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Μία από τις λίγες θετικές μνημονικές υποχρεώσεις της χώρας είναι η ολοκλήρωση του
Εθνικού Κτηματολογίου μέχρι το 2020. Αυτό πρακτικά σημαίνει ολοκλήρωση της
κτηµατογράφησης και των κυρωμένων δασικών χαρτών, καθώς και δημιουργία ενιαίου
συστήματος λειτουργίας κτηµατολογίου πανεθνικής κάλυψης. Να σημειωθεί ότι το
κτηματολόγιο είναι έργο αυτοχρηματοδοτούμενο με κύριους πόρους τα έσοδα από την
καταβολή του παγίου τέλους κτηματογράφησης και χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ.
Παρά τις συνεχείς διαβεβαιώσεις του αρμόδιου Υπουργού ότι η πορεία του
Κτηματολογίου δρομολογείται ταχύτατα, τα έργα έχουν παγώσει. Οι δασικοί χάρτες,
για παράδειγμα, το κατεξοχήν περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό εργαλείο, 4 χρόνια μετά
την επανεκκίνηση της προσπάθειας έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό μικρότερο από 1%.
Όπως περιγράφεται σε υπόμνημα του Επαγγελματικού Σωματείου Τεχνικών
Επιστημόνων Κτηματολογίου και του Συλλόγου Δικηγόρων στο Κτηματολόγιο, η ΕΚΧΑ
έχει ουσιαστικά κηρύξει στάση πληρωμών έναντι των πελατών και προμηθευτών της, η
νέα διοίκηση έχει πάψει να συνεδριάζει, με αποτέλεσμα να «παγώσει» οποιαδήποτε
λήψη απόφασης για θέματα που αφορούν τις τρέχουσες μελέτες, ενώ κτηματολογικά
γραφεία έχουν αρχίσει να κλείνουν.
Είναι ενδεικτικό ότι ενώ τον Οκτώβριο του 2013 ο Υπουργός ΠΕΚΑ είχε
ενημερώσει ότι ξεκινάει πρόγραμμα με 28 επιμέρους νέα έργα κτηματογράφησης
συνολικού προϋπολογισμού 572 εκατομμυρίων ευρώ, με νέα προκήρυξη που αφορά το
42% των δικαιωμάτων της χώρας, και ενώ θα έπρεπε, η διαγωνιστική διαδικασία που
έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει εξελιχθεί.
Στο προαναφερθέν υπόμνημα μάλιστα αφήνονται υπόνοιες για αφαίρεση 250
εκατομμυρίων ευρώ από την ΕΚΧΑ Α.Ε. καθώς χαρακτηριστικά σημειώνεται:
«αναρωτιέται κανείς, αν τα ανταποδοτικά τέλη που εισπράχθηκαν και εισπράττονται
ακόμα από τους πολίτες διατίθενται για τους εκ του νόμου σκοπούς ή διατίθενται προς
εξυπηρέτηση αλλότριων και άσχετων με τα έργα του Κτηματολογίου σκοπούς».
Κατόπιν των παραπάνω,
ερωτάται ο κ. Υπουργός:




Γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία των 28 μελετών
κτηματογράφησης; Σε ποιους λόγους οφείλεται το πάγωμα
κτηματογραφήσεων, κατάρτισης δασικών χαρτών, λειτουργίας
οριστικών κτηματολογικών γραφείων;
Έχουν διατεθεί χρήματα της ΕΚΧΑ ΑΕ για σκοπούς άσχετους με τα έργα
του Κτηματολογίου;
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