
ΚΤΗΜΑΤΕΓΓΡΑΦΗ ΙΙ 
η πληρέστερη και οικονοµικότερη λύση για την εκπόνηση 

µελετών Εθνικού Κτηµατολογίου 
• Αξιόπιστο, Μοντέρνο, Εύχρηστο Λογισµικό ∆ιαχείρισης Βάσης Περιγραφικών και Χωρικών 

∆εδοµένων 
• ειδικά σχεδιασµένο για τις απαιτήσεις  εκπόνησης µελετών του Εθνικού Κτηµατολογίου 
• µε το ελάχιστο κόστος συντήρησης 

 

Αναπτύσσεται και διατίθεται από τις εταιρίες GEONOESIS και ΦΩΤΟΠΟ ΑΕ µε εµπειρία και τεχνογνωσία ετών σε µελέτες κτηµατολογίου 
 

                  GEONOESIS 
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 Τηλ.και Fax. 2118000095 
 Web site: www.geonoesis.gr  

                            E-mail:    info@geonoesis.gr    
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Επεξεργασία περιγραφικών δεδοµένων 

 
 
 
 
 
 

 

Ανάκτηση εγγραφών από τις βάσεις δεδοµένων της ΕΚΧΑ Α.Ε. 
Επεξεργασία δηλώσεων, αιτήσεων, περιλήψεων, πράξεων, ενστάσεων 
Ευρετήρια µε δυνατότητα αναζήτησης γεωτεµαχίων, προσώπων, 
εγγράφων κλπ, µέσω οποιουδήποτε πεδίου που περιέχεται στη ∆ήλωση 
Ιδιοκτησίας µε παράλληλη δυνατότητα εφαρµογής φίλτρων, ταξινόµησης 
και επεξεργασίας 
Συγκεντρωτικός, εποπτικός πίνακας ελέγχου όλων των ιδιοκτησιών 
ενός γεωτεµαχίου, µε δυνατότητα εφαρµογής φίλτρων, ταξινόµησης και 
αντιγραφής / επικόλλησης από πεδίο σε πεδίο 
Εµφάνιση σαρωµένων εγγράφων µε ένα κλικ. Εισαγωγή σηµειώσεων, 
highlight σε συγκεκριµένα σηµεία του εγγράφου 
Εµφάνιση όλων των κατατεθέντων εγγράφων από το ίδιο πρόσωπο 
(δηλώσεις, αιτήσεις, ενστάσεις) µε ένα κλικ 
Εισαγωγή σχολίων ακινήτου, δικαιώµατος, χρήστη, ελέγχου 
Θεµατική απεικόνιση χωρικής πληροφορίας ανάλογα µε το πεδίο 
ενδιαφέροντος (γεωτεµάχια, κάθετες, δουλείες, σηµεία εντοπισµού, κτήρια, 
γεωτεµάχια εκτός ανοχής - πλήρως ελεγχθέντα – άγνωστων – πρόδηλων -  
ενστάσεων, δασικά, bounds, διαστασιολόγηση γεωτεµαχίου κοκ). 
Εισαγωγή εξωτερικών shapefiles και dxf   
Άµεση διασύνδεση περιγραφικών και χωρικών δεδοµένων ανά πάσα 
στιγµή χωρίς να απαιτείται η εξωτερική ενηµέρωση της βάσης µε τα 
χωρικά δεδοµένα 

Αυτόµατη αρίθµηση / ταυτοποίηση ιδιοκτησιών 
Ταυτοποιήσεις εγγράφων και προσώπων 
Εισαγωγή Αγνώστων / Φερόµενων 
Ενσωµατωµένος µηχανισµός πλήρους καταγραφής επεξεργασίας που 
πραγµατοποιείται ανά χρήστη και καταγραφή ηµερήσιας απόδοσης 
δικαιώµατων ανά χρήστη 
Έλεγχοι σαρωµένων εγγράφων µε σύγκριση του συνόλου των 
σαρωµένων εγγράφων µε τα αντίστοιχα εισερχόµενα έγγραφα που είναι 
καταχωρισµένα στη βάση δεδοµένων 
Μαζική προσθήκη δοµηµένων σχολίων 
Παραγωγή όλων των απαιτούµενων παραδοτέων αρχείων σύµφωνα 
µε τις προδιαγραφές της ΕΚΧΑ Α.Ε 



Επεξεργασία χωρικών δεδοµένων 

 

 

