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ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

 

Εισαγωγή  

Τα τελευταία 150 χρόνια που µεσολάβησαν απ'το πρώτο ∆ιάταγµα "περί Κτηµατολογίων" 

στην Ελλάδα (2.12.1836 ΦΕΚ 70) µέχρι την ψήφιση απ' τη Βουλή των Ελλήνων του Νόµου για 

τον "Οργανισµό Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος" (Ν.1647/86, 19.9.86 ΦΕΚ 141 

τ.Α.), όλη η σχετική φιλολογία κι επιχειρηµατολογία που αναπτύχθηκε απ' τους οραµατιστές του 

Κτηµατολογίου, κι όσους ειδικότερα επιστηµονικά ασχολήθηκαν µε το θέµα, αλλά κι οι 

ποικιλόµορφες αντιρρήσεις, αντιθέσεις κι αντιπαραθέσεις που αυτές προκάλεσαν, αναφερόταν 

κυρίως στον αντικειµενικά:  

Ολικό / Ολοκληρωµένο / Συνολικό, 

Εθνικής κλίµακας, εµβέλειας και σηµασίας και 

∆ηµόσιο, Αποδεικτικό και µακροπρόθεσµα Αναπτυξιακό 

χαρακτήρα του. 

Οι παραπάνω γενικά αποδιδόµενες (αλλά και κατά πολλούς αµφιλεγόµενες) ιδιότητες του 

Εθνικού Κτηµατολογίου καθώς και η µη άµεση και βραχυπρόθεσµα αξιοποιήσιµη χρησιµότητά 

του απ' την κάθε κυβέρνηση, µε διαφορετικά πολιτικά σκεπτικά και επιστηµονική αξιολόγηση, 

(ανάλογα µε τις συγκεκριµένες κάθε φορά ιστορικές, οικονοµικοκοινωνικές και πολιτικές 

συνθήκες και τις επιστηµονοτεχνικές εξελίξεις) αποτέλεσαν θεµελιακής υφής τεκµηρίωση τόσο, 

της αξιοπιστίας του ως δυναµικής µακροπρόθεσµης επένδυσης, όσο και της προσδοκίας συµβολής 

του σε µια διαδικασία αυτοπροσδιορισµένης αυτοδύναµης κι εθνικά ανεξάρτητης ανάπτυξης της 

χώρας µας.  

Πράγµατι,  

(Ι) από τον αγώνα της Εθνικής Ανεξαρτησίας και την σταδιακή συγκρότηση του Ελληνικού 

Κράτους, µέχρι τις αποτυχηµένες απόπειρες αστικής ολοκλήρωσης των Χ.Τρικούπη και 

Ελ.Βενιζέλου,  

(ΙΙ)  απ' την Εθνική Αντίσταση και την απελευθέρωση απ' την ναζιστική κατοχή ως τις πρώτες 

µεταπολεµικές προσπάθειες "ανασυγκρότησης" κι ανάπτυξης και  

(ΙΙΙ) απ' την περίοδο της αντίστασης στην πρόσφατη δικτατορία ως τις αρχές της δεκαετίας του 

'80, 
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µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, το Εθνικό Κτηµατολόγιο ιδώθηκε ως εργαλείο εξορθολογισµού 

της εθνικής οικονοµίας, ως η βασικότερη µελέτη υποδοµής αναπτυξιακών σχεδίων και 

προγραµµάτων και χάραξης κι υλοποίησης Πολιτικής Γης σε εθνικό επίπεδο, αλλά κι ως 

στοιχείο ουσιαστικού εκσυγχρονισµού κι εκδηµοκρατισµού της συγκεντρωτικής και 

συγκεντροποιηµένης ελληνικής δηµόσιας διοίκησης.  

Η φύση, το είδος, η πληθώρα κι η ευρύτητα των µετρητικών και ποιοτικών πληροφοριών που 

το Εθνικό Κτηµατολόγιο προοριζόταν να περιέχει στις κατά καιρούς κυρίαρχες εκδοχές του:  

του τεχνικού,  

του τεχνικού/νοµικού,  

του τεχνικού/νοµικού/οικονοµικού,  

του τεχνικού/νοµικού/οικονοµικού/κοινωνικού και  

του σύγχρονου Αναπτυξιακού κι Ολοκληρωµένου Κτηµατολογίου,  

(που βέβαια καθόριζαν τις προσδοκώµενες εφαρµογές του αλλά και καθοριζόταν απ' τις 

συγκεκριµένες ανάγκες κι απαιτήσεις της ελληνικής κοινωνίας, στη συγκεκριµένη κάθε φορά 

δυναµική ισορροπία παραγωγικών δυνάµεων και παραγωγικών σχέσεων), απεικόνιζαν διαλεχτικά 

σε κάθε περίοδο, τόσο τα µεγάλα οράµατα που κινητοποιούσαν το ελληνικό "έθνος" όσο και τα 

µεγάλα προβλήµατα που αυτό αντιµετώπιζε στην ιστορική του πορεία.  

