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– Από τον 19ο αιώνα στην Ελλάδα λειτουργεί το σύστημα
των Μεταγραφών και Υποθηκών ως ένα αναλογικό
σύστημα δημόσιας καταγραφής των δικαιοπραξιών και
των βαρών που αφορούν ακίνητα .

Υποθηκοφυλακείο

Βιβλία μεταγραφών

Πράξεις

Αλφαβητικά ευρετήρια

Ιστορική αναδρομή



Μειονεκτήματα 
του συστήματος μεταγραφών και υποθηκών

– Αδυναμία ακριβούς περιγραφής και αναγνώρισης των
ακινήτων (θέση και όρια στο χώρο)

– Διασφαλίζει τη δημοσιότητα των συναλλαγών, αλλά δεν
εξασφαλίζει τη νομιμότητα τους.

– δεν είναι πλήρες (δεν καταγράφονται όλες οι δημόσιες
εκτάσεις, χρησικτησίες κ.α.)

– δεν υπάρχει η δυνατότητα εύρεσης ιδιοκτητών με στοιχείο
εισόδου το ακίνητο.



Τυπική εικόνα Υποθηκοφυλακείου



Το Εθνικό Κτηματολόγιο

– Το Εθνικό Κτηματολόγιο ξεκίνησε στα μέσα του 1990 από
το τότε Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με σκοπό την αντικατάσταση του
συστήματος μεταγραφών και υποθηκών
(Υποθηκοφυλακεία) από:

ένα ενιαίο και διαρκώς ενημερωμένο σύστημα καταγραφών 
το οποίο συνίσταται στην γεωμετρική απεικόνιση των 

ακινήτων και των σχετιζόμενων εμπραγμάτων δικαιωμάτων 
πάνω σ’ αυτά, το οποίο λειτουργεί  με την ευθύνη και την 

εγγύηση της ελληνικής πολιτείας.



Κτηματολογική
Βάση

Δεδομένων

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
Χαρτογραφικό υπόβαθρο & Κτηματολογική πληροφορία (εγγραφές)



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - 1
• Ο Φορέας ιδρύθηκε με τον ν. 4512/2018 ως Ν.Π.Δ.Δ. στο οποίο

ενσωματώνονται:
– Η «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.» (Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.)

(πρώην «Κτηματολόγιο Α.Ε.»)
– Τα Υποθηκοφυλακεία της Χώρας

Χαρακτηριστικά του Φορέα:
– Αυτοχρηματοδότηση

– Ενιαίος φορέας για τη σύνταξη και τη λειτουργία του 
Κτηματολογίου

– Τεχνογνωσία και εμπειρία 

– Δυνατότητα και υποδομές για σύγχρονες ηλεκτρονικές υπηρεσίες



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - 2

Ο Φορέας είναι αρμόδιος για (άρθρο 1, παρ. 8):
α) Τη σύνταξη, τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του Εθνικού
Κτηματολογίου,
β) Την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του συστήματος
Μεταγραφών και Υποθηκών, καθώς και την τήρηση, ενημέρωση και
λειτουργία των Κτηματολογίων Ρόδου και Κω-Λέρου
γ) Την τήρηση και διαχείριση των αρχείων του συστήματος
Μεταγραφών και Υποθηκών
δ) Την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του συστήματος ενεχύρων
σε κινητά
ε) Τη σύνταξη, ενημέρωση, τήρηση και αναθεώρηση βασικών και
παράγωγων τοπογραφικών χαρτών και τοπογραφικών διαγραμμάτων,
καθώς και άλλων χαρτών και διαγραμμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο
του σκοπού του.



Σκοπός του Φορέα (ν. 4512/2018) 

• Η διασφάλιση της αξιοπιστίας, δημοσιότητας και
διαθεσιμότητας των χωρικών και νομικών δεδομένων που
αφορούν την ακίνητη ιδιοκτησία και η διασφάλιση της
δημόσιας πίστης και ασφάλειας των συναλλαγών, σε
σχέση με τα δεδομένα αυτά.

• Ο σκοπός του Φορέα επιτυγχάνεται με την καταχώριση
νομικών και τεχνικών πληροφοριών, για τον ακριβή
καθορισμό της θέσης και των ορίων των ακινήτων και τη
δημοσιότητα των εγγραπτέων δικαιωμάτων και βαρών
μέσω της σύνταξης, τήρησης, ενημέρωσης και λειτουργίας
του Εθνικού Κτηματολογίου.

• Στο σκοπό του Φορέα περιλαμβάνεται η γεωδαιτική και
χαρτογραφική κάλυψη της χώρας και η δημιουργία και
τήρηση ψηφιακών γεωχωρικών δεδομένων στο πλαίσιο
των αρμοδιοτήτων του.



