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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 14485
(1)
Καθορισμός εργασίας πέραν της υποχρεωτικής του
Προσωπικού της Υπηρεσίας Ασύλου για το έτος 2016.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 1 παρ. 2α του Ν.2469/1997 «Περιορισμός
και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών
δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).
β. Των άρθρων 4 και 20 του Ν.4024/2011 «Συνταξι−
οδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατη−
γικής 2012−2015». (Α΄226), όπως τροποποιήθηκε με τον
Ν.4071/2012 (άρθρο 45, παραγρ. 1)
γ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ−
καλείται δαπάνη για το έτος 2016 κατά προσέγγιση

ποσού εκατόν δύο χιλιάδων ευρώ (102.000,00 €) που θα
καλυφθεί από την πίστωση του ΚΑΕ 0511 «Αποζημίω−
ση για υπερωριακή εργασία» του προϋπολογισμού της
Υπηρεσίας Ασύλου, Ε.Φ. 07−440 οικονομικού έτους 2016.
2. α. Του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α΄ 20) «Σύσταση και μετονο−
μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
β. Του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α΄116) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».
γ. Της αρ. Υ136/20−03−2015 Απόφαση Πρωθυπουργού
«Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών» (ΦΕΚ 389
Β΄/21−03−2015).
δ. Της υπ’ αριθμ. Υ10/25−09−2015 Απόφαση του Πρω−
θυπουργού περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Ανα−
πληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ−
γκρότησης. Ιωάννη Μουζάλα» (Β΄2109).
3. Τις διατάξεις του Ν.3907/2011 (Α−7/26−1−2011) «Ίδρυ−
ση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδο−
χής, προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους
κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη − μέλη για
την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων
τρίτων χωρών».
4. Την υπ’ αριθ. 3782/12−05−2015 (ΦΕΚ 823, τ. Β΄) απόφα−
ση ανάθεσης αρμοδιοτήτων της Αναπληρώτριας Υπουρ−
γού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στη
Διευθύντρια της Υπηρεσίας Ασύλου.
5. α) Την επιτακτική ανάγκη σύστασης και λειτουργίας
των περιφερειακών της γραφείων,
β) Τη σωστή διαχείριση του ζητήματος των προσφύ−
γων με σεβασμό στις διεθνείς υποχρεώσεις για προ−
στασία εκείνων που πραγματικά διώκονται ή αντιμετω−
πίζουν σοβαρούς κινδύνους,
γ) Το υπέρμετρο και δυσανάλογο βάρος που επιφέρει
στη χώρα η εφαρμογή του κανονισμού Δουβλίνο III,
δ) Την εφαρμογή του προγράμματος της μετεγκατά−
στασης (relocation)
ε) Το γεγονός ότι το προσφυγικό πρόβλημα δεν είναι
μόνο ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων άλλα επηρεάζει
άμεσα την εθνική ασφάλεια της χώρας, και
στ) Το γεγονός ότι τα ανωτέρω αναγραφόμενα απαι−
τούν από το προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύ−
λου και των Περιφερειακών της Γραφείων να εργάζεται
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υπό εξαιρετικές και έκτακτες συνθήκες πέραν του ωρα−
ρίου της ημερήσιας απασχόλησης, ώστε να ανταπεξέρ−
χεται έγκαιρα και αποτελεσματικά στο έργο της εφαρ−
μογής της νομοθεσίας περί ασύλου και λοιπών μορφών
διεθνούς προστασίας των αλλοδαπών και ανιθαγενών
καθώς και την εν γένει συμβολή του προσωπικού της
Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου και των περιφερειακών
της Γραφείων στο σχεδιασμό και τη διαμόρφωση της
εθνικής πολιτικής ασύλου, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασί−
ας, πέραν της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής για τους
υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου και των
Περιφερειακών της Γραφείων προς αντιμετώπιση εκτά−
κτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών κατά το
έτος 2016.
2. Καθορίζουμε ως αριθμό υπαλλήλων τους διακό−
σιους είκοσι έξι (226) κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίοι θα
απασχοληθούν περίπου είκοσι χιλιάδες (20.000) ώρες
συνολικά και όχι πέραν των είκοσι (20) ωρών το μήνα
για κάθε υπάλληλο.
3. Η υπερωριακή εργασία θα πραγματοποιείται κατά
τις απογευματινές ώρες μέχρι την 22η ώρα.
4. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της και
έως 31 Δεκεμβρίου 2016.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

5. Την από 09.12.2015 Εισήγηση του Γενικού Διευθυντή
Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης,
περ. ε παρ. 5 άρθρου 24 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄),
όπως αντικαταστάθηκε με τη παρ. 6 του άρθρου 10 του
Ν.4337/2015 (ΦΕΚ 129 Α΄).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, διαπιστώνουμε:
Την υποχρεωτική υπαγωγή του Δήμου Γόρτυνας
Ν. Ηρακλείου, στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης του άρθ. 174
του Ν. 4270/2014 (Α΄143), όπως αντικαταστάθηκε, συ−
μπληρώθηκε και ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2015
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ

