Στην πρώτη σελίδα του Αποσπάσματος του
Κτηματολογικού «ΑΚΠ» Πίνακα , Έντυπο Α,
εμφανίζονται τα στοιχεία προσώπου και οι κωδικοί
ιδιοκτησίας για τα δικαιώματα:
1. που δηλώθηκαν και είναι έγκυρα,
2. που δηλώθηκαν και απορρίφθηκαν,
3. που δεν δηλώθηκαν, αλλά προέκυψαν από
προσκομισθέντα στοιχεία μετά την επεξεργασία
(φερόμενα δικαιώματα) και πρέπει να δηλωθούν.

Έλεγχος στοιχείων προσώπου
(ονοματεπώνυμο, στοιχεία ταυτότητας,
διεύθυνση, ΑΦΜ, στοιχεία επικοινωνίας
κ.λπ).
Κωδικοί ιδιοκτησίας για τους οποίους
υποβλήθηκε δήλωση και τα δικαιώματα
κρίθηκαν έγκυρα.

Κωδικοί ιδιοκτησίας για τους οποίους
υποβλήθηκε δήλωση και τα δικαιώματα
απορρίφθηκαν. Αναγράφεται και ο
λόγος απόρριψης.

Στοιχεία δικαιωμάτων που δεν
δηλώθηκαν, αλλά προέκυψαν από την
επεξεργασία της κτηματογράφησης
(φερόμενα δικαιώματα).

Για κάθε κωδικό ιδιοκτησίας που δηλώθηκε και το
δικαίωμα είναι έγκυρο ακολουθεί το «ΕΝΤΥΠΟ Α1» που
περιλαμβάνει αναλυτικά τα στοιχεία του ακινήτου, του
δικαιώματος και των συνιδιοκτητών.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν περιλαμβάνεται «ΕΝΤΥΠΟ Α1» για τα
απορριφθέντα και τα μη δηλωμένα δικαιώματα
(φερόμενα).

Οι παρατηρήσεις που αφορούν στη διεκδίκηση από τη Δ/νση
Δασών και οι κατηγορίες διεκδίκησης:
1.«ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ xxx Τ.Μ.
ΔΙΕΚΔΙΚΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ (Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ).»
Δεν χρειάζεται να προβείτε σε καμία ενέργεια καθώς το
δικαίωμα της Δ/νσης επί του διεκδικούμενου τμήματος έχει
απορριφθεί. Η εν λόγω παρατήρηση είναι απλά
ενημερωτική.
2.«ΣΤΟ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΜΗΜΑ ΕΜΒΑΔΟΥ xxx Τ.Μ.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ (Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ).»
Στο διεκδικούμενο τμήμα έχει προκιθεί η Δ/νση Δασών και
πρέπει να εξετάσετε, εάν ισχύουν οι προϋποθέσεις που
αναλύονται παρακάτω.
3.«ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
(Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ).»
Η Δ/νση Δσών διεκδικεί όλο το γεωτεμάχιο, αλλά το
δικαίωμά της έχει απορριφθεί και δεν χρειάζεται να
προβείτε σε καμία ενέργεια. Η εν λόγω παρατήρηση είναι
απλά ενημερωτική.

Αριθμός πρωτοκόλλου
δήλωσης και κωδικός
ιδιοκτησίας

Στοιχεία ακινήτου (εμβαδόν,
χρήση, διεύθυνση, θέση, ΤΚ,
στοιχεία κτίσματος εάν
υπάρχει, στοιχεία διηρημένης
ιδιοκτησίας εάν υπάρχει κ.τ.λ.).

Στοιχεία δικαιώματος (είδος
και ποσοστό δικαιώματος,
στοιχεία τίτλου, στοιχεία
μεταγραφής, αιτία κτήσης).

Στοιχεία
συνιδιοκτητών.

Απόσπασμα του Κτηματολογικού Διαγράμματος
«ΑΚΔ» , Έντυπο Α2, υπάρχει μόνο για τους
κωδικούς ιδιοκτησίας που δηλώθηκαν και τα
δικαιώματα είναι έγκυρα.
Στην πρώτη σελίδα του Αποσπάσματος
Κτηματολογικού Διαγράμματος «ΑΚΔ»
περιλαμβάνεται απόσπασμα του χάρτη.

Με κόκκινο περίγραμμα εμφανίζεται το όριο του
γεωτεμαχίου και με άσπρο περίγραμμα τα όρια των
όμορων ιδιοκτησιών. Εμφανίζονται επιπλέον οι ΚΑΕΚ του
εν λόγω γεωτεμαχίου και των ομόρων. Εάν υπάρχουν επί
του γεωτεμαχίου κτίσματα, κάθετες ιδιοκτησίες,
δουλείες και διεκδικούμενη δασική έκταση τότε θα
φαίνονται στο απόσπασμα όπως στο υπόμνημα.

Εμφανίζεται το εμβαδόν γεωτεμαχίου όπως
υπολογίστηκε στη διαδικασία της κτηματογράφησης,
το εμβαδόν της δήλωσης/τίτλου, η αποδεκτή
απόκλιση εμβαδού και το εμβαδόν διεκδικούμενης
δασικής έκτασης (εφόσον υπάρχει). Εάν η διαφορά
μεταξύ Εμδαδού Κτηματογράφης και Εμβαδού
δήλωσης/τίτλου είναι εντός της αποδεκτής απόκλισης
ΔΕΝ χρειάζεται να προβείτε σε αίτηση επανεξέτασης.
Η διεκδίκηση από τη Δ/ νση Δασών εμφανίζεται είτε
έχει προκριθεί το δικαίωμά της επί του
διεκδικούμενου τμήματος είτε όχι. Πρέπει να
συνεξεταστεί με την παρατήρηση που υπάρχει στο
Απόσπασμα Κτηματολογικού Πίνακα.

Στη δεύτερη σελίδα του Αποσπάσματος Κτηματολογικού
Διαγράμματος «ΑΚΔ» περιλαμβάνεται:
• πίνακας με τους ΚΑΕΚ των όμορων γεωτεμαχίων και τα
ονοματεπώνυμα των ιδιοκτητών τους

Πίνακας με τους ΚΑΕΚ των
όμορων γεωτεμαχίων και τα
ονοματεπώνυμα των
αντίστοιχων ιδιοκτητών.

• πίνακας με τις συντεταγμένες του
γεωτεμαχίου.

Πίνακας με τις συντεταγμένες
του γεωτεμαχίου.

