
Εκδήλωση για το Εθνικό Κτηματολόγιο 

Σημαντικές προτάσεις για την ταχύτερη υλοποίηση του μεγαλόπνοου έργου του Εθνικού Κτηματολογίου 
θα κατατεθούν από εκπροσώπους όλων των εμπλεκόμενων φορέων, στη διάρκεια ημερίδας με θέμα 
«2005, Εθνικό Κτηματολόγιο. Εμπειρίες και Προοπτικές», που θα πραγματοποιηθεί στη 
Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη 15 Ιουνίου. 
Την ημερίδα, που θα ξεκινήσει στις 9.30 το πρωί, στις εγκαταστάσεις του αμφιθεάτρου «Α.Τσιούμης» 

της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, συνδιοργανώνουν το ΤΕΕ/ΤΚΜ, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος 
(ΤΕΕ) και ο Σύλλογος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Βορείου Ελλάδος (ΣΑΤΜΒΕ). 

Στόχος της εκδήλωσης είναι να αποτιμηθεί η μέχρι τώρα πορεία του Εθνικού 
Κτηματολογίου και των εμπειριών που έχουν αποκομισθεί από αυτό, προκειμένου με τις τοποθετήσεις 
των ειδικών και των αρμόδιων φορέων, καθώς και με το διάλογο που θα ακολουθήσει, να διερευνηθούν 
πρακτικές για την αποδοτικότερη ολοκλήρωση, διαχείριση, αξιοποίηση και εφαρμογή του. 

Στη διάρκεια της εκδήλωσης, η εταιρία «Κτηματολόγιο ΑΕ» θα παρουσιάσει τον σχεδιασμό της 
για την εξέλιξη και τις προοπτικές του προγράμματος μέχρι την ολοκλήρωσή του (προκήρυξη νέων 
μελετών, λειτουργία κτηματολογικών γραφείων, υποστηρικτικές βάσεις · δίκτυα GPS κλπ). Στην ημερίδα, 
εκτός από το ΤΕΕ/ΤΚΜ, το ΤΕΕ και την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ, θα παρουσιάσουν εισηγήσεις η ΤΕΔΚ Ν. 
Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ, ο ΣΑΤΜ-ΒΕ, ο Σύνδεσμος 
Εταιριών Γεωπληροφορικής & Κτηματολογίου, ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης και ο 
Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Θεσσαλονίκης. 
Αναλυτικότερα, τους άξονες του στρατηγικού σχεδιασμού και του επιχειρησιακού σχεδίου ολοκλήρωσης 
του Εθνικού Κτηματολογίου θα παρουσιάσει ο συντονιστής της διεπιστημονικής επιτροπής του ΤΕΕ, 
Γιάννης Μαρούκης. Ακολούθως, θα αναλυθούν οι θέσεις του ΣΑΤΜΒΕ για τη συνέχιση και ολοκλήρωση 
του προγράμματος του Εθνικού Κτηματολογίου, από τον εκπρόσωπο του συλλόγου, Ζήση Γκόλια. 

Εισήγηση με τίτλο «Εθνικό Κτηματολόγιο: Διαπιστώσεις από τη μέχρι σήμερα εμπειρία, έργα και 
προϋποθέσεις για τη συνέχιση και ολοκλήρωσή του», θα πραγματοποιήσει ο γενικός διευθυντής της 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ, Κωνσταντίνος Κυριαζής, ενώ την ΤΕΔΚ Ν. Θεσσαλονίκης θα εκπροσωπήσει 
στην ημερίδα ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου και Αντιπρόεδρος της ΤΕΔΚ, Νικόλαος Μπάτος. 

Τον τίτλο «Εθνικό Κτηματολόγιο, 1994 · 2005. Έντεκα χρόνια πίσω. 2005- ? Πόσα χρόνια μπροστά;», 
έχει η εισήγηση του καθηγητή Απόστολου Αρβανίτη, από το Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων 

Μηχανικών του ΑΠΘ, ενώ τη νομική σκοπιά του έργου θα παρουσιάσουν με ομιλίες του ο πρόεδρος του 
Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης, Ευάγγελος Σαρρής και ο εκπρόσωπος του 
Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Γεώργιος Βρεττάς. Τέλος, ο γραμματέας ΣΕΓΕΚ, Αλέκος 
Βελισσάριος, θα μιλήσει για την πορεία και το μέλλον του προγράμματος του Εθνικού Κτηματολογίου. Η 

εκδήλωση, που διοργανώνεται μετά από πρόταση της Μόνιμης Επιτροπής Χωροταξίας & Ανάπτυξης, θα 
ολοκληρωθεί με συζήτηση. 

 


