
 
1. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ  
 

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται  το πρόγραµµα του Εθνικού Κτηµατολογίου (Ε.Κ.). 
Για τη µέχρι σήµερα πορεία σύνταξης του Ε.Κ. συνοπτικά µπορεί να ασκηθεί κριτική 
σε γενικά έως και επί µέρους ζητήµατα, µε κύριο στόχο να εξαχθούν συµπεράσµατα 
που θα µας οδηγήσουν σε διορθωτικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν. 
Ξεκινώντας από τα γενικότερα θέµατα και καταλήγοντας σε ειδικότερα προβλήµατα 
σηµειώνονται κατωτέρω τα βασικά σηµεία µιας συνοπτικής κριτικής. 
 
• Η ανάπτυξη του συστήµατος Ε.Κ. δε βασίζεται στις αρχές της οικονοµίας των 

επενδύσεων. Η οικονοµική σκέψη απορροφάται στη δηµιουργία προγραµµάτων 
και ανάπτυξης δυνατοτήτων εξάντλησης των διαθέσιµων πόρων από την Ε.Ε. 
(άγχος απορρόφησης κονδυλίων). 
Αποτέλεσµα αυτού είναι το γεγονός ότι το συνολικό κόστος επένδυσης για τη 
σύνταξη του Ε.Κ. ενώ είχε προϋπολογισθεί σε 250 δις δρχ. σήµερα υπολογίζεται 
σε 1,25 τρις δρχ. Η υπερβολική αυτή αύξηση του κόστους οφείλεται : 

 Στην ανάπτυξη του συστήµατος Ε.Κ. µε βήµα-βήµα σχεδιασµό (Έλλειψη 
συνολικού σχεδιασµού του συστήµατος). Σηµειώνεται ότι υπάρχουν µέχρι 
σήµερα 2 νόµοι και 200 αποφάσεις για τη µέχρι τώρα πορεία. 

 Οι µέχρι σήµερα επιλογές διαδικασιών σύνταξης είχαν το βάρος στην 
επίλυση των τεχνικών και νοµικών θεµάτων αυτόνοµα, δηλαδή χωρίς τον 
προϋπολογισµό του κόστους των επιλογών και άρα χωρίς καµία προσπάθεια 
ελαχιστοποίησης του κόστους αυτού. 

 Ειδικότερα στις διαδικασίες για τη συλλογή της µη γραφικής πληροφορίας 
έχουµε την ακριβότερη λύση που προκύπτει από τις εναλλακτικές λύσεις για 
το ίδιο αποτέλεσµα. 
Η επιβάρυνση του κόστους δηµιουργείται : 
- από το συγκεκριµένο σχεδιασµό της δήλωσης ιδιοκτησίας. 
- από το συγκεκριµένο τρόπο συγκέντρωσης των πληροφοριών και  
- από τη µονάδα αναφοράς η οποία αναφέρεται σε επί µέρους εµπράγµατο 

δικαίωµα επί των ακινήτων.  
Συµπερασµατικά προκύπτει ότι οι µέχρι σήµερα επιλογές προσδιορίζουν ένα 
κόστος που οδηγεί στο συµπέρασµα ότι συντάσσεται ένα ακριβοπληρωµένο και 
όχι ακριβό σε περιεχόµενο σύστηµα Ε.Κ. µε µη εξασφαλισµένη βιωσιµότητα. 

 
• Η ανάπτυξη του Ε.Κ. δε γίνεται στην πράξη για όλη την επιφάνεια της χώρας και 

για όλα τα ακίνητα αυτής. 
 Ο βασικότερος χωρικός περιορισµός αναφέρεται στα 88 εκ. στρ. από τα 132 
εκ. στρ. του συνόλου της χώρας που αποτελούν το δασικό χώρο. Για να 
συνταχθεί το Ε.Κ. στις περιοχές αυτές προαπαιτείται η οριοθέτηση του 
δασικού χώρου και η σύνταξη δασικών χαρτών. Επίσης απαιτούνται 
νοµοθετικές ρυθµίσεις για τη διαδικασία αναγνώρισης των ιδιοκτητών που 
βρίσκονται εντός του δασικού χώρου. 

 Επίσης δηµιουργείται χωρικός περιορισµός από τη µη οριοθέτηση της 
γραµµής αιγιαλού, ώστε εντός της ζώνης παραλίας να εφαρµοστεί η 
ισχύουσα νοµοθεσία για την αναγνώριση νοµίµων ιδιοκτησιών. Για το θέµα 
αυτό δεν έχει υπάρξει ακόµα συµφωνία µε τους αρµόδιους Φορείς. 



 Στο τµήµα που αποµένει υπάρχει περαιτέρω χωρικός περιορισµός του 
συστήµατος Ε.Κ. « λόγω µη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας 
από το Ελληνικό ∆ηµόσιο.  

