
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ

1. Δημιουργία PDF από DXF  

Ανεβάζουμε το dxf αρχείο, και πατάμε «Εκτέλεση»:

Στα Αποτελέσματα μπορούμε να κάνουμε «Λήψη του αρχείου pdf» και να δούμε 

την προεπισκόπησή του.



2. Δημιουργία τοπογραφικού  

Συμπληρώνουμε και τσεκάρουμε τα επιθυμητά πεδία:

Ανεβάζουμε τις συντεταγμένες του οικοπέδου και των βοηθητικών σημείων του, 

που τις έχουμε αποθηκεύσει σε αρχεία .txt, επιλέγουμε την κλίμακα, τσεκάρουμε 

αν θέλουμε να δημιουργηθεί χώρος για φωτογραφία και αν θα εμφανίζεται ο 

κάναβος. 

Σε κάθε γραμμή του txt αρχείου θα πρέπει να βρίσκονται οι συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 

‘87) x και y του κάθε σημείου χωρισμένες με κόμμα. Τα σημεία του οικοπέδου θα 

πρέπει να δοθούν με τη σειρά.



Στα επιπρόσθετα προαιρετικά δεδομένα δίνουμε τα στοιχεία που θα εμφανίζονται 

στην πινακίδα του σχεδίου και πατάμε «Δημιουργία»:

Στα «Αποτελέσματα» μπορούμε να κάνουμε λήψη του αρχείου dxf και pdf του 

τοπογραφικού διαγράμματος και να δούμε την προεπισκόπησή του. Μπορούμε να 

εισάγουμε το dxf αρχείο στο σχεδιαστικό πρόγραμμα που χρησιμοποιούμε και να 

προβούμε σε όποιες προσθήκες ή αλλαγές θέλουμε.



3. Εντοπισμός οικοπέδου (ΕΓΣΑ 87)  

Ανεβάζουμε τις συντεταγμένες του οικοπέδου που βρίσκονται σε ένα txt αρχείο και 

πατάμε «Εντοπισμός».

Σε κάθε γραμμή του txt αρχείου θα πρέπει να βρίσκονται οι συντεταγμένες ΕΓΣΑ ‘87

x και y ενός σημείου χωρισμένες με κόμμα. Τα σημεία του οικοπέδου θα πρέπει να 

δοθούν με τη σειρά.



Στα αποτελέσματα λαμβάνουμε την προβολή του οικοπέδου στο Google maps:

4. Hashcode  

Ανεβάζουμε το dxf αρχείο που περιέχει το Τοπογραφικό Διάγραμμα και 

δημιουργούμε hashcode με το οποίο είναι συνδεδεμένο το DXF. 



Στα Αποτελέσματα λαμβάνουμε το pdf αρχείο που περιέχει το hashcode και το zip 

αρχείο που περιέχει το dxf και το pdf

Περιεχόμενο zip αρχείου:

Το PDF αρχείο με το hashcode θα πρέπει να υπογραφεί ψηφιακά και να μπει μέσα 
στο zip μαζί με το DXF του τοπογραφικού. Στο ηλεκτρονικό σύστημα της εφαρμογής 
e-κτηματολόγιο ανεβάζουμε το zip αρχείο και ένα PDF, που περιέχει την εκτύπωση 
του σχέδιου, επίσης υπογεγραμμένο.

5. Mετατροπή ΕΓΣΑ '87 σε Google maps  

Εισάγουμε τις συντεταγμένες ΕΓΣΑ ΄87 που βρίσκονται σε ένα txt αρχείο και πατάμε 

«Μετατροπή»:



Σε κάθε γραμμή του txt αρχείου θα πρέπει να βρίσκονται οι συντεταγμένες x και y 

ενός σημείου χωρισμένες με κόμμα. 

Στα αποτελέσματα λαμβάνουμε αρχείο txt με τις συντεταγμένες Google maps.

6. Mετατροπή Google maps σε ΕΓΣΑ '87  

Εισάγουμε τις συντεταγμένες Google maps που βρίσκονται σε ένα txt αρχείο και 

πατάμε «Μετατροπή»

Σε κάθε γραμμή του txt αρχείου θα πρέπει να βρίσκονται οι συντεταγμένες x και y 

ενός σημείου χωρισμένες με κόμμα.

Στα αποτελέσματα λαμβάνουμε αρχείο txt με τις συντεταγμένες ΕΓΣΑ '87.


