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Μησανικών, σο ν πιένλ αξκόδηνο επηζηεκνληθόο θνξέαο επί ζεκάησλ ηνπνγξαθηθώλ
απνηππώζεσλ θαη γεληθόηεξα γεσρσξηθώλ δεδνκέλσλ, βιέπνληαο όηη ππήξρε κηα ηάζε γηα
αιιαγή ησλ πξαγκάησλ πξνο ηελ θαηεύζπλζε αλάδεημεο ησλ πθηζηάκελσλ απζαηξεζηώλ θαη
απνηξνπήο λέσλ ζε ζέκαηα αθηλήησλ, ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπλαιιαγώλ θαηά ηηο κεηαβηβάζεηο
αθηλήησλ, ηε δηακόξθσζε νηθνλνκηώλ θιίκαθαο ζην εζληθό θηεκαηνιόγην, ηνλ ρσξνηαμηθό θαη
πνιενδνκηθό ζρεδηαζκό, θ.α., ζπκκεηείρε ζε ζπλερείο δηαβνπιεύζεηο θαηαζέηνληαο ηηο απόςεηο
ηνπ ηόζν εγγξάθσο, όζν θαη δεκόζηα ζε εκεξίδεο - ζπλέδξηα θαη ζε ζπλαληήζεηο πνπ ζπκκεηείρε
παξνπζία θαη ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ ΥΠΕΚΑ.
Απνηέιεζκα απηήο ηεο δηεπηζηεκνληθήο πξνζπάζεηαο – δηαβνύιεπζεο ήηαλ ε έληαμε ζην λόκν
4030/2011 δηάηαμεο (Άξζξν 49, παξ. 15) βάζεη ηεο νπνίαο ε βεβαίσζε ηνπ κεραληθνύ πνπ
πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λόκνπ 4014/2011 ζπλνδεύεηαη από ηνπνγξαθηθό
δηάγξακκα, ζύκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο πξνδηαγξαθέο, εμαξηεκέλν από ην θξαηηθό
ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ.
Η ινγηθή πνπ εηζήρζε ε δηάηαμε απηή ήηαλ όηη, κε ηνλ ηξόπν απηό ζα ππήξρε αθξηβήο θαη
κνλνζήκαληα νξηζκέλε γεσρσξηθή αλαθνξά ησλ αθηλήησλ ε νπνία ζα ήηαλ αλακθηζβήηεηε θαη
ζα δηαζθάιηδε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ πνιηηώλ, επηηξέπνληαο παξάιιεια ζηελ πνιηηεία λα
δηαπηζηώζεη ηπρόλ απζαηξεζίεο θαη λα ζπκπιεξώζεη ην πάδι ηνπ γεσρσξηθνύ ππνβάζξνπ ηεο
ρώξαο κε κεγάιε αθξίβεηα, γεγνλόο πνπ ζα ζπλέβαιε ζηελ γξεγνξόηεξε, νηθνλνκηθόηεξε θαη
αθξηβέζηεξε νινθιήξσζε ηνπ εζληθνύ θηεκαηνινγίνπ θαη ζηνλ θαιύηεξν ρσξνηαμηθό θαη
πνιενδνκηθό ζρεδηαζκό.
ΑΡΑΥΩΒΗ 61  106 81 ΑΘΗΝΑ  ΣΗΛ.: 210 3301045 – 210 3301089  FAX: 210 33 00 972  e-mail: psdatm@tee.gr  www.psdatm.gr
61, ARACHOVIS ST.  106 81 ATHENS, GREECE  TEL: 210 3301045 – 210 3301089  FAX: 210 3300972  e-mail: psdatm@tee.gr  www.psdatm.gr

Η επηινγή απηή νπδόισο πξνζέζεηε επηπιένλ νηθνλνκηθά βάξε ζηνπο πνιίηεο, αθνύ:
1. Η ζύληαμε ελόο ζύγρξνλνπ ηνπνγξαθηθνύ εμαξηεκέλνπ από ην θξαηηθό δίθηπν
ζπληεηαγκέλσλ πνπ ζα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο γίλεηαη κηα θνξά θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα
θάζε ρξήζε αθνύ, αλ δελ έρεη κεηαβιεζεί ην πνιενδνκηθό θαζεζηώο, δελ απαηηείηαη ε
ζύληαμε λένπ αθόκα θη αλ απηό ρξεζηκνπνηεζεί ζε ρίιηεο κεηαβηβάζεηο.
2. Τν δηάγξακκα απηό πξνβιέπεηαη θαη απαηηείηαη ήδε από άιιεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο γηα
ηελ έθδνζε νηθνδνκηθώλ αδεηώλ θαη ηε δηόξζσζε θηεκαηνινγηθώλ ζηνηρείσλ. Απηή ε
δηαθνξνπνίεζε ζέηεη ζε κεγάιν θίλδπλν ηελ νηθνδνκεζηκόηεηα ησλ αθηλήησλ θαη κπνξεί
λα νδεγήζεη ζε πηζαλή αθύξσζε ησλ ζπκβνιαηνγξαθηθώλ πξάμεσλ.
