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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Το Κτηματολόγιο ολοκληρώνεται στην Κρήτη»

Την Τρίτη 5 Μαρτίου και ώρα 18:00 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Καστελλάκη» του 
Επιμελητηρίου Ηρακλείου ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «To Κτηματολόγιο 
ολοκληρώνεται στην Κρήτη» υπό τη διοργάνωση του Ελληνικού Κτηματολογίου και της 
Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα 
Ανατολικής Κρήτης, το Σύλλογο Αγρονόμων  - Τοπογράφων Μηχανικών Κρήτης, το 
Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου και τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Κρήτης.  

Την εκδήλωση συντόνισε εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης, ο Περιφερειακός σύμβουλος 
και εντεταλμένος σύμβουλος για Ευρωπαϊκά και Διεθνή θέματα κ. Γιώργος Αλεξάκης. 

H εισαγωγική ομιλία πραγματοποιήθηκε από την αντιπρόεδρο του Ελληνικού 
Κτηματολογίου, Νατάσα Βαρουχάκη. Στη συνέχεια, η Διευθύντρια Έργων του Ελληνικού 
Κτηματολογίου, Άρια Ιωαννίδη, αναφέρθηκε στην «Κτηματογράφηση στο υπόλοιπο της 
χώρας» ενώ τον κύκλο των εισηγήσεων έκλεισε η Διευθύντρια Νομικής, Ελεωνόρα 
Ανδρεδάκη, με θέμα «Η συλλογή των δηλώσεων του Κτηματολογίου στην υπηρεσία του 
πολίτη».

Τις εισηγήσεις ακολούθησαν χαιρετισμοί των εκπροσώπων των φορέων. Η Πρόεδρος του 
ΤΕΕ/ΤΑΚ κα. Ειρήνη Βρέντζου αναφέρθηκε στις εκδηλώσεις και τη συνολική προσπάθεια 
του ΤΕΕ/ΤΑΚ να ενημερώσει τους πολίτες τόσο στο Ηράκλειο όσο και στο Λασίθι, για τα 
ζητήματα του κτηματολογίου καλώντας τους να συμμετέχουν στη διαδικασία του 
κτηματολογίου και να προχωρήσουν στην καταχώρηση των ιδιοκτησιών τους επισημαίνοντας 
την ιδιαίτερη βαρύτητα του ζητήματος της ορθής αποτύπωσης της κάθε ιδιοκτησίας.  Στη 
συνέχεια το λόγο πήρε ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου κ. Άρης Ροζάκης 
χαιρετίζοντας την από καιρό αναγκαία εφαρμογή του κτηματολογίου και επισημαίνοντας ότι 
ουσιαστικό ρόλο και ευθύνη αναφορικά με τις διαδικασίες του κτηματολογίου έχουν 
αποκλειστικά οι νομικοί και οι μηχανικοί και όχι ειδικότητες μη σχετικές που επιχειρούν να 
εμπλακούν δυσχεραίνοντας την εύρυθμη λειτουργία του κτηματολογίου. Ο Πρόεδρος του 
συλλόγου Αγρονόμων- Τοπογράφων Μηχανικών Κρήτης κ. Χαράλαμπος Χατζηβασίλης 
χαιρέτησε την εκδήλωσε και αναφέρθηκε με τη σειρά του, απευθυνόμενος στο ακροατήριο, 
στην κρισιμότητα του ζητήματος της ορθότητας της δήλωσης. Τέλος, η Πρόεδρος του 
Συμβολαιογραφικού συλλόγου Εφετείου Κρήτης κ. Αναστασία Δρανδάκη- Μαρινάκη 
αναφέρθηκε σε θέματα του κτηματολογίου που άπτονται σε ζητήματα των 
συμβολαιογράφων. 

Ενδιαφέρουσες ήταν και οι παρεμβάσεις εκ μέρους των εκπροσώπων των αναδόχων 
εταιρειών για το Ηράκλειο κ. Χρήστου Ντάλλα και για το Λασίθι  του κ. Γιάννη Αλαβάνου, 
πρ. Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας οι οποίοι προσκλήθηκαν και 
παραβρέθηκε στην εκδήλωση.
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       Η αίθουσα ήταν ασφυκτικά γεμάτη όχι μόνο από μηχανικούς από πλήθος κόσμου οι 
οποίοι μετά τις εισηγήσεις έθεσαν τις ερωτήσεις τους εμπλουτίζοντας τη συζήτηση γύρω από 
το κτηματολόγιο, θέμα που απασχολεί το τελευταίο διάστημα ευρύτερα τους πολίτες.

Αναγνωρίζοντας τη θετική ανταπόκριση των συναδέλφων αλλά και του κόσμου και 
χαιρετίζοντας το κλίμα δημιουργικής συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων και 
πληροφοριών, η Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΑΚ δεσμεύτηκε για τη διοργάνωση και άλλων 
παρόμοιων εκδηλώσεων στο προσεχές διάστημα.

Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ
Η Πρόεδρος

Ειρήνη Βρέντζου

Εσωτερική διανομή:
- Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ
-  Μέλη Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΑΚ
-  Πειθαρχικό Συμβούλιο ΤΕΕ/ΤΑΚ
-  Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου
-  Εκπρόσωποι παρατάξεων ΤΕΕ/ΤΑΚ
-  Γραφείο μηχανικών
-  Σύλλογοι Μηχανικών
-  Φάκελος Δ.Ε. 
-  Χρονολογικό Αρχείο
-  Μέλη ΤΕΕ/ΤΑΚ
-  Ιστοσελίδα ΤΕΕ/ΤΑΚ
-  ΜΜΕ


