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ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
 

Χαιρετίζουµε τη ψήφιση του Ν.4512/2018, µε τον οποίο συστήνεται το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», που υπό την εποπτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας θα αναλάβει: 

• την ολοκλήρωση της κτηµατογράφησης της χώρας 

• τη λειτουργία, καθώς και τη σταδιακή συγχώνευση των υφιστάµενων Κτηµατολογικών Γραφείων και 

Υποθηκοφυλακείων 

• τη γεωδαιτική και χαρτογραφική κάλυψη της χώρας καθώς και τη δηµιουργία και τήρηση ψηφιακών 

γεωχωρικών δεδοµένων στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του. 

H δηµιουργία ενός νέου φορέα, µε ενιαία στρατηγική, ήταν αναγκαία προκειµένου να υπάρξει ο απαραίτητος 

συντονισµός ενεργειών που τελικώς θα θέσει σε λειτουργία το σύστηµα του Κτηµατολογίου. 

Χαιρετίζουµε την υπογραφή το ∆εκέµβρη που µας πέρασε των τελευταίων τεσσάρων συµβάσεων των παλαιών 

προγραµµάτων. 

Χαιρετίζουµε την υπογραφή το ∆εκέµβρη που µας πέρασε των είκοσι επτά από τις τριάντα δύο συµβάσεις για το 

υπόλοιπο της χώρας. Σε οκτώ περίπου µήνες από σήµερα θα ξεκινήσει σταδιακά η συλλογή των δηλώσεων για το 

υπολειπόµενο 65% της επικράτειας µε τον προεκτιµώµενο αριθµό των δικαιωµάτων να ανέρχεται σε 16 εκατοµµύρια. 

Χαιρετίζουµε την προκήρυξη 62 θέσεων προσωπικού, πολλές εκ των οποίων ΑΤΜ, µε βασικό  σκοπό την κάλυψη 

επειγουσών αναγκών που σχετίζονται µε την υποστήριξη του έργου της επίβλεψης των µελετών Κτηµατογράφησης. 

Χαιρετίζουµε την πιλοτική λειτουργία της εφαρµογής για την ηλεκτρονική υποβολή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

άρθρο 40 του Ν.4409/2016, (i) των τοπογραφικών διαγραµµάτων που προσαρτώνται στα συµβόλαια και στις λοιπές 

εγγραπτέες πράξεις όλης τη χώρας και (ii) των ∆ΓΜ που συνυποβάλλονται µε τις αιτήσεις στα ΚΓ 

Η υποχρεωτική εφαρµογή θα οδηγήσει σε τυποποίηση των διαγραµµάτων σε µορφή συµβατή µε τα στοιχεία του 

Κτηµατολογίου και θα δώσει την δυνατότητα πλήρους αξιοποίησης των διαγραµµάτων κατά την διαδικασία της 

Κτηµατογράφησης. 

Χαιρετίζουµε την συνεργασία µεταξύ του ΤΕΕ και του ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για την ανάπτυξη των 

προδιαγραφών και την υλοποίηση των απαιτούµενων  λειτουργικοτήτων για την ηλεκτρονική υποβολή διαγραµµάτων. 


