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Περιεχόμενα  

 

• Λειτουργία  Κτηματολογικών Γραφείων - Υφιστάμενη 
κατάσταση  

 

• Ψηφιακή λειτουργία & παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
Κτηματολογίου  
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τοπογραφικών διαγραμμάτων 

 

• Σχεδιαζόμενες δράσεις προς υλοποίηση 
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Το “Ελληνικό Κτηματολόγιο”, ΝΠΔΔ υπό την εποπτεία του ΥΠΕΝ (N.4512/2018), 

ως φορέας σύνταξης και τήρησης του Εθνικού Κτηματολογίου : 
 

 Σχεδιάζει, αναθέτει και επιβλέπει την υλοποίηση των έργων 
κτηματογράφησης   

 
 Σχεδιάζει και υποστηρίζει την εγκατάσταση των Κτηματολογικών 

Γραφείων και εποπτεύει την λειτουργία τους  

Το σύστημα του Εθνικού Κτηματολογίου  

 
Ελληνικό Κτηματολόγιο : 
Κεντρικά Γραφεία:        Μεσογείων 288, Αθήνα 
Περιφερειακό Κέντρο: Τσιμισκή 136, Θεσσαλονίκη  

                        



Ηλεκτρονικά Διαγράμματα Ν.4409/16  

Αφορούν 

 ΟΤΑ (προ Καποδίστρια): 396 

 Συνολ. έκταση:  9.656 Km² 

 Συνολ. δικαιώματα: 11.069.163 
Εμπλεκόμενα υποθηκοφυλακεία: 117 

Τρέχοντα προγράμματα κτηματογράφησης: 

Προγράμματα κτηματογράφησης που έχουν ολοκληρωθεί: 

 Εξελίσσεται η κτηματογράφηση για το 26% των δικαιωμάτων της 
χώρας (~9.700.000 δικαιώματα)  
 Για το υπόλοιπο της χώρας που αφορά στο 45% των συνολικών 
δικαιωμάτων (~17.000.000 δικαιώματα) έχουν υπογραφεί οι 
συμβάσεις για την πλειοψηφία των έργων κτηματογράφησης (Δεκ. 2017) 

Υφιστάμενη κατάσταση 
Προγράμματα κτηματογράφησης 
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ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

ΓΥΘΕΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 

ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΡΥΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 

ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΣΙΦΝΟΥ 

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 

ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 

ΕΠΙΛΙΜΝΙΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΣΠΑΤΩΝ 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΣΥΚΕΑΣ 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΣΥΜΗΣ 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΣΥΡΟΥ  

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α’ ΠΑΠΑΓΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΥ-ΓΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΒΟΡ. 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ ΚΡΟΚΕΩΝ ΠΑΡΑΧΕΛΩΙΤΙΔΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΠΑΤΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

ΘΗΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ 

ΘΟΥΡΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΧΙΟΥ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΗΛΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ 

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

ΑΓΙΑΣΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΓΟΥΣ 

ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΤΑΣ 

ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΣΤΡΟΥΣ 

ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 

ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΒΥΡΩΝΑ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

Υφιστάμενη κατάσταση  
Λειτουργία Κτηματολογικών Γραφείων 
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Από τα 117 ΚΓ : 
 115  Μεταβατικά Κτηματολογικά Γραφεία (Ν 2664/98) 
     2  Κτηματολογικά Γραφεία (Θεσσαλονίκης, Πειραιώς) για 

15 κτηματογραφημένους ΟΤΑ της χώρας (ν. 4277, ΦΕΚ 156Α – 
01/08/2014)    

Υφιστάμενη κατάσταση  
Λειτουργία Κτηματολογικών Γραφείων 

Τα μεταβατικά ΚΓ υπάγονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και 
ελέγχονται από τον αρμόδιο εισαγγελέα, τα ΚΓ στο ΥΠΕΝ 

 
Αρμοδιότητα Υπ. Δικαιοσύνης (Προϊστάμενος ΚΓ, οδηγίες, 
υποστήριξη από «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», προσωπικό, παροχή 
τεχνογνωσίας) 

 
Προϊστάμενος ο Υποθηκοφύλακας 
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ΚΓ Θεσσαλονίκης 

