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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, ζεκαληηθά ηκήκαηα ηεο γεο αλήθνπλ ή ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ θξάηνπο ή 

ελφο δεκφζηνπ θνξέα. ε νξηζκέλεο ρψξεο φιε ε γε αλήθεη ζην θξάηνο κε ηνπο θαηνίθνπο λα 

έρνπλ δηθαηψκαηα ρξήζεο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα παξέρνπλ δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο αζθάιεηαο 

ησλ ζπκβνιαίσλ πνπ θαηέρνπλ. Απηφ πνπ θάλεη ην θξάηνο κε ηε γε πνπ ειέγρεη είλαη πηζαλφ λα 

έρεη ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ επεκεξία κηαο θνηλσλίαο (Grover & Elia, 2011). Σν επίθεληξν 

ηεο εξγαζίαο είλαη ε δηαρείξηζε ηεο θξαηηθήο γεο αλεμάξηεηα απφ ηε θχζε ησλ δηθαησκάησλ 

πνπ έρεη ην θξάηνο επί ηεο γεο απηήο θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζε λα 

βειηησζεί ε δηαρείξηζε ηεο.  

Δπνκέλσο, κέζσ ηεο παξνχζεο δηαηξηβήο γίλεηαη πξνζπάζεηα λα αλαιπζεί εκπεξηζηαησκέλα ην 

κείδνλ ζέκα ηεο θξαηηθήο ηδηνθηεζίαο ζηελ Κχπξν. Πνιιά παξαδείγκαηα θαη αλαθνξέο έρνπλ 

δεκνζηεπηεί θαηά θαηξνχο γηα ζθαλδαιψδε θαηαζπαηάιεζε θαη θαθή δηαρείξηζε ηεο θξαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο. Κξαηηθέο γαίεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί αθφκε απφ πνιηηηθνχο ζε πξνεθινγηθνχο 

πεξηφδνπο.   

ηελ αλάγθε ηεο επεμήγεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αμηνπνίεζεο ηεο θξαηηθήο γεο,  αξρηθά γίλεηαη 

αλαθνξά ζηηο έλλνηεο ηη είλαη θξαηηθή ηδηνθηεζία θαη πνηα ε ζεκαζία ηεο ηφζν γηα ην θξάηνο, 

φζν θαη γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο πνιίηεο. Δπίζεο θαζνξίδεηαη ην πνζνζηφ ηεο Κξαηηθήο Ηδηνθηεζίαο 

θαη πνηεο θαηεγνξίεο πθίζηαληαη ζηελ Κχπξν. ηελ ζπλερεία εμεηάδεηαη πσο δηαρεηξίδνληαη νη 

θξαηηθέο ηδηνθηεζίεο ζηελ Κχπξν, πνηνη θνξείο εκπιέθνληαη γηα ηε δηαρείξηζε ηεο, πνηνο έρεη ηε 

ηειηθή επζχλε γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο θξαηηθήο γεο θαη πσο πεξηήιζε ζηελ θπξηφηεηα ηνπ 

θξάηνπο. Γίλεηαη, επίζεο, αλαθνξά, ζην Άξζξν 18 ηνπ Πεξί Αθίλεηεο Ηδηνθηεζίαο (Γηαθαηνρή, 

Δγγξαθή θαη Δθηίκεζε) Νφκνο (Κεθ.224). 

Ζ κειέηε, σζηφζν, εζηηάδεηαη, ζηε κε ηθαλνπνηεηηθή έιεπζε νηθνλνκηθψλ εηζξνψλ απφ ηελ 

αμηνπνίεζε ηέηνησλ αθηλήησλ ζηα ηακεία ηεο Γεκνθξαηίαο, πνπ είλαη ν αληηθεηκεληθφο ηεο 

ζθνπφο. Γη’ απηφ ην ιφγσ εμεηάδεηαη πσο δηαρεηξίδεηαη ε θξαηηθή γε ζήκεξα ζηελ Κχπξν θαη 

πσο απηή κπνξεί λα βειηησζεί.. Δπηκέξνπο ζηφρνη ηεο έξεπλαο, βάζε ελφο βέιηηζηνπ 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ/πιαηζίνπ γηα ηελ νηθνλνκηθή αμηνπνίεζε ηεο θξαηηθή γεο ζηελ Κχπξν 

είλαη νη: 
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1) χληνκε αλαθνξά/επεμήγεζε γηα ην ηη είλαη θξαηηθή ηδηνθηεζία, ηηο θαηεγνξίεο ηεο, γηα 

ηε ζεκαζία πνπ έρεη γηα ην θάζε θξάηνο θαζψο επίζεο γηα ηνλ ηξφπν πνπ δηαρεηξίδεηαη ηφζν 

ζηελ Κχπξν φζν θαη ζηνλ ππφινηπν θφζκν (παγθνζκίσο). 

2) Παξαδείγκαηα Καιήο Πξαθηηθήο ζηε δηαρείξηζε θξαηηθψλ γαηψλ.  

3) Δληνπηζκφο πξνβιεκάησλ ζηε δηαρείξηζε θξαηηθήο ηδηνθηεζίαο ζηελ Κχπξν. 

4) Αλάιπζε θξαηηθήο γεο ζε κηα θαζνξηζκέλε πεξηνρή κειέηεο γηα ην ζθνπφ εμαγσγήο 

απνηειεζκάησλ.  

5) Να δνζνχλ εηζεγήζεηο γηα ηε βέιηηζηε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε/αμηνπνίεζε/ εθκεηάιιεπζε 

ηφζν γηα ην ππφ εμέηαζε ηεκάρην φζν θαη γεληθφηεξα γηα ηηο θξαηηθέο γαίεο. 

Γηα ηελ αλάιπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο, γίλεηαη έξεπλα ζηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε 

γηα ηελ αλαδήηεζε φξσλ. Γίλεηαη, επίζεο, αλαθνξά ζηα ηζηνξηθά ζηνηρεία ηελ ρξήζεο ηεο γεο, 

ηα ζρεηηδφκελα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαρείξηζε ηεο γεο ζηελ Κχπξν θαη ηη ιχζεηο 

πξνηείλνληαη . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