Είναι φανερό ότι οι χωρικοί περιορισµοί σύνταξης του Ε.Κ. έχουν ως αποτέλεσµα 
την προσαύξηση του κόστους σύνταξης και ενηµέρωσης ενός συντασσόµενου επί 
µέρους Ε.Κ.. 
Η τελευταία αυτή εξαίρεση έχει σαν αποτέλεσµα τη δηµιουργία σύγχυσης µεταξύ 
των ακινήτων που είναι εγκαταλελειµµένα και ως τέτοια θα περιέλθουν στο 
∆ηµόσιο και εκείνων που ήδη ανήκουν σε κάποιον ∆ηµόσιο Φορέα. 
  

• Η δοµή και η οργάνωση των Γραφείων Κτηµατολογίου (Γ.Κ.) είναι ένα βασικό 
θέµα για την επιτυχία του θεσµού που πρέπει να αντιµετωπισθεί έτσι ώστε να 
εξασφαλισθεί, αφενός η ασφαλής λειτουργία του συστήµατος και αφετέρου να 
επιτευχθεί ένα ελάχιστο «αθροιστικό κόστος λειτουργίας». 
Η αντιµετώπιση του θέµατος αυτού που εξασφαλίζει την ενηµέρωση του Ε.Κ., 
και η µετάβαση από τη σηµερινή κατάσταση των Υποθηκοφυλακείων στα Γ.Κ. 
δεν έχει αντιµετωπιστεί έγκαιρα και ορθολογικά. Σε πρόσφατο επιστηµονικό 
διήµερο για το Ε.Κ. που έγινε στη Θεσσαλονίκη στις 10-11 Φεβρουαρίου 2000 
παρουσιάστηκε εκ µέρους της Κτηµατολόγιο Α.Ε. εισήγηση για την 
«Περιφερειακή ανάπτυξη του Ε.Κ.». Η πρόταση περιείχε συγκεκριµένο τρόπο 
διαχείρισης και κατανοµής των Γ.Κ., χωρίς καµία οικονοµική τεκµηρίωση. ∆εν 
περιλαµβάνεται απάντηση στο ερώτηµα «γιατί πρέπει να είναι έτσι και όχι αλλιώς 
και ποιό θα είναι το συνολικό κόστος λειτουργίας;». 

 
• Η αντιµετώπιση των νοµικών θεµάτων και η νοµική βάση του Ε.Κ. όπως αυτή 

µέχρι σήµερα έχει σχεδιαστεί επηρεάζει αυξητικά το κόστος, χωρίς να δηµιουργεί 
κατ΄ ανάγκη νοµική αξιοπιστία µεγαλύτερη αυτής που εξασφαλίζεται από το 
σηµερινό σύστηµα των Υποθηκοφυλακείων. 
Η θέση αυτή προκύπτει από τα προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί τα 
κυριότερα των οποίων αφορούν : 

 Το µη έλεγχο στην πράξη των παράνοµων δικαιοπραξιών.  
 Το πρόβληµα της διαφοράς µεταξύ του εµβαδού µέτρησης και εµβαδού 
δήλωσης. Η εγγραφή στο Ε.Κ. του εµβαδού µέτρησης οδηγεί σε αλυσιδωτά 
προβλήµατα που είναι εντονότερα στον αστικό χώρο (ανελαστικό 
κτηµατολογικό διάγραµµα). 

 Στα ποσοστά των γεωτεµαχίων µε κτίσµατα που δεν έχουν µεταβιβαστεί. 
 Στους ανοιχτούς ή κλειστούς χώρους στάθµευσης αυτοκινήτων χωρίς ή µε 
ποσοστά συνιδιοκτησίας ή η υποχρεωτική δέσµευση ορισµένων εξ αυτών. 

 Τη φυσική συνένωση οµόρων γεωτεµαχίων του ιδίου ιδιοκτήτη χωρίς 
δικοπραξία. 

 Την καταγραφή των βαρών µε µη αξιόπιστο τρόπο, επειδή βάρη χωρίς 
επισπεύδοντα δεν καταγράφονται στο Ε.Κ. ενώ νοµικά δεν παραγράφονται. 

Συνολικά έχουν δηµιουργηθεί προβλήµατα που δηµιουργούν την αίσθηση µιας 
ελαστικής νοµικής βάσης. 
 

• Σχετικά µε τις προδιαγραφές του Ε.Κ. ενώ έχουν στόχο να είναι προδιαγραφές 
αποτελέσµατος, σε µεγάλο µέρος τους είναι προδιαγραφές µεθόδων ενώ 
παράλληλα : 

 ∆εν προβλέπονται ασφαλείς, αµφίπλευρα αντικειµενικοί και ποιοτικοί 
έλεγχοι των εργασιών. 



 ∆εν αντιµετωπίζεται επιτυχώς η µείωση των τιµών στις περιπτώσεις 
αξιοποιήσιµων «υφισταµένων στοιχείων» ή ιδιαίτερα µεγάλων ενιαίων 
ιδιοκτησιών. 

 ∆εν εξασφαλίζεται η µέγιστη ανταγωνιστικότητα από τη διαδικασία που 
ακολουθείται στην ανάθεση των µελετών. 

Αποτέλεσµα είναι η ανάλογη επιβάρυνση της συνολικής δαπάνης του έργου. 
 