Υφιστάμενη κατάσταση  
Λειτουργία Κτηματολογικών Γραφείων 

Από τα 117 ΚΓ λειτουργούν  
 26 σε έμμισθα Υποθ/κεία και  
 91 σε άμισθα Υποθ/κεία 
 
Για τα ΚΓ που λειτουργούν σε έμμισθα 
Υποθ/κεία  
οι δαπάνες 
 στέγασης (μίσθωσης & διαμόρφωσης χώρου)  
 υλικοτεχνικής υποδομής,  
 στελέχωσης (συμπληρωματικής του προσωπικού 

υποθ/κείου) &  
 λειτουργίας 

        βαρύνουν το «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» 

       (πρώην ΕΚΧΑ ΑΕ)  (Ν. 2664/98) 

Με πρόσφατα Π.Δ. (28.09.2017) εμμισθοποιήθηκαν 16 
Υποθηκοφυλακεία και ταυτόχρονα συγχωνεύθηκαν 4. 

Σήμερα λειτουργούν 391 Υποθηκοφυλακεία  

(33 έμμισθα – 358 άμισθα) 
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Ενημέρωση για αρχικές εγγραφές 
παρέχεται από τα ΚΓ  

 

και από το 
www.ktimatologio.gr 

 

2014 : Πρώτη υπηρεσία στη λειτουργία του Κτηματολογίου ενόψει 
της οριστικοποίησης αρχικών εγγραφών  

 
Εφαρμογή θέασης αρχικών εγγραφών - διαθέσιμη στους πολίτες  

 

Ψηφιακή λειτουργία & παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών Κτηματολογίου 
Αρχικές εγγραφές στα Κτηματολογικά Βιβλία 
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Απαιτούνται οι κωδικοί πρόσβασης του taxisnet  
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Ψηφιακή λειτουργία & παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών Κτηματολογίου 
Αρχικές εγγραφές στα Κτηματολογικά Βιβλία 
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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 
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Οριστικοποίηση αρχικών εγγραφών - Προθεσμία διόρθωσης  
 

• ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη περιέρχονται στο Δημόσιο 
• μόνο ενοχικές αξιώσεις εγείρει ο δικαιούχος 
για την προστασία του καλόπιστου συναλλασσόμενου 

 

 Για τα πρώτα 96 ΚΓ (έναρξη λειτουργίας ΚΓ πριν Ν.4164/2013):  14 έτη 

 Για τα νέα ΚΓ (έναρξη λειτουργίας ΚΓ μετά τον Ν.4164/2013):  7 έτη 
 

 Για περιοχές που οριστικοποιούνται εντός του 2018 - τρίμηνη 
παράταση  

Ψηφιακή λειτουργία & παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών Κτηματολογίου 
Αρχικές εγγραφές στα Κτηματολογικά Βιβλία 

Δεν αφορά διορθώσεις ορίων γεωτεμαχίων 
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Οριστικοποιήσεις αρχικών εγγραφών εντός 2017 

OTA 
Κτηματολογικό 

Γραφείο 
Ημερομηνία 

οριστικοποίησης 

ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΥΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 30/7/2017 

ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 30/7/2017 

ΑΣΤΡΟΥΣ ΑΣΤΡΟΥΣ 11/9/2017 

ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 18/9/2017 

ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 2/10/2017 

Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 2/10/2017 

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 16/10/2017 

ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ ΑΣΤΡΟΥΣ 26/10/2017 

ΓΛΙΝΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 30/10/2017 

ΑΒΑΤΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 4/11/2017 

ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 11/11/2017 

ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 13/11/2017 

ΑΙΓΕΙΡΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 18/11/2017 

ΜΕΘΩΝΗΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 4/12/2017 

ΕΡΑΣΜΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 4/12/2017 

ΜΕΣΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 8/12/2017 

ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 8/12/2017 

ΛΑΙΙΚΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 8/12/2017 

ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ 8/12/2017 

ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΡΤΑΣ 15/12/2017 

ΠΗΓΩΝ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ 18/12/2017 

ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 29/12/2017 

ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 29/12/2017 

Εντός του 2017 σε 16 ΚΓ 
οριστικοποιήθηκαν οι α’ 
εγγραφές για 23 ΟΤΑ. 

