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Το περιεχόμενο της παρουσίασης δεν εκφράζει κατ’ ανάγκη την 

επίσημη πολιτική του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. 





Αναφορές σε ύπαρξη “κτηματολογίου” έστω και σε 

υποτυπώδη μορφή χρονολογούνται από το 3000 π.Χ.  Οι 

αναφορές αυτές σχετίζονται με απλές καταγραφές ή 

απεικονίσεις γεωργικών γεωτεμαχίων, που γίνονταν με 

σκοπό τον καθορισμό των προσώπων που είχαν την 

επικαρπία της γης και στη συνέχεια για σκοπούς επιβολής 

φορολογιών από την επικαρπία αυτή. 

Κτηματολόγιο 



Ιστορικά στοιχεία για πρωτογενή συστήματα κτηματολογίου:   

 
• Αρχαία Βαβυλώνα (3000π.Χ.): Εύρεση ιστορικών στοιχείων 

κτηματικής απεικόνισης. 

• Ιταλία (1600π.Χ.): Εύρεση ιστορικών στοιχείων κτηματικής 

απεικόνισης. 

• Αίγυπτος (1300π.Χ.): Διαπίστωση ύπαρξης φορολογικού 

κτηματολογίου.  

• Ιδάλιο, Κύπρος (500π.Χ.): Διαπίστωση ύπαρξης μορφής 

κτηματολογίου.  

• Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία (300π.Χ.): Ύπαρξη κτηματολογίου σε 

περιοχές. 

• Κίνα (730μ.Χ.): Εύρεση ιστορικών στοιχείων κτηματικής 

απεικόνισης. 

• Νορμανδική Αγγλία (1085μ.Χ.): Κτηματολόγιο του Γουλιέλμου του 

κατακτητή. 

• Κολωνία (1130μ.Χ.):  Ύπαρξη κτηματολογίου. 

• Φλορεντία (1438μ.Χ.): Ύπαρξη κτηματολογίου. 
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Κτηματικός χάρτης Βόρειας Ιταλίας 

(1600 π.Χ.), χαραγμένος σε βράχο  

Η αρχαία πλάκα που βρέθηκε στο 

Ιδάλιο Κύπρου, τον 5ο αιώνα π.Χ.  

Απόσπασμα κτηματικού χάρτη 

(χαραγμένο σε χαλκό) της Ρωμαϊκής 

Αυτοκρατορίας (300 π.Χ.)  



Η εξέλιξη του κτηματολογίου επηρεάζεται από την ύπαρξη 

της ατομικής ιδιοκτησίας (κυριότητας). Δεν υπάρχει 

έγκυρη μαρτυρία για τη χρονολογία που θεσπίστηκε για 

πρώτη φορά η ατομική ιδιοκτησία.  Μερικοί την τοποθετούν 

στην περίοδο που ακολούθησε την εκλογή του Σόλωνα σαν 

πρώτου άρχοντα των Αθηνών το 594 π.Χ., ενώ άλλοι 

πιστεύουν ότι θεσπίστηκε νωρίτερα.  Η έννοια της ατομικής 

ιδιοκτησίας ερμηνεύεται διαφορετικά σε συστήματα, τα 

οποία ταξινομούνται σε Ρωμαϊκό-Γαλλικό-Γερμανικό, 

Αγγλοαμερικανικό, Σοσιαλιστικό-Κομμουνιστικό, Θεοκρατικό 

και Εθιμικό.   



Σταδιακά, μετά το 1800 μ.Χ., το Κτηματολόγιο εξελίσσεται 

σε μεθοδικά οργανωμένες δημόσιες απογραφές 

δεδομένων, που αφορούν ιδιοκτησίες σε μια 

συγκεκριμένη χώρα ή περιφέρεια, βασισμένες στην 

αποτύπωση των ορίων τους.  

Κτηματολόγιο 

VS 
Τίτλοι 

(Titles) 

Συμβόλαια 

(deeds) 



Με τη βιομηχανική επανάσταση και τη μεταπολεμική 

ανασυγκρότηση  το κτηματολόγιο μετατρέπεται σε 

πολυδιάστατο. Διευρύνονται οι σκοποί που εξυπηρετεί και 

γίνονται πιο σύνθετα τα δικαιώματα και οι περιορισμοί που 

αφορούν τις ιδιοκτησίες. Σταδιακά η ακίνητη ιδιοκτησία δεν 

αφορά μόνο τα γεωτεμάχια και οτιδήποτε είναι συνδεδεμένο 

σε αυτά, αλλά προκύπτει η ανάγκη οριζόντιων ιδιοκτησιών 

που ανήκουν σε διαφορετικούς ιδιοκτήτες. 

