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του Υπουργεßου Οικονομικþν

¶ρθρο 15

Σýσòαση και τοπικÞ και υλκÞ αρμοδιüτητα Κτηματολογικþν ΓραÞεßων και

ΥποκαταστημÜτων Κτη μαòολογικþν Γραφεßων του ΦορÝα

2.β Στο Κτηματολογικü Γραφεßο Θεσσαλονßκηò τα ΥποκαταστÞματα ΚαλαμαριÜò, ΛαγκαδÜ

και (2)

Προτεινüμενη Τροπολογßα-Π ροσθÞκη

¶ρθρο 15

Σýσταση και τοπικÞ και υλικÞ αρμοδιüτητα Κτηματολογικþν Γραφεßων και

ΥποκαταστημÜτων Κτη ματολογικþν Γραφεßων του ΦορÝα

2.β Στο Κτημmολογικü Γραφεßο ΘεσσαλονßκÞξ, τα ΥποκαταστÞματα ΚαλαμαριÜò ΛαγκαδÜ

και Βασιλικþν

ΑιτιολογικÞ¸Φεση:

Με την προτεινüμενη αυτÞ Τροπολογßα ΠροσθÞκη διασφαλßζεται η εýρυθμη συνÝχιση τηò

λεπουργßαò του Üμισθου Υποθηκοφυλακεßου _ προσωρινοý κτηματολογικοý γραφεßου

ΒασÞαþν του Νομοý Θεσσαλονßκηò, η γεωγραÞικÞ περιοχÞ που βρßσκεται στην

αρμοδιüτητα του οποßου, υπÜγεται αντßστοιχα σιη χωρικÞ αρμοδιüτητα του Εφηνοδικεßου

Βασιλικþν, üπωò προβλÝπεται απü τον νüμο-

Τα γεωγραφικÜ του üρια εκτεßνονται απü ολüκληρη σχεδüν την περιοχÞ τηò ανατολικÞò

περιφÝρειαò τηò ΠεριφερειακÞò Ενüτηταò (πρþην Νομοý) Θεσσαλονßκηò μÝχρι ολüκληρη

σχÝδüν τη δυτικÞ πλευρÜ τηò περιÞερειακÞò Ενüτηταò (πρþην Νομοý) χαλκιδικÞò. Στην

αρμοδιüτητα του υποθηκοÞυλακεßου Βασιλικþν ενòÜσσοιιται οι κΓηματικÝò περιΟχÝò

ΕπανωμÞò και ινºεσημερßου του ΔÞμου Θερμαßκοý, οι ι«ηματιΚÝò περιοχÝò Ν. Ρυσßου,

ΤαγαρÜδων, Πλαγιαρßου, Τριλüφου, Καρδßαò ¶νω και ΚÜτω Σχολαρßου, Βασιλικþν (μαζß με

τον οικισμü ΛακκιÜò), Αγßαò ΠαρασκευÞò, ΠερισòερÜò, ΣουρωτÞò, Αγßου Αντωνßου, Λιβαδßου

και ΜονοπηγÜδου του ΔÞμου ΘÝρμηò απü την ΠεριÞερειακÞ Ενüτητα (πρþην Νομü)

Θεσσαλονßκηò, ΓαλÜòισòαò, Δουμπþν, Σανþν και Γαλαρινοý του ΔÞμου Πολυγýρου, Ν,

ΚαλλαρÜòειαò, Λακκþματοò, Ν, ΗρÜκλειαò, Αγßου Παýλου" Ροδüκηπου, Σωζüποληò, Ν,

ΣυλλÜτων, Ν. ΓωνιÜò, ΚρÞνηò, Πετραλþνων και Ελαιοχωρßων του ΔÞμου Ν. Προποιτòßδαò τηò

ΠεριφερειακÞò Ενüτηταò (πρþην Νομοý)ΧαλκιδικÞò, Συνεπþò θα εßναι μεγÜλη η επιβÜρυνση

τωγ κατοßκωγ üλωγ αυτþγτων περιοχþν γιατη μετακßνησÞ τουò σcην πüλη τηò Θεσσαλονßκηò

για τη λÞι|.lη ενüò απλοý πισòοποιητικοý,
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ΕπιπλÝον, καθþò το εν λüγω υποθηκοÞυλακεßο ιδρýθηκε το ].θ1"4 αμÝσωò μετÜ απü την

απελευθÝρωση τηò ευρýτερηò περιοχÞò διατηρεß πλÞρεò ιστορικü αρχεßο μεταγραφþν, με

αποτÝλεσμα κÜθε Ýρευνα που εκτελεßται να εßναι πλÞρηò χωρßò να απαιτεßται η μετÜβαση σε

Ü}ιλο υποθηκοÞυλακεßο για τη λÞι|lη πρüσθετων πιστοποιητκþν. Διασφαλßζεται επιπλÝον η

ασφÜλεια, νομψüτητα και διαÞÜνεια επß των εμπραγμÜτων συναλλαγþν των πολιτþν επß
τηò ιδιωτικÞò τουò περιουσßαò,
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