Ψηφιακή λειτουργία & παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών Κτηματολογίου 
Αρχικές εγγραφές στα Κτηματολογικά Βιβλία 

2003 λειτούργησε το πρώτο 
ΚΓ στο Πολύκαστρο Κιλκίς 
 
8/2017  
ολοκληρώθηκε η 14-ετια & 
οριστικοποιήθηκαν οι 
αρχικές κτηματολογικές 
εγγραφές.  
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Μέχρι το τέλος του 2018 
ακόμα 62 ΟΤΑ που 
υπάγονται σε 37 ΚΓ θα 
μπουν στην ίδια διαδικασία. 

Οριστικοποιήσεις αρχικών εγγραφών εντός α’ εξαμήνου 2018 

OTA 
Κτηματολογικό 

Γραφείο 
Ημερομηνία 

οριστικοποίησης 

ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 7/4/2018 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 15/4/2018 

ΑΡΕΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 20/4/2018 

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 22/4/2018 

ΜΕΣΗΣ (ΠΑΓΟΥΡΙΩΝ) ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 26/4/2018 

ΦΑΛΑΝΝΗΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 26/4/2018 

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 28/4/2018 

ΣΕΡΒΩΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 28/4/2018 

ΑΣΠΡΟΥ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 29/4/2018 

ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ 29/4/2018 

ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 5/5/2018 

ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 9/5/2018 

ΒΡΙΛΗΣΙΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 17/5/2018 

ΒΑΛΤΟΝΕΡΩΝ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 11/6/2018 

ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 18/6/2018 

ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ 21/6/2018 

ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 28/6/2018 

ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 29/6/2018 

ΛΑΓΙΟΥ ΚΡΟΚΕΩΝ 29/6/2018 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΡΕΣΠΩΝ 29/6/2018 

Συνολικά μέχρι σήμερα σε 
18 ΚΓ έχουν 
οριστικοποιηθεί οι 
εγγραφές για 26 ΟΤΑ. 

Ψηφιακή λειτουργία & παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών Κτηματολογίου 
Αρχικές εγγραφές στα Κτηματολογικά Βιβλία 
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Προσανατολισμός στην ψηφιακή τήρηση δεδομένων, ηλεκτρονική υποβολή 
στοιχείων, διασύνδεση με φορείς και υπηρεσίες   

Ψηφιακή λειτουργία & παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών Κτηματολογίου 
Υπηρεσίες διασύνδεσης προς τρίτους  

Ψηφιακές υπηρεσίες διασύνδεσης προς τρίτους (διάθεση υποβάθρων 
και εφαρμογών) 
 
• Διασύνδεση με υπολογιστικά συστήματα Υπ. Οικονομικών & 

Ανεξ.Αρχη Δημ.Εσόδων για ανταλλαγή στοιχείων (εκδόθηκε σχετική ΥΑ) 
 

• Παροχή υπηρεσίας στο ΤΕΕ για τον χωρικό προσδιορισμό και την 
υποβολή προστίμων για τα αυθαίρετα 
 

• Διάθεση υποβάθρων και εφαρμογής στην  Ε.Ε.Τ.Α.Α. για τη διαχείριση 
ακίνητης περιουσίας 

 
• Εφαρμογή ώστε το Υπ. Οικονομικών, οι δικαστικές και διωκτικές 

αρχές να ελέγχουν στοιχεία οφειλετών ή παραβάσεων 
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Παροχή Υπηρεσιών Θέασης ορθοφωτογραφιών σε περισσότερους από 
600 φορείς, υπηρεσίες, εταιρείες και Υπουργεία 

Ψηφιακή λειτουργία & παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών Κτηματολογίου 
Υπηρεσίες διασύνδεσης προς τρίτους  



Ηλεκτρονικά Διαγράμματα Ν.4409/16  

 

 

 

 

Ψηφιακή λειτουργία & παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών Κτηματολογίου 
Υπηρεσίες διασύνδεσης προς τρίτους  

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τη διαδικασία της κτηματογράφησης  
προς πολίτες και Αναδόχους μελετών  

(διαδικτυακή δήλωση, πληρωμή, γραφείο αναδόχου, επεξεργασία, κλπ)  

