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Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2020 

 

  Προς :  κ.κ. Υπουργούς Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα 

                 Περιβάλλοντος Κ. Χατζηδάκη  

Κοινοποίηση : Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απ. Βεσυρόπουλο 

    

Θέμα : «Επιστολή υπόμνημα του Βουλευτή Ανατολικής Αττικής κ. Γιώργου Βλάχου για 

την εξεύρεση λύσης στο ζήτημα των διεκδικήσεων του Κτηματολογίου σε βάρος 

ιδιοκτησιών στους Δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού» 

 

Κύριοι Υπουργοί 

Με γνώμονα όσα ελέχθησαν έως σήμερα, εντός του Κοινοβουλίου αλλά και στις κατ’ ιδίαν 

συζητήσεις μας, από την ημέρα κατάθεσης της τροπολογίας μου για το γνωστό θέμα των 

Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, επανέρχομαι με συγκεκριμένες προτάσεις, με μόνο 

κίνητρο την αποκατάσταση του δικαίου για τους κατοίκους της περιοχής. 

1. Κατάθεση και ψήφιση άμεσα της τροπολογίας που δίνει λύση στη Λαυρεωτική και το 

Σαρωνικό και στο μεταξύ προετοιμασία από το Υπουργείο Οικονομικών γενικότερης 

ρύθμισης, με την ψήφιση της οποίας θα αντιμετωπίζεται το πρόβλημα σε πανελλαδικό 

επίπεδο, άρα και στους Δήμους της Ανατολικής Αττικής. 

2. Ψήφιση τις επόμενες ημέρες τροπολογίας που θα αναστέλλει για λίγες ημέρες της 

εκδίκαση των ενστάσεων του Δημοσίου, ούτως ώστε στο χρονικό αυτό διάστημα να 

καταρτιστεί και να ψηφιστεί τροπολογία που θα λύνει πανελλαδικά το θέμα.  
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3. Εφ’ όσον κριθούν ανέφικτοι οι παραπάνω χειρισμοί να υπάρξει δήλωσή σας, με την 

οποία θα συγκεκριμενοποιείται η πρόθεση και ο χρόνος κατάθεσης και ψήφισης 

ρύθμισης που θα λύνει το πρόβλημα. Αυτή τη δήλωση θα αξιοποιήσει δικηγόρος των 

Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού που θα εξουσιοδοτήσουν οι ιδιοκτήτες 

προκειμένου να ζητήσουν αναβολή της εκδίκασης των ενστάσεων που θα λάβουν 

χώρα στις 20 και 21 Οκτωβρίου. 

Κύριοι Υπουργοί  

Έχω ζήσει την αγωνία των πολιτών πολλά χρόνια τώρα και αδυνατώ να κατανοήσω την 

επιμονή του Ελληνικού Δημοσίου στο θέμα αυτό, γι’ αυτό πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί άμεσα 

οριστική λύση με μόνο κριτήριο το δίκαιο στις σχέσεις πολιτείας και πολιτών. 

Μου είναι αδιανόητο ότι ιδιοκτήτες νόμιμων ακινήτων σε περιοχές των Δήμων Λαυρεωτικής 

και Σαρωνικού θα κληθούν τις επόμενες ημέρες να υπερασπισθούν τις περιουσίες τους στο 

Κτηματολόγιο. 

Ήδη περί τους διακόσους ιδιοκτήτες στη Σαρωνίδα θα πρέπει να προσέλθουν τις επόμενες 

ημέρες για να αποδείξουν ότι το σπίτι τους, που έχει κτιστεί με άδεια, εντός σχεδίου, είναι 

νόμιμο και φυσικά δικό τους. 

Σας παρακαλώ να βάλετε τέλος στον παραλογισμό αυτό του Ελληνικού Δημοσίου και 

συγχρόνως να βάλετε τέλος στην οικονομική επιβάρυνση των πολιτών. 

Περιμένω τις δικές σας πρωτοβουλίες 

 

       Με εκτίμηση  

Γιώργος Βλάχος 

Βουλευτής Ανατολικής Αττικής  

Νέα Δημοκρατία 
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