
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο σχέδιο Νόμου «Οργανισμός Κτηματολογίου κα: Χαρτο-
γραοήσεων Ελλάδας κ.2ΐ άλλες σχετικές διατάξεις».

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Στην πορεία εξέλιξης των κοινωνιών και ανάλογα με τη 
ιΡίτη ανάπτυξής τους, έγινε φανερή και πιεστική η ανάγκη 
για συλλογή μεγάλου αριδμού και υψηλής ποιότητας επιστη
μονικών τεχνικών πληροφοριών απαραίτητων για τη, διαμόρ- 
ρώση xat άσκηση ολοχληρωμένης πολιτικής γης.

Σ' όλο το φάσμα των επιλογών, χατευδύνσεων χαι σραστη- 
ειοτήτων ττην κοινωνικοοικονομική ζωή των χωρών, η πολι- 
τ:χή γης κατέχει κυρίαρχη δέση χαι ταυτόχρονα είναι η έκ
φραση ωριμότητας, για κάδε είδους χοινωνιχή οργάνωση, 
γιατί ατα πλαίαια των αποβάσεων για τη χρήση χαι αξιο
ποίηση του κοινωνικού ίιαδεσίμου. γη. διαπερνά χαι επη
ρεάζει όλες τις τομεαχές πολιτικές.

Η όπαοξη ολοχληρωμένης πολιτιχής γης, που αποτελεί βα- 
τιχή προύπόδεση χαι τημαντιχό εργαλείο για την χοινωνιχο- 
οιχονομιχή ανάπτυξη μιας χώρας, για να υπηρετήσει πραγ- 
ματιχά τους χοινωνιχούς χαι αναπτυξιαχούς στόχους της 
προϋποδέτει οπωσδήποτε την πολιτιχή βούληση για επιστη 
μονιχές (ποσοτιχές χαι ποιοτικές,) καταγραφές της φυσι- 
χής πραγματικότητας της χώρας, τηιν αξιοποίηση των πλη
ροφοριών αυτών με συγκεκριμένα δεσμικίά και οργανωτικά 
μέτρα, και όλα αυτά κάτω από συνεχή κοινωνικό έλεγχο.

Τα ελληνικά δεδομένα, στην σωστή αξιοποίηση και χρή
ση ταυ κοινωνικού διαδέσιμου γης, στα πλαίσια του συνειδη
τού μοντέλου ανάπτυξης που ακολουδήδηκε τις προηγούμε
νες δεκαετίες είναι απογοητευτικά με κύρια αποτελέσματα 
την ασύμετρη δ'ΐόγκωση των αστικών κέντρων σε βάρος της 
υπαίδρου, αλλά και τη γενικότερτ· υπσόάδμιση πόλεων και 
υπαίδρου. τα; κατακερματισμό της αγροτικής χαι της αστι
κής γης σε μεγάλες εκτάσεις, τις καταπατήσεις των Δημό
σιων κτημάτων, τα μεγάλα προβλήματα εσαομογής των εγκε
κριμένων σχεδίων και γενικότερα εοαριεογής του σχεοιασμου. 
την αλλαγή χοήσεων γης και την υπερεχμετάλλευσή της.

Η έλλειψη ολοκληρωμένης πολιτικής γης και η ανυπαρ
ξία ενός Βδνικού Κτηματολογίου που να παρέχει αξιόπιστο 
ενιαίο ολοκληρωμένο σύστημα πληροφοριών γ.α τη γη είναι 
από τις κύριες αιτίες αυτής της κατάστασης.

Έττι δεν είναι περίεργο ότι από τη σύσταση του Ελληνι
κού Κράτους, ύηφίστηκαν και δημοσιεύτηκαν περίπου 450 
Νόμοι και διατάγματα και εκδόδηκαν 800 περίπου αποφάσεις 
του Συμβουλίου Επικράτειας, του Αρείου Πάγου κλπ.. γνω- 
αοδοτόεεις του Ν.Σ.Κ. και εισαγγελιών για τον πολύτιμο ε- 
δνικό φοσικ-ό πόρο, τη δημόσια γη. χωρίς να την προστατεύ
σουν από τις καταπατήσεις αλλά ούτε και να την υπογρά
φουν αξιόπιστα, ενιαία χαι συνολικά.

