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Επιτυχημένη και με μεγάλη συμμετοχή η χθεσινή ημερίδα στον Πύργο 
με θέμα «Η Ηλεία στο Κτηματολόγιο» 

«Οι πολίτες πρέπει να προετοιμάσουν 
έγκαιρα τα δικαιολογητικά τους»

Απόφαση – σταθμός του Ελεγκτικού
Συμβουλίου «κλειδώνει» τελεσί-
δικα τα αναδρομικά για 600.000
συνταξιούχους του Δημοσίου (πο-
λιτικούς, απόστρατους, δικαστι-
κούς, πανεπιστημιακούς και
γιατρούς του ΕΣΥ), όσον αφορά τις
επιστροφές από τις περικοπές 5%
ως 20% σε κύριες συντάξεις που
έχουν άθροισμα άνω των 1.000
ευρώ μαζί με επικουρικές και με-
ρίσματα.
Η απόφαση εκδόθηκε στις 29 Ιου-
νίου 2018 με πρότυπη δίκη σε

αγωγή συνταξιούχου δικαστικού
κατά του Δημοσίου, ο οποίος ζη-
τούσε να του καταβάλει το Δημόσιο
το ποσό των 29.518 ευρώ, από την
επίδοσή της, άλλως το ποσό των
13.500 ευρώ λόγω των μειώσεων
που είχε από το νόμο 4093/2012
στην κύρια σύνταξη με ποσοστό
περικοπής 20% επειδή το άθροισμα
συντάξεων ήταν πάνω από 3.000
ευρώ.
Το Ε.Σ. συνήλθε σε διαδοχικές συ-
νεδριάσεις και στην Ολομέλεια του
Σώματος στις 16/5/2018, που πήρε

και την τελική απόφαση με αριθμό
1277/2018 με την οποία κρίθηκαν
αντισυνταγματικές και «μη νόμι-
μες», όπως αναφέρεται χαρακτηρι-
στικά, οι μειώσεις 20% που του
επεβλήθησαν με το νόμο 4093 στο
ποσό της κύριας σύνταξης.
Η απόφαση θεωρείται σταθμός
διότι θεωρεί «λυσιτελή» την ίδια
αντιμετώπιση (δηλαδή την κατάρ-
γηση της περικοπής του νόμου
4093 και την επιστροφή αναδρομι-
κών) για όλους τους συνταξιού-
χους του Δημοσίου.

Ξεκινά 
η 3η φάση 

Κτηματογράφησης 
για 217 προ-Καποδι-

στριακές τοπικές 
κοινότητες πλην 

των ενταγμένων Ο.Τ.Α 
στο νομό 

Μ
ία ιδιαίτερα σημαντική εκδή-
λωση με στόχο την ολοκλη-
ρωμένη  και υπεύθυνη

ενημέρωση των πολιτών για την κα-
ταγραφή των ακινήτων τους στο
Εθνικό Κτηματολόγιο, πραγματοποι-
ήθηκε χθες το απόγευμα στον Πύργο. 
Την ημερίδα που είχε θέμα «Η Ηλεία στο
Εθνικό Κτηματολόγιο» συνδιοργάνωσαν
με μεγάλη επιτυχία η ΝΕ Ηλείας του ΤΕΕ
και  ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηλείας,
στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα του
συνεδριακού της Νομαρχίας, καθώς το
αμέσως επόμενο διάστημα, τέλη του 2018
ή αρχές του 2019, ξεκινά η διαδικασία
Κτηματογράφησης στο εναπομένον και με-
γαλύτερο τμήμα του Νομού Ηλείας. Συγ-
κεκριμένα  εντάσσονται ταυτόχρονα 217
προ-Καποδιστριακές Τοπικές Κοινότητες
εκτός των ήδη ενταγμένων Ο.Τ.Α. (Πύρ-
γου, Αμαλιάδας, Λεχαινών, Μανωλάδος,
Νέας Μανωλάδος, Αρετής, Αγίου Γεωρ-
γίου, Κολιρίου και Λαστεΐκων). Στην
Ηλεία πρώτα εντάχθηκαν τα Λεχαινά, Η
Αρετή, η Μανωλάδα και Ν. Μανωλάδα,
στην επόμενη φάση ο προ Καποδιστρια-
κός δήμος Πύργου και το 2018 ο προ-

