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Επιτελική σύνοψη 
Ένας από τους βασικότερους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η μείωση 

του διοικητικού φόρτου (administrative burden) των επιχειρήσεων και των πολιτών 

κατά 25% μέχρι το 2012, σε Κοινοτικό επίπεδο (Commission of the European 

Communities, 2007). Στην παρούσα εργασία αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με τη 

δημιουργία μοντέλων παροχής δημόσιων υπηρεσιών, για να δούμε πώς η χρήση 

διαγραμμάτων ροής μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. 

Η περίπτωση η οποία μελετούμε είναι η υπηρεσία «Δήλωση Ακινήτου στο 

Κτηματολόγιο». Η υπηρεσία αυτή παρουσιάζει μεγάλη πολυπλοκότητα τόσο κατά το 

στάδιο πληροφόρησης (information stage) όσο και κατά το στάδιο εκτέλεσης 

(execution stage). Όσον αφορά το στάδιο πληροφόρησης, το οποίο και έχουμε 

εξετάσει, αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι τα δικαιώματα επί των ακινήτων τα 

οποία καλούνται να δηλώσουν οι αποδέκτες της υπηρεσίας χωρίζονται σε πολλές 

κατηγορίες και αναλόγως με την κατηγορία οι εισροές της υπηρεσίας διαφέρουν. 

Διακρίναμε συνολικά τριάντα οχτώ κατηγορίες, υποκατηγορίες και υποπεριπτώσεις 

των δικαιωμάτων, οι οποίες μαζί με τα δικαιολογητικά εκπροσώπησης και τα γενικά 

δικαιολογητικά, αντιστοιχούν σε τουλάχιστον ογδόντα δύο δικαιολογητικά. Έτσι, αν 

συνυπολογίσουμε και τους δυσνόητους νομικούς όρους με τους οποίους έρχονται 

αντιμέτωποι οι αποδέκτες, η διαδικασία αναζήτησης των δικαιολογητικών και 

εγγράφων που συνοδεύουν τη δήλωση παρουσιάζει υψηλό διοικητικό φόρτο. 

Αυτό το διοικητικό φόρτο προσπαθούμε να μειώσουμε μοντελοποιώντας κατ’ 

αρχήν το στάδιο πληροφόρησης της υπηρεσίας. Έπειτα, με βάση το μοντέλο αυτό, 

υλοποιήθηκε στο Intalio μια online εφαρμογή με στόχο να παρέχουμε στους 

αποδέκτες ένα online ερωτηματολόγιο οι οποίοι απαντώντας το να βλέπουν στην 

οθόνη τους μέσα σε λίγα λεπτά τα δικαιολογητικά και έγγραφα που πρέπει να 

καταθέσουν στο Γραφείο Κτηματογράφησης. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 

τρεις ομάδες ερωτήσεων που αφορούν τον προσδιορισμό των δικαιολογητικών σε 

περίπτωση εκπροσώπησης, των προσδιορισμό των γενικών δικαιολογητικών και τον 

προσδιορισμό των δικαιολογητικών ανάλογα με το δικαίωμα επί του ακινήτου. Αν 

και ο συνολικός αριθμός των ερωτήσεων είναι δεκαεφτά, ο αριθμός των ερωτήσεων 

που καλείται να απαντήσει ο αποδέκτης κυμαίνεται από τέσσερις έως εννιά διότι 

πρόκειται για ένα δυναμικό ερωτηματολόγιο. Ανάλογα με την εκάστοτε απάντηση 
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διαφέρει η επόμενη ερώτηση, καθώς ακολουθείται διαφορετική κάθε φορά διαδρομή 

του διαγράμματος ροής του μοντέλου. Οι πιθανές διαδρομές είναι διακόσιες 

εβδομήντα δύο, δηλαδή το μοντέλο περιλαμβάνει διακόσιες εβδομήντα δύο 

διαφορετικές περιπτώσεις διαλόγου. Το μοντέλο είναι αρκετά απλό και αυτό κυρίως 

οφείλεται στην ιδιαίτερη βαρύτητα που δόθηκε κατά το στάδιο της κατηγοριοποίησης 

των δικαιωμάτων επί των ακινήτων.  

Η μοντελοποίηση γίνεται με τη χρήση της σημειογραφικής γλώσσας Business 

Process Modeling Notation (BPMN). Η BPMN είναι ένα από τα πρότυπα που 

υποστηρίζουν το Business Process Management ή Business Process Modeling (ΒPM) 

και είναι ίσως η καταλληλότερη γλώσσα για τη δημιουργία μοντέλων διότι πρώτον, 

έχει πολύ απλή σημειογραφία και δεύτερον, λόγω της ισχυρής μαθηματικής 

υποδομής που διαθέτει μπορεί να χαρτογραφηθεί απ’ ευθείας στην εκτελέσιμη 

γλώσσα Business Process Execution Language (BPEL). Τα εργαλεία που 

χρησιμοποιούμε είναι το Intalio|Designer και ο Intalio|Server, προϊόντα του 

μεγαλύτερου προμηθευτή λογισμικού BPM ανοιχτού κώδικα, Intalio. Για να γίνει 

αντιληπτή η φιλοσοφία που βρίσκεται πίσω από ένα διάγραμμα ροής, η έννοια του 

BPM, η σημειογραφία της BPMN και ο τρόπος χρήσης του Intalio|Designer, 

αναλύονται διεξοδικά. 

Στο τελευταίο στάδιο της εργασίας περιγράφουμε την υφιστάμενη κατάσταση του 

σταδίου πληροφόρησης της υπηρεσίας «Δήλωση Ακινήτου στο Κτηματολόγιο» και 

την συγκρίνουμε με την online εφαρμογή που δημιουργήσαμε εμείς. Το συμπέρασμα 

που προκύπτει είναι ότι η μοντελοποίηση του σταδίου πληροφόρησης που 

επιχειρήσαμε, είναι ικανή να αποτελέσει τη βάση μιας online εφαρμογής τέτοιας 

ώστε να επιτευχθεί μείωση του διοικητικού φόρτου των πολιτών κυρίως μειώνοντας 

τον παράγοντα χρόνο καθώς από τις αρκετές ώρες που απαιτούνταν μέχρι τώρα, 

πλέον αρκούν λίγα λεπτά.  
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1. Εισαγωγή 
Στο κεφάλαιο αυτό δίνεται η περιγραφή του προβλήματος που εξετάζεται στην 

παρούσα εργασία, προσδιορίζονται το εύρος και οι στόχοι και παρουσιάζεται η δομή 

της. 

 

1.1  Περιγραφή του προβλήματος 
Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Μάρτιο του 2007, υιοθετήθηκε το Πρόγραμμα 

Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μείωση του διοικητικού φόρτου κατά 25% 

μέχρι το 2012, σε Κοινοτικό επίπεδο (Commission of the European Communities, 

2007).  

Το γεγονός αυτό μας έδωσε το έναυσμα να μελετήσουμε το αν με τη δημιουργία 

μοντέλων παροχής δημοσίων υπηρεσιών μπορούμε να μειώσουμε το διοικητικό 

φόρτο των πολιτών.  

Η περίπτωση που εξετάζεται στην παρούσα εργασία είναι η υπηρεσία «Δήλωση 

Ακινήτου στο Κτηματολόγιο». Πρόκειται για μια ιδιαίτερα πολύπλοκη δημόσια 

υπηρεσία και γι’ αυτό άλλωστε έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών συζητήσεων  

τόσο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης όσο και μεταξύ των πολιτών. 

Το πρόβλημα λοιπόν το οποίο μας απασχόλησε είναι η μείωση του διοικητικού 

φόρτου που επωμίζονται οι πολίτες κατά το στάδιο ενημέρωσης της υπηρεσίας και η 

λύση που εμείς θα διερευνήσουμε είναι, μοντελοποιώντας αυτό το στάδιο σε γλώσσα 

BPMN και υλοποιώντας το μοντέλο στο Intalio, να δημιουργήσουμε μια εφαρμογή 

που να περιλαμβάνει ένα απλό ερωτηματολόγιο το οποίο θα είναι προσβάσιμο σε 

όλους τους αποδέκτες μέσω του διαδικτύου.  

Πιστεύουμε ότι εφόσον αυτό επιτυγχάνεται για μια τόσο πολύπλοκη υπηρεσία, 

τότε το ίδιο μπορεί να συμβεί  και για όλες τις άλλες δημόσιες υπηρεσίες. 
 

1.2  Εύρος μελέτης 
Μελετήθηκε το δίκαιο που διέπει το Εθνικό Κτηματολόγιο καθώς και επιμέρους 

δίκαια, αναζητήθηκαν και ταξινομήθηκαν όλα τα πιθανά δικαιώματα που υπόκεινται 

τα ακίνητα και έγιναν συναντήσεις με νομικούς επιστήμονες για την αποσαφήνιση 

πολύπλοκων περιπτώσεων και νομικών ορών. Αναζητήθηκε ο τρόπος λειτουργίας 

των Γραφείων Κτηματογράφησης και όλα τα στάδια της Κτηματογράφησης, είτε 
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μέσω του επίσημου φορέα είτε μέσω άρθρων και ενημερωτικών εκδόσεων του 

Τύπου. 

Αναζητήθηκαν και μελετήθηκαν επιστημονικά άρθρα που αναλύουν τη 

σημειολογική γλώσσα BPMN και τα μοτίβα που τη δομούν (workflow patterns). 

Επίσης αναζητήθηκαν και μελετήθηκαν επιστημονικά άρθρα που αναλύουν κάθε 

πτυχή της αρχής management BPM, καθώς η BPMN αποτελεί ένα από τα πρότυπα 

του σταδίου μοντελοποίησης του κύκλου ζωής της. 

Έτσι φτάσαμε στη μοντελοποίηση του σταδίου πληροφόρησης της υπηρεσίας 

«Δήλωση Ακινήτου στο Κτηματολόγιο» που αναπαριστά το διάλογο της υπηρεσίας 

με τον πολίτη και στην δημιουργία μιας online εφαρμογής που βασίζεται στο μοντέλο 

αυτό.  

Τέλος αναζητήθηκαν και μελετήθηκαν επιστημονικά άρθρα αλλά και 

δημοσιεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναφέρονται στην έννοια του 

διοικητικού φόρτου και στους τρόπους που αυτός μετριέται και μειώνεται. 

 

1.3  Στόχοι μελέτης 
Ο κύριος στόχος της εργασίας είναι να δείξει ότι η μείωση του διοικητικού 

φόρτου των πολιτών είναι εφικτή με τη δημιουργία μοντέλων παροχής δημόσιων 

υπηρεσιών. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος δημιουργήσαμε ένα μοντέλο που 

αναπαριστά το διάλογο της υπηρεσίας με τον πολίτη και στη συνέχεια 

δημιουργήσαμε μια online εφαρμογή βασιζόμενη σε αυτό το μοντέλο, που παρέχει 

στους αποδέκτες ένα online ερωτηματολόγιο. Το αποτέλεσμα που επιζητούμε είναι 

να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος των πολιτών στην προσπάθεια τους να μάθουν ποια 

είναι τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που καλούνται να καταθέσουν κατά τη 

δήλωση του ακινήτου τους στο Εθνικό Κτηματολόγιο.  

Οι επιμέρους στόχοι για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα είναι: 

• Κατανόηση και περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του τρόπου παροχής 

της υπηρεσίας «Δήλωση Ακινήτου στο Κτηματολόγιο». 

• Κατηγοριοποίηση όλων των εγγραπτέων δικαιωμάτων (οι ορισμοί των 

νομικών όρων που απεικονίζονται με πλάγια γράμματα, περιέχονται στο 

Παράρτημα) επί των ακινήτων η οποία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του 

μοντέλου που δημιουργήσαμε. Για την επίτευξη των δύο παραπάνω στόχων 

απαιτήθηκε η μελέτη του Δικαίου του Κτηματολογίου, η μελέτη του τρόπου 
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λειτουργίας και παροχής πληροφόρησης των Γραφείων Κτηματογράφησης 

και συναντήσεις με νομικούς επιστήμονες.  

• Ανάλυση της αρχής management BPM και επεξήγηση της σημειολογικής 

γλώσσας BPMN.  

• Μοντελοποίηση του διαλόγου της υπηρεσίας με τον πολίτη για τον 

προσδιορισμό των δικαιολογητικών, με τη δημιουργία διαγράμματος ροής σε 

γλώσσα BPMN 

•  Υλοποίηση του μοντέλου και ανάπτυξη online εφαρμογής. Το εργαλείο 

Intalio|Designer που χρησιμοποιήσαμε έχει τη δυνατότητα να μετατρέψει ένα 

BPD (Business Process Diagram) σε πλήρως εκτελέσιμη διαδικασία, δηλαδή 

να μεταφράσει την BPMN στην εκτελέσιμη γλώσσα BPEL (Business Process 

Execution Language). Εισάγοντας τις κατάλληλες φόρμες το διάγραμμα 

παίρνει τη μορφή ερωτηματολογίου το οποίο θα βρίσκεται σε έναν δικτυακό 

τόπο. Στη συνέχεια δημιουργήσαμε μια βάση δεδομένων MySQL στην οποία 

τοποθετήθηκαν όλα τα δικαιολογητικά και τη συνδέσαμε με τον 

Intalio|Server. Ο Intalio|Server εκτελεί την ροή εργασίας όπως αυτή έχει 

μοντελοποιηθεί στο Intalio|Designer. Έτσι οποιοσδήποτε αποδέκτης που έχει 

πρόσβαση στο διαδίκτυο θα είναι σε θέση να απαντήσει σε ένα περιορισμένο 

αριθμό σειριακών ερωτήσεων και να εμφανιστούν μέσα σε ελάχιστο χρόνο 

στη οθόνη του υπολογιστή του τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά 

που θα συνυποβάλλει μαζί με τη δήλωσή του στο Γραφείο Κτηματογράφησης.  

• Αξιολόγηση του μοντέλου και σύγκριση με την υφιστάμενη κατάσταση, βάσει 

των συνισταμένων που προκαλούν διοικητικό φόρτο στους πολίτες. 

 

1.4 Περιεχόμενα μελέτης 
Στο κεφάλαιο 2 περιγράφονται οι μέθοδοι που ακολουθήθηκαν για την όσο το 

δυνατόν πληρέστερη και εγκυρότερη συλλογή πληροφοριών για το Εθνικό 

Κτηματολόγιο, για τον τρόπο δημιουργίας μοντέλων παροχής δημόσιων υπηρεσιών 

και για τον τρόπο μέτρησης του διοικητικού φόρτου. 

Στο κεφάλαιο 3 κάνουμε μια σύντομη ιστορική αναδρομή στις προσπάθειες 

σύνταξης Κτηματολογίου που έχουν γίνει στην Ελλάδα μέσα στο πέρασμα των 

χρόνων. Επίσης εξηγούμε γιατί το ισχύον στην Ελλάδα «Σύστημα των Βιβλίων 
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Μεταγραφών και Υποθηκών» θεωρείται απαρχαιωμένο  και ποιοι είναι οι λόγοι που 

οδήγησαν στην θέσπιση του Εθνικού Κτηματολογίου. 

Στο κεφάλαιο 4 γίνεται η περιγραφή της υπηρεσίας «Δήλωση Ακινήτου στο 

Κτηματολόγιο». Παραθέτουμε τους αποδέκτες, τους φορείς, τα κανάλια 

επικοινωνίας, τη ροή εργασίας, το σχετική νομοθεσία, το κόστος και τις εισροές της 

υπηρεσίας. Οι εισροές της υπηρεσίας  παρουσιάζονται σε τέσσερις κατηγορίες: 

1. Γενικά δικαιολογητικά 

2. Δικαιολογητικά εκπροσώπησης 

3. Δικαιολογητικά δικαιωμάτων κυριότητας 

4. Δικαιολογητικά λοιπών εγγραπτέων δικαιωμάτων 

Στο κεφάλαιο 5 εξηγούμε τον τρόπο λειτουργίας του BPM, τα πλεονεκτήματα 

που προσφέρει, τον κύκλο ζωής του και τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται. Το 

πρότυπο που μας απασχολεί είναι η σημειογραφική γλώσσα BPMN γι’ αυτό και 

εξηγούμε τα σύμβολά της και πώς με τη χρήση της μπορούμε να επιτύχουμε τη 

γραφική απεικόνιση των επιχειρηματικών διαδικασιών με τη μορφή διαγράμματος 

ροής (Business Process Diagram). Στη συνέχεια παραθέτουμε τα μοτίβα ροής 

εργασιών (workflow patterns) τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα τέτοιο 

διάγραμμα. Στο τέλος του κεφαλαίου γίνεται λόγος για τον μεγαλύτερο προμηθευτή 

λογισμικού BPM ανοιχτού κώδικα, τον Intalio, προϊόν του οποίου είναι το εργαλείο 

που χρησιμοποιήσαμε. 

Στο κεφάλαιο 6 προχωράμε στη μοντελοποίηση του διαλόγου της υπηρεσίας με 

τον πολίτη σε γλώσσα BPMN με τη χρήση του εργαλείου Intalio|Designer. Εξηγούμε 

βήμα προς βήμα τη δημιουργία του και την εισαγωγή των φορμών των ερωτήσεων 

που καλείται να απαντήσει ο αποδέκτης που ενδιαφέρεται να μάθει ποια 

δικαιολογητικά και έγγραφα πρέπει να καταθέσει με τη δήλωσή του στο 

κτηματολόγιο. Επίσης παρουσιάζεται η online εφαρμογή που δημιουργήσαμε με τη 

βοήθεια δύο παραδειγμάτων. 

Στο κεφάλαιο 7 γίνεται η αξιολόγηση του συστήματος. Περιγράφεται η έννοια 

του διοικητικού φόρτου η μείωση του οποίου αποτελεί έναν από τους σημαντικούς 

στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και με ποιόν τρόπο μπορεί να 

επιτευχθεί αυτή η μείωση. ‘Έπειτα, εντοπίζοντας τα βασικά συστατικά που 

προκαλούν το διοικητικό φόρτο των πολιτών, συγκρίνουμε τους συμβατικούς 
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τρόπους ενημέρωσης του πολίτη για τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα που καλείται 

να καταθέσει στο κτηματολόγιο, με την online εφαρμογή που δημιουργήσαμε εμείς, 

δείχνοντας έτσι σε ποια ακριβώς σημεία καταφέραμε να τον ελαττώσουμε. 

Στο κεφάλαιο 8 παραθέτουμε τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την εργασία 

και προτείνονται οι κατευθύνσεις στις οποίες πιστεύουμε ότι θα πρέπει να επεκταθεί 

η μελλοντική έρευνα. 

Τέλος, το Παράρτημα περιλαμβάνει τους ορισμούς των νομικών όρων οι οποίοι 

στο κείμενο απεικονίζονται με πλάγια γράμματα. 

11 
 



2. Μεθοδολογία  
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η μεθοδολογία με την οποία προσπαθήσαμε να 

συγκεντρώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες, αρχικά για τη 

λειτουργία του κτηματολογίου, στη συνέχεια για τον τρόπο δημιουργίας μοντέλων 

παροχής δημόσιων υπηρεσιών και τέλος για τους τρόπους μέτρησης και μείωσης του 

διοικητικού φόρτου. 

  

2.1 Συγκέντρωση πληροφοριών για το Εθνικό Κτηματολόγιο 
Το Εθνικό Κτηματολόγιο σαν θεσμός βρίσκεται πιο κοντά στην επιστήμη της 

νομικής και περιλαμβάνει πληθώρα εννοιών και ορολογιών οι οποίες είναι 

πολύπλοκες αλλά και άγνωστες για τον περισσότερο κόσμο. Έτσι λοιπόν για να γίνει 

κατανοητή η λειτουργία του κτηματολογίου προσπαθήσαμε με απλά λόγια να 

εξηγήσουμε όσες περισσότερες μπορούσαμε από τις πολύπλοκες πτυχές του.  Γι’ 

αυτό το λόγο ζητάμε την επιεική κρίση από τους νομικούς επιστήμονες αν η 

προσπάθειά μας αυτή παρουσιάζει κάποιες νομικές ατέλειες. 

Οι πηγές στις οποίες ανατρέξαμε για τη συγκέντρωση των πληροφοριών που 

αφορούν το Εθνικό Κτηματολόγιο αντλήθηκαν πραγματοποιώντας τέσσερα βήματα: 

1. Η επίσημη ιστοσελίδα του 

2. Αρθρογραφία  

3. Νομικά βιβλία  

4. Ερωτήσεις σε νομικό   

Η πρώτη επαφή που είχαμε με το Εθνικό Κτηματολόγιο ήταν μέσω της επίσημης 

ιστοσελίδας του φορέα του, το «Κτηματολόγιο Α.Ε.». Η ιστοσελίδα μελετήθηκε 

εξονυχιστικά για δύο λόγους. Κατ’ αρχήν για να αποκτήσουμε την κατάλληλη γνώση 

για το θεσμό του Κτηματολογίου, που θα μας βοηθούσε να υλοποιήσουμε τους 

επιμέρους στόχους και για να δούμε αν  η επίσημη ιστοσελίδα θα ήταν ικανή να μας 

δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να δημιουργήσουμε το μοντέλο μας. 

Δεύτερον, εκτός από το περιεχόμενο, θέλαμε να δούμε και την ποιότητα της 

ιστοσελίδας, δηλαδή κατά πόσο είναι εύχρηστη, απλή και κατανοητή για τους πολίτες 

που την επισκέπτονται. 
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Έτσι λοιπόν αρχίσαμε να μελετάμε όλα τα έντυπα τα οποία διατίθενται. Πρέπει να 

σημειώσουμε ότι πρόκειται για τα ίδια έντυπα που διατίθενται από τα Γραφεία 

Κτηματογράφησης και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Ανάμεσα σε αυτά 

τα έντυπα περιλαμβάνεται και το «Έγγραφα συνυποβαλλόμενα με τη δήλωση». 

Παρατηρήθηκε ότι ανάλογα με το είδος του δικαιώματος διαφοροποιούνται και τα 

δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν. Άρα αυτό το έντυπο είναι το πιο 

σημαντικό για την επίτευξη του κρίσιμου στόχου της κατηγοριοποίησης των 

εγγραπτέων δικαιωμάτων και των δικαιολογητικών τους.  

Η τελευταία γενιά κτηματογράφησης ξεκίνησε στις 17 Ιουνίου 2008 και 

ολοκληρώθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2008, συνέπεσε δηλαδή με ένα μεγάλο τμήμα της 

έρευνας και συγγραφής της παρούσας εργασίας. Έτσι, χάρη στην επικαιρότητα του 

θέματος, κατά το δεύτερο βήμα της έρευνας, συλλέξαμε αρκετά άρθρα και 

ενημερωτικά έντυπα που εξέδωσε ο ημερήσιος και εβδομαδιαίος Τύπος. Τα έντυπα 

αυτά αποδείχτηκαν πολύ πιο χρήσιμα, κατανοητά και περιεκτικά από τα επίσημα 

έντυπα του κτηματολογίου. Αρχίσαμε να κατανοούμε καλύτερα τη ροή εργασίας της 

υπηρεσίας, δηλαδή τα στάδια που ακολουθούνται για να γίνει η κτηματογράφηση των 

περιοχών. Συναντήσαμε πληροφορίες που εξηγούν αρκετά εύστοχα πολύπλοκες 

νομικές έννοιες που δυσκολεύουν τους πολίτες και συμβουλές πάρα πολύ χρήσιμες, 

κυρίως για τον τρόπο συμπλήρωσης της δήλωσης. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι 

αρχίσαμε να ανακαλύπτουμε κατηγορίες δικαιωμάτων επί των ακινήτων και 

δικαιολογητικά τα οποία δεν είχαμε συναντήσει στις προηγούμενες πηγές. Έτσι 

αντιληφθήκαμε ότι δεν ήταν δυνατόν να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο και 

συνεπές μοντέλο από τα επίσημα έντυπα του κτηματολογίου. Όσο περισσότερα 

άρθρα διαβάζαμε τόσο περισσότερες κατηγορίες και υποκατηγορίες ανακαλύπταμε. 

Από τις προηγούμενες πηγές αντλήσαμε πληροφορίες που στην ουσία μας 

βοήθησαν να αποκτήσουμε μια γενική εικόνα και να σχηματίσουμε μια πρώτη 

άποψη. Για να ολοκληρωθούν επιτυχώς οι στόχοι μας προχωρήσαμε στο τρίτο βήμα 

και στην πλέον αξιόπιστη πηγή που είναι τα νομικά βιβλία. Στα βιβλία αυτά βρήκαμε 

πολύ κρίσιμες πληροφορίες που δεν είχαμε συναντήσει πουθενά αλλού.  

Πρώτον, μέσα από τις ιστορικές αναδρομές και τις αναλύσεις επί των διαφορών 

του ισχύοντος στην Ελλάδα συστήματος των «Βιβλίων Μεταγραφών και Υποθηκών» 

με το Εθνικό Κτηματολόγιο, μας έγινε σαφής ο ρηξικέλευθος χαρακτήρας, η 

αναγκαιότητα και η σπουδαιότητα του θεσμού του Κτηματολογίου.  
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Δεύτερον και σπουδαιότερο, στα βιβλία αυτά εντοπίσαμε τελικά όλες τις 

κατηγορίες δικαιωμάτων επί των ακινήτων και των δικαιολογητικών που τα 

συνοδεύουν.  

Διαβάζοντας τα νομικά βιβλία βρεθήκαμε αντιμέτωποι με πλήθος δυσνόητων 

νομικών εννοιών που είναι αδύνατο να γνωρίζουμε όσοι δεν έχουμε σχέση με τη 

νομική επιστήμη. Κρίθηκε απαραίτητο λοιπόν να γίνουν συναντήσεις με δικηγόρο, 

έτσι ώστε να λυθούν όλες αυτές οι απορίες που μας δημιουργήθηκαν και να 

ολοκληρωθεί έτσι το πάζλ της κατηγοριοποίησης που επιχειρήσαμε. Αφού λοιπόν 

λάβαμε όλες τις κατάλληλες απαντήσεις και καλυφτήκαμε από νομικής άποψης, με 

την ολοκλήρωση του τέταρτου βήματος είμαστε πλέον σε θέση να δημιουργήσουμε 

ένα ολοκληρωμένο και νομικά έγκυρο μοντέλο. 

