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1.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Με το ν.4164/2013 (Α΄/156) «Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού
Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις», προβλέφθηκε τόσο η δυνατότητα ηλεκτρονικής
υποβολής αιτηµάτων για την καταχώριση των εγγραπτέων στα κτηµατολογικά βιβλία
πράξεων κατά το άρθρο 14 παρ.1 ν.2664/98 και την έκδοση πιστοποιητικών από τα
ίδια βιβλία κατά το άρθρο 22 ν.2664/98, όσο και η υποχρεωτική ηλεκτρονική
υποβολή όλων των εγγραπτέων στα υποθηκοφυλακεία πράξεων κατά το άρθρο 1
παρ.4 του ν.2308/1995 (Α΄/ 114) σε κεντρική βάση που τηρείται από την εταιρεία
«ΕΚΧΑ ΑΕ».
Στο άρθρο 40 του ν.4409/2016 (Α΄/136) συµπεριλήφθηκε διάταξη για την
ηλεκτρονική υποβολή σε βάση δεδοµένων της εταιρείας ΕΚΧΑ Α.Ε., από το
συντάκτη µηχανικό :
α) των τοπογραφικών διαγραµµάτων, τα οποία κατά την κείµενη νοµοθεσία
συντάσσονται και προσαρτώνται σε εγγραπτέες πράξεις στα βιβλία µεταγραφών και
υποθηκών και στα κτηµατολογικά βιβλία,
β) των τοπογραφικών διαγραµµάτων, τα οποία συντάσσονται και προσαρτώνται σε
πράξεις εγγραπτέες στα βιβλία µεταγραφών και υποθηκών και στα κτηµατολογικά
βιβλία µε βούληση των συµβαλλοµένων, χωρίς να προβλέπεται εκ του νόµου σχετική
υποχρέωση, και
γ) των διαγραµµάτων γεωµετρικών µεταβολών που συνυποβάλλονται µε τις αιτήσεις
καταχώρισης εγγραπτέων στα κτηµατολογικά βιβλία πράξεων και τις αιτήσεις
διόρθωσης γεωµετρικών στοιχείων στα Κτηµατολογικά Γραφεία. Η έναρξη ισχύος
της υποχρέωσης και των συνεπειών για την ηλεκτρονική υποβολή των
προαναφερόµενων διαγραµµάτων, θα οριστεί µε

απόφαση του

Υπουργού

Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
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2.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

2.1. Γενικά
Στο παρόν τεύχος, περιγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης των ψηφιακών
αρχείων των διαγραµµάτων για να υποβληθούν ηλεκτρονικά από τους αρµόδιους
µηχανικούς µέσω διαδικτυακής εφαρµογής της ΕΚΧΑ ΑΕ σε ψηφιακή βάση
δεδοµένων που τηρείται σε αυτήν.
Οι τεχνικές προδιαγραφές εκδίδονται από την ΕΚΧΑ ΑΕ µε απόφαση του ∆.Σ. της
εταιρείας και δύναται να τροποποιούνται. Ευθύνη του χρήστη είναι να ακολουθεί
την τελευταία έκδοση, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Η εφαρµογή
των προδιαγραφών είναι υποχρεωτική για όλα τα διαγράµµατα που υποβάλλονται σε
ψηφιακή µορφή στη βάση δεδοµένων της ΕΚΧΑ Α.Ε και κάθε παρέκκλιση από αυτές
απαιτεί τη σύµφωνη γνώµη της εταιρείας.
Το Τεύχος διαµορφώθηκε µε βάση την αποκτηθείσα εµπειρία του λειτουργούντος
Κτηµατολογίου, τη δοµή και λειτουργία του πληροφοριακού συστήµατος του
Εθνικού Κτηµατολογίου, των διαδικασιών και των κανόνων σύνταξης και
ενηµέρωσης των κτηµατολογικών διαγραµµάτων του Εθνικού Κτηµατολογίου και
του θεσµικού πλαισίου, όπως ισχύει.
Για κάθε διάγραµµα που υποβάλλεται, εκδίδεται από την διαδικτυακή εφαρµογή της
ΕΚΧΑ Α.Ε. το απαιτούµενο, σύµφωνα µε τη διάταξη του νόµου 4409/2016 αρθ. 40,
Αποδεικτικό Υποβολής Ηλεκτρονικού ∆ιαγράµµατος στο οποίο αναγράφεται ο
µοναδικός Κωδικός αριθµός Ηλεκτρονικού ∆ιαγράµµατος (ΚΗ∆).

2.2. Σκοπός
Σκοπός του παρόντος είναι η τυποποίηση των ψηφιακών διαγραµµάτων ως προς τη
µορφή και το περιεχόµενό τους και ο καθορισµός των τεχνικών απαιτήσεων για την
προετοιµασία και δηµιουργία τους σε ψηφιακή µορφή, ώστε να υποβληθούν
ηλεκτρονικά. Με αυτόν τον τρόπο, δοµείται ενιαία η πληροφορία που περιέχεται στα
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αρχεία και τα υποβαλλόµενα στοιχεία είναι οµογενοποιηµένα και συµβατά µε τη
χωρική βάση του Κτηµατολογίου.

