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           ΠΡΟΣ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗ  

 

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση πολιτών - για τις αιτήσεις εξαγοράς ακινήτων και μη προβολής δικαιωμάτων επί 

κυριότητας ακινήτων του ΥΠΑΑΤ με το άρθ. 23 και το 22 του Ν. 4061/2012 (ΦΕΚ 66Α/22-3-2012) από 

την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς 

 

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:  

 

Α. Για τις αιτήσεις εξαγοράς ακινήτων με το άρθρο 23 του Ν. 4061/12* 

«Όποιος κατέχει ακίνητο, το οποίο διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 

μπορεί να υποβάλλει αίτηση εξαγοράς του στην Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της 

οικείας Περιφέρειας, εφόσον αποδεικνύει κατοχή αυτού πριν την 5.6.1993 και η επιφάνειά του δεν 

υπερβαίνει τα δέκα (10) στρέμματα. Στην αίτηση περιγράφει το κατεχόμενο ακίνητο κατά θέση, 

εμβαδόν και συντεταγμένες στο ΕΓΣΑ. Δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης αυτής 
τα ακίνητα της παραγράφου 3 του άρθρου 1**, καθώς και όσα περιλαμβάνονται σε δασικούς 
χάρτες ως δάση, δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3889/2010 

(Α΄ 182). ….Το τίμημα εξαγοράς των κατεχομένων ακινήτων ορίζεται στο ύψος της αντικειμενικής τους 

αξίας. Σε περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού το τίμημα καθορίζεται 

βάσει της αγοραίας τους αξίας. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι κατ’ επάγγελμα αγρότης και ασκεί αγροτική 

χρήση στο ακίνητο το τίμημα εξαγοράς ορίζεται στο 1/3 της αντικειμενικής αξίας, άλλως στο 1/3 της 

αγοραίας αξίας απαγορευμένης κάθε άλλη χρήσης.» 

 
Η προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων εξαγοράς από τους ενδιαφερόμενους έληξε στις 
30.6.2014. 
 

 
Β. Για τις αιτήσεις μη προβολής δικαιωμάτων επί κυριότητας ακινήτων του ΥΠΑΑΤ με το άρθρο 
22 του Ν. 4061/12 * 
 
«ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτημα στην αρμόδια Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, 

στην οποία περιγράφει το κατεχόμενο ακίνητο κατά θέση, εμβαδόν και συντεταγμένες στο ΕΓΣΑ, 

με συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα και υποβάλλει αντίγραφο του επικαλούμενου τίτλου 
κυριότητας ή της σχετικής πράξης παραχώρησης διοικητικού οργάνου, Δήμου ή Κοινότητας ή της 

απόφασης της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων, βάσει της οποίας κρίθηκε δικαιούχος οικοπέδου ή κλήρου. 



Η Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών μπορεί να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο 
την προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων, προκειμένου να διαμορφώσει την κρίση της, 
σχετικά με την ταυτότητα του νομέα ή του ακινήτου και την καλόπιστη νομή, στην περίπτωση  της 

απόκτησής του με νόμιμο τίτλο από επαχθή αιτία ή της νομής του ακινήτου πριν την 1.1.1965». 
 

Γ. Προκειμένου η Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της Π. Ε. Κιλκίς να 
εξετάσει εάν τα αιτήματα ικανοποιούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 παρ. 3 , του άρθρου 22 και 

23 του Ν. 4061/12 και όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 37 του Ν.4235/14, παρακαλούμε να 

προσκομιστούν από τους ενδιαφερόμενους (όπως οφείλουν) σε εύλογο χρόνο τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά. Κατά περίπτωση τέτοια δικαιολογητικά  αναφέρονται παρακάτω ενδεικτικά. 

1. Τοπογραφικό διάγραμμα σε ΕΓΣΑ ’87  

2. Αντίγραφο ταυτότητας αιτούντος, 

3. Βεβαίωση των αρμοδίων αρχαιολογικών υπηρεσιών, 

4. Αποδεικτικά στοιχεία για την άσκηση διακατοχικών πράξεων, 

5. Κτηματολογικό φύλλο και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος (σε περίπτωση που η 

περιοχή έχει ενταχθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο), 

6. Βεβαίωση αρμόδιας δασικής υπηρεσίας. 