• ∆εν υπάρχει συνεργασία µε το Υπ.Οικ. το οποίο διαχειρίζεται τη δηµόσια 

περιουσία και είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του αιγιαλού. Μάλιστα τα 
τελευταία χρόνια το Υπ.Οικ. ανεξάρτητα µε την σύνταξη του Ε.Κ., συντάσσει το 
ονοµαζόµενο «περιουσιολόγιο» στο οποίο καταγράφονται µε ποινή µη 
δυνατότητας µεταβίβασης, οι ιδιοκτησίες κάθε κατηγορίας. Το σύστηµα 
ενηµερώνεται µε δηλώσεις ετήσιας µεταβολής.   

 
• Η ανάθεση των µελετών για τη σύνταξη του Ε.Κ. γίνεται µε αναφορά τους 

∆ήµους ή τις Κοινότητες της χώρας. Η διασπορά του συντασσόµενου Ε.Κ. σε 
µικρά τµήµατα του χώρου δεν υποστηρίζει επαρκώς τη δηµιουργία Γ.Κ. σε πλήρη 
λειτουργία. 

 
• Ο Project Manager για την ανάπτυξη του Ε.Κ. δεν είχε ή δεν έχει σηµαντική 

συµβολή στον σχεδιασµό και στις φάσεις υλοποίησης του έργου παρά τον 
θεσµικό του ρόλο και το υψηλό για το αποτέλεσµα κόστος. 

 
Συνολικά µπορεί να υποστηριχθεί βάσιµα ότι το συντασσόµενο Ε.Κ. 

αναπτύσσεται µε βήµα-βήµα επιλογές ανεξάρτητα από το ύψος του προκύπτοντος 
κόστους, το οποίο κόστος θα πληρώσει κάποιος  άλλος. (εξωγενής χρηµατοδότηση) 
π.χ. χορήγηση πόρων από την Ε.Ε., χρηµατοδότηση από το κράτος, επιβολή 
φορολογίας υπό τη µορφή τελών κ.τ.λ. Το συντασσόµενο Ε.Κ. δεν υπακούει στις 
αρχές της πρότασης της F.I.G. για τη διαµόρφωση των κτηµατολογικών συστηµάτων 
έως το 2014. 

 
Τελειώνοντας τα βασικά στοιχεία της κριτικής, θέλουµε να σηµειώσουµε ότι 

υπάρχει µεγάλη χρονική υστέρηση όλων των προγραµµάτων σε σχέση µε το 
σχεδιασµό.  
Είναι χαρακτηριστικό ότι µέχρι σήµερα καµία µελέτη (ούτε από τα Πιλοτικά 
προγράµµατα) δεν έχει παραδοθεί, καµία εγγραφή ιδιοκτησίας δεν έχει ολοκληρωθεί 
και κανένας τίτλος ιδιοκτησίας δεν έχει χορηγηθεί, παρά την προ πενταετίας έναρξη 
των εργασιών. 
 
 
 
2. ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ 
 
  Στο σχεδιασµό σύνταξης και ενηµέρωσης του συστήµατος Ε.Κ. πρέπει να 
κυριαρχεί η οικονοµική σκέψη, ώστε να έχουµε ορθολογισµένα αποτελέσµατα. 
Πρέπει να επιδιώκουµε το καλύτερο αποτέλεσµα για το ίδιο κόστος ή την 
οικονοµικότερη λύση για το ίδιο αποτέλεσµα. Παραβίαση των οικονοµικών κανόνων 
και λανθασµένες ή αυθαίρετες επιλογές οδηγούν σε ακριβά λάθη. 
 
 



2.1 Αλλαγές που αφορούν τον σχεδιασµό και την ανάπτυξη του Ε.Κ. 
 
Συνοπτικά οι αναγκαίες και προτεινόµενες αλλαγές αναφέρονται : 
 
• Στην απαίτηση συνολικού σχεδιασµού σύνταξης και ενηµέρωσης του 

συστήµατος Ε.Κ.  
 
• Στις προδιαγραφές οι οποίες πρέπει να είναι ενιαίες και να προδιαγράφουν 

πλήρως τις επί µέρους ανάγκες του αστικού, του αγροτικού και του δασικού 
χώρου. Οι προδιαγραφές πρέπει να αφορούν αφενός τον τρόπο σύνταξης και τον 
τρόπο ενηµέρωσης του Ε.Κ. και αφετέρου να τεκµηριώνουν µε την επιρροή τους 
το συνολικό κόστος του Ε.Κ.  

 
 
• Στη συλλογή ειδικότερα της µη γραφικής πληροφορίας. Οι προδιαγραφές στο 

σηµείο αυτό πρέπει να υιοθετήσουν διαδικασίες σε άλλη λογική βάση, µε 
µοναδιαίο στοιχείο αναφοράς το ακίνητο και η συλλογή των στοιχείων θα 
στηρίζεται περισσότερο σε κοινωνική συµµετοχή µε την πρόβλεψη ισχυρών 
κινήτρων (π.χ. κατάργηση παράστασης δικηγόρων στις µεταβιβάσεις Ακινήτων). 
Μια τέτοια θεώρηση θα συµπίεζε το κόστος σηµαντικά. 

