Signature Not
Verified
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2016.03.23 12:08:11
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

8757

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 767
22 Μαρτίου 2016

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 136255/683
Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής της διάταξης
του άρθρου 67 του N. 998/1979, όπως αντικαταστά−
θηκε με το άρθρο 39 του N. 4280/2014.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη της παραγράφου 14 του άρθρου 42
«Εξουσιοδοτήσεις» του Νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α΄/
8−8−2014) «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πο−
λεοδόμηση − Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών − Ρυθμίσεις
δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
2. Τη διάταξη του άρθρου 67 του Νόμου 998/1979
όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Νόμου
4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α΄/8−8−2014) «Περιβαλλοντική ανα−
βάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση − Βιώσιμη ανάπτυξη
οικισμών − Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις».
3. Τη διάταξη της παραγράφου 15 του άρθρου 52
«Μεταβατικές διατάξεις» του Νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/
Α΄/8−8−2014) «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική
πολεοδόμηση − Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών − Ρυθμίσεις
δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
4. Τη διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 12 του
Νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α΄/24−12−2014) «Πράξεις εισφο−
ράς σε γη και σε χρήμα − Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις
και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ Α΄ 98).
6. Του Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί−
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περι−
βάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος

και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιο−
μηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού ».
7. Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 116).
8. Την αριθ. Υ 31/2015 (ΦΕΚ Β΄ 2183/2015) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη−
ρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη
Τσιρώνη».
9. Την αριθ. 118790/7487/22−10−2014 (ΦΕΚ 3632/Β΄/
31−12−2014) απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ «Καθορισμός του
τύπου και των απαιτουμένων στοιχείων της αίτησης
για την έκδοση Πράξης Χαρακτηρισμού καθώς και του
τύπου, του περιεχομένου και των στοιχείων της ανω−
τέρω πράξης χαρακτηρισμού ως και της απόφασης της
Επιτροπής επί των αντιρρήσεων κατ’ αυτής».
10. Του Π.δ. 100/2014 (ΦΕΚ Α΄ 167) «Οργανισμός του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής» όπως ισχύει.
11. Με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τις λεπτομέρειες εφαρμογής του άρ−
θρου 67 του Νόμου 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 39 του Νόμου 4280/2014, προκειμένου να
υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση της διάταξης από τις δα−
σικές υπηρεσίες της χώρας.
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
1. Με το ανωτέρω άρθρο ρυθμίζεται το θέμα των
αγρών που δασώθηκαν, εν σχέσει με το ιδιοκτησιακό
καθεστώς και τη διαχείριση τους ειδικότερα.
Για την εφαρμογή της διάταξης θα πρέπει να συντρέ−
χουν σωρευτικώς οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) οι εκτάσεις εμφαίνονται ως αγροτικές στις Α/Φ
του 1945 ή εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς του έτους
1960, και δασώθηκαν μεταγενέστερα λόγω εγκατάλει−
ψης (δηλαδή πρέπει οι εκτάσεις να εμφανίζουν κατά το
χρόνο εξέτασης τους δασική μορφή), και
(β) υπάρχουν για τις εκτάσεις αυτές τίτλοι ιδιοκτησίας
οι οποίοι ανάγονται σε χρόνο προγενέστερο της 23ης
Φεβρουαρίου 1946 και έχουν μεταγραφεί.
2. Εκτάσεις για τις οποίες το Δημόσιο έχει τίτλο ιδιο−
κτησίας (από διαθήκη, δωρεά, δικαστική απόφαση κ.λπ.)
δεν μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του εν λόγω
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άρθρου. Επίσης δεν μπορούν να υπαχθούν εκτάσεις που
είναι καταγεγραμμένες ως δημόσια κτήματα. Γι’ αυτό,
για την εφαρμογή της διάταξης απαιτείται προσκόμιση
βεβαίωσης από την οικεία κτηματική υπηρεσία ότι η
έκταση δεν είναι καταγεγραμμένη ως δημόσιο κτήμα,
σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 21 Ν. 3208/2003.
3. Στις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 67 του
N. 998/1979 ως ισχύει υπάγονται και εκτάσεις των οποί−
ων το ιδιοκτησιακό είναι λυμένο έναντι του Δημοσίου.
Για τις εκτάσεις αυτές θα εξετάζεται η ανωτέρω 1α
προϋπόθεση του παρόντος άρθρου ενώ δεν απαιτείται
ο τίτλος να ανάγεται προ του 1946. Ωστόσο απαιτείται
συνεχής και αδιάλειπτη σειρά τίτλων μέχρι σήμερα.
4. Στις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 998/1979
ως ισχύει, μπορούν να υπαχθούν και οι εκτάσεις οι οποί−
ες έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες, εφόσον πληρούνται οι
ανωτέρω προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους.
5. Εκτάσεις που εμφανίζουν στις Α/Φ του 1945 χορ−
τολιβαδική μορφή (περιπτώσεις παραγράφων 5α, 5β
άρθρου 3 νόμου 998/1979 ως ισχύει), δεν υπάγονται στις
ρυθμίσεις των διατάξεων του άρθρου 67 νόμου 998/1979
ως ισχύει, καθότι η διάταξη της παραγράφου 1α του
άρθρου αναφέρεται σε εκτάσεις με αγροτική μορφή.
Η αντιμετώπιση των εκτάσεων αυτών ως προς το ιδι−
οκτησιακό τους καθεστώς πραγματοποιείται σύμφωνα
με το άρθρο 10 του Νόμου 3208/2003.
Εκτάσεις που εμφανίζουν στις Α/Φ του 1945 αγροτική
μορφή και σήμερα τη μορφή της περ. α΄ της παραγρά−
φου 5 του άρθρου 3 του Νόμου 998/1979 ως ισχύει, δεν
υπάγονται οπωσδήποτε στις διατάξεις του Νόμου 998/
1979 ως ισχύει (άρθρο 3 παράγραφος 6β του N. 998/1979
ως ισχύει) και επομένως δεν εφαρμόζεται το άρθρο 67
του Νόμου αυτού.
Άρθρο 2
Προϋποθέσεις εφαρμογής
Προκειμένου για την υπαγωγή μιας έκτασης στο άρ−
θρο 67 Ν. 998/1979 ως ισχύει, εξετάζονται τα εξής:
1. Οι εκτάσεις να εμφαίνονται ως αγροτικές στις Α/Φ
του 1945 ή εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς του έτους
1960, και δασώθηκαν μεταγενέστερα λόγω εγκατάλει−
ψης (δηλαδή πρέπει οι εκτάσεις να εμφανίζουν κατά το
χρόνο εξέτασης τους δασική μορφή).
Το ζήτημα της ευκρίνειας των Α/Φ του 1945 συναρ−
τάται με την ποιότητα της εικόνας τους, για τη διαπί−
στωση της μορφής της έκτασης, κι όχι με τη σαφήνεια
της στερεοσκοπικής παρατήρησης ως προς τη μορφή
της. Έτσι, τυχόν ύπαρξη νέφωσης πάνω από την περι−
οχή της παρατήρησης των Α/Φ έτους 1945 είναι λόγος
αναφοράς στις Α/Φ έτους 1960, ενώ η ασάφεια κατά
τον προσδιορισμό της μορφής, με βάση τα στοιχεία της
στεροσκοπικής παρατήρησης, δεν είναι (π.χ. στην περί−
πτωση που ο φωτοερμηνευτής εξετάζει εάν η έκταση
είναι χορτολιβαδική ή αγρός σε αγρανάπαυση). Η απο−
σαφήνιση εν προκειμένω της μορφής γίνεται με άλλους
τρόπους (συγκριτική παρατήρηση με Α/Φ προηγούμενου
ή επόμενου έτους αεροφωτογράφησης, στοιχεία της
υπηρεσίας για τη μορφή της έκτασης κ.α.).
Σύμφωνα με τη διάταξη, ως κύριο και καθοριστικό
στοιχείο για τη μορφή της έκτασης λαμβάνεται η εικόνα
των Α/Φ έτους 1945. Χρήση Α/Φ παλαιότερου έτους αε−
ροφωτογράφησης, που τυχόν υπάρχουν στην υπηρεσία
(Α/Φ έτους 1938), προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για
την εφαρμογή της διάταξης, δεν πραγματοποιείται.