∆όµηση Προκαταρκτικού Υποβάθρου 

Αµφίδροµη επικοινωνία περιγραφικής βάσης µε το χωρικό περιβάλλον 

Αυτόµατη Παραγωγή και Ενηµέρωση ορίων ΟΤΑ, Τοµέων, Ενοτήτων από 
τα στοιχεία των Γεωτεµαχίων 

Μαζική ενηµέρωση των ιδιοτήτων του ΚΑΕΚ (είδος, προέλευση, κλίµακα, 
dec_id) 

Αυτοµατοποιηµένη διαδικασία δόµησης τοπολογίας – ταχύτατη 
ενηµέρωση κτηµατολογικής βασης µε τα διαµορφωµένα χωρικά δεδοµένα 
(σε µερικά λεπτά) 

Θεµατική παρουσίαση (ASTOTA, ASTENOT, PST, ENOT, BLD,VST, EAS, 
BOUNDS, ROADS, LOCALITY, Γεωτεµάχια αγνώστων, ασύµβατα, 
δηλωθέντα, επεξεργασµένα κτλ) 

Χωρική επεξεργασία γεωτεµαχίων BOUNDS (DBOUND, CBOUND, 
FBOUND, ASTIK) 

Ανασύνταξη DBOUND από γεωτεµάχια 

Χωρική επεξεργασία γεωτεµαχίων µεταξύ δύο ή περισσότερων ΟΤΑ 

Έλεγχος ASTOTA µε όµορο ASTOTA 

Επαναριθµήσεις ΚΑΕΚ εντός ενότητας, ενοτήτων εντός τοµέα, αλλαγές 
τοµέων και ενοτήτων 

∆υνατότητα Αναζήτησης µε ένα πλήθος κριτηρίων 

Επεγεργασία ∆ασικών 

Παραγωγή παραδοτέων shapefiles σύµφωνα µε τις προδιαγραφές  

της ΕΚΧΑ Α.Ε. 

 

 

 
 
 
 
 
 



Έλεγχοι της Βάσης ∆εδοµένων – Προετοιµασία παράδοσης 

 

 

 

 

 

 

Έλεγχοι ανά ΚΑΕΚ, Τοµέα, Ενότητα, µόνο στα Ελεγµένα 
δικαιώµατα, επιλογή Οµάδας ΚΑΕΚ, Όλων 

Έλεγχοι µετασχηµατισµού, φόρτωσης, Legal Validations, Τεχνικοί, 
Νοµικοί, πλήθος συµπληρωµατικών ελέγχων 

Εισαγωγή σχολίων - αιτιολογήσεων κατά τον έλεγχο του 
δικαιώµατος  

Πλήθος Ελέγχων περιγραφικών δεδοµένων µε δυνατότητα µαζικής 
διόρθωσης (αντικατάσταση λατινικών από ελληνικούς χαρακτήρες, 
µαζική προσθήκη δοµηµένων σχολίων κοκ) 

Έλεγχοι µεταβολών σε σχέση µε τις ανακτήσεις (Προσώπων,  
Εγγράφων, Εκδοτών) 

Έλεγχος δικαιώµατος και «Σε άλλο ΟΤΑ» της µελέτης 

Εξωτερικοί έλεγχοι φόρτωσης σε επίπεδο ΟΤΑ και σε επίπεδο 
µελέτης 

Εξωτερικοί έλεγχοι σύγκρισης περιγραφικών και χωρικών 
παραδοτέων  

Αυτόµατη Ενηµέρωση αρχείου αιτιολογήσεων των 
αυτοµατοποιηµένων νοµικών και τεχνικών ελέγχων της ΕΚΧΑ 
Α.Ε. επί των παραδοτέων σύµφωνα µε τα εισηγµένα σχόλια ελέγχων 
της βάσης 

Αυτόµατη Ενηµέρωση λογιστικού φύλλου ασυµβατότητας εµβαδών 
των παραδοτέων ΚΑΕΚ της ΕΚΧΑ σύµφωνα µε τις εισηγµένες 
αιτιολογήσεις εµβαδών της παραδοτέας βάσης 



∆ειγµατοληψία περιγραφικών - χωρικών στοιχείων, Παραγωγή QCR, Στατιστικά µηνιαίας αναφοράς 

 
 

Ενσωµατωµένος µηχανισµός παραγωγής QCR στο 
πρόγραµµα της ΚΤΗΜΑΤΕΓΓΡΑΦΗΣ: 

Στρωµατοποίηση δείγµατος µε επιλογή ποσοστού αγροτικής και 
αστικής περιοχής 

Στρωµατοποίηση δείγµατος ανά είδος δικαίωµατος και ανά είδος 
ιδιοκτησιακού αντικειµένου  