F
Αριθμ. Οικ. 133389/6588
(3)
Καθορισμός του τρόπου και της ακολουθητέας διαδικα−
σίας έγκρισης γεωργικής εκμετάλλευσης του άρθρου
47 του Ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με το άρ−
θρο 36 του Ν.4280/2014, τα απαιτούμενα δικαιολογη−
τικά και τις υποχρεώσεις του δικαιούχου, που εκδόθη−
κε κατ’ εφαρμογή του αρθ. 42 παρ. 6 του Ν.4280/2014.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ

F
Αριθμ. 43735
(2)
Υπαγωγή του Δήμου Γόρτυνας Ν. Ηρακλείου, στο Πρό−
γραμμα Εξυγίανσης του άρθ. 174 του Ν. 4270/2014
(Α΄143), όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε και
ισχύει.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4, του άρθρου 174,
του Ν. 4270/2014 (Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής δι−
αχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 75, του Ν.4316/2014
(Α΄ 270) «Ίδρυση του παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση
περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιό−
τητας υπουργείου υγείας και άλλες διατάξεις» και ισχύει
2. Το Θέμα Α «Προϋπολογισμός 2015 του Δήμου Γόρτυ−
νας Διερεύνηση προϋποθέσεων υπαγωγής σε Πρόγραμ−
μα Εξυγίανσης», του υπ' αριθμ πρωτ. 1047 Πρακτικού της
80ης Συνεδρίασης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής
Αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
της 4ης Δεκεμβρίου 2015
3. Το Π.δ. 73/2015 (Α΄116) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών.»
4. Την υπ’ αριθμ. Υ36166/2015 (Β΄2252) Απόφαση «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ιωάννη Μπαλάφα.»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»
που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α).
2. Τις διατάξεις άρθρου 42 παράγραφος 6 Ν.4280/2014
(ΦΕΚ Α/159/2014) «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτι−
κή πολεοδόμηση− Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών. Ρυθμίσεις
δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.»
3. Τις διατάξεις άρθρου 47 Ν.998/1979 όπως αντικατα−
στάθηκε με το άρθρο 36 Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ Α/159/2014)
4. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87/τ.Α΄/7.6.2010) «Άρχιτεκτ.
της Αυτοδ/σης, και της Αποκ. Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης» όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις των :
i) Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α/114/2015) «Ανασύσταση των Υπουρ−
γείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και
μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτι−
κής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομί−
ας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργεί−
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουρ−
γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
ii) Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α/116/2015) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών»
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iii) Π.δ. 100/2014 (ΦΕΚ Α/167/28−8−2014)
iv) Τη με αριθ. Υ31/9−10−2015 (ΦΕΚ Β/2183/10−10−2015)
απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέρ−
γειας Ιωάννη Τσιρώνη», αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τον τρόπο, και την ακολουθητέα διαδι−
κασία έγκρισης γεωργικής εκμετάλλευσης του άρθρου
47 Ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36
Ν. 4280/2014, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις
υποχρεώσεις του δικαιούχου, ως εξής:
Άρθρο 1
Προϋποθέσεις
Η έγκριση επέμβασης για γεωργική ή δενδροκομική
καλλιέργεια ασκεπών εντός δασών εκτάσεων, περί ων
η παράγραφος 1 του άρθρου 47 του Ν. 998/1979 όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 4280/2014 ως
και η έγκριση επέμβασης των δυναμένων να εκχερ−
σωθούν δασικών εκτάσεων ή δημόσιων εκτάσεων της
περίπτωσης α της παρ. 5 άρθρου 3 Ν. 998/1979 όπως
ισχύει, ή τμημάτων αυτών, διενεργούνται με τις παρα−
κάτω προϋποθέσεις:
Οι προς διάθεση εκτάσεις πρέπει
α) να μην εμπίπτουν στο προστατευτικό καθεστώς
του άρθρου 38 του Ν. 998/1979 όπως ισχύει
β) να μην εμπίπτουν στις περιπτώσεις β της παραγράφου
1 και α και ζ της παραγράφου 2 άρθρου 4 του Ν. 998/1979
γ) να έχουν κλίση εδάφους μικρότερη του 25%
δ) όταν βρίσκονται εντός περιοχών προστασίας του
Ν. 1650/1986, όπως ισχύει εφαρμόζονται οι διατάξεις
της παραγράφου 15 άρθρου 45 Ν. 998/1979 όπως ισχύει.
ε) όταν εμπίπτουν εντός ισχύοντος διαχειριστικού σχεδί−
ου δασοπονικής εκμετάλλευσης δάσους ή διαχειριστικού
σχεδίου βόσκησης, να υπάρχει ανάλογη πρόβλεψη ή να
τροποποιείται αναλόγως, ώστε η αιτούμενη χρήση να μην
παραβλάπτει τη συνοχή και συνέχιση της δασοπονικής εκ−
μετάλλευσης ή την άσκηση της επιχώριας κτηνοτροφίας.
στ) να μην διέπονται από ειδικό καθεστώς προστασί−
ας, που προκύπτει ως συνέπεια διαχείρισης.
Άρθρο 2
Σειρά προτίμησης
Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ μέρους
περισσοτέρων του ενός φυσικών ή νομικών προσώπων
για την έγκριση επέμβασης των στο άρθρο 1 εκτάσεων
τηρείται η παρακάτω σειρά προτίμησης:
α) Φυσικά πρόσωπα, άνεργοι, εγγεγραμμένων στα
ανάλογα αρχεία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργα−
τικού Δυναμικού, δημότες του Δήμου όπου βρίσκεται η
αιτούμενη έκταση.
β) Φυσικά πρόσωπα, άνεργοι, εγγεγραμμένων στα ανά−
λογα αρχεία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού
Δυναμικού, δημότες όμορου δήμου όπου βρίσκεται η
αιτούμενη έκταση.
γ) Συνεταιρισμοί ή ομάδες παραγωγών της περιοχής,
όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 1 Ν.4015/2011
δ) Φυσικά πρόσωπα κατ’ επάγγελμα αγρότες, δημότες
του οικείου Δήμου.
ε) Φυσικά πρόσωπα κατ’ επάγγελμα αγρότες, δημότες
όμορου του οικείου Δήμου.
στ) Λοιπά φυσικά πρόσωπα

