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Ιστορικά στοιχεία
• Ο αναδασµός έχει συνδεθεί µε κοινωνικές και
οικονοµικές µεταρρυθµίσεις στην ∆υτική Ευρώπη ήδη
από τις πρώτες εφαρµογές του. 

• Οι πρώτοι αναδασµοί έγιναν στην ∆ανία την δεκαετία
1750-60 και ήταν µέρος της κοινωνικής απελευθέρωσης
των αγροτών από τις υποχρεώσεις τους προς τους
µεγάλους γεωκτήµονες και την δηµιουργία ιδιωτικών
οικογενειακών αγροκτηµάτων. Η µεταρρύθµιση έφερε
βελτίωση στην παραγωγικότητα της γης αλλά δεν ήταν
αυτός ο µόνος στόχος.

• Σήµερα γίνεται για βελτίωση της γεωργίας, αλλά και για
βελτίωση των χωριών, ανάπτυξη του τοπίου, προστασία
του περιβάλλοντος κ.α. 



Αλληλοεξάρτηση µεταξύ αστικού και αγροτικού χώρου

• Πολλές µελέτες αναδασµού πραγµατοποιήθηκαν στην ∆υτική
Ευρώπη την δεκαετία του 1950. Σήµερα το εργαλείο του
αναδασµού είναι απαραίτητο, αλλά οι συνθήκες είναι
διαφορετικές

• Υπάρχει έντονο πρόβληµα στην περιοχή της κεντρικής και
ανατολικής Ευρώπης, µε µεγάλες ανισότητες µεταξύ αστικής
και αγροτικής γης, για πολλούς λόγους. Η αγροτική γη στις
χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης έχει πλήρως
παραµεληθεί (έλλειψη υποδοµών, σχολείων, δρόµων, 
νοσοκοµείων, πόσιµου νερού, αρδευτικών, µηχανηµάτων, 
επικοινωνιών, ανεργία, εκατοµµύρια µικρά αγροτεµάχια, κλπ)

• Ο αγροτικός πληθυσµός αποτελείται κυρίως από ηλικιωµένους
και γυναίκες, λόγω της µετανάστευσης

• Η αναβάθµιση της ποιότητας της αγροτικής ζωής πρέπει
απαραίτητα να περιλαµβάνει βελτιώσεις της µορφής και του
µεγέθους των αγροτεµαχίων των οποίων ο κατακερµατισµός
σήµερα είναι σε σηµείο απελπιστικό. 



Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη

• Εκµεταλλεύσεις < 5ha (50 στρ) συνιστούν >75% της
αγροτικής γης στις περισσότερες χώρες

• Π.χ. Βουλγαρία: εκµεταλλεύσεις <1 ha (10 στρ) 86% των
ιδιωτικών εκµεταλλεύσεων 26% της συνολικής αγροτικής
γης της χώρας (2 εκ αγρότες έχουν 10 εκ γεωτεµάχια)

• Οι εκµεταλλεύσεις αποτελούνται από αγροτεµάχια των
οποίων οι διαστάσεις είναι 0.25~0.6 ha.(2.5~6 στρ) (3µ
πλάτος, 1χιλµ µήκος)

• Πολλοί δικαιούχοι δεν έχουν τίτλους διότι κάνουν
κατάτµηση των αρχικών αγροτεµαχίων για να δώσουν
σε όλα τα µέλη της οικογένειας και δεν το δηλώνουν

• ∆εν λειτουργεί η αγορά γης, δεν είναι εύκολο να πάρουν
δάνεια. Leasing >1000 συµβόλαια, υψηλό κόστος
εγγραφής.



Αγροτική Γη

Στόχος: Βιώσιµη αγροτική ανάπτυξη-καταπολέµηση της φτώχειας
και της πείνας

Τεχνολογική εξέλιξη +     οικονοµική ολοκλήρωση

Πολιτικοί, 
χωροτάκτες, µηχανικοί
οικονοµικοί αναλυτές, 
αγροτικοί παραγωγοί

•Ποιος έχει δικαιώµατα

•Σε ποια φυσικά διαθέσιµα

•Για ποιον σκοπό

•Για πόσο χρονικό
διάστηµα

•Με τι όρους

Θεσµικές
µεταρρυθµίσεις
στο ιδιοκτησιακό,
& τα δικαιώµατα

χρήσης

Εναρµόνιση: 
∆ιαδικασιών
Συστηµάτων
Εργαλείων

Νοµικού πλαισίου
....



