ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 3 & 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Ε.Μ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Οι εξελίξεις σε θεσµικό επίπεδο στην Ελλάδα και το διεθνή χώρο.

Με το Νόµο 1647/86 για τον Οργανισµό Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων
Ελλάδας και µε δοσµένες τις επιµέρους συγκεκριµένες παρατηρήσεις (Σ1), µπαίνουν
τα θεµέλια σε οργανωτικό επίπεδο για την ίδρυση και λειτουργία του Εθνικού
Κτηµατολογίου στη σύγχρονη ολοκληρωµένη αναπτυξιακή µορφή του.
Ο σκοπός του ΟΚΧΕ, δηλαδή:
"Η σύνταξη, τήρηση και ενηµέρωση του ενιαίου αποδεικτικού Κτηµατολογίου της
Ελλάδας, η γεωδαιτική κάλυψη και η Χαρτογράφηση της χώρας, η απογραφή και
χαρτογράφηση των φυσικών διαθεσίµων και η δηµιουργία τράπεζας στοιχείων γης
και περιβάλλοντος", αλλά και οι ειδικότερες συναφείς αρµοδιότητές του ΟΚΧΕ,
µεταφράζουν αξιόπιστα σε θεσµικό επίπεδο το πεδίο δράσης και συµβολής του στην
αντικειµενικά ολοκληρωµένη φύση της διαδικασίας της ανάπτυξης, ως της βέλτιστης
αξιοποίησης των φυσικών και ανθρώπινων διαθεσίµων και δυνατοτήτων της χώρας,
στο συγκεκριµένο κάθε φορά πλαίσιο της φυσικής και κοινωνικοοικονοµικής
πραγµατικότητας και δυναµικής της, (Ρόκος, 1980, 1986) τον νοµιµοποιούν,
περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον φορέα, στην κατεύθυνση ανάληψης της
κεντρικής ευθύνης για τη δηµιουργία της απαραίτητης ολοκληρωµένης υποδοµής
µετρητικών και ποιοτικών πληροφοριών για την σχεδιασµένη ανάπτυξη και τον
συστηµατικό εκσυγχρονισµό της χώρας.
Οι πρώτες προτάσεις για τις απαραίτητες και αναγκαίες βασικές προϋποθέσεις
υποδοµής της αναπτυξιακής διαδικασίας, δηµοσιεύονται στη χώρα µας στις 13.4.1967
(Σ4). Με υπόβαθρο την κριτική µελέτη των µέχρι τότε συµβολών των Καρούσου,
Λαµπαδαρίου, Ξένου, Σώκου, Βαρβαρέσσου και Γαζή, κι εργαλείο την επιστηµονική
µεθοδολογία προσέγγισης κι ανάλυσης των συγκεκριµένων συνθηκών κι αναγκών της
χώρας µας, οι προτάσεις αυτές αποτέλεσαν υλικό συζήτησης, κριτικής, αλλά και πιο
πέρα συστηµατικής δουλειάς, τόσο του εισηγητή, όσο και πολλών συναδέλφων στα
Πανεπιστήµια και στον ΠΣ∆ΑΤΜ.

Τα πορίσµατα των σχετικών συµβολών, συζητήθηκαν διεξοδικά σ' επιτροπές, κι
αξιοποιήθηκαν συλλογικά, µε πρωτοβουλία του ΤΕΕ στην περίοδο 1975-1978. Η
δηµιουργική σύνθεση που επιτεύχθηκε µε την ισότιµη κι ουσιαστική συµµετοχή
όλων, εξασφάλισε τελικά και την δυναµική µιας οµοφωνίας σε επιστηµονικό,
κοινωνικό, πολιτικό και συνδικαλιστικό επίπεδο, που ξεπέρασε για πρώτη φορά
πολύχρονες και παγιωµένες δευτερεύουσες συντεχνιακής φύσης αντιθέσεις, αλλά και
τις επικρατούσες τότε "µερικές" και µεταφυσικές αντιλήψεις για την ανάπτυξη, που οι
περισσότεροι την, έβλεπαν µονοδιάστατα:
-

είτε ως µια διαδικασία αύξησης κάποιων πλασµατικών στην ουσία κατά κεφαλήν
δεικτών και οικονοµικών µεγεθών, που µπορούσε να επιτευχθεί µε µόνο εργαλείο
τον οικονοµικό προγραµµατισµό,

-

είτε ως µια διαδικασία εντατικής εκµετάλλευσης των (γνωστών) φυσικών πόρων,

-

ή, ως µια διαδικασία άθροισης µεγάλων (ασυντόνιστων συνήθως µεταξύ τους)
ειδικών τεχνικών έργων. (Σ3)