34671

Άρθρο 3
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Για την έκδοση απόφασης έγκρισης επέμβασης ισχύ−
ουν τα οριζόμενα στη με αριθ. 115973/6088/27−10−2014
(ΦΕΚ 2961/Β/3−11−2014) (ΑΔΑ:ΩΑ9Θ0−Α3Μ) απόφαση
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής. Εφ’ όσον πρόκειται περί αιτήματος γεωργικών
συνεταιρισμών ή ομάδας παραγωγών, έχει εφαρμογή η
παράγραφος 7 του άρθρου 2 της παραπάνω Απόφασης.
Στα δικαιολογητικά της παραγράφου 8 άρθρου 2 της
ανωτέρω απόφασης (115973/6088/27−10−2014) περιλαμ−
βάνονται επίσης:
1. Βεβαίωση, στις περιπτώσεις που ενδιαφερόμενοι
τυγχάνουν άνεργοι, από την αρμόδια υπηρεσία
2. Βεβαίωση των οικείων δημοτικών Αρχών περί εγ−
γραφής στα δημοτολόγια που επικαλούνται οι αιτού−
ντες.
3. Η οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας της παρα−
γράφου 2 άρθρου 47 Ν. 998/1979, το περιεχόμενο της
οποίας ορίζεται στο παράρτημα της παρούσας.
Η μελέτη συνοδεύεται από το τοπογραφικό διάγραμμα
της πράξης χαρακτηρισμού της έκτασης. Υπογράφε−
ται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 άρθρου 47
Ν. 998/1979 και εγκρίνεται με την έγκριση της επέμ−
βασης.
Άρθρο 4
Γνωμοδότηση − εισήγηση προς Συντονιστή Α.Δ.
1. Η παραλαβούσα την αίτηση Δασική Αρχή προβαίνει
σε αυτοψία διενεργούμενη παρουσία αρμόδιου υπαλλή−
λου της οικείας Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων (Δ.Α.Υ)
ή της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρι−
κής (Δ.Α.Ο.Κ.) και του αιτούντος, και συντάσσει σχετική
γνωμοδότηση με συνυπογραφή του παριστάμενου στην
αυτοψία υπαλλήλου της ΔΑΥ ή της ΔΑΟΚ, στην οποία
θα διαλαμβάνονται τα εξής:
α) Επαληθεύονται τα στοιχεία της υποβληθείσας υπό
του ενδιαφερομένου μελέτης και ιδίως των ορίων, των
πλευρικών διαστάσεων, της θέσης, της περιφερείας,
του εμβαδού, της κλίσης του εδάφους, της υπάρχουσας
βλάστησης και του αποδεκτού ή μη της προτεινομένης
καλλιέργειας, σε συνάρτηση με τις κρατούσες εδαφο−
λογικές και οικολογικές συνθήκες της περιοχής.
β) Βεβαιώνεται, ότι η προς γεωργική ή δενδροκομική
καλλιέργεια έκταση πληροί τις προϋποθέσεις του άρ−
θρου 1 του παρόντος και ότι οι εδαφολογικές και οικο−
λογικές συνθήκες συνηγορούν υπέρ αυτού του τρόπου
εκμετάλλευσης, χωρίς να παραβλάπτεται η λειτουργία
του δασικού οικοσυστήματος. Δύνανται να διατυπώνο−
νται προτάσεις για την προστασία του εδάφους από
τη διάβρωση και προτεινόμενα μέτρα, καθώς και κάθε
άλλο μέτρο που κρίνεται αναγκαίο για την προστασία
ή την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, είτε
περιλαμβάνεται στην υποβληθείσα οικονομοτεχνική
μελέτη είτε όχι.
γ) Υπολογίζεται το αντάλλαγμα χρήσης της παρα−
γράφου 8 άρθρου 45 Ν. 998/1979.
δ) Προτείνεται η χρονική διάρκεια της επέμβασης
και το απαιτούμενο εμβαδό προς εκπλήρωση του επι−
διωκομένου σκοπού, κατά τα ειδικώς στο άρθρο 6 της
παρούσας οριζόμενα.
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2. Η γνωμοδότηση, το αίτημα του ενδιαφερόμενου
και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου υποβάλλονται ιε−
ραρχικά, με τις ανάλογες απόψεις προς το Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος αποφασίζει για
την έκδοση της έγκρισης επέμβασης.
Άρθρο 5
Καταβολή ανταλλάγματος χρήσης
Πριν την εγκατάσταση στην έκταση θα καταβληθεί
το οριζόμενο στις παραγράφους 8, 9 και 10 του άρθρου
45 Ν. 998/1979 αντάλλαγμα χρήσης, υπολογιζόμενο και
καταβαλλόμενο κατά τα διαλαμβανόμενα στην με αριθ.
117653/6833/28−11−2014 (ΦΕΚ 3302/Β/2014) Απόφαση Αν.
Υπουργού ΠΕΚΑ όπως κάθε φορά ισχύει.
Άρθρο 6
Εμβαδόν εκτάσεως
και χρονική διάρκεια έγκρισης επέμβασης
Το εμβαδό των εκτάσεων όταν πρόκειται για φυσικά
πρόσωπα δε δύναται να υπερβαίνει τα 30 στρέμματα
σύμφωνα με το άρθρο 1 άρθρου 47 Ν. 998/1979 όπως ισχύει.
Η διάρκεια της έγκρισης επέμβασης στις παραπάνω
εκτάσεις προσδιορίζεται στην απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με την εισήγηση
της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης, με βάσει τα
στοιχεία της μελέτης και του επιδιωκομένου σκοπού
των προς φύτευση ή εμβολιασμό ειδών, σε συνάρτηση
με την δυναμικότητα των εδαφών και τις υφισταμένες
ανάγκες αύξησης της παραγωγής αναλόγων αγαθών,
καθώς και της εκάστοτε εφαρμοζόμενης γεωργικής
πολιτικής.
Άρθρο 7
Έκδοση απόφασης
Στην απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος ανα−
γράφονται:
α) Η θέση, τα όρια, το εμβαδόν και οι συντεταγμένες
κορυφών κατά ΕΓΣΑ της έκτασης, όπως εμφαίνονται
στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει το αίτημα. .
β) Το αντάλλαγμα χρήσης, τον τρόπο καταβολής του
όπως και τις συνέπειες της μη καταβολής αυτού.
γ) Τη χρονική διάρκεια της επέμβασης, το σκοπό για
τον οποίο εγκρίνεται αυτή, καθώς και τον τρόπο εκμε−
τάλλευσής της.
δ) Τους ανατρεπτικούς όρους υπό τους οποίους τελεί
η έγκριση επέμβασης, δηλαδή της συνεχούς και συστη−
ματικής καλλιέργειας αυτής δενδροκομικώς ή γεωργι−
κώς ή της εγκατάστασης φυτειών αρωματικών φυτών,
καθώς και των λοιπών περιγραφόμενων στο άρθρο 47
παράγραφος 1 Ν. 998/1979, όπως ισχύει
ε) Της δυνατότητας μεταβίβασης σε τρίτους του δι−
καιώματος χρήσεως σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα
στο εδάφιο 2 της παραγράφου 6β άρθρου 45 Ν. 998/1979
όπως ισχύει.
στ) Τους όρους της παραγράφου 16 άρθρου 45
Ν.998/1979 όπως ισχύει.
Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμε−
νο και στην οικεία δασική Αρχή, λαμβάνεται δε υπ’ όψη
κατά τη σύνταξη Δασολογίου της περιοχής.

