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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ……… 
 
 

Σας υποβάλλω την παρούσα αίτηση και τα συνηµµένα 
δικαιολογητικά, ώστε το ∆ηµόσιο να µην προβάλλει δικαίωµα 
κυριότητας σε ακίνητο που εµπίπτει στο τεµάχιο µε αρ.  
…..……….., Αγροκτήµατος  ……………………………...  διανοµής 
έτους………………,   ∆ήµος ………………. οδός ……………………αρ. ……… 
ΚΑΕΚ* ……………… …………, σε εφαρµογή του άρθρου 22 του Ν. 
4061/2012, καθόσον: 

(Εναλλακτικά) 

1)  ως νοµέας του ακινήτου (ή ο δικαιοπάροχός µου) το 

απέκτησα µε τη µε αρ. …………………………. συµβολαιογραφική 
πράξη αγοροπωλησίας που µεταγράφηκε πριν την 5-6-1993 και 
κατά τη σύναψη της σύµβασης δε γνώριζα ότι αγόραζα από 
αυθαίρετο κάτοχο του τεµαχίου µε αριθµ………….. του 
Αγροκτήµατος  ……………………….  διανοµής έτους…………… 

2)  το απέκτησα µε το µε αρ. ………………παραχωρητήριο  που 

δεν µεταγράφηκε αν και απαιτούνταν η µεταγραφή του  εντός 
συγκεκριµένης προθεσµίας. 

3)  το απέκτησα µε το µε αρ. ……………….παραχωρητήριο που 

εκδόθηκε από αναρµόδιο διοικητικό όργανο ή βάσει πράξης 
δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, µόνο ως προς το εµβαδόν 
του παραχωρούµενου ακινήτου. 

4)  κρίθηκα δικαιούχος οικοπέδου ή κλήρου βάσει των 

διατάξεων του Αγροτικού Κώδικα µε την µε αρ. ……………… 
Απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων, όµως, τα αρµόδια 
όργανα δεν µε εγκατέστησαν, νόµιµα, στο δικαιούµενο ακίνητο, 
ούτε εξέδωσαν παραχωρητήριο, ούτε µε κήρυξαν έκπτωτο, αλλά 
εγκαταστάθηκα ο ίδιος σε αυτό αφού είχα ήδη καταβάλλει τίµηµα 
για την εξαγορά της έκτασης. 

Έλαβα γνώση των απαιτούµενων δικαιολογητικών, που 
αναφέρονται στη δεύτερη σελίδα της παρούσας αίτησης και τα 
οποία θα προσκοµίσω σε εύλογο χρόνο στην Επιτροπή 
προκειµένου να εξεταστεί, αν το αίτηµά µου ικανοποιεί τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 1 παρ. 3 και του άρθρου 22 του 
Ν.4061/2012. 

 
ΑΙΤΗΣΗ 

ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  

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

(ΦΕΚ 66 Α’ / 22-3-2012)) 
 

ΕΠΩΝΥΜΟ: 

 

ΟΝΟΜΑ: 

 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ:  

 

Τ. Κ. :  

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 

 

ΑΡ. ∆ΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤ. : 

 

ΑΦΜ : 

 

∆.Ο.Υ. : 

 
Θέµα: «ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΜΗ 
ΠΡΟΒΟΛΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 
∆ΗΜΟΣΙΟ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:   
1. Τοπογραφικό διάγραµµα σε 
συντεταγµένες Ε.Γ.Σ.Α. ΄ 87 
2. Επικυρωµένο αντίγραφο 
ταυτότητας αιτούντος (σε 
περίπτωση που η αίτηση δεν 
υποβάλλεται αυτοπροσώπως) 
3. Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας και 
πιστοποιητικού µεταγραφής ή 
παραχωρητηρίου ή Απόφασης 
Επιτροπής Απαλλοτριώσεων (κατά 
περίπτωση) 
4. Κτηµατολογικό φύλλο και 
απόσπασµα κτηµατολογικού 
διαγράµµατος* 
 
  (πόλη)…..,         -        -    2015 
 
* (Σε περίπτωση που η περιοχή 
έχει ενταχθεί στο Κτηµατολόγιο) 

* * (Σε περίπτωση που η αίτηση 
κατατεθεί πριν τις 30-06-2014 θα 
ληφθεί υπόψη η τελευταία 
παράγραφος) 

 

 

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

 να προχωρήσετε          να µην προχωρήσετε 

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

 
 
 
 
Ο ΑΙΤΩΝ Ή Η ΑΙΤΟΥΣΑ 
 
 

 
 



 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ 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  

• ∆ήλωση µηχανικού  

• Απόσταση του ακινήτου από θάλασσα και συσχέτιση µε τυχόν καθορισµένη γραµµή αιγιαλού και 

παραλίας  

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΕ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 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 ΣΧΕ∆ΙΟΥ 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. Βεβαίωση αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονοµικών  ότι το ακίνητο δεν 

βρίσκεται σε ζώνη αιγιαλού και παραλίας (σε περίπτωση ακινήτου σε παραθαλάσσια ή παρόχθια 

περιοχή) 

 

5. ∆ήλωση ένταξης τυχόν αυθαιρέτου κτίσµατος  στο ακίνητο και βεβαίωση ιδιώτη µηχανικού, 

όπως προβλέπεται από την παρ. 4 του άρθρου 23 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ . 209 Α’ ) και την παρ. 16 

του άρθρου 49 του Ν. 4030/2011  (σε περίπτωση ύπαρξης αυθαιρέτου κτίσµατος στο κατεχόµενο 

ακίνητο , που ανεγέρθηκε πριν την  5-6-1993 . Επισηµαίνεται ότι  ο χρόνος  κατασκευής  πρέπει να 

αποδεικνύεται από δηµόσιο έγγραφο , αεροφωτογραφία ,  παλαιό τίτλο ιδιοκτησίας κλπ. )  

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει από τον αιτούντα ή άλλες Υπηρεσίες  πρόσθετα 

στοιχεία για τη διαµόρφωση της ορθής κρίσης της. 


