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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ       Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019 

2ας Νοεμβρίου & Ξενοφώντος           Αρ. Πρωτ.: 708 
(Στοά Ηλία Καραπατή) 
Βόλος  Τ.Κ. 38333 
Τηλ. 24210-26173, 26574   
Fax: 24210-21944  
email: tee_vol@tee.gr 
Website:www.teemag.gr 

 

ΠΡΟΣ:Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας  
              κ. Κωστή Χατζηδάκη 
 
ΚΟΙΝ: 1. Υφυπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας  
              αρμόδιο για θέματα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος 

     κ. Δημήτριο Οικονόμου 
     2. Κτηματολόγιο Α.Ε. 

 
ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων κτηματογράφησης 
στη Μαγνησία  

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

 
Όπως γνωρίζετε αύριο Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019 
ολοκληρώνεται η τρίμηνη παράταση προθεσμίας που έχει δοθεί για 
την υποβολή δηλώσεων κτηματογράφησης για την Περιφερειακή 
Ενότητα Μαγνησίας. 
 
Ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες από τα μέλη μας, 
διπλωματούχους μηχανικούς που ασχολούνται με το αντικείμενο, 
είναι μικρός ο αριθμός των ιδιοκτητών σε σχέση με το 
προσδοκώμενο αριθμό δικαιωμάτων που έχουν προχωρήσει στην 
διαδικασία ένταξής τους, λόγω της μεγάλης γραφειοκρατίας που 
υπάρχει αλλά και τα προβλήματα συντονισμού  υπηρεσιών και 
φορέων (π.χ. πληθώρα αιτήσεων στα Υποθηκοφυλακεία) με 
αποτέλεσμα στις κτηματογραφούμενες περιοχές να υφίσταται 
πλήθος προβλημάτων αναφορικά με τους τίτλους κυριότητας και 
τον εντοπισμό των ακινήτων.  
 
Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω να εκκρεμεί ακόμη μεγάλος 
αριθμός δηλώσεων προς υποβολή, στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κτηματογράφησης. 
 

http://www.teemag.gr/
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κ. Υπουργέ 
 
Ζητούμε από μέρους σας να προχωρήσετε άμεσα  στην έκδοση 
σχετικής Υπουργικής Απόφασης για την χορήγηση νέας τρίμηνης 
παράτασης της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων του άρθρου 2 
παρ. 5 του Ν. 2308/1995, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω 
εμπλοκές στις συναλλαγές επί των ακινήτων και να τακτοποιηθούν 
οι ακίνητες περιουσίες των πολιτών, που θα είναι προς όφελος τόσο 
προς την ποιότητα, όσο και τη ακρίβεια των στοιχείων που θα 
συγκεντρώσει το Κτηματολόγιο. 
 

Για τη Διοικούσα Επιτροπή 
   
 

   Η Πρόεδρος                     Η Γ. Γραμματέας 

                               
     Νάνσυ Καπούλα                               Βίκυ Μήτρου                 

 

 