Εξέλιξη σε Σύστημα Διαχείρισης Ακίνητων 

Ιδιοκτησιών 



Ανάπτυξη 

πληροφορικής 

1990 και μετά 

Μεταπολεμική 

    ανασυγκρότηση  

1950-1990 

Μεταβαλλόμενος ρόλος του Κτηματολογίου 

 

Φορολογικό  

Κτηματολόγιο 

 

Νομικό  

       Κτηματολόγιο 

Βιομηχανική 

Ανάπτυξη  

1800-1950 

Αναπτυξιακό & 

    Πολυδιάστατο  

     Κτηματολόγιο 

Σύστημα  

Διαχείρισης  

Ακίνητης 

 Ιδιοκτησίας 

 

Φεουδαλισμός 

μέχρι 18ο αιώνα 

γη μονάδα  

ιδιοκτησίας 

επικαρπία κυριότητα σύνθετα 

δικαιώματα 

τεμάχιο 





Με τις τεχνολογικές αναβαθμίσεις, το πολυδιάστατο 

κτηματολόγιο εξελίσσεται σ’ ένα 

 Σύστημα Διαχείρισης Ακίνητων Ιδιοκτησιών.  

Δηλαδή, ένα οργανωμένο σύνολο αποτελούμενο από μέσα, 

ανθρώπινο δυναμικό, δεδομένα, νομοθεσίες και 

διαδικασίες, το οποίο χρησιμοποιείται για το χωρικό 

προσδιορισμό και απεικόνιση των ακίνητων ιδιοκτησιών 

και την καταγραφή των χαρακτηριστικών τους και των 

δικαιωμάτων και περιορισμών που τις συνδέουν με τα 

πρόσωπα.   

Σύστημα Διαχείρισης Ακίνητων Ιδιοκτησιών 



Σύστημα                              Διαχείρισης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακίνητων                             Ιδιοκτησιών 
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Σύστημα Πληροφοριών 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακίνητων  Ιδιοκτησιών 

Σύστημα 

Γεωγραφικών 

 Πληροφοριών 

(GIS) 



Δικαιώματα 

Περιορισμοί 

Υποχρεώσεις 

 

 

Πρόσωπα 

φυσικά/μη φυσικά 

Στο σύστημα πληροφοριών ακίνητων ιδιοκτησιών 

καταγράφονται και ενημερώνονται τα δικαιώματα, οι 

περιορισμοί και οι υποχρεώσεις (ΔΠΥ) που συνδέουν τα 

πρόσωπα με τις ακίνητες ιδιοκτησίες.    

 

Ακίνητες 

Ιδιοκτησίες 



Δικαιώματα 

Περιορισμοί 

Υποχρεώσεις 

 

Πρόσωπα 

φυσικά/μη φυσικά 

• Άτομα, ομάδες, Κράτος, 

εταιρείες, οργανισμοί, 

θρησκευτικοί 

οργανισμοί … 

• Συνδέονται με ένα ή 

περισσότερα ΔΠΥ. 

• Διαδραματίζουν ρόλους: 

δικαιοπάροχοι, 

δικαιοδόχοι, ενυπόθηκοι 

δανειστές/οφειλέτες, 

υπάλληλοι 

κτηματολογίου. 

• Ειδικές περιπτώσεις: 

άσωτοι, φρενοβλαβείς, 

αποθανόντες, 

πτωχεύσαντες. 

Σημαντικό: H ταυτοποίηση 

των προσώπων 

• Κυριότητα. 

• Χρήση / Αξιοποίηση/ 

Εκμετάλλευση.  

• Διέλευση/Διοχέτευση. 

• Υποθήκη. 

• Περιορισμός 

δικαιοπραξιών. 

• Πολεοδομικοί 

περιορισμοί. 

• Υποχρέωση καταβολής 

φορολογιών. 

 

Σημαντικό: H σαφήνεια 

καθορισμού και 

ενημέρωσης του συνόλου 

των ΔΠΥ. 

Ακίνητες 

Ιδιοκτησίες 

• Γεωτεμάχια, οικόπεδα. 

• Οικοδομές, κατασκευές. 

• Λίμνες. 

• Θαλάσσιοι χώροι. 

• Δρόμοι. 

• Μονοπάτια, δίοδοι. 

• Ποταμοί, ρυάκια. 

• Τούνελ, αγωγοί. 

• Γεωτρήσεις. 

• Δένδρα (!). 

