
 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ  
 

 

 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ………………………. 
ή ΔΝΣΗ ΔΑΣΩΝ………………….. 

 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
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  Ημερομηνία υποβολής: 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ: 

Α.1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Επώνυµο 

Όνοµα 

Τόπος γέννησης Ηµ/νία γέννησης:(Ηµέρα/µήνας/έτος)       

Α.Φ.Μ.          
 

Αριθµός Ταυτότητας/Διαβατηρίου  

Εκδούσα Αρχή Ηµεροµηνία Έκδοσης:(Ηµέρα/µήνας/έτος)       

Επώνυμο Πατρός Όνοµα Πατρός 

Επώνυµο µητρός Όνοµα µητρός 

Επώνυµο συζύγου Όνοµα συζύγου 

Α.1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Επωνυµία Διακριτικός τίτλος 

Νοµική Μορφή Ημερομηνία σύστασης Έδρα Α.Φ.Μ. 

Α.1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ/ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Τόπος Κατοικίας Οδός Αριθµός Ταχ. Κώδικας 

Τηλέφωνο σταθερό Τηλέφωνο κινητό FAX Ε-mail 

A.2.1 ΟΡΙΣΜΟΣ /ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
(1)

 (Για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης):  Σε 

περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης µε επικύρωση του 
γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου. 

Επώνυµο Όνοµα Επώνυµο Πατρός Όνοµα Πατρός 

Τόπος Κατοικίας Οδός Αριθµός Ταχ. Κώδικας 

Τηλέφωνο σταθερό Τηλέφωνο κινητό FAX Ε-mail 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
(2)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(1) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόµενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να    
παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος).  

(2) «'Οποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά 
µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών 
µηνών.Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή 
σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντος τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται 
με κάθειρξη µέχρι 10 ετών, εάν το όφελος ή η βλάβη υπερβαίνουν το ποσό των είκοσι 

πέντε εκατοµµυρίων (25.000.000) δρχ. (αντικ. της παρ. 6 από την παρ. 13 του άρθρου 2 
του Ν. 2479/97, ΦΕΚ-67 Α'). 

 
 
 

(Ημερομηνία)…………………. 
 
 
 
 

(Υπογραφή) 

       
 

1 
Τα γκρι πεδία συµπληρώνονται από την υπηρεσία 



 

 

 

 
 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΦΟΡΑ Η ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ 
(στα πλαίσια της διαδικασίας του άρθρου 14 του Ν. 998/79 (ΦΕΚ 289/Α΄/29-12-1979 όπως ισχύει). 

Περιφερειακή Ενότητα  Δήµος  

Δηµοτική Ενότητα  Τοπική /Δηµοτική 
Κοινότητα 

 

Τοπωνύµιο  

Εµβαδόν έκτασης (τ.µ.)  
 

Οι κορυφές του πολυγώνου της έκτασης προσδιορίζονται στο έδαφος  ΝΑΙ    ΟΧΙ   

 
Γ.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

  
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

 

 1 
 

Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 
 

 

 2 
Υπεύθυνη  δήλωση  µε  περιεχόμενο  ότι  «έχω  έννομο  συμφέρον  επί  της  υπό  χαρακτηρισμό 
έκτασης», στην οποία και να δικαιολογείται το έννομο συμφέρον αυτό. 

 
 

 3 
Εξουσιοδότηση  ορισμού  εκπροσώπου  για   την   υποβολή  της   παρούσας  αίτησης  και   τις 
απαιτούμενες ενδεχομένως ενέργειες αντί αυτού (µε επικύρωση του γνησίου της υπογραφής) 

 
 

 4 
Τίτλοι ή αποδεικτικά κυριότητας ή άδειες νομίμου αλλαγής χρήσης της έκτασης σύμφωνα µε τις 
διατάξεις της δασικής νομοθεσίας ή διάθεσή τους σύμφωνα µε τις διατάξεις της αγροτικής 
νομοθεσίας στην περίπτωση των εποικιστικών δασικών εκτάσεων (Φωτοαντίγραφα). 

 

 
 

 5 

Αριθμός ….………(…) τοπογραφικά διαγράμματα 
2

 

(σε  ψηφιακή  και  αναλογική  μορφή)  αρμοδίως    υπογεγραμμένα,  τα  οποία  έχουν  συνταχθεί 
σύμφωνα µε τα υποδείγματα και τα περιεχόμενα των τοπογραφικών διαγραμμάτων εκτός σχεδίου, 
που έχουν αναρτηθεί  στον ιστότοπο του ΥΠΕΚΑ στις 17.01.2013. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων 
του ν.4030/2011. 
Από τα ανωτέρω υποδείγματα δεν κρίνονται απαραίτητα τα κάτωθι στοιχεία: «α) Πλήρη 
υψομετρική αποτύπωση του γεωτεμαχίου. Απόδοση υψομέτρων στις κορυφές του γεωτεμαχίου και 
όπου απαιτείται απόδοση υψομετρικών καμπυλών ή άλλων χαρακτηριστικών υψομετρικών 
σημείων. β)Φωτογραφίες του ακινήτου και απεικόνιση της θέσης λήψης αυτών.» 

 

 
 
 
 

 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

 

 

 
Ημερομηνία…………../..……/201 

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΑΙΤΟΥΣΑ 
 

 
 

 

(Υπογραφή) 
 
 
 
 

  
    2 

Ο αριθμός των τοπογραφικών διαγραμμάτων είναι σύμφωνα µε το πίνακα διανομής. 

 
* Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης ο αιτούμενος   υποχρεούται 

εντός δέκα(10) ημερών  να αποστείλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να 
εξετασθεί η υπόθεσή του. Σε περίπτωση αυτοπρόσωπης υποβολής της αίτησης τα 

δικαιολογητικά κατατίθενται µε την αίτηση. 


