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1.  ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 

Το Εθνικό Κτηματολόγιο αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές υποδομές που 
αναπτύσσονται στη χώρα, η οποία πρόκειται να μεταρρυθμίσει σημαντικό τμήμα της 
Δημόσιας Διοίκησης σε θέματα ακίνητης περιουσίας και να συμβάλει καθοριστικά στην 
ανάπτυξη και στις ξένες επενδύσεις. Το Εθνικό Κτηματολόγιο και η Χαρτογράφηση ΑΕ 
(Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.) έχουν την αρμοδιότητα σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου, την υποστήριξη 
της λειτουργίας του καθώς και της κατάρτισης των Δασικών Χαρτών. 

Με την οικονομική συγκυρία των τελευταίων χρόνων, το Εθνικό Κτηματολόγιο αποτελεί 
κύρια προτεραιότητα για την Ελληνική Πολιτεία, γεγονός που τονίζεται ακόμα 
περισσότερο και στις σχετικές διατυπώσεις που συμπεριελήφθησαν στην 4η 
Επικαιροποίηση του Προγράμματος Οικονομικής Στήριξης. 
 

2. ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Το Εθνικό Κτηματολόγιο είναι ένα ενιαίο και διαρκώς ενημερωμένο σύστημα πληροφοριών 
που καταγράφει τις νομικές, τεχνικές και άλλες πρόσθετες πληροφορίες για τα ακίνητα και 
τα δικαιώματα πάνω σ’ αυτά, με την ευθύνη και την εγγύηση του Δημοσίου.  
Η σύνταξη του αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σύγχρονου, πλήρως αυτοματοποιημένου 
αρχείου ακίνητης ιδιοκτησίας, όλα τα στοιχεία του οποίου έχουν αποδεικτικό χαρακτήρα, 
εξασφαλίζοντας τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα και ασφάλεια των συναλλαγών. Η 
διαδικασία αυτή καλείται Kτηματογράφηση. 
Πρόκειται για ένα σύστημα σημαντικά πιο σύγχρονο και ολοκληρωμένο σε σύγκριση με το 
υφιστάμενο σύστημα των Υποθηκών και Μεταγραφών που υποστηρίζουν τα 
Υποθηκοφυλακεία, καθώς: α) τηρεί και εγγυάται τα εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, 
β) διαθέτει συστηματική πληροφορία για την γεωγραφική θέση και περιγραφή των 
ακινήτων, γ) αποκαλύπτει και καταγράφει τη Δημόσια ακίνητη περιουσία καθώς και τα 
δικαιώματα από χρησικτησία και δ) μπορεί να υποστηρίξει αποφασιστικά τη χάραξη και την 
εφαρμογή πολιτικής γης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, συμβάλλοντας έτσι 
αποφασιστικά στην ανάπτυξη της χώρας.  

 

2.2 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Το θεσμικό πλαίσιο για τη σύνταξη και τήρηση του Εθνικού Κτηματολογίου περιλαμβάνει 
δύο βασικά νομοθετήματα, ένα για τη διαδικασία της Κτηματογράφησης  (Ν2308/95) και 
ένα για την τήρηση και λειτουργία του Κτηματολογίου (Ν2664/98).  
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Οι παραπάνω νόμοι τροποποιήθηκαν διαδοχικά με τους νόμους  2508/1997, 3208/2003, 
3127/2003, 3212/2003 3481/2006, 3983/2011 και πρόσφατα με τον νόμο 4164/2013. Με 
τις τροποποιήσεις αυτές επιχειρήθηκε σταδιακά η προσαρμογή της νομοθεσίας για το 
Εθνικό Κτηματολόγιο σύμφωνα με απαιτήσεις της πράξης, όπως αυτές αναδείχθηκαν από 
την εμπειρία της εφαρμογής του θεσμού. 

2.3 Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ  (ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ) 

 

Στη συνέχεια παρατίθενται κάποια βασικά στοιχεία που αφορούν στο Κτηματολόγιο 

τόσο στη σύνταξη όσο και στη λειτουργία. 