 

2.2 Αναζήτηση πληροφοριών για τη δημιουργία μοντέλων 

παροχής δημόσιων υπηρεσιών  
Για τη συγγραφή των κεφαλαίων 5 και 6, αναζητήσαμε και στηριχθήκαμε 

αποκλειστικά σε επιστημονικά άρθρα και αναγνωρισμένους οργανισμούς. Μάλιστα 

επειδή το ΒPM και η BPMN είναι έννοιες που εμφανίστηκαν σχετικά πρόσφατα, τα 

περισσότερα επιστημονικά άρθρα που στηριχθήκαμε έχουν γραφτεί το πολύ μέσα στα 

τελευταία 4 - 5 χρόνια.  

Ενδεικτικά, κάποιες από τις πηγές μας ήταν η ιστοσελίδα του BPM Center 

(www.BPMcenter.com), η ιστοσελίδα της BPMN (www.bpmn.org) και του 

οργανισμού που την δημιούργησε (www.bpmi.org), η ιστοσελίδα του Intalio 

(www.intalio.com) και η ιστοσελίδα των εκδοτών των μοτίβων ροής εργασιών 

(www.workflowpatterns.com). Γενικά μελετήθηκαν τα άρθρα και οι ιστοσελίδες των 

πλέον αρμοδίων επιστημόνων και οργανισμών στον τομέα αυτό.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία του μοντέλου ήταν η άριστη 

εκμάθηση της σημειογραφίας της BPMN και βεβαίως του εργαλείου Intalio|Designer 

με τη χρήση του οποίου υλοποιήθηκε το μοντέλο.  

 

2.3 Μοντελοποίηση και εκτέλεση  
Αποκτώντας το θεωρητικό υπόβαθρο που θέλαμε, δημιουργήσαμε το διάγραμμα 

ροής με όσο πιο απλό τρόπο μπορούσαμε.  Το μοντέλο πέρασε από πολλά στάδια 

εξέλιξης γιατί με τις πληροφορίες που συλλέγαμε κατά την διάρκεια της συγγραφής, 
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βλέπαμε ότι μπορεί να βελτιωθεί όλο και περισσότερο. Όταν εξαντλήθηκε κάθε 

περιθώριο βελτίωσης, δημιουργήσαμε τις φόρμες των ερωτήσεων όπως αυτές θα 

εμφανίζονται στους αποδέκτες. 

Στη συνέχεια δημιουργήθηκε μια βάση δεδομένων στην οποία αποθηκεύσαμε όλα 

τα πιθανά δικαιολογητικά. Με τον τρόπο αυτό το σύστημα «τραβάει» από τη βάση τα 

δικαιολογητικά που αντιστοιχούν στην κάθε απάντηση που δίνεται και  με την 

ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου εμφανίζονται στην οθόνη όλα τα δικαιολογητικά 

και έγγραφα που αντιστοιχούν στις εκάστοτε απαντήσεις. 

Τέλος το μοντέλο ανέβηκε στον server του Intalio και η εφαρμογή εκτελέστηκε 

και δοκιμάστηκε επιτυχώς. 

 

2.4 Αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με το διοικητικό φόρτο 
Παρόμοια ήταν και η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη συγκέντρωση 

πληροφοριών σχετικά με το διοικητικό φόρτο και τον τρόπο που αυτός μπορεί να 

μετρηθεί και να μειωθεί. Η διαφορά είναι ότι επειδή η εντολή για μείωση του 

διοικητικού φόρτου από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δόθηκε μόλις πριν δύο περίπου 

χρόνια, τα σχετικά επιστημονικά άρθρα που έχουν γραφτεί είναι πολύ λίγα και 

ιδιαίτερα για τη μείωση του διοικητικού φόρτου των πολιτών θα λέγαμε ότι είναι 

ανύπαρκτα. Μάλιστα σχεδόν όλα τα κράτη – μέλη βρίσκονται ακόμα σε αναζήτηση 

ενός επιστημονικού τρόπου μέτρησης και μείωσης του διοικητικού φόρτου των 

πολιτών.  

Σε αντίθεση λοιπόν με το διοικητικό φόρτο των επιχειρήσεων, για τον οποίο 

χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα μαθηματικά μοντέλα μέτρησης, το τοπίο όσον 

αφορά τη μέτρηση του διοικητικού φόρτου των πολιτών είναι ακόμα ομιχλώδες.  

Έτσι λοιπόν στηριχθήκαμε κατά κύριο λόγο στις δημοσιεύσεις της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για γενικές πληροφορίες, ορισμούς και στόχους και επίσης σε κάποιες 

έρευνες που μας βοήθησαν να εντοπίσουμε τα βασικά συστατικά που προκαλούν το 

διοικητικό φόρτο των πολιτών. 
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3. Το Εθνικό Κτηματολόγιο 
3.1 Ιστορικό 
Από τη σύσταση του ελληνικού κράτους καταβλήθηκαν πολλές και 

επανειλημμένες προσπάθειες σύνταξης Κτηματολογίου. Η πρώτη προσπάθεια 

εισαγωγής του θεσμού του κτηματολογίου στην Ελλάδα έγινε το 1836 με διάταγμα 

του Όθωνα. Ωστόσο ακολούθησαν 4.000 περίπου νόμοι, διατάγματα και υπουργικές 

αποφάσεις, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.  

Η υλοποίησή του άρχισε στην ουσία με το Ν. 2308/1995 «Κτηματογράφηση για 

τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα 

κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις», ο οποίος τροποποιήθηκε με το Ν. 

2508/1997 «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και 

άλλες διατάξεις», το Ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» και 

διαδοχικά από τους νόμους 3208/2003, 3127/2003, 3212/2003 και 3481/2006. Επίσης 

έχει εκδοθεί πληθώρα Αποφάσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και 

Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) για την κήρυξη των υπό κτηματογράφηση 

περιοχών της Ελλάδας αλλά και για τη ρύθμιση διαφόρων άλλων ζητημάτων. 

Η απουσία του κτηματολογίου δημιούργησε όχι μόνο σοβαρές δυσκολίες στην 

προσπάθεια ανάπτυξης της χώρας, αλλά και μεγάλα προβλήματα καταπατήσεων, 

αυθαίρετης δόμησης, πυρκαγιών δασών και πολλά άλλα που ταλαιπωρούν τη χώρα 

μέχρι τις μέρες μας.  

Επίσης θα πρέπει να τονιστεί ότι σε όλες τις χώρες της Ευρώπης υφίσταται το 

Κτηματολόγιο σε διάφορες παραλλαγές και η Ελλάδα είναι η τελευταία χώρα που το 

εισάγει. 

 

3.2 Το ισχύον «Σύστημα των Βιβλίων Μεταγραφών και 

Υποθηκών» 
Το σύστημα του Κτηματολογίου έρχεται να αντικαταστήσει το γαλλικής 

προέλευσης ισχύον στην Ελλάδα «Σύστημα των Βιβλίων Μεταγραφών και 

Υποθηκών». Το σύστημα αυτό λειτουργεί ως εξής: Κάθε πράξη με την οποία 

συνίσταται, αλλοιώνεται ή μεταβιβάζεται εμπράγματο δικαίωμα καθώς επίσης κάθε 

πράξη επιβάρυνσης των ακινήτων με υποθήκες, προσημειώσεις, κατασχέσεις και 

διεκδικήσεις πρέπει να μεταγραφεί στα υποθηκοφυλακεία. Οποιαδήποτε καταχώρηση 

έννομης σχέσης γίνεται με επίκεντρο όχι το συγκεκριμένο ακίνητο που αφορά αλλά 
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το συγκεκριμένο πρόσωπο του δικαιούχου. Ουσιαστικά η έρευνα των δικαιωμάτων 

γίνεται με βάση το πρόσωπο του ιδιοκτήτη και όχι το ακίνητο,  με κίνδυνο το ίδιο 

ακίνητο να είναι δηλωμένο σε δύο ή περισσότερους διαφορετικούς ιδιοκτήτες για το 

ίδιο δικαίωμα. Πρόκειται δηλαδή για ένα «προσωποκεντρικό» σύστημα που από τη 

φύση του έχει πολλά αδύνατα σημεία μερικά εκ των οποίων είναι: 

• Είναι δύσχρηστο από άποψη οργάνωσης, λειτουργίας και εποπτείας 

• Ο εντοπισμός ενός ακινήτου στο υποθηκοφυλακείο είναι χρονοβόρα 

διαδικασία 

• Τα όρια των ακινήτων δεν είναι πάντοτε προσδιορισμένα κατά τρόπο 

δεσμευτικό για όλους τους ενδιαφερόμενους 

• Δεν διασφαλίζεται η προστασία των συναλλασσομένων, δεν κατοχυρώνεται η 

δημόσια πίστη ούτε διασφαλίζονται σε μεγάλο βαθμό οι συναλλαγές γύρω 

από τα ακίνητα 

• Δεν δίνεται στο κράτος η δυνατότητα να έχει μία συνολική εικόνα για την 

πραγματική κατάσταση των ακινήτων της χώρας 

 

3.3 Η μετάβαση στο Εθνικό Κτηματολόγιο και οι λόγοι που την 

επιβάλλουν  
Η αλλαγή που επιφέρει το Κτηματολόγιο είναι ότι το σημερινό προσωποκεντρικό 

σύστημα μετατρέπεται σε «κτηματοκεντρικό». Πλέον έχει ως βάση το συγκεκριμένα 

ακίνητο -όχι το πρόσωπο του δικαιούχου- και πάνω σε κάθε ακίνητο εγγράφονται όλα 

τα στοιχεία που το ακολουθούν. Το Κτηματολόγιο καλύπτει όχι μόνο το νομικό αλλά 

και το τεχνικό μέρος των πληροφοριών για τα αντικείμενα των εμπραγμάτων 

δικαιωμάτων. 

Η ουσία του Κτηματολογίου λοιπόν, συνίσταται στο ότι το ακίνητο αποτελεί τον 

άξονα γύρω από τον οποίο οργανώνεται η συγκέντρωση των νομικών, τεχνικών και 

λοιπών πληροφοριών που αφορούν τα ακίνητα όλης της επικράτειας και μάλιστα τη 

βάση της μηχανοργάνωσης αποτελεί κάθε ακίνητο όχι ως ανεξάρτητο αντικείμενο 

αλλά και σε συσχετισμό με τα όμορα ακίνητα. 

Κάθε ακίνητο θα αντιστοιχεί σε ένα αποκλειστικό κωδικό αριθμό που λέγεται 

Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ.). Ο Κ.Α.Ε.Κ. έχει ως βάση τη 
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διοικητική διαίρεση της χώρας και αποτελείται από δώδεκα ψηφία. Τα δύο πρώτα 

ψηφία αντιστοιχούν στο νομό, τα τρία επόμενα είτε στο δήμο είτε στο δημοτικό 

διαμέρισμα είτε στην κοινότητα, τα δύο επόμενα στον κτηματολογικό τομέα, τα δύο 

επόμενα στην κτηματολογική ενότητα ενώ τα τρία τελευταία αντιστοιχούν στον 

αύξοντα αριθμό του γεωτεμαχίου εντός της ενότητας 

Βάσει των παραπάνω χαρακτηριστικών, με τη σύνταξη Κτηματολογίου μπορούν 

να επιτευχθούν τα εξής (http://www.ktimatologio.gr/WhatisKT_Page.aspx):  

• Οριστική, χωρίς αμφισβητήσεις, κατοχύρωση της ιδιοκτησίας των πολιτών  

• Εύκολος εντοπισμός του ακινήτου από κάθε ενδιαφερόμενο μόνο με το 

Κ.Α.Ε.Κ. του 

• Αμετάκλητη οριοθέτηση της δημόσιας και δημοτικής περιουσίας, των δασών 

και του αιγιαλού  

• Περιορισμός της γραφειοκρατίας και απλοποίηση των διαδικασιών στις 

μεταβιβάσεις της ακίνητης περιουσίας 

• Ενίσχυση της διαφάνειας και της ασφάλειας στις μεταβιβάσεις της ακίνητης 

περιουσίας.  

• Βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος με περιορισμό των 

καταπατήσεων και της αυθαιρεσίας 

 

3.4 Εθνικό Κτηματολόγιο και Κτηματογράφηση 
Οι πρώτες κτηματογραφήσεις στη χώρα μας έγιναν από  το 1995 ως το 2003 για 

331 ΟΤΑ με δύο πιλοτικά προγράμματα και ένα κύριο. Κτηματογραφήθηκαν 7,7 

εκατ. στρέμματα και καταχωρήθηκαν 6,2 εκατ. δικαιώματα ιδιοκτησίας. Στις 17 

Ιουνίου 2008 ξεκίνησε η νέα γενιά κτηματογραφήσεων σε 107 περιοχές, που είναι και 

το σημαντικότερο πρόγραμμα που έγινε μέχρι τώρα. Θα κτηματογραφηθούν 3,1 εκατ. 

στρέμματα, θα καταγραφούν 6,7 εκατ. δικαιώματα ιδιοκτησίας και καλύπτει τα 2/3 

του πληθυσμού της χώρας. 

Στις μέρες μας, το Εθνικό Κτηματολόγιο αποτελεί την πιο πολύπλοκη δημόσια 

υπηρεσία. Πολλές συζητήσεις έχουν γίνει σχετικά με το ποιος υποχρεούται να κάνει 

δήλωση, ποια δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσει, πώς πρέπει να συμπληρώσει τα 

έντυπα κτλ. Μόνο από το γεγονός ότι έχουν οι προθεσμίες κατάθεσης έχουν αλλάξει 
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τρεις φορές (η πρώτη προθεσμία ήταν από τις 17 Ιουνίου 2008 μέχρι τις 30 

Σεπτεμβρίου 2008, μετά δόθηκε παράταση μέχρι τις 31 Οκτωβρίου και ακολούθησε 

νέα παράταση για τις 21 Νοεμβρίου), μπορούμε να αντιληφθούμε τη σύγχυση που 

επικρατεί στους πολίτες και τις επιχειρήσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις τους. 

Το Εθνικό Κτηματολόγιο, όπως ορίζεται από το Ν. 2664/98, αποτελεί ένα 

διαρκώς ενημερωμένο σύστημα νομικών, τεχνικών και άλλων πρόσθετων 

πληροφοριών για όλα τα ακίνητα της επικράτειας, που αποσκοπούν στον ακριβή 

καθορισμό των ορίων των ακινήτων. Η σύνταξή του στοχεύει στη δημιουργία ενός 

σύγχρονου, πλήρως αυτοματοποιημένου αρχείου ακίνητης ιδιοκτησίας, όλα τα 

στοιχεία του οποίου έχουν αποδεικτικό χαρακτήρα, εξασφαλίζοντας την μεγαλύτερη 

δυνατή δημοσιότητα και ασφάλεια των συναλλαγών. 

Φορέας του Εθνικού Κτηματολογίου είναι ο «Οργανισμός Κτηματολογίου και 

Χαρτογραφήσεων Ελλάδος» (Ο.Κ.Χ.Ε.) που εποπτεύεται από τον Υπουργό 

ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ενώ η υλοποίησή του είναι αρμοδιότητα της «Κτηματολόγιο Α.Ε.» που 

ιδρύθηκε με κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και 

ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Μοναδικός μέτοχος της εταιρίας αυτής είναι το ελληνικό δημόσιο και 

κύριος σκοπός της είναι η μελέτη, η σύνταξη, η λειτουργία και η τήρηση του Εθνικού 

Κτηματολογίου. 
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4. Περιγραφή της Υπηρεσίας «Δήλωση Ακινήτου στο 

Κτηματολόγιο» 
 

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει η περιγραφή της υπηρεσίας «Δήλωση Ακινήτου στο 

Κτηματολόγιο». Η υπηρεσία αυτή σχετίζεται με την δήλωση όλων των δικαιωμάτων 

ακίνητης περιουσίας, έτσι ώστε να αντικατασταθεί το ισχύον στην Ελλάδα «Σύστημα 

των Βιβλίων Μεταγραφών και Υποθηκών» με το σύστημα του Κτηματολογίου. Η 

περιγραφή της υπηρεσίας θα γίνει με βάση το μοντέλο παροχής υπηρεσιών GEA 

(Governance Enterprise Architecture) (Peristeras and Tarabanis, 2004). 

Αν κάποιος έχει περισσότερα του ενός ακίνητα ή δικαιώματα πρέπει να 

υποβάλλει τόσες δηλώσεις όσα και τα ακίνητα ή τα δικαιώματα που έχει. Όμως για 

τις δηλώσεις που υποβάλλονται στον ίδιο Δήμο τα «Στοιχεία Δικαιούχου» γράφονται 

στη δήλωση μόνο μια φορά.  

Επίσης πρέπει να επισημανθεί ότι η δήλωση αφορά δικαίωμα και όχι ακίνητο. 

Άρα όταν ένα ακίνητο έχει περισσότερους του ενός ιδιοκτήτες πρέπει όλοι τους να 

δηλώσουν το δικαίωμά τους. 

   Συγκεκριμένα: 

• Σε περίπτωση συγκυριότητας υπόχρεος είναι κάθε συγκύριος για το ποσοστό 

συγκυριότητάς του. 

• Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής υπόχρεος είναι κάθε κληρονόμος για το 

μερίδιο επί του ακινήτου που κληρονομεί 

• Σε περίπτωση που έχει μεταβιβαστεί μόνο η ψιλή κυριότητα και έχει 

παρακρατηθεί η επικαρπία, ο καθένας είναι υπόχρεος να δηλώσει το δικαίωμά 

του 

• Σε περίπτωση σύστασης κάθετης ή οριζόντιας ιδιοκτησίας, υπόχρεος έιναι ο 

κάθε ιδιοκτήτης για το δικαίωμά του επί της οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας  

• Σε περίπτωση που έχει συσταθεί πραγματική δουλεία (π.χ. διόδου) επί 

ακινήτου, υποβάλλονται οι εξής δηλώσεις: Αυτός που δικαιούται τη δουλεία 

στο ξένο ακίνητο (π.χ. να περνάει μέσα από αυτό, δουλεία διόδου) θα 

υποβάλλει δήλωση για το δικαίωμα που έχει στο ξένο ακίνητο και δήλωση 

κυριότητας στο δικό του ακίνητο. Ο κύριος του βαρυνόμενου με τη δουλεία 
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ακινήτου (δηλ. που ο γείτονάς του περνάει μέσα από το δικό του) θα 

υποβάλλει δήλωση για την κυριότητα στο δικό του ακίνητο 

• Σε περίπτωση που ένα ακίνητο έχει αγοραστεί με δάνειο, υπόχρεος δήλωσης 

είναι ο ιδιοκτήτης για το δικαίωμα της κυριότητας του, αλλά υπόχρεη 

δήλωσης είναι και η τράπεζα που έχει δώσει το δάνειο για το δικαίωμα 

εμπράγματης ασφάλειας (υποθήκη ή προσημείωση) που έχει εγγράψει 

Παράδειγμα  

Διαμέρισμα όπου κατοικεί οικογένεια, ανήκει το μισό στο σύζυγο και το μισό στη 

σύζυγο. Παράλληλα έχουν μεταβιβάσει την ψιλή κυριότητα στο παιδί τους, έχοντας 

κρατήσει αυτοί την επικαρπία. 

Θα πρέπει να υποβληθούν τρεις δηλώσεις: Μία από τον πατέρα για να δηλώσει το 

50% της επικαρπίας, μία από την μητέρα για τον ίδιο λόγο και μία από το παιδί για να 

δηλώσει το 100% της ψιλής κυριότητας. 

 

4.1 Αποδέκτης της υπηρεσίας 
Δήλωση είναι υποχρεωμένα να υποβάλλουν όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα έχουν 

ακίνητα ή οποιαδήποτε εγγραπτέα δικαιώματα σε ακίνητα, είτε αυτά είναι αγροτικά 

είτε είναι αστικά, είτε είναι εντός είτε εκτός σχεδίου πόλης και που βρίσκονται στις 

υπό κτηματογράφηση περιοχές με εξαίρεση το Ελληνικό Δημόσιο που πάντως 

διατηρεί το δικαίωμα να τα δηλώσει. Η εθνικότητα του ιδιοκτήτη είναι αδιάφορη, 

οπότε υπόχρεοι να υποβάλλουν δήλωση είναι και οι αλλοδαποί που έχουν ακίνητα 

και δικαιώματα σε ακίνητα μέσα στις υπό κτηματογράφηση περιοχές. 

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχουν και όσοι διαχειρίζονται ξένη περιουσία 

όπως για παράδειγμα ο εκκαθαριστής διαθήκης, ο σύνδικος πτώχευσης, ο κηδεμόνας 

σχολάζουσας κληρονομιάς, ο εκτελεστής διαθήκης και ο διαχειριστής ακινήτου. 

Υποβολή δηλώσεων υποχρεούνται μεν  να κάνουν οι «δικαιούχοι», ωστόσο έχει 

δικαίωμα να υποβάλλει δήλωση όποιος έχει έννομο συμφέρον. Για παράδειγμα 

κάποιος τρίτος που διεκδικεί ένα ακίνητο που ανήκει σε άλλον, μπορεί να κάνει 

δήλωση εγγραπτέας αγωγής.  

 

Παράδειγμα 
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Κάποιος έχει κληρονομήσει το 50% της κυριότητας ενός ακινήτου. Στη συνέχεια 

αγόρασε το 25% της κυριότητας από τον δεύτερο κληρονόμο και έπειτα απέκτησε το 

υπόλοιπο 25% με γονική παροχή γιατί ο τρίτος κληρονόμος ήταν ο πατέρας του 

Το άτομο αυτό απαιτείται να καταθέσει και τους τρεις τίτλους με τους οποίους 

απέκτησε την κυριότητα του ακινήτου  

 

4.2 Εκροή υπηρεσίας 
Η εκροή της υπηρεσίας είναι το αμάχητο τεκμήριο υπέρ των φερομένων ως 

δικαιούχων για τα δικαιώματα στα οποία αφορούν, το οποίο παράγεται με την 

οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών. Αυτό σημαίνει ότι αποκλείεται οποιαδήποτε 

μεταβολή του περιεχομένου των πρώτων εγγραφών και έτσι τα δικαιώματα των 

αποδεκτών επί των ακινήτών τους κατοχυρώνονται οριστικά και αμετάκλητα, χωρίς 

να υπάρχει πλέον δυνατότητα αμφισβήτησης από τρίτο. 
 

4.3 Φορέας ΔΔ υπεύθυνος για την υπηρεσία 
Ο Ο.Κ.Χ.Ε. και η Κτηματολόγιο Α.Ε. έχουν αποφασιστική αρμοδιότητα στην 

σύνταξη, την εξέλιξη και τη λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου και αποτελούν 

τα όργανα συντέλεσης και εποπτείας της κτηματογράφησης. Μάλιστα προβλέπεται 

ότι σχεδόν όλες οι αποφάσεις των αρμοδίων Υπουργών εκδίδονται με «πρόταση» του 

Ο.Κ.Χ.Ε. 

 

4.4 Εμπλεκόμενοι φορείς 

• Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Χ.Ε.) 

Ο Ο.Κ.Χ.Ε. εισηγείται στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. την κήρυξη μιας περιοχής υπό 

κτηματογράφηση και με απόφασή του καλούνται όσοι έχουν εγγραπτέα δικαιώματα 

σε ακίνητα των κτηματογραφούμενων περιοχών να υποβάλλουν δηλώσεις 

• Κτηματολόγιο Α.Ε. 

Η εταιρεία Κτηματολόγιο Α.Ε. είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και έχει 

σκοπό τη μελέτη, σύνταξη  και λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου. 

• Δήμοι και κοινότητες των υπό κτηματογράφηση περιοχών. 

22 
 

http://www.okxe.gr/


Στους οικείους Δήμους και κοινότητες γίνεται η ανάρτηση των περιοχών υπό 

κτηματογράφηση και έπειτα γίνεται η ανάρτηση των κτηματολογικών πινάκων και 

διαγραμμάτων. 

 

• Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ). 

Με απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κηρύσσεται μια οριοθετούμενη περιοχή υπό 

κτηματογράφηση. 

• Γραφεία Κτηματογράφησης. 

Τα Γραφεία Κτηματογράφησης αποτελούν το front office της υπηρεσίας, είναι 

δηλαδή τα σημεία όπου υποβάλλονται οι δηλώσεις. Επίσης στα κατά τόπο Γραφεία 

Κτηματογράφησης γίνεται η ανάρτηση των κτηματολογικών πινάκων και 

διαγραμμάτων. 

• Διεπιστημονικές μελετητικές ομάδες. 

Συγκροτούνται από την Κτηματολόγιο Α.Ε. για τον έλεγχο του περιεχομένου των 

δηλώσεων και αποτελούνται από συμβολαιογράφους, νομικούς, τοπογράφους, 

δασολόγους και άλλους επιστήμονες 

• Επιτροπή Ενστάσεων. 

Η Επιτροπή Ενστάσεων συγκροτείται με απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε και έχει σαν σκοπό 

την εκδίκαση των ενστάσεων. Σύμφωνα με το ν. 3481/2006 αρθ.7 παρ 2, αποτελείται 

από:  

α) έναν από τους ακολούθως κατονομαζόμενους νομικούς ως πρόεδρο - με τη 

σειρά που αυτοί αναγράφονται στο κείμενο της παρούσας διάταξης - δηλαδή είτε από 

έναν πρωτοδίκη ή ειρηνοδίκη με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία, οριζόμενο κατά 

την κείμενη για τους δικαστικούς λειτουργούς νομοθεσία, είτε από έναν δικηγόρο 

παρ' εφέταις με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόμενο από τον οικείο 

δικηγορικό σύλλογο, είτε από έναν φύλακα μεταγραφών και υποθηκών με πενταετή 

τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόμενο από τον οικείο σύλλογο, είτε από έναν 

συμβολαιογράφο με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόμενο από τον οικείο 

συμβολαιογραφικό σύλλογο,  

β) έναν αγρονόμο-τοπογράφο μηχανικό με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, 

υποδεικνυόμενο από τον οικείο νομάρχη,  

23 
 



γ) έναν από τους ακολούθως κατονομαζόμενους νομικούς, δηλαδή έναν δικηγόρο 

παρ' εφέταις, υποδεικνυόμενο από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο, ή έναν φύλακα 

μεταγραφών και υποθηκών με τριετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόμενο από τον 

οικείο σύλλογο, ή έναν συμβολαιογράφο με τριετή τουλάχιστον υπηρεσία, 

υποδεικνυόμενο από τον οικείο συμβολαιογραφικό σύλλογο. 