Έτσι το όραµα της "ανάπτυξης" για τις εκάστοτε καλούµενες δυνάµεις "της προόδου", που 

ήταν συνώνυµο σε µεγάλο βαθµό και σύµφυτο µε τις έννοιες του "εθνικού" δηµοκρατικού 

προγραµµατισµού, της διοικητικής αποσυγκέντρωσης, του σεβασµού του Περιβάλλοντος, του 

εκσυγχρονισµού, της συµµετοχής, αλλά και του ορθολογισµού γενικότερα στα πεδία της 

παραγωγής και της απασχόλησης, προϋπέθετε αναπόδραστα ως ασφαλές θεµέλιο, την συνολική, 

ακριβή, αξιόπιστη κι ολοκληρωµένη γνώση της συγκεκριµένης φυσικής και κοινωνικοοικονοµικής 

πραγµατικότητας της χώρας µας αλλά και των αλληλεπιδράσεων και των τάσεων µεταβολών τους 

δια µέσου του χρόνου.  

Μ' άλλα λόγια τη γνώση ενός συνόλου ποιοτικών και µετρητικών πληροφοριών µε στοιχείο 

αναφοράς την Μοναδιαία Ιδιοκτησία/Χρήση/Εκµετάλλευση Γης (ΜΙΧΕΓ), πάνω στην οποία, (κι 

ιδιαίτερα στην Ελλάδα), λαµβάνονται θετικά ή αρνητικά, από τους ιδιοκτήτες και το κράτος 

σηµαντικότατες "αναπτυξιακής" φύσης αποφάσεις.  

 

Η Μεταλλαγή της Πολιτικής για το Κτηµατολόγιο  

 

Απ' τις αρχές όµως της δεκαετίας του '80 κι ενώ η Κυβέρνηση που προήλθε απ' τις εκλογές 

του '81 είχε εξαγγείλει µε το πρόγραµµά της την θεσµοθέτηση και λειτουργία του Εθνικού 
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Κτηµατολογίου, άρχισε ταυτόχρονα να εξελίσσεται αδιόρατα και σταδιακά µια σηµαντικότατη 

"µεταλλαγή" σε πολιτικό, οικονοµικό και κοινωνικό επίπεδο, η οποία δεν έχει ακόµη πάρει τα 

οριστικά τελικά της χαρακτηριστικά και που φαίνεται να επηρεάζει αποφασιστικά, τόσο την µέση 

κοινωνική συνείδηση και την επικρατούσα αντίληψη για το Εθνικό Κτηµατολόγιο ως βασική 

µελέτη υποδοµής ανάπτυξης, όσο και την ίδια την σχετική µ' αυτό (ως θεσµό υπό ίδρυση και 

λειτουργία) πραγµατικότητα.  

Κι αυτό βέβαια παρά την ψήφιση τελικά απ' τη Βουλή λόγω αδρανειακής δυναµικής του 

Νόµου 1647/86 µετά από µαραθώνιες κι αντιφατικές διεργασίες στους κόλπους της Κυβέρνησης. 

Ορόσηµο γι' αυτή τη "µεταλλαγή" δεν ήταν, όπως ίσως θα ανέµενε λογικά κανείς, αυτή 

καθ' εαυτή κυρίως η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα κι η συνακόλουθη έναρξη 

µιας φυσιολογικής και συστηµατικής (θεσµικά και πρακτικά) διαδικασίας προσαρµογής της σε 

δοµές και λειτουργίες κοινοτικού, (υπερεθνικού) χαρακτήρα, όσο,  

(α)  η ραγδαία κι οβιδιακή µεταµόρφωση της σχετικής πολιτικής σηµαντικότατων τµηµάτων των 

