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Εθνικό Κτημτολόγιο

• Αποτελεί σύστημα οργανωμένων σε κτηματοκεντρική βάση νομικών, 
τεχνικών και άλλων πρόσθετων πληροφοριών για τα όλα τα ακίνητα 

της επικράτειας.

• Έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα (δίνοντας τη δυνατότητα καταχώρησης
πρόσθετων στοιχείων και πληροφοριών και παράλληλα την δυνατότητα
άντλησης πληροφοριών και από άλλους χρήστες και φορείς).

• Η ενεργή συμμετοχή του μηχανικού στο έργο του κτηματολογίου
( σύνταξη και τήρηση ) είναι τεράστιας σημασίας. 
Ο εντοπισμός της θέσης και των ορίων των ακινήτων και η ορθή 
απόδοσή τους στον κτηματολογικό χάρτη είναι τα θεμέλια για τη
σύνταξη και τήρηση  μίας αξιόπιστης κτηματολογικής βάσης.

Σκοπός μας να δημιουργηθεί μια αξιόπιστη κτηματολογική βάση



Το θεσμικό πλαίσιο για τη σύνταξη και τήρηση του Εθνικού Κτηματολογίου

συγκροτείται από δύο βασικά νομοθετήματα, ένα για την κτηματογράφηση

(νόμος 2308/95) και ένα για την τήρηση και λειτουργία του κτηματολογίου

(νόμος 2664/98) .

Και οι δυο αυτοί νόμοι συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν κατά τη

διάρκεια των κτηματογραφήσεων και της λειτουργία του κτηματολογίου από

την εμπειρία της εφαρμογής τους με στόχο την πληρότητα των δεδομένων

του κτηματολογίου, τη βοήθεια στον πολίτη και την πολιτεία γενικότερα.

Το θεσμικό πλαίσιο σύνταξης και τήρησης του Εθνικού Κτηματολογίου



Σύμφωνα λοιπόν με το ν. 2664/98, με την ολοκλήρωση της

κτηματογράφησης μιας περιοχής, παύει να ισχύει το σύστημα μεταγραφών

και υποθηκών και αντικαθίσταται με το σύστημα του Λειτουργούντος

Κτηματολογίου.

To τοπικό αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο λειτουργεί ως μεταβατικό

Κτηματολογικό Γραφείο και αναλαμβάνει τη λειτουργία του Κτηματολογίου

για την κτηματογραφημένη περιοχή αρμοδιότητάς του.

Το Κτηματολογικό Γραφείο είναι αρμόδιο για την καταχώριση των

εγγραπτέων πράξεων (νομικός έλεγχος), ενώ η ενημέρωση των

κτηματολογικών διαγραμμάτων γίνεται από την τεχνική υπηρεσία της Δ/νσης

Κτηματολογίου του Φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Το θεσμικό πλαίσιο τήρησης του Εθνικού Κτηματολογίου 



Υποθηκοφυλακεία της χώρας 

390 Υποθηκοφυλακεία        
της χώρας 



Λειτουργία Κτηματολογικών Γραφείων

 Τα μεταβατικά ΚΓ υπάγονται στο 
Υπουργείο Δικαιοσύνης

 Προϊστάμενος είναι ο 
Υποθηκοφύλακας

Μεταβατικό στάδιο λειτουργίας ΚΓ
(Ν 2664/98)

Σήμερα λειτουργούν 121 ΚΓ για 453 περιοχές



Περιφερειακές Υπηρεσίες Εθνικού Κτηματολογίου

(N.4512/2018)

θα συγχωνευθούν σε:

 17 ΚΓ, αρμόδια για 
τη λειτουργία του 
Κτηματολογίου 

&

 75 υποκατ/ματα
που θα παρέχουν 
τοπικά υπηρεσίες και 
θα τηρούν το σύστημα 
μεταγραφών και 
υποθηκών 



Περιφερειακή δομή Κτηματολογίου    (1/2)