7. κατά περίπτωση τυχόν επιπλέον στοιχεία απόδειξης της υπαγωγής στο αρ. 22 όπως : 

 Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας και πιστοποιητικού μεταγραφής  

 ή παραχωρητηρίου  

 ή Απόφασης Επιτροπής Απαλλοτριώσεων  

 ή αποδεικτικά στοιχεία για την νομή επί του συγκεκριμένου ακινήτου από την 1-1-

1965 μέχρι σήμερα για γεωργική χρήση  

 ή το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής οικοπέδου της ΕΑΠ  

 ή τα αποδεικτικά δικαιούχου οικοπέδου σε συνοικισμό κυρωμένης διανομής 

αγροκτημάτων όπου δεν έγινε διανομή οικοπέδων  

 

Οι Επιτροπές Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών οφείλουν να εξετάζουν αιτήματα μη 

προβολής δικαιωμάτων και εξαγοράς ακινήτων εντός των προβλεπομένων από τον Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας προθεσμιών, αφότου συμπληρωθεί ο φάκελος της υπόθεσης με τα απαιτούμενα 
έγγραφα. Όσες αιτήσεις στερούνται δικαιολογητικών, τοπογραφικού και πλήρους φακέλου δεν θα 

εξετάζονται από την Επιτροπή.  

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση. 

Συνημμένα: 

1. συμπληρωματική αίτηση εξαγοράς 
Ο 

Πρόεδρος  

2. συμπληρωματική αίτηση μη προβολής 

δικαιωμάτων επί κυριότητας ακινήτου 

 

 

 

Κυριακού Νικόλαος 

 
 
…………………………………………………………………………………………………………... 



*όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
** Οι διατάξεις του παρόντος νόμου (ν. 4061/12) δεν εφαρμόζονται σε ανταλλάξιμες εκτάσεις, δάση, δασικές ή 

αναδασωτέες εκτάσεις, προστατευόμενες περιοχές των άρθρων 18 και 19 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160), χώρους και 

ζώνες μνημείων που προστατεύονται από την  αρχαιολογική υπηρεσία, αιγιαλό και παραλίες, όπως ορίζονται από 

τις διατάξεις του ν. 2971/ 2001 (Α΄ 285), καθώς και σε άλλες προστατευόμενες, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, περιοχές. 
 
 
 
 



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ  
ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. …………….. 

ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ 
Του άρθρου 23  

του Ν. 4061/2012 
(ΦΕΚ 66 Α’/22-3-2012) 

ΕΠΩΝΥΜΟ: 

 

ΟΝΟΜΑ: 

 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ:  

 

Τ. Κ. :  

 

ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ: 

 

ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤ. : 

 

ΑΦΜ : 

Δ.Ο.Υ. : 
 
ΤΗΛ. : 
 
Θέμα: «ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑ 
ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ (κατά περίπτωση):   
1. Βεβαίωση Δασικής Υπηρεσίας 

2. Βεβαίωση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας 

3. Βεβαίωση Κτηματικής Υπηρεσίας 

4. Αποδεικτικά στοιχεία για την άσκηση διακατοχικών 

πράξεων επί του συγκεκριμένου ακινήτου πριν την 5-6-

1993 με την πεποίθηση ότι ήταν κύριος αυτού, όπως 

πράξεις αποδοχής κληρονομιάς, πράξεις δωρεάς, ιδιωτικά 

συμφωνητικά βέβαιης χρονολογίας, έκθεση γεωπόνου που 

βεβαιώνει την ηλικία των δένδρων που τυχόν έχουν 

φυτευτεί στο ακίνητο κλπ. Οι ένορκες βεβαιώσεις δεν 

αποτελούν μέσο απόδειξης για την κατοχή του ακινήτου. 

5. …………………………………………………………………………………….. 
6. …………………………………………………………………….………………. 
7. …………………………………………………………………………………….. 
8. …………………………………………………………………………………….. 
ΚΙΛΚΙΣ,           -       - 2014 
*(Σε περίπτωση που η περιοχή έχει ενταχθεί στο Εθνικό 
Κτηματολόγιο) 

 ΠΡΟΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΗΣ 

ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 

 
Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ.  …………………. 