 
• Στη σταδιακή χρησιµοποίηση των στοιχείων του Ε.Κ. Οι διαδικασίες σύνταξης 

και ενηµέρωσης του Ε.Κ. πρέπει να αξιοποιήσουν οικονοµικά το συµπέρασµα ότι 
υπάρχει διαβαθµισµένο κόστος για τη συλλογή των γραφικών και µη γραφικών 
πληροφοριών σε σχέση µε την απαιτούµενη ακρίβεια και τον δυναµικό 
χαρακτήρα της χρησιµότητας των πληροφοριών. 
Η λογική αυτή θα δηµιουργήσει εν δυνάµει αύξηση των εσόδων κατά την 
ανάπτυξη του συστήµατος Ε.Κ. και από τη χρήση επί µέρους πληροφοριών. 

 
• Στην οργάνωση των Γ.Κ. Η περιφερειακή ανάπτυξη του συστήµατος και ο 

καθορισµός του αριθµού και των θέσεων του Γ.Κ. πρέπει να γίνει µε ορθολογικά 
κριτήρια, µε οικονοµική ανάλυση µε πλήρεις βαθµούς ελευθερίας, ώστε να 
υπάρξει ελαχιστοποίηση του κόστους ενηµέρωσης και λειτουργίας του 
συστήµατος. Αυτή δε η οργάνωση των Γ.Κ. που θα προκύψει πρέπει να 
λαµβάνεται υπ’ όψιν στις υπό ανάθεση µελέτες, ώστε να ολοκληρώνονται 
σταδιακά οι περιοχές ευθύνης των Γ.Κ. 

 
• Στον τρόπο ανάθεσης των µελετών. Πρέπει να υπάρξει βελτίωση στις 

διαδικασίες ανάθεσης των µελετών µε ένα περισσότερο ανταγωνιστικό 
σύστηµα. 

 
• Στα θέµατα της εκπαίδευσης και της αξιοκρατίας στην πράξη τα οποία 

επιδρούν στην ποιότητα του αποτελέσµατος και άρα στο κόστος του έργου. 
 
 
2.2   Αλλαγές που αφορούν σε νοµικά θέµατα 
 
Συνοπτικά οι αναγκαίες και προτεινόµενες αλλαγές αναφέρονται : 
 



• Στην αντιµετώπιση νοµοθετικά και στην πράξη των Φορέων του ∆ηµοσίου 
ισότιµα µε τους λοιπούς ιδιοκτήτες ακινήτων, µε ότι αυτό συνεπάγεται. 

 
• Στη δηµιουργία κινήτρων στους ιδιοκτήτες των εντασσοµένων περιοχών. 

 Κατάργηση υποκατάστατων µηχανισµών (έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας σε κάθε 
δικαιοπραξία, κατάργηση παράστασης δικηγόρων στις µεταβιβάσεις ακινήτων 
κ.τ.λ.) που δεν χρειάζονται πλέον και εξ αυτής δηµιουργία οικονοµικού 
οφέλους για τους ιδιοκτήτες. 

 Απόκτηση συγκριτικών πλεονεκτηµάτων (διανοµή προσωρινών τίτλων 
ιδιοκτησίας) 

 
• Στη  ανάγκη νοµοθετικής ρύθµισης για την αναγνώριση των ιδιοκτητών εντός του 

δασικού χώρου µε ρεαλιστικά κριτήρια (αναγωγή ελέγχου το 1945 αντί 1884 που 
ισχύει σήµερα). 

 
• Στον προκαθορισµό των διαδικασιών αντιµετώπισης για κάθε νοµική 

περίπτωση που αναµένεται, ώστε να υπάρξει πιστή απεικόνιση στο Ε.Κ. των 
εµπραγµάτων δικαιωµάτων που υφίστανται. Επίσης πρέπει να γίνει αναθεώρηση 
της διαδικασίας µεταφοράς των βαρών των ακινήτων στο Ε.Κ., µε τρόπο που 
να εξασφαλίζει τη νοµική ανελαστικότητα του συστήµατος. 

 
• Στην τυποποίηση των στοιχείων. ∆εδοµένου ότι το έργο θα διαρκέσει 15 χρόνια 

θα ήταν χρήσιµο για τη σύνταξη και την ενηµέρωση του Ε.Κ. να υπάρξει : 
 Τυποποίηση των δικαιοπραξιών ώστε να αντλούνται εύκολα τα αναγκαία για 
το Ε.Κ. στοιχεία. 

 Τυποποίηση των πινάκων συνιδιοκτησίας µε υποχρεωτική χρησιµοποίηση της 
κωδικοποίησης του Ε.Κ. και µε περιεχόµενο που να εξυπηρετεί τη σύνταξη 
και ενηµέρωση του Ε.Κ. 

 
• Στην σύνταξη Κώδικα Κτηµατολογίου ως αποτελέσµατος του συνολικού 

σχεδιασµού της σύνταξης και ενηµέρωσης του Ε.Κ. 
 