3.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Υποδοχέας ορίζεται η ψηφιακή βάση δεδοµένων της ΕΚΧΑ ΑΕ στην οποία
τηρούνται όλα τα υποβαλλόµενα διαγράµµατα που αφορά η διάταξη του άρθρου 40
του ν. 4409/2016. Στη συνέχεια του κειµένου, κάθε αναφορά στον «Υποδοχέα» θα
παραπέµπει στην ψηφιακή βάση δεδοµένων της ΕΚΧΑ Α.Ε. στην οποία τηρούνται
όλα τα υποβαλλόµενα τοπογραφικά διαγράµµατα και τα διαγράµµατα γεωµετρικών
µεταβολών.
3.1. Ηλεκτρονικό διάγραµµα:
Ηλεκτρονικό διάγραµµα είναι το διάγραµµα -τοπογραφικό ή γεωµετρικών
µεταβολών- που υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον ΥΠΟ∆ΟΧΕΑ σε ψηφιακά αρχεία
εικόνας και διανυσµατικής µορφής. Το ηλεκτρονικό διάγραµµα οφείλει να είναι
ψηφιακά υπογεγραµµένο από το συντάκτη του.
3.2. Αποδεικτικό υποβολής ηλεκτρονικού διαγράµµατος.
Είναι το αποδεικτικό που εκδίδεται από το σύστηµα ως «Αποδεικτικό Υποβολής
Ηλεκτρονικού ∆ιαγράµµατος» (βλέπε Παράρτηµα), µετά την επιτυχή υποβολή του
ηλεκτρονικού διαγράµµατος µέσω της διαδικτυακής εφαρµογής και το οποίο
περιλαµβάνει τα εξής:
α) τον Κωδικό Ηλεκτρονικού ∆ιαγράµµατος (ΚΗ∆)
β) την Ηµεροµηνία υποβολής του διαγράµµατος
γ) τον τύπο των αρχείων που υποβλήθηκαν (dxf/ pdf)
δ) την απεικόνιση του διαγράµµατος, παραγόµενη από το αρχείο εικόνας που έχει
υποβληθεί
ε) τα στοιχεία που αφορούν στη ∆ιοικητική θέση του/των ακινήτου/των
(Περιφερειακή ενότητα, ∆ήµος, ∆ηµοτική ενότητα).
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στ) τα στοιχεία του διαγράµµατος, όπως ο τίτλος του διαγράµµατος, το είδος του
διαγράµµατος ήτοι τοπογραφικό ή ∆ιάγραµµα Γεωµετρικών Μεταβολών, η κλίµακα
και η ηµεροµηνία σύνταξής του, το γεωδαιτικό σύστηµα αναφοράς, και αν είναι στην
περιοχή του λειτουργούντος Κτηµατολογίου τα ΚΑΕΚ των ακινήτων που αφορά το
διάγραµµα.
ζ) στοιχεία του συντάκτη µηχανικού, όπως ονοµατεπώνυµο, ειδικότητα και αριθµός
µητρώου
3.3. Κωδικός Ηλεκτρονικού ∆ιαγράµµατος (ΚΗ∆):
Κωδικός Ηλεκτρονικού ∆ιαγράµµατος, είναι ο µοναδικός αριθµός, που αποδίδεται
αυτοµατοποιηµένα από τη διαδικτυακή εφαρµογή της ΕΚΧΑ ΑΕ σε κάθε
ηλεκτρονικό διάγραµµα που υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον Υποδοχέα, αποτελεί τον
αναγνωριστικό κωδικό αναφοράς του διαγράµµατος και αναγράφεται στο
αποδεικτικό υποβολής του. Εάν για οποιοδήποτε λόγο το ηλεκτρονικό διάγραµµα
επανανυποβληθεί, τότε θα αποκτήσει νέο ΚΗ∆.
3.4. Γεωδαιτικό σύστηµα αναφοράς:
Το γεωδαιτικό σύστηµα αναφοράς που συντάσσονται τα ηλεκτρονικά διαγράµµατα
και αποτελεί το σύστηµα αναφοράς του Εθνικού Κτηµατολογίου, είναι το «Ελληνικό
Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς του 1987».
Το ΕΓΣΑ ’87 ορίζεται µε ελλειψοειδές αναφοράς το GRS 80 του οποίου στοιχεία
είναι: α=6 378 137.000 και 1/f =298.287222101
3.5. Προβολικό Σύστηµα Αναφοράς:
Οµοίως µε παραπάνω, για τα ηλεκτρονικά διαγράµµατα, το προβολικό σύστηµα
αναφοράς του Εθνικού Κτηµατολογίου είναι η Εγκάρσια Μερκατορική προβολή
(ΤΜ) µε τα εξής χαρακτηριστικά:
- κεντρικός µεσηµβρινός

: λο = 24°A

- συντελεστής κλίµακας σε λ=24°A

: kο = 0.9996

- πλάτος αναφοράς

: φο= 00º 00'00''.00

- προσθετική σταθερά στο X

: Xο= 500 000.00 µέτρα
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- προσθετική σταθερά στο Y

: Yο= 0,00 µέτρα

Η τιµή του συντελεστή κλίµακας k (µέτρου γραµµικής παραµόρφωσης) σε κάθε
σηµείο υπολογίζεται µε βάση τον προσεγγιστικό τύπο:
kο = 0.012311 * (X-0.5)2 + 0.9996
όπου Χ η τετµηµένη του σηµείου σε εκατοµµύρια µέτρα (δηλ. Χ = Χ*10-6)
3.6. Τοπογραφικά διαγράµµατα
Τα διαγράµµατα που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.651/77 ως
ισχύει και προσαρτώνται σε εγγραπτέες πράξεις.
3.7. ∆ιαγράµµατα Γεωµετρικών Μεταβολών
Το ∆ιάγραµµα Γεωµετρικών Μεταβολών (∆ΓΜ) (άρθρο 14 παρ.4 του Ν.2664/1998)
είναι το διάγραµµα στο οποίο απεικονίζονται οι γεωµετρικές µεταβολές των ορίων
των γεωτεµαχίων που επέρχονται στα κτηµατολογικά διαγράµµατα µε την
καταχώριση είτε αιτήσεων εγγραπτέων πράξεων (σύµφωνα µε το άρθρο 12 και το
άρθρο 6 παρ.4 του ν.2664/1998), είτε αιτήσεων διόρθωσης γεωµετρικών στοιχείων
των γεωτεµαχίων, (σύµφωνα µε τα άρθρα 18,19 και 20 του ίδιου νόµου). Το ∆ΓΜ
συντάσσεται για τις περιοχές που λειτουργεί Κτηµατολόγιο. Οι οδηγίες για την
σύνταξη των ∆ΓΜ διατίθενται στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε.
http://www.ktimatologio.gr/operativecadastre/Pages/MVdos7R2qAD5uAJy.aspx

ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

4.