Η σύνταξη του κτηματολογίου ("κτηματογράφηση") μιας περιοχής ορίζεται ως η διαδικασία 
καταγραφής των εμπράγματων ή άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων1 που έχουν τα φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα σε ακίνητα της εν λόγω περιοχής, η σύνδεση των δικαιωμάτων αυτών με 
συγκεκριμένα ακίνητα και ο προσδιορισμός και η οριοθέτηση των ακινήτων αυτών επί των 
κτηματολογικών διαγραμμάτων.   
Η διαδικασία κτηματογράφησης ξεκινά με την κήρυξη μιας περιοχής (OTA) υπό 
κτηματογράφηση (ήδη έχει κηρυχθεί ολόκληρη η επικράτεια) και ολοκληρώνεται με την 
έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου στη συγκεκριμένη περιοχή. Συνοπτικά, 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: 
-Προετοιμασία χαρτογραφικών υποβάθρων κατάλληλων για τον εντοπισμό και την ορθή 
οριοθέτηση των ακινήτων. 
-Υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας από τους δικαιούχους στα Γραφεία Κτηματογράφησης και 
εντοπισμός των δηλούμενων ακινήτων επί των χαρτογραφικών υποβάθρων.  
-Σύνταξη προσωρινών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων με βάση τα στοιχεία 
που έχουν συλλεχθεί κατά τη διαδικασία της υποβολής δηλώσεων και έχουν τύχει 
επεξεργασίας από νομικούς και τοπογράφους, αλλά και τα στοιχεία και πληροφορίες που 
συλλέχθηκαν από άλλες υπηρεσίες ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο. 
-Ανάρτηση προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων (πινάκων και διαγραμμάτων) στα 
Γραφεία Κτηματογράφησης και αποστολή αποσπασμάτων από τα στοιχεία αυτά στους 
δικαιούχους προς ενημέρωσή τους. 
-Υποβολή ενστάσεων ενώπιον ανεξάρτητων διοικητικών επιτροπών ή αιτήσεων διόρθωσης 
κτηματολογικής εγγραφής κατά περίπτωση – από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. 
 
-Αναμόρφωση των κτηματολογικών στοιχείων μετά την εξέταση των ενστάσεων και των 
αιτήσεων διόρθωσης και σύνταξη των τελικών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων. 

                                                 
1
 Εμπράγματο δικαίωμα: Η άμεση και εναντίον όλων εξουσία που έχει ένα πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, σε 

πράγμα (πχ. κυριότητα, πραγματική δουλεία, περιορισμένη προσωπική δουλεία, επικαρπία πράγματος, οίκηση) 

ή σε ξένο δικαίωμα.   

Εγγραπτέο δικαίωμα: Τα δικαιώματα εκείνα για τα οποία υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης στο στάδιο 

της κτηματογράφησης, ήτοι τα εμπράγματα δικαιώματα (κυριότητα, δουλείες, υποθήκες, μεταλλειοκτησίες κλπ) 

και άλλα ενοχικά δικαιώματα, βάρη, κ.κ. τα οποία  αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική νομοθεσία. 
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Οι εγγραφές που εμφανίζονται στους τελικούς κτηματολογικούς πίνακες ονομάζονται 
Αρχικές Εγγραφές, καθώς αποτελούν την πρώτη (αρχική) εγγραφή στο κτηματολόγιο. 
-Έναρξη λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου στη συγκεκριμένη περιοχή σε 
αντικατάσταση  του παλαιού Κτηματολογίου - Υποθηκοφυλακείου. 
 
Για την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας απαιτούνται περίπου 3,5 με 4 έτη. 
Η  σύνταξη του Κτηματολογίου υλοποιείται από ιδιωτικά μελετητικά σχήματα, τα οποία 
υλοποιούν το έργο υπό την επίβλεψη και την καθοδήγηση της εταιρίας.  
 

3. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΩ-ΛΕΡΟΥ 
 

3.1 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Το Κτηματολόγιο Ρόδου-Κω ιδρύθηκε την περίοδο 1922 – 1930, την περίοδο δηλαδή 

της Ιταλικής Κατοχής στα Δωδεκάνησα. 
Το Κτηματολόγιο Δωδεκανήσου (Κτηματολόγικο Γραφείο Ρόδου και Κτηματολογικό 
γραφείο Κω-Λέρου) υπάγεται σήμερα στο Υπ. Δικαιοσύνης. Καλύπτει ολόκληρη την 
έκταση της Νήσου Ρόδου, της νήσου Κω και τμήμα της Νήσου Λέρου και περιέχει όλες 
ανεξαιρέτως τις ιδιοκτησίες δημόσιες ή ιδιωτικές, καθώς και την κοινόχρηστη ζώνη 
παραλίας και αιγιαλού. 
Διέπεται από τις διατάξεις του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου. 
  