• Στην αναµόρφωση του εµπραγµάτου δικαίου και στην εναρµόνισή του µε τις 

σηµερινές ανάγκες που προσδιορίζονται από το Ε.Κ. 
 
 
2.3   Αλλαγές που αφορούν σε τεχνικά θέµατα 
 
Συνοπτικά οι αναγκαίες και προτεινόµενες αλλαγές αναφέρονται : 
 
• Στην ανάγκη προκαθορισµού της οριογραµµής µεταξύ δασικού και µη δασικού 

χώρου. 
 
• Στην ανάγκη προκαθορισµού της οριογραµµής του αιγιαλού και ορισµού της 

ζώνης παραλίας. 
• Στη δηµιουργία Κτηµατολογικού χάρτη δυναµικής ακρίβειας, αντί των 

ανελαστικών Κτηµατολογικών διαγραµµάτων που συντάσσονται σήµερα, ώστε 
να βελτιώνεται διαχρονικά η ακρίβειά τους. 

 



• Στην τυποποίηση των στοιχείων των : 
 Συντασσοµένων για οποιαδήποτε χρήση διαγραµµάτων, που αφορούν το 
τοπογραφικό διάγραµµα και το περίγραµµα των κτισµάτων (π.χ. σύνταξη 
συµβολαίων, χορήγηση αδειών οικοδοµής κ.τ.λ.) 

 εντύπων των αδειών οικοδοµής (ώστε να συνάγονται εύκολα τα στοιχεία και 
οι αλλαγές που αφορούν το Ε.Κ. 

 
 
3. ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 
 
Οι διορθωτικές αλλαγές στρατηγικής σηµασίας για την ορθολογισµένη ανάπτυξη του 
Ε.Κ. είναι οι κάτωθι. 
 
• Η σύνταξη του Ε.Κ. είναι µια µεγάλη επένδυση που πρέπει να γίνει 

ανταποδοτική. Για να επιτύχουµε το στόχο αυτό πρέπει : 
 Να εξασφαλιστεί-επιβληθεί η συνεργασία των Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., 
∆ικαιοσύνης και Οικονοµικών. 

 Να γίνει κατανοητό ότι συµφέρει όλους το Ε.Κ. να µην αναπτυχθεί µε 
συντεχνιακή λογική. 

 Να υιοθετούνται όλες οι διορθωτικές αλλαγές που προκύπτουν από την 
οικονοµική ανάλυση και από την επιδίωξη οι δαπάνες να κινούνται κοντά σε 
ένα προβλεπόµενο ελάχιστο κόστος. 

 
• Η ιδιοανάπτυξη του συστήµατος είναι απαραίτητη διαδικασία για τη 

βιωσιµότητα της ανάπτυξης του Ε.Κ.  
Το µοντέλο προβλέπει τον προσδιορισµό της καµπύλης εξόδων συµπιεσµένου 
κόστους και τον προσδιορισµό της καµπύλης εσόδων από τη χρήση του 
συστήµατος. Οι καµπύλες αυτές πρέπει να τµηθούν στον κατάλληλο χρόνο Τ, 
ώστε η απαιτούµενη χρηµατοδότηση για την ολοκλήρωση του έργου dV να είναι 
η ελάχιστη δυνατή.  

   V 
 

έσοδα 
Η απόσβεση κόστους 
συναρτάται  µε  το  κόστος που  

έξοδα       µπορεί να αντέξει το σύστηµα 
έναντι του επιπέδου εξυπηρέ-
τησης των χρηστών. 

        dV 
 

             Τ                     t 
Η βελτιστοποίηση της καµπύλης εξόδων συµπιεσµένου και ανεκτού κόστους 
µπορεί να γίνει αν αξιοποιηθεί η δυνατότητα εµπλοκής του ιδιωτικού τοµέα σε 
συγκεκριµένα επί µέρους θέµατα της σύνταξης και ενηµέρωσης του Ε.Κ.   
Ο τρόπος σύνταξης του Ε.Κ. πρέπει να εξασφαλίζει τη µέγιστη ανταποδοτικότητα 
του συστήµατος και άρα να εξασφαλίζει την καλύτερη καµπύλη εσόδων κυρίως σε 
χρόνο Τ. 
Το απαιτούµενο κόστος θα καλυφθεί : 

 Από τη χρηµατοδότηση ιδιοανάπτυξης dV. 



 Από την τµηµατική λειτουργία χρήσης του συστήµατος ή από την προσφορά 
υπηρεσιών στον δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα ή ακόµα από την πώληση παραγώγων 
προϊόντων. 

 Από την εξασφάλιση πόρων λόγω της κατάργησης υποκατάστατων 
µηχανισµών που σήµερα λειτουργούν. 
Προεκτιµάται ότι για dV= 280 δις δρχ και Τ=5-6 χρόνια το Ε.Κ. θα µπορούσε να 
ιδιοαναπτυχθεί µε ορίζοντα 15 ετών. Όµως το θέµα αυτό πρέπει να τύχει σοβαρής 
οικονοµικής προσέγγισης µε βάση τις τελικές αλλαγές. 
Η χρηµατοδότηση του Ε.Κ. από το 2 και 3 Κ.Π.Σ. της Ε.Ε. θα µπορούσε να 
καλύψει το µεγαλύτερο µέρος του απαιτούµενου ποσού χρηµατοδότησης dV αν 
είχε χρησιµοποιηθεί µε τη λογική αυτή. 

