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ΘΔΜΑ: Οδεγίεο εθαξκνγήο Τπνπξγηθώλ Απνθάζεωλ ζρεηηθά κε ηελ Ιδηόηεηα θαη ηελ Σαπηόηεηα
Γαζεξγάηε
ρεη.: 1. Η 168596/14923-9-2018 Τ.Α. (ΦΔΚ 3792 Β΄) «Ιδηόηεηα Γαζεξγάηε-κέινπο ΓΑ..Δ., Δπηηξνπή
Βεβαίωζεο Ιδηόηεηαο Γαζεξγάηε- κέινπο ΓΑ..Δ.»
2. Η 168597/1493/3-9-2018 Τ.Α. (ΦΔΚ 3792 Β΄) «Σαπηόηεηα Γαζεξγάηε - κέινπο ΓΑ..Δ.»
Όπσο γλσξίδεηε από ηνλ λ. 4423/2016 πξνβιέπεηαη ε έθδνζε ζεηξάο θαλνληζηηθώλ πξάμεσλ κεηαμύ ησλ
νπνίσλ νη Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο (ΤΑ) γηα ηελ ηδηόηεηα δαζεξγάηε, ηελ ηαπηόηεηα δαζεξγάηε, ηελ εθπαίδεπζε
λενεηζεξρόκελνπ δαζεξγάηε, θαη ην κεηξών δαζεξγαηώλ θαη ΓΑ..Δ. (ε έθδνζε ηεο ηειεπηαίαο πξνϋπνζέηεη ηελ
έθδνζε ησλ πξνεγνπκέλσλ ΤΑ αθνύ από απηέο θαζνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκό ην πεξηερόκελν ησλ κεηξώσλ),
νη νπνίεο είλαη πξσηίζησο αλαγθαίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξαπάλσ λόκνπ.
Πξνθεηκέλνπ νη ελ ιόγσ ΤΑ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο δεδνκέλνπ κάιηζηα όηη από απηέο
ξπζκίδνληαη πνιύ ζεκαληηθά δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ΓΑ..Δ. αιιά θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηε
δαζηθή ππεξεζία, κε ηα 147971/3141/28-11-2016, 165389/589/22-3-2018 θαη 168556/756/24-4-2018 έγγξαθά
καο δεηήζεθαλ νη απόςεηο ηόζν ησλ πεξηθεξεηαθώλ δαζηθώλ ππεξεζηώλ όζν θαη ησλ ΓΑ..Δ. πεξηνρήο
αξκνδηόηεηάο απηώλ ζρεηηθά κε ηελ ηδηόηεηα, ηαπηόηεηα θαη εθπαίδεπζε. Δπηπιένλ δεηήζεθαλ νη απόςεηο ηνπ
Τπ. Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο γηα ηα εηδηθά ζέκαηα ησλ αδεηώλ παξακνλήο θαη ηνπ δηθαηώκαηνο ηνπ
ζπλεηαηξίδεζζαη ππεθόσλ άιισλ θξαηώλ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη ηνπ ΔΦΚΑ γηα ηα ζέκαηα ηεο
αζθάιηζεο θαη ησλ εκεξνκηζζίσλ. Οη απόςεηο όισλ ζπλέβαιαλ θαζνξηζηηθά ζηε δηακόξθσζε ησλ ηειηθώλ
απνθάζεσλ.
ε πξώηε θάζε ππνγξάθεθαλ νη ΤΑ ζρεηηθά κε ηελ απόθηεζε ηεο Ιδηόηεηαο Γαζεξγάηε θαη Σαπηόηεηαο
Γαζεξγάηε. Μεηά ηελ δεκνζίεπζή ηνπο ζην ΦΔΚ, παξέρνληαη νη παξαθάησ νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο:
Α. Τπνπξγηθή Απόθαζε 168596/14923-9-2018 (ΦΔΚ 3792 Β΄) «Ιδηόηεηα Γαζεξγάηε – κέινπο ΓΑ..Δ. Δπηηξνπή Βεβαίωζεο Ιδηόηεηαο Γαζεξγάηε- κέινπο ΓΑ..Δ.»
Με ηελ απόθαζε απηή νπζηαζηηθά πξνζαξκόδνληαη όινη νη ΓΑ..Δ. νη νπνίνη ιεηηνπξγνύλ θαηά ηελ έλαξμε
ηζρύνο απηήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ΓΑ..Δ. πνπ ηδξύζεθαλ κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ λ. 4423/2016, ώζηε
ηα κέιε ηνπο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 21 ζε αξηζκό θαη λα έρνπλ ηελ πξνϋπόζεζε απόθηεζεο ηεο Ιδηόηεηαο