4.1. Βασικές Αρχές
Βασικές αρχές που διέπουν τη δηµιουργία και υποβολή των ηλεκτρονικών
διαγραµµάτων στον Υποδοχέα της ΕΚΧΑ είναι οι ακόλουθες:
•

να έχουν συνταχθεί στο γεωδαιτικό σύστηµα αναφοράς ΕΓΣΑ ’87

•

να υποβάλλονται σε διανυσµατική µορφή και σε µορφή εικόνας

•

τα αρχεία του διαγράµµατος να υπογράφονται ψηφιακά

•

το αρχείο εικόνας να αποτελεί την εικόνα του αναλογικού διαγράµµατος
Έκδοση 1.0
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•

στο διανυσµατικό αρχείο να περιέχεται σε δοµηµένη µορφή το σύνολο της
πληροφορίας που απεικονίζεται στο αναλογικό διάγραµµα

•

κάθε ηλεκτρονικό διάγραµµα του Υποδοχέα να αποκτά ένα µοναδικό κωδικό
αριθµό ( ΚΗ∆)

•

οι ιδιώτες µηχανικοί έχουν πρόσβαση στον Υποδοχέα για τα διαγράµµατά
τους και µόνο ο συντάκτης µηχανικός του ηλεκτρονικού διαγράµµατος έχει τη
δυνατότητα ανάκτησης

των υποβληθέντων

αρχείων του

µέσω του

συστήµατος.
4.2. Μορφή αρχείων Ηλεκτρονικού ∆ιαγράµµατος
Τα

διαγράµµατα (Τοπογραφικά και ∆ΓΜ) που υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον

Υποδοχέα της ΕΚΧΑ είναι ψηφιακά αρχεία µορφής:
•

διανυσµατικής, τύπου DXF (έκδοσης 2004 και µεταγενέστερη αυτής)

•

εικόνας τύπου PDF

4.3. Ονοµασία αρχείων Ηλεκτρονικού ∆ιαγράµµατος
Η ονοµασία των αρχείων του ηλεκτρονικού διαγράµµατος που υποβάλλονται
ακολουθεί τους παρακάτω κανόνες:
•

Το όνοµα του αρχείου να περιέχει µόνον λατινικούς χαρακτήρες και αριθµούς
από το 0 ως το 9.

•

Να περιέχει µόνο πεζούς χαρακτήρες (lowercase characters)

•

Το όνοµα του αρχείου να µην είναι µεγάλο σε µήκος. Προτείνεται ως µέγιστο
πλήθος χαρακτήρων για το όνοµα του αρχείου έως τους 15 χαρακτήρες µε
επιπλέον την κατάληξη του αρχείου. (τελεία και 3 χαρακτήρες δηλ. .xxx)

•

Να µην περιέχει στο όνοµα ειδικούς χαρακτήρες (Special characters) όπως: ~
! @ # $ % ^ & * ( ) ` ; < > ? , [ ] { } ' " και |.

•

Να µην περιέχει κενά (spaces) όπως: file name.xxx

•

Να µην περιέχει τελείες στο όνοµα του αρχείου. (file.name.xxx)

•

Μπορεί να περιέχει κάτω παύλες (Underscores “_”) ως διαχωριστικά όπως
file_name.xxx
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•

Να περιέχει το όνοµα της εργασίας, της περιοχής η του πελάτη ή σχετικό
ακρωνύµιο ώστε να έχει κάποιο νόηµα και να παραπέµπει σε κάτι.

•

Να περιέχει το ακρωνύµιο ανάλογα µε τον τύπο διαγράµµατος όπως:
για Τοπογραφικά ∆ιαγράµµατα και dgm_

topo_file_name_v001.xxx

file_name_v001.xxx για τα ∆ιαγράµµατα Γεωµετρικών Μεταβολών
•

Τον αριθµό έκδοσης του αρχείου (version number) file_name_v001.xxx

•

Να έχει την κατάλληλη κατάληξη αρχείου (3 γράµµατα µετά την τελεία)
δηλαδή “.dxf” ή “.pdf”

•

Τα ονόµατα των αρχείου του ίδιου διαγράµµατος που κατατίθενται στις
µορφές διανυσµατικού και εικόνας σύµφωνα µε τις προδιαγραφές θα πρέπει
να είναι ίδια και να διαφοροποιούνται µόνο ως προς την κατάληξη – τύπο
αρχείου

(“.dxf”

ή

“.pdf”)

Π.χ.

topo_file_name_v001.dxf

και

topo_file_name_v001.pdf
4.4. ∆ιανυσµατικά αρχεία (DXF)
Το διανυσµατικό αρχείο τύπου dxf περιέχει πληροφορίες της παραγράφου 4.4.3
του παρόντος (πίνακας Ι) και σε δοµηµένη µορφή το σύνολο της τοπογραφικής
και περιγραφικής πληροφορίας που απεικονίζεται στην εκτυπωµένη µορφή του
διαγράµµατος (π.χ πίνακες µε τις συν/νες των κορυφών των τελικών
γεωτεµαχίων, στοιχεία τοπογραφικής λεπτοµέρειας των ορίων των γεωτεµαχίων).
Για τη σύνταξη των διαγραµµάτων µπορούν να χρησιµοποιηθούν όλα τα
διαθέσιµα σχεδιαστικά προγράµµατα, µε την προϋπόθεση τα υποβαλλόµενα
αρχεία στον υποδοχέα της ΕΚΧΑ Α.Ε. να είναι µορφής DXF (έκδοσης 2004 και
µεταγενέστερη αυτής) και να είναι συµβατά µε τα διανυσµατικά αρχεία που
παράγονται από το λογισµικό της Autodesk CAD. Η µετρική µονάδα του σχεδίου
να οριστεί σε µέτρα.
4.4.1 Οργάνωση Πληροφορίας στα διανυσµατικά αρχεία
Η πληροφορία που περιέχεται στα διανυσµατικά αρχεία αποτελείται από:
i.

Τα στοιχεία που αφορούν στην τοπογραφική πληροφορία ,όπως έχουν
καταγραφεί στον πίνακα Ι στις κατηγορίες Α,Β,Γ ,∆, και τα στοιχεία που
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αφορούν στην ενηµέρωση των κτηµατολογικών διαγραµµάτων και φαίνονται
στην κατηγορία Ε του ίδιου πίνακα και
Τα

ii.

επιπλέον

χαρτογραφικές

στοιχεία

που

αφορούν

λεπτοµέρειες

του

σε

λοιπές

τοπογραφικές

διαγράµµατος,

πέραν

και
των

περιλαµβανοµένων στοιχείων του Πίνακα Ι, όπως υλοποιηµένα στοιχεία εκτός
των ορίων της ιδιοκτησίας, επικείµενα, πρανή, άξονας δρόµου, πεζοδρόµιο,
στύλοι ∆ΕΗ, υπόµνηµα, πίνακες, κάνναβος, δηλώσεις µηχανικού κ.α., τα
οποία θα ταξινοµούνται σε άλλα επίπεδα πληροφορίας, µε κατάλληλη
αποδεκτή δοµή και χαρακτηριστική ονοµατολογία, η οποία τίθεται ελεύθερα
κατά την κρίση του συντάκτη µηχανικού.
4.4.2 Οντότητες στοιχείων
Tα γεωµετρικά στοιχεία που περιέχονται στα διανυσµατικά αρχεία δοµούνται ως
εξής:
i.