• Κτηματολογικά Γραφεία 

Τα Κτηματολογικά Γραφεία αναλαμβάνουν την λειτουργία του Κτηματολογίου 

αντικαθιστώντας τα Υποθηκοφυλακεία. Στην μεταβατική περιόδο τα 

Υποθηκοφυλακεία μετά την ολοκλήρωση της διαδικασία της κτηματογράφησης μιάς 

περιοχής αρχίζουν να λειτουργούν ως μεταβατικά Κτηματολογικά Γραφεία για την 

περιοχή αυτή. Σε μόνιμη βάση στο μέλλον θα δημιουργηθούν τα οριστικά 

Κτηματολογικά Γραφεία 

 

4.5 Κανάλια επικοινωνίας 
Τα κανάλια επικοινωνίας αφορούν τους τρόπους με τους οποίους ο αποδέκτης 

μπορεί να φέρει σε πέρας την υποχρέωση υποβολής της δήλωσής του στον τον φορέα 

παροχής της υπηρεσίας. Η δήλωση μπορεί να υποβληθεί με τους εξής τρόπους:  

1. Με κατάθεση από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη 

2. Με κατάθεση από άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο 

3. Με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου, στο αρμόδιο γραφείο 

κτηματογράφησης 

4. Με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω Ίντερνετ.  

Οι δηλώσεις, ανάλογα με την τοποθεσία του ακινήτου, υποβάλλονται στα κατά 

τόπο αρμόδια Γραφεία Κτηματογράφησης, τα οποία αποτελούν το front office, 

δηλαδή το σημείο διάθεσης της υπηρεσίας. Αν έχουμε ακίνητα σε διαφορετικούς 

Δήμους, πρέπει να κατατεθούν οι αντίστοιχες δηλώσεις στα αρμόδια για κάθε Δήμο 

γραφεία. 

 

4.6 Ροή εργασίας  
Τα στάδια της υπηρεσίας «Δήλωση Ακινήτου στο Κτηματολόγιο», είναι τα εξής: 
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1. Συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων και τίτλων ιδιοκτησίας από τους 

ενδιαφερομένους στο Γραφείο Κτηματογράφησης του δήμου που βρίσκεται το 

ακίνητο, με ταυτόχρονη καταβολή του πάγιου τέλους κτηματογράφησης  

2. Επεξεργασία δηλώσεων από τις διεπιστημονικές μελετητικές ομάδες 

(τοπογράφοι, νομικοί, δασολόγοι κλπ.)  

3. Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των δηλώσεων και των λοιπών 

στοιχείων συντάσσονται οι προσωρινοί κτηματολογικοί πίνακες και 

διαγράμματα.  

4. Γίνεται μία και μόνο ανάρτηση διαγραμμάτων και πινάκων στα κατά τόπο 

Γραφεία Κτηματογράφησης και στα οικεία δημοτικά ή κοινοτικά 

καταστήματα για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι. 

5. Μέσα σε δύο μήνες (τέσσερις για κατοίκους του εξωτερικού) γίνεται    

υποβολή ενστάσεων και αιτήσεις για διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων 

6. Εκδίκαση ενστάσεων από την Επιτροπή Ενστάσεων.  

7. Μετά την εξέταση των αιτήσεων διόρθωσης και των ενστάσεων και την 

έκδοση των σχετικών αποφάσεων αναμορφώνονται  οι κτηματολογικοί 

πίνακες και τα διαγράμματα., χωρίς όμως να γίνει νέα ανάρτηση. 

8. Οι κύριοι ή οι επικαρπωτές καταβάλουν το αναλογικό τέλος 

9. Κηρύσσεται περαιωμένη η κτηματογράφηση και ορίζεται η έναρξη ισχύος του 

Κτηματολογίου στην κτηματογραφημένη περιοχή. Γίνονται οι πρώτες 

εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία.  Πρώτες εγγραφές σύμφωνα με το ν. 

2664/1998 άρθρο 6 §1 «είναι εκείνες που καταχωρίζονται ως αρχικές 

εγγραφές  στο κτηματολογικό βιβλίο, κατά μεταφορά από τους 

κτηματολογικούς πίνακες» και αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία 

στηρίζεται ολόκληρο το σύστημα του Κτηματολογίου. 

Οι εγγραφές αυτές αποτελούν διοικητικές πράξεις διαπίστωσης των 

εγγεγραμμένων δικαιωμάτων και δεν έχουν διαπλαστικό χαρακτήρα ούτε 

δημιουργούν τεκμήριο. 

Ο έλεγχος των υποβαλλόμενων αιτήσεων και δικαιολογητικών, που 

προηγείται των πρώτων εγγραφών είναι καθαρά διοικητικός και δεν αφορά  
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στην ουσιαστική έρευνα των όρων και των προϋποθέσεων του κύρους και της 

ύπαρξης του προσαγόμενου τίτλου και του σε αυτό δηλούμενου δικαιώματος. 

Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός δηλούντες για το ίδιο 

δικαίωμα, το Γραφείο Κτηματογράφησης θα πρέπει υποχρεωτικά να προκρίνει 

έναν από αυτούς. Η πρόκριση αυτή, η οποία βασίζεται στην πιθανολόγηση και 

όχι στην πλήρη απόδειξη με τα προσκομιζόμενα αποδεικτικά μέσα, ουδεμία 

δέσμευση δημιουργούν σε επίπεδο ουσιαστικού δικαίου για τους υπόλοιπους 

δηλούντες. 

Τέλος, στους αναγραφόμενους στα κτηματολογικά βιβλία ως δικαιούχους, 

χορηγούνται βεβαιώσεις από το γραφείο κτηματολογίου. Οι βεβαιώσεις αυτές 

οι οποίες και πάλι δεν αποτελούν τίτλους των εγγεγραμμένων δικαιωμάτων 

και δεν δημιουργούν τεκμήριο γι’ αυτά, πιστοποιούν την πρώτη εγγραφή στα 

κτηματολογικά βιβλία.   

10. Τα υποθηκοφυλακεία αρχίζουν να λειτουργούν μεταβατικά ως 

Κτηματολογικά Γραφεία. 

11. Τα πρόδηλα σφάλματα δύναται να διορθωθούν από τον προϊστάμενο του 

γραφείου. Για τα μη πρόδηλα σφάλματα όμως υπάρχει οκταετής προθεσμία 

προσφυγής στο δικαστήριο (δέκα χρόνια για κατοίκους του εξωτερικού), από 

όταν αρχίσει να λειτουργεί το γραφείο 

12. Αν περάσουν οκτώ χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του κτηματολογικού 

γραφείου (δέκα χρόνια για κατοίκους του εξωτερικού) και ένα ακίνητο δεν 

έχει δηλωθεί, το παίρνει το κράτος. 

Οι πρώτες εγγραφές των οποίων δεν αμφισβητήθηκε η ακρίβεια ενώπιον των 

δικαστηρίων μέσα σε προθεσμία οχτώ ετών ή δέκα ετών αν πρόκειται για το 

Ελληνικό Δημόσιο και ομογενείς, καθίστανται οριστικές και παράγουν 

αμάχητο τεκμήριο υπέρ των φερομένων με αυτές ως δικαιούχων των 

δικαιωμάτων στα οποία αφορούν. 

Από την άλλη πλευρά, οι πρώτες εγγραφές των οποίων αμφισβητήθηκε με 

αγωγή η ακρίβεια μέσα στην παραπάνω προθεσμία, οριστικοποιούνται μόλις 

καταστεί αμετάκλητη η δικαστική απόφαση που απορρίπτει την αγωγή. Αν 

αντίθετα η απόφαση που κατέστη αμετάκλητη δέχεται την αγωγή, 

διορθώνεται η αρχική εγγραφή. 
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Άρα λοιπόν η νομική σημασία των πρώτων εγγραφών έγκειται στο γεγονός 

ότι, αφού οριστικοποιηθούν, παράγουν αμάχητο τεκμήριο υπέρ των 

φερομένων ως δικαιούχων για τα δικαιώματα στα οποία αφορούν. Αυτό 

σημαίνει ότι αποκλείεται οποιαδήποτε μεταβολή του περιεχομένου των 

πρώτων εγγραφών μετά την οριστικοποίηση τους καθώς το δικαίωμα του 

δηλούντα έχει κατοχυρωθεί. 

 

4.7 Εισροές υπηρεσίας  
Από την ανάλυση που προηγήθηκε μπορούμε να αντιληφθούμε την τεράστια 

σημασία που έχει η προσκόμιση των κατάλληλων δικαιολογητικών που συνοδεύουν 

την αίτηση, διότι σε περίπτωση που το δικαίωμα του δηλούντα αμφισβητηθεί από 

τρίτο και η λύση θα πρέπει να δοθεί από τα δικαστήρια, η απόφαση θα στηριχθεί 

κατά ένα μεγάλο ποσοστό στα δικαιολογητικά που έχουν προσκομιστεί με τη 

δήλωση. 

Όπως θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο κάποια από τα υποβαλλόμενα 

δικαιολογητικά χαρακτηρίζονται ως «προαιρετικά» και η δήλωση μπορεί να γίνει 

απουσία αυτών. Επίσης σε κάποιες κατηγορίες δικαιούχων η δήλωση γίνεται δεκτή 

είτε προσκομισθεί ένα δικαιολογητικό είτε προσκομισθούν δέκα. 

Η πρόκριση στις πρώτες εγγραφές, δεν σημαίνει σε καμιά περίπτωση ότι τα 

δικαιολογητικά του ενός υπερτερούν από τα δικαιολογητικά του άλλου, γιατί αυτό θα 

κριθεί από το δικαστήριο. Ακόμα και στην περίπτωση όμως που δεν υπήρξε 

αμφισβήτηση κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης, δεν πρέπει να ξεχνάμε το 

γεγονός ότι μέσα στα πέντε ή εφτά χρόνια που απαιτούνται για την οριστικοποίηση 

των εγγραφών μπορεί οποιοσδήποτε -κακόβουλος ή όχι- να καταθέσει αγωγή για να 

διεκδικήσει το δηλωθέν από άλλον δικαίωμα. 

Έτσι, το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι ο δηλών σε καμιά περίπτωση δεν 

πρέπει να επαναπαυτεί στον ελάχιστο δυνατό αριθμό δικαιολογητικών που 

απαιτούνται για να γίνει δεκτή η δήλωση από το Γραφείο Κτηματογράφησης. Θα 

πρέπει να τεκμηριώσει όσο γίνεται λεπτομερέστερα το δικαίωμά του καταθέτοντας 

όλα τα δικαιολογητικά που δικαιούται και όχι μόνο αυτά που υποχρεούται, είτε έχει 

αμφισβητηθεί αυτό είτε όχι. 

Υπάρχουν δύο ειδών δικαιολογητικά. Αυτά που είναι υποχρεωτική η υποβολή 

τους και χωρίς αυτά δεν γίνεται δεκτή η δήλωση και αυτά που είναι προαιρετική η 
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υποβολή τους και χωρίς αυτά παραλαμβάνεται η δήλωση. Επίσης τα δικαιολογητικά 

όπως θα δούμε διαφέρουν ανάλογα με το είδος του δικαιώματος. 

Στη συνέχεια θα περιγράψουμε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την 

εκτέλεση της υπηρεσίας. Για το λόγο αυτό χωρίζουμε τα δικαιολογητικά σε γενικά 

και ειδικά. Με τον όρο γενικά εννοούμε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από 

όλους τους αποδέκτες ανεξαρτήτως δικαιώματος ή τρόπου κατάθεσης. Τα ειδικά 

δικαιολογητικά αναφέρονται σε αυτά που αφορούν κάποιες ειδικές-περιπτώσεις. Οι 

ειδικές αυτές περιπτώσεις μπορεί να αναφέρονται: 

• Στον τρόπο κατάθεσης (κανάλι επικοινωνίας) και ποιο συγκεκριμένα στη 

κατάθεση δια αντιπροσώπου. 

• Στο δικαίωμα κυριότητας που έχει ο αποδέκτης 

• Στα λοιπά εγγραπτέα δικαιώματα 

 

4.7.1 Γενικά δικαιολογητικά 

Τα γενικά δικαιολογητικά είναι η πρώτη κατηγορία δικαιολογητικών. Αφορά 

όλους τους αποδέκτες της υπηρεσίας δηλαδή όλα τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα 

και καταβάλλονται ανεξάρτητα του είδους δικαιώματος που κατέχουν. Στη κατηγορία 

αυτή ανήκει και η αίτηση που πρέπει να καταβάλει ο αποδέκτης. Υπάρχουν δύο 

ειδών αιτήσεις, η Δ1 και η Δ2, οι οποίες καταβάλλονται αναλόγως τον αποδέκτη και 

το είδος δικαιώματος που κατέχει. Το Δ1 και το Δ2 αποτελεί τον πυρήνα των 

υποχρεωτικών εγγράφων διότι είναι η έντυπη δήλωση η οποία καλούνται οι 

αποδέκτες να συμπληρώσουν. Τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά για όλους τους 

αποδέκτες είναι τα εξής: 

1. Αίτηση Δ1 ή Δ2 (αναλύεται στη συνέχεια)   

2. Αποδεικτικό καταβολής πάγιου τέλους κτηματογράφησης. 

3. Απλό φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου  

4. Οποιοδήποτε  έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Α.Φ.Μ. του δηλούντος 

(π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας, λογαριασμός Δ.Ε.Η. κλπ) 

Επίσης όλοι καλούνται προαιρετικά να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής του οικείου  

Υποθηκοφυλακείου. Εάν αυτό δεν είναι διαθέσιμο, είτε ζητείται η χορήγηση 
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του από το Υποθηκοφυλακείο με αίτηση, είτε εφόσον τα στοιχεία του 

πιστοποιητικού (αριθμός τόμου, μεταγραφής κ.λ.π.) είναι γνωστά, απλά 

συμπληρώνονται στο σχετικό πεδίο της δήλωσης, είτε μπορούν να ζητηθούν 

μέσω δικηγόρου από το Υποθηκοφυλακείο (χωρίς αίτηση). 

2. Τοπογραφικό διάγραμμα, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για αγροτεμάχιο ή γενικά 

το δηλωθέν ακίνητο δεν διαθέτει ταχυδρομική διεύθυνση και Τ.Κ. 

3. Απλό φωτοαντίγραφο της σύστασης διηρημένης ιδιοκτησίας (αν υπάρχει). Για 

τη διευκόλυνση της διαδικασίας και την αποφυγή λαθών κατά την 

επεξεργασία των σχετικών στοιχείων, συνιστάται η υποβολή του 

συγκεκριμένου αντιγράφου 

Ανάλογα με το είδος του δικαιώματος τα φυσικά πρόσωπα συμπληρώνουν το 

ειδικό έντυπο Δ1 ή Δ2, ενώ τα νομικά πρόσωπα συμπληρώνουν Δ2 ανεξαρτήτως 

δικαιώματος. Συγκεκριμένα: 

Δικαιολογητικά Φυσικού Προσώπου: 

1. Έντυπο Δ1 αν πρόκειται για πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία, 

πραγματική δουλεία, προσωπική δουλεία 

2. Έντυπο Δ2 αν πρόκειται για δικαιώματα εμπράγματων ασφαλειών (υποθήκη, 

προσημείωση υποθήκης), κατασχέσεις και άλλες πράξεις επαγόμενες δέσμευση 

εξουσίας διάθεσης, εγγραπτέες αγωγές / ανακοπές, εγγραπτέες μισθώσεις, 

δικαιώματα μεταλλειοκτησίας, μεταφορά συντελεστή δόμησης, δικαιώματα 

νομής από αναδασμό 

Δικαιολογητικά Νομικού Προσώπου: 

1. Έντυπο Δ2 

 

4.7.2 Δικαιολογητικά Εκπροσώπησης 

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποβάλει ο ίδιος την δήλωση και 

εκπροσωπείται από κάποιον άλλον πρέπει να καταβληθούν τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά. Υπάρχουν δύο διαφορετικές περιπτώσεις εκπροσώπησης: Πρώτον η 

απλή κατάθεση από τρίτο και δεύτερον η συμπλήρωση, υπογραφή και κατάθεση από 

τρίτο. Στην πρώτη περίπτωση πρέπει να υποβληθεί το παρακάτω έγγραφο: 
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1. Απλή εξουσιοδότηση (δεν χρειάζεται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής 

και δεν γράφονται τα στοιχεία στη δήλωση)   

Στη δεύτερη περίπτωση τα δικαιολογητικά διαφέρουν ανάλογα με τον αν ο 

αποδέκτης είναι  ομογενής / κάτοικος εξωτερικού ή κάτοικος Ελλάδας. Για τους 

ομογενείς και τους κατοίκους εξωτερικού πρέπει να προσκομισθεί ένα από τα 

παρακάτω δικαιολογητικά: 

• Ειδική εξουσιοδότηση με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής από 

Πρεσβείες / Προξενεία (ατελώς) 

• Πληρεξούσιο που έχουν ήδη ορίσει με ειδικό ή γενικό πληρεξούσιο για τη 

διαχείριση της ακίνητης περιουσίας τους στην Ελλάδα 

Για τους κατοίκους Ελλάδας απαιτείται:  

• Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο 

 

4.7.3 Δικαιολογητικά δικαιωμάτων κυριότητας 

Ανάλογα με το είδος δικαιώματος όπως είπαμε τα δικαιολογητικά διαφέρουν.  

Χωρίσαμε τα δικαιώματα σε δύο μεγάλες κατηγορίες: Στα δικαιώματα κυριότητας και 

στα λοιπά δικαιώματα. Στην παρούσα ενότητα γίνεται λόγος για τα δικαιολογητικά 

που πρέπει να καταβληθούν ανάλογα με τον τρόπο κτήσης της κυριότητας. Η 

κυριότητα μπορεί να αποκτηθεί με  δικαιοπρακτικό τίτλο (συμβολαιογραφικό 

έγγραφο, δικαστική απόφαση, διοικητική πράξη), με κληρονομική διαδοχή, με 

έκτακτη και τακτική χρησικτησία, με γονική παροχή, με δωρεά και  με μεταφορά 

συντελεστή δόμησης.  

 
4.7.3.1 Δικαιολογητικά κτήσης κυριότητας με δικαιοπρακτικό τίτλο και 

συγκεκριμένα με   συμβολαιογραφικό έγγραφο: 

1. Συμβολαιογραφικό Έγγραφο  

2. Αν το δικαίωμα τελούσε υπό διαλυτική αίρεση και αυτή ματαιώθηκε λόγω 

εξοφλήσεως υποβάλλεται και η συμβολαιογραφική πράξη εξόφλησης 

 

4.7.3.2 Δικαιολογητικά κτήσης κυριότητας με δικαιοπρακτικό τίτλο και 

συγκεκριμένα με   δικαστική απόφαση: 
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1. Δικαστική Απόφαση  

 

4.7.3.3 Δικαιολογητικά κτήσης κυριότητας με δικαιοπρακτικό τίτλο και 

συγκεκριμένα με   διοικητική πράξη: 

1. Διοικητική Πράξη (π.χ. παραχωρητήριο, Υπουργική Απόφαση, Απόφαση       

Νομάρχη, Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας) και τυχόν διορθωτικές 

πράξεις οι οποίες υπάρχουν.  

2. Αν η διοικητική πράξη δεν μεταγράφεται στο Υποθηκοφυλακείο,         

προσκομίζεται το σχετικό ΦΕΚ δημοσίευσής της. 

 

4.7.3.4 Δικαιολογητικά κτήσης κυριότητας με κληρονομική διαδοχή 

Ο κληρονόμος ενός δικαιώματος (κυριότητα ή δουλεία) μπορεί να έχει αποδεχτεί 

την κληρονομιά, μπορεί και όχι. Όταν ο κληρονόμος έχει αποδεχτεί την κληρονομιά 

πρέπει να προσκομιστούν ένας από τους παρακάτω δύο συνδυασμούς 

δικαιολογητικών: 

1. Δήλωση αποδοχής κληρονομιάς  

2. Πιστοποιητικό μεταγραφής αυτής 

ή 

1. Πιστοποιητικό Γραμματέα Πρωτοδικείου, 

2. Έκθεση περιγραφής ακινήτων   

3. Πιστοποιητικό μεταγραφής 

 

Όταν ο κληρονόμος δεν έχει προβεί σε αποδοχή κληρονομιάς ή σε έκδοση 

κληρονομητηρίου η διαδοχή είτε θα είναι εξ αδιαθέτου είτε εκ διαθήκης. Κάποια από 

τα δικαιολογητικά είναι κοινά και κάποια διαφέρουν. Τα δικαιολογητικά είναι τα 

εξής: 

1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου 

2. Πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς 

3. Τίτλος κληρονομούμενου (προαιρετικά) 
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Όταν ο κληρονόμος δεν έχει προβεί σε αποδοχή κληρονομιάς ή σε έκδοση 

κληρονομητηρίου και πρόκειται για εξ αδιαθέτου διαδοχή, εκτός από τα παραπάνω θα 

πρέπει επιπροσθέτως να καταβληθούν τα εξής: 

1. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών 

2. Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης 

 

Τα επιπλέον δικαιολογητικά όταν ο κληρονόμος δεν έχει προβεί σε αποδοχή 

κληρονομιάς ή σε έκδοση κληρονομητηρίου και πρόκειται για διαδοχή εκ διαθήκης, 

είναι τα εξής: 

1. Αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης ή η απόφαση με την οποία αυτή 

κηρύχθηκε κύρια, εάν πρόκειται για ιδιόγραφη διαθήκη 

2. Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως άλλης διαθήκης 

 

4.7.3.5 Δικαιολογητικά κτήσης κυριότητας με χρησικτησία 

Υπάρχουν δύο περιπτώσεις χρησικτησίας: Η έκτακτη και η τακτική. Τόσο στην 

έκτακτη χρησικτησία όσο και στην τακτική, αν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση που 

αναγνωρίζει την κυριότητα τα δικαιολογητικά είναι τα εξής: 

1. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης 

2. Πιστοποιητικό μεταγραφής της 

Αν όμως δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την κυριότητα, τα 

δικαιολογητικά είναι μεν κοινά και για τις δύο περιπτώσεις αλλά στην τακτική 

χρησικτησία απαιτούνται κάποια επιπλέον. Από τα παρακάτω κοινά δικαιολογητικά ο 

δηλών αρκεί να προσκομίσει έστω και ένα για να γίνει δεκτή η δήλωση. Προτείνεται 

όμως να προσκομίσει όσα περισσότερα μπορεί έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν ως 

αποδεικτικά στοιχεία σε περίπτωση που το δικαίωμα της χρησικτησίας που 

επικαλείται αμφισβητηθεί από τρίτο. Τα κοινά δικαιολογητικά είναι τα εξής: 

1. Υποθήκες και εν γένει βάρη στα ακίνητα για τα οποία δηλώνεται ως λόγος 

κτήσεως χρησικτησία  

2. Συμβολαιογραφικό προσύμφωνο μεταβίβασης ακινήτου, στο οποίο 

βεβαιώνεται η παράδοση της νομής στον εκ του προσυμφώνου δικαιούχο  
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3. Συμβόλαιο όμορων ιδιοκτητών που αναφέρουν τον δηλούντα ως κύριο του 

δηλούμενου ακινήτου  

4. Πράξη αναγνώρισης ορίων  

5. Μισθωτήρια που εμφανίζουν ως εκμισθωτή τον δηλούντα, εφόσον φέρουν 

βέβαιη χρονολογία  

6. Δηλώσεις ενώπιον Δημόσιων Αρχών, ιδίως φορολογικών, όπως, λ.χ. δηλώσεις 

στο Ε9 της φορολογικής δήλωσης  

7. Έγγραφα χορήγησης επιδότησης στον δηλούντα, από τα οποία προκύπτει ότι 

αυτός αντιμετωπίστηκε ως κύριος του ακινήτου στο οποίο στο οποίο αφορά η 

δήλωση  

8. Αποδείξεις καταβολής τελών πάσης φύσεως που βαρύνουν το δικαιούχο του 

ακινήτου στο όνομα του δηλούντος  

9. Αποδείξεις Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., εταιρειών ύδρευσης κλπ. προς τον δηλούντα  

10. Αποδείξεις καταβολής αμοιβής σε εργολάβο που περιέφραξε το ακίνητο ή 

ενδεχομένως για άλλες εργασίες, εφόσον είναι διάτρητες ή πάντως δεν 

αμφισβητείται η χρονολογία τους 

11. Παλαιά τοπογραφικά διαγράμματα που συντάχθηκαν με εντολή του 

δηλούντος και τα οποία τον αναφέρουν ως δικαιούχο  

12. Ένορκες βεβαιώσεις με το ως άνω περιεχόμενο 

Τα επιπλέον δικαιολογητικά της τακτικής χρησικτησίας αν δεν έχει εκδοθεί 

δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την κυριότητα είναι: 

1. Αντίγραφο του ελαττωματικού νόμιμου ή νομιζόμενου τίτλου 

2. Πιστοποιητικό μεταγραφής του παραπάνω τίτλου  

 

4.7.3.6 Δικαιολογητικά κτήσης κυριότητας με γονική παροχή 

1. Το Συμβόλαιο της Γονικής Παροχής 

 

4.7.3.7 Δικαιολογητικά κτήσης κυριότητας με δωρεά 

1. Το Συμβόλαιο της Δωρεάς 
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 4.7.3.8 Δικαιολογητικά κτήσης κυριότητας με μεταφορά συντελεστή δόμησης 

Είναι πιθανό, ενώ έχει εκδοθεί ο τίτλος δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή 

δόμησης στο όνομα του ιδιοκτήτη του βαρυνόμενου ακινήτου, να μην έχει γίνει 

ακόμα η μεταφορά του συντελεστή δόμησης στο ωφελούμενο ακίνητο, οπότε στην 

περίπτωση αυτή  ο κύριος του ωφελούμενου ακινήτου δεν έχει δικαίωμα ακόμα για 

να δηλώσει. Σε κάθε περίπτωση πάντως τα δικαιολογητικά του κυρίου του 

βαρυνόμενου ακινήτου παραμένουν τα ίδια και είναι τα εξής: 

1. Το Προεδρικό Διάταγμα ή η απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ 

2. Το Φ.Ε.Κ. δημοσίευσής τους 

3. Πιστοποιητικό μεταγραφής αυτής (προαιρετικά)   

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονίσουμε ότι άλλοτε το πιστοποιητικό 

μεταγραφής στο υποθηκοφυλακείο είναι υποχρεωτικό και άλλοτε προαιρετικό. Στην 

συγκεκριμένη περίπτωση παρ’ όλο τον προαιρετικό χαρακτήρα που έχει, ο 

δικαιούχος συνίσταται να το προσκομίσει γιατί αποτελεί απόδειξη του εμπράγματος 

δικαιώματος που δηλώνει και αυτό ισχύει για  οποιαδήποτε κατηγορία  στην οποία θα 

συναντήσουμε  το πιστοποιητικό μεταγραφής ως προαιρετικό. Όταν ένα ακίνητο δεν 

είναι μετεγεγραμμένο στο υποθηκοφυλακείο δεν υπάρχει εμπράγματο δικαίωμα παρά 

μόνο ενοχική αξίωση. Άρα αν δεν το προσκομίσουμε είναι σαν να μην έχει 

μεταγραφεί.  