Κτηµατολογικό διάγραµµα και διάγραµµα χρήσεων γης



Κοινή αγροτική πολιτική ΕΕ
• CAP (COMMON AGRICULTURAL POLICY OF EU)
• Ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών αγροτικών
προϊόντων

• Τρόποι καλλιέργειας που συντελούν στην διατήρηση
του περιβάλλοντος

• Βιώσιµους πόρους ζωής για τους αγρότες και
οικονοµική ανάπτυξη της αγροτικής οικονοµίας

• IACS (integrated administration and control systems)
• Land parcel identification system, automated 

databases, rules for request for subsides, control 
system



Κατακερµατισµός της αγροτικής γης
• Εκµετάλλευση που αποτελείται από µικρά αγροτεµάχια
διάσπαρτα

• Εκµετάλλευση µε κατακερµατισµένο ιδιοκτησιακό καθεστώς: 
τµήµατα αυτής ανήκουν στον καλλιεργητή, άλλα τµήµατα έχουν
µισθωθεί µε µακροχρόνιες µισθώσεις από άλλους ενώ ανήκουν
σε τρίτους (καλλιεργητές ή πρόσωπα που µένουν µακριά σε
κάποια πόλη ή σε άλλη χώρα)

Ο αναδασµός πρέπει µεν να καταλήγει σε ενοποίηση των
διάσπαρτων ιδιοκτησιών που ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη και
να παρέχει πρόσβαση στο οδικό & αρδευτικό δίκτυο, αλλά αυτό
δεν είναι αρκετό. Πρέπει παράλληλα να συνοδεύεται και από
άλλα κατάλληλα µέτρα που θα βελτιώσουν το µέγεθος & την
δοµή των εκµεταλλεύσεων, 



Πρόσθετα µέτρα
• ∆ιανοµή κρατικής γης, 
• µέτρα για την ενίσχυση της λειτουργίας της
αγοράς γης στις αγροτικές περιοχές, 
δανειοδοτήσεις

• µακροχρόνιες µισθώσεις. 

Μακροπρόθεσµος στόχος: δηµιουργία
εκµεταλλεύσεων µεσαίου µεγέθους

Βραχυπρόθεσµος στόχος: εξυπηρέτηση της
τρέχουσας ζήτησης των αγροτικών προϊόντων
και µερική απασχόληση των αγροτών και σε
άλλες εργασίες.



Το Εργαλείο του Αναδασµού
Land Consolidation

Στοχεύει στο να υποστηρίξει την προσπάθεια για:

• Ανάπτυξη της Αγροτικής Γης,

• ∆ηµιουργία ανταγωνιστικής γεωργίας στην περιοχή,

• Μείωση της αυξανόµενης ανισότητας µεταξύ αστικών περιοχών
και αγροτικής γης λόγω του φαινοµένου της αστικοποίησης

• Βελτίωση της ποιότητας της αγροτικής ζωής µέσω
βελτιώσεων στην αγροτική παραγωγή, την απασχόληση, τις
υποδοµές, το περιβάλλον, και την βελτίωση του στεγαστικού
θέµατος

Αναµόρφωση των ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων στον
αγροτικό χώρο



Η βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές
περιλαµβάνει βελτίωση:

• Της αγροτικής παραγωγής (αύξηση προϊόντων, µείωση
κόστους παραγωγής)

• Της εργασιακής απασχόλησης
• Των υποδοµών (αρδευτικά δίκτυα, δρόµοι, διαµόρφωση
αναγλύφου, βελτίωση εδαφών, αλλαγές στην χρήση γης π.χ. 
Μετατροπή της φτωχής αγροτικής γης σε δασική ή σε
υγρότοπο)

• Του περιβάλλοντος (π.χ. Οι νέοι δρόµοι, τα φράγµατα κλπ να
µη βλάπτουν το τοπίο, προστασία από πληµµύρες, διάβρωση

• Του στεγαστικού προβλήµατος (να υπάρχουν αρκετές νέες
κατοικίες & χώροι εργασίας. Με τις αλλαγές στην αγροτική
οικονοµία κτιριακοί χώροι που στο παρελθόν χρησιµοποιούντο
για να εξυπηρετήσουν την γεωργία, κτηνοτροφία, 
µετατρέπονται για εµπορική χρήση



Το εργαλείο του αναδασµού δεν µπορεί εύκολα να
µεταφερθεί από µια χώρα σε άλλη
και να αποδώσει αποτελεσµατικά