πολιτικών δυνάµεων της χώρας, οι οποίες µεταβλήθηκαν, ή µεταβάλλονται συν τω χρόνω, 

από ακραιφνείς υπέρµαχοι µιας πολιτικής, εθνικά ανεξάρτητης, προγραµµατισµένης κι 

αυτοδύναµης ανάπτυξης, σε εξ ίσου ακραιφνείς υπέρµαχους της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης 

και  

(β)  οι πρόσφατες εξαιρετικά αρνητικές πολιτικές εξελίξεις, που αποτελούν βέβαια το ορατό µόνο 

τµήµα σε πολιτικό επίπεδο της βαθύτατης κρίσης της ελληνικής κοινωνίας των τελευταίων 

χρόνων και οι οποίες, απ' το τέλος ιδιαίτερα του 1983 και µετά, προδιέγραφαν νοµοτελειακά 

την σταδιακή υποβάθµιση ή και εγκατάλειψη αρχών και στόχων προγραµµατικού και 

σχεδιαστικού χαρακτήρα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και την επανεµφάνιση 

(και πολλές φορές σε χειρότερη µορφή) των γνωστών ευκαιριακών και περιστασιακών 

πολιτικών και πρακτικών του παρελθόντος.  

Ο εισηγητής ο οποίος µε το βιβλίο του "Κτηµατολόγιο και Αναδασµός. Πολιτική Γης" (Εκδ. 

Μαυροµµάτη, Αθήνα 1980, 1985 και 1989) αλλά και µε τη σχετική εκπαιδευτική κι ερευνητική 

δουλειά του των τελευταίων εικοσιπέντε ετών, υποστήριξε δηµόσια, σταθερά, την θεσµοθέτηση 

του Οργανισµού Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Χ.Ε.) για τον 

προγραµµατισµό και τον συντονισµό σ' εθνικό επίπεδο του συνόλου των δραστηριοτήτων που 

αποσκοπούν στην σύνταξη κι αποκεντρωµένη τήρηση και λειτουργία του Πολυδιάστατου, 

Αναπτυξιακού, Εθνικού Κτηµατολογίου, πιστεύω ότι νοµιµοποιείται να σχολιάσει σήµερα κριτικά 

τις συνέπειες της "µεταλλαγής" αυτής και τις πολύπλευρες επιπτώσεις της καθώς και τις 

προοπτικές του Εθνικού Κτηµατολογίου στις νέες συνθήκες.  

Και πιο συγκεκριµένα:  
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Τρία χρόνια µετά την θεσµοθέτηση του Ο.Κ.Χ.Ε. η λειτουργία του καρκινοβατεί.  

Πέρα απ' τις αιτίες που ο εισηγητής είχε επισηµάνει µε την κριτική του στο σχετικό σχέδιο 

νόµου και στις οποίες εκτεταµένα αναφέρθηκε στο πρώτο διήµερο για το Κτηµατολόγιο που 

οργάνωσε το Ε.Μ.Π. και την έλλειψη επαρκούς χρηµατοδότησης, βασικότερος κι ουσιαστικότερος 

λόγος γι' αυτό ήταν και είναι η εγκατάλειψη απ' την Κυβέρνηση βασικών αρχών του προγράµµατός 

της που αναγόρευαν το Εθνικό Κτηµατολόγιο ως ένα απ' τα βασικά εργαλεία υποδοµής της 

αναπτυξιακής πολιτικής.  

Έτσι,  

(α) τα καλούµενα "Ειδικά Κτηµατολόγια" ∆ασικό, Αµπελουργικό, Ελαιοκοµικό κ.λ.π. 

συνεχίζονται ή αδρανούν, ερήµην πάντως του Ο.Κ.Χ.Ε. (ο οποίος υποτίθεται ότι είναι ο 

θεσµοθετηµένος σχετικός κεντρικός επιτελικός συντονιστικός φορέας) απορροφώντας εν  

τούτοις ή και διασπαθίζοντας τα σχετικά κονδύλια µε τις γνωστές καταδικασµένες 

παραδοσιακές µεθόδους. 

(β)  ειδικές αναπτυξιακές δραστηριότητες όπως π.χ.  

- η Επιχείρηση Πολεοδοµική Ανασυγκρότηση  

- ο σχεδιασµός κι η πραγµατοποίηση των βέλτιστων αναδιαρθρώσεων καλλιεργειών  

- η αποδοτικότερη αξιοποίηση σχετικών χρηµατοδοτικών πρωτοκόλλων της Ε.Ο.Κ.  