α/α Κτηματολογικό 
Γραφείο Έδρα Υποκαταστήματα

1 Αν.Μακεδονίας & Θράκης Κομοτηνή Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα, 
Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη

2 Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη Καλαμαριά, Λαγκαδά

3 Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη Βέροια, Κιλκίς, Έδεσσα, Γιαννιτσά, 
Κατερίνη, Σέρρες, Πολύγυρος

4 Δυτικής Μακεδονίας Κοζάνη Γρεβενά, Καστοριά, Φλώρινα, 
Εορδαία

5 Ηπείρου Ιωάννινα Άρτα, Ηγουμενίτσα, Πρέβεζα

6 Θεσσαλίας Λάρισα Τύρναβος, Καρδίτσα, Βόλος, 
Σκιάθος, Τρίκαλα

7 Δυτικής Ελλάδας Πάτρα Αιγίου, Μεσολογγίου, Αγρινίου, 
Πύργου, Αμαλιάδας

8 Στερεας Ελλάδας Λαμία Λιβαδειάς, Θήβας, Χαλκίδας, 
Καρπενησίου, Άμφισσας

Περιφερειακές Υπηρεσίες Εθνικού Κτηματολογίου
(N.4512/2018)



Περιφερειακές Υπηρεσίες Εθνικού Κτηματολογίου
(N.4512/2018)

Περιφερειακή δομή Κτηματολογίου     (2/2)

α/α Κτηματολογικό Γραφείο Έδρα Υποκαταστήματα

9 Αθηνών Αθήνα Χαλανδρίου, Περιστερίου, 
Ηλιουπόλεως, Καλλιθέας

10 Αττικής Κορωπί Αμαρουσίου, Κηφισιάς, Αχαρνών, 
Ν.Ιωνίας, Ελευσίνας, Μαραθώνα

11 Πειραιώς & Νήσων Πειραιάς Γλυφάδα, Π.Φάληρο

12 Πελοποννήσου Τρίπολη Ναυπλίου, Κορίνθου, Σπάρτης, 
Καλαμάτας, Κυπαρισσίας

13 Βορείου Αιγαίου Μυτιλήνη Χίου, Ικαρίας, Σάμου, Λήμνου

14 Κυκλάδων Ερμούπολη Άνδρου, Θήρας, Τήνου, Μήλου, 
Μυκόνου, Νάξου, Πάρου

15 Κρήτης Ηράκλειο Ρέθυμνο, Χανιά, Αγ.Νικόλαος

16 Δωδεκανήσου Ρόδου Κάλυμνος, Πάτμος, Κάρπαθος, 
Κως, Λέρος

17 Ιονίων Νήσων Κέρκυρα Λευκάδα, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά-
Ιθάκη 



Περιφερειακές Υπηρεσίες Εθνικού Κτηματολογίου
(N.4512/2018)

Πλαίσιο Λειτουργίας με σκοπό την εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων

Παροχή ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών (ηλεκτρονική 

παραγγελία και έκδοση πιστοποιητικών, υπηρεσίες απομακρυσμένης 

έρευνας) προς τους πολίτες και τους επαγγελματίες (δικηγόρους, 

συμβολαιογράφους, μηχανικούς, δικαστικούς επιμελητές), ώστε αυτοί να 

εξυπηρετούνται χωρίς να είναι απαραίτητο να επισκέπτονται τα 

Κτηματολογικά Γραφεία. 

 Ήδη έχει υλοποιηθεί η ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών 

διαγραμμάτων, θα ακολουθήσει η ηλεκτρονική υποβολή συμβολαίων, 

η παραγγελία, πληρωμή και χορήγηση πιστοποιητικών, κα.



 Διάθεση του κτηματογραφικού διαγράμματος και σε ψηφιακή
διανυσματική μορφή

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς όφελος των συναλλασσομένων 



Με την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης οι εγγραφές του τελικού

αναμορφωμένου κτηματολογικού πίνακα αποτελούν τις αρχικές

κτηματολογικές εγγραφές , πάνω στις οποίες στηρίζεται κάθε

μεταγενέστερη εγγραφή δικαιώματος.