αίτησης εξαγοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν. 4061/2012, ακινήτου του Δήμου 

……………………………………………………… με εμβαδόν 

…………………………τ.μ.(αρ.τεμαχίου………….……. 

Αγρόκτημα-Συνοικισμός 

…………………………….έτος διανομής…………………), 

με ΚΑΕΚ*………………………………………………………, 

σας υποβάλλω συνημμένα τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά, προκειμένου να εξεταστεί 

από την Επιτροπή, αν το αίτημά μου 

ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 

παρ. 3 και του άρθρου 23 του Ν.4061/2012 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

             
                                

Ο ΑΙΤΩΝ ή Η ΑΙΤΟΥΣΑ  
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ  ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
1. Τοπογραφικό διάγραμμα (σε αναλογική και ψηφιακή μορφή) συντεταγμένο από ιδιώτη  Μηχανικό  στο 
ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς (Ε.Γ.Σ.Α. ΄87), το οποίο θα περιλαμβάνει :  

 Πίνακα συντεταγμένων των κορυφών του ακινήτου σε  Ε.Γ.Σ.Α. ΄87 και στο δίκτυο διανομής  
 Συσχέτιση του ακινήτου με απόσπασμα του κυρωμένου  διαγράμματος  διανομής 
 Συσχέτιση του ακινήτου με το υπόβαθρο του Εθνικού Κτηματολογίου, σε περιοχές που έχουν ενταχθεί 
 Αποτύπωση του περιγράμματος τυχόν υπάρχοντος αυθαιρέτου κτίσματος με περιμετρικές διαστάσεις και 

αποστάσεις από τα όρια του κατεχόμενου ακινήτου, ορισμένο με ορθογώνιες συντεταγμένες στο κρατικό 
σύστημα συντεταγμένων  

 Αναγραφή όρων δόμησης της περιοχής  
 Δήλωση μηχανικού  
 Απόσταση του ακινήτου από θάλασσα-λίμνη-ποταμό και συσχέτιση με τυχόν καθορισμένη γραμμή 

αιγιαλού και παραλίας και βεβαίωση ότι δεν αποτελεί δημόσιο κτήμα 
 Οδοιπορικό σκαρίφημα 
 προσδιορισμός πρόσβασης σε δρόμο εάν η πρόσβαση γίνεται μέσω κοινοχρήστου  

 εφόσον η αίτηση αφορά σε τμήμα κοινοχρήστου και η ικανοποίηση του αιτήματος προκαλεί κατάτμηση, 
απαιτείται να εμφανίζονται επάνω στο τοπογραφικό διάγραμμα οι όροι δόμησης του κοινοχρήστου πριν 
και μετά από την αιτούμενη κατάτμηση και η κατάσταση του εναπομείναντος κοινοχρήστου τεμαχίου 
δηλαδή εάν το ακίνητο που θα απομείνει στο Δημόσιο μετά την κατάτμηση είναι άρτιο και 
οικοδομήσιμο. (αρ. 37 παρ 11 (3) του Ν.4235/14) 

 Να εμφανίζεται το ΓΠΣ, εφόσον υπάρχει, στο απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος και επάνω 
στο ΓΠΣ να φαίνεται η θέση του τμήματος προς παραχώρηση. 

 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΕ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ  

 Αποτύπωση ομόρων ακινήτων με υλοποιημένα όρια  
 Περίγραμμα του οικοδομικού τετραγώνου και τους δρόμους που το περιβάλλουν με τα πλάτη και τις 

ονομασίες τους , σύμφωνα με  το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο με προσδιορισμένες τις ρυμοτομικές  και 
οικοδομικές γραμμές  

 Απόσπασμα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και της τυχόν πράξης εφαρμογής και τα στοιχεία 
αυτής  

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΕ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ  
 Οδοιπορικό σκαρίφημα που απεικονίζει το γήπεδο με αποστάσεις από κοντινά σημεία (εκκλησίες , 