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - 3

Ο Φορέας είναι αρμόδιος για:
στ) Το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την οργάνωση, τη λειτουργία και τη
διαχείριση συστημάτων αναγκαίων για τη δημιουργία και διαχείριση
γεωδαιτικού υλικού που σχετίζονται με το σκοπό του.
ζ) Τον προγραμματισμό, την εκτέλεση και τον έλεγχο
φωτογραμμετρικών και τηλεπισκοπικών εργασιών από τη λήψη
αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων έως και την τελική
απόδοση, για την κάλυψη των αναγκών του Φορέα, του Ελληνικού
Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών
προσώπων δημόσιου δικαίου.
η) Την οργάνωση και τήρηση βάσεων ψηφιακών γεωχωρικών
δεδομένων





Βασικά αντικείμενα δραστηριοποίησης της 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 Σύνταξη του Κτηματολογίου

 Έργα κτηματογράφησης

 Υποστηρικτικά έργα

 Υποστήριξη λειτουργίας του Κτηματολογίου

 Ίδρυση οριστικής δομής του Φορέα

 Δασικοί Χάρτες

 Διάθεση γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών



Βασικά αντικείμενα δραστηριοποίησης της 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 Σύνταξη του Κτηματολογίου

 Έργα κτηματογράφησης

 Υποστηρικτικά έργα

 Υποστήριξη λειτουργίας του Κτηματολογίου

 Ίδρυση οριστικής δομής του Φορέα

 Δασικοί Χάρτες

 Διάθεση γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών



Σύνταξη Κτηματολογίου
Η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ :

 προγραμματίζει τα έργα κτηματογράφησης,
 εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τα τιμολόγια εργασιών,
 αναθέτει, επιβλέπει, ελέγχει και παραλαμβάνει τα έργα

κτηματογράφησης,
 εισπράττει και αποδίδει τα τέλη που οφείλονται σύμφωνα με το

υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.
 Υποστηρίζει πληροφοριακά με υποδομή και εφαρμογές τη σύνταξη

του Κτηματολογίου:
 εφαρμογές που καλύπτουν τις βασικές λειτουργίες των γραφείων

κτηματογράφησης
 διαδικτυακές υπηρεσίες διαθέσιμες στον κάθε πολίτη για την

υποβολή δηλώσεων κτηματολογίου
 εφαρμογές για την ηλεκτρονική ανάρτηση των κτηματολογικών

πινάκων και διαγραμμάτων



Βασικά αντικείμενα δραστηριοποίησης της 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 Σύνταξη του Κτηματολογίου

 Έργα κτηματογράφησης

 Υποστηρικτικά έργα

 Υποστήριξη λειτουργίας του Κτηματολογίου

 Ίδρυση οριστικής δομής του Φορέα

 Δασικοί Χάρτες

 Διάθεση γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών



Υποστήριξη της λειτουργίας του 
Κτηματολογίου

 Ανάπτυξη και τήρηση του Συστήματος Πληροφορικής
Εθνικού Κτηματολογίου

 Υποστήριξη ίδρυσης μεταβατικών κτηματολογικών γραφείων

 Διεκπεραίωση του συνόλου των χωρικών μεταβολών σε
κεντρικό επίπεδο για το σύνολο της χώρας

 Νομική υποστήριξη των υποθηκοφυλακείων / μεταβατικών
κτηματολογικών γραφείων

 Διάθεση προσωπικού σε έμμισθα υποθηκοφυλακεία /
μεταβατικά κτηματολογικά γραφεία



Βασικά αντικείμενα δραστηριοποίησης της 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 Σύνταξη του Κτηματολογίου

 Έργα κτηματογράφησης

 Υποστηρικτικά έργα

 Υποστήριξη λειτουργίας του Κτηματολογίου

 Ίδρυση οριστικής δομής του Φορέα

 Δασικοί Χάρτες

 Διάθεση γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών



Ίδρυση οριστικής δομής του Φορέα – 1

Ν. 4512/2018:

Συγχωνεύονται τα 390 υποθηκοφυλακεία της χώρας:

– έμμισθα, 

– άμισθα, 

– τηρούμενα από συμβολαιογράφους

σε 17 Κτηματολογικά Γραφεία με 75 Υποκαταστήματα 



Υποθηκοφυλακεία της χώρας 



•

Περιφερειακές Υπηρεσίες Εθνικού Κτηματολογίου
(N.4512/2018)