Το θεσμικό πλαίσιο τήρησης του Εθνικού Κτηματολογίου 

2014 : Πρώτη ηλεκτρονική υπηρεσία στη 
λειτουργία του Κτηματολογίου 

Εφαρμογή θέασης αρχικών εγγραφών - διαθέσιμη 
στους πολίτες 



Για κάθε ακίνητο ο δικαιούχος μπορεί να εμφανίσει το απόσπασμα ΚΦ και ΚΔ
επιλέγοντας «ΠΡΟΒΟΛΗ» στις αντίστοιχες στήλες
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Ψηφιακή λειτουργία & παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών Κτηματολογίου
Αρχικές εγγραφές στα Κτηματολογικά Βιβλία



Όλη η νομική πληροφορία που αφορά ένα ακίνητο αποτυπώνεται σε ένα

και μόνο Κτηματολογικό Φύλλο (ΚΦ), το οποίο περιέχει όλες τις

πληροφορίες που είχαν τα βιβλία των Υποθηκοφυλακείων, όπως στοιχεία

ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων κλπ με αποτέλεσμα να μειώνεται το

κόστος για τον πολίτη.

Τα κτηματολογικά φύλλα αποτελούν το Κτηματολογικό Βιβλίο το οποίο

τηρείται πλέον ψηφιακά.

Η χωρική πληροφορία που αφορά ένα ακίνητο αποτυπώνεται στο

κτηματογραφικό διάγραμμα .

Το θεσμικό πλαίσιο τήρησης του Εθνικού Κτηματολογίου 



Διορθώσεις αρχικών εγγραφών  - προθεσμίες – Οριστικοποίηση αρχικών 

εγγραφών

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπάρχει ανακρίβεια, η διόρθωσή τους

είναι δυνατή ολικά ή μερικά σε συγκεκριμένη όμως προθεσμία .

Για τις περιοχές των παλαιών προγραμμάτων κτηματογράφησης (περιοχές

που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν την έναρξη ισχύος του νόμου

3481/2006) στις οποίες την 30.11.2018 δεν είχε λήξει η ισχύουσα κατά το

χρόνο εκείνο προθεσμία διόρθωσης ή οι παρατάσεις της, όπως

ίσχυσαν, καθιερώνεται ενιαία, καθολική καταληκτική ημερομηνία

διόρθωσης η 31.12.2020. Για τα νέα προγράμματα ισχύει η 8ετία* και λήγει

31/12 του έτους που συμπληρώνεται η 8ετία .
Τα γεωμετρικά στοιχεία του ακινήτου δεν επηρεάζονται από την
οριστικοποίηση των αρχικών εγγραφών

Το θεσμικό πλαίσιο τήρησης του Εθνικού Κτηματολογίου 



Η Διεύθυνση Κτηματολογίου  είναι αρμόδια για:

• Την ενημέρωση των κτηματολογικών διαγραμμάτων .

• τη διασφάλιση της εύρυθμης και ομοιογενούς λειτουργίας των ΚΓ 

τον σχεδιασμό της οργάνωσης και εγκατάστασης των περιφερειακών 

υπηρεσιών 

• το συντονισμό, την υποστήριξη και εποπτεία των ΚΓ και την 

υποστήριξη των πληροφοριακών εφαρμογών τους

Κτηματολογικά Γραφεία &  Διεύθυνση Κτηματολογίου

Ο προϊστάμενος και οι υπάλληλοι του ΚΓ είναι αρμόδιοι για τη καταγραφή 

και διασφάλιση της ορθής τήρησης και ενημέρωσης της νομικής 

πληροφορίας, δηλαδή των περιγραφικών δεδομένων (εγγραπτέα

δικαιώματα, δικαιούχοι, πράξεις)