Τα δικαιολογητικά του κυρίου του ωφελούμενου ακινήτου αν έχει 

πραγματοποιηθεί η μεταφορά του συντελεστή δόμησης σε ωφελούμενο ακίνητο: 

1. Η απόφαση της αρμόδιας Διεύθυνσης για πολεοδομικά θέματα της οικείας 

Νομαρχίας 

2. Πιστοποιητικό μεταγραφής αυτής 

 

4.7.4 Δικαιολογητικά λοιπών εγγραπτέων δικαιωμάτων 

Στην παρούσα ενότητα γίνεται λόγος για τα δικαιολογητικά που πρέπει να 

καταβληθούν για τα λοιπά εγγραπτέα δικαιώματα των αποδεκτών. Σε αυτή την 

κατηγορία περιλαμβάνονται δικαιώματα από δουλείες, από εμπράγματες ασφάλειες, 

από μεταλλειοκτησία, από εγγεγραμμένες αγωγές και ανακοπές, από κατασχέσεις και 

άλλες πράξεις επαγόμενες δέσμευση της εξουσίας διάθεσης και από εγγραπτέες 
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μισθώσεις (χρονομεριστικές συμβάσεις, χρηματοδοτικές συμβάσεις, μακροχρόνιες 

συμβάσεις) 

 
4.7.4.1 Δικαιολογητικά δικαιώματος δουλείας 

Η δουλεία είτε είναι προσωπική είτε πραγματική μπορεί να έχει αποκτηθεί με 

κάποιους από τους τρόπους που μπορεί να αποκτηθεί και η κυριότητα. Συγκεκριμένα 

μπορεί να αποκτηθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο, με δικαστική απόφαση, με 

διοικητική πράξη, με κληρονομική διαδοχή ή με χρησικτησία. Σε κάθε μια από τις 

πέντε περιπτώσεις τα δικαιολογητικά θα είναι ακριβώς τα ίδια με τα δικαιολογητικά 

των κεφαλαίων 3.7.3.1, 3.7.3.2, 3.7.3.3, 3.7.3.4, 3.7.3.5 αντίστοιχα.    

 

4.7.4.2 Δικαιολογητικά δικαιωμάτων από εμπράγματες ασφάλειες (Υποθήκες, 

Προσημειώσεις Υποθηκών, Ενέχυρο) 

Για τα δικαιώματα από εμπράγματες ασφάλειες ο αποδέκτης καλείται να 

προσκομίσει  τις πράξεις από τις οποίες προκύπτει το δικαίωμα του και συγκεκριμένα 

όποιον από τους παρακάτω συνδυασμούς δικαιολογητικών διαθέτει: 

1. Δικαστική απόφαση 

2. Το πιστοποιητικό αυτής στα βιβλία του οικείου Υποθηκοφυλακείου 

(προαιρετικά) 

3. Αν πρόκειται για διαταγή πληρωμής πρέπει να προσκομίζεται και η έκθεση 

περιγραφής ακινήτων 

ή 

1. Συμβολαιογραφική πράξη συστάσεως εμπράγματης ασφάλειας ή μερικής 

εξάλειψης αυτής 

2. Το πιστοποιητικό εγγραφής / σημείωσης αυτής στα οικεία βιβλία του 

Υποθηκοφυλακείου (προαιρετικά) 

3. Τυχόν δικαστικές αποφάσεις, συμβολαιογραφικά έγγραφα, δανειστικές 

συμβάσεις δυνάμει των οποίων έχουν επέλθει μεταβολές στην εμπράγματη 

ασφάλεια 

ή 
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1. Διοικητική πράξη Ι.Κ.Α. ή διευθυντή Δ.Ο.Υ. περί συστάσεως εμπράγματης 

ασφάλειας 

2. Το πιστοποιητικό εγγραφής αυτής στα οικεία βιβλία του Υποθηκοφυλακείου 

(προαιρετικά) 

ή 

1. Δανειστική σύμβαση σε περίπτωση υποθηκών της Αγροτικής Τράπεζας 

ή 

1. Δανειστική σύμβαση σε περίπτωση που οι εμπράγματες ασφάλειες αφορούν 

χορήγηση δανείων από Τράπεζες λόγω καταστροφών σε ακίνητα από 

σεισμούς κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των ν. 867/1979, 1048/1980, 

1133/1981 και των κοινών Υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’ 

εξουσιοδότηση των ως άνω νόμων 

ή 

1. Κάθε άλλο έγγραφο που από την κείμενη νομοθεσία περιέχει εγγραπτέα 

πράξη σύστασης δικαιώματος εμπράγματης ασφάλειας. 

 

4.7.4.3 Δικαιολογητικά δικαιώματος μεταλλειοκτησίας 

Η παραχώρηση του δικαιώματος μεταλλειοκτησίας σε έναν ιδιώτη, γίνεται με 

προεδρικό διάταγμα, το οποίο μεταγράφεται στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο. Συνεπώς 

τα σχετικά δικαιολογητικά είναι τα εξής: 

1. Σχετικό Προεδρικό Διάταγμα  

2. Το συμβολαιογραφικό έγγραφο με βάση το οποίο αποκτήθηκε το δικαίωμα 

 

4.7.4.4 Δικαιολογητικά δικαιωμάτων από εγγραπτέες αγωγές / ανακοπές 

Τα δικαιολογητικά των δικαιωμάτων που προκύπτουν από εγγραπτέες αγωγές και 

ανακοπές είναι τα εξής: 

1. Αντίγραφο του δικογράφου της  αγωγής ή  ανακοπής  

2. Πιστοποιητικό εγγραφής αυτού στα βιβλία διεκδικήσεων του αρμόδιου 

υποθηκοφυλακείου  

 

36 
 



4.7.4.5 Δικαιολογητικά για δικαιώματα από κατασχέσεις και άλλες πράξεις 

επαγόμενες δέσμευση της εξουσίας διάθεσης 

Κατάσχεση ή δέσμευση εξουσίας μπορεί να εκτελεσθεί με διάφορες πράξεις, 

όπως η αναγκαστική κατάσχεση, η συντηρητική κατάσχεση, η διάρρηξης 

καταδολιευτικής εκποίησης ακινήτου, η αναγγελίας απαίτησης, η δήλωσης συνέχισης 

του πλειστηριασμού, η δικαστικής μεσεγγύησης και η αναγκαστική διαχείριση. Σε κάθε 

περίπτωση  απαιτούνται διαφορετικά δικαιολογητικά. Συγκεκριμένα: 

• Δικαιολογητικά Αναγκαστικής κατάσχεσης 

1. Κατασχετήρια έκθεση  

2. Το πιστοποιητικό εγγραφής αυτής στα βιβλία κατασχέσεων του αρμοδίου 

υποθηκοφυλακείου  (προαιρετικά) 

• Δικαιολογητικά Συντηρητικής κατάσχεσης 

1. Δικαστική απόφαση που διατάσει την επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης του  

ακινήτου  

2. Πιστοποιητικό εγγραφής αυτής στα βιβλία κατασχέσεων του αρμόδιου 

υποθηκοφυλακείου 

• Δικαιολογητικά Διάρρηξης καταδολιευτικής εκποίησης ακινήτου 

1. Τελεσίδικη δικαστική απόφαση που απαγγέλλει τη διάρρηξη 

2. Πιστοποιητικό σημείωσης αυτής στις μερίδες του μεταβιβάσαντος οφειλέτη 

και του τρίτου στα βιβλία του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου 

• Δικαιολογητικά Αναγγελίας απαίτησης 

1. Δήλωση αναγγελίας απαίτησης που επέχει θέση  κατάσχεσης κατά το άρθρο 

972 Κ.Πολ.Δοκ. 

2. Το πιστοποιητικό σημείωσης αυτής στο περιθώριο του βιβλίου κατασχέσεων 

του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου περίπτωση αναγγελίας αίτησης που 

στηρίζεται σε εκτελεστό τίτλο (προαιρετικά) 

• Δικαιολογητικά Δήλωσης συνέχισης του πλειστηριασμού 

1. Συμβολαιογραφική πράξη δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού 
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2. Το πιστοποιητικό σημείωσης αυτής στο περιθώριο του βιβλίου κατασχέσεων 

του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου περίπτωση δήλωσης συνέχισης 

πλειστηριασμού από τον αναγγελθέντα δανειστή, του οποίου η απαίτηση 

στηρίζεται σε εκλεκτό τίτλο (προαιρετικά) 

• Δικαιολογητικά Αναγκαστικής διαχείρισης 

1. Δικαστική απόφαση που διατάσει την επιβολή αναγκαστικής διαχείρισης του 

ακινήτου  

2. Πιστοποιητικό εγγραφής αυτής στα βιβλία κατασχέσεων του αρμόδιου 

υποθηκοφυλακείου 

• Δικαιολογητικά Δικαστικής Μεσεγγύησης 

1. Δικαστική απόφαση που διατάσει την επιβολή δικαστικής μεσεγγύησης του 

ακινήτου 

2. Πιστοποιητικό εγγραφής αυτής στα βιβλία κατασχέσεων του αρμόδιου 

υποθηκοφυλακείου 

 

4.7.4.6 Δικαιολογητικά δικαιωμάτων από εγγραπτέες μισθώσεις (Χρονομεριστική 

Σύμβαση, Χρηματοδοτική Σύμβαση, Μακροχρόνια Σύμβαση) 

Οι αποδέκτες που κατέχουν δικαιώματα εγγραπτέων μισθώσεων καλούνται να 

προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Το συμβολαιογραφικό έγγραφο δυνάμει του οποίου συνιστάται είτε η 

χρονομεριστική σύμβαση του ν. 1652/1986, είτε  η  χρηματοδοτική μίσθωση 

του ν. 1665/1986, είτε  η  μακροχρόνια μίσθωση κατ’ άρθρα 608 και 1208 Α.Κ 

2. Κάθε άλλο έγγραφο που από την κείμενη νομοθεσία περιέχει εγγραπτέα 

πράξη σύστασης μίσθωσης 

 

4.8  Σχετική Νομοθεσία 
Η λειτουργία της υπηρεσίας «Δήλωση Ακινήτου στο Κτηματολόγιο» είναι 

απόρροια ενός νομοθετικού πλαισίου που έχει δημιουργηθεί και που τροποποιείται 

εδώ και πολλά χρόνια. Ακολουθούν οι νόμοι, οι υπουργικές αποφάσεις, οι 

εισηγητικές εκθέσεις, οι αποφάσεις Ο.Κ.Χ.Ε. και οι οδηγίες που διέπουν το 

νομοθετικό πλαίσιο του Κτηματολογίου. 
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• Νόμος 1647/1986, ΦΕΚ 141/19.9.1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και 

Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Χ.Ε.) και άλλες σχετικές διατάξεις» 

• Εισηγητική Έκθεση στο σχέδιο νόμου «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία 

Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα 

κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις» 

• Νόμος 2308/1995, ΦΕΚ Α 114/15.6.1995 «Κτηματογράφηση για τη 

δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα 

κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις» 

• Νόμος 2508/1997, ΦΕΚ Α 124/13.6.1997 «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των 

πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις» (άρθρο 29 παρ. 3) 

• Εισηγητική Έκθεση στο σχέδιο νόμου «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες 

διατάξεις» 

• Νόμος 2664/1998, ΦΕΚ Α 275/3.12.1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες 

διατάξεις» 

• Υπουργική Απόφαση 71154/4228/12-5-95, ΦΕΚ Β 639/19.7.1995 «Έγκριση 

τεχνικών προδιαγραφών, περιεχομένου κτηματολογικών διαγραμμάτων, 

πινάκων και τιμολογίων για τις εργασίες κτηματογράφησης του Εθνικού 

Κτηματολογίου μέχρι τις πρώτες εγγραφές στα Κτηματολογικά Βιβλία» 

• Υπουργική Απόφαση 71155/4394/11-6-95, ΦΕΚ Β 635/18.7.1995, «Κήρυξη 

περιοχών υπό κτηματογράφηση για τις εργασίες του Εθνικού Κτηματολογίου» 

• Υπουργική Απόφαση 72544/4615/25-6-95, ΦΕΚ Β 664/28.7.1995, «Κήρυξη 

περιοχών υπό κτηματογράφηση για τις εργασίες του Εθνικού Κτηματολογίου» 

• Υπουργική Απόφαση 100116/7687/27-12-95, ΦΕΚ Β 1099/29.12.1995, 

«Κήρυξη περιοχών υπό κτηματογράφηση για τις εργασίες του Εθνικού 

Κτηματολογίου» 

• Υπουργική Απόφαση 24414/4876/8-9-97, ΦΕΚ Β 836/17.9.1997, «Κήρυξη 

περιοχών υπό κτηματογράφηση για τις εργασίες του Εθνικού Κτηματολογίου» 

• Υπουργική Απόφαση 30580/6912/17-11-98, ΦΕΚ Β 1249/11.12.1998 

«Κήρυξη περιοχών υπό κτηματογράφηση για τις εργασίες του Εθνικού 

Κτηματολογίου» 
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• Υπουργική Απόφαση 13337/3186/3-6-99, ΦΕΚ Β 1397/7.7.1999 «Κήρυξη 

περιοχών υπό κτηματογράφηση για τις εργασίες του Εθνικού Κτηματολογίου» 

• Υπουργική Απόφαση 9748/1745/15-3-96, ΦΕΚ 245/11.4.1996, «Καθορισμός 

δικαιωμάτων σε ακίνητα για τα οποία υποβάλλεται δήλωση για εγγραφή στα 

κτηματολογικά βιβλία» 

• Απόφαση ΟΚΧΕ Οικ. 675/ΦΕΚ 60/19-5-99 «Τόπος υποβολής Ενστάσεων – 

Τοπική αρμοδιότητα και τρόπος λειτουργίας Πρωτοβάθμιας Επιτροπής 

Ενστάσεων – Αμοιβή μελών και γραμματέων Επιτροπής» 

• Κοινή Υπουργική Απόφαση 81706/6085/6-10-95, ΦΕΚ Β 872/19.10.1995, 

«Ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Επίσης η έγκριση του καταστατικού της 

«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» έγινε με την αριθ. 

6951/1363/28.2.1996 Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και ανακοίνωση 

της καταχώρησής της στο Μητρώο Α.Ε. έγινε στο ΦΕΚ 1485/10.4.1996 

• Υπουργική Απόφαση 85187/4605/22-8-96, ΦΕΚ Β 814/4.9.1996, «Έγκριση 

ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Εταιρία «Κτηματολόγιο Α.Ε.» 

• Νόμος 2971/2001, ΦΕΚ Α 285/19.12.2001, «Μέτρα για την προστασία της 

Δημόσιας περιουσίας, καθορισμός αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού 

σε περιοχές που κηρύσσονται υπό κτηματογράφηση» (άρθρο 32) 

• Νόμος 3127/2003, ΦΕΚ Α 67/19.3.2003, «Τροποποίηση και συμπλήρωση των 

νόμων 2308/1995 και 2664/1998 για την Κτηματογράφηση και το Εθνικό 

Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» 

• Απόφαση ΔΣ Ο.Κ.Χ.Ε 168/3α/17-7-2003, ΦΕΚ Β 1042/28.7.2003, 

«Περιεχόμενο και διάρθρωση Κτηματολογικού φύλλου, ψηφιακή μορφή και 

διαχείριση κτηματολογικών στοιχείων, τήρηση και φύλαξη στοιχείων σε 

αρχεία» 

• Απόφαση ΔΣ Ο.Κ.Χ.Ε 168/3β/17-7-2003, ΦΕΚ Β 1042/28.7.2003, 

«Περιεχόμενο και τρόπος τήρησης του ημερολογίου του Κτηματολογικού 

Γραφείου και περιεχόμενο της αίτησης για καταχώρηση εγγραπτέας πράξης» 
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• Κοινή Υπουργική Απόφαση 30864/30-7-2003, ΦΕΚ Β 1074/1.8.2003, 

«Καθορισμός των υπέρ Ο.Κ.Χ.Ε. ανταποδοτικών τελών για την χορήγηση 

αποσπασμάτων από τα κτηματολογικά διαγράμματα» 

• Κοινή Υπουργική Απόφαση 30720/30-7-2003, ΦΕΚ Β 1074/1.8.2003, 

«Παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. προς 

τα έμμισθα υποθηκοφυλακεία κατά την μεταβατική περίοδο λειτουργίας τους 

ως Κτηματολογικά Γραφεία» 

• Νόμος 3208/2003, ΦΕΚ Α 303/24.12.2003, «Προστασία των δασικών 

οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπράγματων 

δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων» 

• Νόμος 3212/2003 ΦΕΚ  Α 308/31.12.2003), «Άδεια δόμησης, πολεοδομικές 

και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων» 

• Κοινή Υπουργική Απόφαση, 5469/04-02-2004, ΦΕΚ Β 314/11.02.2004, 

«Κεντρική υποστήριξη των Υποθηκοφυλακείων από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Α.Ε. αναφορικά με την τήρηση των κτηματολογικών διαγραμμάτων κατά τη 

μεταβατική περίοδο λειτουργίας τους ως Κτηματολογικών Γραφείων» 

• Νόμος 3310/2005, ΦΕΚ Α 30/14.2.2005, «Μέτρα για την διασφάλιση της 

διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων» 

• Νόμος 3414/2005, ΦΕΚ Α 279/10.11.2005, «Τροποποίηση του ν. 3310/2005 

«Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» 

• Οδηγία για την Αποτύπωση των Γεωμετρικών Μεταβολών που Αφορούν τα 

Κτηματολογικά Διαγράμματα, Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ο.Κ.Χ.Ε. - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Α.Ε., Ιούλιος 2005 

• Νόμος 3414/2005, ΦΕΚ Α 279/10.11.2005, «Τροποποίηση του ν. 3310/2005 

«Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων»  
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• Νόμος 3481/2006, ΦΕΚ Α 162/2.8.2006  «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για 

το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και 

μελετών και άλλες διατάξεις» 

• Υπουργική Απόφαση, 9400/1-3-2007, ΦΕΚ Β 429/28.3.2007, «Κήρυξη 

περιοχών υπό κτηματογράφηση για τις εργασίες του Εθνικού Κτηματολογίου» 

• Υπουργική Απόφαση 10883/12-3-2007, ΦΕΚ Β 447/3.4.2007, «Παρεκκλίσεις 

από τις διατάξεις του ν/ 3316/2005 στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης 

των συμβάσεων της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» 

• Υπουργική Απόφαση 131/17-11-2008, «Καθορισμός ύψους προστίμου σε 

περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης στο κτηματολόγιο» 

 

4.9 Κόστος παροχής υπηρεσίας 
Το πάγιο τέλος κτηματογράφησης που καλείται να πληρώσει ο δικαιούχος 

ανέρχεται στα 35 ευρώ ανά δικαίωμα κύριου περιουσιακού στοιχείου και 20 ευρώ για 

τους βοηθητικούς χώρους, αν αυτοί έχουν χιλιοστά στο οικόπεδο. 

Στις αγροτικές περιοχές τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν περισσότερα από δυο 

δικαιώματα κυριότητας ή δουλείας θα καταβάλλουν πάγιο τέλος για δύο μόνο 

δικαιώματα, ανεξάρτητα από τον συνολικό αριθμό δικαιωμάτων, που δηλώνουν στον 

συγκεκριμένο ΟΤΑ. 

Μετά το τέλος της τελικής διαμόρφωσης διαγραμμάτων και πινάκων θα πρέπει να 

καταβληθεί και το αναλογικό τέλος. Το ποσό αυτό προκύπτει ως το 1‰ για κάθε 

δικαίωμα επί της αντικειμενικής αξίας, μείον 20.000 ευρώ με ανώτατο όριο τα 900 

ευρώ. Για παράδειγμα, το αναλογικό τέλος για ένα διαμέρισμα με αντικειμενική  αξία 

120.000 ευρώ, θα είναι 120.000 ευρώ – 20.000 ευρώ =100.000 ευρώ Χ 1‰ = 100 

ευρώ. 

 

4.10 Εκτιμώμενος χρόνος εκτέλεσης 
Οι δηλώσεις υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία τριών μηνών (έξι για τους 

κατοίκους εξωτερικού) από την δημοσίευση της απόφασης του Ο.Κ.Χ.Ε. Οι 

προθεσμίες αυτές μπορεί να παρατείνονται έως τρεις μήνες. 

Μετά τον έλεγχο των δηλώσεων, αναρτούνται οι προσωρινοί κτηματολογικοί 

πίνακες και διαγράμματα για διάστημα δύο μηνών. Ακολουθεί η διαδικασία 
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ενστάσεων ή διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων, με προθεσμίες που ορίζονται με 

απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε.  

Στη συνέχεια, αφού πρώτα κηρυχθεί η περαίωση της κτηματογράφησης και 

καταργηθούν τα υποθηκοφυλακεία αρχίζει πλέον η λειτουργία των Κτηματολογικών 

Γραφείων. Από το σημείο αυτό απαιτούνται οχτώ χρόνια (δέκα για τους κατοίκους 

εξωτερικού) για την οριστικοποίηση του δικαιώματος την εκροή δηλαδή της 

υπηρεσίας. 

 

4.11 Εκκίνηση υπηρεσίας  
Η υπηρεσία είναι υποχρεωτική για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν 

ακίνητα ή οποιαδήποτε εγγραπτέα δικαιώματα σε ακίνητα, είτε αυτά είναι αγροτικά 

είτε είναι αστικά, είτε είναι εντός είτε εκτός σχεδίου πόλης και που βρίσκονται στις 

υπό κτηματογράφηση περιοχές. Από την υποχρέωση εξαιρείται το Ελληνικό Δημόσιο 

που πάντως διατηρεί το δικαίωμα να τα δηλώσει 

 

4.12 Αυταξία  
Η υπηρεσία παρουσιάζει αυταξία διότι η εκτέλεσή της δεν είναι βοηθητική της 

εκτέλεσης μιας άλλης υπηρεσίας, αλλά παράγει άμεσα αποτελέσματα στους 

αποδέκτες της. 

 

4.13 Συμπεράσματα 
Το χαρακτηριστικό της υπηρεσίας είναι ότι η δήλωση αφορά όχι μόνο το ακίνητο, 

αλλά όλα τα δικαιώματα πάνω στο συγκεκριμένο ακίνητο. Έχοντας διακρίνει τριάντα 

οχτώ διαφορετικές κατηγορίες, υποκατηγορίες και υποπεριπτώσεις δικαιωμάτων και 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι οι αιτήσεις Δ1, Δ2 και τα δικαιολογητικά εκπροσώπησης 

ποικίλουν ανά περίπτωση, φτάνουμε τα τουλάχιστον ογδόντα δύο διαφορετικά 

δικαιολογητικά και έγγραφα. Στην απλούστερη των περιπτώσεων ο αποδέκτης θα 

υποβάλλει μαζί με τη δήλωση πέντε δικαιολογητικά, ενώ σε πιο πολύπλοκες 

περιπτώσεις μπορεί να φτάσουν ακόμα και τα είκοσι δύο για ένα μόνο δικαίωμα. 

Έτσι παρατηρούμε ότι απαιτείται αρκετός χρόνος για να πληροφορηθεί ο 

αποδέκτης τα ακριβή δικαιολογητικά και έγγραφα που πρέπει να καταθέσει. Επίσης, 

επειδή ο προσδιορισμός των καναλιών επικοινωνίας δεν απαιτεί κάποιον ιδιαίτερο 

χρόνο διότι είναι τα ίδια για όλους τους αποδέκτες ανάλογα με την περιοχή που 
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βρίσκονται και επειδή το κόστος παροχής της υπηρεσίας είναι εύκολα προσδιορίσιμο, 

μπορούμε να πούμε ότι το στάδιο πληροφόρησης συνίσταται κυρίως από τον 

προσδιορισμό των παραπάνω δικαιολογητικών και εγγράφων. Άρα ο διοικητικός 

φόρτος του σταδίου πληροφόρησης οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην αναζήτηση 

των δικαιολογητικών που συνοδεύουν τη δήλωση. 

