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1. ΓΕΝΙΚΑ 

Στο παρόν περιγράφεται η διαδικασία ψηφιακής υπογραφής των διαγραµµάτων που υποβάλλονται 

σε υποδοχέα του Ελληνικού Κτηµατολογίου κατ’ εφαρµογή του νόµου 4409/16. Τα διαγράµµατα 

αυτά υποβάλλονται από τον συντάκτη τους και αφορούν: 

• Τα τοπογραφικά διαγράµµατα που κατά την κείµενη νοµοθεσία συντάσσονται και 

προσαρτώνται σε εγγραπτέες πράξεις στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας. 

• Τα διαγράµµατα γεωµετρικών µεταβολών (∆ΓΜ) που συνυποβάλλονται µε τις αιτήσεις 

καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων ή µε τις αιτήσεις διόρθωσης των γεωµετρικών στοιχείων 

προς τα Κτηµατολογικά Γραφεία στις περιοχές που λειτουργεί Κτηµατολόγιο. 

Ο συντάκτης-µηχανικός θα πρέπει να διαθέτει έγκυρο ψηφιακό πιστοποιητικό, αναγνωρισµένο 

σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή οδηγία EU99/93 και σύµφωνα µε το προεδρικό διάταγµα 150/2001. 

 

2. ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Ο µορφότυπος των αρχείων που υποβάλλονται στον υποδοχέα διαγραµµάτων είναι «pdf» και 

«dxf». Το «dxf» αρχείο περιέχει την διανυσµατική µορφή του διαγράµµατος ενώ το «pdf» την 

εικόνα του διαγράµµατος σε εκτυπώσιµη µορφή. Για τα «pdf» αρχεία υπάρχει εγγενής 

(ενσωµατωµένος στο ίδιο το αρχείο) τρόπος ψηφιακής υπογραφής, αλλά για τα «dxf» δεν υπάρχει. 

Εποµένως, το βασικό ερώτηµα που τίθεται είναι «πως θα υπογράψω ψηφιακά το αρχείο «dxf» του 

διαγράµµατος που θέλω να υποβάλλω;». Η απάντηση σε αυτό το ερώτηµα περιγράφεται στα 

επόµενα. 

 

3. ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΩΝ «pdf» 

Όπως προαναφέρθηκε, για τα «pdf» αρχεία υπάρχει εγγενής τρόπος ψηφιακής υπογραφής. 

Σχετικές οδηγίες είναι αναρτηµένες στην ιστοσελίδα της Αρχής Πιστοποίησης Ελληνικού ∆ηµοσίου 

(ΑΠΕ∆), http://aped.gov.gr/procedures/20-how-to-sign/31-sign_documents_pdf.html. Ιδιαίτερη 

προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι στο ψηφιακά υπογεγραµµένο αρχείο θα πρέπει να 

εισαχθεί ασφαλής χρονοσήµανση. 
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4. ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΩΝ «dxf» 

Η διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω για την ψηφιακή υπογραφή αρχείων «dxf» βασίζεται 

στα εξής: 

1. Είναι γνωστή η διαδικασία ψηφιακής υπογραφής «pdf» αρχείων. 

2. Για κάθε αρχείο («dxf» στην περίπτωση που εξετάζουµε) υπάρχει ένας µοναδικός κωδικός 

που σχετίζεται µε το αρχείο αυτό και µπορεί να ανακτηθεί σε κάθε περίπτωση. Ο κωδικός 

αυτός είναι το αναφερόµενο ως hashcode του αρχείου (µε την χρήση του αλγορίθµου 

SHA512). 

Τα βασικά βήµατα είναι τα εξής: 

1. Βρίσκω το hashcode του τελικού αρχείου «dxf» που πρόκειται να υποβάλλω (περιγράφεται 

στο κεφάλαιο 4.1 (Εύρεση hashcode «dxf» αρχείου). 

2. ∆ηµιουργώ «pdf» αρχείου που περιέχει το hashcode.  

3. Υπογράφω ψηφιακά το «pdf» αρχείο. 

4. «Οµαδοποιώ» το «dxf» και το «pdf» αρχείο σε ένα «zip» αρχείο. Το «zip» αρχείο είναι αυτό 

που θα υποβληθεί. 

Σηµειώνεται ότι η διαδικασία αυτή είναι γενική και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για κάθε είδος αρχείου 

που δεν διαθέτει εγγενή τρόπο ψηφιακής υπογραφής (προφανώς για τον υποδοχέα µας ενδιαφέρει 

µόνο ο µορφότυπος «dxf»). 

