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• Το Εθνικό Κτηματολόγιο γίνεται μέρα με τη μέρα, 

επιτέλους, πραγματικότητα.

• Είναι αλήθεια ότι η Πολιτεία μας στα 170 περίπου χρόνια 

από τη σύσταση του Νεοελληνικού Κράτους έκανε πολλές 

απόπειρες χωρίς όμως ουσιαστικό, θετικό και μετρήσιμο 

αποτέλεσμα.

• Το Εθνικό Κτηματολόγιο αποτελεί ένα θεμέλιο για την 

Ανάπτυξη της Χώρας μας. Μια εγγύηση για την οριστική και 

ανεξάρτητη κατοχύρωση των τίτλων ιδιοκτησίας, για την 

οριοθέτηση και την διασφάλιση της Περιουσίας του 

Ελληνικού Δημοσίου, των Οργανισμών, των Ιδρυμάτων, της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για τον καθορισμό των χρήσεων 

γης, για την οριοθέτηση και την προστασία των Δασικών και 

αναδασωτέων Εκτάσεων, για τη διαμόρφωση και την 

άσκηση εξειδικευμένης Πολιτικής Γης και Αγροτικής 

Πολιτικής.

Είναι αναγκαίο να τονιστεί ότι έχοντας ένα σύγχρονο, 

επίσημο και φερέγγυο σύστημα δημοσιοποίησης και 

κατοχύρωσης των δικαιωμάτων μας πάνω σε όλα τα 

ακίνητα καταργούνται οι δαπανηρές και χρονοβόρες 

γραφειοκρατικές διαδικασίες μαζί με τις πολύμορφες



αντιδικίες για τις κτηματικές διαφορές και μειώνονται 

δραστικά τόσο ο χρόνος όσο και το κόστος σε κάθε 

συναλλαγή Κράτους και Πολιτών, Πολιτών και Κράτους, 

Πολιτών και Πολιτών, σε κάθε εγγραφή και μεταβίβαση 

ακινήτων.

Σήμερα, με ιδιαίτερη χαρά διαπιστώνω ότι το Εθνικό 

Κτηματολόγιο, ως έργο Εθνικής σημασίας και 

προτεραιότητας, προχωρεί. Ο απολογισμός και ο 

προγραμματισμός όπως αναλύθηκε τόσο από τον Υπουργό 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων όσο και 

από τον Πρόεδρο του Οργανισμού Κτηματολογίου και 

Χαρτογραφήσεων της Ελλάδος (ΟΚΧΕ) δείχνουν ότι 

υπάρχει και σχέδιο και πίστη και επιμονή και αποτέλεσμα.

Πείθει ακόμη, ότι η προσπάθεια για το Εθνικό Κτηματολόγιο 

έχει ευρύτατες κοινωνικές και πολιτικές συναινέσεις, έχει την 

καθολική συμπαράσταση και την ενεργή υποστήριξη όλων 

των Επιστημονικών Φορέων, των Τεχνικών, των Νομικών, 

των Συμβολαιογράφων, των Υποθηκοφυλάκων, των 

Γεωτεχνικών και όλων των Κοινωνικών Φορέων όπως 

εκφράζονται από την Τοπική και την Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση, τους Συλλόγους και τα Επιμελητήρια.



Όμως αυτό που μετράει περισσότερο είναι η θετική 

ανταπόκριση των Πολιτών, η εμπιστοσύνη, που δείχνουν οι 

Πολίτες σε ένα νεοσύστατο θεσμό. Στο θεσμό του Εθνικού 

Κτηματολογίου, που κατοχυρώνει αξιόπιστες διαδικασίες, 

για την αντικειμενική και συστηματική καταγραφή του 

ιδιοκτησιακού καθεστώτος κάθε κομματιού γης καθώς και 

κάθε πολύτιμης πληροφορίας, που το αφορά.

• Σήμερα το Εθνικό Κτηματολόγιο απλώνεται σε 100δες 

Δήμους και Κοινότητες, σε 11 εκατ. στρέμματα με τη 

συμμετοχή χιλιάδων Επιστημόνων και Εργαζομένων με 

πολλές ειδικότητες.

Έχουμε όλοι μας ιστορικό, ηθικό και κοινωνικό χρέος να 

συμβάλλουμε θετικά, η Κυβέρνηση, τα Κόμματα, οι 

Κοινωνικοί και Επιστημονικοί Φορείς, έτσι ώστε η Ελλάδα 

του 21ου αιώνα να έχει Εθνικό Κτηματολόγιο, το εργαλείο 

αυτό ανάπτυξης και ορθολογικής οργάνωσης των θεμάτων 

που σχετίζονται με τη γη.

Η Κυβέρνηση θεωρεί επιτακτική ανάγκη να συνεχίσει και να 

εντείνει την προσπάθειά της για την ολοκλήρωση του 

Εθνικού Κτηματολογίου. Παίρνει και θα πάρει γι’ αυτό όλα 

τα απαραίτητα μέτρα -ακόμη και διορθωτικά αν χρειαστεί-



προκειμένου να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για την 

ομαλή και τελεσφόρα εκτέλεση του προγράμματος του 

Κτηματολογίου.

Το Έργο αυτό θα ενταχθεί και στο Π Κοινοτικό Πλαίσιο 

Στήριξης για να διασφαλίσουμε τους απαιτούμενους πόρους 

για την ολοκλήρωσή του.

Είμαστε σίγουροι και αισιόδοξοι ότι δεν θα επαναληφθούν οι 

χωρίς αποτέλεσμα απόπειρες του παρελθόντος. Αυτή τη 

φορά δεν θα υπάρξει καμία δύναμη που θα ανακόψει τη 

δημιουργική προσπάθειά μας, το «μεγαλύτερο» και 

ασφαλώς το πιο χρήσιμο, το πιο κρίσιμο και το πιο 

αναπτυξιακό από τα Μεγάλα Έργα στη Χώρα μας.


