Θαβάια, 17-06-2021
Αξηζ. Ξξση: 330

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ
ΒΔΛΗΕΔΙΝ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ
ΡΖΙ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505
E-mail:geoteeam@otenet.gr
Web site: www.geotee-anmak.gr

Πξνο:

Κνηλ.:

Όπσο ν πίλαθαο απνδεθηώλ

Όπσο ν πίλαθαο απνδεθηώλ

Ξιεξνθνξίεο: Ακπειίδεο Θεόδσξνο

Θέκα: «Αίηεκα γηα ηελ απόθηεζε δηθαηώκαηνο πξόζβαζεο ζην Θηεκαηνιόγην ζε Γεσηερληθνύο»
ρεη.: Απόθαζε π. Αξηζκ. 11206 ΔΜ 2021 (ΦΔΘ Β’ 1539/15-4-2021) ησλ πνπξγώλ Γηθαηνζύλεο,
Τεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Δπηθξαηείαο

Αμηόηηκνη θ. πνπξγνί,
Κε ηελ αλσηέξσ ζρεηηθή απόθαζε ζαο, δώζαηε πξόζβαζε ζε δηθεγόξνπο, δηθαζηηθνύο
επηκειεηέο, ζπκβνιαηνγξάθνπο θαη κεραληθνύο ζηηο θηεκαηνινγηθέο εγγξαθέο πνπ πεξηέρνληαη
ζηελ πεξηγξαθηθή θαη ρσξηθή βάζε ηνπ Δζληθνύ Θηεκαηνινγίνπ γηα ηελ άζθεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο. Ξαξαιείπνληαο όκσο ηνπο Γεσηερληθνύο θη ηδηαηηέξσο ηνπο
Γαζνιόγνπο, Γεσπόλνπο, Γεσιόγνπο θαη Ηρζπνιόγνπο ε πξόζβαζε ησλ νπνίσλ ζε απηά ηα
θηεκαηνινγηθά ζηνηρεία ζα είλαη πξνο όθεινο ηόζν ησλ πνιηηώλ όζν θαη ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ
γηα ηνπο ιόγνπο πνπ ζα ζαο εμεγήζνπκε παξαθάησ.
Ππγθεθξηκέλα, όπσο πηζαλόλ λα γλσξίδεηε, ηα ηειεπηαία ρξόληα βξίζθνληαη ζε αλάξηεζε νη
Γαζηθνί ράξηεο ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο ρώξαο καο θαη νη Γαζνιόγνη ζην πιαίζην ησλ
ζεζκνζεηεκέλσλ επαγγεικαηηθώλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ, όπσο απηέο θαζνξίδνληαη από ην άξζξν
10 παξ. ηζη) ηνπ Ξ.Γ. 344/2000 απαζρνινύληαη: «Πηε ζύληαμε ησλ δαζηθώλ ραξηώλ, ζύληαμε

κειεηώλ θσηνεξκελείαο θαη ηειεπηζθόπηζεο, θαζώο θαη ζηελ ρξεζηκνπνίεζε Γεσγξαθηθώλ
Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ (GIS) γηα ην ραξαθηεξηζκό, δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε εθηάζεωλ
δαζηθνύ

ελδηαθέξνληνο

γηα

επηζηεκνληθνύο,

δηνηθεηηθνύο,

δηθαζηηθνύο,

θηεκαηνινγηθνύο ή άιινπο ζθνπνύο», ελώ ζην άξζξν 11 παξ. 3 ηνπ ίδηνπ Ξ.Γ. ε απαζρόιεζε
δαζνιόγνπ κε ακνηβή είλαη ππνρξεσηηθή ζε όια απηά ηα αληηθείκελα γηα ηε ζύληαμε ησλ ζρεηηθώλ
κειεηώλ.
Θηλνύκελνη ζε απηά πιαίζηα νη ηδηώηεο δαζνιόγνη κέιε ηνπ ΓΔΥΡΔΔ κεηαμύ άιισλ
απαζρνινύληαη θαη κε ηελ ππνβνιή αληηξξήζεσλ ζπκβνπιεπηηθά εθ κέξνπο ησλ ελδηαθεξόκελσλ