Τα σηµειακά στοιχεία αποδίδονται ως POINT

ii.

Τα γραµµικά στοιχεία αποδίδονται ως LWPOLYLINES

iii.

Τα πολυγωνικά στοιχεία αποδίδονται ως LWPOLYLINES CLOSED

iv.

Τα στοιχεία κειµένου που αφορούν σε περιγραφικά στοιχεία των παραπάνω
οντοτήτων αποδίδονται ως TEXT

Επισηµαίνεται ότι στα προδιαγεγραµµένα επίπεδα πληροφορίας των διανυσµατικών
αρχείων δεν πρέπει να περιλαµβάνονται :
α) σύνθετες δοµές γεωµετρικών στοιχείων (blocks), β) συνηµµένες εικόνες και γ)
xrefs.
4.4.3 Τυποποίηση επιπέδων πληροφορίας
Η οργάνωση της πληροφορίας των τοπογραφικών διαγραµµάτων και των ∆ΓΜ στην
ψηφιακή τους µορφή, όσον αφορά στην ονοµασία των επιπέδων πληροφορίας και
στον τύπο των οντοτήτων που θα περιέχουν, περιλαµβάνεται στον ακόλουθο
ΠΙΝΑΚΑ Ι.
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Περιγραφή ΠΙΝΑΚΑ Ι
Τα επίπεδα πληροφορίας, που περιλαµβάνονται στον πίνακα, κατηγοριοποιούνται µε
βάση:
Α) την υλοποίηση ή µη των ορίων των ιδιοκτησιών,
Β) τις θεσµοθετηµένες γραµµές των διοικητικών πράξεων ,
Γ) τα στοιχεία κειµένου,
∆) τα στοιχεία των ιδιοκτησιών,
Ε) τα στοιχεία για την ενηµέρωση της κτηµατολογικής βάσης.
Αναλυτικότερα, ο «Πίνακας Ι» περιλαµβάνει τις παρακάτω στήλες:
Στήλη (1): α/α του layer, για τις ανάγκες ταξινόµησης του Πίνακα,
Στήλη (2): σύντοµη περιγραφή της πληροφορίας που περιέχει κάθε layer,
Στήλη (3): τυποποιηµένη ονοµασία του layer
Στήλη (4): τύπος οντότητας για κάθε layer
Στήλη (5): αφορά στα επίπεδα πληροφορίας που περιέχονται στα τοπογραφικά
διαγράµµατα, αν υπάρχει η αντίστοιχη πληροφορία
Στήλη (6): αφορά τα επίπεδα πληροφορίας που περιέχονται στα ∆ΓΜ που
συνοδεύουν τις αιτήσεις καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων
Στήλη (7): αφορά τα επίπεδα πληροφορίας που περιέχονται στα ∆ΓΜ που
συνοδεύουν τις αιτήσεις διόρθωσης γεωµετρικών στοιχείων
Ειδικότερα, στις στήλες 5,6 και 7 του ΠΙΝΑΚΑ, ο χαρακτηρισµός «ΝΑΙ» σηµαίνει
ότι ανά είδος διαγράµµατος (Τ∆, ∆ΓΜ εγγραπτέων πράξεων και ∆ΓΜ διόρθωσης) τα
επίπεδα πληροφορίας (layers) δηµιουργούνται σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα
(ΠΙΝΑΚΑΣ Ι), εφόσον υπάρχει πληροφορία στο αντίστοιχο layer.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

α/α
(1)

Περιγραφή
(2)

Τύπος
Οντότητας
(4)

Ονοµασία
(3)

Τ∆
(5)

∆ΓΜ
εγγραπτέων
πράξεων
(6)

∆ΓΜ
διόρθωσης
(7)

Α. Κατηγοριοποίηση ορίων ιδιοκτησίας λόγω ύπαρξης ή µη υλοποιηµένων ορίων
LWPolyline/ή
Closed
NAI
LWPolyline
LWPolyline/ή
Όρια ιδιοκτησίας µη
BOUND_UNIMPL Closed
NAI
2
υλοποιηµένα
LWPolyline
Β. Κατηγοριοποίηση θεσµοθετηµένων ορίων βάσει διοικητικών πράξεων
LWPolyline /
Ρυµοτοµική
γραµµή
DBOUND_RYM
Closed
NAI
3
LWPolyline
Οριογραµµή αιγιαλού
LWPolyline /
DBOUND_AIG
NAI
4
και πράξη καθορισµού
text
1

Όρια ιδιοκτησίας
υλοποιηµένα

BOUND_IMPL

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

5

Οριογραµµή παραλίας
και πράξη καθορισµού

DBOUND_PRL

LWPolyline /
text

NAI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

6

Οριογραµµή παλαιού
αιγιαλού και πράξη
καθορισµού

DBOUND_PAIG

LWPolyline /
text

NAI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

7

Οριογραµµή ρέµατος
και πράξη επικύρωσης

DBOUND_REM

LWPolyline /
text

NAI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

8

Οριογραµµή
απαλλοτρίωσης και
πράξη κήρυξης

DBOUND_APAL

LWPolyline /
text

NAI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

9

Όριο ιδιοκτησίας βάσει
∆ιοικητικής Πράξης
(γεωτεµάχιο ∆ιανοµής,
Αναδασµού, τελική
ιδιοκτησία ΠΕ κλπ)

DBOUND_PROP

Closed
LWPolyline
/LWPolyline /
text

ΝΑΙ

NAI

ΝΑΙ

ROAD

text

NAI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

OT

text

NAI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Γ. Κατηγοριοποίηση στοιχείων κειµένου
10

Ονοµατολογία οδών

11

Ονοµατολογία ΟΤ
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Τύπος
Οντότητας
(4)

Τ∆
(5)

∆ΓΜ
εγγραπτέων
πράξεων
(6)

∆ΓΜ
διόρθωσης
(7)