Για τις εκτάσεις των οποίων το ιδιοκτησιακό είναι λυ−
μένο έναντι του Δημοσίου, ο Δασάρχης και η επιτροπή
του άρθρου 10 του Νόμου 998/1979 ως ισχύει, στην περί−
πτωση που κρίνουν, με βάση Α/Φ του έτους 1945, ότι μία
έκταση δεν έχει δασικό χαρακτήρα κατά το παραπάνω
έτος, αλλά έχουν αμφιβολίες για την αγροτική ή άλλη μη
δασική μορφή της έκτασης κατά το ίδιο ως άνω έτος, μη
προκύπτουσα ευκρινώς η μορφή αυτή από τις ανωτέρω
Α/Φ, λαμβάνουν υπόψη τους ως πραγματικά γεγονότα
και αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις του άρθρου 10
παρ. 1 υποπαράγραφος Ι περ. γ΄ του Νόμου 3208/2003,
για την εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 67 του
Νόμου 998/1979 ως ισχύει, ακολουθώντας τα οριζόμενα
στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 67
Νόμου 998/1979 ως ισχύει. Η διάταξη αυτή αφορά στη δυ−
νατότητα χρησιμοποίησης των στοιχείων της δικαστικής
αναγνωριστικής απόφασης κυριότητας της έκτασης κατά
το μέρος της που αναφέρεται στη μορφή αυτής κατά το
κρίσιμο έτος 1945, όταν κατ’ αυτό δεν είναι δυνατό να
διαπιστωθεί η μορφή της σύμφωνα με την εικόνα Α/Φ
του συγκεκριμένου έτους παρατήρησης.
2. Οι τίτλοι ιδιοκτησίας του ενδιαφερόμενου, μαζί με
τα πιστοποιητικά μεταγραφής.
Συγκεκριμένα, κατά τον έλεγχο των τίτλων εξετάζο−
νται τα εξής:
(i) H ύπαρξη καταρχήν τίτλων κυριότητας πριν την
23η Φεβρουαρίου 1946.
(ii) H νόμιμη μεταγραφή τους.
(iii) H συνεχής και αδιάλειπτη διαδοχή των τίτλων
μέχρι σήμερα. Τίτλοι κυριότητας που μεταγράφονται
στο υποθηκοφυλακείο, σύμφωνα με τα άρθρα 1192 και
1193 του Αστικού Κώδικα, είναι:
α. οι εν ζωή δικαιοπραξίες, στις οποίες περιλαμβάνο−
νται και οι αιτία θανάτου δωρεές, με τις οποίες συνί−
σταται, μετατίθεται, καταργείται εμπράγματο δικαίω−
μα (εμπράγματες δικαιοπραξίες) πάνω σε ακίνητα. Οι
εμπράγματες συμβάσεις είναι αιτιώδεις, προϋποθέτουν
δηλαδή ενοχική σύμβαση περί μεταβιβάσεως κυριότη−
τας όπως είναι η πώληση, δωρεά, ανταλλαγή και πρέ−
πει να περιβληθούν ορισμένο τύπο (συμβολαιογραφικό
έγγραφο),
β. οι περιλήψεις κατακυρωτικών εκθέσεων,
γ. οι εκθέσεις δικαστικής διανομής ακινήτου,
δ. οι τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις,
ε. οι αποδοχές κληρονομιάς ή κληρονομητήρια.
Η μεταγραφή είναι στοιχείο απαραίτητο για την με−
ταβίβαση της κυριότητας του ακινήτου ή τη σύσταση
μετάθεση, κατάργηση εμπραγμάτου δικαιώματος πάνω
στο ακίνητο (άρθρο 1198 ΑΚ).
Κατά το βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο, που ίσχυε μέχρι
την εισαγωγή, στις 23−2−1946, του Αστικού Κώδικα, «τίτ−
λο ιδιοκτησίας» δημιουργούσε ο νόμος, οι δικαστικές
αποφάσεις και οι δικαιοπραξίες. Τέτοιοι τίτλοι ήσαν
ενδεικτικά, η πώληση, η δωρεά, η προίκιση, η ανταλλαγή,
ο συμβιβασμός, η διανομή, η κληρονονομία.
Η μεταγραφή κατά το προϊσχύον δίκαιο, όπως και
υπό τον Α.Κ., ήταν στοιχείο απολύτως αναγκαίο για τη
μεταβίβαση της κυριότητας, ήταν, δηλαδή, ο όρος εκεί−
νος που απαιτούσε ο νόμος ως αναγκαίο συνοδευτικό
στοιχείο του τίτλου για την ολοκλήρωση αυτού και για
την επέλευση έτσι των εμπραγμάτων αποτελεσμάτων
του ( βλ. άρθρο 4 Ν. τ.5 του 1856).
Ειδικότερα σε ότι αφορά την κληρονομική διαδοχή,
σε περίπτωση που ο κληρονομούμενος απεβίωσε πριν
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από την εισαγωγή του ΑΚ (23−2−1946) οι σχέσεις κληρο−
νονομικού δικαίου διέπονται από το ισχύον τότε δίκαιο
(άρθρο 92 Εισ. ΝΑΚ). Το προϊσχύον δίκαιο ειδικότερα,
προέβλεπε την δι΄ αναμίξεως και υπεισελεύσεως εγκα−
τάσταση στην κληρονομιά τόσο για την εξ αδιαθέτου
διαδοχή (νόμος 2310/1920), όσο και για την διαδοχή από
διαθήκη (νόμος ΓΨΠ/1911). Η κατοχύρωση δηλαδή του
κληρονομικού δικαιώματος ή της κληρονομικής μερί−
δας σε περίπτωση περισσότερων συγκληρονόμων, δεν
απαιτούνταν να περιβληθεί συγκεκριμένο τύπο, με άλλα
λόγια και σε αντίθεση με ότι ισχύει σήμερα, δεν απαι−
τούνταν κληρονομητήριο ή συμβολαιογραφικό έγγραφο
αποδοχής κληρονομιάς και μεταγραφή. Η συγγενική
σχέση του κληρονόμου με τον κληρονομούμενο για την
εξ αδιαθέτου διαδοχή και η αναφορά των προσώπων
στην διαθήκη για την διαδοχή από διαθήκη σύμφωνα
με το δίκαιο που ίσχυε πριν την 23−2−1946, δημιουργεί
τεκμήριο για το κληρονομικό δικαίωμα και παρέχει δη−
μόσια πίστη.
Η χρησικτησία ως τρόπος κτήσης κυριότητας δε συ−
νιστά τίτλο κατά την έννοια του άρθρου 67 του N. 998/
1979, ούτε βεβαιώσεις (ένορκες και μη), υπεύθυνες δη−
λώσεις καθώς και βεβαιώσεις − πιστοποιητικά προέδρων
Κοινοτήτων δεν αποδεικνύουν εμπράγματα δικαιώματα
και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τους νόμι−
μους τίτλους που απαιτούνται.
Για την υπαγωγή στο άρθρο 67 Ν. 998/1979 θα πρέπει
να υπάρχει συνεχής και αδιάλειπτη διαδοχή των τίτλων
μέχρι σήμερα.
Εάν κατά την εφαρμογή των τίτλων διαπιστώνονται
ασυμφωνίες σχετικά με το εμβαδό, τη θέση, ή τα όρια
του ακινήτου ή ιδιοκτησιακές αμφισβητήσεις μεταξύ
τρίτων, χωρίς πάντως να θίγονται δικαιώματα του δημο−
σίου και έχοντας υπόψη ότι η διοίκηση ουδεμία ευθύνη
φέρει κατά την εφαρμογή του άρθρου 67 Ν. 998/197 για
τα δικαιώματα τρίτων, ο έλεγχος θα περιορίζεται στην
ύπαρξη των μεταγεγραμμένων τίτλων που αποδεικνύουν
κυριότητα του αιτούντα επί του ακινήτου. Άλλωστε με
την υπ’ αριθ. 903/1985 γνωμοδότηση, που έγινε αποδε−
κτή με το αριθ. 115858/3908πε86/20−3−1987 έγγραφο του
Υπουργού Γεωργίας, για τις αγοροπωλησίες πριν την ει−
σαγωγή του Αστικού Κώδικα, ο καθ’ όρια προσδιορισμός
θεωρείται επικρατέστερος του προσδιορισμού με βάση
το εμβαδόν, εάν δεν συνεπάγεται ότι οι συμβαλλόμενοι
απέβλεπαν στο εμβαδόν της έκτασης.
Άρθρο 3
Διαδικασία εφαρμογής − Υπαγωγή της έκτασης στο
άρθρο 67 Ν. 998/1979 ως ισχύει
1. Για την εφαρμογή της διάταξης και μετά από αί−
τημα του ενδιαφερόμενου που προβάλλει δικαιώματα
κυριότητας επί της εκτάσεως, μετά των σχετικών στοι−
χείων, πραγματοποιούνται οι εξής δύο ενέργειες από
τον Δασάρχη (ή του Δ/ντή Δασών εάν δεν υφίσταται
Δασαρχείο στο νομό):
α) εξετάζει τους τίτλους που προσκομίζονται σύμφω−
να με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 2
της παρούσας,
β) ελέγχει τη μορφή της έκτασης στις Α/Φ έτους 1945
ή εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς του έτους 1960.
Εάν δεν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις, τότε το
ελέγχον όργανο (Δασάρχης ή ο Δ/ντής Δασών εάν δεν
υφίσταται Δασαρχείο στο νομό) απαντά στον αιτούντα

