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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Όχι στην κατάργηση των υποθηκοφυλακείων Ιερισσού και Αρναίας
Ο Δήμος Αριστοτέλη, εκφράζει την αντίθεσή του στην επικείμενη κατάργηση των
Υποθηκοφυλακείων Ιερισσού και Αρναίας και την αντικατάστασή τους από κτηματολογικό
γραφείο στον Πολύγυρο, που προωθείται βάσει του Ν. 4512/2018.
Η Δημοτική Αρχή προτίθεται να εισάγει προς ψήφιση σχετικό ψήφισμα σε προσεχή συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου ζητώντας την ομόφωνο στήριξή του, προς ενίσχυση του αιτήματος
που θα διατυπωθεί προς τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα: να ανασταλεί η συγκεκριμένη
πρόβλεψη του νόμου για την κατάργηση των υποθηκοφυλακείων όλης της χώρας, ή να
παραταθεί κατά τρία έτη τουλάχιστον -πέραν των 24 μηνών που προέβλεπε ο εν λόγω νόμος- η
λειτουργία των δύο υποθηκοφυλακείων, Ιερισσού και Αρναίας, για συγκεκριμένους
αναπτυξιακούς λόγους.
Ο Δήμαρχος Στέλιος Βαλιάνος, πρόκειται να θέσει το συγκεκριμένο θέμα προς συζήτηση και
σε προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας στο
οποίο μετέχει, με τη βεβαιότητα πως και άλλοι δήμοι της περιφέρειας έχουν σοβαρούς λόγους να
χρειάζονται ενεργά υποθηκοφυλακεία, σε μια περίοδο που εντείνεται η προσπάθεια ανάκτησης
θετικού αναπτυξιακού προσήμου.
Σχετικά με το θέμα, ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος, έκανε την ακόλουθη
δήλωση:
«Δυστυχώς εμείς, αλλά -είμαι βέβαιος- και άλλοι δήμοι ανά την Ελλάδα, βρίσκουμε συνέχεια
μπροστά μας επιπτώσεις του 3ου Μνημονίου, που υπεγράφη από την προηγούμενη κυβέρνηση.
Θέλω να πιστεύω ότι η σημερινή κυβέρνηση θα αφουγκραστεί την ανάγκη μας, και θα εισακούσει
τις προτάσεις μας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι τοπικές κοινωνίες:


εξακολουθούν να υφίστανται επιπτώσεις της μακροχρόνιας οικονομικής κρίσης



βρίσκονται αντιμέτωπες με μεγάλα προβλήματα που προκάλεσαν ακραία καιρικά φαινόμενα,
και



προσπαθούν να υπερβούν εμπόδια εκκινώντας μια πορεία ενίσχυσης της αναπτυξιακής τους
προοπτικής.

Τα υποθηκοφυλακεία Ιερισσού και Αρναίας, πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν. Στην
χειρότερη των περιπτώσεων, ζητούμε να μην καταργηθούν μέχρι η τοπική κοινωνία να έχει
υπερβεί οριστικά τον συνδυασμό των επιπτώσεων οικονομικής κρίσης και ακραίων καιρικών
φαινομένων.»