ή μέρη των πιο πάνω 

(…υπό κατασκευή …!!) 

Σημαντικό: Ο ακριβής  

χωρικός προσδιορισμός 

και η απεικόνιση των 

ακινήτων και η καταγραφή/ 

ενημέρωση των 

χαρακτηριστικών τους. 



Cadastral Data as Basis for any LIS 

or SDI 

Land ownership, 

cadastre 

Land use planning 

Water protection 

Collective land rights 

Stakeholders 

(data owners) 

National government 

State government 

Local government 

Planning department 

Local government 

Corporations 

Local government 

Indigenous land rights Tribe, clan 

Environmental 
protection 

Environmental department 

Legal topic 

Noise protection 

spatial data textual data 

Two basic 

requirements: common data modelling concept 

common geodetic reference framework 

Η επιτυχής εφαρμογή ενός ΣΠΑΙ στηρίζεται σε ένα κοινό 

γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς και ένα κοινό μοντέλο 

δεδομένων. 
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OwnershipMaintenance

Identifier 
Description  
Perimeter 
Validity 
Date1 
Date2 
Date3

PROJOwnership

OSKey -> 
Number  
Geometry 
Origin

PROJOwnershipPosition

 
Object -> 
NumberPosition 
NumberOrientation 
NumberHorizontalAlignment 
NumberVerticalAlignment

Parcel

Object ->  
Geometry 
Surface

OwnershipPosition

Object -> 
NumberPosition 
NumberOrientation  
NumberHorizontalAlignment 
NumberVerticalAlignment

1

mc

1

1

m

LimitPoint

 
OSKey -> 
Identifier  
Geometry  
PositionPrecision 
PositionReliability 
PointSymbol 
Origin  
SymbolOrientation

DistinctRight

Object ->  
Geometry 
Surface

1 mc

1

c c
m

mc

Ownership

OSKey -> 
Number  
Validity 
Origin  
Class

1 1

Identifier

Origin ->

Attribute that is unique within the 
table of one topic (exceptionally 
together with another attribute)

Attribute that relates with another 
table (relational attribute)

NumPos OPTIONAL attribute name

Name
OPTIONAL Table 
with table name

Data Model per layer 
(Entity-Relationship-Diagram) 

Data Description Language 

XML / INTERLIS 
(system independent) 

TRANSFER Data_Catalogue; 

MODEL Basic_Data_Set  

 DOMAIN  

  LKoord = COORD2  480000.000   70000.000  

                    840000.000  300000.000;  

  HKoord = COORD3  480000.000   70000.000      0.000  

                   840000.000  300000.000   5000.000;  

  Height = DIM1  0.000  5000.000;  

  Precision = [0 .. 300];  

  Reliability = (yes, no);  

  LetterOrientation = GRADS  0.0  400.0;  

  Status = (planned, valid);  

 

TOPIC Control_Points =  

......... 

END Control_Points; 

 

TOPIC Land_Cover =  

......... 

END Land_Cover;  

 

TOPIC Ownership =  

DOMAIN 

 Monumentation = (border_stone, plastic_peg, cross,  

                  not_monumented); 

 OwnershipType = (parcel, distinct_right,   

                  construction_right, water_source_  

                  right); 

TABLE LimitPoint =  

   OSKey: OPTIONAL -> OwnershipMaintenance;  

   Identifier:  OPTIONAL TEXT*12;  

   Geometry:  LKoord;  

   PositionPrecision:  Precision;  

   PositionReliability:  Reliability;  

   Origin:  OPTIONAL TEXT*30;  

   SymbolOrientation:  OPTIONAL LetterOrientation;  

   !! Default: 0.0  

   IDENT  

   Geometry;  

 END LimitPoint;  

END Ownership. 

END Basic_Data_Set. 

Standardized Data Modelling 

Information Layers 
(Possibility to realise  the 

layers separately) 

Control points 

Land cover 

Single objects 

Heights 

Local names 

Ownership 

Pipelines >5bar 

Administrative 

subdivisions 
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Land Administration 

Domain Model 

Η τυποποίηση και μοντελοποίηση των ΣΠΑΙ διευκολύνει τη 

ανταλλαγή και διάχυση δεδομένων και πληροφοριών και 

διευκολύνει τους χρήστες να επικοινωνούν με μια ενιαία 

γλώσσα κτηματολογικών οντοτήτων.  



 

Ποιότητα 

Ροή 
Εργασίας 

Απαιτήσεις 

Προδιαγραφές 

Συλλογή από μητρώα, 

αποτυπώσεις- καταγραφές 

πεδίου, σάρωση χαρτών & 

σχεδίων, αεροφωτογραφίες, 

δορυφορικές εικόνες.. 