- η εφαρµογή πολιτικής εκσυγχρονισµού και βελτίωσης των γεωργικών διαρθρώσεων  

- η τεκµηρίωση της κοινωνικοοικονοµικής σκοπιµότητας µεγάλων τεχνικών/αναπτυξιακών 

έργων, κ.λ.π. είτε αποδυναµώνονται αποφασιστικά ή εξακολουθούν ν' αντιµετωπίζονται 

(όταν αντιµετωπίζονται) µε τον γνωστό απ' το παρελθόν εµβαλωµατικό, περιστασιακό κι 

ευκαιριακό τρόπο, ερήµην των απαραίτητων ποιοτικών και µετρητικών στοιχείων 

υποδοµής που θα πρόσφερε το Εθνικό Κτηµατολόγιο,  

(γ)  εξακολουθούν να συνυπάρχουν οι παράλληλες και συχνά επικαλυπτόµενες αλλά και 

αλληλοαναιρούµενες πολιτικές των αρµοδίων για τα ∆ηµόσια Κτήµατα υπηρεσιών και 

φορέων, µε φανερές τις συνέπειες τόσο για την αξιόπιστη κι ακριβή απογραφή της δηµόσιας 

ακίνητης περιουσίας, όσο και για την προστασία και την βέλτιστη για το δηµόσιο συµφέρον 

και συντονισµένη αξιοποίησή της,  

(δ)  συνεχίζονται απρογραµµάτιστα κι ανεξάρτητα από µια ολοκληρωµένη στρατηγική που θα 

έπρεπε να έχει εκπονήσει ο Ο.Κ.Χ.Ε. οι αναθέσεις χαρτογραφικών, κτηµατολογικών, 

τοπογραφικών κ.λ.π. εργασιών από όλους τους φορείς του δηµόσιου τοµέα και της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, χωρίς καµιά µέριµνα, εκπλήρωσης κάποιων προϋποθέσεων και σεβασµού 

τεχνικών προδιαγραφών, που θα επέτρεπαν την άρτια τεχνικά ένταξη τους στη συνέχεια στο 

πρόγραµµα εργασιών του Εθνικού Κτηµατολογίου,  
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(ε)  οι χαρτογραφικές υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα εξακολουθούν να µη επικοινωνούν µεταξύ 

τους αλλά και µε τον Ο.Κ.Χ.Ε. και µε τα Πανεπιστήµια, µε αποτέλεσµα να καθυστερεί ή και 

να χάνει µεταξύ άλλων η χώρα µας, είτε µερικά ή και ολοσχερώς, τη δυνατότητα 

αξιοποίησης πολύτιµων πόρων και ειδικά σχετικά προγράµµατα της ΕΟΚ (π.χ. το πρόγραµµα 

αγροτικών στατιστικών µε εφαρµογή τηλεπισκοπικών µεθόδων, τα ΜΟΠ πληροφορικής 

κ.λ.π.)  

(στ)  η οκτάχρονη απ' το 1981 προσπάθεια για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της ακίνητης 

εκκλησιαστικής περιουσίας φαίνεται να συρρικνώνεται τελικά στην καλύτερη περίπτωση σε 

µια "άσκηση επί χάρτου" (και µάλιστα λευκού), στο βαθµό που καµιά πλευρά δεν γνωρίζει 

την αντικειµενική υλική βάση της σχετικής διαπραγµάτευσης.  

(ζ) συνεχίζεται όπως πάντα ασύδοτα αλλά και εκρηκτικά (και στην τρέχουσα προεκλογική 

περίοδο) η αυθαίρετη δόµηση και ιδιαίτερα η µεθοδευµένη αποψίλωση δασικών εκτάσεων, η 

καταπάτηση παραλιακών δηµοσίων εκτάσεων, η προέκταση της ξηράς µέσα στη θάλασσα 

για  αλλοίωση του αιγιαλού και µια σειρά άλλες προπαρασκευαστικές πράξεις διασπάθισης 

του φυσικού διαθέσιµου γη στις τουριστικές, τις αγροτικές, τις δασικές και τις αστικές 

περιοχές.  