Γι' αυτό σήμερα προβάλλει πια επιτακτική η αναγκαιότη- 
τητα χρήσης κα: αξιοποίησης της γης για το συμφέρον του 
κοινωνικού συνόλου σε τοπιχό-περιφερειαχό και εδνιχό επίπε
δο. παράλληλα με την προστασία της χαι τη; οσιοδέτησή 
της

Το ΠΑΣΟΚ. όταν ακόμη ήταν στην αντιπολίτευση αλλά 
κα: όλο: ο: επιστημονικοί φορείς, είχα; επεξεργαστεί ένα 
αρχικό σχέδιο Νόμου για την εισαγωγή του δεσμού του κτη
ματολογίου που αποτελούσε κ.οινό αίτημά τους.

Η εισαγωγή του δεσμού, απαραίτητη προϋπόδεση για την 
άσκηση αποτελεσματικής πολιτικής γης που δα αναιρεί 
σταδιακά και συστηματικά τους αρνητικούς παράγοντες του 
πασελδόντος. δα επιτρέπει: τον έλεγχο της κατάτμησης της 
γης, τον έλεγχο αστικοποίησης της δασικής xat γεωργικής 
γης. την ορδο/ογική χρήση γης. το σταμάτημσ εμπορευματο- 
ποίησης της γης, τη; προστοισία των Δημοσίων και Κοινο
τικών ιδιοκτησιών, τη; εφαρμογή ολοκληρωμένης οικιστι

κής κα: στεγαστικής πολιτικής, την αύξηση, της παραγωγι
κότητας των εγγείων Κεφαλαίων.

Το Εδνικό Κτηματολόγιο στη σύγχρονη αντίληψή του κα: 
με την δυναμική και πολυσήμαντη υπόστασή του. πρέπει να 
είνα: στην τελική του φάση ένα ολοκληρωμένο σύστημα πλη
ροφοριών για την γη

Πρέπει κύρια:
—Να διασφαλίζει στο μεγαλύτερο δυνατό βαδμό τις εμ

πράγματες σχέσεις στα ακίνητα, να έχε: δηλαδή αποδεικτι
κή λειτουργία.

—Να κατοχ.ρώνε: τη δημόσια πίσττ.
— Ss επίτρεπε: τη συγκέντρωση και καταγρασή πλη

ροφοριών, για τη; υλοποίηση στόχων που έχουν σχέση υε την 
•άσκηση κάδε είδους πολιτικής γης. δηλαδή να είναι ανοικτό 
κα: πολυδύναμο.

—Να μειώνει το κόστος σε χρήμα κα: χρόνο για την επί
λυση ιδιοκτησιακών διαφορών

—Να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο των καταπατήσεων.
Τα παραπάνω πιστεύουμε ότι δα είναι κα: τα κύοια χα

ρακτηριστικά του Κτηματολογίου που δα προκόβει ως τε
λικό προϊόν του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαστογρα- 
φήσεων Ελλάδας που ιδρύεται με αυτό το σχέδιο Νόμου.

Σημειώνεται τέλος ότι σήμερα με την επέλιξη της Επι
χείρησης Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης (ΒΠΑΊ ένουν ήδη 
συνταχδεί κτηματεγραφικά διαγράμματα για 500.000 στρ. 
αστικού κα: περιαστικού χώρου, κόστους 2 δισ. περίπου τα 
οποία πρεπει να δ ι ασυλ αν δ ούν, να αξ'.οποιηδούν και να ενημε
ρώνονται ώστε να αποτελόσουν βασικό στοιχείο για το Β&νι- 
κό Κτηματολόγιο.

Με το σ/έδιο αυτό του Νόμου ιδεύετα: Ν.Π.Δ.Δ. με .ην 
επωνυμία Οργανισμός Κτηματολονίου και Χαοτσησοιοήσεων 
Ελλάδας που εποπτεύεται από τον Υπουργό ΠΞΧΩΔΒ με 
κύριο σκοπό τη σύνταξη, τήοηση κα: ενημέρωση του Κτημα
τολογίου και της Χαρτογράφησης της Χώρας. Ειδικότερα 
για τις επιμερους διατάξεις του σχεδίου παρατηρούνται τα
εξής:

Άρδρο 1.
Με το άρδρο αυτό:

a) Συνιστάται Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύεται από τον Υπουρ
γό ΠΕ.ΧΩ.ΔΈ. με τη; επωνυμία Οργάνομός Κτηματολο
γίου κα: Χαρτογραφήσεων Ελλάδος 'Ο.Κ-Χ.Ε).