8759

περί της μη δυνατότητας εξέτασης του αιτήματος του
κατά τη διαδικασία του άρθρου 67 του Νόμου 998/1979
ως ισχύει. Ο ενδιαφερόμενος δύναται στην αρνητική
απάντηση του Δασάρχη ή του Δ/ντή Δασών εάν δεν
υφίσταται Δασαρχείο στο νομό, να ζητήσει με αίτηση
θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο
24 του N. 2690/1999, την επανεξέταση του αιτήματός του.
2. Ακολούθως, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις
εφαρμογής του άρθρου 67 του Νόμου 998/1979 ως ισχύ−
ει, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο,
διαπιστούται ο χαρακτήρας της έκτασης, σύμφωνα με
τον κυρωμένο δασικό χάρτη από την Επιτροπή Δασο−
λογίου Περιφερειακής Ενότητας της παραγράφου 5
του άρθρου 26 Νόμου 3889/2010, άλλως με πράξη χα−
ρακτηρισμού κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 νόμου
998/1979 ως ισχύει, η οποία προκειμένης της υπαγω−
γής της έκτασης στις διατάξεις του άρθρου 67 νόμου
998/17979 ως ισχύει, ακολουθεί το σχετικό πρότυπο του
παραρτήματος της αριθ. 118790/7487/22−10−2014 (ΦΕΚ
3632/Β΄/31−12−2014) απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ με την
εξής τροποποίηση:
Στο (Α) μέρος της απόφασης η έκταση θα χαρακτηρί−
ζεται «ως έχουσα δασικό χαρακτήρα, στη σημερινή της
μορφή, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου
3 του Νόμου 998/1979 ως ισχύει, και επειδή εμφανίζε−
ται με αγροτική μορφή στις αεροφωτογραφίες έτους
λήψης 1945 (ή εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς του
έτους 1960) και πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθε−
νται στο άρθρο 67 του Νόμου 998/1979 ως ισχύει, δεν
υπάγεται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας κατά
τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2
του άρθρου 67 του Νόμου 998/1979. Για την εφαρμογή
της διάταξης του άρθρου 67 Νόμου 998/1979 εκδίδεται
απόφαση Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης (πλέον Συντονιστής Αποκεντρωμένης
Διοίκησης) η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας.
Στην περίπτωση μη έκδοσης ή ακύρωσης ή ανάκλη−
σης της Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης (πλέον Συντονιστής Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης) η έκταση υπάγεται στις διατάξεις
της δασικής νομοθεσίας σύμφωνα με τον ειδικότερο χα−
ρακτηρισμό της κατά την έννοια της παραγράφου 2 του
άρθρου 3 του Νόμου 998/1979 ως ισχύει». Επίσης, στο
(Β) μέρος της απόφασης που αφορά στις εκτάσεις που
σήμερα εμφανίζουν τη μορφή δάσους, κατά την έννοια
της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Νόμου 998/1979
ως ισχύει προστίθεται η φράση: «Για την εφαρμογή
της διάταξης του άρθρου 67 Νόμου 998/1979 εκδίδεται
απόφαση Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης (πλέον Συντονιστής Αποκεντρωμένης
Διοίκησης) η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας».
Πράξη χαρακτηρισμού μπορεί να εκδοθεί και επί εκτά−
σεων οι οποίες έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες προκει−
μένου να υπαχθούν στις ανωτέρω διατάξεις. Εάν οι
εκτάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 67 του Νό−
μου 998/1979 χαρακτηρισθούν ως μη υπαγόμενες στην
παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Νόμου 998/1979 ως
ισχύει, η σχετική απόφαση αναδάσωσης ανακαλείται.
Σε αντίθετη περίπτωση ο αναδασωτέος χαρακτήρας
παραμένει και η διαδικασία ολοκληρώνεται σε σχέση
με την ιδιοκτησία τους.
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Η πράξη χαρακτηρισμού τελεσιδικεί με τη λήψη του
πιστοποιητικού της παραγράφου 6 του άρθρου 14
Νόμου 998/1979 ως ισχύει.
3. Ο Δασάρχης (ή ο Δ/ντής Δασών εάν δεν υφίσταται
Δασαρχείο στο νομό) υποβάλει εισήγηση ιεραρχικώς
στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης (πλέον Συντονιστής Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης) περί της έκδοσης απόφασης υπαγωγής της
έκτασης στο άρθρο 67 του Νόμου 998/1979 ως ισχύει.
Στην περίπτωση που η έκταση είναι κηρυγμένη ανα−
δασωτέα η υποβολή της ανωτέρω εισήγησης γίνεται
με ταυτόχρονη πρόταση για ανάκληση της απόφασης
αναδάσωσης, εφόσον, εννοείται, πρόκειται για έκταση
της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Νόμου 998/1979.
4. Εκδίδεται απόφαση αναγνώρισης της έκτασης ως
ιδιωτικής από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης (πλέον Συντονιστής Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης), κατ’ εφαρμογή της διάταξης
του άρθρου 67 του Νόμου 998/1979 ως ισχύει, κατά
τα πρότυπα του παραρτήματος, για την υπαγωγή της
έκτασης στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου
67 του Νόμου 998/1979 ως ισχύει. Στις διατάξεις του
άρθρου 67 Νόμου 998/1979 ως ισχύει, υπάγονται και οι
εκτάσεις των οποίων το ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι
λυμένο έναντι του Δημοσίου βάσει των διατάξεων του
άρθρου 10 του Νόμου 3208/2003 ως ισχύει, αρκεί να
εμφανίζονται με αγροτική μορφή στις Α/Φ του 1945 ή
εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς του έτους 1960 και να
δασώθηκαν μεταγενεστέρως. Η σχετική απόφαση που
εκδίδει ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης (πλέον Συντονιστής Αποκεντρωμένης
Διοίκησης) θα αναφέρεται στο γεγονός ότι οι εκτάσεις
αυτές δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της δασικής νομο−
θεσίας, σύμφωνα με το πρότυπο του παραρτήματος.
Πρωτόκολλα Διοικητικής Αποβολής που εκδόθηκαν
από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες για την προστα−
σία της έκτασης ανακαλούνται μετά την έκδοση της
ανωτέρω αναγνωριστικής απόφασης, ακόμη και αν τε−
λεσιδίκησαν δικαστικά.
5. Μετά την έκδοση της απόφασης του Γενικού Γραμ−
ματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης (πλέον
Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης) που αφορά
στην αναγνώριση κυριότητας της έκτασης και μη υπα−
γωγής της στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, εκ−
δίδεται η άδεια υλοτομίας (καθαρισμού) της έκτασης,
σύμφωνα με το άρθρο 66 του N.δ. 86/1969.
Άρθρο 4
Άδεια γεωργικής και δενδροκομικής εκμετάλλευσης
1. Εκτάσεις που εμφαίνονται με αγροτική μορφή στις
Α/Φ του 1945 ή εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς του
έτους 1960, και δασώθηκαν μεταγενέστερα λόγω εγκα−
τάλειψης, αποκτώντας το χαρακτήρα της παραγράφου
2 άρθρου 3 Νόμου 998/1979 ως ισχύει και οι οποίες στε−
ρούνται των παραπάνω τίτλων αλλά έχουν τίτλους ιδιο−
κτησίας σε χρόνο μεταγενέστερο της 23ης Φεβρουαρίου
1946 και όχι νεότερου των δέκα ετών μέχρι την ημέρα
δημοσίευσης του Νόμου 4280/2014 (δηλαδή την 8−8−2004),
μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για
γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση. Στις περι−
πτώσεις αυτές, όπως και στις αντίστοιχες του άρθρου
2 της παρούσας, πραγματοποιείται έλεγχος των τίτλων.