3.2 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  
Το βασικό νομοθέτημα που ρυθμίζει τα θέματα του Γραφείου Κτηματολογίου της 

Ρόδου και της Κω- Λέρου, είναι ο Κτηματολογικός Κανονισμός που συστήθηκε με το 
Κυβερνητικό Ιταλικό διάταγμα 132/1.9.1929 του Mario Lago και τέθηκε έκτοτε σε ισχύ. 

Μετά την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα, ο ισχύον θεσμός του 
Κτηματολογίου παρέμεινε κυρίως επειδή το σύστημα παρείχε αρτιότερη εξυπηρέτηση 
σχετικά με την διασφάλιση και τήρηση των Κτηματολογικών δικαιωμάτων. Ο 
κτηματολογικός κανονισμός διατηρήθηκε σε ισχύ (με το άρθρο 8 του Νόμου 510/1947) 
κυρίως ένεκα της νομικής πληρότητας και τα Κτηματολογικά γραφεία υπαχθήκαν στο 
Υπουργείο Δικαιοσύνης. 

 

3.3 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ 
Την παρούσα στιγμή εκτιμάται ότι υπάρχουν καταγεγραμμένα 280.000 γεωτεμάχια 

(Κτηματολογικές Μερίδες), 450.000 δικαιώματα και περίπου 10.000 νέες πράξεις ανά 
έτος. Ειδικότερα:  
- Κτηματολόγιο Ρόδου  

Έκταση Κτηματολογίου: ολόκληρο το νησί, 1,4 εκ. στρέμματα διαχωρισμένα σε 48 
περιφέρειες.  
231 Κτηματολογικοί χάρτες κλίμακας 1:5000 για τις γαίες και 1:1000 για  
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τις οικοδομές. Οι συγκεκριμένοι χάρτες είναι χωρίς σύστημα αναφοράς (HATT, ΕΓΣΑ 87, 
κτλ) και ο μόνος διαχωρισμός τους είναι η διοικητική διαίρεση. Επίσης οι χάρτες αυτοί 
ουσιαστικά αποτελούν σκαριφήματα και δεν ενέχουν μετρητική ακρίβεια. 
Ατομική Μερίδα: Υπάρχουν περίπου 220.000 Κτηματολογικές μερίδες και κάθε μια 
συνοδεύεται από το ατομικό διάγραμμα ακινήτου σε κλίμακα 1:1000, 1:2000 και για τις 
μεγαλύτερης έκτασης  ή σε κλίμακα 1:5000. 
Επίσης τα διαγράμματα των οικοδομών είναι σε κλίμακα 1:100 και 1:200. 
Ομοίως, τα Κτηματολογικά διαγράμματα είναι χωρίς σύστημα αναφοράς (HATT, ΕΓΣΑ 87, 
κτλ). 
Κτηματολογικοί Τόμοι: 2000 περίπου Κτηματολογικοί τόμοι (βιβλία) χωρισμένοι ανά 
Κτηματολογική περιφέρεια , εντός των οποίων καταχωρούνται όλες οι πράξεις που 
προβλέπονται από τον ισχύοντα κανονισμό και την ισχύουσα αστική νομοθεσία. 

 

- Κτηματολόγιο Κω- Λέρου 
Έκταση Κτηματολογίου: ολόκληρο το Νησί της Κω 287 χιλ. στρ. διαχωρισμένο σε επτά (7) 
περιφέρειες και τμήμα νησιού της Λέρου 21 τετρ. Χιλ. (km2)  σε μία περιφέρεια. 
260 Κτηματολογικοί χάρτες σε κλίμακα 1:2000 για τα αγροτικά και 1:1000 για τα αστικά, 
με κάνναβο σε τοπικά συστήματα, χωριζόμενα σε διοικητικές περιφέρειες. 
200 Κτηματολογικά Βιβλία και φάκελοι με ατομικά κτηματολογικά διαγράμματα κλίμακας 
1:1000 και 1:200 σε οικισμούς. 
Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία τηρούνται ενήμερα χωρίς επιτόπου ελέγχους όπως 
προβλέπει ο Κτηματολογικός Κανονισμός. 
 