Η συλλογική δουλειά του ΤΕΕ της περιόδου 1975-1978 για το Ολοκληρωµένο
Αναπτυξιακό Κτηµατολόγιο της Ελλάδας, επηρέασε, αλλά κι επηρεάσθηκε,
διαλεχτικά, από αντίστοιχες προσπάθειες συναδέλφων στο διεθνή χώρο (Σ5) (Σ6),
που από διαφορετικές οπτικές, προσέγγιζαν µε την αντικειµενικότητα και τη
δυναµική της επιστηµονικής µεθοδολογίας, µε ταυτόσηµο τρόπο, την ώριµη πια
ανάγκη, σ' όλα τα κοινωνικά συστήµατα, υποκατάστασης των παραδοσιακών µορφών
κτηµατολογίου που αντιµετώπιζαν ειδικά επιµέρους προβλήµατα, µε µορφές του
Ολοκληρωµένου

Αναπτυξιακού

Κτηµατολογίου.

Αλλά

ας

δούµε

µερικά

χαρακτηριστικά παραδείγµατα:

Η πορεία προς ένα Ολοκληρωµένο Αναπτυξιακό Κτηµατολόγιο στις ΗΠΑ

Στα τέλη του 1979, στη συνέλευση των Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών του
Εθνικού Συµβουλίου Ερευνών των ΗΠΑ ανατέθηκε στο Panel on a Multipurpose
Cadastre της Επιτροπής Γεωδαισίας, η µελέτη για τον προσδιορισµό του ρόλου της
Οµοσπονδιακής Κυβέρνησης στην ανάπτυξη ενός Πολυδιάστατου Κτηµατολογίου
που να µπορεί να εφαρµοσθεί σ' εθνικό επίπεδο.
Βασική αιτία για την ανάγκη σύνταξης της µελέτης αυτής (που θα πρέπει να
σηµειωθεί ότι υποστηρίχθηκε απ' το Υπουργείο Άµυνας, την NASA (National
Aeronautics and Space Administration), τη NOAA (National Oceanic and
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Atmospheric Administration) και την USGS (United States Geologic Survey), κι
ενισχύθηκε για την δωρεάν διανοµή των πορισµάτων της από το Γραφείο
Στατιστικής, το Γραφείο ∆ιαχείρισης Γαιών και το Υπουργείο Οικισµού και Αστικής
Ανάπτυξης), ήταν η διαπίστωση των Οµοσπονδιακών Υπηρεσιών για τη συνεχώς
αυξανόµενη απαίτηση για πληροφορίες γης, σ' όλα τα επίπεδα της Κυβέρνησης και
του Ιδιωτικού Τοµέα, αλλά και για την αυξανόµενη ενασχόλησή τους στην ανάπτυξη
και τήρηση Συστηµάτων Πληροφοριών Γης.
Παρατηρείται λοιπόν το 1979, στις ΗΠΑ, σε µια χώρα δηλαδή, κατ' εξοχήν
τεχνολογικά προηγµένη, φιλελεύθερη, αλλά και πλουραλιστική, (σ' επίπεδο
αυτονοµίας πολιτειακών θεσµών, νοµοθεσιών, διοικητικών δοµών και λειτουργιών
και αναπτυξιακών επιλογών), χώρα που αποτελεί ταυτόχρονα τη µητρόπολη του
καπιταλισµού, µια κίνηση µε ταυτόσηµα χαρακτηριστικά, τόσο µε την ΕΣΣ∆ και τις
άλλες χώρες του υπαρκτού σοσιαλισµού, (παρά τις σχετικές δοµικές σε
ιδεολογικοπολιτικό και κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο διαφορές), όσο και µε τις
ευρωπαϊκές χώρες που ακολούθησαν το Γαλλικό ή το Γερµανικό ∆ίκαιο, αλλά και µε
αναπτυσσόµενες χώρες που χάρασσαν το δικό τους δρόµο για τη δηµιουργία της
απαραίτητης υποδοµής ανάπτυξής τους, (παρά τις διαφορές, σε σχέση µε τα
ιδιοκτησιακά καθεστώτα και τις κυρίαρχες αντιλήψεις για το θεσµό του
Κτηµατολογίου).
Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, ειδικότερα, για µας, ότι οι ΗΠΑ, (που µόλις πριν λίγους
µήνες ολοκλήρωσαν τη διαδικασία πλήρους ιδιωτικοποίησης των προγραµµάτων
LANDSAT), δροµολογούν το 1979, και συνεχίζουν µέχρι σήµερα µε συνέπεια, µια
συστηµατική πρωτοβουλία εγκαθίδρυσης µιας ενιαίας, απ' το δηµόσιο τοµέα, σε
εθνικό επίπεδο, πολιτικής, ανάπτυξης ενός ολοκληρωµένου πολυδιάστατου και
δυναµικού Κτηµατολογικού Συστήµατος, ως πολυδύναµου αναπτυξιακού εργαλείου
σε οµοσπονδιακό, πολιτειακό και τοπικό επίπεδο.
Και µάλιστα, (α) µε βασικό συντελεστή το Εθνικό Συµβούλιο Ερευνών,
(επιστηµονικό και κοινωνικό φορέα, ανάλογο καταστατικά και λειτουργικά µε το
Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας) και
(β) µε διεπιστηµονική µεθοδολογία και διαδικασίες ολόπλευρης αξιοποίησης του
επιστηµονοτεχνικού και πανεπιστηµιακού δυναµικού της χώρας τους, (αντίστοιχες µ'
αυτές που εφάρµοσε το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας σε συνεργασία µε τους
Συλλόγους Α.Τ.Μ. και τα Πανεπιστήµιά µας).
Οι σχετικές µελέτες που δηµοσιεύθηκαν µέχρι σήµερα και ειδικότερα:
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1. Panel on a Multipurpose Cadastre (Committee on Geodesy): "Need for a
Multipurpose Cadastre", N.R.C. National Academy Press, Washington D.C. 1980.
2. Committee on Integrated Land Data Mapping, Commission Physical Sciences,
Mathematics and Resources : "Modernization of the Public Land Survey System",
N.R.C., National Academy Press, Washington D.C., 1982.
3. Panel on a Multipurpose Cadastre : "Procedures and Standards for a Multipurpose
Cadastre", N.R.C., National Academy Press, Washington D.C., 1983.
προσεγγίζουν το θέµα ίδρυσης ενός Ολοκληρωµένου Αναπτυξιακού Κτηµατολογίου
στις ΗΠΑ, µε το εργαλείο της διαλεχτικής επιστηµονικής µεθοδολογίας, ξεπερνώντας
τις παγιωµένες και κατεστηµένες αντιλήψεις για µια συνολική-µηχανιστικά
αθροιστική απογραφή πληροφοριών γης µε βάση "ειδικές", "µερικές" κι
αποσπασµατικές θεωρήσεις των µερών ενός "όλου" και προσχωρώντας στη λογική
της ολοκληρωµένης θεώρησης κι απόδοσης των ποιοτικών και µετρητικών
χαρακτηριστικών, της φυσικής και κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας, ως ενός
ενιαίου, αδιάσπαστου και συνεχώς εξελισσόµενου "όλου", του οποίου όλα τα
στοιχεία βρίσκονται σε διαρκή, δυναµική αλληλεξάρτηση, αλληλεπίδραση κι
αλληλοδιαµόρφωση.
Είναι αξιοσηµείωτο ακόµη, ότι για πρώτη φορά το 1983 [(3) σελ. 9] αποδέχονται στις
ΗΠΑ