Κατά τον έλεγχο των τίτλων εξετάζονται τα εξής:
(i) H ύπαρξη καταρχήν τίτλων κυριότητας που ανάγο−
νται προ της 8−8−2004.
(ii) H νόμιμη μεταγραφή τους.
(iii) H συνεχής και αδιάλειπτη διαδοχή των τίτλων
μέχρι σήμερα.
2. Για τους τίτλους ιδιοκτησίας ισχύουν τα αναφερό−
μενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 της παρούσας,
με τη διαφορά ότι ο έλεγχος των τίτλων ανάγεται στο
χρονικό διάστημα μετά την ισχύ του Αστικού Κώδικα.
3. Η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν οι εκτάσεις
αποκλειστικά και μόνο για γεωργική και δενδροκομι−
κή εκμετάλλευση δίνεται κατόπιν άδειας του Γενικού
Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
(πλέον Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης) μετά
από τη σχετική εισήγηση του οικείου Δασάρχη (ή του
Δ/ντή Δασών εάν δεν υφίσταται Δασαρχείο στο νομό).
Η χορηγούμενη άδεια εκδίδεται κατόπιν αίτησης του
προσώπου που προβάλλει δικαιώματα κυριότητας στις
εκτάσεις αυτές. Σχετικό πρότυπο της δίδεται στο πα−
ράρτημα της παρούσας.
4. Σε περίπτωση προσκόμισης από τρίτο των τίτλων
της παραγράφου 1α του άρθρου 67 Νόμου 998/1979 ή
τυχόν οριστικής επίλυσης του ιδιοκτησιακού με αμε−
τάκλητη δικαστική απόφαση επί της συγκεκριμένης
εκτάσεως, η σχετική άδεια του Γενικού Γραμματέα της
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης (πλέον Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης) ανακαλείται, αζημίως για
το Δημόσιο.
5. Η διαπίστωση του χαρακτήρα της έκτασης, ως υπα−
γόμενης στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Νόμου
998/1979 ως ισχύει, πραγματοποιείται με την έκδοση
τελεσίδικης πράξης χαρακτηρισμού.
6. Πράξη χαρακτηρισμού εκδίδεται και επί αναδασω−
τέων εκτάσεων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3
του εφαρμοζόμενου άρθρου. Η εισήγηση για την έκδοση
της άδειας γεωργικής και δενδροκομικής εκμετάλλευ−
σης γίνεται με ταυτόχρονη πρόταση για ανάκληση της
απόφασης αναδάσωσης.
Άρθρο 5
Αντιμετώπιση εκκρεμών υποθέσεων
1. Σύμφωνα με την παράγραφο 15 του άρθρου 52 Νό−
μου 4280/2014, στις διατάξεις του άρθρου 67 Νόμου
998/1979 ως ισχύει, υπάγονται και οι εκκρεμείς, κατά
την έναρξη ισχύος του Νόμου 4280/2014, υποθέσεις του
άρθρου 12 του Νόμου 3208/2003.
Οι υποθέσεις που είχαν εισαχθεί στις Α΄ βαθμίδες Ε.Ε.Δ.Α.,
για την εφαρμογή του άρθρου 36 Νόμου 3698/2008, και
δεν εκδικάστηκαν απ΄ αυτές, επιστρέφονται στα Δασαρ−
χεία (ή στις Δ/νσεις Δασών εάν δεν υφίσταται Δασαρχείο
στο νομό) για να ακολουθηθεί η περαιτέρω διαδικασία
του άρθρου 67 Νόμου 998/1979 ως ισχύει.
2. Εκκρεμείς υποθέσεις στον Δασάρχη και στις Επι−
τροπές για τη διαδικασία χαρακτηρισμού του άρθρου
14 του Νόμου 998/1979 ως ισχύει, εξετάζονται σε σχέση
με την εφαρμογή του άρθρου 67 του Νόμου 998/1979
ως ισχύει, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον
ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της
παραγράφου 4 του άρθρου 67 Νόμου 998/1979 ως ισχύει.
Στην περίπτωση αυτή, ο Δασάρχης, εφόσον ελέγξει τις
προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της
παρούσης, εισηγείται στην Επιτροπή την τροποποίηση
της πράξης χαρακτηρισμού προκειμένης της υπαγωγής
της έκτασης στη διάταξη του άρθρου 67 του Νόμου
998/1979 ως ισχύει. Άλλως ακολουθείται η οριζόμενη
στο άρθρο 14 του Νόμου 998/1979 ως ισχύει διαδικασία.
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ĮȞĲȚțĮĲĮıĲȐșȘțİ ȝİ ĲȠ ȐȡșȡȠ 39 ĲȠȣ Ȟ. 4280/2014».
6. ȉȘȞ ĮȡȚș. ……………. ȆȡȐȟȘ ȋĮȡĮțĲȘȡȚıȝȠȪ ĲȠȣ ǻ/ȞĲȒ ǻĮıȫȞ(ȐȞİȣ
ǻĮıĮȡȤİȓȠȣ)/ǻĮıȐȡȤȘ…………, ȝİĲȐ ĲȘȢ ĮȡȚș. ………….. ȕİȕĮȚȫıİȦȢ
ĲİȜİıȚįȚțȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞȦĲȑȡȦ ʌȡȐȟȘȢ Ȓ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȪʌĮȡȟȘȢ țȣȡȦȝȑȞȦȞ
įĮıȚțȫȞ ȤĮȡĲȫȞ, ĲȘ ȕİȕĮȓȦıȘ ĲȠȣ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ ĲȘȢ ȑțĲĮıȘȢ.
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7. ȉȘȞ ĮȡȚș. …….ȕİȕĮȓȦıȘ ĲȘȢ ȠȚțİȓĮȢ ȀĲȘȝĮĲȚțȒȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ
ʌȡȠțȪʌĲİȚ ȩĲȚ, Ș ȑțĲĮıȘ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȘȞ ȦȢ ȐȞȦ ʌȡȐȟȘ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıȝȠȪ,
įİȞ İȓȞĮȚ țĮĲĮȖİȖȡĮȝȝȑȞȘ ȦȢ ǻȘȝȩıȚȠ ȀĲȒȝĮ.
8. ȉȠ ȖİȖȠȞȩȢ ȩĲȚ, įİȞ ȕȡȑșȘțİ ĲȓĲȜȠȢ ĲȠȣ ǻȘȝȠıȓȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ ȐȞȦ ȑțĲĮıȘ.
9. ȉȘȞ ĮȡȚș. ……İȚıȒȖȘıȘ ĲȠȣ ǻĮıȐȡȤȘ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ Ș ȑțĲĮıȘ ʌȜȘȡȠȓ
ĲȚȢ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ȣʌĮȖȦȖȒȢ ĲȘȢ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 67 ĲȠȣ ȞȩȝȠȣ 998/1979 ȦȢ ȚıȤȪİȚ,
ȒĲȠȚ:
(Į) Ǿ ȑțĲĮıȘ İȝĳĮȞȓȗİĲĮȚ ȝİ ĮȖȡȠĲȚțȒ ȝȠȡĳȒ ıĲȚȢ Į/ĳ ĲȠȣ 1945 (Ȓ İĳȩıȠȞ ĮȣĲȑȢ
įİȞ İȓȞĮȚ İȣțȡȚȞİȓȢ ĲȠȣ ȑĲȠȣȢ 1960), țĮȚ įĮıȫșȘțİ ȝİĲĮȖİȞȑıĲİȡĮ ȜȩȖȦ İȖțĮĲȐȜİȚȥȘȢ,
țĮȚ ıȒȝİȡĮ İȝĳĮȞȓȗİĲĮȚ (ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ): İȓĲİ ȦȢ įȐıȠȢ ĲȘȢ ʌĮȡ. 1 ĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣ 3 ĲȠȣ ȞȩȝȠȣ 998/1979 ȦȢ ȚıȤȪİȚ, įȚĮĲȘȡİȓ ĲȘ ȝȠȡĳȒ ĲȘȢ țĮȚ įȚĮȤİȓȡȚıȒ ĲȘȢ
ȖȓȞİĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ įĮıȚțȒȢ ȞȠȝȠșİıȓĮȢ, İȓĲİ ȦȢ įĮıȚțȒ ȑțĲĮıȘ ĲȘȢ
ʌĮȡ. 2 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 3 ĲȠȣ ȞȩȝȠȣ 998/1979 ȦȢ ȚıȤȪİȚ, țĮȚ įİȞ ȣʌȐȖİĲĮȚ ıĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ
įĮıȚțȒȢ ȞȠȝȠșİıȓĮȢ.
(ȕ) ȣʌȐȡȤȠȣȞ ȖȚĮ ĲȚȢ İțĲȐıİȚȢ ĮȣĲȑȢ ĲȓĲȜȠȚ ȚįȚȠțĲȘıȓĮȢ ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ĮȞȐȖȠȞĲĮȚ ıİ
ȤȡȩȞȠ ʌȡȠȖİȞȑıĲİȡȠ ĲȘȢ 23ȘȢ ĭİȕȡȠȣĮȡȓȠȣ 1946 țĮȚ ȑȤȠȣȞ ȝİĲĮȖȡĮĳİȓ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȑȤȠȣȞ
ȦȢ İȟȒȢ:
1. ….
2. …. țȜʌ
ǹȆȅĭǹȈǿǽȅȊȂǼ
ǹȞĮȖȞȦȡȓȗȠȣȝİ ȦȢ ȚįȚȦĲȚțȒ ĲȘȞ țȐĲȦșȚ ȑțĲĮıȘ, ʌȠȣ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıĲȘ șȑıȘ………….,
ĲȘȢ ĲȠʌȚțȒȢ țȠȚȞȩĲȘĲĮȢ ..............................., įȘȝȠĲȚțȒȢ İȞȩĲȘĲĮȢ . ……… ĲȠȣ ǻȒȝȠȣ
………., ʌİȡȚĳİȡİȚĮțȒȢ İȞȩĲȘĲĮȢ............, ʌİȡȚȠȤȒȢ ĮȡȝȠįȚȩĲȘĲȠȢ ǻĮıĮȡȤİȓȠȣ
............/ǻ/ȞıȘȢ ǻĮıȫȞ (ȐȞİȣ ǻĮıĮȡȤİȓȠȣ)...........».
Ǽʌȓ ĲȘȢ İțĲȐıİȦȢ ĮȣĲȒȢ ĲȠ ǻȘȝȩıȚȠ įİ șİȝİȜȚȫȞİȚ įȚțĮȚȫȝĮĲĮ țȣȡȚȩĲȘĲĮȢ ȕȐıİȚ
ĲȓĲȜȠȣ.
Ǿ ȑțĲĮıȘ İȞĲȠʌȓȗİĲĮȚ țĮȚ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȠ Įʌȩ ……/…../20... ĮȡȝȠįȓȦȢ
șİȦȡȘȝȑȞȠ ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȩ įȚȐȖȡĮȝȝĮ, ȝİ ıȣȞĲİĲĮȖȝȑȞİȢ țȠȡȣĳȫȞ ȕĮıȚȗȩȝİȞİȢ ıĲȠ
ǼșȞȚțȩ īİȦįĮȚĲȚțȩ ȈȪıĲȘȝĮ ǹȞĮĳȠȡȐȢ ǼīȈǹ 1987, ȝİ ıĲȠȚȤİȓĮ ( …………… ) țĮȚ
țȜȓȝĮțĮȢ 1:……. ĲȠȣ ........... (ȚįȚȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ıȣȞĲȐȟĮȞĲĮ ĲȠ ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȩ įȚȐȖȡĮȝȝĮ), ĲȠ
ȠʌȠȓȠ ıȣȞȠįİȪİȚ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ĮʌȩĳĮıȘ.
Ǿ ȑțĲĮıȘ İȝĳĮȞȓȗİĲĮȚ ȝİ ĮȖȡȠĲȚțȒ ȝȠȡĳȒ ıĲȚȢ Į/ĳ ĲȠȣ 1945 (Ȓ İĳȩıȠȞ ĮȣĲȑȢ įİȞ
İȓȞĮȚ İȣțȡȚȞİȓȢ ĲȠȣ ȑĲȠȣȢ 1960), țĮȚ įĮıȫșȘțİ ȝİĲĮȖİȞȑıĲİȡĮ ȜȩȖȦ İȖțĮĲȐȜİȚȥȘȢ, țĮȚ
ıȒȝİȡĮ İȝĳĮȞȓȗİĲĮȚ (ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ): İȓĲİ ȦȢ įȐıȠȢ ĲȘȢ ʌĮȡ. 1 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ
3 ĲȠȣ ȞȩȝȠȣ 998/1979 ȦȢ ȚıȤȪİȚ, įȚĮĲȘȡİȓ ĲȘ ȝȠȡĳȒ ĲȘȢ țĮȚ Ș įȚĮȤİȓȡȚıȒ ĲȘȢ ȖȓȞİĲĮȚ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ įĮıȚțȒȢ ȞȠȝȠșİıȓĮȢ, İȓĲİ ȦȢ įĮıȚțȒ ȑțĲĮıȘ ĲȘȢ ʌĮȡ. 2
ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 3 ĲȠȣ ȞȩȝȠȣ 998/1979 ȦȢ ȚıȤȪİȚ, țĮȚ įİȞ ȣʌȐȖİĲĮȚ ıĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ
įĮıȚțȒȢ ȞȠȝȠșİıȓĮȢ.
ȉȠ ǻȘȝȩıȚȠ įİȞ ĳȑȡİȚ țĮȝȓĮ İȣșȪȞȘ ȖȚĮ ĲȣȤȩȞ İțȞȓțȘıȘ įȚțĮȚȦȝȐĲȦȞ İț
ȝȑȡȠȣȢ ĲȡȓĲȦȞ İʌȓ ĲȘȢ ȑțĲĮıȘȢ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȡȠıțȩȝȚıȘȢ Įʌȩ ĲȡȓĲȠ ĲȦȞ ĲȓĲȜȦȞ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 1Įǯ ĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣ 67 ĲȠȣ ȞȩȝȠȣ 998/1979 ȦȢ ȚıȤȪİȚ Ȓ ĲȣȤȩȞ ȠȡȚıĲȚțȒȢ İʌȚȜȪıİȦȢ ĲȠȣ
ȚįȚȠțĲȘıȚĮțȠȪ ȝİ ĮȝİĲȐțȜȘĲȘ įȚțĮıĲȚțȒ ĮʌȩĳĮıȘ İʌȓ ĲȘȢ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘȢ İțĲȐıİȦȢ, Ș
ʌĮȡȠȪıĮ ĮʌȩĳĮıȘ ĮȞĮțĮȜİȓĲĮȚ.
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ĮʌȩĳĮıȘ ĮʌȠĲİȜİȓ ĮȞĮʌȩıʌĮıĲȠ ĲȝȒȝĮ ĲȘȢ ĮȡȚș. …….. ȆȡȐȟȘȢ
ȋĮȡĮțĲȘȡȚıȝȠȪ ĲȠȣ ǻ/ȞĲȒ ǻĮıȫȞ(ȐȞİȣ ǻĮıĮȡȤİȓȠȣ)/ǻĮıȐȡȤȘ………… .
ȅ ȈȊȃȉȅȃǿȈȉǾȈ
ǹȆȅȀǼȃȉȇȍȂǼȃǾȈ ǻǿȅǿȀǾȈǾȈ
....................................