3. Τν εμαξηεκέλν ηνπνγξαθηθό δηαζθαιίδεη όηη ν πνιίηεο δε ζα αλαγθαζηεί κε ηελ
νινθιήξσζε ηνπ εζληθνύ θηεκαηνινγίνπ λα πξνβεί ζε ηεξάζηηνπ θόζηνπο ρξνληθέο,
νηθνλνκηθέο θαη ςπρνθζόξεο δηαδηθαζίεο, αθνύ ν κειεηεηήο ηεο θηεκαηνγξάθεζεο ζα
γλσξίδεη κε κεγάιε αθξίβεηα θαη ζην ίδην ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ κε απηό πνπ εθπνλείηαη
ην εζληθό θηεκαηνιόγην ηα γεσρσξηθά ζηνηρεία ηνπ αθηλήηνπ.
Τε δηάηαμε απηή, από ηελ πξώηε κέξα πνπ ηέζεθε ζε ηζρύ, ηελ πνιέκεζαλ όινη απηνί πνπ
πινύηηδαλ ηόζα ρξόληα κέζα από ηελ αζύζηνιε απζαηξεζία ζε ζέκαηα γεο, εξγνιάβνη, επίνξθνη
κεραληθνί θαη ζπκβνιαηνγξάθνη πνπ απνηεινύζαλ γξαλάδηα απηνύ ηνπ βξώκηθνπ ζπζηήκαηνο.
Η δηάηαμε απηή αλεηξάπε σο πξνο ηελ νπζία θαη ηελ νιόηεηά ηεο από ηελ αληίδξαζε ζεκαληηθνύ
ηκήκαηνο βνπιεπηώλ ηνπ Ειιεληθνύ Κνηλνβνπιίνπ. Οι βοςλεςηέρ αςηοί, αθού μέσπι ζήμεπα
με ηην τήθο και ηιρ αποθάζειρ ηοςρ ιζοπέδυζαν μιζθυηούρ, ζςνηαξιούσοςρ,
ελεύθεποςρ επαγγελμαηίερ, αγπόηερ και διέππηξαν ηον κοινυνικό ιζηό, απνθάζηζαλ λα
θάλνπλ έλα δηάιιεηκα από ην ζεάξεζην έξγν ηνπο θαη λα «επαλαζηαηήζνπλ» θνξώληαο ην
θνηλσληθό ηνπο πξνζσπείν θαη κε ην πξόζρεκα όηη δήζελ επηβαξύλεηαη ε ζπλαιιαγή θαηά ηε
κεηαβίβαζε λα επηηύρνπλ ελ ηέιεη κε ηε ζπγθαηάζεζε ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ ΥΠΕΚΑ ηελ
πιήξε αλαηξνπή απηήο ηεο πξννδεπηηθήο θαη επηζηεκνληθά νξζήο δηάηαμεο.
Τν απνηέιεζκα βέβαηα ηειηθά ζα είλαη λα ηξίβνπλ ηα ρέξηα ηνπο όια ηα κεγάια ζπκθέξνληα πνπ
επηβνπιεύνληαη ηελ αγνξά - πώιεζε θαη αμηνπνίεζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο, αθνύ κε ην
πξσηνθαλνύο αζηεηόηεηαο ςεθηζκέλν πεξηερόκελν ηεο δηάηαμεο πεξί αμηνπνίεζεο κεηαμύ άιισλ
ηνπ ΟΣΔΕ θαη ησλ δηαλνκώλ νη πνιίηεο πξννπηηθά ζα βξεζνύλ πξν δπζάξεζησλ εθπιήμεσλ πνπ
ζα νδεγήζνπλ όρη κόλν ζε αδπλακία δόκεζεο ησλ νηθνπέδσλ ηνπο, αιιά θαη ζε πηζαλή αθύξσζε
ησλ ζπκβνιαηνγξαθηθώλ πξάμεσλ.