Μέσω της εφαρμογής αναδόχων 
καταγράφονται όλα τα εισερχόμενα 
του γραφείου κτηματογράφησης. 
Η «Ελληνικό Κτηματολόγιο» είναι σε θέση 
να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή ΟΛΕΣ τις 
συναλλαγές του αναδόχου με τον πολίτη. 
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Εφαρμογές θέασης της ανάρτησης των δασικών χαρτών και 
υποβολή αντιρρήσεων (για τους πολίτες) 

Ψηφιακή λειτουργία & παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών Κτηματολογίου 
Υπηρεσίες διασύνδεσης προς τρίτους  
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Διάθεση υποβάθρων και εφαρμογής για την ψηφιακή απεικόνιση  

των ορίων σχεδίων πόλης και οικισμών  
για την ανάρτηση των δασικών χαρτών 

Ψηφιακή λειτουργία & παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών Κτηματολογίου 
Υπηρεσίες διασύνδεσης προς τρίτους  
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Όλα τα κτηματολογικά στοιχεία τηρούνται ψηφιακά σε κεντρική βάση 
δεδομένων και διαχειρίζονται μέσω εφαρμογής  που αναπτύχθηκε από την 
«Ελληνικό Κτηματολόγιο» και υποστηρίζει όλες τις υπηρεσίες που 
παρέχονται από τα  ΚΓ. 

      

1. Καταχώριση εγγραπτέων πράξεων. 
 

2. Παροχή πληροφοριών & έρευνα στα 
αρχεία των Κ.Γ. 

 
3.  Χορήγηση πιστοποιητικών, 

αντιγράφων και αποσπασμάτων 

Ψηφιακή λειτουργία & παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών Κτηματολογίου 
Κτηματολογικά Γραφεία 
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Η πρόσβαση  των ΚΓ στη βδ γίνεται μέσω διαδικτύου    
 
Εφαρμόζεται πολιτική ασφάλειας: 
 καταγραφή των ενεργειών των χρηστών (logging) για περαιτέρω 

επεξεργασία, τήρηση αντιγράφων ασφαλείας σε θυρίδα, 
κρυπτογραφημένη μεταφορά δεδομένων 

 
 λειτουργία Κέντρου Δεδομένων (ένα από τα 3 πιο ισχυρά της 

Δημόσιας Διοίκησης) & Κέντρου Αντιμετώπισης Καταστροφής 
(Disaster Recovery Center) σε ειδικές εγκαταστάσεις στην Αττική - 
ενημερώνεται οn line 

 
o Το σύστημα αποθήκευσης δεδομένων μπορεί να φιλοξενήσει όλα τα 

συμβόλαια και όλα τα χωρικά δεδομένα της χώρας σε ένα χώρο  
     10 τ.μ. 
o Η ισχύς του κέντρου δεδομένων μπορεί να εξυπηρετήσει σχεδόν όλες 

τις δράσεις GIS της δημόσιας διοίκησης 

 

 

Ψηφιακή λειτουργία & παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών Κτηματολογίου 
Κτηματολογικά Γραφεία 
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Στο κέντρο δεδομένων έχουν 
καταχωρηθεί : 

 2,1 εκ. πράξεις από το 2003 έως σήμερα  

 από περίπου 900 λογαριασμούς χρηστών 
ΣΠΕΚ  

 σε 116 ΚΓ   

 

Καθημερινά καταχωρούνται 650 νέες συναλλαγές  

 

Ψηφιακή λειτουργία & παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών Κτηματολογίου 
Κτηματολογικά Γραφεία 
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Για την πλήρως ψηφιακή λειτουργία των ΚΓ όλα τα αναλογικά αρχεία 
ψηφιοποιούνται:    

      
 Σαρώθηκε το αρχείο τίτλων όλων των εμμίσθων ΚΓ  (με ιδια μέσα 

σαρώθηκαν ~7 εκατομ. σελίδες και τοπογραφικά)  
 Τα αρχεία κτηματογράφησης των νέων προγραμμάτων παραλαμβάνονται 

ψηφιοποιημένα 
 
Θεσμοθετήθηκε: 
 Η αποκλειστικά ψηφιακή τήρηση κτηματολογικών βιβλίων (ΚΦ, 

αλφαβητικά ευρετήρια) 
 

