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ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΤΝΗΜΜΕΝΑ ανά κατηγορία διοικητικών πράξεων 

ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΗ ΦΑΛΜΑΣΩΝ / ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΝΣΙΡΡΗΕΩΝ ΣΟΝ ΔΑΙΚΟ ΧΑΡΣΗ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 

 

Α. ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ ΣΗ Δ/ΝΗ ΔΑΩΝ & ΕΕΔΑ / ΣΕΕΑ 

 Πράξη Χαρακτηριςμοφ (τελεςίδικη) 

1. αντίγραφο τθσ Σελεςιδικίασ 

2. αντίγραφο τθσ Πράξθσ Χαρακτθριςμοφ 

3. αντίγραφο των αποφάςεων Επιτροπισ Επίλυςθσ Δαςικϊν Αμφιςβθτιςεων (ΕΕΔΑ) ι τθσ Σεχνικισ Επι-

τροπισ Εξζταςθσ Αμφιςβθτιςεων (ΣΕΕΑ) (μόνο εφόςον είχε εξεταςτεί από επιτροπζσ) 

4. τοπογραφικό διάγραμμα που ςυνοδεφει τθν Πράξθ Χαρακτθριςμοφ (ι τισ αποφάςεισ των Επιτροπϊν, 

εφόςον ζγινε το βιμα αυτό) και ψθφιακό αρχείο αυτοφ (AutoCAD DWG/DXF) 

ΗΜΕΙΩΗ: αν το τοπογραφικό διάγραμμα ΔΕΝ ιταν εξαρτθμζνο ςε ςφςτθμα ςυντεταγμζνων ΕΓ-

Α’87, ςυςτινεται θ προςκόμιςθ  νζου τοπογραφικοφ και ψθφιακοφ αρχείου αυτοφ, προσ ζλεγχο 

αποδοχισ / επικαιροποίθςθσ, για τθν ενςωμάτωςθ ςτον Δαςικό Χάρτθ. Πράξεισ και Σελεςιδικίεσ που 

είχαν εκδοκεί με τοπογραφικό που περιείχε ςυντεταγμζνεσ ΕΓΑ’87 δεν επικαιροποιοφνται 

5. φωτοαντίγραφο ταυτότθτασ 

6. αποδεικτικό ζννομου ςυμφζροντοσ (αντίγραφο ςυμβολαίου ι Ε9). 

 

 

 

 Πράξη Χαρακτηριςμοφ (μη τελεςίδικη) – ΑΝΣΙΡΡΗΕΙ ΑΣΕΛΩ 

1. αντίγραφο τθσ Πράξθσ Χαρακτθριςμοφ 

2. αντίγραφο των αποφάςεων Επιτροπισ Επίλυςθσ Δαςικϊν Αμφιςβθτιςεων (ΕΕΔΑ) ι τθσ Σεχνικισ Επι-

τροπισ Εξζταςθσ Αμφιςβθτιςεων (ΣΕΕΑ) (μόνο εφόςον είχε εξεταςτεί από επιτροπζσ) 

3. τοπογραφικό διάγραμμα που ςυνοδεφει τθν Πράξθ Χαρακτθριςμοφ (ι τισ αποφάςεισ των Επιτροπϊν, 

εφόςον ζγινε το βιμα αυτό) και ψθφιακό αρχείο αυτοφ (AutoCAD DWG/DXF) 

ΗΜΕΙΩΗ: αν το τοπογραφικό διάγραμμα ΔΕΝ ιταν ςχεδιαςμζνο ςε ςφςτθμα ςυντεταγμζνων ΕΓ-

Α’87, ςυςτινεται θ προςκόμιςθ  νζου τοπογραφικοφ και ψθφιακοφ αρχείου αυτοφ, προσ ζλεγχο 

αποδοχισ / επικαιροποίθςθσ, για τθν υποβολι ατελοφσ αντίρρθςθσ. Πράξεισ που είχαν εκδοκεί με 

τοπογραφικό που περιείχε ςυντεταγμζνεσ ΕΓΑ’87 δεν επικαιροποιοφνται 

4. φωτοαντίγραφο ταυτότθτασ 

5. αποδεικτικό ζννομου ςυμφζροντοσ (αντίγραφο ςυμβολαίου ι Ε9) 

 

ΗΜΕΙΩΕΙ:  

1. ε περίπτωςθ που είχε υποβλθκεί αίτθμα για ζκδοςθ Πράξθσ Χαρακτθριςμοφ, αλλά δεν είχε προ-

λάβει αυτι να εκδοκεί, αντί των 1. & 2. μασ υποβάλλετε το αντίγραφο του αιτιματοσ. 

