
 
 

 

Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 

 

 

 ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

 

Προς τον κο Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 

τον κο Υπουργό Εσωτερικών 

 

 

 

Θέμα: «Να επιλυθεί οριστικά το ζήτημα της διεκδίκησης ιδιωτικών 

περιουσιών, πολιτών των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, από το 

Ελληνικό Δημόσιο». 

 

 

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, 

 

Όπως πληροφορούμαστε από αναρτηθέν άρθρο του δημοσιογραφικού 

ιστότοπου https://atticatoday.gr/ και δημόσια ανακοίνωση των Δήμων 

Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, υφίστανται έντονες διαμαρτυρίες, αναφορικά 

με την οριστική επίλυση του ζητήματος των διεκδικήσεων περουσιών 

πολιτών, από το Ελληνικό Δημόσιο. 

Πιο συγκεκριμένα, είναι σε όλους γνωστό ότι η κυβέρνηση της Νέας 

Δημοκρατίας, υποσχέθηκε να δώσει λύση στο πρόβλημα που ταλαιπωρεί τους 

πολίτες των συγκεκριμένων Δήμων και ανακύπτει από την εφαρμογή της 

1151/1872 δικαστικής απόφασης του Εφετείου Ναυπλίου. Το Δημόσιο, κατά 

την ανάρτηση των κτηματολογικών διαγραμμάτων, κατέθεσε χιλιάδες 

ενστάσεις αμφισβητώντας την περιουσία των πολιτών στο Κτηματολόγιο. Ο 

Δήμος Λαυρεωτικής από το 2012 και ειδικότερα μετά το 2016, πιέζει 

διαχρονικά την εκάστοτε κυβέρνηση για νομοθετική ρύθμιση που θα λύνει το 

πρόβλημα. 

Έως σήμερα δόθηκαν διαδοχικά τέσσερις αναστολές ως προς την 

εκδίκαση των ενστάσεων του Κτηματολογίου, ενώ υπήρξε κυβερνητική 

δέσμευση για τη συγκρότηση επιτροπής που θα επεξεργάζονταν 

ολοκληρωμένη οριστική πρόταση για το σύνολο της περιοχής που ρυθμίζει η 

https://atticatoday.gr/
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1151/1872, στην οποία θα συμμετείχαν εκτός από τους υπηρεσιακούς 

παράγοντες και εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης των Δήμων Λαυρεωτικής και 

Σαρωνικού. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής, ετέθησαν τα θέματα και 

ζητήθηκε από τους εκπροσώπους των Δήμων να αποστείλουν εγγράφως τις 

προτάσεις τους πριν τη δεύτερη συνεδρίαση. Ο Δήμος Λαυρεωτικής, σε 

συνεργασία με τον Δήμο Σαρωνικού, απέστειλε 15σέλιδο τεκμηριωμένο και 

αναλυτικό υπόμνημα, για το οποίο ποτέ δεν δόθηκε καμία απάντηση. 

Μάλιστα, ο χρόνος ολοκληρώνεται και ήδη από 31/5/2021 θα 

καταφθάνουν σημειώματα στους πολίτες, που θα προσδιορίζεται η άμεση 

εκδίκαση της ένστασης του Κτηματολογίου. 

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία, 

 

 

 

Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί: 

 

 

 Θα προβείτε με άμεσο τρόπο, στην ψήφιση σχετικής τροπολογίας, 

προκειμένου να αρθεί αυτή η αδικία και να ολοκληρωθεί επιτέλους τόσο 

η εύλογη αγωνία των δημοτών, όσο και η οικονομική επιβάρυνση πολλών 

νοικοκυριών, των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού; 

 

 

 

 

                                          Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

      

 

           Μαρία Απατζίδη, 

                           Βουλευτής Ανατολικής Αττικής   

                                    ΜέΡΑ25 
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