Εισαγωγή, δόμηση και 

ταξινόμηση σε Βάση 

Δεδομένων.  Αρχειοθέτηση, 

εξασφάλιση.  

Μεταδεδομένα 

Διαδικτυακή πρόσβαση. 

Αναζητήσεις. 

e-χάρτες. 

e-κτηματολόγιο. 

e-διακυβέρνηση.   

Λειτουργία κτηματολογίου 

Ενημερώσεις. 

Δικαιοπραξίες. 

Κτηματ. υποθέσεις  

Διαχωρισμοί….. 

Συσχέτιση δεδομένων. 

Ανάλυση και Εκθέσεις. 

Σύνθετες αναζητήσεις. 

Χωρική ανάλυση. 

Κτηματικοί χάρτες. 

Θεματικοί Χάρτες 

Τίτλοι Ιδιοκτησίας. 

Πιστοποιητικά έρευνας. 

Πληροφορίες ΔΠΥ.  
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Εξοπλισμός 

Λογισμικό 



Διαχωρισμός Οικοπέδων 
19 

Απαλλοτρίωση 

για κατασκευή δρόμου 

Μίσθωση κρατικής γης 
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• στον οικιστικό, πολεοδομικό 

σχεδιασμό, 

• στα δίκτυα κοινής ωφελείας, 

• στη διαχείριση κρατικής 

ιδιοκτησίας, 

• στις πωλήσεις ακινήτων, 

• στις εκτιμήσεις ακινήτων, 

• στη διαμόρφωση πολιτικής 

φορολογίας ακινήτων, 

• στα αναπτυξιακά έργα, 

• στις απαλλοτριώσεις, 

• στις αρχαιότητες, 

• στη διαχείρισης υδάτινων 

πόρων, 

• στη στατιστική και έρευνα, 

• στα πανεπιστήμια. 

Το ΣΠΑΙ διευρύνει τις δυνατότητες διαχείρισης και χωρικής ανάλυσης σύνθετων 

δικαιωμάτων/περιορισμών, με απεριόριστες εφαρμογές, όπως πχ: 





Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 
 

 

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση καθορίζεται ως η χρήση 

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για τη βελτίωση 

των δραστηριοτήτων των οργανισμών του δημόσιου τομέα.   
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Κτηματολογικός 

Οργανισμός 

Βελτίωση διαδικασιών 

Υλοποίηση ηλεκτρονικού-Κτηματολογίου  

Βασισμένο στο: Ntiro, S. (2000) 

“eGovernment in Eastern Africa, KPMG  
24 

Κυβερνητικός 

Οργανισμός 2 

Κυβερνητικός 

Οργανισμός 3 

Κυβερνητικός 

Οργανισμός 1 

…… 

Αρχές τοπικής 

αυτοδιοίκησης/ 

κοινωνίες 

Οργανισμοί 

δημόσιας 

ωφελείας 

Τοπογράφοι 

Εκτιμητές 

Επιχειρήσεις 

Οργανισμοί 

Κτίσιμο 

εξωτερικών 

διασυνδέσεων Σύνδεση 

 των πολιτών 

Πολίτες  

(Πελάτες) 
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                       η-Υπηρεσία 

Πιστοποιητικό Έρευνας (με εμπράγμα- 

τα βάρη και απαγορεύσεις) 

 

Εντός του 2014: 

Ειδικά ΠΕ (ιστορικό, γειτονικά, 

 πωλήσεις). 

Αντίγραφα τίτλου, κτηματικού σχεδίου 

 

 

 

 

  

 



26 

Αναζήτηση χαρακτηριστικών τεμαχίου 

στο διαδίκτυο 
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Information and Land Services Division 

Department of Primary Industries,  Parks,  Water and Environment 

“A cadastral system that 

enables people to readily and 

confidently identify the location 

and extent of all rights, 

restrictions and responsibilities 

related to land and real 

property.” 

A VISION FOR 

CADASTRE 2034 

ΈΝΑ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2034 

“Ένα Κτηματολόγιο που παρέχει 

τη δυνατότητα στους ανθρώπους 

να προσδιορίζουν εύκολα και με 

σιγουριά τη θέση και το μέγεθος 

όλων των δικαιωμάτων, 

περιορισμών και υποχρεώσεων 

που σχετίζονται με τη γη και την 

ακίνητη ιδιοκτησία ” 



Στο μέλλον: Κτηματολόγιο 4D (3D+ Χρόνος) 