4. ΠΡΟΤΑΣΗ 
 

 Η διαδικασία ένταξης των Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου και Κω-Λέρου στο 
Εθνικό Κτηματολόγιο υπήρξε στο παρελθόν αντικείμενο μελέτης τόσο σε τοπικό επίπεδο 
από ομάδες εργασίας όσο και σε Πανελλήνιο επίπεδο. Για το σκοπό αυτό, ο ΟΚΧΕ, νυν ΕΚΧΑ 
ΑΕ, συγκρότησε επιτροπή (στις 28.7.95 με ΑΠ :Οικ. : 645/Φ.60), η οποία αποτελούνταν από 
17 μέλη, με σκοπό να μελετήσει τον τρόπο και να προτείνει τη διαδικασία της ένταξής των 
δύο γραφείων. Η επιτροπή αποτελούνταν από εξέχοντες συναδέλφους, Αγρ. Τοπογράφους 
Μηχανικούς, Υπαλλήλους του τότε ΟΚΧΕ, νομικούς του ΟΚΧΕ, δικαστές καθώς και 
Μηχανικούς Αγρονόμους Τοπογράφους και Νομικούς προερχόμενους από την τοπική 
κοινωνία της Ρόδου και της Κω που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στα δύο αυτά 
μέρη και γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα την λειτουργία και τα προβλήματα των 
δύο Κτηματολογικών Γραφείων. 
 Προτείνεται η επικαιροποίηση της υπάρχουσας μελέτης, (αρχείο wetransfer) αφού 
αφενός μεν με τη λειτουργία ήδη των υπολοίπων Κτηματολογικών Γραφείων ανά την 
επικράτεια υπάρχει η γνώση και η τεχνογνωσία και αφετέρου υπάρχουν τεχνικές 
προδιαγραφές (εξάρτηση και ΕΓΣΑ 87 των ιδιοκτησιών) που δεν προβλεπόταν τότε. 
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Συμπερασματικά προτείνουμε: 
1. Οι περιοχές να κρίνονται υπό ενημέρωση. 
1.1  Πρέπει να γίνει έναρξη της διαδικασίας ενημέρωσης όλων των εκκρεμών 
εκκρεμουσών πράξεων (Σχέδια Πόλεως, Αναδασμοί, Απαλλοτριώσεις, Αιγιαλοί, Ιδιωτικές 
μεταβολές κτλ) που υπάρχουν αυτή την στιγμή.  
1.2 Καταχώρηση ενεργών δικαιωμάτων από τα Κτηματικά βιβλία  καθώς και το 
«ιστορικό» των πράξεων αυτών από τα υφιστάμενα Κτηματικά Βιβλία. Εξαγωγή 
πληροφοριών και συγκρότηση βάσεως δεδομένων που θα είναι συμβατή με αυτή του 
συστήματος πληροφορικής του Εθνικού Κτηματολογίου. 
Επίσης θα πρέπει να ολοκληρωθεί και να αξιοποιηθεί η εργασία «Ψηφιοποίηση των 
Κτηματολογίων Ρόδου και Κω-Λέρου», η οποία έγινε το 2008 και ουδέποτε 
χρησιμοποιήθηκε. Το παραγόμενο υλικό και η ψηφιοποίηση ειδικότερα των 
Κτηματολογικών Βιβλίων (Τόμων) μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί σαν οδηγός σε 
έρευνες, σε υποθέσεις που χρήζουν αναζήτηση του ιστορικού μιας ιδιοκτησίας (π.χ 
Χρησικτησίες). 
1.3 Συνδυασμός των χωρικών και νομικών στοιχείων ανά Κτηματική Μερίδα  
 
2. Χαρτογραφικό Υπόβαθρο 
Το χαρτογραφικό υπόβαθρο θα συνταχθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του 
Εθνικού Κτηματολογίου. Για τη σύνταξη των Κτηματολογικών διαγραμμάτων είναι 
αναγκαίο: 
2.1 Να αξιοποιηθεί το υφιστάμενο κτηματολογικό υλικό,  το οποίο και θα ψηφιοποιηθεί 
(raster) και θα μετατραπεί σε επεξεργάσιμη μορφή (vector) χρησιμοποιώντας «αφινικούς 
μετασχηματισμούς»  
2.2  Κατόπιν θα πρέπει να ενημερωθεί με όλες τι μεταβολές που έχουν επέλθει μετά 
από κατατμήσεις, συνενώσεις, συστάσεις κτλ μέχρι σήμερα.  
2.3 Έπειτα θα πρέπει να γίνει η συνένωση των ατομικών Κτηματολογικών 
διαγραμμάτων και η Γεωαναφορά τους (ΕΓΣΑ 87) χρησιμοποιώντας ορθοφωτοχάρτες VLSO 
της ΕΚΧΑ, αρχικά χρησιμοποιώντας 4 σημεία ελέγχου (προσεγγιστική γεωαναφορά) και 
κατόπιν στην 2η φάση γεωαναφοράς επιλέγοντας πολλά σημεία ελέγχου. Προτείνεται η 
συσχέτιση αυτή να γίνει «τοπικά» κατά την κρίση του μελετητή, δεδομένου ότι μια 
συσχέτιση σε μεγάλη επιφάνεια είναι δύσκολο να πετύχει καλή τοπική ακρίβεια. Στην 
περίπτωση που τα όρια των γεωτεμαχίων είναι υλοποιημένα αυτά αποτυπώνονται στα νέα 
διαγράμματα, ενώ στα μη υλοποιημένα η θέση τους προσδιορίζεται με την συσχέτιση και 
την προσαρμογή. 
2.4 Με βάση την συσχέτιση αυτή και την γεωαναφορά, θα γίνει η συμπλήρωση της 
κτηματολογικής πληροφορίας στα νέα διαγράμματα από τον μελετητή, με δυνητική 
υπόδειξη ορίων από τους ιδιοκτήτες προς αποφυγή αφενός σφαλμάτων και αφετέρου 
συσσώρευσης πολλών ενστάσεων. 
      Το σχήμα το εμβαδόν και η θέση που θα προκύψει από την παραπάνω διαδικασία 
κατισχύει παντός άλλου. Όποιος έχει έννομο συμφέρον δύναται να εναντιωθεί κατά την 
φάση των αναρτήσεων. 
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3. Τα νέα κτηματολογικά διαγράμματα θα έχουν την Κωδικοποίηση του Εθνικού 
Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) και θα δημιουργηθεί ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών με τα 
εξής επίπεδα: 