Προσοχή: Όταν το αρχείο διαγράµµατος πρέπει να διακινηθεί ψηφιακά υπογεγραµµένο εκτός του 

υποδοχέα, τότε αυτό που διακινείται είναι το «zip» αρχείο και όχι το το «dxf» ή το «pdf» µε το 

hascode µεµονωµένα. Ο έλεγχος της ακεραιότητας του διαγράµµατος («zip») είναι δυνατόν να γίνει 

από τον παραλήπτη βρίσκοντας το hashcode του «dxf» και συγκρίνοντάς το µε το hashcode που 

βρίσκεται στο ψηφιακά υπογεγραµµένο «pdf» αρχείο. 

Στην παρακάτω εικόνα βλέπουµε ένα «zip» αρχείο που περιέχει το «dxf» αρχείο του διαγράµµατος 

και το «pdf» µε το hashcode ψηφιακά υπογεγραµµένο. 
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Το ψηφιακά υπογεγραµµένο «pdf» αρχείο µε το hashcode παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα 
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Ανακεφαλαιώνοντας τη διαδικασία ψηφιακής υπογραφής σηµειώνουµε τα εξής: 

1. Βρίσκω το hashcode του τελικού αρχείου «dxf» που πρόκειται να υποβάλλω. Η διαδικασία 

αυτή περιγράφεται στο επόµενο κεφάλαιο. 

2. ∆ηµιουργώ «pdf» αρχείου που περιέχει το hashcode. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί, 

επικολλώντας το hashcode σε αρχείο Word και µετατρεποντάς το σε «pdf». 

3. Υπογράφω ψηφιακά το «pdf» αρχείο. Οδηγίες από την ΑΠΕ∆ 

http://aped.gov.gr/procedures/20-how-to-sign/31-sign_documents_pdf.html. 

4. «Οµαδοποιώ» το «dxf» και το «pdf» αρχείο σε ένα «zip» αρχείο. Το «zip» αρχείο είναι αυτό 

που θα υποβληθεί. 

Στο επόµενο κεφάλαιο περιγράφεται η διαδικασία εύρεσης του hashcode ενός «dxf» αρχείου 

(σηµείο 1 παραπάνω). 

 

4.1. Εύρεση hashcode «dxf» αρχείου 

Για την εύρεση του hashcode ενός αρχείου είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί ελεύθερο λογισµικό. 

Σηµειώνεται ότι ο αλγόριθµος που πρέπει να χρησιµοποιηθεί είναι ο SHA512. Στα επόµενα 

παρουσιάζεται ένα παράδειγµα µε την χρήση του λογισµικού DYSfv. Η αρχική οθόνη του 

λογισµικού παρουσιάζεται στην επόµενη εικόνα και µέσω των επιλογών (tools, Create Checksums) 

ξεκινούµε τη διαδικασία όπως αναλυτικότερα φαίνεται στη συνέχεια. 
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Η διαδικασία ξεκινά από την επιλογή Tools -> Create Checksums του κεντρικού µενού. 
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Γενικά, τα βήµατα που απαιτούνται είναι: 

1. Επιλογή του επιθυµητού αρχείου. 

2. Επιλογή του αλγορίθµου (SHA512). 

3. Εύρεση του hashcode. 

Τα παραπάνω βήµατα παρουσιάζονται στις επόµενες εικόνες 

Επιλογή Αρχείου 

 

Επιλογή Αλγορίθµου 
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Έναρξη ∆ιαδικασίας hashing 

 

 

Αντιγραφή hashcode στο ClipBoard 

 

 

To hashcode του αρχείου είναι διαθέσιµο για επικόλληση, π.χ. σε αρχείο Word που θα µετατραπεί 

σε «pdf». 



 

  

 

 
10/06/2018  10/10 

 
 

 

4.2. Ανακεφαλαίωση 

Συνοψίζοντας τα βήµατα της διαδικασίας ψηφιακής υπογραφής «dxf» αρχείου: 

1. Βρίσκω το hashcode του τελικού αρχείου «dxf» που πρόκειται να υποβάλλω. Η διαδικασία 

αυτή περιγράφεται στο κεφάλαιο 4.1 (Εύρεση hashcode «dxf» αρχείου). 

2. Επικολλώ το hashcode σε αρχείο Word.  

3. Μετατρέπω το Word σε «pdf». 

4. Υπογράφω ψηφιακά το «pdf» αρχείο. Οδηγίες από την ΑΠΕ∆ 

http://aped.gov.gr/procedures/20-how-to-sign/31-sign_documents_pdf.html. 

5. «Οµαδοποιώ» το «dxf» και το ψηφιακά υπογεγραµµένο «pdf» αρχείο που περιέχει το 

hashcode, σε ένα «zip» αρχείο.  

6. Το «zip» αρχείο είναι αυτό που θα υποβληθεί. 

 


