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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΑΣΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑς ∆ΑΣΩΝ & ΦΠ 

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ  

& ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ :ΑΛΛΑΓΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ 

 ∆ΑΣIKΩΝ ΓΑΙΩΝ  

 

Ταχ.∆/νση         : Χαλκοκονδύλη 31 

Τ.Κ.                   : 101 64 Αθήνα  

Πληροφορίες    : Μ. Βλάχου 

Τηλ                    : 210-2124685 

FAX                   : 210-5244135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ.: 

 

 

 

 

 

 

KΟΙΝ.:  

 

 

 

 

 

Να διατηρηθεί µέχρι ∆ΙΗΝΕΚΕΣ 

Αθήνα   18-07-2012 

 

Αρ. Πρωτ.: Οικ..173333/2999 

Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις χώρας 

Γενικές ∆/νσεις 

∆ασών & Αγρ. Υποθέσεων  

Έδρες τους 

 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ    ΑΛΛΑΓΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε µε το πρώτο άρθρο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 

98 Α). 

2. Τις διατάξεις αρθ. 29 Ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α/66/22-3-2012) «∆ιαχείριση 

και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων − Ρύθµιση 

εµπραγµάτων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις.» 

3.  Τις διατάξεις του : 

i) Π.∆. 189/09 (ΦΕΚ Α 221/5.11.2009) Καθορισµός και ανακατανοµή 

αρµοδιοτήτων των Υπουργείων, 
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ii) Π.∆. 86/12 (ΦΕΚ Α/141/21-6-2012) ∆ιορισµός Υπουργών, αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών 

iii) Τη µε αριθ. Υ46/6-7-12 (ΦΕΚ Β/2101/9-7-2012) απόφαση του 

Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού 

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη». 

 

    Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

Καθορίζουµε τον τύπο του τίτλου κυριότητας υπέρ του κατόχου, επί των 

δηµοσίων εκτάσεων της παρ. 3 του αρθ. 29 Ν.4061/2012 και τον τύπο του 

τίτλου δικαιώµατος αγροτικής χρήσης επί των ιδιωτικών της παρ. 6 του ως άνω 

άρθρου του νόµου ως εξής: 

 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ.................                                                    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ             

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ                            Αρ. Πρωτ. 

∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ Νοµαρχιακού ∆ιαµερίσµατος............................  

∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ .....................................   

 

ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ: 

Πληροφορίες:  

Τηλέφωνο: 

Τηλεοµοιοτυπία: 

Ηλ. Ταχυδροµείο: 

 

Τίτλος κυριότητας 

υπέρ ............................................................ 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

................................................................... 

Έχοντας υπόψη 

 

1. Τις διατάξεις αρθ. 29 Ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α/66/2012) 
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2. Τις διατάξεις Ν. 3200/1955 «περί διοικητικής αποκεντρώσεως» όπως αυτές 

τροποποιήθηκαν µεταγενέστερα. 

3. Τις διατάξεις Ν. 3852/10(ΦΕΚ87/Τ.Α΄/7.6.10) ''Αρχιτεκτ. της Αυτοδ/σης, & 

της Αποκ. ∆ιοίκησης ............................-Πρόγραµµα Καλλικράτης''. 

4. Το Π.∆                      (ΦΕΚ              ) «Οργανισµός της Αποκ. ∆ιοίκησης 

....................». 

5. Το µε αριθ.                έγγραφο του                     µε το οποίο βεβαιώνεται ότι ο 

αιτών είναι επαγγελµατίας αγρότης εγγεγραµµένος στο µητρώο αγροτών και 

αγροτικών εκµεταλλεύσεων. 

6. Τη µε αριθ.                                       Απόφαση εξαγοράς της έκτασης 

7. Το µε αριθ.                              αποδεικτικό καταβολής του συνολικού 

τιµήµατος εξαγοράς της έκτασης 

8. Το µε αριθ.                                 αποδεικτικό καταβολής του 

ανταλλάγµατος χρήσης 

9. Την υπ. αριθµ.                               αίτηση του                           του (Πατρώνυµο), 

µε την οποία ζητά την αναγνώριση κυριότητας επί εκχερσωµένης έκτασης. 

10. Τη µε αριθ.                                   θετική εισήγηση του ∆ασάρχη (ή του ∆/ντη 

∆ασών άνευ ∆ασαρχείου) 

 

Εκδίδουµε τίτλο κυριότητας υπέρ..................................... 

 

επί εκχερσωµένης δηµόσιας δασικής εκτάσεως, εµβαδού...................τµ, όπως αυτή 

απεικονίζεται στο από                  τοπογραφικό διάγραµµα, του Μηχανικού 

..................., κλίµακας 1:500 (ή αναλόγου κλίµακας) και στο απόσπασµα χάρτη ΓΥΣ 

κλίµακας 1:5000, µε στοιχεία κορυφών πολυγώνου...................και µε συντεταγµένες 

στο γεωδαιτικό σύστηµα αναφοράς ΕΓΣΑ ’87, όπως εµφαίνονται στον κάτωθι πίνακα, 

η οποία βρίσκεται στη θέση «......................» Τοπικής Κοινότητας ......................... 

∆ηµοτικής Ενότητας..................................... ∆ήµου ............................... και συνορεύει 

Ανατολικά  

∆υτικά 

Βόρεια  

Νότια  

για την οποία έχει καταβληθεί το ποσό των........................€, ως τίµηµα εξαγοράς και το 

ποσό των .................................€ ως αντάλλαγµα χρήσης.  