2. Η υποβολι αντίρρθςθσ ατελϊσ γίνεται μόνο μζςω του αρμόδιου ΤΑΔΧ ςτθ Δ/νςθ Δαςϊν που υ-

πάγεται θ ζκδοςθ τθσ διοικθτικισ πράξθσ. 
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Β. ΣΙΣΛΟΙ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ 

 Σίτλοσ Ανταλλαξίμου  

1. αντίγραφο του Σίτλου 

2. τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτθμζνο ςε ςφςτθμα ςυντεταγμζνων ΕΓΑ’87 ςτο οποίο κα αποτυπϊνε-

ται θ ζκταςθ και κα βεβαιϊνεται από τον ςυντάξαντα Μθχανικό ότι α) θ υπόψθ ζκταςθ ταυτίηεται ι 

αποτελεί μζροσ του ςυγκεκριμζνου τίτλου, β) αν τυχόν υπάρχει διάγραμμα του τίτλου, κα βεβαιϊνε-

ται θ ταφτιςθ τθσ ζκταςθσ με τθν εμφαινόμενθ ςτο διάγραμμα, γ) άλλωσ, κα βεβαιϊνεται από το μθ-

χανικό ότι θ εμφαινόμενθ ςτο εξαρτθμζνο τοπογραφικό ζκταςθ, ςυμπίπτει ι αποτελεί μζροσ τθσ ζ-

κταςθσ του τίτλου. υνοδευτικά και ψθφιακό αρχείο αυτοφ (AutoCAD DWG/DXF)  

3. ε περιοχζσ που λειτουργεί το Κτθματολόγιο, αντί του εξαρτθμζνου τοπογραφικοφ, μπορεί να προ-

ςκομιςτεί απόςπαςμα του οικείου κτθματολογικοφ διαγράμματοσ με αναγραφόμενεσ τισ ςυντεταγ-

μζνεσ κορυφϊν ι κτθματογραφικό διάγραμμα, το απόςπαςμα του οικείου κτθματολογικοφ φφλλου, 

μαηί με Ζκκεςθ τίτλων ςυντεταγμζνθ από δικθγόρο με αναφορά ςτον ΚΑΕΚ 

4. φωτοαντίγραφο ταυτότθτασ 

5. αποδεικτικό ζννομου ςυμφζροντοσ (αντίγραφο ςυμβολαίου ι Ε9). 
 

 Σίτλοσ Σαμείου Εφζδρων Πολεμιςτών  

1. αντίγραφο του Σίτλου 

2. τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτθμζνο ςε ςφςτθμα ςυντεταγμζνων ΕΓΑ’87 ςτο οποίο κα αποτυπϊνε-

ται θ ζκταςθ και κα βεβαιϊνεται από τον ςυντάξαντα Μθχανικό ότι α) θ υπόψθ ζκταςθ ταυτίηεται ι 

αποτελεί μζροσ του ςυγκεκριμζνου τίτλου, β) αν τυχόν υπάρχει διάγραμμα του τίτλου, κα βεβαιϊνε-

ται θ ταφτιςθ τθσ ζκταςθσ με τθν εμφαινόμενθ ςτο διάγραμμα, γ) άλλωσ, κα βεβαιϊνεται από το μθ-

χανικό ότι θ εμφαινόμενθ ςτο εξαρτθμζνο τοπογραφικό ζκταςθ, ςυμπίπτει ι αποτελεί μζροσ τθσ ζ-

κταςθσ του τίτλου. υνοδευτικά και ψθφιακό αρχείο αυτοφ (AutoCAD DWG/DXF) 

3. φωτοαντίγραφο ταυτότθτασ 

4. αποδεικτικό ζννομου ςυμφζροντοσ (αντίγραφο ςυμβολαίου ι Ε9). 
 

