Οδηγίες χρήσης προς πολίτες για εξυπηρέτηση με
τηλεδιάσκεψη από το Ελληνικό Κτηματολόγιο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Tο myKtimatologiolive είναι μια νέα πλατφόρμα διαδικτυακής ενημέρωσης & εξυπηρέτησης
πολιτών μέσω τηλεδιάσκεψης/βιντεοκλήσης κατόπιν ραντεβού την ημέρα και ώρα που επιθυμείτε.
Στόχος του myKtimatologiolive είναι η εξ αποστάσεως παροχή διοικητικής πληροφόρησης σε
πολίτες, χωρίς φυσική μετάβαση στα γραφεία του Ελληνικού Κτηματολογίου.
Παρέχεται γενική διοικητική πληροφόρηση και εφόσον απαιτείται εξειδικευμένη πληροφόρηση για
νομικά/ τεχνικά θέματα.
Σκοπός της ψηφιακής πλατφόρμας είναι η αναβάθμιση και βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών
από το κράτος, με στόχο τη διαφάνεια και τη διευκόλυνση τους.

1. Είσοδος στην Υπηρεσία
Μπορείτε να εισέλθετε στην πλατφόρμα με 2 τρόπους:
 είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας
Διοίκησης gov.gr, ακολουθώντας τη
διαδρομή:«Πολίτης και καθημερινότητα»  «Εξ
αποστάσεως Εξυπηρέτηση Πολιτών»
 «Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από
το Ελληνικό Κτηματολόγιο».
 είτε πληκτρολογώντας τη διεύθυνση:
myktimatologio.Live.gov.gr.
Για να επιτραπεί η είσοδος απαιτούνται τα διαπιστευτήρια της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
(κωδικοί TAXISnet).

2. Δημιουργία ραντεβού στο
myKtimatologiolive
 Επιλέξτε «Γενική πληροφόρηση», στην
ενότητα «Παρεχόμενες Υπηρεσίες»,
στο αριστερό τμήμα της οθόνης.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους
Χρήσιμους συνδέσμους, στη δεξιά πλευρά της οθόνης.

3. Επιλογή περιοχής
 Πατήστε το βέλος για να επιλέξετε από
την κυλιόμενη λίστα αν επιθυμείτε:


γενική πληροφόρηση για κάθε
περιοχή της χώρας ή

 γενική πληροφόρηση για τις
περιοχές που αναφέρονται και
υπάγονται στο Κτηματολογικό
Γραφείο Αττικής (με έδρα στο
Κορωπί).
 Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί
«Επιλογή», για να ενεργοποιηθεί το
σύστημα κράτησης.

Σταδιακά θα ενταχθούν στην πλατφόρμα
περισσότερα Κτηματολογικά Γραφεία της χώρας.

4. Επιλογή ημέρας και ώρας ραντεβού
 Στο ημερολόγιο που εμφανίζεται στην
οθόνη επιλέγετε μεταξύ των διαθέσιμων
αρχικά την επιθυμητή ημερομηνία και
στη συνέχεια την επιθυμητή ώρα για το
ραντεβού σας.

Αν πραγματοποιείτε την κράτησή σας από χώρα
του εξωτερικού, το διαθέσιμο ωράριο της
πλατφόρμας θα προσαρμοστεί αυτόματα στη ζώνη
ώρα της περιοχής σας, συνεπώς δεν απαιτείται
ρύθμιση από εσάς.

5. Καταχώρηση στοιχείων
 Συμπληρώστε τα στοιχεία του προσώπου που θα
εξυπηρετηθεί με τηλεδιάσκεψη:
• ονοματεπώνυμο,
• ηλεκτρονική διεύθυνση (email),
• αριθμό τηλεφώνου
* Όλα τα παραπάνω πεδία είναι υποχρεωτικά.

 Προαιρετικά σημειώνετε τον Νομό και τον Δήμο (Οργανισμό
Τοπικής Αυτοδιοίκησης) της περιοχής ενδιαφέροντος, για τη
διευκόλυνση του υπαλλήλου που θα σας εξυπηρετήσει.
Επισημαίνεται ότι η κράτηση για τρίτο άτομο είναι εφικτή, με την
προϋπόθεση ωστόσο, ότι στην τηλεδιάσκεψη θα παρίσταται ο πολίτης,
στα στοιχεία του οποίου έγινε η κράτηση, φέροντας μαζί του το
ταυτοποιητικό του έγγραφο.