• Την έκδοση σχετικών οδηγιών και προδιαγραφών

• την ορθή τήρηση της κτηματολογικής βασης δεδομένων

• Την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας ως προς την ομοιογενή τήρηση 

της χωρικής πληροφορίας από τα ΚΓ

• Την αναβάθμιση και τον σχεδιασμό νέων εφαρμογών πληροφορικής για τα 

χωρικά δεδομένα κτηματολογίου

• την εισαγωγή των διαπιστευμένων τοπογράφων

Κτηματολογικά Γραφεία &  Διεύθυνση Κτηματολογίου



• Υλοποίηση του θεσμού του Διαπιστευμένου μηχανικού στη 

λειτουργία του Κτηματολογίου 

Με το  Ν.4164/2013, άρθρο 2, προβλέπεται η σύσταση στο ΥΠΕΝ ειδικού 

μητρώου διαπιστευμένων μηχανικών. Με ΠΔ ορίζονται οι προϋποθέσεις, 

η διαδικασία και τα ειδικότερα προσόντα εγγραφής στο μητρώο αυτό, 

καθώς και το πλαίσιο των παρεχομένων υποστηρικτικών τεχνικών 

υπηρεσιών προς τα ΚΓ. 

• Ενσωμάτωση στα παραδοτέα  των Διοικητικών Πράξεων 

προδιαγραφών για την απευθείας ένταξη τους στη κτηματολογική 

βάση 

.

 Σχεδιαζόμενες δράσεις προς υλοποίηση  



Κεντρικά διενεργούνται οι γεωμετρικές μεταβολές που επέρχονται 
στα κ.δ. από:
 Την καταχώρηση εγγραπτέων πράξεων  που επιφέρουν 

γεωμετρικές μεταβολές στα γεωτεμάχια:
Δικαιοπραξίες (μεταβιβάσεις, γονικές παροχές, συστάσεις διηρημένων 

ιδιοκτησιών, κατατμήσεις, προσκυρώσεις) 
Δικαστικές αποφάσεις 

 Την καταχώρηση Διοικητικών   πράξεων (ΠΕ, Πράξεις Αναλογισμού-
Τακτοποίησης, Απαλλοτριώσεις, Αναδασμοί, Διανομές-Παραχωρητήρια, 
καθορισμός Αιγιαλού)

 Διορθώσεις ορίων  (γεωμετρικών αστοχιών )
 Ν.2664/1998 άρθρο 8 , 19&2, 

19&4 19&Α 

Διεύθυνση Κτηματολογίου
Διαχείριση Χωρικών Δεδομένων 



 ….  στο άρθρο 19 Α προβλέπεται η βελτίωση της ακρίβειας των 

κτηματολογικών διαγραμμάτων σε ευρύτερη περιοχή  µε εφαρµογή

νεότερων και ακριβέστερων µεθόδων µέτρησης και απεικόνισης με τη 

συµµετοχή των ενδιαφεροµένων( ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ)                                                                                             

Σχετικές πληροφορίες μπορείτε                                                                                        

να βρείτε στην ιστοσελίδα                                                                                                

του φορέα   www.ktimatologio.gr 

Διεύθυνση Κτηματολογίου
Διαχείριση Χωρικών Δεδομένων 



Α΄φάση : επιλογή περιοχής
Σε  συνεργασία  με  τους  ενδιαφερόμενους  ΟΤΑ γίνεται   καταγραφή 

γεωμετρικών αστοχιών  σε εφαρμογή που έχει αναπτυχθεί από τον φορέα και 

τους διατίθεται για το σκοπό 

αυτό. Ακολουθεί η επεξεργασία 

των στοιχείων και η επιλογή 

των περιοχών προς                                                                                           

επαναπροσδιορισμό με την                                                                                          

εφαρμογή συγκεκριμένων κριτηρίων 
Β΄φάση : ανάθεση 
σχετικής μελέτης

Βελτίωση της ακρίβειας των κτηματολογικών διαγραμμάτων

«Επαναπροσδιορισμός της θέσης και των ορίων των ακινήτων»