Άρθρο 8
Πρωτόκολλο εγκατάστασης
1. Μετά την εφ’ άπαξ καταβολή του ανταλλάγματος χρή−
σης ή της πρώτης δόσης αυτού, σύμφωνα με τη με αριθ.
117653/6833/28−11−2014 (ΦΕΚ 3302/Β/9−12−2014) απόφαση
Υπουργού ΠΕΚΑ, ακολουθεί η εγκατάσταση του δικαιού−
χου στην έκταση για την οποία εγκρίθηκε η επέμβαση.
2. Συντάσσεται πρωτόκολλο εγκατάστασης εις τετρα−
πλούν, εκ των οποίων το πρώτο τηρείται στο αρχείο
της Δασικής Υπηρεσίας, το δεύτερον παραδίδεται στον
εγκατασταθέντα και τα δύο λοιπά με αντίγραφα της
απόφασης του Συντονιστή Α.Δ. κοινοποιούνται στην
Διεύθυνση Δασών Περιφερειακής Ενότητας και τη
Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης.
3. Πριν την καταβολή του ανταλλάγματος χρήσης και
τη σύνταξη του πρωτοκόλλου εγκατάστασης ουδεμία
επέμβαση θεωρείται επιτρεπτή.
Άρθρο 9
Υποχρεώσεις μετά την εγκατάσταση
Ο δικαιούχος υποχρεούται από την εγκατάστασή του:
α) Να προβεί στην εφαρμογή των προτεινομένων από
τη δασική υπηρεσία μέτρων.
Τα απαραίτητα διαχειριστικά και δασονομικά μέτρα,
για την διατήρηση και περιποίηση της εγκεκριμένης
εκμετάλλευσης επί της εγκεκριμένης έκτασης, όπως
και τα απαραίτητα έργα, δηλ. κατασκευή βαθμίδων ή
λήψη άλλων αναγκαίων μέτρων, για την προστασία του
παρακειμένου δάσους ή των δασικών εκτάσεων.
β) Να προβεί εντός τριετίας στη φύτευση και τη δεν−
δροκομική ή γεωργική αξιοποίηση της έκτασης ή την
εξημέρωση των αγρίων οπωροφόρων ή καρποφόρων
δένδρων, σύμφωνα με την εγκριθείσα σχετική μελέτη.
γ) Να μη μεταβιβάζει το δικαίωμα εκμετάλλευσης σε
τρίτους παρά μόνο κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο
12 της παρούσας.
δ) Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα προληπτικά και
κατασταλτικά μέτρα κατά τους όρους του παραχωρη−
τηρίου ή τις υποδείξεις της δασικής υπηρεσίας για την
αποτελεσματική προστασία του παρακειμένου δάσους
ή δασικής έκτασης και εξασφάλιση της συνέχισης της
δασοπονικής εκμεταλλεύσεως.
ε) Να μη μεταβάλλει ή επεκτείνει τη χρήση της έκτα−
σης πέραν του εγκεκριμένου σκοπού και να ασκεί διαρ−
κή και συστηματική καλλιέργεια της έκτασης καθ’ όλο
το χρόνο διάρκειας της έγκρισης επέμβασης.
Άρθρο 10
Λόγοι ανάκλησης έγκρισης επέμβασης
1. Αν εκλείψει ή ήθελε οποτεδήποτε μεταβληθεί ο σκο−
πός για τον οποίο δίνεται η έγκριση η σε περίπτωση μη
τήρησης οιασδήποτε εκ των οριζομένων στο προηγού−
μενο άρθρο υποχρέωσης, συνεπάγεται την έκπτωση του
δικαιούχου από παντός δικαιώματός του, την ανάκληση
της έγκρισης επέμβασης και την διοικητική αποβολή
του δικαιούχου.
2. Η πιστοποίηση περί της συνδρομής των προϋποθέ−
σεων ανάκλησης της έγκρισης επέμβασης, ενεργείται
μετά προηγουμένη αυτοψία δασικού υπαλλήλου με αιτι−
ολογημένη έκθεση του, η οποία υποβάλλεται ιεραρχικά
προς τον οικείο Συντονιστή Α.Δ. για την έκδοση από−
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φασης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος,
αφού κληθεί ο ενδιαφερόμενος σε ακρόαση κατά τις
διατάξεις αρθ. 6 ΚΔ.Δ.
Άρθρο 11
Έκδοση απόφασης ανάκλησης
1. Ο Συντονιστής Α.Δ. μετά τη λήψη της κατά το προ−