(η) απελευθερώνονται οι ασκοί του Αιόλου για ακόµη µεγαλύτερες παρανοµίες στην χρήση κι 

εκµετάλλευση της γης µε βάση την απόφαση για ελεύθερη, χωρίς πολεοδοµικές άδειες και 

περιορισµούς πολιτικής γης, ανέγερση αγροτικών κτισµάτων απ' τους αγρότες / παραγωγούς. 

Παρά τις αγαθές ίσως προθέσεις του νοµοθέτη οι αγρότες / παραγωγοί και τα αγροτικά 

κτίσµατα, χωρίς κτηµατολογικό έλεγχο θα υποκατασταθούν ταχύτατα απ' τους γνωστούς 

εµπόρους γης και τις νέες αυθαίρετες και κερδοφόρες επιχειρήσεις τους. 

 

Κτηµατολόγιο από και µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση  

 

Επιχειρήσαµε ν' αναλύσουµε παραπάνω τις νέες συνθήκες µέσα στις οποίες µεταλλάσσεται 

και µεταβολίζεται η αντίληψη, η πολιτική αλλά και η µέση κοινωνική συνείδηση για το 

Κτηµατολόγιο, στο γενικότερο κλίµα της κοινωνικής και πολιτικής κρίσης και την συνολική 

κατάσταση του δηµόσιου βίου, που βέβαια προσανατολίζει ή τουλάχιστον επηρεάζει σε µεγάλο 

βαθµό, τόσο την βούληση, όσο και τις επιµέρους επιλογές της κεντρικής πολιτικής εξουσίας, να 

προωθήσει ή όχι το θεσµό του Κτηµατολογίου στην Ελλάδα.  

Το κλίµα της περιόδου 1974-1983, µε την επαρκή επιστηµονική τεκµηρίωση απ' το ΤΕΕ 

του ΠΣ∆ΑΤΜ και τα Πολυτεχνεία της χώρας της ανάγκης σύνταξης και τήρησης του Εθνικού 

Κτηµατολογίου ως βασικής µελέτης υποδοµής Ανάπτυξης και την σχετική οµοφωνία τουλάχιστον 
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των επιστηµονικών και κοινωνικών φορέων, (η οποία οδήγησε βέβαια και το κόµµα της 

αξιωµατικής αντιπολίτευσης να ψηφίσει τον Νόµο για τον Ο.Κ.Χ.Ε. το 1986) αποτελεί πλέον µια 

µακρινή ανάµνηση.  

Η ασυνέπεια κι η γενικότερη αναξιοπιστία της κυβερνητικής πολιτικής απ' το 1983 και 

δώθε σε βασικά πεδία της, καθορίζει τις νέες παραµέτρους του προβλήµατος αλλά και τη στάση 

και τις πολιτικές προτεραιότητες των άλλων κοµµάτων.  

Με νέο στοιχείο την λειτουργία πλέον του Ο.Κ.Χ.Ε. και την "δυνάµει" ουσιαστική 

παρέµβαση του στις εξελίξεις, (σύνταξη και κύρωση των τεχνικών προδιαγραφών, συνάρθρωση 

των σχετικών δηµόσιων υπηρεσιών, του προσωπικού και των εξοπλισµών τους, έλεγχος, 

συντονισµός και έγκριση των σχετικών προγραµµάτων όλου του δηµόσιου τοµέα, αυτοδύναµη, 

αποκεντρωµένη και αποσυγκεντροποιηµένη δοµή και λειτουργία του, σχεδιασµένη αξιοποίηση 

όλων των σχετικών πόρων του κρατικού προϋπολογισµού κ.λ.π.), ο εισηγητής θα ήθελε να 

επιχειρηµατολογήσει για µια ουσιαστικότερη παρέµβαση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην 

σύνταξη, τήρηση και λειτουργία του Κτηµατολογίου της Ελλάδας, χωρίς βέβαια να διαφεύγουν της 

προσοχής του κάποιοι σοβαροί ενεδρεύοντες κίνδυνοι, ακόµη κι από µια τέτοια προοπτική.  

Έτσι αν δεχθούµε, όπως είναι άλλωστε και προφανές:   

1. Ότι το βασικό επίπεδο συνήθους χρήσης και κοινωνικής χρησιµότητας των ποιοτικών και 

µετρητικών πληροφοριών του Κτηµατολογίου αναφέρεται κυρίως σε επιλογές, πράξεις και 

δραστηριότητες τοπικού χαρακτήρα.  