PST_KAEK

Closed
LWPolyline /
text

NAI

NAI

ΝΑΙ

TOPO_PROP

Closed
LWPolyline

NAI

NAI

ΝΑΙ

TOPO_PROP_NEW

Closed
LWPolyline

NAI

NAI

NAI

BLD

Closed
LWPolyline /
text

NAI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

16

Όρια και αρίθµηση –
κωδικοποίηση χώρων
αποκλειστικής χρήσης
(κάθετης ιδιοκτησίας),
που συστήνονται, ή
τροποποιούνται εντός
της ιδιοκτησίας

VST

Closed
LWPolyline /
text

NAI

ΝΑΙ

17

Όρια δεσµευµένων
χώρων (δουλεία), που
συστήνονται ή
τροποποιούνται εντός
της ιδιοκτησίας

EAS

Closed
LWPolyline/
text

NAI

ΝΑΙ

α/α
(1)

Περιγραφή
(2)

Ονοµασία
(3)

∆. Κατηγοριοποίηση στοιχείων ιδιοκτησιών

12

13

14

15

Όρια και ΚΑΕΚ των
γεωτεµαχίων βάσει των
τηρουµένων στοιχείων
στα κτηµατολογικά
διαγράµµατα του ΕΚ
Όρια ιδιοκτησιών, όπως
αυτά ισχύουν κατά τη
σύνταξη του
τοπογραφικού
διαγράµµατος
Νέα όρια ιδιοκτησιών,
όπως αυτά θα
προκύψουν από την
εγγραπτέα πράξη (σε
περίπτωση γεωµετρικής
µεταβολής λόγω
κατάτµησης,
συνένωσης, κλπ)
Περιγράµµατα και
αρίθµηση –
κωδικοποίηση
υφιστάµενων µόνιµων
κτισµάτων εντός της
ιδιοκτησίας (ξεχωριστό
πολύγωνο για κάθε
κτίριο)
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α/α
(1)

18

Περιγραφή
(2)

Όριο µεταλλείου

Τύπος
Οντότητας
(4)

Τ∆
(5)

∆ΓΜ
εγγραπτέων
πράξεων
(6)

∆ΓΜ
διόρθωσης
(7)

Closed
LWPolyline

NAI

NAI

NAI

Ονοµασία
(3)

MINE

Ε. Κατηγοριοποίηση στοιχείων για την ενηµέρωση της Κτηµατολογικής Βάσης (αφορούν το ∆ΓΜ)

19

Γραµµή χωρικής
µεταβολής που αφορά
τα γεωτεµάχια (σε
περίπτωση γεωµετρικής
αλλαγής λόγω
κατάτµησης,
συνένωσης,
ανταλλαγής κλπ)

LINE_XM

LWPolyline

NAI

20

Γραµµή χωρικής
µεταβολής σε
περίπτωση που
συστήνονται ή
τροποποιούνται χώροι
αποκλειστικής χρήσης

LINE_XM_VST

LWPolyline

ΝΑΙ

ΝΑΙ

21

Πολύγωνα των χώρων
αποκλειστικής χρήσης
που συστήνονται ή
τροποποιούνται

VST_FINAL

Closed
LWPolyline

ΝΑΙ

ΝΑΙ

22

Πολύγωνα
δεσµευµένων χώρων
(σε περίπτωση
δουλείας)

EAS_FINAL

Closed
LWPolyline

ΝΑΙ

ΝΑΙ

23

Όριο Μεταλλείου για
την ενηµέρωση της
κτηµατολογικής βάσης

MINE_FINAL

Closed
LWPolyline

NAI

ΝΑΙ

24

Όρια των τελικών
γεωτεµαχίων

DGM_PROP_FINAL

Closed
LWPolyline

NAI

ΝΑΙ
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∆ΓΜ
εγγραπτέων
πράξεων
(6)

Περιγραφή
(2)

Ονοµασία
(3)

Τύπος
Οντότητας
(4)

25

Επιφάνεια των όµορων
επηρεαζόµενων
γεωτεµάχιων που
αποκόπτεται από αυτά
και προστίθεται στο
υπό διόρθωση
γεωτεµάχιο (επιφάνεια
που διεκδικείται από το
υπό διόρθωση
γεωτεµάχιο)

AREA_D

Closed
LWPolyline

ΝΑΙ

26

Επιφάνεια που
αφαιρείται από το υπό
διόρθωση γεωτεµάχιο
και προστίθεται στα
όµορα επηρεαζόµενα
γεωτεµάχια (επιφάνεια
που αποκόπτεται από
το υπό διόρθωση
γεωτεµάχιο)

AREA_Α

Closed
LWPolyline

ΝΑΙ

27

σηµειακά αντικείµενα
εγγραπτέων
δικαιωµάτων (όπως
πηγάδι, δεξαµενή,
υπόσκαφο κα)

OBJ

Point

ΝΑΙ

α/α
(1)

Τ∆
(5)

∆ΓΜ
διόρθωσης
(7)

Αναλυτικό περιεχόµενο επιπέδων ΠΙΝΑΚΑ Ι
Ακολουθεί αναλυτικότερη περιγραφή του περιεχοµένου των τυποποιηµένων
επιπέδων (layers) που καταγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ Ι :
•

α/α 1 [BOUND_IMPL] και α/α 2 [BOUND_UNIMPL]

περιλαµβάνει τα όρια της ιδιοκτησίας που είναι υλοποιηµένα (π.χ. όριο κτίριο,
µάντρα, σύρµα κλπ) και τα µη υλοποιηµένα όρια της ιδιοκτησίας αντίστοιχα.
Η πληροφορία αυτή, απεικονίζεται σε όλα τα είδη διαγραµµάτων (τοπογραφικά,
∆ΓΜ για εγγραπτέα πράξη, ∆ΓΜ διόρθωσης γεωµετρικών στοιχείων).
•

α/α 3 - 8

περιλαµβάνει τα όρια των θεσµοθετηµένων γραµµών (π.χ όριο απαλλοτρίωσης,
οριογραµµή αιγιαλού και παραλίας). Στο ίδιο layer αποδίδεται σε µορφή text ο
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αριθµός της απόφασης της διοίκησης, βάσει της οποίας εφαρµόζονται τα όρια της
ιδιοκτησίας στο τοπογραφικό διάγραµµα (πχ ο αριθµός ΦΕΚ καθορισµού
γραµµής αιγιαλού ή παραλίας.
•