 
• Για την επιτυχή ιδιοανάπτυξη του συστήµατος πρέπει : 

 Να γίνουν οι προαναφερθείσες στο κείµενο αλλαγές. 
 Να υπάρξει ένας ανεξάρτητος, ενιαίος και αυτόνοµος Φορέας σύνταξης και 
ενηµέρωσης του Ε.Κ. ελεγχόµενος από το κράτος και που θα αναπτυχθεί µε 
ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια (ώστε να µην εξελιχθεί σε προβληµατική 
επιχείρηση) (επανεξέταση του θεσµικού πλαισίου του ΟΚΧΕ και της 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.). 

 Να εξασφαλίζονται έσοδα από κάθε χρήστη του συστήµατος και µόνο. 
Εξυπακούεται η ισότιµη συµµετοχή των Φορέων του δηµοσίου που θα 
χρησιµοποιούν το σύστηµα. 
Αν εξασφαλίσουµε συµπιεσµένο κόστος θα έχουµε φθηνές προσφερόµενες 
υπηρεσίες γεγονός που θα διεγείρει τους χρήστες και    θα βοηθηθεί ο 
αναπτυξιακός χαρακτήρας του Ε.Κ. (εξέλιξη του Ε.Κ. σε  L.I.S.). 

 Να µην υπάρξει οικονοµική επιβάρυνση (υπό µορφή τελών κ.τ.λ.) και τα 
έσοδα να αντλούνται µόνο από τις υπηρεσίες της χρήσης του συστήµατος. 

Με τις προϋποθέσεις αυτές έχουµε την ανάπτυξη ενός ορθολογισµένου 
Οργανισµού υλοποίησης του Ε.Κ. µε προδιαγεγραµµένη βιωσιµότητα, 
εξασφαλισµένη αποτελεσµατικότητα και ελεγχόµενη ανάπτυξη.  

 
 Ελπίζουµε ότι σύντοµα θα υιοθετηθούν οι προτεινόµενες αλλαγές ώστε να 
εξασφαλιστεί η προοπτική ολοκλήρωσης του Ε.Κ. 
 
4. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

 
Παρατίθεται κατωτέρω ως παράρτηµα µερικά προβλήµατα του Ε.Κ., που 
παρουσιάστηκαν κατά την εισήγηση.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
ΤΟ ΧΘΕΣ, ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ, ΤΟ ΑΥΡΙΟ. 

∆ΙΗΜΕΡΙ∆Α ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2000 
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Επικ. Καθ. Κτηµατολογίου ΕΜΠ 

 
 



ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ΕΝΤΟΣ 

ΚΑΘΕΤΟΥ 
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΕΤΟΥ 
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙ 

ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ

→ ΑΑ ⊂ ⊥ ⊂ ⊥

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΑΕΚ

1ΠΡΟΒΛΗΜΑ:  ΚΑΕΚ1

ΚΑΕΚ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ



ΕΜΒΑ∆ΟΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΤΟΣ γ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ 

ΜΕΣΟΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΟΜΟΡΕΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΕΣ Ή ΚΟΙΝ. 
ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΞΩΤ. ΤΟΙΧΩΝ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΑΑ ∈ γ

•ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΣ σ∆
•ΤΜΗΜΑΤΑ Η.Χ, ΑΙΘΡΙΩΝ
•ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

2ΠΡΟΒΛΗΜΑ:  ΟΡΙΣΜΟΣ   ΕΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΤΟΣ       γ
2



Ε.Κ: Τα περιγράµµατα των κτιρίων (που συνήθως είναι Φ/Γ), επί 
του Κ.Χ. δεν είναι ορθά σε µεγάλο βαθµό, πέραν της ακριβείας τους

3ΠΡΟΒΛΗΜΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜ-
ΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

3

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΕΙΝΑΙ Η ΓΡΑΜΜΗ ΠΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑ 
Γ.Ο.Κ. ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ 

ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ 
ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΤΩΝ 
ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΤΩΝ ΟΡΟΦΩΝ 
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΝΩ ΣΕ 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο.

Περίγραµµα δώµατος

Περίγραµµα τελ.ορόφου

Περίγραµµα ισογείου

Περίγραµµα κτιρίου



4ΠΡΟΒΛΗΜΑ:  ΟΡΙΣΜΟΣ    γ4

γ: ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ ΓΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΙ ΕΝΙΑΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΠΟΥ 

ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΕΝΑΝ Η ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ 
ΕΞ’Α∆ΙΑΙΡΕΤΟΥ

Ο.Τ.



Ο.Τ.

4ΠΡΟΒΛΗΜΑ:  ΟΡΙΣΜΟΣ    γ4

γ: ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ ΓΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΙ ΕΝΙΑΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΠΟΥ 

ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΕΝΑΝ Η ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ 
ΕΞ’Α∆ΙΑΙΡΕΤΟΥ



Ο.Τ.