τη

Μοναδιαία

Ιδιοκτησία/Χρήση/Εκµετάλλευση

Γης,

(δες

∆.Ρόκος:

Κτηµατολόγιο και Αναδασµός. Πολιτική Γης, Εκδ. Μαυροµµάτης, Αθήνα 1981), ως
"πλήρη και επαρκή τοπική αναφορά για πολλούς τύπους κοινωνικών, οικονοµικών,
φυσικών και διοικητικών στοιχείων", ακόµη και για υποδοµή των στατιστικών
συγκρίσεων ιδιοκτησιακών πληροφοριών.
Η Επιτροπή Γεωδαισίας το 1980 [(3) σελ. 11], εκτιµά ως βασικές απαιτήσεις για την
ανάπτυξη ενός πολυδιάστατου κτηµατολογίου:
1. Την ανάπτυξη τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των µέσων για την
ενεργοποίησή τους.
2. Την ανάπτυξη µηχανισµών σύνδεσης ώστε να µπορούν να συσχετίζονται άλλες
πληροφορίες γης µε τα βασικά στοιχεία.
3. Την έµφαση στη βαθµιαία και σταδιακή αναδιοργάνωση και τον ποιοτικό έλεγχο
κυβερνητικών λειτουργιών µάλλον, παρά τη δηµιουργία νέων λειτουργιών και
υπηρεσιών.
4. Την επιλογή του επιπέδου της επαρχίας (country) ως του πεδίου στο οποίο θα
συντάσσεται και θα τηρείται το Ολοκληρωµένο Αναπτυξιακό Κτηµατολόγιο µε
4

