρομέτρη ή Σχεδιαστή ή
Επιστάτη Χώρο με τρία ς.

€15 ανά ώρα εργασίας
Τεχνικού Μηχανικού ή
Χωρομέτρη ή Σχεδιαστή ή
Επιστάτη Χωρομετρίας.

€10 ανά ώρα εργασίας
Εργάτη Χωρομετρίας ή
Βοηθού Χωρομέτρη

€10 ανά ώρα εργασίας
Εργάτη Χωρομετρίας ή
Βοηθού Χωρομέτρη

€2 ανά σημείο
λεπτομέρειας

—
€5 ανά γεωδαιτικό σημείο
€10 ανά τεμάχιο

Τέλη για
έκδοση
πιστοποιητικού
έρευνας.

Τέλη για
προετοιμασία
μαρτυρίας.

2.

Τέλη
(α) πληροφορίες, σ'ότι αφορά τα σύνορα ακίνητης ιδιοκτησίας (Κεφ. 9(α)(ϋ) του
Πίνακα του Νόμου), για κάθε τεμάχιο
(β) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που δεν καθορίζεται στο Κεφ. 9 (θ) του Πίνακα
του Νόμου, για κάθε ώρα που δαπανάται για παροχή πληροφορίας
3.
Για προετοιμασία μαρτυρίας (Κεφ. 14 του Πίνακα
καταβάλλονται τέλη ως ακολούθως:
Για κάθε ώρα που δαπανάται για προετοιμασία μαρτυρίας από:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

Τέλη για
παροχή μη
καθορισμένων
υπηρεσιών.

Πα έκδοση πιστοποιητικού έρευνας σχετικά με:

του

€15,00

Νόμου)

Κτηματολογικό Λειτουργό ή Κτηματολογικό Γραφέα
Τεχνικό Μηχανικό ή Χωρομέτρη ή Σχεδιαστή
Επιστάτη Χωρομετρίας
Εργάτη Χωρομετρίας ή Βοηθό Χωρομέτρη

4.
Για παροχή υπηρεσίας που δεν είναι ειδικά καθορισμένη στον Πίνακα του
Νόμου καταβάλλονται τέλη ως ακολούθως:
Για κάθε ώρα που δαπανάται για παροχή υπηρεσίας από:
(α)
(β)
(γ)
(ο)
(ε)

€2,00

Τέλη
€15.00
€15,00
€15,00
€10,00

Τέλη

€15,00
Κτηματολογικό Λειτουργό ή Κτηματολογικό Γραφέα
€15,00
ΤεχνίΚό Μηχανικό ή Χωρομέτρη ή Σχεδιαστή
€15,00
Επιστάτη Χωρομετρίσς
€10,00
Εργάτη Χωρομετρίας ή Βοηθό Χωρομέτρη
Σύμφωνα με την κυβερνητική αμοιβή.
Εργάτη

