
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

Καταγραφή ακίνητης περιουσίας της Εξαρχίας του Πανάγιου Τάφου εν Ελλάδι, δημιουργία 
βάσης δεδομένων και ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων  

ΠΡΟΦΙΛ 
 

Η Εξαρχία του Πανάγιου Τάφου εν 
Ελλάδι, στο πλαίσιο του 
προγράμματος αξιοποίησης της 
ακίνητης περιουσίας της, ανέθεσε 
στην MaP Ε.Π.Ε την καταγραφή του 
σ υ ν ό λ ο υ  τ η ς  α κ ί ν η τ η ς 
εκκλησιαστικής περιουσίας και την 
ανάπτυξη λογισμού γεωχωρικής 
απεικόνισης και ανάλυσης. 
 
 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
 

Η τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε 
βασίζεται αποκλειστικά στη χρήση 
ελεύθερου λογισμικού ανοιχτού 
κώδικα και σε εφαρμογές που 
αναπτύχθηκαν για τις ιδιαίτερες 
ανάγκες του έργου. 
 

Η διάρθρωση των εφαρμογών 

τμηματοποιείται σε 3 επίπεδα: 
 

1. Χωρική βάση δεδομένων 
2. Εφαρμογή καταχώρησης και 

διαχείρισης σχεσιακών και 
χωρικών δεδομένων 

3. Εφαρμογή διαδικτυακής 
γεωχωρικής απεικόνισης και 
ανάλυσης 

 

Ενδεικτικά, για τις ανάγκες 
υλοποίησης των παραπάνω 
επιπέδων χρησιμοποιήθηκαν 
λογισμικά και τεχνολογίες: 
 

 PostgreSQL/Postgis 
 Quantum GIS 
 Pro4js 
 Extjs 
 Geoext 
 Javascript 
 OpenLayers 
 html 
 PHP 

 css 
 
 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
 

http://www.getmap.gr 
http://opengeo.org/ 

Η MaP Ε.Π.Ε. ΑΝΑΠΤΥΣΕΙ  ΓΕΩΧΩΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΗΣ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  
 

Η Εξαρχία Πανάγιου Τάφου εν Ελλάδι, στο πλαίσιο των ενεργειών αξιοποίησης της ακίνητης 
περιουσίας της, ανέθεσε στην MaP Ε.Π.Ε, σε συνεργασία με την ΧΥΖ Ε.Π.Ε, την καταγραφή του 
συνόλου της ακίνητης περιουσίας της. 
 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιλάμβανε (α) εργασίες πεδίου και (β) εργασίες γραφείου. Σε 
πρώτο στάδιο, μηχανικός των εταιριών, συνέλεξε το σύνολο του διατιθέμενου υλικού  και προέβη 
στο γεωγραφικό εντοπισμό και τη φωτογραφική τεκμηρίωση της ακίνητης περιουσίας. Σε δεύτερο 
στάδιο, το σύνολο του υλικού ψηφιοποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε και αρχειοθετήθηκε, ενώ 
παράλληλα έγινε η εισαγωγή των στοιχείων στη γεωχωρική βάση δεδομένων και η δημιουργία 
συγκεντρωτικών και αναλυτικών εντύπων τεκμηρίωσης της ακίνητης περιουσίας. 
 

Ταυτόχρονα, αναπτύχθηκαν αυτοματισμοί και διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου, οι οποίοι μειώνουν 
τον όγκο εργασίας, μεγιστοποιούν την ταχύτητα ολοκλήρωσης/παράδοσης και περιορίζουν στο 
ελάχιστο την εμφάνιση σφαλμάτων. 
 

Επιλέγοντας τη χρήση βάσης δεδομένων για την αποθήκευση των συλλεγόμενων στοιχείων, 
επιτυγχάνεται η διαμόρφωση ενός δυναμικού περιβάλλοντος προβολής αποτελεσμάτων και 
ερωτημάτων, το οποίο προσφέρει μεγάλη ευελιξία, ασφάλεια και ταχύτητα. Η επιλεγμένη μορφή 
των εντύπων είναι δυνατόν να παραμετροποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτούμενες ανάγκες. Τα 
έντυπα, με καθόλου ή μικρή επεξεργασία, μπορούν να υποβληθούν σε πλήθος δημόσιων 
οργανισμών και υπηρεσιών, όπως η Εφορία, το Εθνικό Κτηματολόγιο κ.ά. 
 

Με το σύνολο της πληροφορίας καταχωρημένο, είναι δυνατή η απεικόνιση των σημείων 
ενδιαφέροντος σε διαδικτυακή χαρτογραφική εφαρμογή. Η Εξαρχία Πανάγιου Τάφου εν Ελλάδι, , 
μέσω εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, έχει τη δυνατότητα, χωρίς επιπλέον κόστος και δίχως να 
απαιτείται καμία εγκατάσταση στον προσωπικό υπολογιστή του χρήστη: 
 

 θέασης και ανάλυσης  της ακίνητης περιουσίας της, 

 αναζήτησης ιδιοκτησιών μέσω περιγραφικών και χωρικών κριτηρίων, 

 πρόσβασης από οποιονδήποτε χώρο, κάνοντας χρήση ενός απλού περιηγητή (Browser). 
  
Συμπερασματικά, η μεθοδολογία (α) διασφαλίζει την άμεση εποπτεία της Εξαρχία Πανάγιου Τάφου 
εν Ελλάδι, στην κατάσταση της ακίνητης περιουσίας της, (β) δίνει τη δυνατότητα επιλογής 
ακινήτων, μέσω κριτηρίων έκτασης, ιδιοκτησιακής κατάστασης, θέσης κ.ά., κατάλληλων προς 
αξιοποίηση, (γ) επισημαίνει ελλείψεις σε τοπογραφικά διαγράμματα και τίτλους κτήσης, (δ) ορίζει 
προτεραιότητες ενεργειών διασφάλισης της εκκλησιαστικής ακίνητης περιουσίας από καταπατήσεις 
και διεκδικήσεις τρίτων, (ε) διασφαλίζει την προσβασιμότητα σε έγγραφα, τίτλους κτήσης και 
τοπογραφικά διαγράμματα, (στ) μειώνει τα λειτουργικά έξοδα διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της 
Ιεράς Μητρόπολης και τον εποπτευόμενων Ενοριών και (ζ) συμβάλλει στον προγραμματισμό της 
αξιοποίησης της, προκειμένου να διατελέσει το κοινωνικό της έργο. 
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