Στρωµατοποίηση δείγµατος µε επιλογή χρηστών επεξεργασίας 
δικαιωµάτων 

Στρωµατοποίηση δείγµατος ανά ΚΑΕΚ, ΑΦΜ 

Στρωµατοποιήση δείγµατος για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα 

∆ειγµατοληψία χωρικών στοιχείων µε συγκεκριµένα κριτήρια (π.χ. 
µία ειδική έκταση, ένα τυφλό, ένα ασύµβατο ως προς εµβαδόν, 
µία δουλεία κοκ) 

Αυτόµατη παραγωγή εντύπων περιγραφικών. Παραγωγή 
ξεχωριστού sheet ανά ελεγχόµενο δικαίωµα σε λογιστικό φύλλο 
xls 

Αυτόµατη παραγωγή εντύπων χωρικών. Παραγωγή λογιστικού 
φύλλου 

 

 

Ενσωµατωµένος µηχανισµός παραγωγής report QCR ΒΠΣ-04 
σε µορφή xls που συνοδεύει τις παραδόσεις 

Ενσωµατωµένος µηχανισµός παραγωγής των στατιστικών της 
µηνιαίας αναφοράς, σε µορφή xls 

 
 

 

 

 

 

  



Ενσωµατωµένος µηχανισµός ταυτοποιήσεων προσώπων / εκδοτών / εγγράφων σε επίπεδο µελέτης µε 
ταυτόχρονη διατήρηση της δυνατότητας τοπικής επεξεργασίας των βάσεων 

  
  

 

 

 

Αυτόµατες και χειροκίνητες ταυτοποιήσεις 
προσώπων / εκδοτών / εγγράφων και δυνατότητα 
επεξεργασίας των στοιχείων των αντίστοιχων 
αντικειµένων 

Ενηµέρωση των τοπικών βάσεων των επί µέρους ΟΤΑ 
µε τα αποτελέσµατα των ταυτοποιήσεων  

Ενηµέρωση της κεντρικής βάσης ταυτοποιήσεων µε 
πιθανές αλλαγές που έχουν γίνει στις τοπικές βάσεις 

Ταυτόχρονη διατήρηση της δυνατότητας τοπικής 
επεξεργασίας των βάσεων των ΟΤΑ της µελέτης 
αυτόνοµα 

 



Παραγωγή Κτηµατολογικών Πινάκων, ∆ιαγραµµάτων, Αποσπασµάτων 

  

 

 

 

Παραγωγή κτηµατολογικών πινάκων  και 
ευρετηρίων 

Παραγωγή κτηµατολογικών διαγραµµάτων 

Παραγωγή κτηµατολογικών αποσπασµάτων 

 

 

 

 

 



Επεξεργασία – ∆ιαβίβαση Ενστάσεων 

  
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 

 

Σύνταξη υποµνηµάτων, δηµιουργία  / εξαγωγή ψηφιακού φακέλου µε 
όλα τα συνηµµένα των ενστάσεων 

Παραγωγή διαγράµµατος µεταβολών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της 
ΕΚΧΑ Α.Ε. 

∆ηµιουργία παραδοτέων ενστάσεων και έλεγχοι αυτών πριν τη φόρτωση 
στην online εφαρµογή της ΕΚΧΑ Α.Ε. 

∆ηµιουργία πινακίων, καταχώριση επιτροπών και επεξεργασία αποστολών 
και  συνεδριάσεων 

Εξαγωγή ψηφιακού αρχείου συνεδριάσεων επιτροπών σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές ΕΚΧΑ Α.Ε. 

Ευέλικτη οργάνωση αποστολής ενηµερωτικής επιστολής προς τους 
ενισταµένους  

Παρακολούθηση της διαβίβασης των ενστάσεων στις επιτροπές και 
καταχώριση αποφάσεων 
 

 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 

 



Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

 

 

 

 

 

 

 

Express έκδοση του Microsoft SQL Server  (δεν απαιτείται αγορά σχετικών αδειών  

όσο αφορά την χρησιµοποιούµενη βάση δεδοµένων - κόστος µηδενικό) 

 

Επεξεργασία των πολυγωνικών δεδοµένων από οποιοδήποτε GIS λογισµικό  

µε δυνατότητα επεξεργασίας χωρικών δεδοµένων του SQL Server 

 

Συνίσταται η χρήση του Autocad MAP , βάσει του οποίου έχουν αναπτυχθεί ένα σύνολο εργαλείων  

για την γρήγορη και τοπολογικά ασφαλή επεξεργασία των χωρικών δεδοµένων 

 

 

 

 

 

 