την κατάλληλη βοήθεια από την οµοσπονδιακή κυβέρνηση και τις κυβερνήσεις
των πολιτειών και
5. Την ανάπτυξη του κατάλληλου ειδικευµένου προσωπικού µέσα απ' την
ενθάρρυνση και υποστήριξη της πανεπιστηµιακής παιδείας και έρευνας.
Ειδικότερα η Επιτροπή Γεωδαισίας προτείνει:
1. Να υπάρξει το κατάλληλο νοµοθετικό πλαίσιο, που να εξουσιοδοτεί και να
υποστηρίζει τη δηµιουργία του Ολοκληρωµένου Αναπτυξιακού Κτηµατολογίου σ'
όλα τα τµήµατα της χώρας.
2. Να προσδιορισθεί απ' το Γραφείο ∆ιαχείρισης και Προϋπολογισµού ένας
οµοσπονδιακός φορέας για την προώθηση της ανάπτυξης του ΟΑΚ.
3. Να συνεχισθούν οι τεχνικές µελέτες από την οµοσπονδιακή κυβέρνηση, για να
καθορισθούν σταθερά πρότυπα, πληροφοριών γης και παρουσίασής τους, για
χρήση, µεταξύ και µέσα στις οµοσπονδιακές υπηρεσίες και την οµοσπονδιακή
κυβέρνηση

και

τις

κυβερνήσεις

των

πολιτειών,

µε

εξασφάλιση

της

συµβιβαστικότητάς τους.
4. Να εξουσιοδοτηθεί από κάθε πολιτεία ένα γραφείο συστηµάτων πληροφοριών
γης, µε κατάλληλη νοµοθετική ρύθµιση, για την υλοποίηση του Ολοκληρωµένου
Αναπτυξιακού Κτηµατολογίου.
Όπως µπορεί µε σαφήνεια να διαπιστωθεί απ' του πίνακες (1) και (2) που
ακολουθούν, µε βάση στοιχεία της αδηµοσίευτης σχετικής έρευνας του εισηγητή,
υπάρχει µια πορεία εξέλιξης και σύγκλισης των αντιλήψεων, των νοµοθετικών
ρυθµίσεων και πρακτικών, για το Κτηµατολόγιο, στις 36 χώρες που µελετήθηκαν,
που ενοποιεί και συνθέτει, µέσα απ' το ιδιαίτερο πρίσµα, των συγκεκριµένων
αναγκών, επιλογών και προτεραιοτήτων της κάθε µιας απ' αυτές, τον βασικό κι
αναντικατάστατο ρόλο του Ολοκληρωµένου Αναπτυξιακού Κτηµατολογίου, ως
θεµελιώδους προϋπόθεσης και υποδοµής για την Ολοκληρωµένη Απόδοση και τη
βέλτιστη αξιοποίηση των φυσικών κι ανθρώπινων διαθεσίµων και δυνατοτήτων της
κάθε χώρας.
Η ιδιαίτερη διεξοδική ανάλυση κι αναφορά, συγκεκριµένων στοιχείων που αφορούν:
(α)

την έκταση,

(β)

τον πληθυσµό,

(γ)

το κατά κεφαλήν εισόδηµα,

(δ)

το εθνικό προϊόν,
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(ε)

την ποσοστιαία σχέση του πρωτογενούς, του δευτερογενούς και του
τριτογενούς τοµέα παραγωγής,

(στ) το κοινωνικοοικονοµικό σύστηµα οργάνωσης,
(ζ)

βασικούς σταθµούς της ιστορικής, κοινωνικής και πολιτικής εξέλιξής τους,

(η)

τις

ιεραρχήσεις

αναγκών

και

προτεραιοτήτων

αντιµετώπισης

ειδικών

προβληµάτων,
της κάθε χώρας, µε τα στοιχεία των πινάκων (1) και (2), τεκµηριώνει µε επάρκεια την
επικρατούσα πλέον ισχυρότατη τάση, επιλογής του Ολοκληρωµένου Αναπτυξιακού
Κτηµατολογίου ως της βέλτιστης δυνατής πληροφοριακής υποδοµής ανάπτυξης, που
θ' αντικαταστήσει σταδιακά όλα τα παραδοσιακά κτηµατολογικά συστήµατα που
επιβιώνουν µέχρι σήµερα.
Η ραγδαία εξέλιξη της πληροφορικής και των επιστηµών και τεχνικών της γης,
αποτελούν ένα πρόσθετο ευνοϊκό όρο, αλλά ταυτόχρονα και το κατάλληλο κλίµα για
την ταχύτερη προώθηση κι υλοποίηση του Ολοκληρωµένου Αναπτυξιακού
Κτηµατολογίου και µάλιστα µε ουσιαστικά αποκεντρωµένη µορφή σε νοµαρχιακό
και τοπικό επίπεδο, στο πλαίσιο όµως πάντα, γενικών, ενιαίων, κανόνων προτύπων,
και προδιαγραφών, που θεσµοθετούνται και ισχύουν σε εθνικό επίπεδο.