Ίδρυση οριστικής δομής του Φορέα – 2

• Ανάπτυξη πληροφοριακού περιβάλλοντος λειτουργίας των 
περιφερειακών δομών τόσο για τις λειτουργίες του 
Κτηματολογίου όσο και για ορισμένες λειτουργίες του 
Υποθηκοφυλακείου

• Ενσωμάτωση προσωπικού 
• Κτιριακές Υποδομές- εξοπλισμός:  Καταγραφή, έλεγχος
• Καταγραφή, παράδοση, παραλαβή αρχείου
• Καθορισμός ενιαίων εσωτερικών διαδικασιών και

λειτουργιών
• Προμήθεια εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού και

πληροφοριακής υποδομής (hardware και software)



Βασικά αντικείμενα δραστηριοποίησης της 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 Σύνταξη του Κτηματολογίου

 Έργα κτηματογράφησης

 Υποστηρικτικά έργα

 Υποστήριξη λειτουργίας του Κτηματολογίου

 Ίδρυση οριστικής δομής του Φορέα

 Δασικοί Χάρτες

 Διάθεση γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών



Δασικοί Χάρτες 

• Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ είναι ο βασικός φορέας του Ελληνικού
Δημοσίου που έχει καταρτίσει δασικούς χάρτες στο σύνολο της χώρας.

• Στο πλαίσιο αυτό ο φορέας:
• αναθέτει, επιβλέπει, ελέγχει και παραλαμβάνει τις μελέτες

κατάρτισης δασικών χαρτών
• Υποστηρίζει τις Διευθύνσεις Δασών κατά τους ελέγχους για τη

θεώρηση των δασικών χαρτών
• Ανέπτυξε διαδικτυακές εφαρμογές για την ανάρτηση, υποβολή

και διαχείριση αντιρρήσεων και καταβολή των τελών
• Υποστηρίζει τις Διευθύνσεις Δασών για την ανάρτηση των

Δασικών Χαρτών



Βασικά αντικείμενα δραστηριοποίησης της 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 Σύνταξη του Κτηματολογίου

 Έργα κτηματογράφησης

 Υποστηρικτικά έργα

 Υποστήριξη λειτουργίας του Κτηματολογίου

 Ίδρυση οριστικής δομής του Φορέα

 Δασικοί Χάρτες

 Διάθεση γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών



Διάθεση γεωχωρικών δεδομένων και 
υπηρεσιών

• Ορθοφωτοχάρτες για το σύνολο της χώρας (1945, 2007-2009, 2014-
2016)

• Γεωδαιτικές υπηρεσίες – HEPOS
• Διάθεση μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών των υφιστάμενων

ορθοφωτοχαρτών σε περισσότερους από 600 φορείς της Δημόσιας
Διοίκησης

• Υποστήριξη διαδικτυακών υπηρεσιών άλλων φορέων (εφαρμογή ΤΕΕ
για αυθαίρετα, σύστημα της ΕΕΤΑΑ για την καταγραφή της Δημοτικής
ακίνητης περιουσίας)

• Ανάληψη εκτέλεσης άλλων γεωχωρικών έργων (πχ. επανακαθορισμός
των περιοχών του δικτύου Natura2000, Corine, Copernicus)

• Κόμβος του φορέα συμβατός με INSPIRE (εντός του Ιουνίου 2020)



Ηλεκτρονικές υπηρεσίες κτηματολογίου

• Ηλεκτρονική υποβολή από τους μηχανικούς όλων των
τοπογραφικών διαγραμμάτων που υποβάλλονται με τις
συμβολαιογραφικές πράξεις (παραγωγική λειτουργία)

• Ηλεκτρονική υποβολή από τους συμβολαιογράφους και
δικηγόρους των πράξεων στις περιοχές που λειτουργεί
κτηματολόγιο ο φορέας (σε πιλοτική λειτουργία)

• Ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών

• Εξ’ αποστάσεως έρευνα για επαγγελματίες



Εξέλιξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών

2017

2020



Στόχοι Φορέα για την επόμενη περίοδο

Οι στόχοι που έχει θέσει η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για την επόμενη
περίοδο επικεντρώνονται στα ακόλουθα:

 Ολοκλήρωση της σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου

 Υποστήριξη για την κύρωση των Δασικών Χαρτών σε όλη τη χώρα

 Ίδρυση της οριστικής δομής της λειτουργίας του Κτηματολογίου

 Ψηφιοποίηση του αρχείου των υποθηκοφυλακείων

 Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών κτηματολογίου προς τους
συναλλασσόμενους

 Υποστήριξη της ανάπτυξης ενός πλαισίου για τη διάθεση και
επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων του Κτηματολογίου και την

αξιοποίηση δεδομένων άλλων υπηρεσιών

 Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης



Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας !


