
   

  
 

 
 
 Τοπογραφικές αποτυπώσεις οικοπέδων ή αγροτεμαχίων, με κάθε λεπτομέρεια 

 Χαράξεις οικοπέδων ή αγροτεμαχίων, θεμελίων, μεταλλικών κατασκευών 

 Έλεγχος αρτιότητας και οικοδομησιμότητας  

 Διανομές, κατατμήσεις και συστάσεις οριζόντιας και κάθετης συνιδιοκτησίας 

 Ένταξη οικοπέδων ή αγροτεμαχίων στο Κρατικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο (Ε.Γ.Σ.Α. ‘87) 

 Διερεύνηση πινάκων απαλλοτριώσεων και τοπογραφικών διαγραμμάτων που τους συνοδεύουν 

 Εφαρμογή θεσμικών γραμμών (ρυμοτομικών, οικοδομικών και αξόνων οδών) 

 Αποτυπώσεις χώρων όπως κτιρίων, διαμερισμάτων, καταστημάτων  

 

Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων με σκοπό:  

 

 την έκδοση άδειας δόμησης  

 την αγοραπωλησία ή τη γονική παροχή  

 την ένταξη ή τη διόρθωση της πράξης εφαρμογής του οικοπέδου  

 την κατάτμηση αγροτεμαχίων ή γηπέδων  

 τον χαρακτηρισμό μιας έκτασης ως δασική ή όχι (τοπογραφικό για Δασαρχείο)  

 τις οριοθετήσεις οικοπέδων 

 τον καθορισμό των ορίων του αιγιαλού και της παραλίας 

http://topografos-agronomos.gr/index.php/topografiko/pou-apaiteitai-topografiko-diagramma/88-gia-ton-xaraktirismo-dasikis-ektasis
http://topografos-agronomos.gr/index.php/topografiko/pou-apaiteitai-topografiko-diagramma/85-stis-oriothetiseis-oikopedon


 
 
 Ανέγερση κτιρίων, καταστημάτων, αποθηκών  

 Προσθήκη καθ’ ύψος και κατ’ επέκταση 

 Άδειες λειτουργίας καταστημάτων 

 Εργασίες μικρής κλίμακας 

 Εσωτερικές διαρρυθμίσεις, ανακαινίσεις, επισκευές και ανακατασκευές 

 

 

 
 

 

 
Δώστε αξία στο ακίνητό σας και απαλλαγείτε από το άγχος των 

αυθαίρετων κατασκευών σας. 
 

Ενταχθείτε στο Ν.4178/13 και νομιμοποιείστε την ιδιοκτησία σας για πάντα με πολύ ευνοϊκότερες 
συνθήκες σε σχέση με τον νόμο Ν.4014/11 και τον νόμο περί ημιυπαιθρίων (Ν. 3843/09) 

 

 
 
 Διαχείριση έργων υποδομής (Οδοποιία - Υδραυλικά – Λιμενικά (δημοσίων και ιδιωτικών) 

 Προμετρήσεις – Επιμετρήσεις (Ογκομετρήσεις, Χωματουργικά) 

 Δημιουργία σχεδίων μεγάλων Τεχνικών Έργων (Τομές, Όψεις, Κατόψεις        

Οριζοντιογραφία, Μηκοτομή, Διατομές) 

 

 
 
 Ενταγμένα στο κτηματολόγιο 

Σε περιπτώσεις χωρικών ή γεωμετρικών διαφορών ως προς το εμβαδόν μεταξύ συμβολαίου και 
κτηματολογίου και σε περιπτώσεις που ο ιδιοκτήτης είναι φερόμενος σαν άγνωστος. 
 Μελλοντική ένταξη στο κτηματολόγιο 

Είναι η διαδικασία που τα ακίνητα όλης της χώρας θα ενταχθούν στο Εθνικό Κτηματολόγιο και θα 
απαιτηθούν σε αρχική φάση οι δηλώσεις αυτών. 
 Ενστάσεις Κτηματολογίου 