- Κλειστά Πολύγωνα γεωτεμαχίων και ειδικών εκτάσεων με κωδικό κτηματικής 
μερίδας (ΚΑΕΚ) 

- Κτήρια με κωδικό κτηρίου 
- Περιγράμματα χαρτών με τους κωδικούς των Κτηματολογικών χαρτών 
- Όρια περιφερειών 
- Τοπωνύμια 
- Συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87 των κορυφών των γεωτεμαχίων 
- Ιδιοκτησιακό καθεστώς, ποσοστά συνιδιοκτησίας κτλ.   

 

4. Ανάρτηση Κτηματολογικών διαγραμμάτων και Πινάκων 
Την σύνταξη των νέων Κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων ακολουθεί η ανάρτηση 
τους στα Κτηματολογικά Γραφεία και η ενημέρωση των δικαιούχων όπως προβλέπει ο 
Νόμος 2308/95 περί Κτηματογραφήσεων. Υποβάλλονται οι ενστάσεις και μετά την λήξη της 
προθεσμίας σε όσα γεωτεμάχια δεν έχει υποβληθεί ένσταση και δεν υφίστανται διαφορές, 
γίνεται καταγραφή και αντικατάσταση του παλαιού τίτλου με νέο, σε όσα γεωτεμάχια έχει 
υποβληθεί ένσταση εξετάζεται από αρμόδιες επιτροπές όπως προβλέπεται. 

 
 Καταλήγοντας, θα θέλαμε να επισημανθεί ότι η Πρόταση του ΤΕΕ Δωδ/σου είναι η 
«πρόταση για την ένταξη και τον εκσυγχρονισμό των γραφείων Κτηματολογίου Ρόδου και 
Κω-Λέρου στο Εθνικό Κτηματολόγιο» που συνέταξε η επιτροπή του ΟΚΧΕ, νυν ΕΚΧΑ ΑΕ, 
λαμβάνοντας σοβαρά υπ’ όψιν  τα προαναφερθέντα, για την επικαιροποίηση αυτής στο 
σύγχρονο τρόπο λειτουργίας των ήδη υφιστάμενων Κτηματολογικών Γραφείων. 
Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η  την άμεση πρόσβαση και η ταχύτερη εξυπηρέτηση 
κοινού και μηχανικών, η υψηλή πιστότητα των παρεχομένων γεωμετρικών και νομικών 
πληροφοριών στους επαγγελματίες (μηχανικούς, δικηγόρους, μεσίτες κλπ), η ασφάλεια των 
συναλλαγών και η εντέλει λειτουργία ενός πλήρους «Συστήματος Πληροφοριών Γης» (Land 
Information System) που θα αποτελέσει ένα αποτελεσματικό και απόλυτα χρήσιμο 
εργαλείο για την άσκηση πολιτικής και την λήψη αποφάσεων. 

 

Για τη Διοικούσα του ΤΕΕ τμ. Δωδ/σου 
Ο Πρόεδρος 

Ιωάννης Στ. Γλυνός 
  

Ακριβές Αντίγραφο  
Η Υπάλληλος ΤΕΕ Τμ. Δωδ/σου                                                                                                     
Καλλιγά Χαρίκλεια 