α/α 9, DBOUND_PROP

περιλαµβάνει τα όρια των ιδιοκτησιών που περιλαµβάνονται σε διοικητικές
πράξεις (π.χ ακίνητα διανοµής, ή τελικές ιδιοκτησίες πράξεων εφαρµογής). Στο
ίδιο layer αποδίδεται σε µορφή text, ο κωδικός της ιδιοκτησίας σύµφωνα µε τη
διοικητική πράξη (πχ ο αριθµός της τελικής ιδιοκτησίας, ο αριθµός του ΟΤ, ο
αριθµός τεµαχίου βάσει διανοµής ή αναδασµού).
α/α 12, PST_KAEK
περιλαµβάνει τα όρια των εµπλεκοµένων γεωτεµαχίων που συµµετέχουν σε
εγγραπτέα πράξη ή διόρθωση, όπως απεικονίζονται στα κτηµατολογικά
διαγράµµατα και αποδίδονται στο Κτηµατογραφικό ∆ιάγραµµα. Tο layer αυτό
απεικονίζεται στα ∆ΓΜ εγγραπτέας πράξης, εφόσον επιφέρουν χωρική µεταβολή,
σε ∆ΓΜ διόρθωσης γεωµετρικών στοιχείων και στο Τ∆ (αν αυτό είναι δυνατό),
εφόσον το γεωτεµάχιο βρίσκεται σε περιοχή λειτουργούντος Κτηµατολογίου.
•

α/α 13 TOPO_PROP:

περιλαµβάνει τα όρια των ακινήτων όπως αυτά προκύπτουν από την επίγεια
αποτύπωση του µηχανικού και αποτελούν το περιεχόµενο του τοπογραφικού
διαγράµµατος. Επισηµαίνεται ότι το layer αυτό συντίθεται από τα όρια των
επιπέδων πληροφορίας BOUND_IMPL και BOUND_UNIMPL (α/α 1 και 2).
•

α/α 14 TOPO_PROP_NEW

περιλαµβάνει τα όρια των ακινήτων, όπως αυτά θα προκύψουν µετά την
καταχώριση των εγγραπτέων πράξεων που επιφέρουν γεωµετρικές µεταβολές στα
γεωτεµάχια (οι οποίες περιγράφονται σε συµβολαιογραφικό έγγραφο) (π.χ
κατάτµηση, συνένωση). Το layer αυτό απεικονίζεται στο Τ∆ και στο ∆ΓΜ
εγγραπτέας πράξης.
•

α/α 15 BLD
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περιλαµβάνει τα όρια και την αρίθµηση των υφιστάµενων κτιρίων που κείτονται
εντός του γεωτεµαχίου (εντός του TOPO_PROP). Tο layer αυτό, απεικονίζεται
στα Τ∆ , στο ∆ΓΜ πράξης και ∆ΓΜ διόρθωσης γεωµετρικών στοιχείων.
•

α/α 16 VST

περιλαµβάνει τα πολύγωνα των χώρων αποκλειστικής χρήσης, όπως αυτά
περιγράφονται σε εγγραπτέα πράξη σύστασης χώρων αποκλειστικής χρήσης ή τα
τροποποιηµένα όρια των χώρων αποκλειστικής χρήσης σε εγγραπτέα πράξη
τροποποίησης εγγραπτέων πράξεων και την αρίθµησή τους, βάσει επιλογής του
συντάκτη µηχανικού. Tο layer αυτό απεικονίζεται στο Τ∆ και στο ∆ΓΜ
εγγραπτέας πράξης.
α/α 17 EAS
περιλαµβάνει τα πολύγωνα που ορίζουν την έκταση δουλείας στα δουλεύοντα
ακίνητα. Tο layer αυτό απεικονίζεται στο Τ∆ και στο ∆ΓΜ εγγραπτέας πράξης.
•

α/α 18 MINE

περιλαµβάνει τα πολύγωνα που ορίζουν την έκταση του/των µεταλλείου/ων. Tο
layer αυτό απεικονίζεται στο Τ∆.
•

α/α 19 LINE_XM

περιλαµβάνει τη γραµµή µε την οποία υλοποιείται η χωρική µεταβολή στα
κτηµατολογικά διαγράµµατα. Επισηµαίνεται ότι οι συντεταγµένες αυτής της
γραµµής,

περιορίζονται

στα

όρια

του

γεωτεµαχίου

σύµφωνα

µε

το

κτηµατογραφικό διάγραµµα (στα όρια του PST_KAEK). Tο layer αυτό
απεικονίζεται στο ∆ΓΜ για εγγραπτέες πράξεις.
•

α/α 20 LINE_XM_VST

περιλαµβάνει τη γραµµή µε την οποία υλοποιείται η χωρική µεταβολή στα
κτηµατολογικά διαγράµµατα και η οποία αφορά στη σύσταση ή τροποποίηση των
χώρων αποκλειστικής χρήσης. Tο layer αυτό απεικονίζεται στα ∆ΓΜ για
εγγραπτέες πράξεις και διόρθωσης.
•

α/α 21 VST_FINAL και α/α 22 EAS_FINAL
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περιλαµβάνει τα πολύγωνα των χώρων αποκλειστικής χρήσης και της δουλείας,
για την ενηµέρωση της χωρικής κτηµατολογικής βάσης. Τα layers αυτά,
δηµιουργούνται µε κατάλληλη προσαρµογή των οντοτήτων που περιλαµβάνονται
στα µε α/α 16 VST και α/α 17 EAS layers πάνω στα κτηµατολογικά
διαγράµµατα, εφόσον συστήνονται ή τροποποιούνται τα αντίστοιχα δικαιώµατα
χώρων αποκλειστικής χρήσης και δουλείας. Εάν τα όρια του TOPO_PROP
ταυτίζονται µε τα όρια του PST_KAEK τότε τα layers VST και EAS είναι τα ίδια
µε τα VST_FINAL και EAS_FINAL. Tα layers αυτά δύναται να απεικονίζονται
σε ∆ΓΜ για εγγραπτέες πράξεις ή διόρθωσης
•

α/α 23 MINE_FINAL

περιλαµβάνει τα πολύγωνα των µεταλλείων σε περίπτωση απόδοσης ή διόρθωσης
των ορίων τους στα κτηµατολογικά διαγράµµατα. Tο layer αυτό δύναται να
περιλαµβάνεται σε ∆ΓΜ διόρθωσης.
•