Το γεγονός αυτό μας οδηγεί στην απόφαση, το μοντέλο μας να περιλαμβάνει τον 

διάλογο της υπηρεσίας με τον πολίτη για τον προσδιορισμό των απαραίτητων 

δικαιολογητικών και εγγράφων που συνοδεύουν την αίτηση. 
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5. Μοντελοποίηση του σταδίου ενημέρωσης και 

υλοποίηση της online εφαρμογής 
 

5.1 To ΒΡΜ 
Το γεγονός ότι ο κάθε οργανισμός μέχρι τώρα για τον έλεγχο και την καθοδήγηση 

του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των επιχειρηματικών διαδικασιών, επέλεγε ένα 

σύνολο εργαλείων και τεχνικών που δεν βασίζονταν ούτε σε κάποια πρότυπα ούτε σε 

έναν ολοκληρωμένο κύκλο ζωής (lifecycle) είχε σαν αποτέλεσμα η διαχείριση αυτών 

των επιχειρηματικών διαδικασιών να παρουσιάζει αρκετά προβλήματα. 

Επιχειρηματική διαδικασία είναι ένα σύνολο διασυνδεδεμένων δραστηριοτήτων ή 

ενεργειών, που συλλογικά μπορούν να πραγματοποιήσουν έναν επιχειρηματικό 

στόχο, συνήθως μέσα στα πλαίσια της οργανωσιακής δομής, ορίζοντας τους 

λειτουργικούς ρόλους και τις σχέσεις 

Το ΒPM συσχετίζεται με την αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης, για τη βελτίωση 

των επιχειρηματικών διαδικασιών. Έτσι οι μέχρι τώρα ξεχωριστοί τομείς της 

Μοντελοποίησης Διαδικασιών (Process Modeling), των Επιχειρηματικών Ροών 

(Workflow), της Προσομοίωσης (Simulation), της Ενοποίησης Επιχειρηματικών 

Εφαρμογών (Enterprise Application Integration - EAI) και της Β2Β Ολοκλήρωσης, 

ενοποιήθηκαν σε ένα και μοναδικό πρότυπο (Owen & Rag, 2003). Το BPM είναι μία 

αρχή management, η οποία αντιμετωπίζει τις επιχειρηματικές διαδικασίες σαν πάγια 

προς αξιολόγηση, σχεδιασμό και εκμετάλλευση. Αποτελεί μία δομημένη προσέγγιση, 

η οποία χρησιμοποιεί μεθόδους, κανόνες, στοιχεία μέτρησης, πρακτικές management 

και εργαλεία λογισμικού για να διαχειρίζεται και να βελτιώνει τις δραστηριότητες και 

διαδικασίες ενός οργανισμού. Άρα το BPM δεν είναι απλά ένα εργαλείο που αγοράζει 

μια εταιρία και εγκαθιστά σε έναν υπολογιστή. Είναι τρόπος λειτουργίας. 

 

5.1.1 Τα οφέλη του ΒΡΜ 

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους ένας οργανισμός πρέπει να υιοθετήσει 

το ΒΡΜ. Προσφέρει  πλεονεκτήματα που  απουσίαζαν από την αρχική εκτίμηση 

πολλών εταιρειών απλά και μόνο επειδή δεν είχαν γίνει ορατά και αντιληπτά: 

1. Ορατότητα. Αναπτύσσεται η πλήρης επίγνωση της παρούσας και της 

παρελθούσας κατάστασης που καθιστά την επιχειρηματική διαδικασία πιο 
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εύχρηστη, ευμετάβλητη και  βελτιώσιμη. Για παράδειγμα, μπορούν πολύ 

εύκολα να εντοπιστούν παράγοντες που προκαλούν καθυστερήσεις στη ροή 

εργασίας και να απομονωθούν.  

2. Τυποποίηση. Εξασφαλίζεται η συνεπής εκτέλεση της διαδικασίας, εξαιτίας 

του σαφούς καθορισμού του τι  ακριβώς πρέπει να γίνει, πώς, πότε και από 

ποιόν, αλλά και εξαιτίας της αποτελεσματικής διαχείρισής της 

3. Αυτοματοποίηση. Οι εργασίες που γίνονταν χειρονακτικά, αυτοματοποιούνται 

και έτσι η ανθρώπινη ικανότητα, εμπειρία και κρίση χρησιμοποιείται εκεί 

όπου θα ασκήσει μεγαλύτερη επίδραση 

4. Ολοκλήρωση. Στο BPM ελαχιστοποιείται ο χρόνος που ξοδεύεται μεταξύ των 

δραστηριοτήτων, ενώ υποστηρίζει και την παράλληλη επεξεργασία. Έτσι, η 

ροή των διαδικασιών (process flow) γίνεται πιο αποτελεσματική.  

5. Καινοτομία. Καλλιεργείται η φιλοσοφία της συνεχούς βελτίωσης και της 

απόκτησης νέας γνώσης. 

6. Αύξηση Παραγωγικότητας. Αποδοτικότερη εργασία και μάλιστα από 

λιγότερους ανθρώπους. Μάλιστα, σε σχετικό case study αποδεικνύεται  ότι  σε  

γνωστή εταιρία οικονομικών υπηρεσιών, ο χρόνος επεξεργασίας και  

εξυπηρέτησης μειώθηκε, καθώς τα 630 βήματα που περιλάμβαναν οι   

διάφορες διαδικασίες μειώθηκαν σε 270, με παράλληλη μείωση του 

προσωπικού από 613 σε 406 άτομα (http://www.plesums.com/image/ 

introworkflow.html) 

7. Ευελιξία. Η επιχείρηση αποκτά ευελιξία μέσω των εύκαμπτων 

επιχειρηματικών διαδικασιών οι οποίες εξελίσσονται με γνώμονα τις ανάγκες 

των πελατών  

 

5.1.2 Ο Κύκλος Ζωής (lifecycle) του ΒΡΜ 

Ο κύκλος ζωής του BPΜ θεωρείται ο ίδιος με αυτόν των επιχειρησιακών 

διαδικασιών. Τα συνηθέστερα στάδια που συναντάμε στη βιβλιογραφία είναι (εικόνα 

1) 

1. η μοντελοποίηση (modeling),  

2. η διαμόρφωση (configuration), ή υλοποίηση (implementation) 

3. η εκτέλεση (execution) και 
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4. η ανάλυση (analysis) 

 

                                       
                                              Εικόνα 1: Ο Κύκλος Ζωής του BPM 

 

Στην πρώτη φάση γίνεται η Μοντελοποίηση Διαδικασιών (Process Modeling) με 

τη βοήθεια ενός εργαλείου μοντελοποίησης. Το εργαλείο θα πρέπει να υποστηρίζει 

κάποια δημοφιλή σημειογραφία μοντελοποίησης διαδικασιών όπως η BPMN. 

Στη δεύτερη φάση, το μοντέλο που έχει δημιουργηθεί πρέπει να  εμπλουτιστεί και 

να μετασχηματιστεί από τους ΙΤ engineers σε μοντέλο έτοιμο για εκτέλεση. Μια από 

τις γλώσσες που περιγράφουν εκτελέσιμες διαδικασίες είναι η BPEL. 

Στην τρίτη φάση πραγματοποιείται η εκτέλεση όλων των μεταβλητών που 

διέπουν το μοντέλο. Έτσι γίνεται η ανάθεση των δραστηριοτήτων, τόσο των 

αυτοματοποιημένων που θα εκτελείται από το Web Service, όσο και των 

χειρονακτικών που θα εκτελεί το προσωπικό. 

Στην τέταρτη φάση πραγματοποιείται ο έλεγχος (monitoring) και η 

βελτιστοποίηση (optimization). Λαμβάνονται όλες οι πληροφορίες που αφορούν τις 

μεταβλητές της διαδικασίας που έχουν εκτελεστεί και πολύ εύκολα μπορούν να 

εντοπιστούν οι ατέλειες και να διορθωθούν. Το σύνολο των τεχνικών και των 

εργαλείων που χρησιμοποιούνται για να υποστηρίξουν αυτή τη φάση ονομάζονται 

process mining.  

Ο έλεγχος και η βελτιστοποίηση από αρκετούς συγγραφείς θεωρούνται ως 

διαφορετικά στάδια (εικόνα 2), ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εκδοχή των Smith 

και Fingar (2007), όπου ο κύκλος ζωής αποτελείται από περισσότερα στάδια (εικόνα 

3). 
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                          Εικόνα 2: Μια άλλη εκδοχή του κύκλου ζωής του BPM 

                                              (Netjes, Reijers and Aalst, 2006) 
 

 

 
                                      Εικόνα 3: Η εκδοχή των Smith και Fingar  (2007) 

 

Όπως βλέπουμε από τις παραπάνω εικόνες, ένα τέτοιο έργο δεν έχει τέλος. Έχει 

μόνο αρχή , αφού μετά το τελευταίο στάδιο χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματα για 

να ξεκινήσει ο κύκλος ζωής από την αρχή και αυτό οδηγεί σε συνεχή βελτίωση και 

αποδοτικότητα. 

 

5.1.4 Η αγορά του ΒΡΜ  
Είναι πολύ λίγοι οι οργανισμοί, παγκοσμίως, που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο 

ζωής του BPM με επιτυχία. Οι μεθοδολογίες αναπτύσσονται, τα συστήματα 

βρίσκονται σε παιδική ηλικία και οι υποσχέσεις είναι πολύ περισσότερες από τις 

δυνατότητες των προμηθευτών να προσφέρουν τις λύσεις που υπόσχονται.  

Από την άλλη, υπάρχουν σήμερα εργαλεία σοβαρά, όπως είναι το Intalio|BPMS 

που θα δούμε παρακάτω, για να χτίσει κάποιος μια πολύ γερή βάση αν έχει την 

πειθαρχία, το όραμα, την υποδομή και τις γνώσεις. Πραγματοποιώντας μικρά και 

σταθερά βήματα ένας οργανισμός μπορεί να υλοποιήσει το BPM και να απολαύσει 

τους καρπούς της προσπάθειας του με τη μορφή ευελιξίας και ταχύτητας. 
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Η αγορά του ΒΡΜ είναι σήμερα ίσως ο πιο αναπτυσσόμενος κλάδος της 

ανάπτυξης λογισμικού και σύμφωνα με τους αναλυτές θα συνεχίσει να είναι με 

ετήσια ανάπτυξη 20 – 25 % ετησίως (http://www.bea.com/framework.jsp?CNT= 

index.jsp&FP=/content/solutions/bpm/trends). 

 

5.1.5 Τα πρότυπα του ΒΡΜ 

Από τη στιγμή που κάποια εταιρία αποφασίσει να υιοθετήσει το ΒΜΡ, θα βρεθεί 

απέναντι σε μια μεγάλη ποικιλία ανταγωνιστικών προτύπων. Διάφοροι οργανισμοί 

έχουν δημιουργήσει αρκετά πρότυπα για όλα τα στάδια του κύκλου ζωής του ΒΡΜ. 

Δυστυχώς αυτή η πληθώρα που προσφέρεται από τους προμηθευτές δημιουργεί 

σύγχυση στις επιχειρήσεις που πολλές φορές δεν ξέρουν ποια προϊόντα να επιλέξουν 

και πώς να τα συνδυάσουν μεταξύ τους.  Στον επόμενο πίνακα (Harvey, 2005) 

βλέπουμε κάποια από τα  σημαντικότερα πρότυπα που χρησιμοποιούνται στο ΒΡΜ. 

 
Πίνακας 1: Τα πρότυπα του BPM 

Name Organization Type 

Workflow Reference Model  WfMC Architectural model 

Business Process Modeling Notation 
(BPMN) BPMI Notation language 

UML Activity Diagram OMG Notation language 

Business Process Execution 
Language (BPEL) OASIS Execution language 

Business Process Modeling Language 
(BPML) BPMI Execution language 

XML Process Definition Language 
(XPDL) WfMC Execution language 

XLANG Microsoft Execution language 

Web Services Flow Language 
(WSFL) IBM Execution language 

Business Process Definition 
Metamodel (BPDM) OMG Execution language 

and/or notation language

Business Process Runtime Interface 
(BPRI) 

OMG • Administration and 
monitoring 

• Human interaction 

• System interaction 
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Name Organization Type 

Workflow API (WAPI) WfMC • Administration and 
monitoring 

• Human interaction 

• System interaction 

Business Process Query Language 
(BPQL) BPMI Administration and 

monitoring 

Web Services Choreography 
Interface (WSCI) W3C Choreography 

Web Services Choreography 
Description Language (WS-CDL) W3C Choreography 

Web Services Conversation 
Language (WSCL) W3C Choreography 

Workflow XML (WfXML) WfMC Choreography 

Business Process Schema 
Specification (BPSS) OASIS Choreography (and 

collaboration) 
 

  

5.2 Business Process Modeling Notation - BPMN 
Το πρότυπο που θα μας απασχολήσει και που θα χρησιμοποιήσουμε στην 

παρούσα εργασία είναι η γλώσσα BPMN. Εφαρμόζεται στο πρώτο στάδιο του 

κύκλου ζωής του BPM δηλαδή στη μοντελοποίηση. Πρόκειται για μια 

σημειογραφική γλώσσα (notation language) και με την χρήση της επιτυγχάνουμε την 

γραφική απεικόνιση των διαδικασιών με τη μορφή διαγράμματος (Business Process 

Diagram - BPD)  

Η ΒΡΜΝ έχει δημιουργηθεί από τον οργανισμό Business Process Management 

Initiative (BPMI) που συν τοις άλλοις δημιούργησε την Business Process Modeling 

Languag (BPML), που είναι μια XML γλώσσα  για την εκτέλεση και την Business 

Process Query Language (BPQL), που είναι μια query language για τον έλεγχο και 

την εκτέλεση της ηλεκτρονικής επιχειρηματικής διαδικασίας.  

Τα τρία αυτά πρότυπα έχουν αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας μια πολύ ισχυρή 

μαθηματική υποδομή η οποία επιτρέπει στο BPMN διάγραμμα να χαρτογραφηθεί απ’ 

ευθείας σε BPML ή σε BPEL. H BPEL ή BPEL4WS, δημιούργημα του OASIS 

group, είναι μια εκτελέσιμη γλώσσα και είναι ανταγωνιστική της BPML. Έχει το 

ισχυρότερο υπόβαθρο καθώς προήλθε από τις γλώσσες WSFL και XLANG των IBM 
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και Microsoft αντιστοίχως. Ένα Business Process Diagram λοιπόν, μας δείχνει σε 

εικόνες, τι κωδικοποιούν οι BPEL και BPML σε XML. 

 

5.2.1 Οι στόχοι 

Ο πρωταρχικός στόχος της ΒΡΜΝ ήταν να δημιουργήσει μια σημειογραφία που 

θα είναι κατανοητή σε όλους τους χρήστες μιας επιχείρησης. Από τους  

«θεωρητικούς» που δημιουργούν τα μοντέλα μέχρι τους τεχνικούς που προχωρούν 

στην υλοποίηση αλλά και από όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους της επιχείρησης 

που ασχολούνται με τη διαχείριση και τον έλεγχο των διαδικασιών. Πράγματι η 

BPMN κατάφερε να γεφυρώσει αυτό το κενό που υπήρχε μεταξύ όλων αυτών των 

ανθρώπων. 

Ένας δεύτερος στόχος ήταν να διαπιστωθεί αν οι XML γλώσσες που έχουν 

σχεδιαστεί για την εκτέλεση επιχειρηματικών διαδικασιών, όπως η BPEL και η 

BPML, μπορούν να εκφρασθούν οπτικά μέσω μιας κοινής σημειογραφίας.   

 

5.2.2 BPMN Vs UML 

Εκτός από τα BPMN Business Process Diagrams, οι επιχειρηματικές διαδικασίες 

μπορούν να μοντελοποιηθούν και με τα  Διαγράμματα Δραστηριοτήτων  (Activity 

Diagrams) της Unified Modeling Language (UML).  

Σε μια BPM αρχιτεκτονική όμως θα πρέπει να προτιμηθεί η BPMN διότι διαθέτει 

πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με την UML. Καταρχήν, η UML δεν 

διαθέτει μαθηματικό υπόβαθρο και δεν μπορεί να χαρτογραφηθεί σε εκτελέσιμες 

γλώσσες όπως συμβαίνει με την BPMN. Επίσης, η BPMN είναι πιο εκφραστική και 

πιο κατανοητή και υλοποιεί καλύτερα τα μοτίβα ροής εργασιών (workflow patterns) 

(Eloranta et al, 2006). Τέλος, η UML αποτελεί μια αντικειμενοστρεφή (object-

oriented) προσέγγιση της μοντελοποίησης ενώ η BPMN αποτελεί μια προσέγγιση 

προσανατολισμένη στη διαδικασία (process oriented). Ενώ λοιπόν η BPMN 

επικεντρώνεται στην επιχειρηματική διαδικασία η UML επικεντρώνεται στο 

σχεδιασμό του λογισμικού και αυτό συνεπάγεται ότι δεν πρόκειται για δύο 

ανταγωνιστικές σημειογραφίες αλλά για δύο διαφορετικές όψεις του συστήματος 

(http://www.bpmn.org/Documents/FAQ.htm).   
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5.2.3 Τα σύμβολα της BPMN  

Κάθε BPD αποτελείται από ένα σύνολο συμβόλων. Η επιλογή των συμβόλων  

από τους δημιουργούς της γλώσσας έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι οικεία τόσο 

στους σχεδιαστές όσο και στους αναλυτές. Τα σημαντικότερα στοιχεία των BPD 

φαίνονται στις 4 κατηγορίες της εικόνας 4 και αναλύονται στη συνέχεια. 

 

       
Εικόνα 4: Τα σημαντικότερα σύμβολα της BPMN  

 

1. Σύμβολα ροής (flow objects) 

Τα σύμβολα ροής, που αποτελούν και τον πυρήνα των BPD,  περιλαμβάνουν 3 

κατηγορίες συμβόλων. 

α. Γεγονότα (Events) 

β. Δραστηριότητες (Activities) 

γ. Πύλες (Gateways) 

Τα Γεγονότα είτε εκκινούν την ροή της διαδικασίας (Γεγονός Έναρξης – Start 

Event), είτε συμβαίνουν κατά τη διάρκειά της (Ενδιάμεσο Γεγονός - Intermediate 

Event), είτε την τερματίζουν (Γεγονός Λήξης – End Event). Για κάθε μία από αυτές 

τις περιπτώσεις υπάρχουν τα αντίστοιχα σύμβολα που αναπαρίστανται από ένα 

κύκλο, αλλά με διαφορετικό περίγραμμα. 

H Δραστηριότητα που είναι μια εργασία της επιχειρηματικής διαδικασίας, μπορεί 

να είναι ατομική ή σύνθετη και αναπαρίσταται από ένα ορθογώνιο με 

στρογγυλεμένες γωνίες. Η ατομική δραστηριότητα καλείται Καθήκον (Task) και 

αποτελεί ένα στοιχειώδες βήμα της διαδικασίας, δηλαδή δεν μπορεί να αναλυθεί 

περαιτέρω. Από την άλλη πλευρά έχουμε την Υπό-Διαδικασία (Sub-Process) που 

είναι μια σύνθετη δραστηριότητα και αποτελείται από μια ομάδα δραστηριοτήτων, 
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γεγονότων, πυλών κτλ. Συμβολίζεται με ένα «συν» στο κάτω μέρος του ορθογωνίου, 

το οποίο στην ουσία αποτελεί σύνδεσμο για ένα άλλο BPD. 

Μια Πύλη θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μία ερώτηση που υποβάλλεται σε ένα 

συγκεκριμένο σημείο της ροής. Έχει καθορισμένο αριθμό εναλλακτικών απαντήσεων 

και καθεμία την επηρεάζει τη ροή διαφορετικά. Οι Πύλες λοιπόν χρησιμοποιούνται 

για να καθορίσουν αποφάσεις που αφορούν τον διαχωρισμό και την συνένωση (Split 

and Join) της ροής μέσα στη διαδικασία. Όπως βλέπουμε και στις εικόνες 5 και 6, η 

Πύλη συμβολίζεται με ένα ρόμβο και ανάλογα με τη συμπεριφορά της έχει 

διαφορετικό περιεχόμενο: 

 

 

    
Εικόνα 5: Διαχωρισμός                                        Εικόνα 6: Συνένωση  

 

• Η Πύλη XOR λέγεται Αποκλειστική Πύλη (Exclusive Gateway) και το 

χαρακτηριστικό της είναι ότι μία και μόνο μία συνθήκη μπορεί να είναι 

αληθής, δηλαδή μπορεί να επιλεχθεί μόνο μια εναλλακτική από τις 3 

εναλλακτικές της εικόνας 5. Αντίστοιχα για να φτάσουμε στο γεγονός 4 της 

εικόνας 6, πρέπει να έχει συμβεί μόνο ένα από τα 3 γεγονότα που 

προηγούνται. 

• Η Πύλη OR λέγεται Συμπεριλαμβανόμενη Πύλη (Inclusive Gate). Σε αυτή την 

περίπτωση πρέπει τουλάχιστον μία συνθήκη να είναι αληθής. Ένα πιθανό 

σενάριο της  εικόνας 5 για παράδειγμα, είναι μετά το γεγονός 1 να συμβεί το 

γεγονός 2 και το γεγονός 4. 

• Η Πύλη AND λέγεται Παράλληλη Πύλη (Parallel Gateway) και 

χρησιμοποιείται όταν πρέπει να συμβούν όλες οι συνθήκες. Δηλαδή στο 

σχήμα 5 μετά το γεγονός 1 πρέπει να ακολουθήσουν και οι 3 εναλλακτικές. 
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Ομοίως στην εικόνα 6 για να συμβεί το γεγονός 4 πρέπει να έχουν προηγηθεί  

τα γεγονότα 1, 2 και 3. 

• Η Σύνθετη Πύλη (Complex Gate) χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου η 

λήψη της απόφασης είναι μια σύνθετη διαδικασία. 

 

2. Σύμβολα Σύνδεσης (Connectivity Objects) 

Υπάρχουν 3 διαφορετικά είδη Συνδέσμων. Πρώτον η Ροή Αλληλουχίας 

(Sequence Flow), που χρησιμοποιείται για να δείξει με ποια σειρά εκτελούνται οι 

δραστηριότητες μέσα στη διαδικασία, δεύτερον η Ροή Μηνύματος (Message Flow), 

που δείχνει τη ροή των μηνυμάτων μεταξύ δύο ξεχωριστών συμμετεχόντων στη 

διαδικασία και τρίτον η Συσχέτιση (Association) που χρησιμοποιείται για να δείξει τη 

συσχέτιση μεταξύ διαφόρων στοιχείων.  

 

3. Swimlanes 

Τα Swimlanes είναι ένας μηχανισμός οργάνωσης των όσων συμβαίνουν σε μια 

επιχειρηματική διαδικασία με τέτοιο τρόπο ώστε να αναγνωρίζουμε εύκολα ποιος 

κάνει τι, πού πραγματοποιούνται τα γεγονότα, πού λαμβάνονται οι αποφάσεις των 

Πυλών και ποιος τις πραγματοποιεί. Οι κατηγορίες των  Swimlanes είναι το Pool που 

μπορεί να αναπαριστά έναν οργανισμό, μια λειτουργία, μια εφαρμογή, μια φυσική 

τοποθεσία, μια κλάση στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό ή μία οντότητα μιας 

βάσης δεδομένων και το Lane που αναπαριστά ένα συγκεκριμένο τμήμα των 

παραπάνω. 

 

4. Artifacts 

Η τελευταία κατηγορία συμβόλων είναι τα Artifacts που χρησιμοποιούνται για να 

δώσουν επιπλέον πληροφορίες αυξάνοντας έτσι την ευελιξία του μοντέλου. 

Υπάρχουν 3 είδη Artifacts. Το Σύμβολο Δεδομένων (Data Object), η Ομάδα (Group) 

και η Σημείωση (Annotation ). 

 

5.3 Μοτίβα ροής εργασιών (Workflow Patterns) 
Οι προγραμματιστές όταν αναλαμβάνουν ένα νέο έργο δεν ξεκινάνε από το μηδέν 

αλλά συλλέγουν κομμάτια κώδικα από παλιότερα έργα και τα επαναχρησιμοποιούν 

είτε ατόφια είτε με κάποιες αλλαγές. Όταν η κοινότητα μοντελοποίησης διαδικασιών 
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αντιλήφθηκε ότι η μοντελοποίηση μπορεί να ακολουθήσει την ίδια πορεία με αυτή 

του προγραμματισμού, μπήκε στη διαδικασία να αναγνωρίσει και να ταξινομήσει τα 

κοινά προβλήματα που διέπουν τα διαγράμματα ροής εργασιών. Αποτέλεσμα αυτής 

της προσπάθειας ήταν να εντοπιστούν κάποια κοινά τμήματα, κάποιες ομάδες 

δραστηριοτήτων και να τυποποιηθούν σε μοτίβα (patterns) που αποτελούν  λύση σε 

κοινά προβλήματα, για να μπορούν να επαναχρησιμοποιούνται από όλους τους 

σχεδιαστές μοντέλων. 