ηγούμενο άρθρο έκθεσης και των λοιπών στοιχείων
του φακέλου εκδίδει απόφαση ανάκλησης της έγκρισης
επέμβασης και κηρύσσει ως έκπτωτο το δικαιούχο, στον
οποίο και επιδίδεται η ανωτέρω απόφαση. Η επίδοση
γίνεται από υπάλληλο της δασικής υπηρεσίας με απο−
δεικτικό επίδοσης.
2. Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης ο δικαιού−
χος της έγκρισης επέμβασης αποβάλλεται διοικητικώς
από την έκταση, με πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής,
το οποίο συντάσσεται από την αρμόδια δασική αρχή,
μη δικαιούμενος αποζημίωσης δι’ οιανδήποτε δαπάνη
εις την οποίαν υπεβλήθη για γεωργική ή δενδροκομική
καλλιέργεια, τον εμβολιασμό των αγρίων οπωροφόρων
ή καρποφόρων δένδρων ή τη δημιουργία αμπελώνων ή
φυτειών αρωματικών φυτών.
3. Η έκταση κηρύσσεται αναδασωτέα.
Άρθρο 12
Αντικατάσταση − Διαδοχή
Η αντικατάσταση ή διαδοχή του δικαιούχου πραγμα−
τοποιείται κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο 2 της
παραγράφου 6β άρθρου 45 Ν. 998/1979.
Άρθρο 13
Από τη δημοσίευση της παρούσας δεν προκαλείται
δαπάνη στο Δημόσιο.
Παράρτημα
Περιεχόμενα της προβλεπόμενης οικονομοτεχνικής
μελέτης βιωσιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης
1. ΓΕΝΙΚΑ
1.1 Εισαγωγή
Αναφέρονται ο διατάκτης εκπόνησης της συγκεκριμέ−
νης μελέτης, ο λόγος σύνταξης της κ.λπ. Πλήρη στοιχεία
του ιδιοκτήτη της εκμετάλλευσης ή του υποβάλλοντα
την αίτηση σε μορφή φόρμας καθώς και αναφορά στην
υπηρεσία στην οποία υποβάλλεται. Επίσης, αναφορά
στο πρόγραμμα που θα συμμετάσχει. Επίσης αναφορά
στις μελέτες υφιστάμενης κατάστασης, σχεδιασμού και
σκοπιμότητας
1.2 Θέση της μελετώμενης περιοχής
Η γεωγραφική θέση της μελετώμενης περιοχής, τα
όρια της, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η Περιφέρεια, η
Περιφερειακή ενότητα ο Δήμος κ.λπ.
2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
2.1 φυσικό περιβάλλον
Α) κλίμα
Τα κλιματολογικά στοιχεία
Β) έδαφος Βάθος και τύπος εδάφους, εδαφολογική
εργαστηριακή ανάλυση
Γ) υδρολογία
Τα ιδιαίτερα υδρολογικά χαρακτηριστικά της περιο−
χής, το υδρογραφικό δίκτυο, βάθος υπεδαφίου ύδατος
κ.λπ.
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Δ) γεωμορφολογία
Ορεογραφική διαμόρφωση, βαθμίδες κλίσεων, ακραία
υψόμετρα κ.λπ. Τα παραπάνω δεν απαιτούνται σε περί−
πτωση που υφίσταται ψηφιακό μοντέλο εδάφους της
μελετώμενης περιοχής με υψομετρικές καμπύλες του−
λάχιστον 20 μέτρων
Ε) τύποι οικοτόπων
ΣΤ) χλωρίδα πανίδα
Ζ) εδαφοπονικές συνθήκες
Μορφές, χρήσεις γης, δουλείες κ.λπ.
Η) ιδιοκτησιακό καθεστώς
Θ) Στην περίπτωση υφιστάμενων καλλιεργειών Σύ−
ντομη παρουσίαση της γεωργικής εκμετάλλευσης
συνοπτικά (εγκαταστάσεις, απασχολούμενο δυναμικό,
παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες, γενικά οικονομικά
στοιχεία έσοδα − έξοδα, είδος δραστηριότητες, καλλι−
εργούμενες εκτάσεις, αριθμοί ζώων κ.λπ.)
2.2 ανθρωπογενής δραστηριότητα
Α) δημογραφικά στοιχεία
Β) απασχόληση ανεργία
Γ) υποδομές
Δ) πρωτογενής τομέας
Ε) δευτερογενής τομέας
ΣΤ) τριτογενής τομέας