Είναι η διαδικασία κατά την οποία στην καταγραφή των στοιχείων της ιδιοκτησίας και των 
ιδιοκτητών από το Εθνικό Κτηματολόγιο υπάρχουν λάθη. Έτσι ο ιδιοκτήτης μπορεί να αιτηθεί τη 
διόρθωσή τους και να διασφαλίσει την περιουσία του. Τέτοια λάθη κυρίως είναι διαφορές 
στα όρια, το εμβαδόν και τα στοιχεία των ιδιοκτητών. 
 

http://www.topographos.net/index.php/services/private-sector?id=312


 
 
Αποτελούν αδιαμφισβήτητο  αποδεικτικό στοιχείο και παρέχουν πλήρη αποδεικτική αξία και 

νομική κάλυψη, δίνοντας απαντήσεις σε προβλήματα που σχετίζονται με: 

 Τεκμηρίωση σχετικά με το έτος κατασκευής των αυθαίρετων κτισμάτων ή προσθηκών  

 Ύπαρξη ή μη: δρόμων, μονοπατιών, κτιρίων ή άλλων κατασκευών 

 Ένσταση κατά της Πράξης Χαρακτηρισμού Δασικής Έκτασης  

 Γεωμορφολογία και άλλα φυσικά ή τεχνητά χαρακτηριστικά του εδάφους 

 Ορισμό γραμμής αιγιαλού  

 Ορισμό θέσης ρεμάτων και πιθανές μεταβολές με το πέρασμα του χρόνου 

 Γεωλογικό χαρακτήρα της περιοχής 

 Τεκμηρίωση των ορίων των ιδιοκτησιών και πιθανές μεταβολές αυτών από καταπατήσεις 

 Χρήση και κάλυψη γης 

 Εφαρμογή Τίτλων  

 Εντοπισμός Ιδιοκτησίας 

 Σύγκριση παλαιών σχεδίων με παρούσα κατάσταση 

 
 

 
 
Σύνταξη Ορθοφωτογραφιών και Ορθοφωτοχαρτών με την μέγιστη δυνατή ακρίβεια μέσω 

αεροφωτογραφιών, δορυφορικών και άλλων εικόνων. Απόκτηση αξιόπιστης μετρητικής 

πληροφορίας για φυσικά αντικείμενα μέσα από διαδικασίες μέτρησης και ερμηνείας των  εικόνων. 

Επικάλυψη με σχέδια και χάρτες για εντοπισμό αλλαγών που έχουν επέλθει σε αντικείμενα του 

χώρου με την πάροδο του χρόνου. 

Στιγμιαία καταγραφή της πραγματικότητας με βαρύνουσα αποδεικτική ισχύ. Χρήση των 

παραπάνω μεθόδων στην Τοπογραφία το Κτηματολόγιο, τις μελέτες Τεχνικών Έργων, την 

Αρχιτεκτονική, την Αρχαιολογία. 

 
 

 

Αποδεδειγμένη εμπειρία στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών αποτύπωσης και γεωμετρικής 

τεκμηρίωσης αντικειμένων οπουδήποτε μεγέθους σε οποιαδήποτε κλίμακα (κτίρια, αρχαιολογικά 

μνημεία, τεχνικά). 

 Αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις, αποτυπώσεις όψεων κτιρίων με φωτογραμμετρικές ή 

συμβατικές μεθόδους (επίγεια φωτογράφηση, φωτογραμμετρική απόδοση, αποτύπωση με 

Laser Scanner) 

 Πλήρης τεκμηρίωση Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων 

 Δημιουργία Τρισδιάστατων Ψηφιακών μοντέλων  

 
 

 

http://www.xyz.gr/el/10-%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF%CE%B9/%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82/45-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%8D%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BE%CE%B7-%CE%AE-%CE%BC%CE%B7-%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CF%89%CE%BD,-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%8E%CE%BD.html


Κάθε περίπτωση αναλύεται ξεχωριστά με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή ωφέλεια 
του πελάτη & την καλύτερη λύση από άποψη κόστους – ποιότητας 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


