
Σελίδα 1 από 2 

ΑΙΤΗΣΗ –ΔΗΛΩΣΗ 

(Όπως στην ταυτότητα ή Διαβατήριο) 

 

Επώνυμο          : ________________________________________ 

Όνομα              : _______________________________________ 

Ονοματεπώνυμο πατέρα:………………………………………………. 

Ονοματεπώνυμο μητέρας:……….…………………… 

Ονοματεπώνυμο Συζύγου:…………………………... 

Έτος γέννησης:………………………………………. 

Α.Δ.Τ. ή Διαβατηρίου / Εκδούσα Αρχή / Ημερομηνία έκδοσης:  

……….…………………………..……………………. 

------------------------------------------------------------------ 

Α.Φ.Μ.             :………………………………………. 

Δημότης            :………………………..……………. 

(Δ/νση κατοικίας) 

Οδός                 :………………………………………. 

Αριθμός           :……………………………………….. 

Πόλη ή Χωριό :………………………………………. 

Τηλ.                  :………………………………………. 

 

Κοζάνη  ………/………/ 20……. 

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:   

1. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου 

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (πρόσφατο) 

3. Αντίγραφο βεβαίωσης δηλωθείσας περιουσιακής 

κατάστασης  (πρόσφατη) 

4. Αντίγραφο Ε1 – Δήλωσης Εισοδήματος φορολογικού 

έτους 2014 

Ειδικά για τους Επαγγελματίες 

  Έντυπο Ε3 της Δ.Ο.Υ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός Αίτησης: _______________________________ 

 

ΠΡΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΚΑΙ  ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΗΣ & ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΕΝΤΑΥΘΑ 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13, §6 του Ν. 

4273/2014  (Μετεγκατάσταση ή μεταφορά οικισμού για 

κοινή ωφέλεια λόγω εξορυκτικής δραστηριότητας) και την 

Απόφαση 73208/14894/29-10-2014, του Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας 

περί παραχώρησης κοινόχρηστης έκτασης 1.258.081τ.μ. από 

τα αγροκτήματα Αργίλου και Λευκόβρυσης  για την 

μετεγκατάσταση οικισμού Ποντοκώμης, 

 

παρακαλώ όπως μου παραχωρηθεί οικόπεδο στο νέο 

οικισμό Ποντοκώμης και δηλώνω ότι εκτός από τα 

συνημμένα δικαιολογητικά θα προσκομίσω και κάθε άλλο 

δικαιολογητικό ζητηθεί από την Επιτροπή σας. 

Δηλώνω ρητά ότι, σύμφωνα με το Ν.2472/97 

συγκατατίθεμαι για τη συλλογή, τήρηση και επεξεργασία 

από την επιτροπή σας και τα βοηθητικά αυτής πρόσωπα 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που δηλώνω με 

την παρούσα αίτηση, για τον καθορισμό των δικαιούχων 

οικοπέδων σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 13 του 

Ν.4273/14  και είμαι ενήμερος ότι τα συλλεχθέντα στοιχεία 

και δικαιολογητικά ή στοιχεία που αυτεπάγγελτα συλλέξει 

η Επιτροπή σας μπορούν να τύχουν επεξεργασίας κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 2472/97.   

 

Ο/Η ΑΙΤ……………… 

 

 

                                         (υπογραφή) 



Σελίδα 2 από 2 

Επώνυμο          : ______________________________________ Όνομα    : ________________________________________ 

Ονοματεπώνυμο πατέρα:………………………………………………. Ονοματεπώνυμο μητέρας:………………………………………………. 

 

δηλώνω ότι: 

1. Είμαι ιδιοκτήτης του υπ’ αρ. …….……….. οικοπέδου (με βάση τον πίνακα της διανομής του Υπ.Γεωργίας) στο 

Ο.Τ. ………..…………. του οικισμού, επιφάνειας ..…………….. τ.μ., σε ποσοστό ….…….%, με είδος δικαιώματος 

……………………………………………………………………….. (πλήρη κυριότητα/ψιλή κυριότητα/επικαρπία) και ιδιοκτήτης 

της κύριας οικοδομής συνολικής επιφάνειας ………………… τ.μ., σε ποσοστό ……....…%, κύριας χρήσης 

………………………………….. που έχει  ανεγερθεί στην ιδιοκτησία μου και η οποία είναι 

……………………………………………………………………………. (κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία μου ή χρησιμοποιείται για 

την επαγγελματική  μου δραστηριότητα) με κύρια χρήση ………………………………….. 

2. Είμαι ιδιοκτήτης του υπ’ αρ. …….……….. οικοπέδου (με βάση τον πίνακα της διανομής του Υπ.Γεωργίας) στο 

Ο.Τ. ………..…………. του οικισμού, επιφάνειας ..…………….. τ.μ., σε ποσοστό ….…….%, με είδος δικαιώματος 

……………………………………………………………………….. (πλήρη κυριότητα/ψιλή κυριότητα/επικαρπία) και ιδιοκτήτης 

της κύριας οικοδομής συνολικής επιφάνειας ………………… τ.μ., σε ποσοστό ……....…%, κύριας χρήσης 

………………………………….. που έχει  ανεγερθεί στην ιδιοκτησία μου και η οποία είναι 

……………………………………………………………………………. (κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία μου ή χρησιμοποιείται για 

την επαγγελματική  μου δραστηριότητα) με κύρια χρήση ………………………………….. 

3. Είμαι ιδιοκτήτης του υπ’ αρ. …….……….. οικοπέδου (με βάση τον πίνακα της διανομής του Υπ.Γεωργίας) στο 

Ο.Τ. ………..…………. του οικισμού, επιφάνειας ..…………….. τ.μ., σε ποσοστό ….…….%, με είδος δικαιώματος 

……………………………………………………………………….. (πλήρη κυριότητα/ψιλή κυριότητα/επικαρπία) και ιδιοκτήτης 

της κύριας οικοδομής συνολικής επιφάνειας ………………… τ.μ., σε ποσοστό ……....…%, κύριας χρήσης 

………………………………….. που έχει  ανεγερθεί στην ιδιοκτησία μου και η οποία είναι 

……………………………………………………………………………. (κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία μου ή χρησιμοποιείται για 

την επαγγελματική  μου δραστηριότητα) με κύρια χρήση ………………………………….. 

4. Επίσης δηλώνω ότι …….………………………………………………………………………………………………………………………………………  

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

 

 

        

Ο/Η ΑΙΤ……………… 

(υπογραφή) 

 

  


