
ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ :      Με την  παρούσα αιτούµαι  την  παραχώρηση  έκτασης

ΟΝΟΜΑ : από τις διαθέσιµες εκτάσεις της  ζώνης έργου στην περιοχή 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : της ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: _________________________________.

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ : για να την καλλιεργήσω αυτοπροσώπως µε µονοετείς φυτείες,

Έγγαµος/Άγαµος :

κατοικία :

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ :

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :

ΚΙΝΗΤΟ :

∆.Ο.Υ. : ΠΡΟΣΟΧΗ

ΑΦΜ :     (ασυµπλήρωτη  αίτηση ή πληµµελώς συµπληρωµένη ή  

απουσία έστω ενός εκ των κάτωθι τεσσάρων (4) απαραίτητων

συνηµµένων κρίνεται για ευνόητους λόγους αυτοµάτως 

απορριπτέα)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1 Βεβαίωση Μόνιµης Κατοικίας  από τον οικείο δήµο .

2 Βεβαίωση Κατά Κύριο Επάγγελµα Αγρότη 

3 µόνο την πρώτη σελίδα του Ε1  της φορολογικής δήλωσης

4 Ε9 ή ∆ήλωση Περιουσιακής Κατάσταση  από το taxisnet

 και για τους δύο συζύγους  ξεχωριστά έστω και αν είναι

 µηδενικό.

Έλαβα γνώση περί της διαχείρισης των προσωπικών

δεδοµένων (GDPR)

ο/η   ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

____/____/_2021 ________________________
ηµεροµηνία υπογραφή



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

 
Με σεβασµό στα προσωπικά σας δεδοµένα, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, υπό την 
ιδιότητά της ως υπεύθυνος επεξεργασίας, ενηµερώνει, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 
2016/679 της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τις οικείες διατάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας, το 
φυσικό πρόσωπο ότι  επεξεργάζεται δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, για 
το σκοπό της έκδοσης βεβαίωσης περί διόρθωσης κτηµατολογικών στοιχείων, κατά τα 
κατωτέρω αναφερόµενα.  
 
Ειδικότερα, τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας είναι τα εξής: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη (26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ. 
54627), τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449, email: info@pkm.gov.gr . Η 
υπηρεσία µας έχει ορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδοµένων, η ηλεκτρονική διεύθυνση του 
οποίου είναι η εξής: dpo@pkm.gov.gr  
 
Τα δεδοµένα που συλλέγουµε µε την παραπάνω αίτηση είναι απαραίτητα για το σκοπό της 
επεξεργασίας και υπόκεινται σε επεξεργασία από την υπηρεσία µας και τους 
εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους αυτής, όπως ενδεχοµένως και από άλλα πρόσωπα, όπως 
είναι δικηγόροι, συµβολαιογράφοι και δικαστικοί επιµελητές, υπό τον όρο της τηρήσεως σε 
κάθε περίπτωση του επαγγελµατικού απορρήτου και του καθήκοντος εµπιστευτικότητας και 
εχεµύθειας. Η επεξεργασία των εν λόγω δεδοµένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση 
καθήκοντος που εκτελείται προς το δηµόσιο συµφέρον. 
 
Τα δεδοµένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισµούς. Τα δεδοµένα 
διατηρούνται για όσο διάστηµα είναι απαραίτητο για την διεκπεραίωση της αίτησης και στη 
συνέχεια αρχειοθετούνται, εις το διηνηκές, λαµβάνονται δε τα κατάλληλα οργανωτικά και 
τεχνικά µέτρα προστασίας τους, σύµφωνα µε το νόµο. Η παροχή των εν λόγω δεδοµένων 
είναι απαραίτητη για την παρούσα αίτηση και αν δεν τα παρέχετε, δεν θα είναι δυνατή η 
διεκπεραίωσή της. 
 
Σας ενηµερώνουµε, επιπλέον, ότι, ως υποκείµενα των δεδοµένων, έχετε τα εξής δικαιώµατα: 
α) Να γνωρίζετε ποια δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν τηρεί και 
επεξεργάζεται η Υπηρεσίας µας, όπως και την προέλευσή τους (δικαίωµα προσβάσεως).  
β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και συµπλήρωση αυτών ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, 
προσκοµίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ανάγκη συµπληρώσεως 
ή διορθώσεως (δικαίωµα διορθώσεως), που συγχρόνως αποτελεί και υποχρέωση σας.  
γ) Να ζητήσετε τον περιορισµό της επεξεργασίας των δεδοµένων σας (δικαίωµα 
περιορισµού).  
δ) Να αρνηθείτε ή/και να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των 
προσωπικών δεδοµένων σας που τηρεί η Υπηρεσία µας (δικαίωµα εναντιώσεως).  
ε) Να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδοµένων µας από τα αρχεία της Υπηρεσία µας (δικαίωµα 
στη λήθη).  
Σηµειώνεται ότι η ικανοποίηση των υπό γ, δ και ε αιτηµάτων, εφόσον αφορούν σε δεδοµένα 
που είναι απαραίτητα για την επεξεργασία ή τη συνέχιση και ικανοποίηση  του αιτήµατός σας, 
ανεξάρτητα εάν χορηγήθηκαν από εσάς ή εάν αποκτήθηκαν από οποιαδήποτε δηµόσια πηγή, 
συνεπάγεται την αυτοδίκαιη εκ µέρους της Υπηρεσίας µας µη δυνατότητα εξετάσεως του 
αιτήµατος σας. 
 
Περαιτέρω, η Υπηρεσία µας έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωµα να αρνηθεί το αίτηµα για 
περιορισµό της επεξεργασίας ή διαγραφή των δεδοµένων σας εάν η επεξεργασία ή η τήρηση 
των δεδοµένων είναι απαραίτητη για τη θεµελίωση, άσκηση ή υποστήριξη εννόµου 
συµφέροντός της, νοµίµων δικαιωµάτων της ή τη συµµόρφωσή της µε έννοµες υποχρεώσεις 
της σύµφωνα µε τα υπό 1 και 3 ανωτέρω αναφερόµενα. Τα δικαιώµατα αυτά ασκούνται είτε 
µε την αποστολή επιστολής στην ως άνω ταχυδροµική διεύθυνση της υπηρεσίας µας, είτε µε 
ηλεκτρονικό µήνυµα στη διεύθυνση ηλ. ταχυδροµείου: info@pkm.gov.gr ή dpo@pkm.gov.gr.   
 

Έχετε το δικαίωµα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα για ζητήµατα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδοµένων. Για την 
αρµοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, µπορείτε να επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα της (www.dpa.gr -> Τα δικαιώµατά µου -> Υποβολή καταγγελίας), όπου 
υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες. 
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