6. Οριστικοποίηση ραντεβού
 Επιβεβαιώστε ότι τα στοιχεία που δηλώσατε
είναι αληθή και ακριβή και ότι αποδέχεστε τους
όρους επεξεργασίας των προσωπικών σας
δεδομένων, επιλέγοντας το σχετικό πλαίσιο.
 Τέλος, επιλέξτε το κουμπί «Κράτηση».

7. Επιβεβαίωση κράτησης
 Εμφανίζεται μήνυμα επιτυχούς
οριστικοποίησης της κράτησης και
πατώντας OK, εμφανίζεται η σελίδα
με τις λεπτομέρειες της κράτησής
σας.
 Μπορείτε να προγραμματίσετε εκ
νέου το ραντεβού σας, να το
ακυρώσετε ή να προχωρήσετε σε
Νέα κράτηση.

8. Παραλαβή επιβεβαιωτικού email
 Στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) που
δηλώσατε, λαμβάνετε μήνυμα με την
επιβεβαίωση της κράτησης.
Στο μήνυμα αυτό μπορείτε:

 να δείτε τις λεπτομέρειες του ραντεβού σας,
 να επαναπρογραμματίσετε ή να ακυρώσετε
το ραντεβού σας,
 να εισέλθετε στο χώρο της τηλεδιάσκεψης
την ώρα του ραντεβού.
Θα λάβετε e-mail υπενθύμισης μία ημέρα πριν και δύο
ώρες πριν το προγραμματισμένο ραντεβού σας.

9. Διενέργεια τηλεδιάσκεψης
 Την ορισμένη ημέρα και ώρα του ραντεβού,
ανατρέξτε στο επιβεβαιωτικό e-mail που λάβατε
κατά την κράτηση και πατήστε τον σύνδεσμο
«Συμμετοχή στη συνάντηση» για να
μεταφερθείτε στο περιβάλλον της σύσκεψης με
τον υπάλληλο του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Πατώντας τον σύνδεσμο "Συμμετοχή στη συνάντηση", θα
μεταφερθείτε σε έναν εικονικό χώρο υποδοχής , όπου θα
αναμένετε να σας κάνει αποδοχή ο υπάλληλος για την
είσοδο σας στον χώρο της τηλεδιάσκεψης.

10. Διενέργεια τηλεδιάσκεψης
 Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα και το μικρόφωνο σας είναι ενεργοποιημένα.
 Πατώντας το κουμπί συμμετοχής στη συνάντηση μπαίνετε σε αναμονή μέχρι ο εκπρόσωπος του
Κτηματολογίου να αποδεχθεί το αίτημα εισόδου σας στην τηλεδιάσκεψη.
 Κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης θα σας ζητηθεί να επιδείξετε το νομιμοποιητικό σας
έγγραφο.

11. Ραντεβού για εξειδικευμένη πληροφόρηση
 Σε περίπτωση που χρειαστεί να λάβετε εξειδικευμένη πληροφόρηση για τεχνικά ή νομικά
θέματα, ο υπάλληλος του Κτηματολογίου θα σας προγραμματίσει νέο ραντεβού, παρουσία
εξειδικευμένου συμβούλου και θα σας στείλει αντίστοιχο e-mail κράτησης.

12. Συμβουλές για αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση
 Γρήγορη και αξιόπιστη σύνδεση στο Internet.
 Ησυχία στον περιβάλλοντα χώρο σας κατά τη διάρκεια της βιντεοκλήσης.
 Ενεργοποίηση της κάμερας και του μικροφώνου της συσκευής από την οποία θα συνδεθείτε.

 Εφόσον έχετε επιλέξει να συνδεθείτε μέσω του σταθερού σας υπολογιστή ή μέσω laptop, με λειτουργικό
Windows, συστήνεται η επιλογή της web έκδοσης του Microsoft Teams.
 Προκειμένου να εμφανίζονται καθαρά και με ευκρίνεια τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα που
ζητούνται (όπως η αστυνομική ταυτότητα, το διαβατήριο), θα πρέπει κατά τη διάρκεια της συνομιλίας το
έγγραφο να «καλύπτει» την οθόνη σας, όπως τη βλέπετε μέσα από την εφαρμογή.
 Ειδικότερα, αν χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο, συστήνεται η χρήση της βασικής κάμερας του
τηλεφώνου (μεγαλύτερη ανάλυση) τη στιγμή που καλείστε να επιδείξετε τα απαιτούμενα έγγραφα
(περιστροφή κάμερας).

