
 
ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

 

ΚΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ Ή ΚΑΣΑΠΑΣΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΟΙΟ 

ΣΕΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ; 

Είλαη γλσζηό όηη ε ρώξα καο είλαη από ηηο ειάρηζηεο ρώξεο ηεο Επξώπεο πνπ 

δε δηαζέηνπλ Εζληθό Κηεκαηνιόγην θαη Δαζνιόγην, κε απνηέιεζκα λα 
νξγηάδνπλ νη θαηαπαηήζεηο θαη ε εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο δεκόζηαο γεο, κε 

ηελ αλνρή ησλ αζηηθώλ θπβεξλήζεσλ ΝΔ, ΠΑΟΚ, ΤΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ΤΡΙΖΑ 

θιπ. Πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζνπλ ηηο κεγάιεο θαπηηαιηζηηθέο 

εθκεηαιιεύζεηο ηα ίδηα ζπκθέξνληα, κεηέηξεςαλ ην Εζληθό Κηεκαηνιόγην ζε 

«Εζληθό... Καηαπαηνιόγην», ππνρξεώλνληαο ην ιαό λα πιεξώλεη θη από 
πάλσ! Έηζη ινηπόλ πξνέθπςε Κηεκαηνιόγην πξηλ ην Δαζνιόγην – δαζηθνύο 

ράξηεο!!! 

Ήδε, ε ζύληαμε ηνπ Εζληθνύ Κηεκαηνινγίνπ γίλεηαη κε όξνπο 

απηνρξεκαηνδόηεζεο (“ηέιε θηεκαηνινγίνπ” θιπ.), επηβάιινληαο λέα 

ραξάηζηα ζηνπο εξγαδόκελνπο. Έηζη θαιείηαη ν ιαόο λα ην ρξεκαηνδνηήζεη 
κε δηζ. επξώ, πιεξώλνληαο πνιιαπιά «θηεκαηόζεκα», 35 επξώ αλά 

ηδηνθηεζία θαη θάπνηα επηπιένλ επξώ γηα θάζε αίηεζε δηόξζσζεο ιαζώλ ζηελ 

θηεκαηνγξάθεζε. Να ζεκεησζεί, όηη ζε πεξηνρέο πνπ ήδε έρεη πινπνηεζεί ην 

έξγν, όπσο ε Λεπθάδα, έρνπλ αλαθεξζεί ιάζε ζηελ θηεκαηνγξάθεζε πνπ 

έθζαζαλ  ζην 90%(!!!).  

Σν ΣΕΕ αξσγόο ζηελ πξνζπάζεηα ησλ αζηηθώλ θπβεξλήζεσλ γηα ηελ 
εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ πνιηηηθώλ ζπλδηνξγαλώλεη ελεκεξσηηθά ζεκηλάξηα 

κε ηηο εηαηξείεο - θνηλνπξαμίεο πνπ έρνπλ αλαιάβεη ηελ ζύληαμε ηνπ 

θηεκαηνινγίνπ αλά πεξηνρέο γηα λα θάλεη ζσζηά ν ζπλάδειθνο ηνπνγξάθνο 

– πνιηηηθόο κεραληθόο, πνπ ηξέρεη γηα ςίρνπια από ηνλ μεδνπκηζκέλν 
εξγαδόκελν – ζπληαμηνύρν, λα ζπληάμεη θαη λα αλαξηήζεη ηνπνγξαθηθά ηα 

νπνία ζα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη εηαηξείεο πνπ «θηεκαηνγξαθνύλ» γηα λα 

εηζπξάμνπλ εθαηνκκύξηα  Επξώ γηα ηελ θηεκαηνγξάθεζε πνπ 

δηεθπεξαηώλνπλ νη απηναπαζρνινύκελνη κεραληθνί.  

Οη θπβεξλήζεηο θαη νη πιεηνςεθίεο ζην ΣΕΕ  πνπ εθθξάδνπλ θαη εθαξκόδνπλ 

ηέηνηεο πνιηηηθέο, κε δνιώκαηα ηύπνπ λνκηκνπνίεζε εκηππαίζξησλ, 
ηαθηνπνίεζε  απζαίξεησλ,  ελεξγεηαθά πηζηνπνηεηηθά, θηεκαηνιόγην πνπ 

έρνπλ γίλεη θαζεζηώο γηα ηελ απαζρόιεζε ησλ κεραληθώλ, πξνζπαζνύλ λα 

θιείζνπλ ην ζηόκα ησλ κεραληθώλ από δηεθδηθήζεηο γηα ηα δηθαηώκαηα ζηελ 

εξγαζία, ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε θαη λα κπνξέζνπλ λα πινπνηήζνπλ ην 

έξγν ηνπο. 

 ΣΕΕ ιεηηνπξγεί ζαλ ηερληθόο ζύκβνπινο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 
ζπκθεξόλησλ ησλ κεγάισλ ηερληθώλ εηαηξεηώλ, ησλ κεγάισλ 

επηρεηξεκαηηθώλ νκίισλ θαη όρη ζαλ ηερληθόο ζύκβνπινο ησλ ιατθώλ 

ζπκθεξόλησλ, ησλ εξγαδόκελσλ, ησλ απηναπαζρνινύκελσλ, ησλ 

κηθξνκεζαίσλ αγξνηώλ. 

 


