
Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ   
της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ 

για το Εθνικό Κτηματολόγιο 

  
  

       Η Αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας / Τμήμα 
Κεντρικής Μακεδονίας, κατά τη συνεδρίαση στις 8 Οκτωβρίου 2001, με 
αφορμή τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες, 
διατύπωσε τις εξής θέσεις: 
  

           Το Εθνικό Κτηματολόγιο, το «μεγαλύτερο από τα μεγάλα έργα» όπως 
χαρακτηρίζεται, πρέπει να ολοκληρωθεί χωρίς να γίνεται στίβος πολιτικής 
αντιπαράθεσης. 

         Η χώρα μας, ουραγός σε όλη την Ευρώπη, 170 χρόνια μετά τη σύσταση 
του νεοελληνικού κράτους, ξεκίνησε το Εθνικό Κτηματολόγιο, ένα τεράστιο 
και σύνθετο έργο, που αποτελεί εργαλείο και αναγκαία προϋπόθεση για μια 
σταθερή και ορθολογική ανάπτυξη, με σεβασμό και προστασία για το 
φυσικό και δομημένο περιβάλλον. 

         Το ασαφές ιδιοκτησιακό καθεστώς που δημιούργησε αυτή η μακροχρόνια 
καθυστέρηση υλοποίησης του Κτηματολογίου, σε συνδυασμό με την 
ανεπαρκή προετοιμασία και τον πιλοτικό χαρακτήρα του έργου, 
δικαιολογούν,  σε κάποιο βαθμό, τις αποκλίσεις τόσο στο αρχικά εκτιμηθέν 
κόστος, όσο και στα χρονοδιαγράμματα. Δεν μπορούν  όμως τα ανωτέρω, 
να αποτελούν σε καμία περίπτωση άλλοθι για τυχόν φαινόμενα που 
σχετίζονται με κακοδιαχείριση, αδιαφάνεια και σπατάλες. 

         Ως εκ τούτου, η δικαιοσύνη, της οποίας οι λειτουργοί δηλώνουν ότι δεν 
διεκδικούν το αλάθητο και συνεπώς δέχονται κάθε καλόπιστη κριτική (;), 
πρέπει να αφεθεί από όλους απερίσπαστη και ανεπηρέαστη στο έργο της 
για τη διερεύνηση τέτοιων ενδεχόμενων περιπτώσεων. Όλοι ανεξαίρετα οι 
πολιτικοί φορείς να σεβαστούν την ανεξαρτησία της, και  να μην την 
εμπλέκουν στις κομματικές αντιδικίες τους. 

         Πρέπει να περιφρουρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας της διαχείρισης του 
Εθνικού Κτηματολογίου, από προσπάθειες που στοχεύουν στην πλήρη 
ιδιωτικοποίηση του έργου. Παράλληλα να γίνει αξιολόγηση της μέχρι τώρα 
πορείας και να ληφθούν τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα. 

  
Τελικά, η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ θεωρεί ως θετική εξέλιξη την υπόσχεση 
από τον αρμόδιο Επίτροπο της ΕΕ για ένταξη του έργου στο Γ΄  ΚΠΣ, καθώς 
και την εξασφάλιση κονδυλίων από τον κρατικό προϋπολογισμό για την 
ολοκλήρωση των μέχρι τώρα προγραμμάτων. Πιστεύει δε ότι η Πολιτεία στο 
σύνολό  της πρέπει: 
-          να διασφαλίσει το Εθνικό Κτηματολόγιο από τα  προβλήματα του 

παρελθόντος, εφόσον πλέον διαθέτει την εμπειρία για να σχεδιάσει με 
ορθολογικά δεδομένα τη συνέχισή του και 

-          να αντιμετωπίσει την ολοκλήρωσή του σαν εθνική υπόθεση, 
εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη χρηματοδότησή του. 

  
  
                                                                        Από το Γραφείο Τύπου του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ 



 