Κάθε εργαλείο διαχείρισης γης π.χ. 
• Σύστηµα διασφάλισης ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων
• Χωροταξικός και Πολεοδοµικός σχεδιασµός
• Αγροτικός αναδασµός
• Φορολογία γης και ακινήτων
• Αναδιαµόρφωση καλλιεργειών
• ∆ανειοδοτικοί/χρηµατοδοτικοί µηχανισµοί
• Παροχή κοινωφελών έργων και έργων υποδοµής
• Στεγαστικά προγράµµατα, ιδιωτικοποίηση της γης
• .....
λειτουργεί µέσα στο ευρύτερο κοινωνικό, πολιτισµικό, 
οικονοµικό, νοµικό, διοικητικό και πολιτικό
περιβάλλον της χώρας. 



Με κάθε τρόπο ο αναδασµός δεν πρέπει να οδηγεί σε
απαλλοτρίωση (π.χ. να εξαναγκαστούν οι δικαιούχοι να
πωλήσουν την γη τους) κάτι τέτοιο πρέπει να γίνεται µε την
θέληση των δικαιούχων.  
∆εν πρέπει να οδηγεί σε ακτήµονες πολίτες. Το συµφέρον δε
των πολιτών πρέπει να υπερτερεί από εκείνο του δηµοσίου. 

Είναι εξαιρετικά σηµαντική η ενεργός συµµετοχή
των δικαιούχων και των αγροτών.

Εκπαίδευση πολιτών & πιλοτικά
προγράµµατα



Η ανάγκη ύπαρξης ολοκληρωµένης στρατηγικής

• Σηµαντικές αλλαγές στην δοµή της γεωργίας στην Ευρώπη
σήµερα µπορούν να επιτευχθούν µόνο όταν ο αναδασµός είναι
µέρος µιας στρατηγικής για ολοκληρωµένη αγροτική ανάπτυξη. 

• Οι αγρότες βλέπουν τα προβλήµατα του κατακερµατισµού της
γης αλλά τα προβλήµατα δεν µπορούν να λυθούν µόνο µε την
αγορά και οι εθελοντικές πρωτοβουλίες είναι πολύ λίγες.

• Η στρατηγική πρέπει να λάβει υπόψη της ότι η αγροτική
κοινωνία είναι ποικιλόµορφη. Ο αγροτικός τοµέας περιλαµβάνει
και µη αγροτικές δραστηριότητες, αγρότες µερικής
απασχόλησης που δεν ενδιαφέρονται να επεκτείνουν την
αγροτική επιχείρησή τους, οικογενειακές εκµεταλλεύσεις, 
µεγάλες επιχειρηµατικές εκµεταλλεύσεις, άλλοι ενδιαφέρονται
να αγοράσουν , να πάρουν δάνεια, και άλλοι έχουν ήδη
αντιµετωπίσει τα προβλήµατα αυτά. Ο αναδασµός πρέπει να
είναι ελκυστικός σε όλους



Η ανάγκη ύπαρξης ολοκληρωµένης στρατηγικής

• Ο κατακερµατισµός (το να έχει κανείς πολλές και µικρότερες
ιδιοκτησίες) δεν είναι πάντοτε πρόβληµα και δεν διορθώνεται
ποτέ πλήρως (ποικιλία εδαφών, παραγωγικότητας, κυρίως
σε ορεινά εδάφη, ποικιλία στις καλλιέργειες. Ο χρόνος
µετάβασης από το ένα µέρος στο άλλο δεν είναι πλέον
πρόβληµα. Άρα δεν χρειάζεται πάντα αναδασµός.

• Ο αναδασµός πρέπει να προστατεύει και αναβαθµίζει το
περιβάλλον (εντατικοποίηση της παραγωγής εις βάρος του
περιβάλλοντος και της βιο-ποικιλίας, εξαφάνιση υγροτόπων
λόγω αρδευτικών έργων, διάβρωση του εδάφους λόγω
επεµβάσεων στη διάταξη των ποταµών, χλωρίδα & πανίδα). 
Πολλές µελέτες που γίνονται τώρα στην δυτική Ευρώπη
στοχεύουν να διορθώσουν ζηµιές που έχουν γίνει από
προηγούµενα έργα αναδασµού. 



