
 

 

 

 

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

 

Για τον κ. Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

ΘΕΜΑ: Διατήρηση αυτοτελούς Κτηματολογικού Γραφείου στο Ίλιον 

Αττικής 

Η Βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ,  Χαρά Καφαντάρη και 6 

βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ καταθέτουν αναφορά την κοινή επιστολή των 

Δημάρχων Ιλίου, Πετρούπολης και Αγίων Αναργύρων  - Καματερού με θέμα: 

«Διατήρηση αυτοτελούς Κτηματολογικού Γραφείου στο Ίλιον Αττικής.» 

Με βάση την από 02.08.2022 κοινή επιστολή των Δημάρχων Ιλίου, 

Πετρούπολης και Αγίων Αναργύρων-Καματερού επισημαίνεται ότι το 

Κτηματολογικό Γραφείο Ιλίου (Υποθηκοφυλακείο Ιλίου) καταργείται και 

συγχωνεύεται στο Κτηματολογικό Γραφείο Αχαρνών. Η μετεγκατάσταση του 

Υποθηκοφυλακείου-Κτηματολογικού Γραφείου Ιλίου μετά από περίπου εξήντα 

έτη συνεχούς και αψεγάδιαστης λειτουργίας αποδυναμώνει τις εν λόγω 

περιοχές από κάποια δημόσια υπηρεσία υποδειγματικής λειτουργίας και οικείας 

προς τους δημότες και συναλλασσόμενους πολίτες ενώ φέρνει στο προσκήνιο 

προβλήματα που θα αντιμετωπίζουν οι πολίτες με σωρεία απο ακαταχώρητες 

πράξεις και το τεράστιο όγκο που θα σωρευτεί με αποτέλεσμα να δυσχεράνει 

κάθε έννοια χρηστής λειτουργίας και Διοίκησης. 

Τονίζεται ότι ο ισχυρισμός ότι με την ψηφιοποίηση και τις ηλεκτρονικές 

αποστολές θα επιλυθούν σωρευμένα προβλήματα και οι καταχωρήσεις 

πράξεων που ξεπερνούν το τετράμηνο θα αντιμετωπιστούν είναι έωλος καθώς  

δεν υπάρχει η υποδομή για την αντιμετώπιση του τεράστιου όγκου των 

καταθέσεων αλλά και δεν μπορούν οι πολίτες να υποβληθούν σε επιπρόσθετα 

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



Σημειώνεται ότι το Υποθηκοφυλακείο Ιλίου και ήδη Κτηματολογικό Γραφείο 

Ιλίου δεν έχει καμιά εδαφική ή τεχνική σχέση με τις περιοχές του 

Κτηματολογικού Γραφείου Αχαρνών και έτσι οι Δήμαρχοι των εν λόγω 

περιοχών γίνονται αποδέκτες των προβλημάτων άλλων Δήμων όπου με τις 

συνενώσεις δημιουργήθηκαν Κτηματολογικά Γραφεία «μαμούθ» 

Υπογραμμίζεται ότι οι εν λόγω δήμοι είναι πολυπληθείς και η μετεγκατάσταση 

του Υποθηκοφυλακείου-Κτηματολογικού Γραφείου Ιλίου θα υποβάλλει σε 

επιπλέον ταλαιπωρία τους κατοίκους των τριών Δήμων, αφού θα αναγκάζονται 

να επισκέπτονται αρκετές φορές τον Δήμο Αχαρνών για την διεκπεραίωση των 

υποθέσεων, ενώ η προσβασιμότητα είναι αρκετά δυσχερής και επίπονη και σε 

καμιά περίπτωση δεν εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον με τον τρόπο αυτό. 

Με την από 02.08.2022 κοινή επιστολή προτείνεται το Κτηματολογικό Γραφείο 

Ιλίου να παραμείνει αυτοτελές Υποκατάστημα και να ανήκει στο Κτηματολογικό 

Γραφείο Αθηνών από το οποίο και είχε αποσπαστεί. 

Τέλος, οι Δήμαρχοι Ιλίου, Πετρούπολης και Αγίων Αναργύρων  - Καματερού 

τονίζουν ότι ευελπιστούν στην άμεση αντιμετώπιση του θέματος καθώς 

εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον αλλά και τα συμφέροντα των πολιτών τους, 

υπογραμμίζοντας ότι θα βρεθούν απέναντι  σε οποιαδήποτε ενέργεια 

κλεισίματος και απομάκρυνσης του Κτηματολογικού Γραφείου Ιλίου. 

 Επισυνάπτεται η από 02.08.2022 κοινή επιστολή των Δημάρχων Ιλίου, 

Πετρούπολης & Αγίων Αναργύρων  - Καματερού. 

Παρακαλούμε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, για την απάντηση 

σχετικά με τις ενέργειες του Υπουργείου σας για την αποτελεσματική 

επίλυση του προβλήματος. 

Αθήνα, 05/08/2022 

 

Oι καταθέτοντες Βουλευτές 

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)   

 

Αλεξιάδης Τρύφωνας 

 



Βαρδάκης Σωκράτης 

 

Βίτσας Δημήτρης 

 

Δραγασάκης Γιάννης 

 

Μάλαμα Κυριακή 

 

Χρηστίδου Ραλλία 

 



 

 

 

 

 

 



 

 