■βϊ Καδοφίζετα: ο σκοπός του Οργανισμού που είνα: η σύ
νταξη τήοηση και ενημέρωση του Κτηματολογίου και η Xαρ
τογ; άσητη της Χώρας.

γ) Καύορίζοντα: ο: αρμοδιότητες ταυ Ο.Κ.Χ-Ε που είναι 
κυρίως η μέριμνα για τη σύνταξη βασικών και παραγωγών 
τυπογραφικών -/αστών, ο προγραμματισμός κα: η εκτέλεση 
των φωτογραμμετριχών εργασιών, η σύνταξη, τήρηση και 
ενημέρωση του κτηματολογίου, η σύνταξη προδιαγραφών και 
τιμολογίων.

Άρδρο 2.
Με το άοδρο αυτό καδορίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο 

του Ο.Κ.Χ.Ε.. ορίζεται η σύνδεσή του που αποτελείτα. από 
εκπροσώπους Υπουργείων και εκπροσώπους αντιπροσωπεντι- 
κ.ών φορέων κα: ορίζοντα: ο: αρμοδιότητες χαι ο τρόπος λει
τουργίας του.

'Αρδρο 3.

Με το άρύρο αυτό ορίζοντα: ο: πόροι του Ο.Κ.Χ.Ε.. κα: ο 
τρόπος διαχείρισής τους.

Άρδρο 4.

Με το άρδρο αυτό προβλέπετα: μια δέση μετακλητού υπαιΆ 
λήύ.ου που δα τεδε! επικεφαλής των Υπηρεσιών ταυ Οργανι
σμού.

Άρδρο 5.
Με το άρδρο αυτό πραβλέπεται η υπαγωγή της αυτοτελούς 

Υπηρεσίας Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων του Υ.ΠΕ.



— 2 —

ΧΩ.ΑΕ στον Ο.Κ.Χ.Ε. μέσ2 σε 1 8 μήνες χα: ρυόμίζοντα: 
όέματα σροσωσικον xa: εξοσλισμο.. κϊ μ«τ*φέίθντα: στον
O.K-X-E. Στ: ic:c άφ-βρο σύμφωνα μι το αρβιρο 73 toj Συ
ντάγματος ir: θάλετε τα: ειδια.ός νόμος σου όα ρυθμίζει τα. Δέ
ματα συνταξιοδότησα; ;μ -,ιεταφερομενοτ το-οσωτικού.

’Αρόρα ϋ κια: 7.
Μ* "a sbi«a αυτά καΔορίζοντα: rroti; -aro τι; Υτηρεσίες 

του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. α.τάγοντχ: rrr.f αυτοτελή Υτηρεσία. δί
δεται εξουσιοδότηση va μετασέρονοα: κα: άλλες Υτοηρεσίεσ
οπτό το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε ή ατό ά/ύ.2 Υτοουργεία ή νομικά τορό- 
σωτα του δημοσίου τομέα ν.2: ρυθμίζονται τα -Sέ-χστα — ρο:ω- 
τοικού ίσου ανακύττουν -ατό ττ, με τασ-op ά των Υσηρεσιών αυ- 
τών y.a; του εξοπλισμού τους.

’ Αρβρο 8.
Με το άρόρο αυτό -/.αβιερωνετα: η ιιιτοχρέωση των φορέων 

τον δημόσιου τομέα va ενηχερώνε: την Υτηρεσία για το εTr
ail τιρογραμμα ·ε·/.τε/.εση: -εργ οσίων τυ_- εμτιττσυν στις αρμο
διότητες τον φορέα.

Η Δέστιση Toy μέτρου αυτού είναι τολλαπλά χρήσιμη για
τί ε:να: συνηθισμένο το φαινόμενο φορέας του δημόσιου το 
μιεα να αναόετε: εργασίες τοτογραο ιν.ες, ενώ τ2 στοιχεία του 
όελε-ι va υτ άρχουν σε ά’/ν/.ο φβφέα. ΚαΔ ιερώνετα-, ετίσης η 
ικτσχρέωση των φυλάκων υ,εταγρασών να aτέλνουν στον Ο-Κ. 
Χ.Ε. αντίγραφα των αεταγραφοχένων σχετικών τρ-άξεων.