4ΠΡΟΒΛΗΜΑ:  ΟΡΙΣΜΟΣ    γ4

γ: ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ ΓΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΙ ΕΝΙΑΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΠΟΥ 

ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΕΝΑΝ Η ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ 
ΕΞ’Α∆ΙΑΙΡΕΤΟΥ



•ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΙΩΝ
•ΕΛΕΓΧΟΣ Ρ.Γ.

5ΠΡΟΒΛΗΜΑ:  ΟΡΙΣΜΟΣ Εγ

ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
5

ΟΡΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΟΥ ΤΟ 
ΧΩΡΙΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΟΜΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΚΑΙ ΤΟΥΣ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (Ν1577/85)

Εγ = Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ 
ΟΜΟΡΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗ Ρ.Γ.



∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΑΠΟ 28.3.79)

•ΕΠΙΠΕ∆Ο Ο.Τ.

•ΚΛΙΜΑΚΑ ≥ 1:500

•ΟΡΙΣΜΟΣ Ρ.Γ.

5ΠΡΟΒΛΗΜΑ:  ΟΡΙΣΜΟΣ Εγ

ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
5



5ΠΡΟΒΛΗΜΑ:  ΟΡΙΣΜΟΣ Εγ

ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
5

Απόκλιση Ρ.Γ.
& υλοποιηµένων ορίων



5ΠΡΟΒΛΗΜΑ:  ΟΡΙΣΜΟΣ Εγ

ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
5

Απόκλιση Ρ.Γ. & υλοποιηµένων ορίων



ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΕΜΒΑ∆ΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ   γ 
Εγ, ΕΚ    ≠ Εγ, συµβ

•Το Ε.Κ. εγγυάται τα νοµικά δικαιώµατα.
Τα γ απεικονίζονται σε 1:1000 και υπάρχουν σε 1:1

•Η υιοθέτηση µόνο των Εγ, ΕΚ ως εµβαδού γ, του µε αποδεικτική  
ισχύ Ε.Κ. δηµιουργεί ανελαστικότητα και µη δυνατότητα  
δυναµικής βελτίωσης της ακρίβειας του Κ.Χ.

•Όταν Εγ, ΕΚ  ≠ Εγ, συµβ εντός των ορίων ακριβείας, αντί να
υιοθετείται το Εγ, συµβ απορρίπτονται οι ενστάσεις που
συνοδεύονται µε διαγράµµατα µεγαλύτερης ακρίβειας, χωρίς
εξέταση (!!!)

6ΠΡΟΒΛΗΜΑ:ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΕΜΒΑ∆ΩΝ6



6ΠΡΟΒΛΗΜΑ:ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΕΜΒΑ∆ΩΝ6

Για κάθε εργασία που υπάρχει ή θα υπάρχει και απαιτείται 
διάγραµµα ή εµβαδόν µεγαλύτερης ακρίβειας, οι πολίτες θα 
αντιµετωπίσουν σοβαρά και αλυσιδωτά προβλήµατα, π.χ:
•Πολεοδοµικές επιπτώσεις όταν Εγ, ΕΚ  >  Εγ, συµβ και όταν
Εγ, ΕΚ  < Εγ, συµβ

•∆ηµιουργία αυθαιρέτων κτισµάτων όταν Εγ, ΕΚ  < Εγ, συµβ
•Φορολογικές επιβαρύνσεις όταν αναληθώς Εγ, ΕΚ  >  Εγ, συµβ

–ΤΑΠ αναδροµικώς
–Φόρος µεταβίβασης για dE ≥ 2% Ε ή VdE ≥ 300.000 δρχ

(Ν 1521/50 ως έχει τροποποιηθεί)

Για κάθε χρήση που απαιτείται 
µεγαλύτερη ακρίβεια

Κλείσιµο ψηφιακών υποβάθρων
Περιοδική ενηµέρωση Κ.Χ.

Εγ, συµβ+Καταγραφή στο Ε.Κ.               Εγ, ΕΚ



•2 συµβόλαια = 2 ΚΑΕΚ
•Το κτίσµα όπου βρίσκεται
•Επιχείρηµα «Κρατούσα άποψη»

Κ.Α.Ε. 
νοµικός εκπρόσωπος

7ΠΡΟΒΛΗΜΑ:ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ γ 
ΤΟΥ Ι∆ΙΟΥ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ

7



•Πολεοδοµική συνέπεια: Πώληση του Σ2 µετά την ανοικοδόµηση 
κι επαναχρησιµοποίηση του σ∆.

•Κτηµατολογική συνέπεια: ∆ιαχωρισµός ενιαίου κτίσµατος σε 
τµήµατα ως Σ3 & Σ4.