2. Ότι η συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών των πληροφοριών του, (ιδιοκτήτες, µελλοντικοί 

ιδιοκτήτες, ενοικιαστές, υπηρεσίες, µελετητές, επενδυτές κ.λ.π.), αλλά κι όσων άλλων 

νοµιµοποιούνται σχετικά, έχουν µια µόνιµη κυρίως σχέση µε το ∆ήµο ή τον Σύνδεσµο 

Κοινοτήτων στα όρια των οποίων κείνται οι υπό έρευνα µοναδιαίες 

ιδιοκτησίες/χρήσεις/εκµεταλλεύσεις γης (ΜΙΧΕΓ).  

3. Ότι είναι λογική, θεµιτή και τεχνικά και διοικητικά επιθυµητή ως και επιβαλλόµενη πολλές 

φορές, όχι µόνο η αυτονόητα αποκεντρωµένη τήρηση και ενηµέρωση των στοιχείων του 

Κτηµατολογίου, αλλά ακόµη κι αυτή η ίδια η σύνταξή του, ιδιαίτερα στις σηµερινές 

συνθήκες τεχνολογικής ανάπτυξης, (αυτοδύναµες - σ'επίπεδο νοµού ή και µεγάλων δήµων 

και συνδέσµων κοινοτήτων - µονάδες φωτογραµµετρικών και τηλεπισκοπικών αποδόσεων, 

τοπογραφικών/γεωδαιτικών/χαρτογραφικών εργασιών και συστηµάτων ολοκληρωµένων 

κτηµατολογικών και γεωγραφικών πληροφοριών γης).  

4. Ότι ο ∆ήµος κι Αναπτυξιακός Σύνδεσµος Κοινοτήτων αποτελούν αντικειµενικά:  

(α)πεδίο σχεδιασµού κι υποστήριξης τοπικών πρωτοβουλιών και δράσεων ανάπτυξης και 

συντονισµένης αξιοποίησης της δηµόσιας και δηµοτικής ακίνητης περιουσίας,  
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(β)πεδίο εύλογης ανταποδοτικής ωφέλειας υπηρεσιών κτηµατολογίου,  

(γ) το βέλτιστο δυνατό από άποψη τεκµηρίωσης διοικητικό επίπεδο διεκδίκησης κι 

αξιοποίησης κοινοτικών πόρων (κοινωνικό ταµείο - ταµείο περιφερειακής ανάπτυξης - 

FEOGA),  

(δ) τον πλέον νοµιµοποιηµένο κι αξιόπιστο φορέα προπαγάνδισης, ενηµέρωσης και 

πληροφόρησης των πολιτών τόσο για τις πολυδιάστατες ωφέλειες απ' την σύνταξη, 

τήρηση κι ενηµέρωση του Εθνικού Κτηµατολογίου, όσο και για τις υποχρεώσεις 

συµβολής τους στην πραγµατοποίηση των σκοπών του, (µε τους τίτλους ιδιοκτησιών και 

την ακριβή υπόδειξη των ορίων τους),  

(ε) τον αρµοδιότερο και πλέον αποδεκτό κοινωνικά φορέα ελέγχου, προστασίας και 

διαφύλαξης από καταπατήσεις, πολύτιµων ή και αναντικατάστατων για το κοινωνικό 

σύνολο φυσικών διαθεσίµων και χρήσεων γης,  

(στ)τον πλέον ευαισθητοποιηµένο κοινωνικό φορέα, για τον έλεγχο των διαδικασιών 

αγοραπωλησιών ελληνικής γης από ξένους και για την παρακολούθηση του 

περιβάλλοντος, 

αποδεικνύεται, ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση µπορεί ν' αποτελέσει, στο γενικότερο κλίµα 

κρίσης, την τελευταία γραµµή άµυνας του αναπτυξιακού θεσµού του Εθνικού 

Κτηµατολογίου, την ώρα ιδιαίτερα που αξίες και διαδικασίες, διαφάνειας, 

αντικειµενικότητας, προστασίας του δηµόσιου συµφέροντος, ορθολογισµού κι 

εκσυγχρονισµού βρίσκονται σε υποχώρηση.  

Αρκεί βέβαια να µη αναπαραχθούν (και µάλιστα πολλαπλασιαστικά)  και σε επίπεδο 

τοπικών εξουσιών, τα, όχι µόνο πρόσφατα, οδυνηρά φαινόµενα της κεντρικής εξουσίας.  
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