Διεύθυνση Κτηματολογίου
Διαχείριση Χωρικών Δεδομένων 



 www.ktimatologio.gr 

Επαναπροσδιορισμός της θέσης και των ορίων των
ακινήτων

Presenter
Presentation Notes
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του προγράμματος του Εθνικού Κτηματολογίου - το πρόγραμμα διαχωρίζεται σε δύο φάσεις, την φάση της σύνταξης και την φάση της λειτουργίας- η αποκεντρωμένη οργάνωση και ανάπτυξη των λειτουργίων του αποτελεί προυπόθεση για την πραγματοποίηση του στόχου.Η εγκατάσταση και λειτουργία του Κτηματολογίου σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο είναι σημαντική, διότι: - φέρνει το έργο σε άμεση επαφή με τον πολίτη, 	- βοηθά στην κατανόηση της χρησιμότητας και των στόχων του, - ενισχύει το ενδιαφέρον και την εμπιστοσύνη του προς αυτό, - ενισχύει την προσπάθεια για την κοινωνική του αποδοχή.Η εφαρμογή του θεσμού του Κτηματολογίου σχετίζεται άμεσα με κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια. Το Εθνικό Κτηματολόγιο - λόγω κυρίως του χαρακτήρα του ως έργου υποδομής για τον προγραμματισμό και την ορθολογική διαχείριση του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο - καλείται να παίξει έναν επιπλέον σημαντικό ρόλο ως ικανού και αναγκαίου εργαλείου γαι την λήψη αναπτυξιακών και κοινωνικο-οικονομικών αποφάσεων.Η διερεύνηση της βέλτιστης δυνατής λύσης σε ότι αφορά την διοικητική διάρθρωση, την οργανωτική δομή, την λειτουργία και την στελέχωση των υπηρεσιών του, σε αποκεντρωμένο επίπεδο αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την πραγματοποίηση των λειτουργικών του στόχων. Η σύνταξη του Στρατηγικού Σχεδιασμού και του Κατευθυντήριου Σχεδίου της Περιφερειακής Ανάπτυξης του ΕΘνικού Κτηματολογίου απαιτεί μια σειρά διαδικασιών που αφορούν: *Τον γενικό σχεδιασμό του συστήματος Περιφερειακής Οργάνωσης και της διοικητικής του διάρθρωσης. *Τον καθορισμό και την διερεύνηση των βασικών Οργανωτικών, Τεχνικών και Οικονομικών Συνιστωσών του Σχεδίου της Περιφερειακής Ανάπτυξης. *Τον προγραμματισμό και συντονισμό όλων των απαραίτητων ενεργειών για την εφαρμογή του Κατευθυντήριου Σχεδίου.



Με το ν.4164/2013 (ΦΕΚ 156/Α)προστέθηκε νέα υποπαράγραφος στην

παρ.3 του άρθρου 6 ν.2664/98 η οποία αφορά στην έκδοση τεχνικής

εισήγησης για συζήτηση αγωγών ενώπιον Δικαστηρίων που αφορούν σε

διορθώσεις στα κτηματολογικά διαγράμματα.

Στόχος: η έγκαιρη εκτίμηση της τεχνικής συμβατότητας της αιτούμενης

γεωμετρικής μεταβολής σε σχέση με τα τηρούμενα στοιχεία .

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί και επεξεργαστεί (10500)αιτήσεις για

έκδοση τεχνικής εισήγησης

Ενημέρωση  κτηματολογικών διαγραμμάτων με δικαστικές 
αποφάσεις 



Αίτηση καταχώρισης Δικαστικής Απόφασης - ανεφάρμοστη

Κατά την εφαρμογή 
του ΤΔ στα ΚΔ 
επηρεάζονται 5 

γεωτεμάχια.

Σύμφωνα με το 
διατακτικό της ΔΑ 

επηρεάζονται 2 
γεωτεμάχια.