Το Κτηµατολόγιο στην ΕΣΣ∆ και στις χώρες του υπαρκτού σοσιαλισµού.

Η βασική φιλοσοφία του διαλεχτικού υλισµού και η επιστηµονική µεθοδολογία, σε
συνάρτηση µε τις τεράστιες αναπτυξιακές ανάγκες των σοσιαλιστικών χωρών, αλλά
και µε το πρότυπο κεντρικά σχεδιασµένης οικονοµίας τους, ευνόησαν αντικειµενικά
την ταχύτερη διαµόρφωση της αντίληψης για τη χρησιµότητα ενός Ολοκληρωµένου
Αναπτυξιακού Κτηµατολογίου.
Η πορεία µετάβασης από "φεουδαρχικές" δοµές ιδιοκτησιακών καθεστώτων, κύρια
πριν την Οκτωβριανή Επανάσταση, στην κρατική και την κοινωνική/συνεταιριστική
ιδιοκτησία, (µε ταυτόχρονη όµως, και την προγραµµατισµένη, ή επιβεβληµένη απ' τα
πράγµατα συνύπαρξη και µικρών ατοµικών ιδιοκτησιών), που ως εθνικός φυσικός
πόρος/έγγειο κεφάλαιο, όφειλε ν' αξιοποιηθεί κατά τον ορθολογικότερο, καλύτερο,
παραγωγικότερο κι αποδοτικότερο τρόπο, συµπαρέσυρε αναπόδραστα και προκάλεσε
τη βαθµιαία µετατροπή των υφιστάµενων κτηµατολογικών συστηµάτων (νοµικών,
τεχνικών, φορολογικών/οικονοµικών), σε µορφές Ολοκληρωµένου Αναπτυξιακού
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Κτηµατολογίου, προσαρµοσµένες στις συγκεκριµένες συνθήκες της φυσικής και
κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας κάθε χώρας.
Η ΕΣΣ∆ και η Βουλγαρία έχουν την πιο προχωρηµένη αντίληψη για το ΟΑΚ. Πιο
συγκεκριµένα, ιδιαίτερα η προσέγγιση της Βουλγαρίας για το Ενιαίο Κτηµατολόγιό
της (Σ6), είναι µεθοδολογικά, (αναλογικά) ταυτόσηµη µε την ελληνική, όπως αυτή
κύρια εκφράσθηκε, µέσα απ' τη συνολική συλλογική επιστηµονική προσπάθεια του
ΤΕΕ, των Συλλόγων Α.Τ.Μ. και των Πανεπιστηµίων, που οδήγησαν στο Σχ.Νόµου
του ΤΕΕ για τον ΟΚΧΕ το 1978 (Σ7).

ΠΙΝΑΚΑΣ (1)
ΧΩΡΑ

1. Αιθιοπία
2. Αυστρία
3. Βέλγιο
4. Βουλγαρία
5. Βρετανία
6. Γαλλία
7. ∆ανία
8. Ελβετία
9. Ελλάδα
10. ΕΣΣ∆
11. Ζάµπια
12. Η.Π.Α.
13. Ιαπωνία
14. Ιορδανία
15. Ιράν
16. Ιταλία
17. Καναδάς
18. Κορέα Ν.
19. Κύπρος
20. Λιβύη
21. Μαδαγασκάρη

ΕΥΘΥΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ/ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ/ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Υπουργεία Οικονοµικών, και Έγγειας Μεταρρύθµισης και ∆ιοίκησης.
Υπουργείο Οικονοµικών (1866), Υπουργείο Οικοδόµησης και Τεχνικής
(1945).
Υπουργείο Οικονοµικών.
Γενική ∆ιεύθυνση Γεωδαισίας Χαρτογραφίας και Κτηµατολογίου.
Ordnacnce Survey + The Land Registry + The Inland Revenue Valuation
Office.
Υπουργείο Οικονοµικών.
Υπουργείο Γεωργίας (Κοπενχάγη + Frederiksberg: οι ∆ήµοι).
Υπουργείο
∆ικαιοσύνης
και
∆ηµόσιας
Τάξης
(∆ιεύθυνση
Κτηµατολογικών Μετρήσεων).
Οργανισµός
Κτηµατολογίου
και
Χαρτογραφήσεων
Ελλάδας
(Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.)
Υπουργείο Γεωργίας.
Του ενδιαφερόµενου πολίτη, σε ατοµική βάση, µετά από άδεια του
κράτους.
Προς τη δηµιουργία Ολοκληρωµένου Αναπτυξιακού Κτηµατολογίου µε
βάση εθνικές προδιαγραφές κι ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Γραφείο Πρωθυπουργού (Υπηρεσία Εθνικών Γαιών) Υλοποίηση από
Τοπική Αυτοδιοίκηση (ευθύνη Υπουργείου ∆ικαιοσύνης).
Τµήµα Γαιών κι Αποτυπώσεων (Συνεργασία 1953 µε Υπουργείο
Οικονοµικών).
Εθνικός Γεωγραφικός Οργανισµός.
Γενική ∆ιεύθυνση Κτηµατολογίου νοµαρχιακά αποκεντρωµένη (Υπ.
Οικονοµικών).
Υπηρεσία Κτηµατολογίου του Υπουργείου Ενέργειας και Πόρων
(Κεµπέκ).
Αρχικά Υπουργείο Οικονοµικών. Τώρα Εθνικός Οργανισµός
Κτηµατολογίου (Υπ.Εσωτερικών).
Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας (Υπουργείο Εσωτερικών).
∆εν έχει κτηµατολόγιο, Συναφείς ευθύνες Υπ. Αγροτικής
Μεταρρύθµισης.
Περιστασιακές Κτηµατολογικές Αποτυπώσεις + ∆ικαστήριο Γης
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22. Μαλαισία
23. Μπενιν
24. Νεπάλ
25. Νορβηγία
26. Ολλανδία
27. Οµοσπονδιακή
∆.Γερµανίας
28. Ουγγαρία
29. Πολωνία
30. Ρουµανία
31. Σοµαλία
32. Σουηδία
33. Συρία
34. Ταϋλάνδη
35. Τουρκία
36. Φιλιππίνες

(Σύστηµα Torrens).
Περιστασιακές Κτηµατολογικές Αποτυπώσεις + (Σύστηµα Torrens).
Επαρχιακά Γραφεία Τοπογραφήσεων, Ινστιτούτο Γεωγραφικών
Αποτυπώσεων (1978).
Αρχικά Υπουργείο Οικονοµικών. Τώρα Τµήµα Κτηµατολογίου του Υπ.
Έγγειας Μεταρρύθµισης.
Ενιαίος ∆ηµόσιος Φορέας Κτηµατολογίου µέχρι 1962 Υπ.Οικονοµικών.
Μετά Υπ.Γεωργίας. Τώρα Υπουργείο Περιβάλλοντος.
Ενιαίος ∆ηµόσιος Φορέας Κτηµατολογίου (Υπ.Φυσικού Σχεδιασµού &
Οικισµού).
Αποκεντρωµένη σ' επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης και συνδέσµου
κοινοτήτων.
Εθνική Υπηρεσία Γαιών και Χαρτογραφίας (Υπ.Γεωργίας και Τροφίµων).
Αποκεντρωµένη σ'επίπεδο νοµαρχιακής και τοπικής διοίκησης (Υπ.
Γεωργίας και Κοινοτικής Οικονοµίας).
Υπουργείο Γεωργίας και Βιοµηχανίας Τροφίµων. ∆ιεύθυνση Κεφαλαίου
Ακινήτων και Κτηµατολογίου (Αποκεντρωµένη).
Περιστασιακές Κτηµατολογικές Αποτυπώσεις, Υπουργείο Εθνικής
Άµυνας (Τµήµα Αποτυπώσεων και Χαρτογραφήσεων).
Τράπεζα Ολοκληρωµένων Κτηµατολογικών Πληροφοριών Γης
(Υπ.∆ικαιοσύνης).
1927 Σύστηµα Torrens. Γενική ∆ιεύθυνση Γης και Αποτυπώσεων σε
συνεργασία µε Τοπογραφική Υπηρεσία Στρατού.
Τµήµα Γαιών (από το 1901) του Υπ. Εσωτερικών περιφερειακά
αποκεντρωµένο.
Γενική ∆ιεύθυνση Τοπογραφήσεων και Κτηµατολογίου.
(Σύστηµα Torrens) Περιστασιακές κτηµατολογικές αποτυπώσεις
χρηµατοδοτούµενες από ενδιαφερόµενους ιδιοκτήτες.

Πηγή:
∆.Ρόκου: "Το Κτηµατολόγιο σε Εξέλιξη". Έρευνα (υπό δηµοσίευση)
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ΠΙΝΑΚΑΣ (2)
ΧΩΡΑ

ΚΥΡΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

1952 Αστικός Κώδικας. Μητρώα Γης (Φορολογικές Εφαρµογές).
1811, Αστικός Κώδικας, 1817 (Φορολογικό Κτ.) 1871 (Νοµικό).
1790, 1798 (Φορολογικό), 1807, 1808, 1925, 1930, 1937,1955, 1976.
Τεχνικό.
4.
Βουλγαρία
1880, 1905, 1907, 1941, 1955, 1965, 1979 Προς Ολοκληρωµένο
Αναπτυξιακό Κτηµατολόγιο.
5.
Βρετανία,
1862, 1875, 1897, 1898, 1925 Καταγραφή Γαιών, Τεχνικό,
(Αποδεικτικό).
6.
Γαλλία
1807, 1930, 1955, 1974 (Αναπτυξιακό).
7.
∆ανία
1806, 1845, 1863 (φορολογικό), 1925, 1926 (νοµικό).
8.
Ελβετία
1912 (νοµικο-τεχνικό) 1918, 1927, 1974,
1981 Επιτροπή
Εκσυγχρονισµού 1987.
9.
Ελλάδα
1836, 1910, 1923, 1939, 1986. Προς Ολοκληρωµένο Αναπτυξιακό
Κτηµατολόγιο.
10. ΕΣΣ∆
µε χαρακτηριστικά Ολοκληρωµένου Αναπτυξιακού Κτηµατολογίου.
Μελέτη - Προς Ολοκληρωµένο Αναπτυξιακό Κτηµατολόγιο.,
11. Η.Π.Α.
12. Ιαπωνία
1951, 1962, 1970 (Κτηµατολογικά Βιβλία + Κτηµατολογικοί Χάρτες).
13. Ιταλία
1886, 1923, 1938, 1972 (Τεχνικό, Νοµικό, Φορολογικό)
1854, 1860, 1866, 1870, 1875, 1876, 1977, 1980 (Κτηµατολογικά
14. Καναδάς
(Κεµπέκ)
Βιβλία + Κτηµατολογικοί Χάρτες).
15. Κορέα Ν.
1975 Κτηµατολογικές Καταγραφές κι αποτυπώσεις.
16. Κύπρος
1857, 1858, 1880, 1907, 1909, 1945/46, 1954, 1965/67, 1981.
17. Μαδαγασκάρη
1929 (Torrens).
1890 (Torrens), 1965 Εθνικός Κώδικας Γης (Τεχνικό).
18. Μαλαισία
19. Νεπάλ
1957,
1963,
1964, 1968 Φορολογικό - Προς Αναπτυξιακό
Κτηµατολόγιο.
20. Νορβηγία
1863, 1886, 1978/1980 (Οικονοµικό).
21. Ολλανδία,
1811,
1832 (Φορολογικό) Μετά το 1980 Αναπτυξιακό
Κτηµατολόγιο.
22. Νορβηγία
1863, 1886, 1978/1980 (Οικονοµικό).
23. Ολλανδία
1811,
1832 (Φορολογικό) Μετά το 1980 - Αναπτυξιακό
Κτηµατολόγιο.
24. Οµοσπανδιακή 1820, 1861, 1900, 1980, 1984 Φορολογικό - Νοµικό - Ολοκληρωµένο
∆.Γερµανίας
Αναπτυξιακό Κτηµατολόγιο.
25. Ουγγαρία
1849, 1969, 1979 Φορολογικό - Αναπτυξιακό Κτηµατολόγιο.
26. Πολωνία
1955, 1969 Μητρώο Γης.
27. Ρουµανία
1919, 1933,
1955,
1968,
1974 Τεχνικό - Αναπτυξιακό
Κτηµατολόγιο.
28. Σουηδία
1628, 1643, 1688, 1749, 1894, 1972, 1976 Ολοκληρωµένο
Αναπτυξιακό Κτηµατολόγιο.
29. Συρία,
1927 (Torrens).
30. Τουρκία,
1847, 1856, 1858, 1874, 1889, 1907, 1912, 1926 Αστικός Κώδικας,
1950, 1967 (Τεχνικό).
31. Φιλιππίνες
1909 (Torrens), 1913 (Νοµικό - Τεχνικό).
Πηγή: ∆.Ρόκου: "Το Κτηµατολόγιο σε Εξέλιξη" Ερευνα (υπό δηµοσίευση)
1.
2.
3.

Αιθιοπία
Αυστρία
Βέλγιο
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Συµπεράσµατα

Η χώρα µας στη διετία 1987-1988, µέσα απ' τη συστηµατική, υπεύθυνη κι αποδοτική
δουλειά του ΟΚΧΕ και την ενεργητική επιστηµονοτεχνική κι ερευνητική συµβολή
όλων µας, πρέπει να βάλει τα σωστά θεµέλια, για ένα αξιόπιστο, ορθολογικά
δοµηµένο, κι αποκεντρωµένο, δυναµικό ολοκληρωµένο Αναπτυξιακό Κτηµατολόγιο.
Το ∆.Σ. του ΟΚΧΕ που δεν µπορεί παρά να επιλεγεί, µε απόλυτα αξιοκρατικά και
µόνο, κριτήρια, πρέπει να έχει την εµπιστοσύνη και την υποστήριξη όλων µας, αλλά
και την αποφασιστική εξουσία:
(α)

