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Καταγγελίες για απρεπή συμπεριφορά

Μέχρι τις 22 Ιανουαρίου 2020 παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας για
τους κατοίκους εσωτερικού των περιοχών της Θεσπρωτίας που βρίσκονται υπό
κτηματογράφηση και συγκεκριμένα τις Προκαποδιστριακές κοινότητες Αγίου Βλασίου,
Γραικοχωρίου, Καστρίου, Λαδοχωρίου, Μαυρουδίου, Νέας Σελευκείας και Κεστρίνης.

Την ίδια ημερομηνία λήγει και η προθεσμία για τους κατοίκους εξωτερικού.

Η αρχική προθεσμία έληγε την Τρίτη 22 Οκτωβρίου και η παράταση δόθηκε τελευταία
στιγμή και χωρίς να ανακοινωθεί μέχρι και σήμερα επίσημα στην ιστοσελίδα ή στα Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης της Κτηματολόγιο ΑΕ! Ο μόνος τρόπος να πληροφορηθεί κανείς την
παράταση είναι να μεταβεί στα γραφεία του Κτηματολογίου στην Ηγουμενίτσα (Επί της
οδού Αγίων Αποστόλων 27
Τηλέφωνο: 26650 22200, Φαξ: 26510 22201
E-mail: igoumenitsa@ktimaweb.gr ) και να δει στην πόρτα ένα πρόχειρα κολλημένο χαρτί!

Την ίδια στιγμή πληθαίνουν τα παράπονα αλλά και οι καταγγελίες πολιτών προς την
εφημερίδα μας, αφενός ότι τα δοθέντα τηλέφωνα δεν απαντούν ποτέ, αφετέρου για
απρεπή και προσβλητική συμπεριφορά των υπαλλήλων σε πολίτες και μάλιστα
ηλικιωμένους που φτάνουν στα γραφεία του κτηματολογίου στην Ηγουμενίτσα για να
εξυπηρετηθούν, αλλά και για έλλειψη κατάρτισης των υπαλλήλων αυτών.

Υπάλληλοι που ωρύονται, ώστε να ακούγονται σχεδόν σε όλη την παραλιακή, προς πολίτες
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που – κατά την κρίση τους «δεν καταλαβαίνουν».

Βέβαια οι ίδιοι υπάλληλοι (είτε από έλλειψη κατάρτισης, είτε από έλλειψη διάθεσης),
σύμφωνα με τις καταγγελίες, αδυνατούν να εξηγήσουν στους πολίτες που φτάνουν στο
Γραφείο Κτηματογράφησης, τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν σε περιπτώσεις
που υπάρχουν προβλήματα στην αποτύπωση της ιδιοκτησίας τους (με ευθύνη της
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ που έχει αναρτήσει ανακριβής χάρτες ακόμα και σε περιοχές που
υπάρχουν αναδασμοί και άρα συγκεκριμένα όρια και τοπογραφικά), με αποτέλεσμα, η
ανεπάρκεια τους αυτή να οδηγεί τους πολίτες σε ιδιώτες μηχανικούς και να αυξάνει
υπέρμετρα το κόστος της δήλωσης κτηματογράφησης.

Β. Δ. Γκ.
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