Εμβαδά σύμφωνα με τη ΔΑ:
1)   930,2τμ
2) 1.087,6τμ

Τα οποία προκύπτουν με 
επηρεαζόμενα 5 γεωτεμάχια.

Εμβαδά κατά την εφαρμογή 
της ΔΑ στα διατασσόμενα 

γεωτεμάχια:
1)   921,9τμ
2) 1016,3τμ

Διεύθυνση Κτηματολογίου
Διαχείριση Χωρικών Δεδομένων 



Με το ν.4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α) άρθρο 57 εισάγεται νέα διαδικασία,

αυτοματοποιημένου ελέγχου των ΔΓΜ. Ο μηχανικός θα έχει πλέον τη

δυνατότητα να ελέγχει από το γραφείο του το ΔΓΜ ώστε να εξασφαλιστεί η

πληρότητα των δικογράφων ως προς τα γεωμετρικά στοιχεία των

εμπλεκόμενων γεωτεμαχίων . Θα ακολουθήσει η έκδοση σχετικής υπουργικής

απόφασης η οποία θα καθορίζει τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής της

διαδικασίας .

Διεύθυνση Κτηματολογίου
Διαχείριση Χωρικών Δεδομένων 

Ενημέρωση  κτηματολογικών διαγραμμάτων με δικαστικές                

αποφάσεις 



Kτηματολογικό διάγραμμα
Αφορά  στο γεωτεμάχιο Α-Β-Γ-Δ-Α

(layer PST_KAEK)

Εφαρμογή τοπογραφικού 
διαγράμματος 

(layer TOPO_PROP)

Γεωμετρικές μεταβολές - Σύνταξη διαγράμματος 
γεωμετρικών   μεταβολών διόρθωσης ορίων

Διεύθυνση Κτηματολογίου
Διαχείριση Χωρικών Δεδομένων 



Απόσπασμα κτηματολογικού 

διαγράμματος
(layers AREA_D και AREA_A      )

Ενημερωμένο απόσπασμα 

κτηματολογικού διαγράμματος 
(layer DGM_PROP_FINAL)

Διεύθυνση Κτηματολογίου
Διαχείριση Χωρικών Δεδομένων 

Χωρικές μεταβολές - Σύνταξη διαγράμματος γεωμετρικών   
μεταβολών διόρθωσης ορίων



Βασικό στοιχείο για την ενημέρωση της χωρικής βάσης του 

κτηματολογίου : το τοπογραφικό διάγραμμα και το διάγραμμα 

γεωμετρικών μεταβολών 

Διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών 
Δ.Γ.Μ. ν.2664/98

Είναι το διάγραμμα που αφορά στην 
ενημέρωση των κτηματολογικών 

διαγραμμάτων 
σύμφωνα με το τοπογραφικό 

διάγραμμα  

WWW.ktimatologio.gr/Κτηματολόγιο σε λειτουργία/Συναλλαγές με το Κτηματολόγιο/ Χωρικές Μεταβολές
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Διαχείριση Χωρικών Δεδομένων 
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Διεύθυνση Κτηματολογίου
Διαχείριση Χωρικών Δεδομένων 

Χωρικές μεταβολές - Σύνταξη διαγράμματος γεωμετρικών   
μεταβολών διόρθωσης ορίων – μερική διόρθωση

Απόσπασμα κτηματολογικής βάσης εφαρμογή τοπογραφικού διαγράμματος 

Μη 
κτηματογραφημένη

περιοχή 



Διεύθυνση Κτηματολογίου
Διαχείριση Χωρικών Δεδομένων 

Χωρικές μεταβολές - Σύνταξη διαγράμματος γεωμετρικών   
μεταβολών διόρθωσης ορίων – μερική διόρθωση