Ζ) βαθμός ανθρωπογενών επεμβάσεων
3. ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Γενικά
Είδος και μέγεθος γεωργικών εκμεταλλεύσεων
Τοπικά προβλήματα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
προτεινόμενες λύσεις
Δυναμική και προοπτικές των εκμεταλλεύσεων
4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
4.1 Φυσικό αντικείμενο
Α) Περιγραφή της εκμετάλλευσης
Β) Χωροθέτηση της εκμετάλλευσης
Αναφέρονται α) διερεύνηση της συμβατότητας και
των χωρικών επιπτώσεων της σχεδιαζόμενης εκμετάλ−
λευσης στην ευρύτερη του έργου περιοχή,
β) τεκμηρίωση επιλογής θέσης στη βάση των συγκρι−
τικών πλεονεκτημάτων της ευρύτερης περιοχής για την
εγκατάσταση
γ) καταλληλότητα εδάφους για το είδος της εκμετάλ−
λευσης, τυχόν δυνατότητα συγκαλλιέργειας
4.2 Συμβολή στη βελτίωση της αγοράς
α) Αναμενόμενες αποδόσεις της εκμετάλλευσης βάσει
τρεχουσών τιμών πώλησης των παραγόμενων προϊό−
ντων,
β) αν μετά την εκχέρσωση η εκμετάλλευση θα ασκηθεί
ομαδικά (όλα τα μέλη του συνεταιρισμού ή της ομάδας
παραγωγών).
4.3 Δημιουργία σχετικών υποδομών
Αναφέρονται τυχόν απαραίτητες βαθμιδώσεις ή πε−
ριφερειακές αυλακώσεις, αναγκαία έργα άρδευσης,
απαιτούμενη περίφραξη κ.λπ.
4.4 Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον
Αναφέρονται τα δασικά προϊόντα που θα προκύψουν
από την εκχέρσωση, επιπτώσεις στην αισθητική του
τοπίου, τα μέτρα προστασίας που πρέπει να ληφθούν
για την αποτροπή διαβρώσεων
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5. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Τεκμηρίωση της πρότασης ανάπτυξης της συγκεκρι−
μένης εκμετάλλευσης έναντι άλλων εκμεταλλεύσεων
ή χρήσεων
6. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Α) Νέες εγκαταστάσεις. Αναφορά του είδους των
εγκαταστάσεων και εκτίμηση της αξίας τους π.χ. απο−
θήκες, συσκευαστήρια προϊόντων, στάβλοι, γεωτρήσεις,
κ.λπ.
Β) Νέος πάγιος εξοπλισμός. Περιγραφή είδους, εκτί−
μηση αξίας επενδυμένου κεφαλαίου σε γεωργικά μη−
χανήματα, αρδευτικά υλικά, κ.λπ.
Γ) Αποσβέσεις
Δ) Λειτουργικά έξοδα τα πέντε επόμενα έτη. Αγορά
υλικών, κόστος προσωπικού, τεκμαρτές δαπάνες, πα−
ροχές τρίτων, φόροι, τέλη, αναλώσιμα υλικά, δαπάνες
προβολής, καύσιμα, δαπάνες ασφάλισης, τόκοι δανείων,
κόστος συντήρησης πάγιου εξοπλισμού και εγκαταστά−
σεων κ.λπ.
Ε) Έσοδα από την πώληση προϊόντων και την παροχή
υπηρεσιών τα 5 επόμενα έτη. Αναφορά στο είδος, στις
ποσότητες και στα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης.
ΣΤ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
(ΠΑΓΙΩΝ − ΕΣΟΔΩΝ − ΕΞΟΔΩΝ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
7. ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Παρουσιάζεται σύνοψη των χρηματοοικονομικών στοι−
χείων του προηγούμενη κεφαλαίου και συνοπτική έκθε−
ση για την βιωσιμότητα της προτεινόμενης επένδυσης.
8. ΧΑΡΤΕΣ
Χρησιμοποιηθείσες πηγές (Χάρτες βλάστησης, εδαφο−
λογικοί χάρτες, ισχύουσες εδαφοπονικές, διαχειριστικές
κ.λπ. μελέτες κ.λπ.)
Τοπογραφικά διαγράμματα
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