7ΠΡΟΒΛΗΜΑ:ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ γ 
ΤΟΥ Ι∆ΙΟΥ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ

7

Α, Σ1 Α, Σ2 Β, Σ3 Β, Σ4



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΟ:

•Με την ανοικοδόµηση επήλθε φυσική συνένωση ιδία βουλήσει 
χωρίς να απαιτείται συµβολαιογραφική πράξη: 1 ΚΑΕΚ, 1 γ.
•Κτηµατολογική διευκόλυνση (π.χ. Πολυτεχνειούπολη)
•Πολεοδοµική συνέπεια:

δικαίωµα διανοµής µε συµβ. Πράξη
απώλεια δικαιώµατος σε κατά παρέκκλιση αρτιότητες

•∆ε δηµιουργείται πρόβληµα στα εγγεγραµµένα βάρη

7ΠΡΟΒΛΗΜΑ:ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ γ 
ΤΟΥ Ι∆ΙΟΥ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ

7



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ:

•Είναι πιο λογικό (αλλιώς  
συµβάλλεται ο Α µε τον εαυτό του)

•Σε περίπτωση συνένωσης δε νοείται 
µετάθεση κυριότητος εφ’όσον δεν  
αλλάζει το υποκείµενο αυτών (Γνωµ  
856/85 Νοµ.∆ιευθ. Υπ. Οικ)
•Προβλέπεται ρητά από 
γνωµοδότηση του Νοµικού 
Συµβουλίου του Κράτους (414/95 
ΝΟΣΚ) και την 39/95 Εγκ. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.

7ΠΡΟΒΛΗΜΑ:ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ γ 
ΤΟΥ Ι∆ΙΟΥ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ

7



∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΗΛΩΣΗΣ

8ΠΡΟΒΛΗΜΑ: ∆ΗΜΟΣΙΟ8

ΙΣΟΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΩΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΓΝΩΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Α∆ΗΛΩΤΑ ΠΟΥ ΘΑ
ΠΕΡΙΕΛΘΟΥΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ

ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ∆ΑΣΙΚΩΝ



8ΠΡΟΒΛΗΜΑ: ∆ΗΜΟΣΙΟ8

π.χ:   Αστικά γ = 63, Ε = 56.3 στρ.
1223 δικαιώµατα ιδιοκτησίας
µε τίτλους
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•ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 
ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
•ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ Ε.Κ.
•ΚΩ∆ΙΚΑΣ Ε.Κ.

•2 ΝΟΜΟΙ ΕΛΛΕΙΠΕΙΣ
(Παράληψη ενηµέρωσης από αλλαγή 
δοµηµένου χώρου)

•ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ∆.Σ. (200)
•ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ

ΑΝΑΓΚΑΙΑ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΣΗΜΕΡΙΝΗ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
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•ΑΠΟΦΑΣΗ ∆.Σ. π.χ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ 
Ε.Κ. (Επιβάρυνση 90-100 δις)
•ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ 
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (π.χ. 
Πολυγωνοµετρικά Σηµεία) ΚΑΙ ΜΕ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ (π.χ. 
Ποιοτικός Έλεγχος Εργασιών) ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΡΗΣΗΣ
•ΜΗ ΕΠΑΡΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, 
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ∆ΑΣΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΣΙΟΥ.
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ΕΚ (≥)    ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΘΗΚΩΝ
(100% των Νοµικών Πληροφοριών)

•Μη έλεγχος στην πράξη των παράνοµων δικαιοπραξιών
ιδιοκτησίες µε % στην πυλωτή
αυθαίρετα κτίσµατα > ’83
παράνοµες συστάσεις ⊥ ιδιοκτησίας εκτός σχεδίου
...................................

•Καταγραφή βαρών µε µη αξιόπιστο τρόπο, επειδή βάρη 
χωρίς επισπεύδοντα δεν παραγράφονται (Νοµ.Ρύθµιση 
διαγραφής βαρών που δεν έχουν διακινηθεί ≥ 30 έτη)
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250 δις
(Κ.Α.Ε.)

424 δις
(Συµβ.διαχ.)

720 δις
(Κ.Α.Ε.)

11/97 09/200003/97

1,15 τρις (Π.Ζ.) 1,25 τρις (Π.Ζ.)

t

V

Management
Plan

Κ.Α.Ε. (!!)
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•Τυποποίηση συµβολαίων, διαγραµµάτων, πινάκων %
•Συλλογή της µη γραφικής πληροφορίας σε άλλη λογική βάση
•Τρόπος καταγραφής βαρών, αξιοποίηση υφισταµένων στοιχείων,...
•Τρόπος ανάθεσης µελετών (πρόταση Ε.Μ.Π. 10/98)

ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
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να υποστηρίζεται η δηµιουργία Κ.Γ.
να εµπεριέχονται οι περιοχές ευθύνης των υποθηκοφυλακίων
µε προτεραιότητες συναρτήσει του αριθµού των πράξεων, των εσόδων, 

του αριθµού των ακινήτων, των πληθυσµιακών στοιχείων κλπ.
•Πώληση προϊόντων και υπηρεσιών παράγωγων ή µη

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΣΟ∆ΩΝ

•Περιφερειακή ανάπτυξη 
συστήµατος Ε.Κ. (βαθµοί 
ελευθερίας, τεκµηρίωση, 
min αθροιστικό κόστος)

•Ολοκλήρωση Ε.Κ. σε 
τµήµατα ώστε:
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break-even point

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ Ι∆ΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Κ: dV = 280 δις


