Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
Έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Υποβολής
των Τοπογραφικών Διαγραμμάτων και των Διαγραμμάτων Γεωμετρικών
Μεταβολών στην ψηφιακή βάση της ΕΚΧΑ ΑΕ
Από την Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ΑΕ (ΕΚΧΑ ΑΕ) και το Τεχνικό
Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Η ΕΚΧΑ ΑΕ σε συνεργασία με το ΤΕΕ, θέτει σε πιλοτική λειτουργία, τη διαδικτυακή
εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής των τοπογραφικών διαγραμμάτων και των
διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η έγκαιρη
προετοιμασία των μηχανικών, ενόψει της θεσμοθέτησης της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής
υποβολής

των

παραπάνω

διαγραμμάτων

για

τις

εμπράγματες

συναλλαγές

στα

Κτηματολογικά Γραφεία και Υποθηκοφυλακεία της χώρας.
Με την έναρξη της ηλεκτρονικής αυτής υπηρεσίας, η ΕΚΧΑ ΑΕ και το ΤΕΕ συμβάλλουν με
υπευθυνότητα και συνέπεια στην αναβάθμιση των συναλλαγών με το Κτηματολόγιο μέσω
των

ηλεκτρονικών

Κτηματολογίου,

προς

υπηρεσιών
όφελος

και
των

στον

εκσυγχρονισμό

Ελλήνων

πολιτών.

της

λειτουργίας

Παράλληλα

του

προωθείται

η

συνεργασία και διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων για την καλύτερη
εξυπηρέτηση του τεχνικού κόσμου της χώρας και ταυτόχρονα αξιοποιείται η υπηρεσία
για τον εντοπισμό των δηλούμενων ακινήτων στη σύνταξη του Κτηματολογίου.
Για την εισαγωγή τού συντάκτη μηχανικού στη διαδικτυακή εφαρμογή απαιτείται η χρήση
του λογαριασμού του στο ΤΕΕ για την πιστοποίησή του και να διαθέτει ψηφιακό
πιστοποιητικό.
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www.ktimatologio.gr στο portal
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ
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εφαρμογή

γίνεται

e–ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ,
ΠΡΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ,

ενώ

μέσω

της

ιστοσελίδας

Ηλεκτρονικές

Υπηρεσίες,

στην

αρχική

σελίδα

της

εφαρμογής υπάρχουν πληροφορίες για την ηλεκτρονική υποβολή των διαγραμμάτων
(διαπίστευση, προαπαιτούμενα, τεχνικές προδιαγραφές).
Επιπλέον, όλοι οι μηχανικοί προσκλήθηκαν μέσω των ιστοσελίδων της ΕΚΧΑ ΑΕ και του
ΤΕΕ, για να συμμετάσχουν σε ενημερωτικές εκδηλώσεις (αύριο 3 Νοεμβρίου στην Αθήνα
και στις 22 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη), στις οποίες θα παρουσιαστεί αναλυτικά η
σχετική εφαρμογή και όλες οι διαδικασίες της ηλεκτρονικής υποβολής.
Βούληση

του

Υπουργείου

Περιβάλλοντος

και

Ενέργειας,

της

εταιρείας

«Εθνικό

Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση» και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, είναι η
αναβάθμιση, ο εκσυγχρονισμός και η απλοποίηση των συναλλαγών με τις υπηρεσίες του
Κτηματολογίου, εντός του γενικότερου πλαισίου για τη βελτίωση της λειτουργίας και της
αποδοτικότητας της Δημόσιας Διοίκησης.
Το

έργο

συγχρηματοδοτείται

από

την

Ευρωπαϊκή

Ένωση

-

Ευρωπαϊκό

Ταμείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Ε – ΕΤΠΑ) και την Ελλάδα, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), της
Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020”.
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