Άρ-Spo 9.
Με το cra-Spc αυτό τροβλετετα: η σύσταση ομάδων εργα

σίας οι οτοίες όα καταρτίσουν rρο::αγραιφές για τη σύνταξη, 
τήρηση και διαχεί-ρηση των στοιχείων του Ββνικού Κτηματο- 
λογίου.

ΆρΔρο 10.

Με το αρόρο ρυθμίζονται Δέματα ταυ Διοικητικού Συμβου
λίου του Ο.Κ.Χ,ΐΕ γ:α το χρονικό διάστημα μέχρι την οτα- 
γο>γή της αυτοτελούς Υτηρεσία: στον Ο.Κ.Χ.Ε.

ΆρΔρο 11.
Με το άρΔιρο αυτό καταργούντα: ο: αντίθετες γενικές κα: 

ε£ιχές διατάξεις άλλων νόμων του αναφέροντα: σε Δέματα 
του ρυΔμίζονται με τον τασόντα νάκο κα: διατηοείται το άρ- 
Δ?ο 4 του Ν. 1512/1985.'

ΆρΔρο 12.
» Το ακροτελεύτιο άρΔρο τεριλααβάνει την έναρξη ισχύες 

του νόμου.
Τους σκοτσύς αυτούς ετιδιώκει το ανωτέρω σχέδιο νόμου 

•του ταρακαλείτα: η Βουλή να ψηφίσει.

ΑΔήνα. 30 Μαΐευ 1986
Ο: Υτουργο!

Προεδρίας
Εόνικής Άμυνας της Κυβέονησης

Γ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ Π ΟΥΛΟΣ Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
Δικαιοσύνης Οικονομικών

ΑΠΟΣΤ. ΚΑΚΛΑΜΑΧΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΒΟΑΛΣ
Περιβάλλοντος. Χωροταξίας 

Γεωσγίας χχ: Δηχ. Έρνων
ΙΩΑΝ. ΠΟΤΤΑΕΉΣ Ε. ΗΟΥΛΟΥΜΠΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Οργανισμός Κτηματολογίου χα: Χαρτογραφήσεων Ελλά;ας 

(ΟΚΧΕ) χα: άλλες σχετιχές διατάξεις.

ΆρΔρο 1.
Σύσταση — Σ/χοτός.

1. Συνιστάται νομτχό τρόσωτο οημόσιου οιχαίου ·με την 
ετωνυμια «Οργανισμός Κιτηματολογίσυ χα: Χαρτογραοήσεων 
Ε.λάΒας» (ΟΚΧΕ) του έχει την έ;ρα του στην Αύήνα χα: 
ετοττευεται ατό τον Υτουργό Περιβάλλοντος. Χωροταξίας 
κα: Δημοσίων Έργων.

2. Σοοοτός του Οργανισμού εινα: η σύνταξη, τήρηση κα: 
ενημέρωση του ενιαίου κτηματολογίου της Ελλάϊας. η χαρ
τογράφηση της Χώρας, η ατογρασή κα: χαρτογράφηση των 
φυτικών ίιαόεσίμων της κα: η δημιουργία τροτέζας στοιχείων 
γης κα: τερεόάλλοντος.

3. Στην αρμοδιότητα του Οργανισμού ανήκει:
α) Ή μέριμνα για την σύνταξη έασικών κα: ταράγωγων 

τοτογραφικών χαρτών της χώρας και τοτογραφικών δια
γραμμάτων καόώς κα: η ενημέρωση, τήρηση και αναόεώρηση 
των χαρτών κα: διαγραμμάτων του συντάσσοντα: ή τροΰτάρ- 
χουν xat ο συντονισμός, η έγκριση κα: ο ελεγχος της εφαρ
μογής των κάόε είδους τρογραμμάτων χαρτογραφήσεων και 
κτηματολογίου όλων των φορέων του δημόσιου τομέα, κατά τ- 
άρόρο 1 ταρ. 6 του ν. 1*256/1982 (ΦΕΚ 65), ότως ισχύει.