Καποδιστριακός δήμος Αμαλιάδας και κά-
ποιες κοινότητες του Πύργου όπως τα Λα-
στέικα, το Κολίρι και ο Άγιος Γεώργιος.
Στην χθεσινή ημερίδα παρέστησαν εξου-
σιοδοτημένοι εκπρόσωποι του Εθνικού
Κτηματολογίου καθώς και της αναδόχου
κοινοπραξίας  «K/Ξ ΚΤΗΜΑ 2016 και
συγκεκριμένα οι κ.κ  Σ. Λιάρος, Γκόγκος
και Ευαγγελοπούλου που αναφέρθηκαν
εκτενώς στην ιστορία και την αξία του
Κτηματολογίου, στην διαδικασία συλλο-
γής των δικαιολογητικών και σύνταξης
των δηλώσεων ιδιοκτησίας που είναι

ίσως η σημαντικότερη και κρισιμότερη
φάση της Κτηματογράφησης καθώς κάθε
μετέπειτα τροποποίηση των αρχικά δη-
λωθέντων ακινήτων είναι εξαιρετικά δυ-
σχερής για τον πολίτη.
Όπως τονίστηκε στην παρουσίαση που

έγινε χθες, η 1η γενιά κτηματογράφησης
ξεκίνησε πιλοτικά την τετραετία σε 340
προ-Καποδιστριακούς ΟΤΑ με μικρές με-
λέτες, διάσπαρτες σε όλη τη χώρα, ένας
μακρύς ως σήμερα δρόμος, καθώς η σύν-
ταξη του Κτηματολογίου αποσκοπεί στη
δημιουργία ενός σύγχρονου, πλήρως αυ-

τοματοποιημένου αρχείου ακίνητης ιδιο-
κτησίας, όλα τα στοιχεία του οποίου έχουν
αποδεικτικό χαρακτήρα, εξασφαλίζοντας
τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα και
ασφάλεια των συναλλαγών. 
Όπως τόνισαν στον σύντομο χαιρετισμό
τους ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλό-
γου Ηλείας κ. Δ. Δημητρουλόπουλος και
ο πρόεδρος του ΤΕΕ Ηλείας κ. Χ. Γεωρ-
γακόπουλος, αποφάσισαν να διοργανώ-
σουν την συγκεκριμένη ημερίδα με στόχο
οι διακεκριμένοι επιστήμονες που παρέ-
στησαν να βοηθήσουν στην επίλυση
όλων των ζητημάτων που έχουν να κά-
νουν με την κατάθεση του φακέλου δή-
λωσης ιδιοκτησίας, αλλά και  ταυτόχρονα
να τεθούν επί τάπητος τα νομικά και τε-
χνικά προβλήματα που έχουν προκύψει
κατά τη διαδικασία κτηματογράφησης στις
προηγούμενες περιπτώσεις ένταξης πε-
ριοχών του νομού μας. Παρόντες στην εκ-
δήλωση ήταν και δήμαρχοι του νομού –
καθώς και οι δήμοι διαθέτουν ακίνητα
που πρέπει να δηλώσουν- και συγκεκρι-
μένα οι δήμαρχοι Ήλιδας Χ. Χριστοδου-
λόπουλος, Πηνειού Α. Καστρινός και
Ανδρίτσαινας- Κρεστένων Σ. Μπαλιού-
κος, πολλοί δικηγόροι και, υπάλληλοι
δήμων και εμπλεκομένων υπηρεσιών,
που θα κληθούν να διεκπεραιώσουν τη
διαδικασία κτηματογράφησης αλλά και
απλοί πολίτες. Όπως τονίστηκε η διαδι-
κασία θα είναι σύντομη, προβλέπεται ότι
η κτηματογράφηση θα διαρκέσει ένα τρί-
μηνο και σημειωτέον μπορεί να χρει-
αστούν και πρόσθετες διαδικασίες καθώς
σε πολλά χωριά δεν υπάρχουν καν τίτλοι
ιδιοκτησίας. Οι πολίτες πρέπει να είναι
έτοιμοι, να ξεκινήσουν τη συλλογή των
απαραίτητων δικαιολογητικών και όταν
ανοίξει η 3η φάση του Κτηματολογίου να
προσέλθουν στο Γραφείο Κτηματογράφη-
σης. 
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«Κλείδωσαν» τα αναδρομικά για 600.000 
συνταξιούχους του Δημοσίου 