Αριθμ. Οικ. 133391/6590
(4)
Καθορισμός τύπου του τίτλου κυριότητας της παρ. 11 του
άρθρου 47 του Ν. 998/1979 όπως αυτό αντικαταστά−
θηκε με το άρθρο 36 του Ν.4280/2014, που εκδόθηκε
κατ’ εφαρμογή του αρθ. 42 παρ. 6 του Ν.4280/2014.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυ−
ρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α).
2. Τις διατάξεις αρθ. 42 παρ. 7 Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ
Α/159/2014) «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική
πολεοδόμηση− Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών. Ρυθμίσεις
δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.»
3. Τις διατάξεις αρθ. 47 παρ. 5−11 Ν. 998/1979 όπως αντι−
καταστάθηκε με το αρθ. 36 Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ Α/159/2014)
4. Τις διατάξεις των :
i) Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α/114/2015) «Ανασύσταση των Υπουρ−
γείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και
μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτι−
κής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οι−
κονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέρ−
γειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μετα−
φορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
ii) Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α/116/2015) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών»
iii) Π.δ. 100/2014 (ΦΕΚ Α/167/28−8−2014)
iv) Τη με αριθ. Υ31/9−10−2015 (ΦΕΚ Β/2183/10−10−2015)
απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέρ−
γειας Ιωάννη Τσιρώνη», αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε τον τύπο του τίτλου κυριότητας της
παρ. 11 του άρθρου 47 Ν. 998/1979 όπως αυτό αντικατα−
στάθηκε με το αρθ. 36 Ν. 4280/2014 ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ.................
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Νομαρχιακού Διαμερίσματος............................
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ .....................................
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Τηλεομοιοτυπία:
Ηλ. Ταχυδρομείο:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Αρ. Πρωτ.