δημόσιους δρόμους κλπ) κατά τρόπο που η Υπηρεσία να το εντοπίσει στο έδαφος , καθώς και 
απόσπασμα χάρτη Γ.Υ.Σ. και ορθοφωτοχάρτη (όπου υπάρχει) με ένδειξη της θέσης του ακινήτου σ’ 
αυτόν. Σε περίπτωση ακινήτου που βρίσκεται σε οικισμό συμπεριλαμβάνεται και σχέδιο καθορισμού 
ορίων του οικισμού με ένδειξη της θέσης του κατεχόμενου ακινήτου 

2. Βεβαίωση αρμόδιας δασικής υπηρεσίας για το μη δασικό χαρακτήρα του ακινήτου ( σε περίπτωση ακινήτου 
σε εκτός σχεδίου περιοχή)  
3. Βεβαίωση της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας σχετικά με την υπαγωγή ή μη του ακινήτου σε καθεστώς 
προστασίας  
4. Αποδεικτικά στοιχεία για την άσκηση διακατοχικών πράξεων επί του συγκεκριμένου ακινήτου πριν την 5-
6-1993 με την πεποίθηση ότι ήταν κύριος αυτού , όπως πράξεις αποδοχής κληρονομιάς, πράξεις δωρεάς, ιδιωτικά 
συμφωνητικά βέβαιης χρονολογίας, έκθεση γεωπόνου που βεβαιώνει την ηλικία των δένδρων που τυχόν έχουν 
φυτευτεί στο ακίνητο κλπ. Οι ένορκες βεβαιώσεις δεν αποτελούν μέσο απόδειξης για την κατοχή του ακινήτου.  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον αιτούντα ή άλλες Υπηρεσίες  πρόσθετα στοιχεία για 
τη διαμόρφωση της ορθής κρίσης της. 
 

 
 

 
 



 
 
 

ΠΡΟΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 

 
 

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. …………………… αίτησης μου, ώστε 
το Δημόσιο να μην προβάλλει δικαίωμα κυριότητας σε ακίνητο 
που εμπίπτει στο τεμάχιο με αρ.  …..………….., Αγροκτήματος-
Συνοικισμού  ………………………………...  διανομής έτους ……………, 
Δήμος ………………. οδός ………………… αρ. ……… ΚΑΕΚ* 
…………………………, σε εφαρμογή του άρθρου 22 του Ν. 
4061/2012, σας υποβάλλω συνημμένα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά προκειμένου να εξεταστεί από την Επιτροπή, αν 
το αίτημά μου ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 παρ. 3 
και του άρθρου 22 του Ν.4061/2012 του Ν.4061/2012 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ 
ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ……………….. 

ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  

(Σύμφωνα με το άρθρο 22  
του Ν. 4061/2012 

(ΦΕΚ 66 Α’ / 22-3-2012)) 
 
ΕΠΩΝΥΜΟ: 

 
ΟΝΟΜΑ: 
 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : 
 
ΠΕΡΙΟΧΗ:  

 
Τ. Κ. :  
 
ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ: 
 
ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤ. : 
 

ΑΦΜ : 
 
Δ.Ο.Υ. : 
 
ΤΗΛ. : 
 
Θέμα: «ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗ 
ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:   
1. Βεβαίωση Δασικής Υπηρεσίας 

2. Βεβαίωση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας 

3. Βεβαίωση Κτηματικής Υπηρεσίας 

4. Δήλωση ένταξης τυχόν αυθαιρέτου 

κτίσματος  στο ακίνητο και βεβαίωση 

ιδιώτη μηχανικού 

 
 
 
ΚΙΛΚΙΣ,       -        -2014 
 
* (Σε περίπτωση που η περιοχή 
έχει ενταχθεί στο Κτηματολόγιο) 

 

Σε περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι δεν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 22, σας υπενθυμίζω ότι 
παρακαλώ: 

 να προχωρήσετε          να μην προχωρήσετε 

σε εφαρμογή του άρθρου 23 του ιδίου νόμου για εξαγορά του 
ακινήτου. 