Οι Wil van der Aalst et al (2003), παραθέτουν είκοσι μοτίβα της BPMN για να 

περιγράψουν τη συμπεριφορά των επιχειρηματικών διαδικασιών. Τα μοτίβα αυτά 

χωρίζονται σε έξι κατηγορίες και είναι τα εξής: 

1. Βασικά μοτίβα (Basic Patterns), τα οποία καλύπτουν τις θεμελιώδεις 

δυνατότητες των διαδικασιών: 

• Ακολουθία (Sequence) 

• Παράλληλος Διαχωρισμός (Parallel Split ή AND-split) (εικόνα 9) 

• Συγχρονισμός (Synchronization ή AND-join) 

• Αποκλειστική Επιλογή (Exclusive Choice ή XOR split) (εικόνα 7) 

• Απλή Συνένωση (Simple Merge ή XOR-join) 

2. Εξελιγμένα μοτίβα διαχωρισμού και συνένωσης (Advanced branch and join 

patterns), που περιλαμβάνουν συνδυασμούς των βασικών μοτίβων: 

• Πολλαπλή επιλογή (Multi Choice ή OR-split) (εικόνα 8) 

• Συγχρονισμένη Συνένωση (Synchronizing Merge ή OR-join) 

• Πολλαπλή Συνένωση (Multi Merge) 

• Διευκρινητής και Συνένωση Ν από Μ  (Discriminator and N-Out-of-M    join) 

(εικόνα 9) 

3. Δομικά μοτίβα (Structural Patterns), τα οποία αποτελούν μεθόδους για μη 

δομημένες τακτικές σχεδίασης: 

• Αυταρχικοί Κύλοι (Arbitrary Cycles ή GOTO) 

• Ενδεχόμενος Τερματισμός (Implicit Termination) 
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4. Μοτίβα πολλαπλών βημάτων (Multiple instances patterns), τα οποία δρουν 

παράλληλα: 

• Χωρίς Συγχρονισμό (Without Synchronization) 

• Με γνώση της στιγμής σχεδίασης (With Design-Time Knowledge) 

• Με γνώση της στιγμής εκτέλεσης (With Runtime Knowledge) 

• Χωρίς γνώση της στιγμής εκτέλεσης (Without Runtime Knowledge) 

5. Μοτίβα κατάστασης (State-based patterns), τα οποία εφαρμόζονται σε 

διαδικασίες που την περισσότερη ώρα περιμένουν κάποιο γεγονός για να 

ενεργοποιήσει  την επόμενη δραστηριότητα:  

• Αναβληθείσα Επιλογή (Deferred Choice) 

• Διαστρωματωμένη  Παράλληλη Δρομολόγηση (Interleaved Parallel Routing ή 

Ad Hoc Process) 

• Ορόσημο (Milestone) 

6. Μοτίβα ακύρωσης (Cancellation patterns), για τον τερματισμό της 

διαδικασίας, όταν χρειάζεται: 

• Ακύρωση Δραστηριότητας (Cancel Activity) 

• Ακύρωση Περίπτωσης (Cancel Case) 

 

Ας δούμε ενδεικτικά, πώς υλοποιούνται μερικά από τα παραπάνω μοτίβα, όπως 

αναπαρίστανται στο Intalio : 

 

       
Εικόνα 7: Αποκλειστική επιλογή                               Εικόνα 8: Πολλαπλή επιλογή 
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Εικόνα 9: Παράλληλος διαχωρισμός και Συνένωση Ν από Μ 

 

5.4 Intalio 
Για την πραγματοποίηση του κύκλου ζωής του BPM, ο οργανισμός θα πρέπει να 

διαθέτει μια σειρά από κατάλληλα εργαλεία. Τα εργαλεία αυτά, που θα πρέπει να 

υποστηρίζουν τα απαραίτητα πρότυπα, συνήθως συνεισφέρουν σε ένα ή περισσότερα  

στάδια του κύκλου ζωής, αλλά όχι σε όλα. Έτσι λοιπόν οι εταιρίες παραγωγής 

λογισμικού προσφέρουν πακέτα που περιλαμβάνουν διάφορα εργαλεία για την πλήρη 

στήριξη και υλοποίηση  του BPM τα οποία λέγονται Business Process Management 

Suite (BPMS).  

Η εταιρία Ιntalio ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1999 και είναι ο μεγαλύτερος 

προμηθευτής λογισμικού BPM ανοιχτού κώδικα (open source). Συμβάλλει 

καθοριστικά στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την διαχείριση ακόμα και των πιο 

πολύπλοκων επιχειρηματικών διαδικασιών. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση του  

Intalio|BPMS Community Edition που διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα της 

εταιρίας www.intalio.com.  

Το  Intalio|BPMS Community Edition περιέχει τα επόμενα τρία βασικά προϊόντα: 

• Intalio|Designer 

• Intalio|Server 

• Intalio|Workflow 

Στην επόμενη εικόνα βλέπουμε τι ακριβώς περιέχει το κάθε προϊόν. 
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Εικόνα 10: Τα προϊόντα του Intalio|BPMS Community Edition  (Intalio, Setting the 

Standard for BPMS) 

  

 Όλα τα προϊόντα του Intalio|BPMS στηρίζονται σε αρχιτεκτονική service – 

oriented (SOA) και μερικά από τα πρότυπα πάνω στα οποία βασίζονται είναι το 

BPMN, το BPEL 2.0, το BPEL4People και το WSDL 

Το Intalio|Designer το οποίο και χρησιμοποιήσαμε στην παρούσα εργασία, 

προσφέρει ένα εύχρηστο εργαλείο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξίσου από 

επιχειρηματικούς αναλυτές, μηχανικούς λογισμικού και διαχειριστές συστήματος για 

τη μοντελοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών, την εφαρμογή τους σε 

εξωτερικά συστήματα και τη μετέπειτα ανάπτυξή τους στον Intalio|Server. 

Το Intalio|Designer είναι το μοναδικό εργαλείο στην αγορά που μπορεί να 

μετατρέψει ένα διάγραμμα BPMN σε πλήρως εκτελέσιμη διαδικασία χωρίς να 

χρειάζεται να γραφτεί κώδικας (zero code) (http://www.intalio.com/news/intalio-

releases-first-zero-code-bpms). Συγκεκριμένα ένα «κουτί» BPMN μεταφράζεται σε 

δέκα σειρές BPEL, που αντικαθιστούν εκατό γραμμές του κώδικα J2EE (intalio.com). 

Αυτό που κάναμε στην εργασία με το Intalio|Designer είναι καταρχήν να 

μοντελοποιήσουμε το στάδιο πληροφόρησης της υπηρεσίας «Δήλωση Ακινήτου στο 

Κτηματολόγιο» και στη συνέχεια να προχωρήσουμε στο πρώτο στάδιο της 

υλοποίησής του εισάγοντας τις φόρμες και τα Task σύνδεσης με τη βάση δεδομένων.  

Έπειτα προχωρήσαμε στο επόμενο βήμα στήνοντας τον Intalio|Server ο οποίος 

παίζει διπλό ρόλο στην υλοποίηση. Πρώτον, ο Ιntalio|Server είναι μια process engine 

και με βάση αυτή του την ιδιότητα εκτελεί τη ροή εργασίας όπως ακριβώς έχει 

μοντελοποιηθεί στο Intalio|Designer. Δεύτερον, συνδέεται με τη βάση δεδομένων 

MySQL στην οποία έχουμε αποθηκεύσει τα δικαιολογητικά και έγγραφα που 

απαιτούνται κατά την εκτέλεση της ροής εργασίας. 
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Τα γενικά χαρακτηριστικά του Ιntalio|Server είναι ότι πρόκειται για έναν BPEL 

2.0 process server ο οποίος βασίζεται στον Apache ODE και σε αρχιτεκτονική J2EE. 

Είναι πιστοποιημένος για ένα μεγάλο εύρος πλατφόρμων, λειτουργικών συστημάτων, 

application server και database server. Επίσης ο Ιntalio|Server είναι μια process 

engine εξαιρετικά υψηλών επιδόσεων όπως βλέπουμε και στις μετρήσεις που 

παρατίθενται στην ιστοσελίδα του Intalio (www.intalio.com/products/server). 
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6. Περιγραφή ανάπτυξης και λειτουργίας του 

συστήματος  
Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστεί ο τρόπος με τον οποίο μοντελοποιήθηκε και 

εκτελέστηκε το στάδιο ενημέρωσης του αποδέκτη για την υπηρεσία που μελετάμε. Η 

μοντελοποίηση έγινε σε BPMN και υλοποιήθηκε με τη χρήση του Intalio|Designer 

και του Intalio|Server. 

 

6.1 Δημιουργία του διαγράμματος ροής  
Για την επίτευξη της μείωσης του διοικητικού φόρτου του πολίτη, το Business 

Process Diagram που αναπαριστά το διάλογο μεταξύ υπηρεσίας και αποδεκτή, θα 

έπρεπε να είναι όσο το δυνατόν πιο απλό. Το πόσο απλό είναι ένα διάγραμμα 

εξαρτάται από το είδος των συμβόλων και των ροών που χρησιμοποιούνται ή με άλλα 

λόγια από  την ποικιλία των μοτίβων, που είναι ένας ποιοτικός παράγοντας. Ένας 

άλλος παράγοντας, ποσοτικός αυτή τη φορά, είναι το βάθος του διαγράμματος 

δηλαδή ο ελάχιστος/μέγιστος αριθμός των ερωτήσεων που θα απαντήσει ο 

αποδέκτης. Το BPD που βλέπουμε στις εικόνες 11, 12, 13 έχει τα εξής 

χαρακτηριστικά 

• Τα μοναδικά σύμβολα που χρησιμοποιήθηκαν στο BPD που δημιουργήσαμε 

είναι το Γεγονός Έναρξης (Start Event) και το Γεγονός Λήξης (End Event) για 

τον καθορισμό της έναρξης και της λήξης του διαλόγου, το Καθήκον (Task) 

που περιέχει τα εκάστοτε δικαιολογητικά, η Αποκλειστική Πύλη (Exclusive 

Gateway) που καθορίζει την διαδρομή της ροής ανάλογα με την απάντηση του 

αποδέκτη και η Ροή Αλληλουχίας (Sequence Flow) για τη σύνδεση όλων των 

παραπάνω. Επιπλέον για να είναι το διάγραμμα πιο ευδιάκριτο το χωρίσαμε 

σε τρία μέρη τα οποία συνδέονται με Ενδιάμεσα Γεγονότα Σύνδεσης 

(Intermediate Link Events ) 

• Από τα είκοσι πιθανά μοτίβα της BPMN χρησιμοποιήσαμε μόνο ένα  μοτίβο 

αυτό της Αποκλειστικής Επιλογής (Exclusive Choice ή XOR split). Σε κάθε 

Πύλη μία και μόνο μία συνθήκη είναι αληθής η οποία και καθορίζει τη 

διαδρομή που θα ακολουθηθεί κάθε φορά. Έτσι, σε κάθε ερώτηση ο 

αποδέκτης μπορεί να δώσει μόνο μία από τις εναλλακτικές απαντήσεις που 



 

 

 

 

 

    Εικόνα 11: Ο διάλογος της υπηρεσίας με τον αποδέκτη (1) 
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Εικόνα 12: Ο διάλογος της υπηρεσίας με τον αποδέκτη (2) 
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Εικόνα 13: Ο διάλογος της υπηρεσίας με τον αποδέκτη (3) 

 

διατίθενται και από αυτήν την απάντηση εξαρτάται η επόμενη ερώτηση. Σε κανένα 

σημείο του διαγράμματος δεν υπάρχει  το θεμελιώδες μοτίβο της Αλληλουχίας 

(Sequence) και αυτό δείχνει τον εξατομικευμένο χαρακτήρα που έχουμε δώσει στο 

ερωτηματολόγιο. 

• Οι πιθανές διαδρομές είναι διακόσιες εβδομήντα δύο και ο αριθμός των 

ερωτήσεων που υποβάλλονται κυμαίνονται από 4 έως 9. Οι ερωτήσεις 

επιχειρήθηκε να είναι σαφείς και ξεκάθαρες, ώστε ο αποδέκτης σε καμιά 

περίπτωση να μην έχει αμφιβολία για την απάντηση του. Αυτό συμβάλει 

καθοριστικά στην πολύ σύντομη διάρκεια του ερωτηματολογίου. 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το πλήθος των κατηγοριών και υποκατηγοριών που 

διακρίνονται τα δικαιώματα, αυτό το εύρος του αριθμού των ερωτήσεων, δεν 

θα μπορούσε να μειωθεί περισσότερο και να διατηρήσει συγχρόνως υψηλό 

βαθμό σαφήνειας και νομικής εγκυρότητας. 
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6.2 Εισαγωγή φορμών 
Η μεταπήδηση από την μοντελοποίηση στην εκτέλεση ξεκινάει με τη δημιουργία 

της κατάλληλης φόρμας για κάθε ερώτηση. Οι φόρμες δημιουργήθηκαν ως εξής: 

1. Δημιουργία νέας φόρμας. 

2. Από την Workflow From Editor Palette εισάγουμε στην φόρμα το κατάλληλο 

form control (εμείς επιλέξαμε το radio button), όπου εισάγουμε την ερώτηση 

και τις απαντήσεις (εικόνα 14). 

 

 
Εικόνα 14: Εισαγωγή φορμών (1) 
 

3. Δημιουργούμε ένα νέο μη εκτελέσιμο Pool στο οποίο εισάγουμε τα Task όλων 

των φορμών που δημιουργήσαμε (εικόνα 15).  

4. Δημιουργούμε και συνδέουμε δύο Task στο εκτελέσιμο Pool πριν από κάθε 

Πύλη. Αυτά τα Task στην ουσία αποτελούν την σύνδεση με τη βάση (εικόνα 

15). 

5. Συνδέουμε αυτά τα δύο Task με τα Τask της κάθε φόρμας (εικόνα 15). 
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Εικόνα 15: Εισαγωγή φορμών (2) 
 

6. Επιλέγουμε την Πύλη στην οποία αναφέρεται η φόρμα και εκεί συνδέουμε τις  

πιθανές απαντήσεις από την καρτέλα Mapper (εικόνα 16) 

 

 
Εικόνα 16: Εισαγωγή φορμών (3) 
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6.3 Επικοινωνία φορμών 
Το επόμενο στάδιο είναι η σύνδεση μεταξύ των φορμών η οποία θα επιτρέψει στις 

ερωτήσεις να εμφανίζονται στον αποδέκτη με τη σωστή σειρά. Πρέπει  

1. για κάθε φόρμα που υπάρχει επόμενη φόρμα να την ορίσουμε και  

2. για κάθε φόρμα που υπάρχει προηγούμενη ή προηγούμενες φόρμες να τις 

ορίσουμε. 

Αναλυτικά: 

1. Η διαδικασία ορισμού ύπαρξης επόμενης φόρμας γίνεται επιλέγοντας το 

δεύτερο Task της φόρμας από τον Mapper, δηλώνοντας ως αληθές το γεγονός 

ότι υπάρχει επόμενη φόρμα (εικόνα 17). 

 

 

Εικόνα 17: Επικοινωνία φορμών (1) 

 

2 Στη συνέχεια θα πρέπει,  επιλέγοντας το πρώτο Task της φόρμας που έχει μία 

και μοναδική προηγούμενη φόρμα, να δηλώσουμε πρώτον ότι το γεγονός αυτό 

είναι αληθές και δεύτερον το ID της προηγούμενης φόρμας (εικόνα 18). 
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Εικόνα 18: Επικοινωνία φορμών (2) 

 

6.4 Σύνδεση με τη βάση 
Όπως βλέπουμε στο διάγραμμα (εικόνες 11, 12, 13) ο τίτλος του κάθε Task 

προσδιορίζει το πακέτο των δικαιολογητικών που προκύπτουν από κάθε απάντηση. 

Κάθε τέτοιο Task συνδέεται με μια βάση δεδομένων MySQL που έχουμε συνδέσει με 

τον Intalio|Server και που στην οποία έχουμε περάσει τα δικαιολογητικά όλων των 

κατηγοριών. Όταν ο αποδέκτης αρχίζει το ερωτηματολόγιο αυτό που στην ουσία 

συμβαίνει είναι ότι Intalio|Server εκτελεί το μοντέλο που δημιουργήσαμε. Έτσι μόλις 

δοθεί απάντηση σε κάποια ερώτηση, η ροή προσπελαύνει το Task και δίνεται εντολή 

στη βάση να αποθηκεύσει το περιεχόμενο της βάσης που αντιστοιχεί στο 

συγκεκριμένο Task. Με αυτόν τον τρόπο, όποτε τελειώνει ο διάλογος, εμφανίζονται 

όλα τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που είχαν αποθηκευτεί στη βάση  μετά από 

κάθε απάντηση. 

 

6.5 Λειτουργία της online εφαρμογής 
Ο τρόπος λειτουργίας της online εφαρμογής παρουσιάζεται στη συνέχεια με τη 

βοήθεια δύο παραδειγμάτων. Με αυτά τα παραδείγματα είναι εμφανές το πόσο 

διαφορετικές είναι οι ερωτήσεις που γίνονται ανάλογα με την περίπτωση: 
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Παράδειγμα 1  

Ο αποδέκτης της υπηρεσίας είναι φυσικό πρόσωπο, κάτοικος εξωτερικού και 

διαθέτει δικαίωμα συντηρητικής κατάσχεσης επί ακινήτου. Η δήλωση και τα 

δικαιολογητικά θα συμπληρωθούν, θα υπογραφούν και θα κατατεθούν από τρίτο. 

• Ο αποδέκτης ξεκινάει τον διάλογο πατώντας “start process” (εικόνα 19). 

 

 

        Εικόνα 19: Έναρξη διαλόγου 

 

• Στην ερώτηση «θα σας εκπροσωπήσει τρίτος» δίνεται θετική απάντηση 

(εικόνα 20). 

 

 

        Εικόνα 20: Παράδειγμα 1, ερώτηση 1 

 

• Δηλώνονται οι αρμοδιότητες του εκπροσώπου (εικόνα 21). 
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        Εικόνα 21: Παράδειγμα 1, ερώτηση 2 

 

• Ο αποδέκτης δηλώνει ότι είναι κάτοικος εξωτερικού. Η ερώτηση αφορά και 

πάλι την εκπροσώπηση (εικόνα 22).  

 

 

        Εικόνα 22: Παράδειγμα 1, ερώτηση 3 

 

• Ο αποδέκτης δηλώνει ότι είναι φυσικό πρόσωπο (εικόνα 23). Από την 

απάντηση εξαρτάται κατά ένα μεγάλο ποσοστό, αν θα συπληρώσει Δ1 ή Δ2. 

 

 

        Εικόνα 23: Παράδειγμα 1, ερώτηση 4 
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• Ο αποδέκτης ερωτάται σε ποια από τις επόμενες τρεις μεγάλες κατηγορίες 

ανήκει το δικαίωμά του (εικόνα 24). Από την απάντηση θα οδηγηθεί σε 

ερωτήσεις που αφορούν την συγκεκριμένη κατηγορία και επίσης 

ξεκαθαρίζεται το ζήτημα της δήλωσης Δ1 ή Δ2. 

 

 

        Εικόνα 24: Παράδειγμα 1, ερώτηση 5 

 

• Δηλώνεται ότι το δικαίωμα αφορά κατάσχεση ή αλλές πράξεις επαγόμενες 

δέσμευσης της εξουσίας διάθεσης (εικόνα 25). 

 

 

        Εικόνα 25: Παράδειγμα 1, ερώτηση 6 

 

• Δηλώνεται το είδος της κατάσχεσης (εικόνα 26). 
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        Εικόνα 26: Παράδειγμα 1, ερώτηση 7 

 
• Έγιναν εφτά ερωτήσεις με την ολοκλήρωση των οποίων εμφανίζονται στην 

οθόνη του αποδέκτη τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσει και η 

δήλωση που πρέπει να συμπληρώσει (εικόνα 27). Σημειώνεται ότι τα 

δικαιολογητικά που αφορούν περίπτωση η οποία απαιτεί περισσότερα του 

ενός δικαιολογητικά, παρουσιάζονται ομαδοποιημένα. 

 

 

        Εικόνα 27: Δικαιολογητικά κατάθεσης Παράδειγμα 2, δικαιολογητικά κατάθεσης 
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Παράδειγμα 2 

Ο αποδέκτης της υπηρεσίας είναι φυσικό πρόσωπο και διαθέτει δικαίωμα 

κυριότητας επί ακινήτου. Η κυριότητα αποκτήθηκε με διοικητική πράξη. Η κατάθεση 

θα γίνει από τον ίδιο. 

 

• Έναρξη διαλόγου (εικόνα 28). 

 

 

        Εικόνα 28: Έναρξη διαλόγου 

 
• Ο αποδέκτης δηλώνει ότι θα κάνει ο ίδιος την κατάθεση (εικόνα 29).  

 

 

        Εικόνα 29: Παράδειγμα 2, ερώτηση 1 

 

• Ο αποδέκτης δηλώνει ότι είναι φυσικό πρόσωπο (εικόνα 30). 

 

 

        Εικόνα 30: Παράδειγμα 2, ερώτηση 2 
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• Ο αποδέκτης δηλώνει ότι διαθέτει δικαίωμα κυριότητας (εικόνα 31). 

 

 

        Εικόνα 31: Παράδειγμα 2, ερώτηση 3 

 

• Ο αποδέκτης δηλώνει ότι η κυριότητα προήλθε από διοικητική πράξη (εικόνα 

32). 

 

 

        Εικόνα 32: Παράδειγμα 2, ερώτηση 4 

 

• Έγιναν τέσσερις ερωτήσεις με την ολοκλήρωση των οποίων εμφανίζονται 

στην οθόνη του αποδέκτη τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσει και η 

δήλωση που πρέπει να συμπληρώσει (εικόνα 33). 
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        Εικόνα 33: Παράδειγμα 2, δικαιολογητικά κατάθεσης 

 

Με τη βοήθεια των παραπάνω παραδειγμάτων, βλέπουμε πόσο απλή είναι η 

εφαρμογή που δημιουργήσαμε. Ο αποδέκτης απαντώντας στο πρώτο παράδειγμα 

εφτά ερωτήσεις και στο δεύτερο τέσσερις ερωτήσεις, μέσα σε ελάχιστο χρόνο 

μαθαίνει ποια δικαιολογητικά πρέπει να καταθέσει κατά τη δήλωση του δικαιώματός 

του στο Εθνικό Κτηματολόγιο.  
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7. Αξιολόγηση 
 

Μία από τις βασικές αρμοδιότητες ενός κράτους σε μία σύγχρονη κοινωνία είναι 

η διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού ρυθμιστικού πλαισίου, που να διασφαλίζει την 

αποτελεσματική λειτουργία του μηχανισμού της αγοράς και την απάβλυνση των 

ατελειών της αγοράς. Η μεταρρύθμιση και βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου είναι 

αναγκαία για τον εκσυγχρονισμό και την αποτελεσματική λειτουργία του κράτους και 

αποσκοπεί στην εκλογίκευση των κρατικών ρυθμιστικών παρεμβάσεων. Παρ’ όλα 

αυτά, η βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου  δεν πρέπει να οδηγεί σε απορρύθμιση.  

Η μεταρρύθμιση και βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου αποτελεί σημαντική 

πρωτοβουλία στα πλαίσια της Στρατηγικής της Λισσαβόνας και η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή αποδίδει στο όλο θέμα τεράστια σημασία. Η μείωση του διοικητικού 

κόστους και η απλοποίηση της νομοθεσίας, οδηγούν στην αύξηση της οικονομικής 

ανάπτυξης και του ανταγωνισμού. Υπολογίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ότι οι 

διοικητικές επιβαρύνσεις ανέρχονται στο 3.5% του ΑΕΠ.  

Η βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου βασίζεται σε τρεις άξονες (Υπουργείο 

Οικονομικών και Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού Κύπρου, Μάιος 

2008):  

1. Καλύτερη Νομοθέτηση (Better Legislation).  

2. Μείωση του διοικητικού φόρτου (Reduction of Administrative Burden).  

3. Απλοποίηση της νομοθεσίας μέσω της «Ανάλυσης του Αντίκτυπου» (Impact 

Assessment), που καλύπτει τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές 

διαστάσεις. 

Με γνώμονα τoν δεύτερο άξονα, η μείωση του διοικητικού φόρτου μέσω της 

ανάπτυξης μιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας απλής, γρήγορης, μηδενικού κόστους και 

φιλικής προς το χρήστη, αποτέλεσε το στόχο της παρούσας εργασίας. 

 

7.1 Τι είναι διοικητικός φόρτος (administrative burden) 
Οι κοινοτικοί κανόνες συνεπάγονται δύο είδη κόστους: το ουσιαστικό κόστος και 

το διοικητικό κόστος. Το ουσιαστικό κόστος είναι το οικονομικό κόστος συν το 

κόστος προσαρμογής και προκύπτει από την υποχρέωση των επιχειρήσεων να 

αλλάξουν τα προϊόντα που παράγουν και/ή την παραγωγική διαδικασία. 
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Ως διοικητικό κόστος ορίζεται το κόστος το οποίο επωμίζονται οι επιχειρήσεις, 

για να ανταποκριθούν στη νομική υποχρέωση της παροχής πληροφοριών στις 

δημόσιες αρχές, στους ιδιωτικούς φορείς ή σε πολίτες σχετικά με τη δραστηριότητα ή 

την παραγωγή τους. 

Ο όρος «πληροφορίες» χρησιμοποιείται με την ευρεία έννοια, περιλαμβάνει 

δηλαδή το κόστος σήμανσης, υποβολής αιτήσεων, παρακολούθησης και αξιολόγησης 

που απαιτούνται για την παροχή των πληροφοριών και της υποβολής απαραίτητων 

εντύπων. 

Σε μερικές περιπτώσεις, οι περισσότερες επιχειρήσεις θα συνέχιζαν να 

συγκεντρώνουν και να παρέχουν πληροφορίες ακόμη και αν δεν είχαν πλέον τη 

νομική υποχρέωση να το κάνουν (πληροφορίες για τα προϊόντα που πωλούν ή 

αγοράζουν, πληροφορίες για τους μετόχους κ.λπ.). Άλλες πάλι διοικητικές 

διαδικασίες εκτελούνται μόνο και μόνο επειδή υπάρχει νομική υποχρέωση. Αυτές 

ακριβώς τις διαδικασίες ονομάζουμε "διοικητικό φόρτο" (http://ec.europa.eu/ 

enterprise/admin-burdens-reduction/online_consulation_el.htm).  

