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Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ 

 

Στις 25 Αυγούστου 2020 η Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Εμπόρων του 
Νομού Θεσσαλονίκης κατόπιν πρωτοβουλίας του Προέδρου της κ. 
Κωνσταντίνου Ιακώβου αλλά και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής απέστειλαν 
σχετική επιστολή με Αρ. Πρωτ. 316 προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Τάκη 
Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη 
αλλά και τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα προκειμένου να δοθεί 
μια παράταση ενός μηνός στη δήλωση των τετραγωνικών των ακινήτων σε 
όλους τους Δήμους της Ελληνικής Επικράτειας. 
 
Λίγες μέρες μετά λάβαμε την ευχάριστη είδηση κατόπιν της χθεσινής σχετικής 
ανακοίνωσης του Υπουργού Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκου πως οι 
διορθωτικές δηλώσεις θα παραταθούν έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Η 
παράταση αυτή ήταν καθοριστικής σημασίας καθώς εξαιτίας της εμφάνισης του 
κορωνοϊού Covid – 19 στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας πολλοί πολίτες 
αλλά και επαγγελματίες δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν στις απαραίτητες 
ενέργειες προκειμένου να διορθωθούν τα οποία λάθη υπήρχαν αναφορικά με 
τα ακίνητα τους αλλά και να επωφεληθούν από τις ρυθμίσεις της σχετικής 
τροπολογίας. Επιπλέον, αξίζει να τονιστεί πως από αυτή την απόφαση θα 
επωφεληθούν και όλοι οι Δήμοι της χώρας καθώς η μη ορθή δήλωση των 
τετραγωνικών είχε ως αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες στα έσοδά τους και 
κατ’ επέκταση την μη αποτελεσματική λειτουργία τους. 
 
Για το λόγο αυτό εκ μέρους του Προέδρου της Ο.Ε.Ε.Θ. κ. Κωνσταντίνου 

Ιακώβου αλλά και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής επιθυμούμε να 

ευχαριστήσουμε την κυβέρνηση αλλά και τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Τάκη 

Θεοδωρικάκο για τα γρήγορα αντανακλαστικά που επέδειξαν για ακόμη μια 

φορά κατά τη διάρκεια αυτών των δύσκολων μηνών διότι αφουγκράστηκαν  το 

δίκαιο αίτημα της Ο.Ε.Ε.Θ. και προχώρησαν άμεσα στην υλοποίηση του. 

Τέλος, η απόφαση αυτή μας δικαιώνει ως συνδικαλιστικό φορέα καθώς 

αποδεικνύεται έμπρακτα για ακόμη μια φορά πως τα αιτήματα της Ο.Ε.Ε.Θ. 

είναι διαρκώς προς τη σωστή κατεύθυνση και προς όφελος όλων των 

Σωματείων – Μελών που εκπροσωπεί. 
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