
1Ο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
Αναγκαζόμαστε στη σύνταξη του παρόντος, διότι θέλουμε να ενημερώσουμε αρχικώς τους 
πολίτες της Ρόδου, (έπεται συνέχεια),  για την κατάσταση που επικρατεί στο κτίριο του 
Κτηματολογίου Ρόδου, της πιο ιστορικής Υπηρεσίας στην χώρα. Δεν έχει καμία σημασία να 
επαναλάβουμε τα περιστατικά κατά τα οποία κινδύνεψαν συνάδελφοί μας και τα οποία 
ώθησαν τις αρμόδιες Υπηρεσίες Δήμου και Περιφέρειας να προβούν με επιτόπιες αυτοψίες 
και στην σύνταξη  εκθέσεων, που ώθησαν δικαίως   τον κύριο Υπουργό Δικαιοσύνης να 
αναστείλει  τη λειτουργία του κτηματολογίου, καθώς το κτίριο κρίθηκε ήδη απο τον Μάϊο 
του 2020 μη ασφαλές και ακατάλληλο. 

Θα επιμείνουμε στο γεγονός, ότι ο κύριος Υπουργός Δικαιοσύνης, δύο φορές, στις 
4/12/20 και 5/2/2021 στηριζόμενος στα έγγραφα των αρμοδίων υπηρεσιών, προκρίνοντας  
την ασφάλεια των εργαζομένων, των πολιτών και των δικηγόρων, αναγκάστηκε να 
αναστείλει την λειτουργία του κτιρίου. Σημειώνουμε ότι ουδείς επιθυμεί το κτηματολόγιο 
κλειστό ούτε ένα λεπτό. Αλλα…. 

Οφείλουμε να επισημάνουμε, ότι ενώ το κτίριο έχει κριθεί  ως  μη ασφαλές και 
ακατάλληλο,  διετάχθη τον Ιανουάριο του 2021 -κατά περίεργο λόγο- η σύσταση  τριμελούς 
επιτροπής,  για να το χαρακτηρίσει ή όχι επικινδύνως ετοιμόρροπο, ήτοι κατεδαφιστέο. Λες 
και ισχυρίστηκε  κανείς κάτι τέτοιο.  Γίνεται προφανές και στον πιο αδαή, ότι ενώ δεν έχει 
τεθεί θέμα ετοιμόρροπου προς κατεδάφιση κτιρίου, συστήνεται επιτροπή, η οποία 
βεβαιώνει αυτό ακριβώς, ότι δηλαδή το κτίριο δεν είναι ετοιμόρροπο. Γεγονός που οδηγεί 
τότε σε πλήρη λειτουργία της Υπηρεσίας θέτοντας όπως συμπεραίνεται απο τις μετέπειτα 
Υπουργικές αποφάσεις αλλά και τις μετέπειτα αυτοψίες, την ασφάλεια των εργαζομένων 
αλλά και των πολιτών σε κίνδυνο. 

Ετσι και σήμερα, με ένα τέτοιο αδόκιμο και άσχετο φαινομενικά έγγραφο 
βεβαίωσης, η Υπηρεσία δόμησης του Δήμου Ρόδου,  επιχειρηματολογεί  με υπογραφή του 
προϊσταμένου αυτής και  αποφασίζει την δυνατότητα επαναλειτουργίας του 
Κτηματολογίου, παρασύροντας τον κύριο Υπουργό σε τέτοια εσφαλμένη απόφαση,  αν και 
αρμόδιες επιτροπές έχουν κρίνει το κτίριο μη ασφαλές και ακατάλληλο, ενώ επιπλέον  όλοι 
έχουν δείξει το συγκινητικό τους ενδιαφέρον για απομάκρυνση μας από εκεί, για 
μεταστέγαση, για ανεύρεση κτιρίου και επίλυση του προβλήματος.   

Αρκεί να σημειωθεί η ενδιαφέρουσα σύμπτωση, ότι oανωτέρω προϊστάμενος 
υπογράφει έγγραφα που οδηγούν η προκαλούν την επαναλειτουργία,  και ποτέ την 
αναστολή λειτουργία του συγκεκριμένου κτηρίου σε αντίθεση με τους υπόλοιπους 
συναδέλφους του και τις επιτροπές. 

Είναι προφανές, ότι ανήκει στην αισιόδοξη πλευρά των τεχνικών εκτιμήσεων, αλλά 
με τη δική μας βεβαία πεποίθηση, θέτει σε κίνδυνο την δική μας σωματική ακεραιότητα 
και όσων άλλων επισκέπτονται το συγκεκριμένο κτίριο. 

Είναι χρήσιμο να ενημερώσουμε περαιτέρω τον κόσμο, ότι σε αυτούς του έξι μήνες 
δεν έχει γίνει τίποτα και δεν έχει μεσολαβήσει τίποτα, εκτός ανταλλαγής εγγράφων και δυο 
πρόχειρα ικριώματα , ενέργειες που δεν μπορούν να οδηγούν  στην άρση της μη 
ασφάλειας και της ακαταλληλότητας του κτιρίου των 1000 τετραγωνικών. Η μάλλον 
άλλαξε. Φοράμε κράνη.  - 

Οι εργαζόμενοι βρισκόμαστε και εργαζόμαστε μέσα στο κτίριο, προκειμένου να 
ολοκληρώσουμε μια απογραφή, με αβέβαιη όχι μόνο την ημερομηνία αλλά και την 
προοπτική μεταστέγασης μας, αφού ακόμη δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική ενέργεια προς 
αυτή την  κατεύθυνση. 



 
 
Δίνεται λοιπόν η εντύπωση, ότι η λειτουργία του κτηματολογίου πρέπει να 

συνεχιστεί με κάθε κόστος, θέτοντας σε δεύτερη μοίρα την ασφάλεια ημών των 
εργαζομένων και των πολιτών. Ενημερώνουμε ότι δεν θα το επιτρέψουμε και θα 
αναζητήσουμε ευθύνες όσο ψηλά και να βρίσκονται, στο βέβαιο επόμενο θλιβερό 
περιστατικό κατάρρευσης οροφής ή τοίχου, που  προσευχόμαστε να μην είναι μοιραίο.. 
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