 Η υποχρεωτική ηλεκτρονική τήρηση όλων των αρχείων των ΚΓ 
(υποχρεωτική εφαρμογή με ΥΑ) – σάρωση και στα άμισθα ΚΓ βάσει 

προδιαγραφών-  οδηγιών και δειγματοληπτικών ελέγχων ποιότητας 

                                                                                     
 Η ψηφιακή παραλαβή-πρωτοκόλληση εγγράφων & υπολογισμός 

τελών μέσω ενιαίας εφαρμογής από όλα τα ΚΓ 
       (υποχρεωτική εφαρμογή με ΥΑ) 

 
 

      

Ψηφιακή λειτουργία & παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών Κτηματολογίου 
Κτηματολογικά Γραφεία 
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 Τα κτηματολογικά στοιχεία (χωρική & περιγραφική βδ) 

 τα  αρχεία  (συμβόλαια, συνυποβαλλόμενα, στοιχεία κτηματογράφησης)  

 τα Κτηματολογικά διαγράμματα & ορθοφωτοχάρτες   

 

 

τηρούνται ψηφιακά 

Ψηφιακή λειτουργία & παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών Κτηματολογίου 
Κτηματολογικά Γραφεία 
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             Η ψηφιακή λειτουργία επιτρέπει νέες λειτουργικότητες 
 

Απομακρυσμένη επεξεργασία εγγραπτέων πράξεων για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση φόρτου από άλλα ΚΓ 

Ψηφιακή λειτουργία & παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών Κτηματολογίου 
Κτηματολογικά Γραφεία 
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Η ψηφιακή λειτουργία επιτρέπει την πλήρως ηλεκτρονική έρευνα σε 
όλα τα κτηματολογικά στοιχεία, εντός του ΚΓ 

1. Στα ΚΦ & ΚΔ  
 
2. Στα σαρωμένα 
εισερχόμενα έγγραφα 
 
3. Στα στοιχεία  
του αρχείου 
κτηματογράφησης 

 

Ψηφιακή λειτουργία & παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών Κτηματολογίου 
Κτηματολογικά Γραφεία 
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Πρόκειται για υπηρεσίες που παρέχονται μέσω διαδικτύου και 
αφορούν στη: 

 
   Διαβαθμισμένη ηλεκτρονική πρόσβαση στη βδ του   
   Κτηματολογίου όλων των εμπλεκομένων επαγγελματιών για έρευνα 
 
  Ηλεκτρονική υποβολή συμβολαίων και τοπογραφικών διαγραμμάτων  
   με χρήση ψηφιακής υπογραφής. 

 

 Χορήγηση πιστοποιητικών για όλη τη χώρα 
 

   Διαδικτυακή πρόσβαση των πολιτών στα στοιχεία των ακινήτων 
τους και ηλεκτρονική παραγγελία πιστοποιητικών γι’ αυτά. 

Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
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Στόχος: απλοποίηση των διαδικασιών συναλλαγής με το κτηματολόγιο,  

υπο τις προϋποθέσεις : 

 

 
  Να προκύπτει η ίδια νομική βεβαιότητα όπως στην συναλλαγή στο ΚΓ  

 
  Διατήρηση των ρόλων και της υπευθυνότητας των εμπλεκομένων με 
τη χρήση προηγμένων ηλεκτρονικών υπογραφών και ισχυρής 
πιστοποίησης 

 
  Διατήρηση της ακεραιότητας των στοιχείων από το σημείο 
παραγωγής έως το ΚΓ 

Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
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Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
Ενέργειες ως σήμερα  

 

 για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

 
 
 
 
 
  

1. Ένταξη τμήματος του έργου στο ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020  
 

2. Σύσταση ομάδας εργασίας (11ος 2014) με πρωτοβουλία της «ΕΚΧΑ ΑΕ»      
με εκπροσώπους φορέων (ΤΕΕ, συντονιστικής συμβ.συλλόγων, ολομέλειας 
δικηγορικών συλλόγων, δικαστικών επιμελητών, υποθηκοφυλάκων)  
 

3. Ανάπτυξη εφαρμογών- έλεγχος από ομάδα εργασίας 
 

4. Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων για τους χρήστες των 
εφαρμογών (Αθήνα, Θεσ/κη, Τρίπολη, Ηράκλειο, Πάτρα) 
 

5. Τροποποιήθηκε η νομοθεσία όπου ήταν αναγκαίο 
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Τροποποιήθηκε η νομοθεσία (Ν. 4164/2013) για  να δοθεί η δυνατότητα:  

 

α) ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για καταχώριση εγγραπτέων πράξεων στα 
ΚΓ και  

β) ηλεκτρονικής πληρωμής τελών και δικαιωμάτων για την εγγραφή τους στα 
κτηματολογικά βιβλία.   

 

Ψηφίστηκε διάταξη νόμου (άρθρο  40 ,ν. 4409/2016) για την ηλεκτρονική 
υποβολή από τους συντάκτες τους σε υποδοχέα της «Ελληνικό 

Κτηματολόγιο»  

α) των τοπογραφικών διαγραμμάτων που προσαρτώνται στα συμβόλαια και 
στις λοιπές  εγγραπτέες πράξεις όλης τη χώρας και  

β) των ΔΓΜ που συνυποβάλλονται με τις αιτήσεις στα ΚΓ.                      

Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
Ενέργειες ως σήμερα  
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Προωθούνται οι απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις:  

 

1. ΥΑ του Υπ. Περιβάλλοντος για τα διαγράμματα των εγγραπτέων πράξεων 

 τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής,  

 τις τεχνικές προδιαγραφές των ψηφιακών διαγραμμάτων και  

 την έναρξη ισχύος της ηλεκτρονικής υποβολής 

 

2. ΚΥΑ για πρόσβαση στα κτηματολογικά στοιχεία, για ηλεκτρονική υποβολή 
συμβ/κών πράξεων, αιτήσεων πιστοποιητικών, λοιπών εγγραπτέων πράξεων 
στα ΚΓ.   

 

3. Τροποποίηση της ΥΑ  55776/14 σχετικά με την έναρξη της υποχρέωσης για 
δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές διαβίβασης των πράξεων 
αρμοδιότητάς τους. 

 

Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
Ενέργειες ως σήμερα  
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Ολοκληρώθηκε η διαδικτυακή εφαρμογή της  ηλεκτρονικής υποβολής 
συμβολαιογραφικών πράξεων στα ΚΓ και βρίσκεται σε δοκιμαστικό περιβάλλον  

 
Είσοδος σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

 
                                                                             Σύνδεση με υπηρεσία 

 

 

Επιλογή ηλεκτρονικής υπηρεσίας 

 

 

 

Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
Ενέργειες ως σήμερα  
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Από την 21η  Δεκεμβρίου  2015, έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία  η 
διαδικτυακή εφαρμογή  της ηλεκτρονικής διαβίβασης σε ψηφιακή βδ του Φορέα  
των μεταγεγραμμένων στα Υποθ/κεία συμβ/κών πράξεων. 

  
Περιλαμβάνει τη  συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας με τα βασικά 
στοιχεία της πράξης και την διαβίβαση του εγγράφου.  
 
Σκοπός:   
α) να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία των πράξεων  στην κτηματογράφηση της 
χώρας προς όφελος του πολίτη 
β) να συλλέγεται στην κεντρική βδ του Κτηματολογίου πληροφορία που θα παρέχει 
στοιχεία για την αγορά γης (real estate market). 
 
 
Αναμένεται η ολοκλήρωση της εφαρμογής για τη διαβίβαση των λοιπών 
εγγραπτέων πράξεων (αγωγές, κατασχέσεις) 

 
 

Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
Ενέργειες ως σήμερα  
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Η ομάδα εργασίας συνεχίζει τις εργασίες της που αφορούν : 
 
1. στο σχεδιασμό των διαδικασιών : 

• για την ηλεκτρονική παραγγελία και έκδοση πιστοποιητικών, 
αντιγράφων και αποσπασμάτων από επαγγελματίες και πολίτες 

• για την ηλεκτρονική υποβολή των λοιπών εγγραπτέων πράξεων 
(αγωγές, κατασχέσεις)  

 
2. στην μελέτη του θέματος της διαβαθμισμένης ηλεκτρονικής 

πρόσβασης στα κτηματολογικά στοιχεία, ώστε να  δοθούν υπηρεσίες 
απομακρυσμένης έρευνας στη βδ του Κτηματολογίου σε επαγγελματίες 

