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 Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α  

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου στη συνεδρίασή του την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022, 

ενέκρινε ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα σχετικά με τη διατήρηση του αυτοτελούς Κτηματολογικού 

Γραφείου στο Ίλιον: 

«Σε συνέχεια της κοινής επιστολής των τριών Δημάρχων Ιλίου Νίκου Ζενέτου, Πετρούπολης 

Στέφανου Γαβριήλ Βλάχου και Αγίων Αναργύρων – Καματερού Σταύρου Τσίρμπα που απεστάλη 

στον Πρωθυπουργό της Ελλάδος Κυριάκο Μητσοτάκη, στους αρμόδιους Υπουργούς και τον 

Πρόεδρο του Ελληνικού Κτηματολογίου Δημήτριο Σταθάκη, το Δημοτικό Συμβούλιο Ιλίου ζητά τη 

διατήρηση του αυτοτελούς Κτηματολογικού Γραφείου στο Ίλιον. 

Το Κτηματολογικό Γραφείο - Υποθηκοφυλακείο λειτουργεί στο Ίλιον περί των εξήντα ετών, με συνεχή, 

συνεπή και αψεγάδιαστη λειτουργία. Η κατάργησή του από το Ίλιον και η συγχώνευσή του με το 

Κτηματολογικό Γραφείο Αχαρνών αποδυναμώνει τις περιοχές μας από μια δημόσια υπηρεσία 

υποδειγματικής λειτουργίας και οικείας προς τους συναλλασσόμενους πολίτες. Σημειώνεται ότι το 

Υποθηκοφυλακείο Ιλίου και το Κτηματολογικό Γραφείο Ιλίου, ουδέποτε είχαν εδαφική ή τεχνική σχέση 

με τις περιοχές του Κτηματολογικού Γραφείου Αχαρνών. Έτσι, γινόμαστε αποδέκτες των 

προβλημάτων άλλων Δήμων, μακριά από τις περιοχές μας, όπου με τις συνενώσεις 

δημιουργήθηκαν Κτηματολογικά Γραφεία «μαμούθ», που σε καμία περίπτωση δεν λειτουργούν για 

την εξυπηρέτηση του πολίτη.  

Παρά τον ισχυρισμό ότι με τη ψηφιοποίηση και τις ηλεκτρονικές αποστολές θα επιλυθούν όλα τα 

σωρευμένα προβλήματα και οι καταχωρήσεις πράξεων που ξεπερνούν το τετράμηνο θα 

αντιμετωπιστούν, με τη συγχώνευση αυτή θα συγκεντρωθεί ένας τεράστιος όγκος πράξεων και 

καταχωρήσεων που όχι μόνον θα είναι μη διαχειρίσιμος, αλλά οι πολίτες θα επιβαρύνονται με 

επιπρόσθετα  έξοδα για να διεκπεραιώνουν θέματα που ανέξοδα θα έλυναν μόνοι τους.   

Οι Δήμοι μας είναι πολυπληθείς με εκτιμώμενο αριθμό κατοίκων που εγγίζουν τις τριακόσιες χιλιάδες 

και η μετεγκατάσταση του Υποθηκοφυλακείου – Κτηματολογικού Γραφείου Ιλίου θα υποβάλλει σε 

ταλαιπωρία τους κατοίκους και των τριών Δήμων, αφού θα αναγκάζονται να επισκέπτονται αρκετές 

φορές το Δήμο Αχαρνών για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων, λαμβανομένου υπόψη ότι η 

προσβασιμότητα είναι αρκετά δυσχερής και επίπονη και σε καμία περίπτωση δεν εξυπηρετείται το 

δημόσιο συμφέρον με τον τρόπο αυτό. 

Ζητάμε να παραμείνει το Κτηματολογικό Γραφείο στο Ίλιον, ως αυτοτελές Υποκατάστημα και να 

ανήκει στο Κτηματολογικό Γραφείο Αθηνών από το οποίο και είχε αποσπαστεί. Υποχρεωμένοι να 

προασπίσουμε τα συμφέροντα των πολιτών μας, είμαστε ενάντια σε κάθε ενέργεια απομάκρυνσης, 

κατάργησης ή συγχώνευσης του Κτηματολογικού Γραφείου Ιλίου.» 

Το παρόν ψήφισμα θα κοινοποιηθεί: 

• Στην Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού  
• Στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
• Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης 
• Στο Ελληνικό Κτηματολόγιο  
• Στον τοπικό τύπο 
• Στο διαδίκτυο  

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 
   Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης 

  

  