Απόδοση υλοποιημένων και μη ορίων  απόδοση τμημάτων μεταβολής 



Διεύθυνση Κτηματολογίου
Διαχείριση Χωρικών Δεδομένων 

Χωρικές μεταβολές - Σύνταξη διαγράμματος γεωμετρικών   
μεταβολών διόρθωσης ορίων – μερική διόρθωση

Σύνταξη διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών



Λ

K

Λ

Διεύθυνση Κτηματολογίου
Διαχείριση Χωρικών Δεδομένων 

Σύνταξη διαγράμματος γεωμετρικών   μεταβολών που αφορά σε 
εγγραπτέα πράξη  κατάτμησης

Γραμμή 
τοπογραφικού 
διαγράμματος 

Γραμμή 
κτηματογραφικού

διαγράμματος 

Προϋπόθεση    οι αποκλίσεις  να είναι 
μικρές και το ακίνητο να  ταυτοποιείται

Presenter
Presentation Notes
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του προγράμματος του Εθνικού Κτηματολογίου - το πρόγραμμα διαχωρίζεται σε δύο φάσεις, την φάση της σύνταξης και την φάση της λειτουργίας- η αποκεντρωμένη οργάνωση και ανάπτυξη των λειτουργίων του αποτελεί προυπόθεση για την πραγματοποίηση του στόχου.Η εγκατάσταση και λειτουργία του Κτηματολογίου σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο είναι σημαντική, διότι: - φέρνει το έργο σε άμεση επαφή με τον πολίτη, 	- βοηθά στην κατανόηση της χρησιμότητας και των στόχων του, - ενισχύει το ενδιαφέρον και την εμπιστοσύνη του προς αυτό, - ενισχύει την προσπάθεια για την κοινωνική του αποδοχή.Η εφαρμογή του θεσμού του Κτηματολογίου σχετίζεται άμεσα με κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια. Το Εθνικό Κτηματολόγιο - λόγω κυρίως του χαρακτήρα του ως έργου υποδομής για τον προγραμματισμό και την ορθολογική διαχείριση του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο - καλείται να παίξει έναν επιπλέον σημαντικό ρόλο ως ικανού και αναγκαίου εργαλείου γαι την λήψη αναπτυξιακών και κοινωνικο-οικονομικών αποφάσεων.Η διερεύνηση της βέλτιστης δυνατής λύσης σε ότι αφορά την διοικητική διάρθρωση, την οργανωτική δομή, την λειτουργία και την στελέχωση των υπηρεσιών του, σε αποκεντρωμένο επίπεδο αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την πραγματοποίηση των λειτουργικών του στόχων. Η σύνταξη του Στρατηγικού Σχεδιασμού και του Κατευθυντήριου Σχεδίου της Περιφερειακής Ανάπτυξης του ΕΘνικού Κτηματολογίου απαιτεί μια σειρά διαδικασιών που αφορούν: *Τον γενικό σχεδιασμό του συστήματος Περιφερειακής Οργάνωσης και της διοικητικής του διάρθρωσης. *Τον καθορισμό και την διερεύνηση των βασικών Οργανωτικών, Τεχνικών και Οικονομικών Συνιστωσών του Σχεδίου της Περιφερειακής Ανάπτυξης. *Τον προγραμματισμό και συντονισμό όλων των απαραίτητων ενεργειών για την εφαρμογή του Κατευθυντήριου Σχεδίου.



)

Εκ = 5589 τμ
Ε αποτύπωσης = 4607,3 τμ 

Αποκλίσεις στο σχήμα 
& στις διαστάσεις 

γεωτεμαχίου 

Διεύθυνση Κτηματολογίου
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ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ



Οδηγίες για την σύνταξη Δ.Γ.Μ. www.ktimatologio.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ηλεκτρονική υποβολή 
διαγραμμάτων
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 υποχρεωτικά από 16/07/2018:

 τα τοπογραφικά  διαγράμματα που συντάσσονται και προσαρτώνται 
βάσει της κείμενης νομοθεσίας (ν.651/77, ν.4178/13) σε εγγραπτέες πράξεις 

για  όλη τη χώρα

 τα διαγράμματα γεωμετρικών μεταβολών (ΔΓΜ) (ν.2664/98) που 
υποβάλλονται με αιτήσεις  στα Κτηματολογικά  Γραφεία για την ενημέρωση ή τη 

διόρθωση των κτηματολογικών διαγραμμάτων.  

