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Θέμα: Χορήγηση στοιχείων κτηματογράφησης 

 

 

Σχετικά:  

Το με Α.Π. ΓΓΔΠ 0016250 ΕΞ2018/02-10-2018 (ημ. Α.Π. ΠΡ1268/1836716/08-10-2018) 

έγγραφο σας 

 

 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας αποστέλλονται συνημμένα: 

• Διεύθυνση ιστοσελίδας με απεικόνιση των χωρικών δεδομένων με δυνατότητα 

αναζήτησης μέσω ΚΑΕΚ. 

•  Τα γεωχωρικά δεδομένα που αφορούν τα εν λόγω 10.119 ακίνητα σε μορφότυπους 

Shapefile και KMZ.  

Το ψηφιακό αρχείο είναι κρυπτογραφημένο και ο κωδικός πρόσβασης θα σας αποσταλεί 

ηλεκτρονικά. 

Όσον αφορά το αίτημα σας να επιτραπεί στην Γ.Γ.Δ.Π. να διαθέσει τα ήδη χορηγηθέντα, 

αναφερόμενα στο έγγραφο σας στοιχεία καθώς και τα χορηγούμενα με το παρόν έγγραφο 

στοιχεία στα λοιπά υπουργεία, σας ενημερώνουμε ότι σε εφαρμογή της παραγράφου 4 των 

όρων διάθεσης κτηματολογικών στοιχείων σε Δημόσιες Αρχές που σας έχουν ήδη 

αποσταλεί  επιτρέπουμε την διάθεση τους για την χρήση τους στο έργο της ταυτοποίησης 

των 10.119 ακινήτων που περιλαμβάνονται στην αρ. ΥΠΟΙΚ 0004586 ΕΞ 2018/ 19.6.2018 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2320/Β/19.6.2018). 

Συνημμένα σας αποστέλλονται εκ νέου οι όροι  διάθεσης κτηματολογικών στοιχείων σε 

Δημόσιες Αρχές οι οποίοι παρακαλούμε να  συνοδεύουν την διάθεση των στοιχείων προς 

τα λοιπά υπουργεία. 
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Παραμένουμε στη διάθεσή σας για συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις. 

 

Με εκτίμηση, 

 

Η Ασκούσα Καθήκοντα Γενικού Δ/ντη 

Χριστίνα Κλωνάρη 

 

 

 

 

Συνημμένα:  

1. Ένα (1) CD 

2. Όροι Διάθεσης 
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Όροι Διάθεσης Κτηματολογικών Στοιχείων σε Δημόσιες Αρχές 

1.  Το σύνολο της διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και των συναφών δικαιωμάτων των 

διατιθέμενων κτηματολογικών δεδομένων ανήκουν στον Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»  και προστατεύονται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές 

δίκαιο.  

2.  Τα χορηγούμενα κτηματολογικά δεδομένα προορίζονται για χρήση, χωρίς χρέωση, 

αποκλειστικά και μόνο από τη συγκεκριμένη Δημόσια Αρχή στην οποία διατίθενται και 

δεν επιτρέπεται η παραχώρηση ή η μεταβίβαση αυτών σε οποιαδήποτε άλλη δημόσια 

αρχή ή τρίτο με την επιφύλαξη της παρ. 4. Απαγορεύεται αυστηρά η με οποιονδήποτε 

τρόπο και μέσο αναπαραγωγή τους πέραν των πράξεων που είναι απαραίτητες για την 

εκπλήρωση της δημόσιας αποστολής της δημόσιας αρχής στην οποίο χορηγούνται τα 

δεδομένα και εφόσον αυτές οι πράξεις δεν περιλαμβάνουν την περαιτέρω διάθεση, 

επαναχρησιμοποίηση ή εμπορική εκμετάλλευση (π.χ. πώληση) των κτηματολογικών 

δεδομένων. 

3. Δεν επιτρέπεται η με οποιονδήποτε τρόπο έμμεσα ή άμεσα, μεταπώληση από τη 

δημόσια αρχή που έχει λάβει τα δεδομένα προς άλλες δημόσιες αρχές ή τρίτους των 

χορηγούμενων δεδομένων τόσο στη μορφή που παρέχονται όσο και μετά από 

οποιαδήποτε τροποποίηση ή προσθήκη σε αυτά. 

4.  Στην περίπτωση που για να επιτελέσει τη δημόσια της αποστολή, η Αρχή στην οποία 

έχουν δοθεί τα κτηματολογικά δεδομένα, χρειάζεται να τα διαθέσει τόσο στην αρχική 

τους ή σε τροποποιημένη μορφή σε άλλες δημόσιες αρχές ή τρίτους, τότε θα πρέπει να 

διαβιβάζει το σχετικό αίτημα στον Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» ο οποίος 

αναλαμβάνει να διαθέσει τα σχετικά κτηματολογικά δεδομένα με κατάλληλη άδεια 

χρήσης αμελλητί. 

5. Η παράβαση των ανωτέρω όρων συνεπάγεται τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν. 

2121/1993 για την προσβολή του ηθικού και περιουσιακού δικαιώματος του δικαιούχου 

των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και ευθύνη της δημόσιας αρχής στην 

οποία παρέχεται αυτή η άδεια για αποκατάσταση κάθε ζημίας που μπορεί να 

προξενηθεί στον φορέα  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 
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