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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης για τα προβλήματα λειτουργίας των
Κτηματολογίων Ρόδου και Κω»

Χθες, Δευτέρα 3/10/2016, μετά από σχετικό αίτημα του ΤΕΕ Δωδεκανήσου
πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με θέμα τα οξύτατα
προβλήματα που έχουν ανακύψει την τελευταία περίοδο στο Κτηματολόγιο Ρόδου, αλλά
και τα προβλήματα που οφείλονται στη διαχρονική απαξίωση της πολιτείας στα
αρχαιότερα Κτηματολόγιο της χώρας .
Στη συνάντηση μετείχαν ο Υπουργός Δικαιοσύνης Παρασκευόπουλος Νικόλαος, ο Γενικός
Γραμματέας του Υπουργείου Σαρλής Γεώργιος, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Νεκτάριος
Σαντορινιός, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δωδεκανήσου Ιάκωβος Γρύλλης, ο πρόεδρος του
Συλλόγου Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Δωδεκανήσου Παναγιώτης Τσιράκος και ο
Αντιπρόεδρος του ΤΕΕ Δωδεκανήσου, Σωτήρης Αριστείδου.
Τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν ήταν:


Η αδυναμία χορήγησης αξιόπιστων κτηματολογικών σχεδιαγραμμάτων από το
Κτηματολόγιο Ρόδου στους Μηχανικούς με αποτέλεσμα την αδυναμία
ολοκλήρωσηςτεχνικών εργασιών που απαιτούν ακριβή κτηματολογικά
σχεδιαγράμματα, με πολυεπίπεδες αρνητικές επιπτώσεις για την κοινωνία και την
οικονομία του νησιού.



Η υποστελέχωση των Κτηματολογίων Ρόδου και Κω με συνέπεια την τραγική
κατάσταση της λειτουργίας τους.



Τα χρόνια προβλήματα με τις εκκρεμείς μεταγραφές.

Για την επίλυση των ανωτέρω θεμάτων κατατέθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις απο την
πλευρά του ΤΕΕ Δωδεκανήσου και του Συλλόγου Αγρονόμων Τοπογράφων .
Από την πλευρά του Υπουργού Δικαιοσύνης υπήρξε μια καταρχήν σύμφωνη γνώμη για την
αναγκαιότητα επίλυσης των θεμάτων που συζητήθηκαν και ζητήθηκε ολιγοήμερη
προθεσμία προκειμένου να διερευνηθεί το διαδικαστικό πλαίσιο με το οποίο θα δοθεί

λύση στο άμεσο πρόβλημα των κτηματολογικών σχεδιαγραμμάτων και τη δρομολόγηση
των κατάλληλων ενεργειών για τη στελέχωση των Κτηματολογίων Ρόδου και Κω.
Το ΤΕΕ Δωδεκανήσου,σε συνεργασία με τους επιστημονικούς συλλόγους Μηχανικών, τον
τελευταίο μήνα μέσα από δημόσιες παρεμβάσεις και συναντήσεις με φορείς ακόμα και στο
υψηλότερο επίπεδο, δίνει τη μάχη για την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν από την
διαχρονική αδιαφορία της πολιτείας αλλά και από τις γραφειοκρατικές αντιλήψεις
υπηρεσιακών παραγόντων.
Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας μέχρι την οριστική
επίλυση των προβλημάτων που αφορούν την λειτουργία των Κτηματολογίων Ρόδου και
Κω.

Για το ΤΕΕ Δωδεκανήσου

Για το Σύλλογο Αγρονόμων Τοπογράφων
Μηχανικών Δωδεκανήσου

Ιάκωβος Γρύλλης
Πρόεδρος

Παναγιώτης Τσιράκος
Πρόεδρος