α/α 24 DGM_PROP_FINAL

περιλαµβάνει τα τελικά πολύγωνα όλων των γεωτεµαχίων που εµπλέκονται σε
διόρθωση, όπως προτείνεται να διαµορφωθούν µετά την διόρθωση των
γεωµετρικών τους στοιχείων. Πιο συγκεκριµένα, στο layer αυτό απεικονίζονται οι
χωρικές µεταβολές που θα επέλθουν στα κτηµατολογικά διαγράµµατα, είτε µε την
διόρθωση των ορίων των γεωτεµαχίων, είτε µε τη δηµιουργία νέων γεωτεµαχίων.
Το layer αυτό, απεικονίζεται στο ∆ΓΜ διόρθωσης ή ∆ΓΜ για εγγραπτέες πράξης.
•

α/α 25 AREA_D

περιλαµβάνει τα πολύγωνα των όµορων επηρεαζόµενων γεωτεµαχίων που
προσαρτώνται στο γεωτεµάχιο που διορθώνεται ή δηµιουργείται στα
κτηµατολογικά διαγράµµατα. Tο layer αυτό απεικονίζεται στο ∆ΓΜ διόρθωσης.
•

α/α 26 AREA_Α

περιλαµβάνει τα πολύγωνα που αφαιρούνται από το γεωτεµάχιο που αιτείται τη
διόρθωση και προσαρτώνται στα όµορα επηρεαζόµενα γεωτεµάχια. ή εξαιρούνται
από το γεωτεµάχιο ως τµήµατα µη ανήκοντα σε αυτό. Tο layer αυτό απεικονίζεται
στο ∆ΓΜ διόρθωσης.
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•

α/α 27 OBJ

περιλαµβάνει κτηµατολογικά στοιχεία µε σηµειακή µορφή τα οποία έχουν ΚΑΕΚ
όπως πηγαδότοπος, δεξαµενή, πηγάδι, αντλιοστάσιο, µύλος, γεώτρηση καθώς και
τις ιδιοκτησίες που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε το εθιµικό δίκαιο όπως
υπόσκαφο, ανωγειοκατώγειο κα στην περίπτωση που απεικονίζονται ως
σηµειακά στοιχεία στα κτηµατολογικά διαγράµµατα. Tο layer αυτό απεικονίζεται
στο ∆ΓΜ διόρθωσης.
4.5. Κανόνες δόµησης στα DXF
4.5.1

Γενικοί κανόνες

Στο DXF πρέπει να ισχύουν τα εξής :
•

Οι οντότητες του Πίνακα Ι να µην αποτελούν block, Xref και images.

•

Στις οντότητες που χαρακτηρίζονται ως Closed LWPolyline / text το σηµείο
εισαγωγής του text να είναι εντός του πολυγώνου.

•

Στις οντότητες που χαρακτηρίζονται LWPolyline / text

το κείµενο να

ακολουθεί την κλίση της γραµµής.
•

Οι οντότητες που ανήκουν στο ίδιο επίπεδο πληροφορίας να µην
επικαλύπτονται και να µην ταυτίζονται (διπλά στοιχεία).

4.5.2

Κανόνες πληρότητας απαιτούµενης πληροφορίας

Για να είναι πλήρη τα στοιχεία του διανυσµατικού αρχείου πρέπει να ισχύουν οι
παρακάτω κανόνες:
α. Το ψηφιακό τοπογραφικό διάγραµµα να περιλαµβάνει κατ΄ ελάχιστον τα ακόλουθα
επίπεδα πληροφορίας (layers) σύµφωνα µε τον Πίνακα Ι :
•

Τουλάχιστον ένα εκ των layers 1, 2

•

το layer 12

•

το layer 13

•

αν υπάρχει το layer 14 πρέπει να υπάρχει και το layer 13

Σηµειώνεται ότι τα layers από 3 ως 11 και 15 ως 18 συµπληρώνονται εφόσον η
αντίστοιχη πληροφορία απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραµµα..
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β. Το ψηφιακό ∆ΓΜ

που συντάσσεται για καταχώριση εγγραπτέας πράξης να

περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα επίπεδα πληροφορίας από τον πίνακα Ι:
•

τουλάχιστον ένα εκ των layers 1, 2

•

το layer 12

•

τουλάχιστον ενός εκ των layers 13, 14

•

τουλάχιστον ενός εκ των layers 19 έως 24

Επιπλέον:
•

όταν υπάρχει το layer 19 πρέπει να υπάρχει και το layer 24

•

όταν υπάρχει το layer 20 πρέπει να υπάρχει και το layer 21 και το αντίστροφο

γ. Το ψηφιακό ∆ΓΜ που υποβάλλεται σε αίτηση διόρθωσης γεωµετρικών στοιχείων
των ακινήτων, να περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα επίπεδα πληροφορίας
από τον πίνακα Ι:
•

τουλάχιστον ένα εκ των layers 1, 2

•

Το layer 12

•

το layer 13

•

τουλάχιστον ένα από τα layers 20,21,22,23, 24, 25, 26, 27

Επιπλέον:
•

όταν υπάρχει το layer 13 θα πρέπει να υπάρχει το layer 24 και αντίστροφα
και τουλάχιστον ένα από τα layers 25 , 26

•

όταν υπάρχει το layer 13 να υπάρχει τουλάχιστον ενός από τα Layers 1 ή 2

•

όταν υπάρχει το layer 20 πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει και το layer 21 και
αντίστροφα

Επισηµαίνεται ότι όταν το ∆ΓΜ αφορά σε σύσταση/τροποποίηση χώρων
αποκλειστικής χρήσης ή δουλείας ή µεταλλείου, (δηλαδή αν υπάρχουν τα layers
20,21,22,23,27), δεν είναι υποχρεωτικό να υπάρχει το layer 24.

4.5.3

Τοπολογικοί κανόνες:

Για κάθε είδος διαγράµµατος, στο ίδιο επίπεδο πληροφορίας δεν επιτρέπονται κενά
(gaps) και επικαλύψεις (overlapping) ανάµεσα στα πολύγωνα.
Ειδικότερα, ανά είδος διαγράµµατος πρέπει να ισχύουν τα παρακάτω:
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α) Για τα ∆ΓΜ που συνοδεύουν εγγραπτέες πράξεις :
Οι οντότητες των layers 19, 20, 21 να µην υπερκαλύπτουν την πολυγωνική

•

οντότητα του 12.
Οι πολυγωνικές οντότητες των Layers 22, 24 ούτε να υπολείπονται ούτε να

•

υπερκαλύπτουν την πολυγωνική οντότητα του 12.

