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----------------ΘΕΜΑ : Λειτουργία υποθηκοφυλακείου Μετσόβου
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Υποθηκοφυλακείο Μετσόβου στο έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Ιωαννίνων, σύμφωνα με το
σχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
εκφράζουμε την πλήρη αντίθεσή μας και ζητούμε την αναθεώρηση του σχετικού
σχεδιασμού καθώς η λειτουργία του δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.
Οι λόγοι που επιβάλουν την διατήρηση του Υποθηκοφυλακείου Μετσόβου στην
περιοχή μας είναι οι εξής :
1.- Το υποθηκοφυλακείο Μετσόβου εξυπηρετεί τους κατοίκους και δημότες 12
Τοπικών Κοινοτήτων, όλων ορεινών περιοχών δυσπρόσιτων με δύσκολες μετακινήσεις,
μακροχρόνιες δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατ’ έτος ενώ εξυπηρετεί και τους απανταχού
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό κατοικούντες συμπολίτες μας.
Η κατάργησή του θα επιφέρει πρόσθετη ταλαιπωρία και οικονομική επιβάρυνση
σε μια εποχή που ιδίως η περιοχή μας παρουσιάζει δείκτες αυξημένης ανεργίας και έντονης
ερήμωσης και εμπορικής υποβάθμισης.

2.- Η κατάργηση του υποθηκοφυλακείου αποτελεί άλλη μια ενέργεια της πολιτείας
αποδυνάμωσης και ερήμωσης της περιφέρειας μετά μάλιστα και την μεταφορά όλων των
υπηρεσιών που καταργήθηκαν (Ειρηνοδικείο, Δ.Ο.Υ., Ι.Κ.Α. κλπ) που έχουν δημιουργήσει
τεράστια προβλήματα στους κατοίκους και ειδικά στους βιοτέχνες και επαγγελματίες της
περιοχής.
3.- Το Υποθηκοφυλακείο Μετσόβου έχει μακραίωνη ιστορία από την Οθωμανική
περίοδο μέχρι σήμερα και το αρχείο του αποτελεί πολιτιστική κληρονομιά και ιστορία του
τόπου μας που πρέπει να διαφυλαχθεί.
Προτείνουμε την παραμονή του στην έδρα του και μετά την ολοκλήρωση να
μετατραπεί σε Περιφερειακό Κτηματολογικό Γραφείο Μετσόβου.
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