Γαζεξγάηε, ε νπνία ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ λόκνπ είλαη ηα ζρεηηθά κε ηηο δαζηθέο εξγαζίεο έλζεκα.
Δπεηδή ε απόθηεζε ηεο Ιδηόηεηαο Γαζεξγάηε ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ σο κέινο ζε ΓΑ..Δ., ζα
πξέπεη λα ζπλππνινγηζηνύλ θαη ηα θσιύκαηα ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λόκνπ. πλεπώο αξκνδηόηεηα ηεο ππεξεζίαο,
ζε απηή ηε θάζε είλαη ν έιεγρνο ηεο παξαπάλσ πξνϋπόζεζεο γηα θάζε έλα πθηζηάκελν δαζεξγάηε πνπ είλαη ή
επηζπκεί λα γίλεη κέινο ΓΑ..Δ., ιακβάλνληαο ππόςε ηελ βεβαίσζε πεξί κε ύπαξμεο ησλ θσιπκάησλ ηνπ
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άξζξνπ 6 ηνπ λόκνπ, ώζηε λα εθδνζνύλ ζηε ζπλέρεηα ε Βεβαίσζε Ιδηόηεηαο Γαζεξγάηε, ζην όλνκα όζσλ ηελ
πιεξνύλ, θαη ε Σαπηόηεηα Γαζεξγάηε. Σα δύν απηά δηθαηνινγεηηθά (Βεβαίσζε θαη Σαπηόηεηα) είλαη θαηαξράο
απαξαίηεηα γηα ηε θαηάξηηζε ησλ λέσλ θαηαζηαηηθώλ ησλ ΓΑ..Δ., ζύκθσλα κε ην άξζξν 4, παξ. 2 (α) ηνπ λ.
4423/2016.
Οη ΓΑ..Δ. είλαη αξκόδηνη λα ειέγμνπλ ηηο ππόινηπεο πξνϋπνζέζεηο θαη πεξηνξηζκνύο ηνπ λόκνπ γηα ηα
πθηζηάκελα ή κειινληηθά κέιε ηνπο, ηα νπνία έρνπλ απνθηήζεη ηελ Ιδηόηεηα θαη δηαζέηνπλ Σαπηόηεηα
Γαζεξγάηε από ηελ δαζηθή ππεξεζία, ώζηε λα πξνζαξκόδνπλ ηα θαηαζηαηηθά ηνπο. Δίλαη απηνλόεην όηη ζα
ππάξμνπλ πεξηπηώζεηο πνπ ηα πθηζηάκελα κέιε ΓΑ..Δ. δελ ζα επαξθνύλ θαη ζα ρξεηαζηεί ε εγγξαθή λέσλ, ή
ζα ρξεηαζηεί ΓΑ..Δ. λα ζπγρσλεπηνύλ, λα ηδξπζνύλ λένη, θιπ.
Καηά ηελ θαηάξηηζε ησλ λέσλ θαηαζηαηηθώλ πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί από ηνπο ΓΑ..Δ. ζε όιεο ηηο
ιεπηνκέξεηεο ηνπ λόκνπ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ ε κόληκε θαηνηθία ησλ κειώλ, ν ηύπνο θαη ην πεξηερόκελν ηνπ
θαηαζηαηηθνύ, ηα θσιύκαηα ηνπ άξζξνπ 6, ηα δηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο ησλ δνθίκσλ κειώλ, ηα ηεξνύκελα
ηα βηβιία, θιπ. Σνλίδνπκε όηη κέιε ΓΑ..Δ. κπνξεί λα είλαη κόλν θπζηθά πξόζσπα (άξζξ. 5 ηνπ λ. 4423/2016).
Δπηπιένλ ησλ παξαπάλσ, νη λενζύζηαηνη ΓΑ..Δ. θαζώο θαη όζνη εθ ησλ πθηζηακέλσλ ΓΑ..Δ. έρνπλ ήδε
ηξνπνπνηήζεη ηα θαηαζηαηηθά ηνπο, ζηελ πεξίπησζε πνπ απηά πεξηιακβάλνπλ όξνπο πνπ δελ είλαη ζύκθσλνη
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4423/2016 ή έρνπλ ειιείςεηο, νθείινπλ εληόο ηεο πξνζεζκίαο πξνζαξκνγήο ησλ ΓΑ..Δ.
(έσο 27-9-2019) λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 47 ηνπ λ. 4423/2016.
1. Ιδηόηεηα Γαζεξγάηε – κέινπο ΓΑ..Δ. (Οη νδεγίεο αθνξνύλ κόλν ζηνπο πθηζηάκελνπο δαζεξγάηεο. Γηα
ηνπο λενεηζεξρόκελνπο ζα δνζνύλ νδεγίεο κεηά ηελ έθδνζε θαη ηεο ζρεηηθήο κε ηελ εθπαίδεπζε
λενεηζεξρνκέλσλ δαζεξγαηώλ Τπνπξγηθήο Απόθαζεο).
-

