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  Κοζάνη  , 29-5-2020  
  Αρ.  Πρωτ. : 547  

 

Πληροφορίες  : Μελενικιώτου Μαρία Προς:  
ΥΠΕΝ 

Μεσογείων 119, ΤΚ 11526, Αθήνα 

Υπόψη Υπουργού, κου Κωστή Χατζηδάκη 

ΚΟΙΝ.: 

Πρόεδρο του ΤΕΕ 

Περιφερειακά τμήματα ΤΕΕ 

Τηλέφωνο       : 24610-28030  

   

Θέμα : Παράταση προθεσμιών κτηματολογίου. 

   
 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

Μετά από τη δοκιμασία που υπέστη η υφήλιος και η χώρα μας από την πανδημία του κορωνοϊού 

και με δεδομένη την αναστολή λειτουργίας της πλειοψηφίας των επαγγελματικών κλάδων, πράγμα 

που οδήγησε στη συρρίκνωση του εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών, αλλά και στην υπολειτουργία 

των δημοσίων υπηρεσιών, μεταξύ αυτών και των γραφείων κτηματογράφησης αλλά και υποθηκο-

φυλακείων της χώρας, ζητάμε από σας να μεριμνήσετε για την παράταση των προθεσμιών του ελ-

ληνικού κτηματολογίου, που ανήκει στην αρμοδιότητά σας. 

Συγκεκριμένα, ζητάμε να δοθεί παράταση, τουλάχιστον μέχρι τις 31/12/2021 ώστε να διορθωθούν 

όλα  τα ανακριβή πρώτα έγγραφα στα κτηματολογικά γραφεία της χώρας, καθώς το διάστημα που 

ορίζεται σύμφωνα με το αρ. 102 του Ν. 4623/2019 που καθορίζει την 31/12/2020 ως την ημερομη-

νία λήξης της προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών εγγράφων, μετά την οποία οι ιδιώτες χάνουν ο-

ριστικά κάθε αδήλωτο δικαίωμά τους, ενώ το Δημόσιο δικαιούται να προβεί στη διεκδίκηση αδήλω-

των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων ιδιωτών, κρίνεται πάρα πολύ μικρό. 

Επίσης, ζητάμε να μην επιβληθεί κανένα πρόστιμο σε πολίτες που θα προσέλθουν να υποβάλλουν 

δηλώσεις των ακινήτων τους, τουλάχιστον μέχρι τις 31/12/2020, ανεξάρτητα από τις ορισθείσες 

προθεσμίες στα κατά τόπους γραφεία κτηματογράφησης. 

Τέλος, ζητάμε να μεριμνήσετε ώστε να δοθεί μία οριστική νομοθετική λύση ως προς το ιδιοκτησια-

κό καθεστώς σε όλες τις παράλογες διεκδικήσεις του ελληνικού Δημοσίου σε εκτός σχεδίου περιο-

χές, κατά βάση αγροτικές, που οι πολίτες νέμονται επί δεκαετίες με νόμιμους τίτλους, ενώ το δημό-
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σιο επικαλείται απαρχαιωμένους χάρτες και τίτλους, και  που έχουν οδηγήσει σε εξοντωτικές δίκες 

εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες. 

Το εθνικό κτηματολόγιο θα πρέπει να αποτελεί χρήσιμο αναπτυξιακό και σύγχρονο εργαλείο για 

τους πολίτες και το κράτος και όχι ένα μέσο δήμευσης των ιδιωτικών περιουσιών ή τιμωρίας όσων 

πολιτών δεν φρόντισαν να αποκτήσουν εγκαίρως συμβολαιογραφικά έγγραφα για τα περιουσιακά 

στοιχεία που κληρονόμησαν. 

Παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας. 

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας. 

                                                                                                                                 Με εκτίμηση,  

 

Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 

Κιάνας Μεν. Στέργιος 
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