Ο παρών τίτλος ισχύει υπό τον όρο της διατήρησης στο διηνεκές της αγροτικής χρήσης 

της έκτασης από τον κάτοχό της.  

Σε περίπτωση µη τήρησης του παραπάνω όρου ο τίτλος ανακαλείται. 

Η έκταση θα παραδοθεί µε πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής. 

Η έκταση είναι µεταβιβάσιµη µε τις κάτωθι προϋποθέσεις  

α) της ιδιότητας του κατ’ επάγγελµα αγρότη του καθ΄ων µεταβιβάζεται ο τίτλος 

β) της βεβαίωσης της δασικής υπηρεσίας, πριν από κάθε µεταβίβαση ότι ο παρών 

τίτλος δεν έχει ανακληθεί. 

 

Κορυφή  Χ Ψ 

   

   

   

   

   

   

 

Ο Γενικός Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ.................                                                    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ             

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ                            Αρ. Πρωτ. 

∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ Νοµαρχιακού ∆ιαµερίσµατος............................  

∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ .....................................   

 

ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ: 

Πληροφορίες:  

Τηλέφωνο: 

Τηλεοµοιοτυπία: 

Ηλ. Ταχυδροµείο: 

Τίτλος δικαιώµατος αγροτικής χρήσης 

υπέρ 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

................................................................... 

Έχοντας υπόψη 

 

1. Τις διατάξεις αρθ. 29 Ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α/66/2012) 

2. Τις διατάξεις του αρ. 10 Ν. 3208/2003 

3. Του Ν. 3200/1955 «περί διοικητικής αποκεντρώσεως» όπως αυτές 

τροποποιήθηκαν µεταγενέστερα. 

4. Του Ν. 3852/10(ΦΕΚ87/Τ.Α΄/7.6.10) ''Αρχιτεκτ. της Αυτοδ/σης, & της Αποκ. 

∆ιοίκησης ............................-Πρόγραµµα Καλλικράτης''. 

5. Το Π.∆                      (ΦΕΚ              ) «Οργανισµός της Αποκ.∆ιοίκησης 

....................». 

6. Το µε αριθ.                έγγραφο του                     µε το οποίο βεβαιώνεται ότι ο 

αιτών είναι επαγγελµατίας αγρότης εγγεγραµµένος στο µητρώο αγροτών και 

αγροτικών εκµεταλλεύσεων 

7. Τη µε αριθ.                               περί υπαγωγής στις διατάξεις αρθ. 10 Ν. 

3208/2003 

8. Το µε αριθ.                                 αποδεικτικό καταβολής του 

ανταλλάγµατος χρήσης 

9. Την υπ. αριθµ.                               αίτηση του                           του (Πατρώνυµο), 

µε την οποία ζητά την δικαίωµα αγροτικής χρήσης εκχερσωµένης δασικής 

έκτασης. 

10. Τη µε αριθ.                                   θετική εισήγηση του ∆ασάρχη (ή του ∆/ντη 

∆ασών άνευ ∆ασαρχείου) 

 

Εκδίδουµε τίτλο δικαιώµατος αγροτικής χρήσης υπέρ ................................... 

 

επί εκχερσωµένης ιδιωτικής δασικής έκτασης, εµβαδού...................τµ, όπως αυτή 

απεικονίζεται στο από                  τοπογραφικό διάγραµµα, του Μηχανικού 

..................., κλίµακας 1:500 (ή αναλόγου κλίµακας) και στο απόσπασµα χάρτη ΓΥΣ 

κλίµακας 1:5000, µε στοιχεία κορυφών πολυγώνου...................και µε συντεταγµένες 

στο γεωδαιτικό σύστηµα αναφοράς ΕΓΣΑ ’87, όπως εµφαίνονται στον κάτωθι πίνακα, 
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η οποία βρίσκεται στη θέση «......................» Τοπικής Κοινότητας ......................... 

∆ηµοτικής Ενότητας..................................... ∆ήµου ............................... και συνορεύει 

Ανατολικά  

∆υτικά 

Βόρεια  

Νότια  

 

Ο παρών τίτλος ισχύει υπό τον όρο της διατήρησης στο διηνεκές της αγροτικής χρήσης 

της έκτασης από τον κάτοχό της. 

Σε περίπτωση µη τήρησης του παραπάνω όρου ο τίτλος ανακαλείται. 

Ο παρών τίτλος βεβαιώνει την αγροτική χρήση της έκτασης και δεν αποτελεί στοιχείο 

απόδειξης εµπράγµατων δικαιωµάτων. 

Για την έκταση θα εκδοθεί πρωτόκολλο εγκατάστασης. 

Η έκταση είναι µεταβιβάσιµη µε τις κάτωθι προϋποθέσεις  

α) της ιδιότητας του κατ’ επάγγελµα αγρότη του καθ΄ων µεταβιβάζεται ο τίτλος 

β) της βεβαίωσης της δασικής υπηρεσίας, πριν από κάθε µεταβίβαση, ότι ο παρών 

τίτλος δεν έχει ανακληθεί 

 

Κορυφή  Χ Ψ 

   

   

   

   

 

 

Ο Γενικός Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης                          

 

 

 

Παρακαλούµε για την κοινοποίηση της παρούσας στις δασικές υπηρεσίες 

αρµοδιότητας σας για εφαρµογή.  

 

 

 

 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 

                                         

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ 
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