ί) Ο τρογραμρατισμός κα: η εκτέλεση φωτογρααμετρικών 
εργασιών, ατό τη λήψη αεροφωτογραφιών έως κα: την τελι
κή ατόδοση για την κάλυψη των αναγκών του κα: των ανα- 
ττυξιακών τρογραμμάτων των κρατικών υτηρεσιών. δημόσιων 
οργανισμών, νομικών τροσώτων δημόσιου δικαίου κα: οργα
νισμών τοτικής αυτοδιοίκησης και λοιτών φορέων του δημο- 
σιου τομέα.

γ) Η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για τη σύντα
ξη. ενημέρωση χαι εκτύτωση -δεματιχών χαρτών.

δ) Η σύνταξη, τήρηση χχ: ενημέρωση του κτηματολογίου, 
τ οργάνωση χχ: τηρηση τράτεζχς στοιχείων γης και τεριδάλ- 
λοντος.

ε) Η σύνταξη τροδιαγραφών. κανονισμών και τιμολογίων 
σχετικών με τις εργασίες του.

στ) Η εκτέλεση κάόε άλλης εργασίας του είναι αταραί- 
τηττ για την τρσγματοτοίηση της ατοστολής του.

Άρόρο 2.
Διοίκηση — Βκτροσώτηση — Π ρονόμια.

1. Ο Οργανισμός διοικείτα: ατό διοεκητικό σμόούλιο με 
τριετή όητεία. του διορίζεται με ατόφαση του Υτουργού Πε
ριβάλλοντος. Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και ατο- 
τελείται ατέ:

α) τον τρόεδρο,
6) τον αντιτρόεδρο,
γ) έναν εκτρόσωτο του Υτουργείου BSviy-ής Άμυνας,
;) έναν εκτρόσωτο του Υτουργείου Δικαιοσύνης, 
ε) έναν εκτρόσωτο του Υτουργείου Οικονομικών, 
στ) έναν εκτρόσωτο του Υτουργείου Γεωργίας, 
ζ) ένα, -εκτρόσωτο του Τεχνικού Ετιμελητη: ίου της Ελ

λάδας.
η) έναν εκτρόσωτο του Δικηγορικού Συλλόγου Αόηνων. 
-S) έναν εκτρόσωτο του Π ανελλήνιου Συλλόγου Διτλω- 

ει.ατούχων Αγφονόαων Τστογ; άαω-· Μηχανικω-·.
:) έναν εκτρόσωτο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφε- 

τείων Α-βηνώ/. Πειραιώς. Ασγαίου κα: Δωδεκάνησου.
τα) ένα μέλος του είναι τρόσωτο με ιδιαίτερη εξειδ-.κεο- 

ση κα: εμτειρια στα σχετσχά -βέματα.
Με τη» ίδια ατόφαση οσίζετα,ι ως γραμματέας του διοι

κητικού συμβουλέου οτάλληλος του Οργανισμού.

2. Οι εκτρόσωτο: των υτσου.ργκ,ίων τροτείνοντα: με τους 
ανατΤ/.-ηρωτές τους ατό τους οικείους ιστούσγούς και οι εκτρό- 
σωτοι των φορέων τροττϊνονται με τους ανατληρωτέ; τους 
ατό τις διοικήσεις τους. Το διοικητικέ συμβούλιο εχε: νόυμι- 
μη σύνόεση ακέειη κα α» τα μέλη των τερ ιττώσεων ζ. η. -S 
και : της τασαγράφου 1 δεν τροτσώούν μέσα σε ένα υήνσ ατέ 
τότε του έλαβε τη σχετική τρόσκληση -ο οικείος φορέας. Σ·ε 
τεοιττωση όανάτου ή ταραίτησης σιέλους το διοικητικό σαυ- 
βουλιο λειτουργεί νόμιμα με τα υτόλοστα μέλη έως το διορι
σμό του αντικαταστάτη.

ο. Η -Sηηε: α τον» μευ-ών του οιοσκηπκιού αυμόουλίου μτυ- 
ρεί να ανανεώνεται. Αντικατάσταση του τσοέδρου. του ετ.’τι- 
τροεσρου και του μέλους της τερίττωσης ια της ταοαγράσυυ 
1 κατά τη οσάρκεια της όητείας γίνεται με ατόοαση του Υ- 
τουργού Περιβάύ-/κ;-τΓος, Χωροταξίας κα·: Δηεοσίων Έρ- 
γω-λ του ορίζει κα: τα νέα τρόστωτα για τον υτόλοιτο χρόνο.