Όπνηνο πνιίηεο έρεη πάεη κηα θνξά λα πάξεη απόζπαζκα παιαηάο δηαλνκήο ή αλαδαζκνύ γλσξίδεη
όηη κε θακία δύλακε δελ κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ ηα ζηνηρεία απηά γεσρσξηθό ηεθκήξην γηα ηελ

πεξηγξαθή ηνπ πξνο κεηαβίβαζε αθηλήηνπ, αθνύ έρνληαο ζπληαρζεί νγδόληα θαη πιένλ ρξόληα
πξηλ, κε ηηο ηόηε ζπλζήθεο ζύληαμεο θαη ησλ όπνησλ πξνδηαγξαθώλ (άιιν ζύζηεκα αλαθνξάο
ηνπ Υπνπξγείνπ Γεσξγίαο) θαη εμνπιηζκνύ δελ πηζηνπνηείηαη ε κνλαδηθόηεηα ηνπ αθηλήηνπ, νύηε
ε ύπαξμε απηνύ αθνύ δε ιακβάλνληαη ππόςε κεηαγελέζηεξεο θαηαπαηήζεηο, δηαλνίμεηο νδώλ,
επεθηάζεηο νηθηζκώλ, θ.α. (βιέπε ζπλ. αξρείν θώην 1, πεξηιακβάλεη 5 θσηνγξαθίεο)
Καη ν πιένλ αδαήο γλσξίδεη όηη ην ΟΣΔΕ δελ είλαη θηεκαηνιόγην, δελ αλαθέξεηαη ζε ηδηνθηεζίεο,
αιιά ζε θαιιηέξγεηεο. Μπνξεί δειαδή θάπνηνο θαιιηεξγεηήο λα έρεη κηζζώζεη πελήληα
κηθξνηδηνθηεζίεο γηα λα θαιιηεξγήζεη ειηέο, νπόηε ζην απόζπαζκα, απηό πνπ εκθαλίδεηαη είλαη
έλα γεσηεκάρην κε ην όλνκα ηνπ θαιιηεξγεηή θαη όρη ησλ ηδηνθηεηώλ πνπ ζηελ θαιύηεξε
πεξίπησζε ζα απέρεη από ιίγα κέηξα γεσρσξηθή απόθιηζε κέρξη έλα Δήκν (έρεη παξαηεξεζεί
πνιιάθηο θαη απηό) θαη θπζηθά ζα απνθιίλεη σο πξνο ηα γεσκεηξηθά ηνπ ζηνηρεία θαη ην εκβαδό.
Θα ρξεζηκνπνηεζεί δειαδή σο ζπλνδεπηηθό ηεο βεβαίσζεο γηα ηε κεηαβίβαζε έλα απόζπαζκα
πνπ επ’ απηνύ αλαγξάθεηαη όηη «ζε θακία πεξίπησζε απηό δελ απνηειεί ηεθκήξην ηδηνθηεζίαο».
(βιέπε ζπλ. αξρείν θώην 2, πεξηιακβάλεη 1 θσηνγξαθία)
Απηό πεηύραηε θύξηνη βνπιεπηέο, απηό πηνζεηήζαηε θύξηνη Παπαθσλζηαληίλνπ θαη Σεθνπλάθε.
Τν δπζηύρεκα είλαη όηη όια απηά ηα πξνβιήκαηα επί ησλ ζπκβνιαίσλ ζα αλαδεηρζνύλ από ηε
ζύληαμε ηνπ Εζληθνύ Κηεκαηνινγίνπ θαη απηόο πνπ ζα ηελ πιεξώζεη ζα είλαη ν απιόο πνιίηεο
πνπ παιεύεη κηα δσή γηα λα απνθηήζεη έλα θνκκάηη γεο, λα θηηάμεη έλα ζπίηη θαη ζα δεη όηη πηζαλά
λα είλαη ζηνλ αέξα.
Τόηε θύξηνη, δε ζα θηαίεη ην θηεκαηνιόγην, αιιά εζείο πνπ κε ηηο πειαηεηαθέο ζαο ζρέζεηο θαη ηελ
νπηζζνδξνκηθή ζαο αληίιεςε πξνθαιείηε ηεξάζηηα πξνβιήκαηα ζηνπο πνιίηεο.
Γηαηί πνιύ απιά νπνηνδήπνηε ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ζπληάζζεηαη ζήκεξα κε πξνδηαγξαθέο
δηαθνξεηηθέο ηνπ Εζληθνύ Κηεκαηνινγίνπ (Ε.Γ.Σ.Α. 87), απνηειεί αζθήζεηο επί ράξηνπ θαη
εμππεξεηεί ζπληερληαθά θαη όρη κόλν ζπκθέξνληα αδηαθνξώληαο γηα ην ζπκθέξνλ ησλ πνιηηώλ
πνπ ζα έπξεπε λα ππεξεηεί.
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ζςνηελέζθηκε με ηην τήθιζη αςηήρ ηηρ νηποπολογίαρ. Θα αποδείξει όηι ζηην ππάξη
είναι νομικά και ηεσνικά ανεθάπμοζηη.
Καη επεηδή δελ λνείηαη θαλείο λα βάδεη ην πειαηεηαθό ζπκθέξνλ πάλσ από ηελ επηζηεκνληθή
δενληνινγία ν Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ., πέξαλ ησλ άιισλ ελεξγεηώλ θαη δξάζεσλ πνπ έρεη αλαιάβεη, έρεη
θαιέζεη ζε απνινγία ην κέινο ηνπ Νίθν Σαιαγηάλλε, πνπ σο βνπιεπηήο Καξδίηζαο έρεη ππνγξάςεη
ηελ ηξνπνινγία ζπκβάιινληαο ζηελ αλαηξνπή ηνπ αξρηθά θαηαηεζεηκέλνπ θεηκέλνπ, κε ην
εξώηεκα ηεο νξηζηηθήο δηαγξαθήο.