(ıĳȡĮȖȓįĮ, ȣʌȠȖȡĮĳȒ)
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ǿI
(ȤȠȡȒȖȘıȘ ȐįİȚĮȢ ȖİȦȡȖȚțȒȢ Ȓ įİȞįȡȠțȠȝȚțȒȢ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘȢ ȑțĲĮıȘȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ
ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 1ȕ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 67 ĲȠȣ ȞȩȝȠȣ 998/1979 ȦȢ ȚıȤȪİȚ)

ǹȃǹȇȉǾȉǼǹ Ȉȉȅ ǻǿǹǻǿȀȉȊȅ
ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ǹȆȅȀǼȃȉȇȍȂǼȃǾ ǻǿȅǿȀǾȈǾ
............................................................

ǲįȡĮ

īǼȃǿȀǾ ǻ/ȃȈǾ ǻǹȈȍȃ &
ǹīȇȅȉǿȀȍȃ ȊȆȅĬǼȈǼȍȃ
…................................................

ǹȡȚș. ȆȡȦĲ.:

ȉĮȤ. ǻ/ȞıȘ
: ………………
ȉĮȤ. ȀȫįȚțĮȢ : ........................
ȆȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ : ………………
ȉȘȜȑĳȦȞȠ
: ………………
FAX
: ……………...
e – mail
: .......................

/

/ 20...

ȆȇȅȈ : ĲȠȞ/ĲȘȞ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠ/ȝİȞȘ
(ĳȣıȚțȩ/ȞȠȝȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ)
ʌȜȒȡȘȢ įȚİȪșȣȞıȘ
Ȁȅǿȃ : ǹʌȠțİȞĲȡȦȝȑȞȘ ǻȚȠȓțȘıȘ
..........................................
(Į) īİȞȚțȒ ǻ/ȞıȘ ǻĮıȫȞ&
ǹȖȡȠĲȚțȫȞ ȊʌȠșȑıİȦȞ
(ȕ) ǻ/ȞıȘ ȈȣȞĲ/ıȝȠȪ & Ǽʌ/ıȘȢ
ǻĮıȫȞ
(Ȗ) ǻ/ȞıȘ ǻĮıȫȞ ...............
(į) ǻĮıĮȡȤİȓȠ .........................
ǲįȡĮ

ǹ Ȇ ȅ ĭ ǹ Ȉ Ǿ
ȅ ȈȊȃȉȅȃǿȈȉǾȈ ǹȆȅȀǼȃȉȇȍȂǼȃǾȈ ǻǿȅǿȀǾȈǾȈ
............................................................................

ǲȤȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ:
1. ȉȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 67 ĲȠȣ ȞȩȝȠȣ 998/1979 ȩʌȦȢ ĮȞĲȚțĮĲĮıĲȐșȘțİ ȝİ ĲȠ
ȐȡșȡȠ 39 ĲȠȣ ȞȩȝȠȣ 4280/2014 (ĭǼȀ 159ǹǯ/8-8-2014) «ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ
ĮȞĮȕȐșȝȚıȘ țĮȚ ȚįȚȦĲȚțȒ ʌȠȜİȠįȩȝȘıȘ – ǺȚȫıȚȝȘ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ȠȚțȚıȝȫȞ –
ȇȣșȝȓıİȚȢ įĮıȚțȒȢ ȞȠȝȠșİıȓĮȢ țĮȚ ȐȜȜİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ», țĮȚ İȚįȚțȩĲİȡĮ ĲȘȢ
ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 1ȕ ĲȘȢ įȚȐĲĮȟȘȢ ĮȣĲȒȢ.
2. ȉȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 90 ĲȠȣ Ȇǻ 63/2005 «ȀȦįȚțȠʌȠȓȘıȘ ȞȠȝȠșİıȓĮȢ ȖȚĮ
ĲȘȞ ȀȣȕȑȡȞȘıȘ țĮȚ ĲĮ ȀȣȕİȡȞȘĲȚțȐ ȩȡȖĮȞĮ.
3. ȉȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȞȩȝȠȣ 3852/2010 (ĭǼȀ 87/ǹǯ/7-6-2010) «ȃȑĮ ǹȡȤȚĲİțĲȠȞȚțȒ
ĲȘȢ ǹȣĲ/ıȘȢ țĮȚ ǹʌȠțİȞĲȡȦȝȑȞȘȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ – ȆȡȩȖȡĮȝȝĮ ȀĮȜȜȚțȡȐĲȘȢ».
4. ȉȚȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ
ĲȠȣ
Ȇǻ
……..
«ȅȡȖĮȞȚıȝȩȢ
ǹʌȠțİȞĲȡȦȝȑȞȘȢ
ǻȚȠȓțȘıȘȢ…………».
5. ȉȘ ȝİ ĮȡȚș ………….. ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ĮʌȩĳĮıȘ
«ǹʌȩĳĮıȘ țĮșȠȡȚıȝȠȪ
ȜİʌĲȠȝİȡİȚȫȞ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ĲȘȢ įȚȐĲĮȟȘȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 67 ĲȠȣ Ȟ. 998/1979, ȩʌȦȢ
ĮȞĲȚțĮĲĮıĲȐșȘțİ ȝİ ĲȠ ȐȡșȡȠ 39 ĲȠȣ Ȟ. 4280/2014».
6. ȉȘȞ ĮȡȚș. ……………. ȆȡȐȟȘ ȋĮȡĮțĲȘȡȚıȝȠȪ ĲȠȣ ǻ/ȞĲȒ ǻĮıȫȞ(ȐȞİȣ
ǻĮıĮȡȤİȓȠȣ)/ǻĮıȐȡȤȘ…………, ȝİĲȐ ĲȘȢ ĮȡȚș. ………….. ȕİȕĮȚȫıİȦȢ
ĲİȜİıȚįȚțȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞȦĲȑȡȦ ʌȡȐȟȘȢ Ȓ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȪʌĮȡȟȘȢ țȣȡȦȝȑȞȦȞ
įĮıȚțȫȞ ȤĮȡĲȫȞ, ĲȘ ȕİȕĮȓȦıȘ ĲȠȣ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ ĲȘȢ ȑțĲĮıȘȢ.
7. ȉȘȞ ĮȡȚș. …….ȕİȕĮȓȦıȘ ĲȘȢ ȠȚțİȓĮȢ ȀĲȘȝĮĲȚțȒȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ
ʌȡȠțȪʌĲİȚ ȩĲȚ, Ș ȑțĲĮıȘ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȘȞ ȦȢ ȐȞȦ ʌȡȐȟȘ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıȝȠȪ,
įİȞ İȓȞĮȚ țĮĲĮȖİȖȡĮȝȝȑȞȘ ȦȢ ǻȘȝȩıȚȠ ȀĲȒȝĮ.
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8. ȉȠ ȖİȖȠȞȩȢ ȩĲȚ, įİȞ ȕȡȑșȘțİ ĲȓĲȜȠȢ ĲȠȣ ǻȘȝȠıȓȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ ȐȞȦ ȑțĲĮıȘ.
9. ȉȘȞ ĮȡȚș. ……İȚıȒȖȘıȘ ĲȠȣ ǻĮıȐȡȤȘ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ Ș ȑțĲĮıȘ ʌȜȘȡȠȓ
ĲȚȢ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ȣʌĮȖȦȖȒȢ ĲȘȢ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 67 ĲȠȣ ȞȩȝȠȣ 998/1979 ȦȢ ȚıȤȪİȚ,
ȒĲȠȚ: (Į) Ǿ ȑțĲĮıȘ İȝĳĮȞȓȗİĲĮȚ ȝİ ĮȖȡȠĲȚțȒ ȝȠȡĳȒ ıĲȚȢ Į/ĳ ĲȠȣ 1945 (Ȓ
İĳȩıȠȞ ĮȣĲȑȢ įİȞ İȓȞĮȚ İȣțȡȚȞİȓȢ ĲȠȣ ȑĲȠȣȢ 1960), țĮȚ įĮıȫșȘțİ
ȝİĲĮȖİȞȑıĲİȡĮ ȜȩȖȦ İȖțĮĲȐȜİȚȥȘȢ, țĮȚ ıȒȝİȡĮ İȝĳĮȞȓȗİĲĮȚ ȦȢ įĮıȚțȒ ĲȘȢ ʌĮȡ.
2 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 3 ĲȠȣ ȞȩȝȠȣ 998/1979 ȦȢ ȚıȤȪİȚ, țĮȚ įİȞ ȣʌȐȖİĲĮȚ ıĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ
ĲȘȢ įĮıȚțȒȢ ȞȠȝȠșİıȓĮȢ,
(ȕ) ȣʌȐȡȤİȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑțĲĮıȘ ĮȣĲȒ ĲȓĲȜȠȚ ȚįȚȠțĲȘıȓĮȢ ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ĮȞȐȖȠȞĲĮȚ ıİ
ȤȡȩȞȠ ȝİĲĮȖİȞȑıĲİȡȠ ĲȘȢ 23ȘȢ ĭİȕȡȠȣĮȡȓȠȣ 1946 țĮȚ ȝȑȤȡȚ ĲȘȞ 8 ǹȣȖȠȪıĲȠȣ
2004 țĮȚ ȑȤȠȣȞ ȝİĲĮȖȡĮĳİȓ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȑȤȠȣȞ ȦȢ İȟȒȢ:
1. ….
2. ….. țȜʌ
ǹȆȅĭǹȈǿǽȅȊȂǼ
ȋȠȡȘȖȠȪȝİ ȐįİȚĮ ȖȚĮ ȖİȦȡȖȚțȒ țĮȚ įİȞįȡȠțȠȝȚțȒ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘ ıİ ȑțĲĮıȘ, İʌȓ ĲȘȢ
ȠʌȠȓĮȢ Ƞ (ʌȡȩıȦʌȠ) ʌȡȠȕȐȜȜİȚ įȚțĮȚȫȝĮĲĮ țȣȡȚȩĲȘĲĮȢ ȕȐıİȚ ĲȓĲȜȦȞ, ʌȠȣ ȕȡȓıțİĲĮȚ
ıĲȘ șȑıȘ…………., ĲȘȢ ĲȠʌȚțȒȢ țȠȚȞȩĲȘĲĮȢ ..............................., įȘȝȠĲȚțȒȢ İȞȩĲȘĲĮȢ .
……… ĲȠȣ ǻȒȝȠȣ ………., ʌİȡȚĳİȡİȚĮțȒȢ İȞȩĲȘĲĮȢ............, ʌİȡȚȠȤȒȢ ĮȡȝȠįȚȩĲȘĲȠȢ
ǻĮıĮȡȤİȓȠȣ ............/ǻ/ȞıȘȢ ǻĮıȫȞ (ȐȞİȣ ǻĮıĮȡȤİȓȠȣ)...........».
Ǿ ȑțĲĮıȘ İȞĲȠʌȓȗİĲĮȚ țĮȚ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȠ Įʌȩ ……/…../20... ĮȡȝȠįȓȦȢ
șİȦȡȘȝȑȞȠ ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȩ įȚȐȖȡĮȝȝĮ, ȝİ ıȣȞĲİĲĮȖȝȑȞİȢ țȠȡȣĳȫȞ ȕĮıȚȗȩȝİȞİȢ ıĲȠ
ǼșȞȚțȩ īİȦįĮȚĲȚțȩ ȈȪıĲȘȝĮ ǹȞĮĳȠȡȐȢ ǼīȈǹ 1987, ȝİ ıĲȠȚȤİȓĮ ( …………… ) țĮȚ
țȜȓȝĮțĮȢ 1:……. ĲȠȣ ........... (ȚįȚȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ıȣȞĲȐȟĮȞĲĮ ĲȠ ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȩ įȚȐȖȡĮȝȝĮ), ĲȠ
ȠʌȠȓȠ ıȣȞȠįİȪİȚ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ĮʌȩĳĮıȘ.
Ǿ ȑțĲĮıȘ İȝĳĮȞȓȗİĲĮȚ ȝİ ĮȖȡȠĲȚțȒ ȝȠȡĳȒ ıĲȚȢ Į/ĳ ĲȠȣ 1945 (Ȓ İĳȩıȠȞ ĮȣĲȑȢ įİȞ
İȓȞĮȚ İȣțȡȚȞİȓȢ ĲȠȣ ȑĲȠȣȢ 1960), țĮȚ įĮıȫșȘțİ ȝİĲĮȖİȞȑıĲİȡĮ ȜȩȖȦ İȖțĮĲȐȜİȚȥȘȢ, țĮȚ
ıȒȝİȡĮ İȝĳĮȞȓȗİĲĮȚ ȦȢ įĮıȚțȒ ȑțĲĮıȘ ĲȘȢ ʌĮȡ. 2 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 3 ĲȠȣ ȞȩȝȠȣ 998/1979
ȦȢ ȚıȤȪİȚ, țĮȚ įİȞ ȣʌȐȖİĲĮȚ ıĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ įĮıȚțȒȢ ȞȠȝȠșİıȓĮȢ țĮȚ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȐ țĮȚ ȝȩȞȠ ȖȚĮ ȖİȦȡȖȚțȒ țĮȚ įİȞįȡȠțȠȝȚțȒ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘ.
ȉȠ ǻȘȝȩıȚȠ įİȞ ĳȑȡİȚ țĮȝȓĮ İȣșȪȞȘ ȖȚĮ ĲȣȤȩȞ İțȞȓțȘıȘ įȚțĮȚȦȝȐĲȦȞ İț
ȝȑȡȠȣȢ ĲȡȓĲȦȞ İʌȓ ĲȘȢ ȑțĲĮıȘȢ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȡȠıțȩȝȚıȘȢ Įʌȩ ĲȡȓĲȠ ĲȦȞ ĲȓĲȜȦȞ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 1Įǯ ĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣ 67 ĲȠȣ ȞȩȝȠȣ 998/1979 ȦȢ ȚıȤȪİȚ Ȓ ĲȣȤȩȞ ȠȡȚıĲȚțȒȢ İʌȚȜȪıİȦȢ ĲȠȣ
ȚįȚȠțĲȘıȚĮțȠȪ ȝİ ĮȝİĲȐțȜȘĲȘ įȚțĮıĲȚțȒ ĮʌȩĳĮıȘ İʌȓ ĲȘȢ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘȢ İțĲȐıİȦȢ, Ș
ʌĮȡȠȪıĮ ĮʌȩĳĮıȘ ĮȞĮțĮȜİȓĲĮȚ.
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ĮʌȩĳĮıȘ ĮʌȠĲİȜİȓ ĮȞĮʌȩıʌĮıĲȠ ĲȝȒȝĮ ĲȘȢ ĮȡȚș. …….. ȆȡȐȟȘȢ
ȋĮȡĮțĲȘȡȚıȝȠȪ.
ȅ ȈȊȃȉȅȃǿȈȉǾȈ
ǹȆȅȀǼȃȉȇȍȂǼȃǾȈ ǻǿȅǿȀǾȈǾȈ
....................................