 Σίτλοσ Εποικιςμοφ / Αναδαςμοφ  

1. αντίγραφο του Σίτλου 

2. βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ (Δνςθ Αγροτικισ Οικονομίασ) ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται: 

I. ο λόγοσ χριςθσ για τον οποίο δόκθκε ο Σίτλοσ 

II. ότι ο τίτλοσ δεν ζχει ανακλθκεί και θ ζκταςθ διζπεται από τισ διατάξεισ τθσ εποικιςτικισ νομοκε-

ςίασ 

3. τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτθμζνο ςε ςφςτθμα ςυντεταγμζνων ΕΓΑ’87 ςτο οποίο κα αποτυπϊνε-

ται θ ζκταςθ και κα βεβαιϊνεται από τον ςυντάξαντα Μθχανικό ότι α) θ υπόψθ ζκταςθ ταυτίηεται ι 

αποτελεί μζροσ του ςυγκεκριμζνου τίτλου, β) αν τυχόν υπάρχει διάγραμμα του τίτλου, κα βεβαιϊνε-

ται θ ταφτιςθ τθσ ζκταςθσ με τθν εμφαινόμενθ ςτο διάγραμμα, γ) άλλωσ, κα βεβαιϊνεται από το μθ-

χανικό ότι θ εμφαινόμενθ ςτο εξαρτθμζνο τοπογραφικό ζκταςθ, ςυμπίπτει ι αποτελεί μζροσ τθσ ζ-

κταςθσ του τίτλου. Σο εν προκειμζνω τοπογραφικό διάγραμμα κα πρζπει να βεβαιωκεί κι από τθ 

Δνςθ Αγροτικισ Οικονομίασ. υνοδευτικά και ψθφιακό αρχείο αυτοφ (AutoCAD DWG/DXF). 

4. φωτοαντίγραφο ταυτότθτασ 

5. αποδεικτικό ζννομου ςυμφζροντοσ (αντίγραφο ςυμβολαίου ι Ε9) 

 



3 
 

ΗΜΕΙΩΗ ΠΕΡΙΠΣΩΕΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β  

ε περίπτωςθ που ςτον αναρτθμζνο δαςικό χάρτθ εμφανίηεται θ ζκταςθ με χαρακτιρα «ΔΑ» και θ ζκτα-

ςθ δεν αποτελεί γεωργικό κλιρο του εποικιςμοφ, κα πρζπει να προςκομιςτεί και αποδεικτικό ςτοιχείο 

αλλαγισ χριςθσ προ του 1975 (Αεροφωτογραφίεσ Γ.Τ.. ζτουσ προ του 1975). 

ε περίπτωςθ που ςτον αναρτθμζνο δαςικό χάρτθ εμφανίηεται θ ζκταςθ με χαρακτιρα «ΔΔ», και ζχει 

αλλαγι χριςθσ (κανονικόσ χαρακτιρασ «ΔΑ»), υποβάλλεται ωσ πρόδθλο, για τθν αλλαγι του «ΔΔ» μαηί 

με τα αποδεικτικά ςτοιχεία αλλαγισ χριςθσ προ του 1975. 
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Γ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕ ΑΔΕΙΕ 

Εκδοθείςα Οικοδομική Άδεια (προ του 1975)  

1. αντίγραφο τθσ Οικοδομικισ Άδειασ 

2. βεβαίωςθ τθσ οικείασ Τπθρεςίασ Δόμθςθσ ι υπεφκυνθ διλωςθ αρμόδιου μθχανικοφ ότι το υπόψθ 

κτίςμα ι τμιμα αυτοφ ζχει καταςκευαςτεί κατ' εφαρμογι άδειασ που δεν ζχει ανακλθκεί ι ακυρω-

κεί. 

3. αποτφπωςθ τθσ αναγκαίασ επιφάνειασ για τθν εφαρμογι τθσ ςυγκεκριμζνθσ οικοδομικισ άδειασ από 

ιδιϊτθ μθχανικό ςε εξαρτθμζνο τοπογραφικό διάγραμμα ςτο ςφςτθμα ςυντεταγμζνων ΕΓΑ '87, με 

επιπρόςκετθ βεβαίωςθ για τα όρια αρτιότθτασ που ίςχυαν κατά τον χρόνο ζκδοςθσ τθσ εν λόγω οι-

κοδομικισ άδειασ, βάςει του κεωρθμζνου τοπογραφικοφ διαγράμματοσ που τθ ςυνοδεφει. 

4. φωτοαντίγραφο ταυτότθτασ 

5. αποδεικτικό ζννομου ςυμφζροντοσ (αντίγραφο ςυμβολαίου ι Ε9) 

 

 Εκδοθείςα Οικοδομική Άδεια (μετά το 1975)  

1. αντίγραφο τθσ Οικοδομικισ Άδειασ. 

2. βεβαίωςθ τθσ οικείασ Τπθρεςίασ Δόμθςθσ ι υπεφκυνθ διλωςθ αρμόδιου μθχανικοφ ότι θ υπόψθ 

άδεια δεν ζχει ανακλθκεί ι ακυρωκεί. 