 και προαιρετικά τα τοπογραφικά  διαγράμματα  που προσαρτώνται στις 
εγγραπτέες πράξεις με βούληση των συμβαλλομένων  χωρίς να προβλέπεται σχετική 

υποχρέωση από τη νομοθεσία. 

Η ενημέρωση της χωρικής βάσης του κτηματολογίου θα γίνεται πλέον
από τα ψηφιακά διανυσματικά αρχεία που θα υποβάλλονται
ηλεκτρονικά στον υποδοχέα του Ε.Κ. σύμφωνα με όσα προβλέπονται
στο άρθρο 40 του ν4409/2016 και στην από 14.06.2018 Υπ. Αποφ
(ΦΕΚΔ2216/2018) μέσω ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής

Διεύθυνση Κτηματολογίου
Διαχείριση Χωρικών Δεδομένων 



Που θα βρούμε τις Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης των ψηφιακών 

διαγραμμάτων και την ειδική διαδικτυακή εφαρμογή για την 

ηλεκτρονική υποβολή  
www.ktimanet.gr/DiagramsApp/Account/LoginEngineer



 Ενημερώνει Φορείς για προδιαγραφές και τις απαιτούμενες διαδικασίες.

 Παρέχει τεχνική υποστήριξη στους προϊσταμένους των ΚΓ και των 
εμπλεκόμενων επαγγελματιών

 Αντιμετωπίζει ειδικά θέματα με την καταχώριση μιας  Διοικητικής Πράξης

 Συντάσσει και επικαιροποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές προσαρμογής των 

δεδομένων των ΔΠ στην κτηματολογική βάση

 Χορηγεί δεδομένα σε φορείς που συντάσσουν ΔΠ

 Ελέγχει, επεξεργάζεται και καταχωρεί ΔΠ, κατόπιν αιτήσεως στο ΚΓ

Διεύθυνση Κτηματολογίου
Διαχείριση Χωρικών Δεδομένων 

Υποστηρίζει την επεξεργασία και καταχώριση Διοικητικών Πράξεων
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Ενέργειες για την καταχώριση των Διοικητικών Πράξεων
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Οδηγίες αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Φορέα (www.ktimatologio.gr) 
στην ενότητα: «Σχετικά με εμάς\Θεσμικό Πλαίσιο\Αποφάσεις -

Εγκύκλιοι»

 καταχώρισης κυρωμένων πράξεων εφαρμογής,
 καταχώρισης κυρωμένων αναδασμών , 

 καταχώρισης αιγιαλού – παραλίας και παλαιού αιγιαλού και
 Υπό έκδοση η οδηγία καταχώρισης απαλλοτριώσεων 



• Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

• Υλοποίηση του θεσμού του Διαπιστευμένου μηχανικού στη 

λειτουργία του Κτηματολογίου 

Με το  Ν.4164/2013, άρθρο 2, προβλέπεται η σύσταση στο ΥΠΕΝ 

ειδικού μητρώου διαπιστευμένων μηχανικών. Με ΠΔ ορίζονται οι 

προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα ειδικότερα προσόντα εγγραφής 

στο μητρώο αυτό, καθώς και το πλαίσιο των παρεχομένων 

υποστηρικτικών τεχνικών υπηρεσιών προς τα ΚΓ. 

• Ενσωμάτωση στα παραδοτέα  των Διοικητικών Πράξεων 

προδιαγραφών για την απευθείας ένταξη τους στη κτηματολογική 

βάση 

.

Σχεδιαζόμενες δράσεις προς υλοποίηση  



Ευχαριστώ για την προσοχή σας !
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