πνιηηώλ, θαηά ησλ αλαξηεκέλσλ δαζηθώλ ραξηώλ. Δθόζνλ δε νη Γαζνιόγνη εξγάδνληαη ζην
δεκόζην εμεηάδνπλ απηέο ηηο αληηξξήζεηο θαη γεληθόηεξα δηαρεηξίδνληαη ηηο δεκόζηεο δαζηθέο
εθηάζεηο πξνο όθεινο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Όκσο γηα ηελ ππνβνιή ηεο αληίξξεζεο θαηά
ησλ πξνζσξηλά αλαξηεκέλσλ δαζηθώλ ραξηώλ εθ κέξνπο ησλ πνιηηώλ ζα πξέπεη λα
ζηνηρεηνζεηεζεί ηόζν ην έλλνκν ζπκθέξνλ όζν θαη λα πξνζδηνξηζηνύλ ηα όξηα ηνπ γεσηεκαρίνπ.
Αλ ν Γαζνιόγνο ζύκβνπινο ηνπ ελδηαθεξόκελνπ πνιίηε δελ έρεη ηε ζρεηηθή πξόζβαζε ζην
θηεκαηνινγηθό θύιιν θαη δηάγξακκα, ζα πξέπεη ν θάζε ελδηαθεξόκελνο πνιίηεο λα δεηήζεη απηά
ηα ζηνηρεία από ηα εθάζηνηε θηεκαηνινγηθά γξαθεία επσκηδόκελνο ην ζρεηηθό θόζηνο θαη κε
ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο. Γελ ζπκβαίλεη όκσο απηή ε ηαιαηπσξία ησλ πνιηηώλ ζηηο πεξηπηώζεηο
όπνπ ν κεραληθόο ή ν δηθεγόξνο εθηειεί ρξέε ζπκβνύινπ ηνπ θάζε ελδηαθεξόκελνπ πνιίηε γηα ηελ
ππνβνιή αληηξξήζεσλ θαηά ησλ δαζηθώλ ραξηώλ αθνύ πιένλ νη κεραληθνί θαη νη δηθεγόξνη έρνπλ
πξόζβαζε ζηηο ζρεηηθέο θηεκαηνινγηθέο εγγξαθέο ηνπ Δζληθνύ Θηεκαηνινγίνπ. Σίζεηαη ζπλεπώο
θαη ην δήηεκα ηεο άληζεο κεηαρείξηζεο κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ επαγγεικαηηθώλ θιάδωλ
ζε έλα δήηεκα όπσο είλαη ε ζύληαμε ησλ Γαζηθώλ Σαξηώλ όπνπ νη Γαζνιόγνη, σο εθ ησλ νπθ άλεπ,
είλαη από επηζηεκνληθήο άπνςεο νη θαζ’ ύιελ γλώζηεο ηνπ ζρεηηθνύ Γαζνινγηθνύ αληηθεηκέλνπ ησλ
δαζηθώλ ραξηώλ. Ππλεπώο θαη’ αληηζηνηρία ζα πξέπεη λα δνζεί αλάινγε πξόζβαζε ζηνπο
Γαζνιόγνπο ζηηο ζρεηηθέο θηεκαηνινγηθέο εγγξαθέο ηνπ Δζληθνύ Θηεκαηνινγίνπ, πξνο όθεινο
όισλ ησλ Ξνιηηώλ, ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ θαη ηνπ Φπζηθνύ Ξεξηβάιινληνο γηα ηελ νξζή θαη
ηάρηζηε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ησλ δαζηθώλ ραξηώλ πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ήδε
αληηκεησπίδεη ζνβαξά πξνβιήκαηα. Δπηπξόζζεηα ε πξόζβαζε απηή είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή θαη
γηα ηνπο Γαζνιόγνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο ησλ θαζεθόλησλ ηνπο.
Γηα ηνλ Γεσπνληθό θιάδν θαη εηδηθόηεξα γηα πνιινύο ζπλαδέιθνπο Γεσπόλνπο ηνπ δεκόζηνπ ή
ηδησηηθνύ ηνκέα, πνπ είηε εξγάδνληαη ζηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο θαη θνξείο πνπ απαζρνινύληαη ζε
ζέκαηα δηαρείξηζεο δεκόζησλ εθηάζεσλ (εξγαδόκελνη ζε Γηεπζύλζεηο Ξνιηηηθήο Γεο, ζην ΞΑΑΡ,
ζηνλ ΝΞΔΘΔΞΔ θαη αιινύ), είηε έρνπλ αδεηνδνηεζεί από ηνλ ΝΞΔΘΔΞΔ σο ηδησηηθά Θέληξα
πνδνρήο Γειώζεσλ (Θ..Γ.) – θνξείο ππνβνήζεζεο ησλ αγξνηώλ γηα ηε ζπκπιήξσζε θαη
ππνβνιή ηεο Δληαίαο Αίηεζεο ζην ΝΠΓΔ, είλαη επίζεο απαξαίηεηε ε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ηνπο
ζηηο ζρεηηθέο θηεκαηνινγηθέο εγγξαθέο ηνπ Δζληθνύ Θηεκαηνινγίνπ. Γηα ηνπο κελ Γεσπόλνπο ηνπ
δεκνζίνπ είλαη πξνθαλήο ε ζρεηηθή αλάγθε πξόζβαζεο, γηα ηνπο δε Γεσπόλνπο πνπ εξγάδνληαη
ζηα ΘΓ, ε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ηνπο ζηηο θηεκαηνινγηθέο εγγξαθέο ηνπ Δζληθνύ
Θηεκαηνινγίνπ, ζα ηνπο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα πηζηνπνηνύλ θαη λα δηαζηαπξώλνπλ ηελ νξζόηεηα
ησλ ζηνηρείσλ ησλ δεινύκελσλ αγξνηεκαρίσλ ζην ΝΠΓΔ από ηνπο αγξόηεο. Ραπηνπνηώληαο έηζη,
κε απηή ηε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο, ηα δεινύκελα αγξνηεκάρηα ιακβάλνληαο γλώζε γηα ηα
δηαγξάκκαηα ηνπο, ηηο δηαζηάζεηο ησλ αγξνηεκαρίσλ, ηα όξηα απηώλ, ηνλ ΘΑΔΘ ηνπο, ην
ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο ηνπο, πξνζηαηεύνληαο παξάιιεια θαη ηηο θαηαπαηεκέλεο δεκόζηεο εθηάζεηο
θ.α.. Κόλν ηόηε ζα εμαζθαιηζηεί ε νξζή ζύληαμε ηνπ Νινθιεξσκέλνπ Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη

Διέγρνπ (ΝΠΓΔ) ηνπ ΝΞΔΘΔΞΔ γηα ηελ ρνξήγεζε ησλ θνηλνηηθώλ επηδνηήζεσλ, απνθεύγνληαο έηζη
ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ θη άιισλ δηνηθεηηθώλ κέηξσλ από ηελ Δ.Δ., όπσο έρεη ζπκβεί ζε πιείζηεο
πεξηπηώζεηο ζην παξειζόλ, δεκηώλνληαο ηόζν ην Διιεληθό δεκόζην όζν θαη ηνπο Έιιελεο αγξόηεο.
Δπηπξόζζεηα, ε πξόζβαζε απηή ζηηο θηεκαηνινγηθέο εγγξαθέο ηνπ Δζληθνύ Θηεκαηνινγίνπ είλαη
απαξαίηεηε θαη γηα ηνπο Γεσπόλνπο εθηηκεηέο ηνπ ΔΙΓΑ θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ εθηηκήζεσλ ηνπο
γηα ηελ νξζή ηαπηνπνίεζε ησλ δεισκέλσλ δεκησζέλησλ εθηάζεσλ θαη ηε ζσζηή κεηέπεηηα
θαηαβνιή ησλ ζρεηηθώλ απνδεκηώζεσλ. Θαζώο θαη θαηά ηε δηελέξγεηα πξαγκαηνγλσκνζύλεο από
Γεσπόλνπο ηνπ δεκνζίνπ (θαηόπηλ ππεξεζηαθήο ή δηθαζηηθήο εληνιήο) ή Γεσπόλνπο ηνπ ηδησηηθνύ
ηνκέα θαη πάιη γηα ηελ νξζή ηαπηνπνίεζε ησλ δεισκέλσλ εθηάζεσλ. Όπσο επίζεο ε πξόζβαζε
απηή είλαη απαξαίηεηε γηα ηνπο Γεσιόγνπο γηα ηελ νξζή ζύληαμε από απηνύο ησλ ζρεηηθώλ
κειεηώλ θαη πξαγκαηνγλσκνζπλώλ θαη γηα ηνπο Ηρζπνιόγνπο όζνλ αθνξά ηηο κειέηεο
ηρζπνθαιιηέξγεηαο εζσηεξηθώλ πδάησλ.

Αμηόηηκνη θ. πνπξγνί,
Έρνληαο ππόςε όια ηα αλσηέξσ πνπ ζαο αλαιύζακε, παξαθαινύκε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε
ηεο αλωηέξω ζρεηηθήο απόθαζεο ζαο, ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηνπο Γεωηερληθνύο ζηα
δηθαηνύκελα πξόζωπα γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηώκαηνο πξόζβαζεο θη έξεπλαο ζηα
θηεκαηνινγηθά ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2 απηήο ηεο απόθαζεο. Ξξόθεηηαη
γηα κηα ηξνπνπνίεζε πνπ ζπκβαδίζεη κε ηνπο θαλόλεο δηθαίνπ, δηαζθαιίδεη ηε δεκόζηα πεξηνπζία
θαη ηελ ίζε κεηαρείξηζε κεηαμύ επαγγεικαηηθώλ θιάδσλ θαη πνιηηώλ θαη ηνπο θαλόλεο ειεύζεξνπ
αληαγσληζκνύ, γηα ην θνηλό όθεινο. Ξέξαλ ηνπ γεγνλόηνο όηη κε δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο θνηλήο
ππνπξγηθήο απόθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ, νύηε ζε
βάξνο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Λ.Ξ.Γ.Γ. «Διιεληθό Θηεκαηνιόγην».

Ν Ξξόεδξνο ηεο Γ.Δ.
ηνπ ΓΔΥΡΔ.Δ.
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