Τίτλος κυριότητας
Υπέρ ……………………………………………..

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
...................................................................
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις αρθ. 42 παρ. 7 Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ Α/159/2014)
2. Τις διατάξεις των παρ. 5-11 αρθ. 47 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α/289/1979)
όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ. 36 νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ
Α/159/2014)
3. Τις διατάξεις του αρ. 10 Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ Α/303/2003)
4. Του Ν. 3200/1955 (ΦΕΚ Α/97/1955) «περί διοικητικής αποκεντρώσεως» όπως
αυτές τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα.
5. Του Ν. 3852/10(ΦΕΚ87/Τ.Α΄/7.6.10) ''Αρχιτεκτ. της Αυτοδ/σης, & της Αποκ.
Διοίκησης ............................-Πρόγραμμα Καλλικράτης'' όπως ισχύει.
6. Το Π.Δ
(ΦΕΚ
) «Οργανισμός της Αποκ. Διοίκησης
....................».
7. Τη με αριθ.
αίτηση του
του (Πατρώνυμο), με
την οποία ζητά την εξαγορά εκχερσωμένης για γεωργική χρήση δασικής
έκτασης
8. Την απόφαση εξαγοράς της παρ. 6 αρθ 47 ν. 998/79 όπως ισχύει
αποδεικτικό καταβολής του τιμήματος
9. Το με αριθ.
εξαγοράς της παρ. 8 αρθ 47 ν. 998/79 όπως ισχύει
10. Τη με αριθ.
εισήγηση του Δασάρχη (ή του Δ/ντη Δασών
άνευ Δασαρχείου) με την οποία υποβλήθηκε ο σχετικός φάκελος
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αποφασίζουμε
1. Μεταβιβάζουμε την κυριότητα της δημόσιας δασικής έκτασης, εκχερσωμένης για
γεωργική χρήση πριν τεθεί σε ισχύ το Σύνταγμα του 1975, εμβαδού...................τμ,
όπως αυτή απεικονίζεται στο από (ημερομηνία)………. εξαρτημένο από το Εθνικό
Τριγωνομετρικό Δίκτυο τοπογραφικό διάγραμμα, του (υπογράφων) ...................,
κλίμακας
1:500
(ή
αναλόγου
κλίμακας),
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 «.........................» Δημοτικής Ενότητας
«.................................» Δήμου «...............................» και συνορεύει:
Βόρεια
Νότια
Ανατολικά
Δυτικά
για την οποία έχει καταβληθεί το ποσό των........................€, ως τίμημα εξαγοράς και το
ποσό των .................................€ ως αντάλλαγμα για την απώλεια του φυσικού αγαθού
από την αλλαγή χρήσης της έκτασης.
2. Η ως άνω έκταση δεν υπάγεται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας με την
προϋπόθεση διατήρησης της αγροτικής χρήσης της. Τυχόν αλλαγή της γεωργικής
χρήσης συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ακυρότητα του παρόντος ως προς το τμήμα που
άλλαξε την γεωργική χρήση και την υπαγωγή του τμήματος αυτού στις διατάξεις της
δασικής νομοθεσίας. Στην περίπτωση αυτή ο παρών τίτλος ανακαλείται.
3. Ο παρών τίτλος μεταγράφεται στα βιβλία μεταγραφών του οικείου
υποθηκοφυλακείου ή καταχωρείται στα τηρούμενα στοιχεία του αρμοδίου
κτηματολογικού γραφείου, όταν συνοδεύεται από βεβαίωση της δασικής υπηρεσίας ότι
δεν έχει μεταβληθεί η γεωργική χρήση της έκτασης.
Η έκταση θα παραδοθεί με πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής.
Πίνακας Συντεταγμένων στο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ
Κορυφή

Χ

Ψ

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ.................
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Νομαρχιακού Διαμερίσματος............................
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ .....................................

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Αρ. Πρωτ.

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Τηλεομοιοτυπία:
Ηλ. Ταχυδρομείο:

Τίτλος δικαιώματος αγροτικής χρήσης
υπέρ
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
...................................................................
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις αρθ. 42 παρ. 7 Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ Α/159/2014)
2. Τις διατάξεις των παρ. 5-11 αρθ. 47 Ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α/289/1979)
όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ. 36 νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ
Α/159/2014)
3. Τις διατάξεις του αρ. 10 Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ Α/303/2003)
4. Του Ν. 3200/1955 «περί διοικητικής αποκεντρώσεως» όπως αυτές
τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα.
5. Του Ν. 3852/10(ΦΕΚ87/Τ.Α΄/7.6.10) ''Αρχιτεκτ. της Αυτοδ/σης, & της Αποκ.
Διοίκησης ............................-Πρόγραμμα Καλλικράτης'' όπως ισχύει..
6. Το Π.Δ
(ΦΕΚ
) «Οργανισμός της Αποκ.Διοίκησης
....................».
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 Δασάρχη (ή του Δ/ντη
Δασών άνευ Δασαρχείου)
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

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,
η οποία βρίσκεται στη θέση «......................» Τοπικής Κοινότητας .........................
Δημοτικής Ενότητας..................................... Δήμου ............................... και συνορεύει
Ανατολικά
Δυτικά
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.
Ο παρών τίτλος είναι μεταβιβάσιμος με την προϋπόθεση
της βεβαίωσης της δασικής υπηρεσίας, πριν από κάθε μεταβίβαση, ότι ο παρών τίτλος
δεν έχει ανακληθεί.
Πίνακας Συντεταγμένων στο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ
Κορυφή

Χ

Ψ

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2. Τίτλοι κυριότητας ή δικαιώματος αγροτικής χρή−
σης που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή της με αριθ. 173333/
2999/18−7−2012 απόφασης υπουργού ΠΕΚΑ αντικαθίστα−
νται από τον παρόντα.
Από τη δημοσίευση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02028602812150012*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

