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Γραφείο δωρεάν εξυπηρέτησης πολιτών
για το Εθνικό Κτηματολόγιο θα λειτουργήσει στο ΤΕΕ/ΤΚΜ από τις 20/8
Γραφείο δωρεάν εξυπηρέτησης πολιτών, που θα βοηθά τους ιδιοκτήτες ακινήτων στη
συμπλήρωση των εντύπων δηλώσεων για την πρώτη φάση της κτηματογράφησης, ιδρύει το Τεχνικό
Επιμελητήριο Ελλάδος/ Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ). Το γραφείο θα λειτουργήσει από
την Τετάρτη 20 Αυγούστου και μέχρι το πέρας της πρώτης φάσης κτηματογράφησης.
Θα είναι στελεχωμένο από δύο αγρονόμους-τοπογράφους μηχανικούς, μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΜ
και θα λειτουργεί τις καθημερινές από τις 11 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι εντός των νέων
εγκαταστάσεων του Τμήματος, στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου 49.
Στην ουσία, το γραφείο θα ενημερώνει τους πολίτες για τον τρόπο συμπλήρωσης των
δηλώσεων, λύνοντας τυχόν απορίες τους, ώστε στη συνέχεια να μπορούν να τις συμπληρώσουν άνετα
οι ίδιοι, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
Έχοντας πλήρη συναίσθηση του ρόλου του ως τεχνικού συμβούλου της ελληνικής Πολιτείας
εδώ και δεκαετίες, το ΤΕΕ/ΤΚΜ φιλοδοξεί να θέσει στη διάθεση των πολιτών τις γνώσεις και την εμπειρία
του προσωπικού του, δεδομένου ιδίως ότι οι αγρονόμοι-τοπογράφοι μηχανικοί έχουν
πρωταγωνιστικό ρόλο στη σύνταξη μελετών Κτηματολογίου.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει ήδη διατυπώσει τη θέση του ότι οι πολίτες μπορούν κάλλιστα να
συμπληρώνουν μόνοι τους τα έντυπα δηλώσεων για την πρώτη φάση της κτηματογράφησης. Σε
περίπτωση που αντιμετωπίσουν προβλήματα ή έχουν απορίες, μπορούν να απευθυνθούν στα κατά
τόπους κτηματολογικά γραφεία, που είναι υποχρεωμένα να τους βοηθήσουν. Καταφυγή στους αρμόδιους
επαγγελματίες, όπως μηχανικούς ή δικηγόρους, κρίνεται απαραίτητη μόνο αν η περίπτωση του ακινήτου
τους είναι σύνθετη.
Στο μεταξύ, δυσάρεστη έκπληξη αποτέλεσε και εξακολουθεί να αποτελεί- για το ΤΕΕ/ΤΚΜ η
επιλογή της «διπλής» άσκησης πιέσεων, προς πολίτες και μηχανικούς, που εφαρμόζει με
ομολογουμένως έξυπνα ενορχηστρωμένες επικοινωνιακές επιθέσεις- ο δικηγορικός κλάδος της
Θεσσαλονίκης.
Από τη μία, επιχειρεί να τρομοκρατήσει τους πολίτες και να τους πείσει ότι αν
συμπληρώσουν μόνοι τις δηλώσεις τους θα κάνουν λάθη και θα αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα
στο μέλλον. Βέβαια, δικηγόροι και συμβολαιογράφοι έχουν προσδιορίσει την «ταρίφα» για τη βοήθεια
αυτή που προσφέρουν στους πολίτες σε 65 ευρώ/δήλωση.
Η καταβολή αυτού του τιμήματος, που ο δικηγορικός κλάδος προβάλει στην ουσία ως
αναγκαίο κακό, γιατί όπως υποστηρίζει- «κανείς πλην δικηγόρων και συμβολαιογράφων δεν έχει το
νόμιμο δικαίωμα συμπλήρωσης των δηλώσεων», έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία έχει ήδη
χαρακτηριστεί ως οικονομικά δυσβάσταχτο για αρκετούς ιδιοκτήτες ακινήτων το δικαίωμα των 35
ευρώ/δήλωση.
Από την άλλη, κινώντας δίκες κατά μεμονωμένων μηχανικών, χωρίς βέβαια να εμπλέκει το ΤΕΕ
ως φορέα, ασκεί ψυχολογική βία σε όλους τους μηχανικούς που ασχολούνται με το Εθνικό
Κτηματολόγιο, αποσπώντας ακόμη και άτυπεςδηλώσεις μετανοίας.
Ήδη, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου δύο μηχανικοί κατά των οποίων είχαν ασκηθεί
ασφαλιστικά μέτρα, έχουν εξαναγκαστεί στην ουσία να προβούν σε τέτοιες δηλώσεις, ενώ ο ένας εξ αυτών
δέχτηκε να σταματήσει τη συμπλήρωση δηλώσεων και την διαφήμιση αυτής του της δραστηριότητας.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ θεωρεί ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης πρέπει να ανασκευάσει
τα όσα ανεδαφικά και άτοπα έχει καταγγείλει μέχρι σήμερα κατά των μηχανικών και να σταματήσει
τη συκοφαντική δυσφήμιση του κλάδου και τις συνεχείς επικοινωνιακές επιθέσεις.
Σε αντίθετη περίπτωση, το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα αναγκαστεί να απαντήσει και αυτό με αγωγές,
καθώς θεωρεί ότι τυχόν συνέχιση αυτής της «εκστρατείας» δυσφήμισης των μηχανικών
συνιστά απόπειρα ηθικής βλάβης ολόκληρου του κλάδου._