 

 

                            Εικόνα 34: Διοικητικός φόρτος (Υπουργείο Οικονομικών Κύπρου, 2008) 

 

Συνοπτικά: 

• Σύνηθες Κόστος: Πληροφορίες που θα συνέλεγαν οι επιχειρήσεις ακόμη και 

ελλείψει της σχετικής νομοθεσίας  

• Διοικητικός Φόρτος: Πληροφορίες που δεν θα συλλέγονταν αν δεν υπήρχαν οι 

οικείες νομικές τάξεις και  
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• Διοικητικό Κόστος = Σύνηθες Κόστος + Διοικητικός Φόρτος 

 

7.2 Οι στόχοι της ευρωπαϊκής ένωσης 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα που αποσκοπεί στη 

μείωση του διοικητικού φόρτου. Συγκεκριμένα, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 

Μάρτιο του 2007, υιοθετήθηκε το Πρόγραμμα Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

για μείωση του διοικητικού φόρτου κατά 25% μέχρι το 2012, σε Κοινοτικό επίπεδο 

(Commission of the European Communities, 2007). Η επίτευξη αυτού του στόχου θα 

μπορούσε θα μπορούσε να συνεπάγεται μεσοπρόθεσμα την αύξηση του κοινοτικού 

ΑΕΠ κατά 1,4% ή €150 δις (http://www.mof.gov.cy/mof/mof.nsf/All/700581AC9 

C9BBD5CC225744A0024E0BA?OpenDocument). Αυτό το ποσοστό αναφέρεται 

τόσο στη μείωση του διοικητικού φόρτου στις επιχειρήσεις όσο και στους πολίτες. 

Παρ’ όλα αυτά προς το παρών μεγαλύτερη έμφαση έχει δοθεί στις επιχειρήσεις, όπως 

βλέπουμε και από τους τομείς προτεραιότητας όπως αυτοί έχουν καθοριστεί από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (http://ec.europa.eu/enterprise/admin-burdens-reduction/priority 

_area_en.htm). Το έργο αναμένεται να περατωθεί 18 μήνες μετά την έναρξή του 

δηλαδή το Μάρτη του 2009. 

Το πρόγραμμα δράσης εστιάζεται στη μείωση των πληροφοριών που οι 

επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να παρέχουν στις δημόσιες αρχές ή σε τρίτους, 

όπως, πληροφορίες που απαιτούνται για τη νομική εγγραφή, πιστοποίηση, 

επιθεώρηση, επιχορήγηση, αρχειοθέτηση στατιστικών εντύπων, εκθέσεις στους 

μετόχους, κτλ. 

 

7.3 Τρόποι μέτρησης του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις 
Για τη μέτρηση και τη μείωση του διοικητικού φόρτου χρησιμοποιούνται 

διάφορες μέθοδοι στα ευρωπαϊκά κράτη. Εκτός από ποσοτικές μεθόδους όπως είναι 

το Μοντέλο Πρότυπου Κόστους (ΜΠΚ), γίνεται προσπάθεια ανάπτυξης και 

ποιοτικών μεθόδων.  

Το Μοντέλο Πρότυπου Κόστους (ΜΠΚ) (http://ec.europa.eu/governance 

/impact/docs_en.htm) είναι μια ευρέως διαδεδομένη ποσοτική μέθοδος που 

εφαρμόζεται για σκοπούς επιμέτρησης του διοικητικού κόστους (εικόνα 35). Αν και 

εφαρμόζεται κυρίως στις επιχειρήσεις, θα τονίσουμε τα βασικά του σημεία για να 
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γίνει κατανοητή η φιλοσοφία που υπάρχει πίσω από τη μείωση του διοικητικού 

φόρτου. 

Η μέθοδος αυτή αναπτύχθηκε από την Ολλανδία και έχει μέχρι σήμερα 

εφαρμοστεί στον επιχειρηματικό τομέα με επιτυχία σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες. 

Σκοπός της επιμέτρησης του διοικητικού κόστους, με βάση το ΜΠΚ, είναι η μείωση 

του φόρτου τον οποίο επωμίζονται οι επιχειρήσεις, μέσω του εντοπισμού και της 

μείωσης των χρονοβόρων και δαπανηρών Υποχρεώσεων Πληροφόρησης. Οι 

Υποχρεώσεις Πληροφόρησης είναι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από νομοθεσία η 

οποία απαιτεί από τις επιχειρήσεις να παρέχουν πληροφορίες σε αρχές του δημοσίου, 

στον ιδιωτικό τομέα ή στους πολίτες. Η υποχρέωση περιλαμβάνει επίσης την ευθύνη 

τήρησης αρχείων, δεδομένων, στατιστικών στοιχείων κλπ, τα οποία υποβάλλονται 

στις αρμόδιες αρχές ή παρουσιάζονται σε ελέγχους/επιθεωρήσεις, όταν αυτές 

πραγματοποιούνται. 

Αποτελεί την αρχή για τη μείωση ή/και εξάλειψη των πολλαπλών Υποχρεώσεων 

Πληροφόρησης, την απλοποίηση των υφιστάμενων Υποχρεώσεων Πληροφόρησης 

και τον περιορισμό δημιουργίας νέων Υποχρεώσεων Πληροφόρησης . 

Σκοπός των επιμετρήσεων δεν είναι ο έλεγχος της λογικής πίσω από τους νόμους, 

ο καθορισμός νέων ή τροποποίηση υφιστάμενων στόχων της νομοθεσίας αλλά η 

βελτίωση των διαδικασιών που προκύπτουν από τους υπό εξέταση νόμους, ούτως 

ώστε να προκύψει στο μέλλον μείωση του διοικητικού κόστους στις επιχειρήσεις. 

 

 

Εικόνα 35: Υπολογισμός διοικητικού κόστους με βάση το Μοντέλο Πρότυπου Κόστους 

                  (Υπουργείο Οικονομικών Κύπρου, 2008) 
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7.4 Τρόποι μέτρησης και μείωσης του διοικητικού φόρτου για 

τους πολίτες 
Αν και το ΜΠΚ αποτελεί την ενδεδειγμένη λύση για την μέτρηση του διοικητικού 

φόρτου στις επιχειρήσεις, το τοπίο δεν είναι τόσο ξεκάθαρο για τον διοικητικό φόρτο 

των πολιτών. Σε στοιχεία που έχει δημοσιεύσει ο EUPAN (European Public 

Administration Network, Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης) (EUPAN, 2008), 

διακρίνεται κάποιος διχασμός ανάμεσα στα κράτη-μέλη σχετικά με τον τρόπο 

μέτρησης του διοικητικού φόρτου των πολιτών.  

Σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη βρίσκονται ακόμα στην αναζήτηση του κατάλληλου 

μοντέλου μέτρησης, διότι ακόμα δεν έχει αποδειχτεί ότι το ΜΠΚ είναι το κατάλληλο 

για τη μέτρηση του διοικητικού φόρτου των πολιτών, ούτε έχει αναπτυχθεί κάποιο 

άλλο ειδικότερο μοντέλο. Προς το παρόν λίγα είναι τα μέλη που χρησιμοποιούν 

αμιγώς το ΜΠΚ, άλλα το χρησιμοποιούν με προσαρμογές και προσωρινά, ενώ τα 

περισσότερα το αγνοούν και χρησιμοποιούν άλλες μεθόδους κυρίως ποιοτικές ή 

εμπειρικές. 

Το κόστος και ο χρόνος όπως βλέπουμε στην εικόνα 35 αποτελούν τα βασικά 

συστατικά του ΜΠΚ. Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι εφόσον  στις επιχειρήσεις, οι 

συνισταμένες του διοικητικού φόρτου που επωμίζονται οι πολίτες είναι αυτές οι δύο 

έτσι και η προσπάθεια μείωσης του διοικητικού φόρτου στους πολίτες συνεπάγεται 

προσπάθεια μείωσης του χρόνου και του χρήματος που ξοδεύουν για τη χρήση των 

υπηρεσιών. Το γεγονός ότι ο διοικητικός φόρτος είναι συνάρτηση του χρόνου και του 

χρήματος επισημαίνεται μάλιστα από τον Di Maio (2005). Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα μείωσης διοικητικού φόρτου για τους Έλληνες πολίτες αποτελεί η 

θέσπιση των ΚΕΠ, όπου όντως πολλές υπηρεσίες παρέχονται πλέον γρήγορα και 

φτηνά, διότι έχει μειωθεί η γραφειοκρατία. Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που 

έχουν παρακαμφθεί έρχονται σε πλήρη αντιστοιχία με τον ορισμό του διοικητικού 

φόρτου του κεφαλαίου 7.1, παρ’ όλο που ο ορισμός περιέχει μέσα του τις 

«επιχειρήσεις» και όχι τους «πολίτες». 

Ο σπουδαιότερος όμως τρόπος μείωσης του χρόνου και του κόστους είναι οι 

καλύτερες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται δηλαδή η ανάπτυξη και βελτίωση 

της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (eGovernment). Με το eGovernment όχι μόνο 

εξυπηρετείται ο πολίτης φθηνότερα και γρηγορότερα βελτιώνοντας την ποιότητα 

ζωής του (Deloitte, 2003), αλλά και το δημόσιο μπορεί να εξοικονομήσει μέχρι και 
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εκατομμύρια ευρώ (European Commission, 2005). Έτσι. στις περισσότερες χώρες η 

μείωση του διοικητικού φόρτου των πολιτών όπως επίσης η βελτίωση των δημόσιων 

υπηρεσιών είναι στενά συνδεδεμένη με το eGovernment. Διαρκώς οι στρατηγικές 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης επικεντρώνονται στη βελτίωση των υπηρεσιών και των 

διαδικασιών μέσω του διαμερισμού των δεδομένων διότι «τα δεδομένα είναι αυτά 

που θα πρέπει να κυκλοφορούν και όχι οι άνθρωποι»   

 

7.5 Πώς εμείς μετράμε το διοικητικό φόρτο 
Η διαδικασία κατά την οποία ο αποδέκτης της υπηρεσίας «Δήλωση Ακινήτου στο 

Κτηματολόγιο» λαμβάνει γνώση των δικαιολογητικών που πρέπει υποχρεωτικά ή 

προαιρετικά να καταβάλει, συνοδεύεται από υψηλό διοικητικό φόρτο. Όπως 

αναλύσαμε και παραπάνω, αυτός ο διοικητικός φόρτος μπορεί να μειωθεί με τη 

μείωση του κόστους και του χρόνου που απαιτείται για τον ακριβή προσδιορισμό των 

δικαιολογητικών αυτών. 

Όταν ένας πολίτης συμμετέχει σε μια δημόσια υπηρεσία όπως η «Δήλωση 

Ακινήτου στο Κτηματολόγιο», σύμφωνα με έρευνα της (Deloitte, 2003), περνάει από 

τρία στάδια καθένα από τα οποία επιβαρύνει το συνολικό του κόστος. Τα στάδια αυτά 

είναι:  

• η αναζήτηση (find) 

• η κατανόηση (understand) και  

• η συμμόρφωση (comply) 

Το μοντέλο διαλόγου της υπηρεσίας με τον πολίτη που δημιουργήσαμε, έχει σα 

στόχο να μειώσει το κόστος και το χρόνο που σπαταλούνται στα δύο πρώτα στάδια. 

Το τρίτο στάδιο αναφέρεται στο φυσικό τρόπο συγκέντρωσης των δικαιολογητικών 

και κατάθεσης της δήλωσης στο Γραφείο Κτηματογράφησης. 

Έτσι αυτό που πρέπει να δούμε, περιγράφοντας πρώτα την υφιστάμενη 

κατάσταση, είναι αν όντως το μοντέλο διαλόγου της υπηρεσίας με τον πολίτη που 

δημιουργήσαμε με τη χρήση διαγράμματος ροής, με τη συνεισφορά του στο στάδιο 

της αναζήτησης και της κατανόησης, είναι γρηγορότερη και φθηνότερη από τους 

συμβατικούς τρόπους που παρέχονται από το Κτηματολόγιο. 

 

 

80 
 



7.6 Η υφιστάμενη κατάσταση 
Ο συμβατικοί τρόποι με τους οποίους οι αποδέκτες της υπηρεσίας μπορούν να 

ενημερωθούν για τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τη δήλωσή τους είναι μέσω 

•  των οδηγιών με τίτλο «Έγγραφα συνυποβαλλόμενα με τη δήλωση» 

(http://www.ktimatologio.gr/site/admin/spaw2/uploads/files/SYN.EGRAFA.p

df) που παρέχονται είτε σε έντυπη μορφή από τα Γραφεία Κτηματογράφησης 

και τα ΚΕΠ είτε σε μορφή .pdf από την ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr   

•  επίσκεψης ή τηλεφωνικής επικοινωνίας με τα Γραφεία Κτηματογράφησης  

Από τη στιγμή που ο αποδέκτης θα αποφασίσει να ασχοληθεί μόνος του και όχι 

να αναθέσει την υπηρεσία σε κάποιον άλλο, θα ακολουθήσει κατ’ αρχήν την πρώτη 

επιλογή και θα αναγκαστεί να μελετήσει το παραπάνω έντυπο που έχει μέγεθος μια 

σελίδα Α4. Το συγκεκριμένο έντυπο όπως διαπιστώσαμε, παρουσιάζει σε αρκετές 

κατηγορίες δικαιωμάτων πολλές ασάφειες και πολύ σημαντικές ελλείψεις σε σχέση 

με τα δικαιολογητικά που πραγματικά απαιτούνται. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε 

αρκετά παραδείγματα, αλλά αρκεί μια ανάγνωση της εικόνας 36 για να διαπιστώσει ο 

αναγνώστης τις διαφορές σε σχέση με τα δικαιολογητικά που συλλέξαμε εμείς  (βλ. 

κεφ. 4,7). 

Επίσης σε αυτό το έντυπο δεν περιλαμβάνονται ούτε τα Γενικά δικαιολογητικά 

(βλ. κεφ. 4,7,1) ούτε τα δικαιολογητικά Εκπροσώπησης (βλ. κεφ. 4,7,2). Τα Γενικά 

Δικαιολογητικά περιλαμβάνονται σε ένα άλλο έντυπο το «Οδηγίες για τη 

συμπλήρωση της δήλωσης του Ν. 2308/95 (Δ1) φυσικών προσώπων» 

(http://www.ktimatologio.gr/demo2/admin/spaw2/uploads/files/KTIMATOLOGIO3.p

df) και δεν περιλαμβάνονται καθόλου στο αντίστοιχο ενημερωτικό έντυπο 

(http://www.ktimatologio.gr/demo2/admin/spaw2/uploads/files/ODIGIES_SYMPLIR

OSIS_D2.pdf) που αφορά τους αποδέκτες που συμπληρώνουν Δ2. Επιπλέον τα 

δικαιολογητικά Εκπροσώπησης δεν αναφέρονται σε κανένα από τα παραπάνω 

έντυπα, ούτε σε κάποιον σύνδεσμο της ιστοσελίδας, με εξαίρεση αυτά που αφορούν 

την εκπροσώπηση των ομογενών, καθώς υπάρχει ξεχωριστός σύνδεσμος.  
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Εικόνα 36: Συνυποβαλλόμενα έγγραφα σύμφωνα με την Κτηματολόγιο Α.Ε. 

(http://www.ktimatologio.gr/site/index.php?module=content&cid=003002003) 
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Στην πραγματικότητα τα συνολικά δικαιολογητικά είναι τουλάχιστον ογδόντα 

δύο. Ο ελάχιστος αριθμός δυνατός αριθμός, χωρίς τα προαιρετικά δικαιολογητικά 

είναι τέσσερα συν την δήλωση και μαζί με τα προαιρετικά είναι εφτά συν την 

δήλωση. Ο μέγιστος αριθμός υποχρεωτικών δικαιολογητικών μπορεί να φτάσει τα 

δέκα, ενώ αν προσθέσουμε και τα προαιρετικά στην περίπτωση της τακτικής 

χρησικτησίας φτάνουν τα είκοσι δύο. 

Συμπερασματικά, για ορισμένες κατηγορίες δικαιωμάτων, ο αποδέκτης ή δεν 

πρόκειται να καταλάβει ποια δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσει και θα 

αναγκαστεί να απευθυνθεί αλλού ή θα νομίζει ότι έχει καταλάβει, προσκομίζοντας 

τελικά ελλιπή φάκελο, λόγω παραλείψεων και ασαφειών των εντύπων. Μάλιστα, όσοι 

θα  διαβάσουν τις οδηγίες συμπλήρωσης για το Δ2 δεν θα ενημερωθούν ποτέ για τα 

γενικά δικαιολογητικά και τέλος κανείς, εκτός των ομογενών, δεν θα ενημερωθεί για 

τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν σε περίπτωση εκπροσώπησης. 

Βεβαίως υπάρχει και η δυνατότητα ο αποδέκτης να διαβάσει τη σχετική 

νομοθεσία για τη διαδικασία κτηματογράφησης και τη λειτουργία του Κτηματολογίου 

που αποτελείται κατά κύριο λόγο από δύο νόμους και άλλες πέντε τροποποιήσεις. 

Ακόμα και στους νόμους αυτούς όμως δεν γίνεται ιδιαίτερη ανάλυση για τα 

διαφορετικά δικαιώματα και δικαιολογητικά. 

Έτσι ο διοικητικός φόρτος σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ μεγάλος κυρίως 

όσον αφορά τον παράγοντα χρόνος, διότι η αναζήτηση, η ανάγνωση και η (πολλές 

φορές μάταιη) προσπάθεια κατανόησης των εντύπων είναι ενέργειες που απαιτούν τη 

σπατάλη αρκετών ωρών. Εάν η αναζήτηση και συγκομιδή  των  εντύπων δεν γίνει 

δικτυακά, τότε ο διοικητικός φόρτος επιβαρύνεται και με το κόστος μεταφοράς στους 

τόπους διανομής των εντύπων. 

Η δεύτερη επιλογή ενημέρωσης για τα δικαιολογητικά και τα διάφορα έγγραφα 

που συνοδεύουν τη δήλωση, είναι η επίσκεψη ή η τηλεφωνική επικοινωνία με τα 

Γραφεία Κτηματογράφησης, έτσι ώστε ο αποδέκτης να απευθύνει τις απορίες του. Ο 

διοικητικός φόρτος στην περίπτωση της τηλεφωνικής επικοινωνίας περιλαμβάνει από 

άποψη κόστους τις τηλεφωνικές κλήσεις που θα κάνει ο αποδέκτης μέχρι να 

σιγουρευτεί ότι έχει συλλέξει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το κόστος 

μετακίνησης εφόσον επιλέξει να μεταβεί στο Γραφείο Κτηματογράφησης. Ο 

διοικητικός φόρτος από άποψη χρόνου εξαρτάται κατά πολύ από το πόσο 

εξυπηρετικός και κατανοητός είναι ο τηλεφωνητής που θα μιλήσουμε ή ο υπάλληλος 
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που θα συναντήσουμε στο Γραφείο Κτηματογράφησης. Σε κάθε περίπτωση πάντως 

απαιτείται αρκετός χρόνος μέχρι να εξηγήσουμε τις ιδιαιτερότητες του δικαιώματος 

που θέλουμε να δηλώσουμε, να απαντήσει ο υπάλληλος και έπειτα να σημειώσουμε 

προσεκτικά. Επιπλέον χρόνος θα χρειαστεί και στην περίπτωση που καλούμε αλλά 

δεν μπορούμε να βγάλουμε γραμμή ή περιμένουμε στην ουρά αναμονής.  

Ο διοικητικός φόρτος λοιπόν που δημιουργείται από τις εναλλακτικές που 

προσφέρει το Κτηματολόγιο είναι πολύ μεγάλος και αυτό οφείλεται κυρίως στον 

πολύ χρόνο που απαιτείται και λιγότερο στο κόστος. Δικαίως, επικρατεί η αίσθηση 

μεταξύ των πολιτών ότι η διαδικασία συγκέντρωσης δικαιολογητικών, πόσο μάλλον 

και της συμπλήρωσης των εντύπων Δ1 και Δ2, είναι μια πολύπλοκη και χρονοβόρα 

διαδικασία. Αυτή η αίσθηση της ανασφάλειας που έχει προκληθεί οδήγησε πολλούς 

στη λύση του δικηγόρου ή του τοπογράφου. Με αυτή την εναλλακτική βεβαίως ο 

διοικητικός φόρτος δεν επιβαρύνεται καθόλου από τον χρόνο αλλά επιβαρύνεται με 

μεγάλο κόστος. 

 

7.7 Μείωση του διοικητικού φόρτου με τη χρήση workflows 
Με την  μοντελοποίηση του σταδίου ενημέρωσης της υπηρεσίας «Δήλωση 

Ακινήτου στο Κτηματολόγιο»  που δημιουργήσαμε,  αυτό που κατορθώσαμε είναι να 

μειώσουμε και τα δύο συστατικά που προκαλούν τον διοικητικό φόρτο στους πολίτες. 

Συγκεκριμένα:  

• Ελαχιστοποιήθηκε το κόστος, διότι πρόκειται για μια υπηρεσία που 

προσφέρεται δωρεάν μέσω του διαδικτύου. Υφίσταται όμως το κόστος της 

υποδομής που θα πρέπει να διαθέτει ο αποδέκτης (σύνδεση internet, 

ηλεκτρονικός υπολογιστής και γνώση χρήσης του). Αυτό το κόστος 

δεδομένου του χαμηλού αριθμού χρηστών του διαδικτύου στην Ελλάδα, δεν 

είναι αμελητέα ποσότητα. Πρόκειται όμως για ένα κόστος που επιβαρύνει 

οποιαδήποτε υπηρεσία παρέχεται ηλεκτρονικά. 

• Ελαχιστοποιήθηκε ο χρόνος, διότι μηδενίστηκε ο χρόνος αναζήτησης και 

κατανόησης. Ο αποδέκτης, απαντώντας στις ερωτήσεις που ετοιμάσαμε, έχει 

στην οθόνη του, μέσα σε λίγα λεπτά ή  δευτερόλεπτα, όλα τα δικαιολογητικά 

και έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν τη δήλωσή του, χωρίς να απαιτείται 

να έχει διαβάσει οποιοδήποτε ενημερωτικό έντυπο πριν. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι κάθε ερωτηματολόγιο ανάλογα με τις απαντήσεις που δίνονται 
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εξατομικεύεται κατά τη διάρκειά του, ακολουθώντας κάθε φορά τη 

συντομότερη δυνατή διαδρομή. Έτσι ο χρήστης δεν έρχεται καν σε επαφή με 

ερωτήσεις που δεν τον αφορούν και που πιθανόν τον μπερδέψουν. 
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8.  Συμπεράσματα και προτάσεις για μελλοντική 

έρευνα 
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια σύντομη ανασκόπηση στη εργασία, 

παραθέτονται τα συμπεράσματα και γίνονται προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 

  

8.1 Συμπεράσματα 
Στόχος της παρούσας εργασίας αποτελεί η μείωση του διοικητικού φόρτου 

των πολιτών, μέσω της δημιουργίας μοντέλων παροχής δημόσιων υπηρεσιών. Η 

περίπτωση που μελετάται είναι η υπηρεσία «Δήλωση Ακινήτου στο 

Κτηματολόγιο» και για την επίτευξη του στόχου μας μοντελοποιήσαμε το στάδιο 

ενημέρωσης της υπηρεσίας αυτής, δηλαδή το διάλογο ανάμεσα στην υπηρεσία και 

τον πολίτη για την ενημέρωσή του σχετικά με τα απαραίτητα έγγραφα και 

δικαιολογητικά που συνοδεύουν τη δήλωσή του. 

Το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν να μελετήσουμε όλες της πτυχές του 

θεσμού του Κτηματολογίου, ξεκινώντας από την επίσημη ιστοσελίδα του φορέα 

του. Στη συνέχεια, διαπιστώνοντας τις ελλείψεις που θα είχε το μοντέλο μας αν 

στηριζόμασταν μόνο σε αυτή την πηγή, ανατρέξαμε σε άλλες πηγές και για να 

εξασφαλίσουμε την υψηλότερη δυνατή νομική εγκυρότητα καταλήξαμε  στις 

νομικές συμβουλές δικηγόρου. Έτσι, ολοκληρώθηκε η κατηγοριοποίηση των 

τριάντα οχτώ εγγραπτέων δικαιωμάτων επί ακινήτων και των ογδόντα δύο 

δικαιολογητικών τους που εντοπίσαμε, οπότε προχωρήσαμε στη μοντελοποίηση. 

Η μοντελοποίηση  του σταδίου ενημέρωσης και η υλοποίηση της online 

εφαρμογής έγινε με τη σημειογραφική γλώσσα BPMN και με τη χρήση των 

εργαλείων Intalio|Designer και Intalio|Server. Το μοντέλο στην ουσία αποτελείται 

από Πύλες και Tasks, που αντιπροσωπεύουν ερωτήσεις και δικαιολογητικά 

αντίστοιχα και περιλαμβάνει διακόσιες εβδομήντα δύο διαφορετικές διαδρομές. 

Κατά το στάδιο της υλοποίησης αρχικά εισήχθησαν οι φόρμες των ερωτήσεων και 

συνδέθηκαν τα Tasks με τη βάση δεδομένων στην οποία τοποθετήθηκαν τα 

δικαιολογητικά. Αυτή η βάση βρίσκεται στον Intalio|Server ο οποίος και εκτελεί 

τη ροή εργασίας όπως αυτή έχει μοντελοποιηθεί στον Intalio|Designer. Έτσι το 

ερωτηματολόγιο είναι πλέον διαθέσιμο στον αποδέκτη μέσω του διαδικτύου. 

Τέλος προσπαθήσαμε να αξιολογήσουμε το σύστημα που αναπτύξαμε 

συγκρίνοντας το με την υφιστάμενη κατάσταση. Το συμπέρασμα που βγάλαμε 
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είναι ότι το στάδιο ενημέρωσης της υπηρεσίας «Δήλωση Ακινήτου στο 

Κτηματολόγιο» παρουσιάζει υψηλό διοικητικό φόρτο για τους πολίτες και ότι 

μέσω της μοντελοποίησης που επιχειρήσαμε αυτός ο διοικητικός φόρτος μπορεί 

να μειωθεί σε σημαντικό βαθμό. Τροχοπέδη στην προσπάθεια αυτή όμως 

αποτελεί ο χαμηλός βαθμός διείσδυσης του διαδικτύου στα ελληνικά νοικοκυριά. 

