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ΑΙΤΗΣΗ  
 
 
 
Επώνυμο:………………………………… 

Όνομα:…………………………………… 

Όνομα πατέρα:…………………………… 

Όνομα μητέρας:………………………….. 

Κατοίκου:………………………………… 

Οδός:……………………Αριθμ.………… 

Τ.Κ.:………. Νομός:…………………….. 

Τηλέφωνα:…………………..................... 

……………………………………………. 

Αριθ. Δελτ. Ταυτ.:………………………... 

ΑΦΜ:………………………………………. 

 

Θέμα: Χορήγηση  συντεταγμένων / 

Χορήγηση  τεχνικών στοιχείων 

 

…………………        …../…./20… 

 

 

Για την χορήγηση των παραπάνω πληρώθηκε / 

ή θα πληρωθεί και θα προσκομιστεί κατά την 

παραλαβή σχετικό ηλεκτρονικό παράβολο 

(υπέρ Δημοσίου)  αξίας ……………………€, 

σύμφωνα με με την 275/24066/2014 Απ. 

Υπ.Α.Α.Τ. (ΦΕΚ 523 Β΄/28-02-2014). 

Κωδικός παραβόλου ……………………….......... 

 

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
- Εξουσιοδοτώ τον / την  
………………….…………………………… 
………..…………………………………...... 
για την παραλαβή των αιτούμενων στοιχείων. 
 
- Αποστολή ταχυδρομικώς 

Απλή -Συστημένη-Courier 

 
 
Παρελήφθη  την  ……/......../20…….. 

     Ο παραλαβών/Η παραλαβούσα 

 

Όνομα: 

Υπογραφή: 

 
   

ΠΡΟΣ 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  

& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π. Ε. ………. 

Τμήμα Πολιτικής Γής 
 
 

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε τις συντεταγμένες 

των παρακάτω τριγωνομετρικών σημείων , 

στάσεων , οροσήμων  της  Διανομής ή 

Αναδασμού…………………………………………… 

έτους ………………………………………………… 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Ο ΑΙΤΩΝ/Η ΑΙΤΟΥΣΑ 
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Για τη χορήγηση συντεταγμένων-τεχνικών στοιχείων, απαιτείται η πληρωμή παραβόλου υπέρ 

δημοσίου στον Κ.Α. 1259. Το αίτημα χορήγησης παραβόλου γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσα από την 

εφαρμογή της ΓΓΠΣ e-παράβολο. 

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή του παραβόλου και την πληρωμή αυτού, προσκομίζεται στο Τμήμα 

Πολιτικής Γής της Περιφερειακής Ενότητας ο κωδικός παραβόλου και η απόδειξη πληρωμής. 

 

Κόστος χορήγησης συντεταγμένων-τεχνικών στοιχείων σύμφωνα με την 275/24066/2014 Απ. 

Υπ.Α.Α.Τ. (ΦΕΚ 523 Β΄/28-02-2014). 

 

1. Για τριγωνομετρικά σημεία οι ενδιαφερόμενοι πληρώνουν τα εξής τέλη: 
α) για οριζόντιες συντεταγμένες (X,Υ) 1,00 ευρώ ανά τριγωνομετρικό σημείο, 
β) για υψόμετρο (Ζ) 1,00 ευρώ ανά τριγωνομετρικό σημείο και 
γ) για περιγραφή τριγωνομετρικού σημείου 0,50 ευρώ ανά τριγωνομετρικό σημείο 
 
2. Για ορόσημα και στάσεις πολυγωνικών οδεύσεων οι ενδιαφερόμενοι πληρώνουν τα εξής τέλη: 
α) για οριζόντιες συντεταγμένες (X,Υ) 0,50 ευρώ ανά ορόσημο ή στάση και 
β) για υψόμετρο (Ζ) 0,50 ευρώ ανά ορόσημο ή στάση 
 
3. Για τη χορήγηση λοιπών τεχνικών στοιχείων (τεύχη επίλυσης τριγωνισμού, οδεύσεων, αυτοσχέδια 
υπαίθρου, τεύχη γωνιομετρήσεων κλπ) οι ενδιαφερόμενοι πληρώνουν 0,50 ευρώ ανά σελίδα του 
αντίστοιχου τεύχους. 
 
 

ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ή ΟΡΟΣΗΜΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΕΥΣΕΩΝ Ή ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 

 