β) Για τα ∆ΓΜ που συνοδεύουν αιτήσεις διόρθωσης των γεωµετρικών στοιχείων
των γεωτεµαχίων:
•

Τα περιµετρικά όρια της πολυγωνικής οντότητας 24 να ταυτίζονται µε τα
περιµετρικά όρια της πολυγωνικής οντότητας 12.

4.6.

Αρχεία Εικόνας (PDF)

Το ψηφιακό αρχείο σε µορφή εικόνας (.pdf), απεικονίζει το περιεχόµενο του
αναλογικού διαγράµµατος που προσαρτάται στην εγγραπτέα πράξη ή του ∆ΓΜ που
συνυποβάλλεται σε αίτηση προς το Κτηµατολογικό Γραφείο.
Σε κάθε περίπτωση, το αρχείο εικόνας για λόγους δυνατότητας διαχείρισης,
οµοιογένειας και οπτικής ευκρίνειας του σχεδίου της εικόνας χρειάζεται: α) να µην
είναι τύπου multi page, β) να διαθέτει συγκεκριµένες τιµές ανάλυσης (από 200dpi έως
400 dpi), γ) να είναι έγχρωµο µε συγκεκριµένο βάθος χρώµατος (24bit), δ) να έχει
περιορισµένο µέγεθος αρχείου (έως 10Mb µε το διανυσµατικό) και ε) να µην περιέχει
διαστρωµατωµένη πληροφορία (layer information).
Για την καλύτερη απεικόνιση της εικόνας του διαγράµµατος και την µέγιστη και
βέλτιστη εκµετάλλευση του διαθέσιµου χώρου στο Αποδεικτικό Υποβολής
Ηλεκτρονικού ∆ιαγράµµατος προτείνεται κατά την δηµιουργία του αρχείου “.pdf” όπως αυτό εξάγεται από το λογισµικό που χρησιµοποιεί ο Μηχανικός- να επιλεχθεί το
όριο του διαγράµµατος προς εξαγωγή (extend) στα όρια της πινακίδας του
διαγράµµατος. Με τον τρόπο αυτό, περιορίζεται ο κενός χώρος περιµετρικά της
πινακίδας στο παραγόµενο αρχείο εικόνας “.pdf” και αντίστοιχα στο Αποδεικτικό
Υποβολής Ηλεκτρονικού ∆ιαγράµµατος.
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ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ

5.

Προκειµένου ο Υποδοχέας να περιέχει τα αρχεία των ηλεκτρονικών διαγραµµάτων
στην απαιτούµενη µορφή και µε την αντίστοιχη προδιαγεγραµµένη πληροφορία,
συντελούνται συστηµικοί και τοπολογικοί έλεγχοι από τη διαδικτυακή εφαρµογή,
βάσει των κανόνων που έχουν τεθεί για τη δηµιουργία των αρχείων.
Έλεγχοι λαµβάνουν χώρα σε όλα τα στάδια για την υποβολή και αναλόγως, είτε αυτή
ολοκληρώνεται µε επισηµάνσεις οι οποίες αξιολογούνται µε ευθύνη του µηχανικού,
είτε η διαδικασία διακόπτεται επισηµαίνοντας τα λάθη που εντοπίστηκαν. Στην
δεύτερη περίπτωση, µη αποδοχής από το σύστηµα των υποβαλλόµενων αρχείων των
διαγραµµάτων, ο µηχανικός θα πρέπει να διορθώσει τα διαγράµµατα και να τα
υποβάλλει εκ νέου.
5.1. Έλεγχος προϋποθέσεων φόρτωσης αρχείων
Κατά το πρώτο στάδιο της φόρτωσης των αρχείων DXF & PDF στην εφαρµογή,
ελέγχονται ο τύπος των αρχείων που υποβάλλονται, το συνολικό µέγεθος αυτών
ώστε να µην ξεπερνά το όριο που έχει τεθεί από το σύστηµα, η ύπαρξη ψηφιακής
υπογραφής και άλλα χαρακτηριστικά. Αναλόγως γίνονται αποδεκτά ή όχι και
επιστρέφονται ενηµερωτικά µηνύµατα.
5.2. Έλεγχος διανυσµατικού αρχείου DXF
∆ιενεργείται έλεγχος του διανυσµατικού αρχείου (DXF) ανά είδος διαγράµµατος
(τοπογραφικού, εγγραπτέας πράξης ή διόρθωσης γεωµετρικών στοιχείων) για την
πληρότητα και τη δοµική αρτιότητα των στοιχείων που περιέχονται στα επίπεδα
πληροφορίας του «Πίνακα Ι». Αναλόγως γίνεται αποδεκτό ή όχι και επιστρέφονται
ενηµερωτικά µηνύµατα.
5.2.1. Συστηµικοί έλεγχοι στα DXF
Γενικά, οι βασικοί συστηµικοί έλεγχοι που συντελούνται σε όλα τα είδη των
διαγραµµάτων (Τοπογραφικά, ∆ΓΜ πράξης και ∆ΓΜ διόρθωσης) αφορούν:
•

στην ύπαρξη των απαιτούµενων επιπέδων πληροφορίας (layers)
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•

στην ύπαρξη περιεχοµένου στα επίπεδα πληροφορίας (layers)

•

στην εγκυρότητα των οντοτήτων σύµφωνα µε τον Πίνακα Ι

Ειδικότερα, γίνονται συστηµικοί έλεγχοι ανά είδος διαγράµµατος για την πληρότητα
της πληροφορίας στο αρχείο.
5.2.2. Τοπολογικοί έλεγχοι στα dxf
Εκτός των παραπάνω συστηµικών, έλεγχοι συντελούνται στο διανυσµατικό αρχείο
για την τήρηση των τοπολογικών κανόνων που περιγράφονται

στο παρόν και

αφορούν στη δόµηση της πληροφορίας των επιπέδων (layers) ανά είδος
διαγράµµατος.
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6.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

6.1. Υπόδειγµα Αποδεικτικού Υποβολής Ηλεκτρονικού ∆ιαγράµµατος για
Τοπογραφικά ∆ιαγράµµατα
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6.2. Υπόδειγµα Αποδεικτικού Υποβολής Ηλεκτρονικού ∆ιαγράµµατος για
∆ιαγράµµατα Γεωµετρικών Μεταβολών
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