Η ανάγκη ύπαρξης ολοκληρωµένης στρατηγικής

• Η στρατηγική πρέπει να λαµβάνει υπόψη της τα τοπικά
χαρακτηριστικά (γεωργικά, οικονοµικά, κοινωνικά, 
περιβαλλοντικά, µορφολογία)

• Το πρόγραµµα πρέπει να εξυπηρετεί τις εθνικές και τοπικές
προτεραιότητες (συµµετοχή πολιτών, χρηµατοδότηση/ 
χαµηλό κόστος, νοµικό πλαίσιο, εκπαίδευση, διεθνή
συνεργασία /τεχνική & οικονοµική υποστήριξη)

• Πιλοτικά προγράµµατα



Ορισµός, µε βάση τον Ν 674/1977 της Ελλάδας

• «η διαµόρφωση, η διάταξη και συγκέντρωση της εγγείου
ιδιοκτησίας φυσικών ή νοµικών προσώπων εις ελάσσονα
τον αριθµό και µείζονα εις έκταση αγροτεµάχια ή
τουλάχιστον αγροτεµάχια των οποίων το σχήµα, η θέση
και η διάταξη των ορίων επιτρέπουν την καλύτερη
παραγωγική αυτής αξιοποίηση και εκµετάλλευση»

• Παρ. 1 άρθρο 1 Ν.674/1977 «περί αναδασµού της γης
και µεγεθύνσεως των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και
άλλων τινών διατάξεων»

• “Under the provisions of this act agricultural land holdings 
may be rearranged with a view to improving the 
production and working conditions in agriculture and 
forestry as well as promoting the general use and 
development of land (FlurbG).” German Land Consolidation 
Act - Flur-bereinigungsgesetz (FlurbG) 



Μοντέρνος αναδασµός στην Γερµανία

• Ανάπλαση αγροτικών οικισµών
• Προστασία του περιβάλλοντος
• Οδοποιία, σιδηροδροµικό δίκτυο, άλλα
έργα

• ∆ιαχείριση υδάτων



∆ηµιουργία
εθνικού πάρκου



Κατασκευή της υπερταχείας
σιδηροδροµικής γραµµής Köln / 
Frankfurt



Επέκταση του αεροδροµίου της Στουτγκάρδης



∆ιαχείριση του
ποταµού
Rhine, µέχρι τα
σύνορα µε την
Ολλανδία, για
την αποφυγή
πληµµυρών



ΣΤΟΧΟΣ:
• Ο κάθε ιδιοκτήτης της υπό αναδασµό περιοχής να πάρει
τελικά, αν είναι δυνατόν, ένα κτήµα ίσης αξίας µε την
έκταση που εισέρχεται στην διαδικασία του αναδασµού.

• Η νέα ιδιοκτησία πρέπει να είναι ορθογωνισµένη, µε
δρόµους προσπέλασης σε αυτήν, προσαρµοσµένη στο
αρδευτικό και στραγγιστικό δίκτυο, µε σαφή όρια, 
προσφερόµενη για οµαδική καλλιέργεια και γενικά
βελτιωµένη ώστε να καλλιεργείται επωφελέστερα



Αρµόδιοι-Εµπλεκόµενοι Φορείς
• FAO Food and Agriculture Organization of the United 

Nations, FIG, κλπ.
• Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
• Σύµφωνα µε την διεθνή εµπειρία σε όλες τις χώρες οι
σύνθετοι αναδασµοί συνήθως περιλαµβάνουν µεγάλα
δηµόσια έργα και έτσι εµπλέκεται και ένας µεγάλος
αριθµός από άλλους φορείς της κεντρικής διοίκησης και
της τοπικής αυτοδιοίκησης όπως: τα Κτηµατολογικά
γραφεία, τα Υποθηκοφυλακεία, το Υπουργείο
∆ικαιοσύνης, ∆ηµοσίων Έργων, Περιβάλλοντος, 
Μεταφορών, κλπ. 

Ο Αναδασµός στην Ελλάδα άρχισε να εφαρµόζεται
στις αρχές της δεκαετίας του 1950



Ελληνική Γη:
• 132.000 τετρ.χιλ.
• Γεωργική γη 10%
• Βοσκότοποι 20%
• ∆άση 25%
• ∆ιάφορα 45%

Το «γεωτεµάχιο», «εδαφοτεµάχιο», «κληροτεµάχιο»: 
συνεχόµενο τµήµα γης, αυτόνοµα περιγραφόµενο σε
δικαιοπραξία, αποτελεί ιδιοκτησία και είναι
µεταβιβάσιµο



Η Τοπογραφική Υπηρεσία του τέως Υπουργείου
Γεωργίας και νυν Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
& Τροφίµων, ιδρύθηκε προκειµένου να
αντιµετωπισθούν :
α) Η εφαρµογή των πρώτων Νοµοθετικών
∆ιατάξεων για την γεωργική µεταρρύθµιση της
Ελλάδας.