3. Βεβαίωςθ τθσ οικείασ Τπθρεςίασ Δόμθςθσ ι υπεφκυνθ διλωςθ αρμόδιου μθχανικοφ για τα όρια αρ-

τιότθτασ που ίςχυαν κατά το χρόνο ζκδοςθσ τθσ εν λόγω οικοδομικισ άδειασ, βάςει του κεωρθμζνου 

τοπογραφικοφ διαγράμματοσ που τθ ςυνοδεφει. 

4. Αποτφπωςθ τθσ αναγκαίασ επιφάνειασ για τθν εφαρμογι τθσ ςυγκεκριμζνθσ οικοδομικισ άδειασ από 

ιδιϊτθ μθχανικό ςε εξαρτθμζνο τοπογραφικό διάγραμμα ςτο προβολικό ςφςτθμα ΕΓΑ '87, ςφμφωνα 

με τα ανωτζρω. 

5. φωτοαντίγραφο ταυτότθτασ 

6. αποδεικτικό ζννομου ςυμφζροντοσ (αντίγραφο ςυμβολαίου ι Ε9) 

 

ΗΜΕΙΩΗ: για τισ οικοδομικζσ άδειεσ εκδοκείςεσ μετά τθν 11-06-1975 και πριν τθν ζναρξθ ιςχφοσ 

του Ν. 4030/2011 (Ά249), απαιτοφνται επιπρόςκετα: 

7. διοικθτικι πράξθ από τθν οικεία Δαςικι Τπθρεςία  

 

ΗΜΕΙΩΗ: Για τον ζλεγχο του ςφννομου τθσ εκδοκείςασ οικοδομικισ άδειασ (ςε περίπτωςθ που δεν 

υπάρχει διοικθτικι πράξθ από τθν οικεία δαςικι υπθρεςία ι ο χαρακτιρασ τθσ αναγκαίασ επιφάνει-

ασ είναι τελεςίδικα υπαγόμενοσ ςτισ διατάξεισ τθσ δαςικισ νομοκεςίασ ςφμφωνα με τθ ςχετικι διοι-

κθτικι πράξθ) αρμόδια είναι θ οικεία Τπθρεςία Δόμθςθσ. 
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Δ. ΧΕΔΙΑ ΠΟΛΕΩ-ΟΙΚΙΜΟΙ 

Εκτάςεισ εντόσ χεδίου Πόλεωσ / Οικιςμοφ 

ςε κάθε περίπτωςθ (Α, Β, Γ και μθ): 

αν τμιμα τθσ ζκταςθσ ι ολόκλθρθ βρίςκεται εντόσ εγκεκριμζνων ορίων οικιςμοφ, αλλά δεν εμφανί-

ηεται αντίςτοιχα ςτον Δαςικό Χάρτθ, τα όρια αυτά κα πρζπει να βεβαιϊνονται επί τοπογραφικοφ δι-

αγράμματοσ ςυντεταγμζνων ΕΓΑ’87 από τθν αρμόδια ΤΔΟΜ. 
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Ε. ΦΩΣΟΕΡΜΗΝΕΤΣΙΚΟ ΦΑΛΜΑ - ΑΝΣΙΡΡΗΗ 

 Απουςία ωσ άνω δικαιολογητικών / μη υπαγωγή ςτισ άνω περιπτώςεισ 

τθν περίπτωςθ όπου για τθν ιδιοκτθςία δεν υπάρχουν οι άνωκεν περιγεγραμμζνεσ προχποκζςεισ, δι-

οικθτικϊν πράξεων, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο πρόδθλο ςφάλμα φωτοερμθνείασ ι αντίρρθ-

ςθ με τζλοσ ςτθν πλατφόρμα τθσ Ελλθνικό Κτθματολόγιο (και μετζπειτα αποςτολι φυςικοφ φακζλου 

ςτθ Δνςθ Δαςϊν Χανίων, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ ιςτοςελίδασ). 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 

Χρυςοπθγι Χανίων 

Χανιά, ΣΚ 73100 

 

ημείο Τποςτήριξησ Ανάρτηςησ Δαςικοφ Χάρτη (ΤΑΔΧ) 

email: syadx.chania@eedpkritis.ypen.gr 

τηλ: 28210–87858 & 28210-84211 

mailto:syadx.chania@eedpkritis.ypen.gr