 
 
 
 
Ο ΑΙΤΩΝ Ή Η ΑΙΤΟΥΣΑ 
 
 

 
 

 
 
 



ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
 

1. Τοπογραφικό διάγραμμα (σε αναλογική και ψηφιακή μορφή) συντεταγμένο από ιδιώτη  
Μηχανικό  στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς (Ε.Γ.Σ.Α. ΄87) , το οποίο θα περιλαμβάνει :  

 Πίνακα συντεταγμένων των κορυφών του ακινήτου σε  Ε.Γ.Σ.Α. ΄87 και στο δίκτυο διανομής  
 Συσχέτιση του ακινήτου με απόσπασμα του κυρωμένου  διαγράμματος  διανομής 
 Συσχέτιση του ακινήτου με το υπόβαθρο του Εθνικού Κτηματολογίου, σε περιοχές που έχουν 

ενταχθεί 
 Αποτύπωση του περιγράμματος τυχόν υπάρχοντος αυθαιρέτου κτίσματος με περιμετρικές 

διαστάσεις και αποστάσεις από τα όρια του κατεχόμενου ακινήτου, ορισμένο με ορθογώνιες 
συντεταγμένες στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων  

 Αναγραφή όρων δόμησης της περιοχής  
 Δήλωση μηχανικού  
 Απόσταση του ακινήτου από θάλασσα-λίμνη-ποταμό και συσχέτιση με τυχόν καθορισμένη 

γραμμή αιγιαλού και παραλίας  
 Οδοιπορικό σκαρίφημα 
 προσδιορισμός πρόσβασης σε δρόμο εάν η πρόσβαση γίνεται μέσω κοινοχρήστου  
 εφόσον η αίτηση αφορά σε τμήμα κοινοχρήστου και η ικανοποίηση του αιτήματος προκαλεί 

κατάτμηση, απαιτείται να εμφανίζονται επάνω στο τοπογραφικό διάγραμμα οι όροι δόμησης 
του κοινοχρήστου πριν και μετά από την αιτούμενη κατάτμηση και η κατάσταση του 
εναπομείναντος κοινοχρήστου τεμαχίου δηλαδή εάν το ακίνητο που θα απομείνει στο 
Δημόσιο μετά την κατάτμηση είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. (αρ. 37 παρ 11 (3) του 
Ν.4235/14) 

 Γενικό πολεοδομικό Σχέδιο εφόσον υπάρχει 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΕ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ  

 Αποτύπωση ομόρων ακινήτων με υλοποιημένα όρια  
 Περίγραμμα του οικοδομικού τετραγώνου και τους δρόμους που το περιβάλλουν με τα 

πλάτη και τις ονομασίες τους , σύμφωνα με  το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο με 
προσδιορισμένες τις ρυμοτομικές  και οικοδομικές γραμμές  

 Απόσπασμα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και της τυχόν πράξης εφαρμογής και τα 
στοιχεία αυτής  

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΕ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ  
 Οδοιπορικό σκαρίφημα που απεικονίζει το γήπεδο με αποστάσεις από κοντινά σημεία 

(εκκλησίες , δημόσιους δρόμους κλπ) κατά τρόπο που η Υπηρεσία να το εντοπίσει στο 
έδαφος , καθώς και απόσπασμα χάρτη Γ.Υ.Σ. και ορθοφωτοχάρτη (όπου υπάρχει) με ένδειξη 
της θέσης του ακινήτου σ’ αυτόν. Σε περίπτωση ακινήτου που βρίσκεται σε οικισμό 
συμπεριλαμβάνεται και σχέδιο καθορισμού ορίων του οικισμού με ένδειξη της θέσης του 
κατεχόμενου ακινήτου 

2. Βεβαίωση αρμόδιας δασικής υπηρεσίας για το μη δασικό χαρακτήρα του ακινήτου ( σε 
περίπτωση ακινήτου σε εκτός σχεδίου περιοχή)  
3. Βεβαίωση της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας σχετικά με την υπαγωγή ή μη του 
ακινήτου σε καθεστώς προστασίας  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον αιτούντα ή άλλες Υπηρεσίες  
πρόσθετα στοιχεία για τη διαμόρφωση της ορθής κρίσης της. 
 