β) Το πρόβληµα που ανέκυψε από την µετακίνηση
των πληθυσµών, δηλαδή η αποκατάσταση των
προσφύγων.



Η ∆/νση Τοπογραφικής διαχειρίζεται:
• Ψηφιακά αρχεία των χαρτογραφικών δεδοµένων, για τον

έλεγχο των αγροτεµαχίων που δηλώνουν οι παραγωγοί,  
για τις επιδοτήσεις.

• Το αναλογικό αρχείο (ορθοφωτοχάρτες, διαφάνειες
ενοτήτων) όλης της χώρας, για την συµπλήρωση των
δηλώσεων των καλλιεργειών από τους παραγωγούς.

Η ∆/νση Τοπογραφικής, εκτελεί εργασίες τηλεπισκόπησης
σε συνεργασία µε το Κέντρο Έρευνας της Ε.Ε. (ISPRA-
Ιταλίας), για τον έλεγχο των δηλουµένων αγροτεµαχίων και
τη διαπίστωση των δηλουµένων καλλιεργειών.



Είδη Αναδασµού
Εκούσιος- Προαιρετικός
Αιτήσεις
Κήρυξη αναδασµού
Απόφαση Νοµάρχη
Πίνακας κτηµατιών και εκτάσεων
Ανάρτηση επί 1 µήνα
Αποδοχή και εξέταση αντιρρήσεων
Αντιρρήσεις >50%
Ανάκληση απόφασης
Αντιρρήσεις <50%

Υποχρεωτικός-
Αναγκαστικός

•Κτήµατα που προέρχονται
από εποικιστική νοµοθεσία
και δεν έχει
οριστικοποιηθεί η διανοµή

•Για εκτέλεση
εγγειοβελτιωτικών έργων

Απόφαση Νοµάρχη διενέργειας Αναδασµού

∆ηµοσίευση σε ΦΕΚ

Εκλογή λαϊκών µελών Επιτροπών

Συγκρότηση Επιτροπών



Επιτροπές
Επιτροπή Αναδασµού

Με απόφαση Νοµάρχη

• ∆/ντής Γεωργίας

• Ελεγκτή τοπογραφικών
συνεργείων

• Προϊστάµενο
διοικητικού τµήµατος
∆/νσεως Γεωργίας

• Γεωπόνο της
Υπηρεσίας Εγγείων
βελτιώσεων

• 3 αντιπροσώπους
κτηµατιών

Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων

Εκτίµηση & ποιοτική κατάταξη
γαιών

Με απόφαση Νοµάρχη

• Πρόεδρος: Γεωπόνος
∆/νσεως Γεωργίας

• 3-5 µέλη κτηµατίες



∆ιαδικασία-στάδια

• Κτηµατογράφηση (διαγράµµατα 1:5000, 1:2000 & 
πίνακες) ψηφιακά GIS

• Πίνακες (κληρούχοι διανοµής ή φερόµενοι νοµείς)
• Κοινοποίηση στοιχείων επί 20ηµερο
• Ενστάσεις εντός 30 ηµερών (δικαιώµατα, εµβαδόν)
• Εκδίκαση ενστάσεων
• Οριστικοί κτηµατολογικοί πίνακες, διαγράµµατα
• Προσφυγή
• Σχεδίαση των µελετηθέντων εγγειοβελτιωτικών
έργων, κατηγοριοποίηση εδαφών, εκτίµηση

• Καθορισµός συντελεστών αξίας
ci (i= 1,2,…)



∆ιαδικασία-Στάδια

• Υπολογισµός πλασµατικού εµβαδού κάθε ιδιοκτήτη
προ αναδασµού

(ε1 x ca) + (ε2 x cb) + … + (εk x cc ) = α1
• Υπολογισµός συνολικής πλασµατικής επιφάνειας όλων
των m ιδιοκτητών προ αναδασµού α = Σ (αm)

• Υπολογισµός συνολικής επιφάνειας προς διανοµή
µετά τον αναδασµό

• Υπολογισµός συνολικής πλασµατικής επιφάνειας προς
διανοµή µετά τον αναδασµό A

• Συντελεστής λ = Α / α







∆ιαδικασία-στάδια

• λ > ή λ<1 ανάλογα µε τους κοινόχρηστους χώρους προ
και µετά

• Υπολογισµός συνολικής πλασµατικής επιφάνειας κάθε
ιδιοκτήτη µετά τον αναδασµό Αi = λ x αi