να προετοιµάσει έγκαιρα τους απαραίτητους κανόνες, πρότυπα και τεχνικές
προδιαγραφές για τη σύνταξη, τήρηση και ενηµέρωση του Εθνικού
Κτηµατολογίου στην Ολοκληρωµένη Αναπτυξιακή του µορφή,

(β)

να προετοιµάσει τις επιµέρους ρυθµίσεις που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί
η συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιών του σε κάθε νοµό της χώρας,

(γ)

να συντονίσει αµέσως και χωρίς καµιά παρέκκλιση, όλα τα επιµέρους
προγράµµατα όλων των υπηρεσιών του ∆ηµόσιου Τοµέα που εντάσσονται
στους σκοπούς του, ώστε να µη δαπανηθεί άσκοπα, ούτε µία δραχµή σε
περιστασιακά δήθεν κτηµατολόγια κι άλλες ασύµβατες, απρογραµµάτιστες, ή κι
επαναλαµβανόµενες εργασίες,

(δ)

να συνδεθεί µε τα Πανεπιστήµια, ώστε να µπορεί ν' αξιοποιεί τα πορίσµατα
µιας συνεχούς και προγραµµατισµένης προσπάθειας έρευνας κι ανάπτυξης, που
µπορεί να τροφοδοτείται απ' τα συγκεκριµένα ερωτήµατα της πράξης, αλλά και
να ανατροφοδοτεί τα επιστηµονοτεχνικά/µεθοδολογικά εργαλεία του ΟΚΧΕ.

Πέρα απ' την αυτονόητη δική µας ευθύνη κι ανάγκη ουσιαστικής συµβολής, υπάρχει
σαφέστατα και η συγκεκριµένη ευθύνη της Κυβέρνησης να δώσει µε τις χειροπιαστές
κι αξιόπιστες αποφάσεις της, υπόσταση και προοπτική στο θεσµό.

Σηµειώσεις
(Σ1) ∆.Ρόκος : "Οι προοπτικές του Ελληνικού Κτηµατολογίου. Μια απόπειρα
διαλεχτικής προσέγγισης", Επιστηµονική Συνάντηση "Προοπτικές του Ελληνικού
Κτηµατολογίου", Ε.Μ.Π., 3 και 4 Νοεµβρίου 1986.
(Σ2) ∆.Ρόκος : "Κτηµατολόγιο και Αναδασµός. Πολιτική Γης", Εκδ. Μαυροµµάτης,
Αθήνα 1981.
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(Σ3) ∆.Ρόκος: "Φυσικά ∆ιαθέσιµα Κτηµατολόγιο κι Ολοκληρωµένες Αποδόσεις",
Εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1981.
(Σ4) ∆.Ρόκος : "Ανέφικτος ο Προγραµµατισµός χωρίς γνώση των ∆ιαθέσιµων
Πηγών", Οικονοµικός Ταχυδρόµος, φ. 13.4.67.
(Σ5) J.McLaughlin and J.Clapp : "Towards the Development of Multipurpose
Cadastres", Journal of Surveying and Mapping ASCE, Vol. 103, 1977.
(Σ6)

Zv.Makchoutov:

"Ενιαίο

Κτηµατολόγιο

στη

Λαϊκή

∆ηµοκρατία

της

Βουλγαρίας", ΤΕΕ Ελληνοβουλγαρική εβδοµάδα, Αθήνα 4-8 Απριλίου 1983,
Μετάφραση ΠΣ∆ΑΤΜ (Κ.Λιακόπουλος).
(Σ7) ∆ες:
(α)

Ενηµερωτικά ∆ελτία του ΤΕΕ από το 1975 και ιδιαίτερα τ.949 (11.6.77), τ.982
(28.1.78), τ.999α (3.6.78), τ.1007 (22.7.78), τ.1020 (21.10.78), τ.1038 (24.2.79).

(β)

Πρακτικά Ολοµέλειας Βουλής, Συνεδρίαση ΞΘ, 11.2.1980, σελ. 2656-2674.

(γ)

Πρακτικά

Τµήµατος

∆ιακοπής

Εργασιών

Βουλής,

Συνεδριάσεις

ΚΘ

(20.8.1986), Λ(21.8.1986), ΛΑ(22.8.1986), ΛΒ(25.8.1986), ΛΕ(28.8.1986).
(δ)

D.Rokos: "Cadastral Land Information System Planning and Design. The case
of Greece. Preconditions and Constraints", In- vited Paper, FIG, XVII Int.
Congress Sofia 1983.

(ε)

D.Rokos : "Pour un Systeme National d' Informations Cadastrales du
Territoire", FIG Int. Symposium Commission III, Edmonton Canada, 1984.
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