 

Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
Ενέργειες ως σήμερα  
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Ηλεκτρονική υποβολή  διαγραμμάτων 

για όλη τη χώρα – κτηματογραφημένες και μη περιοχές 

 

Έναρξη πιλοτικής λειτουργίας του συστήματος    

(από 2/11 έως την έναρξη της υποχρεωτικής λειτουργίας) 

        

         Για την έγκαιρη προετοιμασία και εξοικείωση των χρηστών μηχανικών 

         Περιέχονται όλες οι λειτουργικότητες της εφαρμογής εκτός της «Υποβολής» 

 

 

 

 

 

 
 

Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
Ενέργειες ως σήμερα  
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Με την υποβολή του 
διαγράμματος,  
ο μηχανικός 
ενημερώνεται για 
τα ΚΑΕΚ που 
επηρεάζονται 

 
 

Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών  
Ηλεκτρονική υποβολή  διαγραμμάτων 

 

 

Το υποβαλλόμενο διάγραμμα 
εμφανίζεται πάνω στον 
ορθοφωτοχάρτη  
 

Δυνατότητα εμφάνισης του 
πάνω στα κτηματολογικά 
διαγράμματα  
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Μέχρι σήμερα έχουν 
καταχωρηθεί 117 ΔΠ  
που αφορούσαν 39.000 ακίνητα 
και έχουν χορηγηθεί στοιχεία 
για 135.000 ακίνητα,  
σε  309 ΔΠ  

 

Ηλεκτρονική υποβολή Διοικητικών πράξεων - εκτός εφαρμογής  
 

Συντάσσονται βάσει προδιαγραφών  και υποβάλλονται στα ΚΓ και στην 
ΚΥ για επεξεργασία και καταχώριση  
Έχουμε αυτοματοποιήσει την επεξεργασία τους, αναπτύσσουμε εφαρμογές 
και τυποποιούμε διαδικασίες ελέγχου και καταχώρισης.  

 Σχεδιαζόμενες δράσεις προς υλοποίηση  
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Διοικητικές  πράξεις υπό επεξεργασία 

  
 
 

 Σχεδιαζόμενες δράσεις προς υλοποίηση  
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 Υλοποίηση περιφερειακής δομής Κτηματολογίου (ν.4512/2018) 
Συγχωνεύσεις & υπαγωγή Γραφείων στον Φορέα -Προϋπόθεση οι ηλ. υπηρεσίες 

 
 Διαπιστευμένοι μηχανικοί 
Πρόβλεψη στο Ν.4164/2013, άρθρο 2,  σύστασης 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.  
 
Στην εισαγωγή του θεσμού αυτού στηρίζεται ο σχεδιασμός μας για την περιφερειακή 
δομή του Κτηματολογίου  

 

 Θεσμοθέτηση ζώνης συμβατότητας στη λειτουργία του 
Κτηματολογίου 

Ολοκληρώνεται η μελέτη επιπτώσεων από την εφαρμογή της σε δείγμα 
κτηματογραφημένων περιοχών προς επιβεβαίωση της μη διατάραξης των 
συναλλαγών.  

 
 Βελτίωση της ακρίβειας των κτηματολογικών διαγραμμάτων  

  

 

 Σχεδιαζόμενες δράσεις προς υλοποίηση  
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Πρόκειται για την αποκατάσταση εκτεταμένων 
αστοχιών στη γεωμετρική απεικόνιση των 
ακινήτων στα κτηματολογικά διαγράμματα, 
τέτοιας μορφής, που ήταν δύσκολο να 
αντιμετωπιστούν μεμονωμένα από τους ιδιοκτήτες. 

 

Χίος 

 Σχεδιαζόμενες δράσεις προς υλοποίηση  

Ανατίθενται άμεσα 5 μελέτες 
επαναπροσδιορισμού σε : 

o  Λευκάδα   (5.236 ακίνητα),  

o  Λέσβο        (10.254 ακίνητα)   
o  Χίο              (13.720 ακίνητα)  

 

!  Όταν είναι απαραίτητο, τα διαγράμματα 

πρέπει να διορθώνονται για τη βελτίωση 
της ακρίβειας του κτηματολογικού χάρτη 
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας ! 