Επίσης κρίνοντας από την πολυπλοκότητα της περίπτωσης που μελετήσαμε, 

θεωρούμε ότι εφόσον η μοντελοποίηση του στάδιο ενημέρωσης της υπηρεσίας  

«Δήλωση Ακινήτου στο Κτηματολόγιο» οδήγησε στη μείωση του διοικητικού 

φόρτου των πολιτών, το ίδιο μπορεί να συμβεί και με τη μοντελοποίηση 

οποιασδήποτε άλλης δημόσιας υπηρεσίας. 

 

8.2 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 
Κατά τη συγγραφή και ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας, διαπιστώσαμε 

ότι η έρευνα θα πρέπει να επεκταθεί προς τρεις βασικές κατευθύνσεις: 

1. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη υπηρεσία που μελετήσαμε, θεωρούμε 

απαραίτητο να γίνει η μοντελοποίηση του τρόπου συμπλήρωσης των 

δηλώσεων Δ1 και Δ2.  

     Η συμπλήρωση της δήλωσης είναι εξίσου και ανάλογα με την περίπτωση ίσως 

και περισσότερο επίπονη διαδικασία από αυτή της αναζήτησης των 

απαραίτητων δικαιολογητικών και εγγράφων που τη συνοδεύουν. Έχουμε 

παρατηρήσει, όπως ίσως και αρκετοί από τους αναγνώστες που έχουν κάνει 

δήλωση στο Κτηματολόγιο, ότι και το execution stage παρουσιάζει υψηλό 

διοικητικό φόρτο κυρίως όσον αφορά το χρόνο που απαιτείται για τη 

συμπλήρωση της δήλωσης.  

     Άρα λοιπόν θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη η δημιουργία ενός μοντέλου, 

παρόμοιου με το δικό μας: Ο πολίτης απαντώντας μια σειρά ερωτήσεων, να 

βλέπει στην οθόνη του την αίτησή του συμπληρωμένη μέσα σε λίγα λεπτά. 

2. Το δεύτερο που προτείνουμε, είναι να δημιουργηθούν παρόμοια μοντέλα, 

τόσο για το στάδιο ενημέρωσης όσο και για τον τρόπο συμπλήρωσης 

δηλώσεων κι άλλων δημόσιων υπηρεσιών. Έτσι θα δούμε αν και στις 

υπόλοιπες δημόσιες υπηρεσίες η μοντελοποίηση μπορεί να οδηγήσει στη 

μείωση του διοικητικού φόρτου των πολιτών. 
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3. Ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δώσει εντολή μείωσης του διοικητικού 

φόρτου κατά 25% μέχρι το 2012, η επιστημονική κοινότητα δεν έχει 

καταλήξει ακόμα στη δημιουργία ενός μαθηματικού μοντέλου που θα μπορεί 

να μετρήσει με ακρίβεια το διοικητικό φόρτο των πολιτών. Προτείνουμε 

λοιπόν την έρευνα για τις δυνατότητες δημιουργίας ενός τέτοιου μαθηματικού 

μοντέλου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Οι βασικές έννοιες του κτηματολογίου (αλφαβητικά) 

 

Γονική παροχή – Δωρεά 
Γονική παροχή είναι η παροχή περιουσίας από οποιονδήποτε γονέα στο παιδί του. 

Μπορεί να αφορά οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο όπως για παράδειγμα χρήματα, 

οικόπεδα, ψιλή κυριότητα σε ακίνητο κτλ. 

Δωρεά είναι η παραχώρηση ή μεταβίβαση οπουδήποτε περιουσιακού στοιχείου 

κινητού ή ακινήτου χωρίς αντάλλαγμα. Σε αντίθεση με τη γονική παροχή, η δωρεά 

μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε σε οποιονδήποτε. 

 

Δουλεία 
Δουλεία είναι το περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα πάνω σε ξένο ακίνητο που 

παρέχει στο δικαιούχο την εξουσία να αποκομίζει ορισμένες ωφέλειες από την υλική 

υπόσταση του ακινήτου.  

Η δουλεία μπορεί να συνδέεται με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, έτσι ώστε αυτό να 

είναι άμεσα ωφελούμενο από αυτήν (προσωπική δουλεία)  ή μπορεί να συνίσταται 

για να ωφελείται διαρκώς ένα ξένο ακίνητο ανεξαρτήτως προσώπου (πραγματική 

δουλεία). Μερικά παραδείγματα πραγματικής δουλείας είναι η δουλεία οδού, η 

δουλεία διοχέτευσης ή αποχέτευσης ή άντλησης νερού και η δουλεία βοσκής. Αυτός 

ο διαχωρισμός δεν έγινε στην κατηγοριοποίηση του κεφαλαίου ΧΧ γιατί θα ήταν 

περιττός εφόσον και  στις δύο περιπτώσεις πρόκειται για τα ίδια δικαιολογητικά. 

 

Εγγραπτέες αγωγές και ανακοπές 
Εγγραπτέα αγωγή είναι το δικόγραφο με το οποίο ζητείται παροχή έννομης 

προστασίας αναφορικά με ακίνητο και εγγραπτέα ανακοπή είναι το ένδικο βοήθημα 

για την παροχή έννομης προστασίας τρίτου που δεν έλαβε μέρος ή δεν προσκλήθηκε 

σε δικαστική ή εξώδικη πράξη που προκαλεί βλάβη ή θέτει σε κίνδυνο έννομα 

συμφέροντά του σχετικά με ακίνητο. 

 

Εγγραπτέα δικαιώματα 
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Εγγραπτέα δικαιώματα είναι τα δικαιώματα εκείνα για τα οποία υπάρχει 

υποχρέωση υποβολής δήλωσης στο στάδιο της κτηματογράφησης, σύμφωνα με το 

άρθρο 2 παρ. 3 περ. α` του ν.2308/1995, όπως ισχύει, τα οποία ορίζονται στο άρθρο 

12 του ν.2664/1998, ήτοι τα εμπράγματα δικαιώματα (κυριότητα, δουλείες, υποθήκες, 

μεταλλειοκτησίες κτλ), τα εγγραπτέα ενοχικά  δικαιώματα (π.χ. χρηματοδοτικές και 

χρονομεριστικές μισθώσεις), τα πάσης φύσεως βάρη και εν γένει δεσμεύσεις της 

κυριότητας ή άλλων δικαιωμάτων (π.χ. κατασχέσεις), οι έννομες σχέσεις που 

δημιουργούνται δυνάμει διαδικαστικής (π.χ. αγωγή, ανακοπή) ή διοικητικής πράξης 

(π.χ. παραχώρηση νομής από αναδασμό, μεταφορά συντελεστή δόμησης), εγγραπτέας 

στο κτηματολόγιο. 

 

Εγγραπτέες Μισθώσεις 
Μίσθωση πράγματος: 

Με τη σύμβαση της μίσθωσης πράγματος, (εδώ ενδιαφέρει ακινήτου), ο εκμισθωτής 

έχει υποχρέωση να παραχωρήσει στο μισθωτή τη χρήση του πράγματος για όσο 

χρόνο διαρκεί η σύμβαση και ο μισθωτής να καταβάλει το συμφωνημένο μίσθωμα. 

(Άρθρο 574 Α.Κ.). 

Εγγραπτέες μισθώσεις ακινήτων : 

• Μακροχρόνιες 

Μακροχρόνια είναι η μίσθωση που ισχύει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 9 

ετών. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίζεται από τη συμφωνία των μερών. Εφόσον 

καταρτισθεί με συμβολαιογραφική πράξη και μεταγραφεί αποτελεί εγγραπτέο 

δικαίωμα σε ακίνητο και εξασφαλίζει το μισθωτή έναντι τυχόν νέου κτήτορα του 

ακινήτου. (Α.Κ. άρθρα 618 και 1208). Στην τελευταία αυτή περίπτωση η δέσμευση 

του νέου κτήτορα προϋποθέτει ότι η μεταγραφή έχει γίνει πριν από την εκποίηση του 

ακινήτου. 

• Χρονομεριστικές 

Χρονομεριστική μίσθωση είναι η μορφή της χρονικά διαιρεμένης μίσθωσης (Time 

Sharing), η οποία καταρτίζεται με σχετική σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης που 

μεταγράφεται στο Υποθηκοφυλακείο, και κατά την οποία ο εκμισθωτής αναλαμβάνει 

να παραχωρεί κατ’ έτος στο μισθωτή, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τη χρήση 

τουριστικού καταλύματος και να παρέχει σε αυτόν συναφείς υπηρεσίες για 
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καθορισμένο από τη σύμβαση χρονικό διάστημα και ο μισθωτής να καταβάλλει το 

μίσθωμα που συμφωνήθηκε. 

Η Χρονομεριστική μίσθωση, (που είναι ενοχικό δικαίωμα του μισθωτή επί του 

πράγματος), συνομολογείται για διάστημα 5 έως 60 ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν. 1652/14-10-1986 (ΦΕΚ Α΄30-10-1986). 

 

• Χρηματοδοτικές 

H Χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing) σε επαγγελματικά ακίνητα καταρτίζεται με 

σχετική σύμβαση μεταξύ μιας εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης που παραχωρεί 

στον αντισυμβαλλόμενο τη χρήση (όχι την κυριότητα) πράγματος (ακινήτου) για μία 

χρονική περίοδο, έναντι καταβολής μισθώματος. 

Το ακίνητο προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση του 

αντισυμβαλλόμενου. Το μίσθωμα καταβάλλεται με τον τρόπο που ορίζεται στη 

σχετική σύμβαση και καλύπτει την αξία του ακινήτου καθώς και τα έξοδα και την 

απόδοση της επένδυσης για την εταιρία. Όταν λήξει η διάρκεια της μίσθωσης, ο 

μισθωτής έχει το δικαίωμα είτε να αγοράσει το πράγμα, συνήθως έναντι συμβολικού 

χρηματικού ποσού, δηλαδή να γίνει κύριος του μισθωμένου ακινήτου, είτε να 

ανανεώσει τη μίσθωση για ορισμένο χρόνο. Οι συμβαλλόμενοι έχουν την ευχέρεια να 

ορίσουν ότι το δικαίωμα της αγοράς μπορεί να ασκηθεί και πριν από τη λήξη του 

χρόνου της μίσθωσης. 

Η διάρκεια χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 10 ετών. 

Αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης μπορεί να είναι ακίνητο που αγόρασε η 

εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης από το μισθωτή. Εξαιρείται η αγορά ακινήτου από 

ελεύθερο επαγγελματία. 

Το ακίνητο για το οποίο μπορεί να συναφθεί χρηματοδοτική μίσθωση δεν μπορεί να 

είναι οικόπεδο, μπορεί, όμως, να είναι πρώτον αγροτική έκταση, δεύτερον οριζόντια 

ή κάθετη ιδιοκτησία με τα κτίσματα και τα ποσοστά συνιδιοκτησίας που της 

αντιστοιχούν στο γήπεδο και τρίτον κτίσματα και συγκροτήματα κτισμάτων μετά των 

λοιπών εγκαταστάσεων και του γηπέδου που τους αναλογεί καθώς και ο επί πλέον 

ακάλυπτος χώρος που προβλέπεται από τις πολεοδομικές διατάξεις ως χώρος 

στάθμευσης. 

(Ν.1665/19-11-1986 (ΦΕΚ Α΄194/4-12-1986) «Συμβάσεις χρηματοδοτικής 

μίσθωσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Ν. 2367/29-12-1995 (ΦΕΚ Α΄29-12-
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1995) «Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις» και άρθρο 27 του Ν. 

2682/5-2-1999 (ΦΕΚ Α΄16/8-2-1999) «Διαρρυθμίσεις στη φορολογία των 

αυτοκινήτων οχημάτων και άλλες διατάξεις»). 

 

Εκπροσώπηση 
Πληρεξούσιος είναι το πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί με συμβολαιογραφικό 

έγγραφο για να συμπληρώσει, να υπογράψει και να καταθέσει τη δήλωση. Σε αυτήν 

την περίπτωση θα γραφτούν τα στοιχεία του πληρεξούσιου πάνω στη δήλωση. Αν 

όμως η δήλωση απλά κατατίθεται από τρίτο πρόσωπο για να διευκολύνει τον 

ιδιοκτήτη, αρκεί η απλή εξουσιοδότηση και δεν χρειάζεται να γράψει τα στοιχεία του 

πάνω στη δήλωση.  

Νόμιμος αντιπρόσωπος είναι το πρόσωπο που εκπροσωπεί τους δικαιούχους που 

για νομικούς ή πραγματικούς λόγους (π.χ. ανήλικοι, πνευματικά και σωματικά 

ανάπηροι) δεν μπορούν να εμφανιστούν οι ίδιοι, κάνοντας πράξεις (δικαιοπραξίες).   

Εάν ο δικαιούχος δεν επιθυμεί να παραλαμβάνει την αλληλογραφία, τις 

κοινοποιήσεις ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο από το κτηματολόγιο, τότε για την 

παραλαβή τους ορίζει κάποιον αντίκλητο, αναγράφοντας τα στοιχεία του στο 

αντίστοιχο πεδίο της δήλωσης.    

 

Εμπράγματες ασφάλειες (Υποθήκη και προσημείωση υποθήκης)  
Η υποθήκη αποτελεί εμπράγματο δικαίωμα σύμφωνα με το οποίο ο δανειστής 

μιας απαίτησης ικανοποιείται προνομιακά από την αξία ενός ακινήτου. Αντικείμενο 

υποθήκης, εκτός από την κυριότητα επί όλο του ακινήτου, μπορεί να είναι και ιδανικό 

μερίδιο κυριότητας ακινήτου (ποσοστό εξ αδιαιρέτου), αν η σύσταση της υποθήκης 

γίνεται με βάση τίτλο από ιδιωτική βούληση. Για την απόκτηση υποθήκης απαιτείται 

τίτλος που να χορηγεί δικαίωμα για υποθήκη και εγγραφή στο βιβλίο υποθηκών. 

Η προσημείωση υποθήκης αποτελεί σήμερα έναν από τους πλέον διαδομένους 

τρόπους εξασφάλισης μιας απαίτησης, λόγω της ευελιξίας που προσφέρει τόσο σε 

σχέση με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν όσο και αναφορικά με 

τη διαδικασία που απαιτείται για την εγγραφή της από την εγγραφή της. Η πρακτική 

σημασία της εγγραφής προσημείωσης έγκειται στο γεγονός, ότι εξασφαλίζει στον 

δανειστή, που δεν έχει εμπράγματη ασφάλεια, τη δυνατότητα απόκτησης υποθήκης 

σε σύντομο χρονικό διάστημα. 
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Εμπράγματο δικαίωμα 
Εμπράγματο δικαίωμα είναι η άμεση και εναντίον όλων εξουσία που έχει ένα 

πρόσωπο, φυσικό ή νομικό σε πράγμα (π.χ. κυριότητα, πραγματική δουλεία, 

προσωπική δουλεία, επικαρπία πράγματος) ή σε ξένο δικαίωμα (π.χ. επικαρπία 

δικαιώματος, υποθήκη σε επικαρπία ακινήτου) και έχει ως ουσιαστικό περιεχόμενο 

τον πορισμό του συνόλου ή μέρους των ωφελειών του πράγματος ή του δικαιώματος, 

ανάλογα με το είδος του εμπράγματου δικαιώματος. 

 

Κατασχέσεις και άλλες πράξεις επαγόμενες δέσμευση της εξουσίας 

διάθεσης 
Κατάσχεση είναι η πολιτειακή δέσμευση περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, 

προκειμένου, από τη μελλοντική πλειστηρίασή τους, να πληρωθούν οι χρηματικές 

υποχρεώσεις του. Είναι δηλαδή ένας τρόπος προστασίας σου δανειστή όταν ο 

οφειλέτης δε συμμορφώνεται με την υποχρέωση που έχει απέναντι του. Δανειστές 

είναι αυτοί στους οποίους χρωστάει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου το οποίο βγαίνει σε 

πλειστηριασμό. 

Οι διάφορες πράξεις που επάγονται δέσμευση της εξουσίας διάθεσης είναι οι 

εξής: 

• Συντηρητική κατάσχεση 

Πρόκειται για ασφαλιστικό μέτρο, το οποίο συνεπάγεται την υλική και νομική 

δέσμευση του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη, με σκοπό εξασφάλιση 

μελλοντικής αναγκαστικής ικανοποίησης (με πλειστηριασμό) του δανειστή, μετά τον 

εξοπλισμό της χρηματικής απαίτησής του με εκτελεστό τίτλο και την αποτροπή του 

κινδύνου μελλοντικής αφερεγγυότητας του οφειλέτη. 

• Αναγκαστική κατάσχεση 

Η αναγκαστική κατάσχεση ακινήτου διαφέρει από την συντηρητική κατάσχεση 

στο ότι οι συνέπειές της είναι η νομική δέσμευση του ακινήτου, κυρίως δηλαδή η 

απαγόρευση διάθεσής του και η απαγόρευση επιβολής δεύτερης κατάσχεσης στο ίδιο 

ακίνητο, μετά την εγγραφή της πρώτης στο βιβλίο κατασχέσεων του 

υποθηκοφυλακείου. Η αναγκαστική κατάσχεση στοχεύει στην εξασφάλιση της 

ικανοποίησής της, βάσει εκτελεστικού τίτλου, απαίτησης του δανειστή από τον 

πλειστηριασμό του ακινήτου. 

• Διάρρηξη καταδολιευτικής εκποίησης ακινήτου 
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Η δικαστική απόφαση διάρρηξης καταδολιευτικής εκποίησης ακινήτου, η οποία 

έχει σημειωθεί στα βιβλία μεταγραφών των υποθηκοφυλακείων, συνιστά προϋπόθεση 

για την επιβολή έγκυρης κατάσχεσης. Πρακτική συνέπεια της διάρρηξης 

καταδολιευτικής εκποίησης ακινήτου είναι ότι ο δανειστής που την πέτυχε έχει 

δικαίωμα να κινήσει τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης εναντίον της περιουσίας 

του οφειλέτη του και ως προς το ακίνητο που δεν του ανήκει πλέον κατά κυριότητα 

επειδή μεταβιβάστηκε καταδολιευτικά στον τρίτο, χωρίς αυτός να μπορεί να ασκήσει 

κατά του δανειστή την τριτανακοπή του άρθρου 936 ΚΠολΔ . 

• Αναγγελία απαίτησης και δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού 

Αναγγελία απαίτησης είναι η γνωστοποίηση εκ μέρους του δανειστή της 

απαίτησης του. Όταν η αναγγελία απαίτησης και η δήλωση συνέχισης 

πλειστηριασμού στηρίζονται σε εκτελεστό τίτλο, έχουν τα ίδια αποτελέσματα με την 

κατάσχεση. 

• Αναγκαστική διαχείριση 

Η αναγκαστική διαχείριση αποτελεί μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης για την 

ικανοποίηση χρηματικής απαίτησης του δανειστή. Ο οφειλέτης δεν χάνει την 

κυριότητα, απλά περιορίζεται η διαχειριστική εξουσία του. 

• Δικαστική μεσεγγύηση  

Η δικαστική μεσεγγύηση αποτελεί και αυτή ασφαλιστικό μέτρο κατά του 

οφειλέτη. Έχει ως αποτέλεσμα τη δέσμευση της ελεύθερης χρήσης, κάρπωσης, 

διαχείρισης και διάθεσης του αντικειμένου της και υπόκειται, όταν αφορά ακίνητο, σε 

εγγραφή στα βιβλία κατασχέσεων.  

 

Κληρονομική Διαδοχή 
Η κληρονομική διαδοχή επέρχεται μετά το θάνατο του προσώπου όταν η 

περιουσία του ως σύνολο, δηλαδή η κληρονομιά του, περιέρχεται από το νόμο ή από 

τη διαθήκη σε έναν ή περισσότερους κληρονόμους. Ανάλογα με το λόγο, στον οποίο 

στηρίζεται το κληρονομικό δικαίωμα διακρίνουμε: 

• Κληρονομική διαδοχή εκ διαθήκης, εφόσον υπάρχει (έγκυρη) διαθήκη του 

κληρονομουμένου και 

• Κληρονομική εξ αδιαθέτου διαδοχή, εφόσον δεν υπάρχει (έγκυρη) διαθήκη 

του κληρονομουμένου ή ματαιώθηκε η εκ διαθήκης διαδοχή, οπότε ο νόμος ορίζει 

τους κληρονόμους. 
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Αποδοχή κληρονομιάς 

Ο κληρονόμος έχει το δικαίωμα να μην δεχτεί (να αποποιηθεί) την κληρονομιά 

οπότε αρχικά η κτήση της κληρονομιάς είναι προσωρινή. Αν ο κληρονόμος δεν 

αποποιηθεί την κληρονομιά γίνεται οριστικός κληρονόμος και έχει κάνει ρητά ή 

σιωπηρά αποδοχή κληρονομιάς 

Κληρονομητήριο 

Κληρονομητήριο είναι το πιστοποιητικό που δίνεται από το δικαστήριο στον 

κληρονόμο και αναφέρεται σχετικά με τα κληρονομικά δικαιώματά του. 

 

Κυριότητα 

  Η κυριότητα είναι νομική κατάσταση, γι' αυτό υπάρχει και αποκτάται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Κυριότητα είναι η εξουσία που 

ασκείται με άμεσο, καθολικό και απόλυτο τρόπο στο πράγμα, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του νόμου. Δηλαδή ο κύριος του πράγματος έχει το δικαίωμα 

να χρησιμοποιεί και να διαθέτει, όπως θέλει, το πράγμα, αρκεί βέβαια να 

κινείται στα νόμιμα πλαίσια και να απαγορεύει σε οποιονδήποτε να 

επεμβαίνει στο πράγμα. 

Οι μορφές κυριότητας είναι: 

• Η πλήρης κυριότητα, που περιλαμβάνει την ψιλή κυριότητα και την επικαρπία 

μαζί. Αυτός που έχει την πλήρη κυριότητα χρησιμοποιεί το ακίνητο όπως εκείνος 

θέλει, εισπράττει τα εισοδήματα που προκύπτουν από αυτό και φορολογείται για 

αυτά.  

• Η ψιλή κυριότητα, που υπάρχει όταν από την κυριότητα έχει αφαιρεθεί η 

επικαρπία δηλαδή η χρήση και η κάρπωση του πράγματος. Δηλαδή αυτός που είναι 

ψιλός κύριος δεν εισπράττει τα εισοδήματα από το ακίνητο, δεν φορολογείται για τα 

εισοδήματα που προκύπτουν από αυτό, ούτε έχει δικαίωμα να το νέμεται.  

• Η επικαρπία που είναι ένα ποσοστό της πλήρους κυριότητας. Ο επικαρπωτής 

εισπράττει τα εισοδήματα που προκύπτουν από το ακίνητο και φορολογείται για 

αυτά. Έχει δικαίωμα να το νέμεται και να το χρησιμοποιεί όπως εκείνος κρίνει. Όταν 

εκλείψει, η επικαρπία συνενώνεται με την ψιλή κυριότητα και ο ψιλός κύριος αποκτά 

την πλήρη κυριότητα. 

 

Πρόδηλο και μη πρόδηλο σφάλμα 
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Ως πρόδηλο σφάλμα θεωρείται ιδίως η λανθασμένη αναγραφή των στοιχείων του 

δικαιούχου του καταχωρηθέντος στην ανάρτηση δικαιώματος, η λανθασμένη 

αναγραφή του είδους του δικαιώματος που καταχωρήθηκε στην ανάρτηση και η 

λανθασμένη αναγραφή του καταχωρηθέντος στην ανάρτηση τίτλου κτήσεως 

Δεν αποτελεί αίτηση διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος η αίτηση διόρθωσης 

γεωμετρικών στοιχείων του ακινήτου, ούτε η αίτηση με την οποία ζητείται ο 

εκτοπισμός από τους κτηματολογικούς πίνακες δικαιώματος άλλου δικαιούχου. 

 

Χρησικτησία 
Χρησικτησία είναι ένας τρόπος απόκτησης κυριότητας πάνω σε ακίνητο μετά από 

μακροχρόνια νομή του πράγματος. Διακρίνεται σε τακτική και έκτακτη 

•  Τακτική χρησικτησία 

Με την τακτική χρησικτησία, αυτός που έχει στη νομή του ακίνητο, γίνεται 

κύριος αυτού με την πάροδο δεκαετίας, εφόσον είναι καλόπιστος, δηλαδή χωρίς 

βαριά αμέλεια και εφόσον έχει νόμιμο ή νομιζόμενο τίτλο, πλην όμως ελαττωματικό, 

ο οποίος πρέπει να είναι μεταγραμμένος (1041 ΑΚ).  

•  Έκτακτη χρησικτησία 

Η έκτακτη κυριότητα αποτελεί τρόπο κτήσης κυριότητας και δουλειών και 

συντελείται με νομή στο ακίνητο με διάνοια κυρίου για μια εικοσαετία (1045 ΑΚ). Σε 

αντίθεση με την τακτική χρησικτησία δεν απαιτείται ούτε καλή πίστη ούτε τίτλος.   
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Αρκτικόλεξα  
 

ΚΑΕΚ: Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου 

ΚΕΠ: Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών 

ΜΠΚ: Μοντέλο Πρότυπου Κόστους 

ΟΚΧΕ: Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας  

ΥΠΕΧΩΔΕ: Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 

 

BPD: Business Process Diagram 

BPEL: Business Process Execution Language 

BPM: Business Process Management ή Business Process Modeling 

BPMI: Business Process Management Initiative 

BPML: Business Process Modeling Language 

BPMN: Business Process Modeling Notation 

BPMS: Business Process Management Suite  

BPQL: Business Process Query Language 

UML: Unified Modeling Language 

WSFL: Web Services Flow Language 

XML: Extensible Markup Language 
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