(ıĳȡĮȖȓįĮ, ȣʌȠȖȡĮĳȒ)
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ǿII
(ȣʌĮȖȦȖȒ ĲȘȢ ȑțĲĮıȘȢ ıĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 67 ȞȩȝȠȣ 998/1979 ȦȢ ȚıȤȪİȚ,
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4 ĲȘȢ įȚȐĲĮȟȘȢ ĮȣĲȒȢ)

ǹȃǹȇȉǾȉǼǹ Ȉȉȅ ǻǿǹǻǿȀȉȊȅ
ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ǹȆȅȀǼȃȉȇȍȂǼȃǾ ǻǿȅǿȀǾȈǾ
............................................................

ǲįȡĮ

īǼȃǿȀǾ ǻ/ȃȈǾ ǻǹȈȍȃ &
ǹīȇȅȉǿȀȍȃ ȊȆȅĬǼȈǼȍȃ
…................................................

ǹȡȚș. ȆȡȦĲ.:

ȉĮȤ. ǻ/ȞıȘ
: ………………
ȉĮȤ. ȀȫįȚțĮȢ : ........................
ȆȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ : ………………
ȉȘȜȑĳȦȞȠ
: ………………
FAX
: ……………...
e – mail
: .......................

/

/ 20...

ȆȇȅȈ : ĲȠȞ/ĲȘȞ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠ/ȝİȞȘ
(ĳȣıȚțȩ/ȞȠȝȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ)
ʌȜȒȡȘȢ įȚİȪșȣȞıȘ
Ȁȅǿȃ : ǹʌȠțİȞĲȡȦȝȑȞȘ ǻȚȠȓțȘıȘ
..........................................
(Į) īİȞȚțȒ ǻ/ȞıȘ ǻĮıȫȞ&
ǹȖȡȠĲȚțȫȞ ȊʌȠșȑıİȦȞ
(ȕ) ǻ/ȞıȘ ȈȣȞĲ/ıȝȠȪ & Ǽʌ/ıȘȢ
ǻĮıȫȞ
(Ȗ) ǻ/ȞıȘ ǻĮıȫȞ ...............
(į) ǻĮıĮȡȤİȓȠ .........................
ǲįȡĮ

ǹ Ȇ ȅ ĭ ǹ Ȉ Ǿ
ȅ ȈȊȃȉȅȃǿȈȉǾȈ ǹȆȅȀǼȃȉȇȍȂǼȃǾȈ ǻǿȅǿȀǾȈǾȈ
............................................................................

ǲȤȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ:
1. ȉȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 67 ĲȠȣ ȞȩȝȠȣ 998/1979 ȩʌȦȢ ĮȞĲȚțĮĲĮıĲȐșȘțİ ȝİ ĲȠ
ȐȡșȡȠ 39 ĲȠȣ ȞȩȝȠȣ 4280/2014 (ĭǼȀ 159ǹǯ/8-8-2014) «ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ
ĮȞĮȕȐșȝȚıȘ țĮȚ ȚįȚȦĲȚțȒ ʌȠȜİȠįȩȝȘıȘ – ǺȚȫıȚȝȘ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ȠȚțȚıȝȫȞ –
ȇȣșȝȓıİȚȢ įĮıȚțȒȢ ȞȠȝȠșİıȓĮȢ țĮȚ ȐȜȜİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ», țĮȚ İȚįȚțȩĲİȡĮ ĲȘȞ
ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4 ĲȘȢ įȚȐĲĮȟȘȢ ĮȣĲȒȢ.
2. ȉȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 90 ĲȠȣ Ȇǻ 63/2005 «ȀȦįȚțȠʌȠȓȘıȘ ȞȠȝȠșİıȓĮȢ ȖȚĮ
ĲȘȞ ȀȣȕȑȡȞȘıȘ țĮȚ ĲĮ ȀȣȕİȡȞȘĲȚțȐ ȩȡȖĮȞĮ.
3. ȉȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȞȩȝȠȣ 3852/2010 (ĭǼȀ 87/ǹǯ/7-6-2010) «ȃȑĮ ǹȡȤȚĲİțĲȠȞȚțȒ
ĲȘȢ ǹȣĲ/ıȘȢ țĮȚ ǹʌȠțİȞĲȡȦȝȑȞȘȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ – ȆȡȩȖȡĮȝȝĮ ȀĮȜȜȚțȡȐĲȘȢ».
4. ȉȚȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ
ĲȠȣ
Ȇǻ
……..
«ȅȡȖĮȞȚıȝȩȢ
ǹʌȠțİȞĲȡȦȝȑȞȘȢ
ǻȚȠȓțȘıȘȢ…………».
5. ȉȘ ȝİ ĮȡȚș ………….. ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ĮʌȩĳĮıȘ
«ǹʌȩĳĮıȘ țĮșȠȡȚıȝȠȪ
ȜİʌĲȠȝİȡİȚȫȞ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ĲȘȢ įȚȐĲĮȟȘȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 67 ĲȠȣ Ȟ. 998/1979, ȩʌȦȢ
ĮȞĲȚțĮĲĮıĲȐșȘțİ ȝİ ĲȠ ȐȡșȡȠ 39 ĲȠȣ Ȟ. 4280/2014».
6. ȉȘȞ ĮȡȚș. ……………. ȆȡȐȟȘ ȋĮȡĮțĲȘȡȚıȝȠȪ ĲȠȣ ǻ/ȞĲȒ ǻĮıȫȞ(ȐȞİȣ
ǻĮıĮȡȤİȓȠȣ)/ǻĮıȐȡȤȘ…………, ȝİĲȐ ĲȘȢ ĮȡȚș. ………….. ȕİȕĮȚȫıİȦȢ
ĲİȜİıȚįȚțȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞȦĲȑȡȦ ʌȡȐȟȘȢ Ȓ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȪʌĮȡȟȘȢ țȣȡȦȝȑȞȦȞ
įĮıȚțȫȞ ȤĮȡĲȫȞ, ĲȘ ȕİȕĮȓȦıȘ ĲȠȣ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ ĲȘȢ ȑțĲĮıȘȢ.
7. ȉȘȞ ĮȡȚș. ……İȚıȒȖȘıȘ ĲȠȣ ǻĮıȐȡȤȘ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ Ș ȑțĲĮıȘ ʌȜȘȡȠȓ
ĲȚȢ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ȣʌĮȖȦȖȒȢ ĲȘȢ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 67 ĲȠȣ ȞȩȝȠȣ 998/1979 ȦȢ ȚıȤȪİȚ,
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İȝĳĮȞȚȗȩȝİȞȘ ȝİ ĮȖȡȠĲȚțȒ ȝȠȡĳȒ ıĲȚȢ Į/ĳ ĲȠȣ 1945 (Ȓ İĳȩıȠȞ ĮȣĲȑȢ įİȞ İȓȞĮȚ
İȣțȡȚȞİȓȢ ĲȠȣ ȑĲȠȣȢ 1960), țĮȚ įĮıȫșȘțİ ȝİĲĮȖİȞȑıĲİȡĮ ȜȩȖȦ İȖțĮĲȐȜİȚȥȘȢ,
țĮȚ ıȒȝİȡĮ İȝĳĮȞȓȗİĲĮȚ ȦȢ įĮıȚțȒ ȑțĲĮıȘ ĲȘȢ ʌĮȡ. 2 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 3 ĲȠȣ ȞȩȝȠȣ
998/1979 ȦȢ ȚıȤȪİȚ, țĮȚ įİȞ ȣʌȐȖİĲĮȚ ıĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ įĮıȚțȒȢ ȞȠȝȠșİıȓĮȢ.
8. ȉȠ ȚįȚȠțĲȘıȚĮțȩ țĮșİıĲȫȢ ĲȘȢ ȑțĲĮıȘȢ İȓȞĮȚ ȜȣȝȑȞȠ ȑȞĮȞĲȚ ĲȠȣ ǻȘȝȠıȓȠȣ ȝİ
ȕȐıȘ ĲȠ ȐȡșȡȠ 10 ĲȠȣ ȞȩȝȠȣ 3208/2003, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ………...
ǹȆȅĭǹȈǿǽȅȊȂǼ
ȉȘȞ ȣʌĮȖȦȖȒ ıĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 67 ȞȩȝȠȣ 998/1979 ȦȢ ȚıȤȪİȚ, ȑțĲĮıȘȢ ʌȠȣ
ȕȡȓıțİĲĮȚ ıĲȘ șȑıȘ…………., ĲȘȢ ĲȠʌȚțȒȢ țȠȚȞȩĲȘĲĮȢ ..............................., įȘȝȠĲȚțȒȢ
İȞȩĲȘĲĮȢ . ……… ĲȠȣ ǻȒȝȠȣ ………., ʌİȡȚĳİȡİȚĮțȒȢ İȞȩĲȘĲĮȢ............, ʌİȡȚȠȤȒȢ
ĮȡȝȠįȚȩĲȘĲȠȢ ǻĮıĮȡȤİȓȠȣ ............/ǻ/ȞıȘȢ ǻĮıȫȞ (ȐȞİȣ ǻĮıĮȡȤİȓȠȣ)...........».
Ǿ ȑțĲĮıȘ İȞĲȠʌȓȗİĲĮȚ țĮȚ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȠ Įʌȩ ……/…../20... ĮȡȝȠįȓȦȢ
șİȦȡȘȝȑȞȠ ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȩ įȚȐȖȡĮȝȝĮ, ȝİ ıȣȞĲİĲĮȖȝȑȞİȢ țȠȡȣĳȫȞ ȕĮıȚȗȩȝİȞİȢ ıĲȠ
ǼșȞȚțȩ īİȦįĮȚĲȚțȩ ȈȪıĲȘȝĮ ǹȞĮĳȠȡȐȢ ǼīȈǹ 1987, ȝİ ıĲȠȚȤİȓĮ ( …………… ) țĮȚ
țȜȓȝĮțĮȢ 1:……. ĲȠȣ ........... (ȚįȚȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ıȣȞĲȐȟĮȞĲĮ ĲȠ ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȩ įȚȐȖȡĮȝȝĮ), ĲȠ
ȠʌȠȓȠ ıȣȞȠįİȪİȚ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ĮʌȩĳĮıȘ.
Ǿ ȑțĲĮıȘ İȝĳĮȞȓȗİĲĮȚ ȝİ ĮȖȡȠĲȚțȒ ȝȠȡĳȒ ıĲȚȢ Į/ĳ ĲȠȣ 1945 (Ȓ İĳȩıȠȞ ĮȣĲȑȢ įİȞ
İȓȞĮȚ İȣțȡȚȞİȓȢ ĲȠȣ ȑĲȠȣȢ 1960), țĮȚ įĮıȫșȘțİ ȝİĲĮȖİȞȑıĲİȡĮ ȜȩȖȦ İȖțĮĲȐȜİȚȥȘȢ, țĮȚ
ıȒȝİȡĮ İȝĳĮȞȓȗİĲĮȚ ȦȢ įĮıȚțȒ ȑțĲĮıȘ ĲȘȢ ʌĮȡ. 2 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 3 ĲȠȣ ȞȩȝȠȣ 998/1979
ȦȢ ȚıȤȪİȚ, țĮȚ įİȞ ȣʌȐȖİĲĮȚ ıĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ įĮıȚțȒȢ ȞȠȝȠșİıȓĮȢ.
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ĮʌȩĳĮıȘ ĮʌȠĲİȜİȓ ĮȞĮʌȩıʌĮıĲȠ ĲȝȒȝĮ ĲȘȢ ĮȡȚș. …….. ȆȡȐȟȘȢ
ȋĮȡĮțĲȘȡȚıȝȠȪ.

ȅ ȈȊȃȉȅȃǿȈȉǾȈ
ǹȆȅȀǼȃȉȇȍȂǼȃǾȈ ǻǿȅǿȀǾȈǾȈ
....................................

(ıĳȡĮȖȓįĮ, ȣʌȠȖȡĮĳȒ)

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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Άρθρο 6
Ισχύς − Δημοσίευση
1. Η παρούσα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως και κάθε προηγούμενη που ρύθμιζε διαφορετικά το υπόψη θέμα παύει να ισχύει.
Αθήνα, 7 Μαρτίου 2016
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με κύρια αποστολή την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση,
διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των τευχών ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με τα
δημοσιεύματα σε αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν
καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.
Η έντυπη μορφή των τευχών ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το
τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ ενώ για
ετήσια κυκλοφορία τευχών ΦΕΚ η διάθεση γίνεται υπό μορφή συνδρομής από το τμήμα Συνδρομητών.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την διαθεσιμότητα
των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα.
Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης
των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ).
Περισσότερες πληροφορίες για δημοσιεύματα και λοιπά θέματα, μπορείτε να αναζητήσετε από το
Τμήμα Πληροφοριών καθώς και από το τηλεφωνικό κέντρο του Εθνικού Τυπογραφείου.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από σχετικό αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλο−
γραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

êõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΜΕ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ κ.λπ.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 − fax: 210 5279054
Ωράριο λειτουργίας για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 − 13:30
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Τμήμα
Τμήμα
Τμήμα
Τμήμα

Πωλήσεων:
Συνδρομητών:
Πληροφοριών:
A1 Παραλαβής

(Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 − 180)
(Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
(Ισόγειο, Γραφείο 3 και τηλεφωνικό κέντρο 210 5279000)
Δημοσιευτέας Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

2. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ
Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02007672203160012*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 79 054
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