• Επιλογή των οµάδων που θα τοποθετηθούν σε κάθε
κατηγορία γης
Οχι >3 γεωτεµάχια σε κάθε ιδιοκτήτη
Η επιλογή υπόκειται σε διάφορες δεσµεύσεις και δεν
γίνεται αυτόµατα

• ∆εσµεύσεις: Κτίσµα, πηγάδι, ειδικές καλλιέργειες, σχήµα
και πρόσωπο, µικρότερα γεωτεµάχια συνήθως
προσκολλώνται στην θέση των µεγαλύτερων, αιτήσεις
οµάδων ιδιοκτητών, 

• Υπολογισµός πραγµατικού εµβαδού σε κάθε κατηγορία



∆ιαδικασία-στάδια
• Ανάρτηση , ενστάσεις
• Εκδίκαση ενστάσεων
• Οριστικοποίηση στοιχείων, οριοθέτηση στο έδαφος
• Εγκατάσταση νέων ιδιοκτητών
• 6 µήνες – κύρωση , παραχωρητήρια νέων κτηµάτων

Προβλήµατα:
• Χρονοβόρα διαδικασία
• όχι πάντοτε επιτυχής ανάλογα µε την δαπάνη
• νέος πολυτεµαχισµός - µη πρόβλεψη δια νόµου, 
• µη τήρηση των κτηµατολογικών δεδοµένων, 
• ο κλήρος δεν είναι βιώσιµος, 
• µη ολοκλήρωση οδικού δικτύου, 
• απροθυµία ιδιοκτητών να εγκατασταθούν στα νέα γεωτεµάχια, 
• ποιοτικές εκτιµήσεις γίνονται εµπειρικά, 
• µη συντονισµός των έργων µε την κτηµατογράφηση...



Κυριότερα προγράµµατα µε τα οποία η Υπηρεσία
ασχολήθηκε από την ίδρυσή της

και ασχολείται και µε την σηµερινή δοµή της
(Κεντρική ∆/νση και Νοµαρχιακές Υπηρεσίες) :

α) ∆ιανοµές εκτάσεων
β) Αναδασµοί
γ) Χαρτογραφικά Υπόβαθρα. (π.χ. αρδευτικά έργα, 

λιµνοδεξαµενές)
δ) Συµµετοχή στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και

Ελέγχου (ΟΣ∆Ε)-Αίτηση ενιαίας ενίσχυσης
ε) Συµµετοχή στην κατάρτιση των Μητρώων

(Αµπελουργικό / ελαιοκοµικό)
στ) Χορήγηση στοιχείων (π.χ. ∆ιαγράµµατα, 

ορθοφωτοχάρτες, Αεροφωτογραφίες)



∆ΙΑΝΟΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
• Άρχισαν το 1871
• Το έτος 1917 τέθηκαν σε εφαρµογή οι πρώτες
Νοµοθετικές ∆ιατάξεις για την νέα Γεωργική
Μεταρρύθµιση της Ελλάδας

• Το έτος 1917 τέθηκαν οι βάσεις για την ίδρυση στο
τότε Υπουργείο Γεωργίας ειδικής Εποικιστικής
Υπηρεσίας & ειδικής Τοπογραφικής Υπηρεσίας

∆ΙΑΝΟΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
Οι διανοµές εκτάσεων διαχωρίζονται σε:
α) Αγροκτηµάτων, κατά τις οποίες διανέµονται εκτάσεις
για καλλιέργεια
β) Συνοικισµών, κατά τις οποίες διανέµονται εκτάσεις για
κάλυψη στεγαστικών αναγκών των αγροτών













Υποχρεωτικός αναδασµός του έργου «αποπεράτωση
αρδευτικού έργου αγροκτήµατος Σκουτάρεως Σερρών» 2005, 

συνολική δαπάνη έργου:172000 Ευρώ
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ΕΤΟΣ ΧΩΡΙΑ ΕΚΤΑΣΗ
(στρ.)

ΧΩΡΙΑ ΕΚΤΑΣΗ
(στρ.)

ΧΩΡΙΑ ΕΚΤΑΣΗ
(στρ.)

2005 3 21.800 6 30.800 9 52.600

ΣΥΝΟΛΟ 934 5284255 1023 4493266 1949 9635521 
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