-

-

-

-

ε θάζε πεξίπησζε γηα ηελ απόθηεζε ηεο Ιδηόηεηαο Γαζεξγάηε, ν ελδηαθεξόκελνο ππνβάιιεη ηελ αίηεζή
ηνπ, ζπλνδεπόκελε από ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, ζηελ Γηεύζπλζε Γαζώλ ζηελ νπνία ππάγεηαη ε έδξα
(θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο) ηνπ ΓΑ..Δ. ζηνλ νπνίν είλαη ή επηζπκεί λα γίλεη κέινο,
δεδνκέλνπ όηη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ λ. 4423/2016, είλαη ε επνπηεύνπζα αξρή ηνπ ΓΑ..Δ.
Δπεηδή ε Βεβαίσζε ηεο Ιδηόηεηαο Γαζεξγάηε απαηηείηαη ππνρξεσηηθά γηα ηελ εγγξαθή ζε ΓΑ..Δ. θαη όρη
γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Γαζεξγάηε, ν θάζε ελδηαθεξόκελνο πνπ ππνβάιιεη αίηεζε γηα ηελ
απόθηεζε ηεο Ιδηόηεηαο ζα πξέπεη είηε λα είλαη κέινο ΓΑ..Δ. είηε λα πξνηίζεηαη λα γίλεη. Ωο εθ ηνύηνπ, ε
αίηεζε πθηζηάκελνπ δαζεξγάηε, εθηόο ησλ άιισλ, ζα ζπλνδεύεηαη από βεβαίσζε ΓΑ..Δ. όηη είλαη ηαθηηθό
κέινο ηνπ ή όηη έρεη ππνβάιιεη αίηεζε λα γίλεη κέινο ηνπ («ειεύζεξνο» δαζεξγάηεο).
Οη πθηζηάκελνη δαζεξγάηεο ππνβάιινπλ αίηεζε γηα ηελ απόθηεζε ηεο ηδηόηεηαο εθόζνλ ζπγθεληξώλνπλ
ζπγθεθξηκέλν αξηζκό ελζήκσλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 2, παξ. 1.1. ηεο ΤΑ. Σνλίδνπκε όηη αξθεί θαη κόλν κία
από ηηο ηξεηο πεξηπηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθν γηα λα απνθηήζεη θάπνηνο ηελ
Ιδηόηεηα Γαζεξγάηε θαη όρη θαη νη ηξεηο ζσξεπηηθά.
Παξαδείγκαηα:
 Αλ θάπνηνο ζπκπιεξώλεη 50 έλζεκα θαηά ην πξνεγνύκελν από ηελ εκεξνκελία ηεο αίηεζεο έηνο αιιά
ζε όιε ηελ πξνεγνύκελε ηξηεηία δελ έρεη άιια έλζεκα πιελ απηώλ κπνξεί λα ππνβάιιεη αίηεζε γηα
απόθηεζε ηεο ηδηόηεηαο.
 Αλ έρεη όκσο 50 κόλν έλζεκα ηελ πξνεγνύκελε ηξηεηία, ηα νπνία δελ είλαη ζπγθεληξσκέλα ζην ακέζσο
πξνεγνύκελν ηεο αίηεζεο έηνο δελ κπνξεί λα ππνβάιιεη αίηεζε..
 Αλ έρεη 250 έλζεκα ηελ ηειεπηαία πεληαεηία πξηλ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, αλεμαξηήησο
ηνπ έηνπο πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί κπνξεί λα ππνβάιιεη αίηεζε.
 Γηεπθξηλίδνπκε όηη σο «πξνεγνύκελν έηνο» ζεσξείηαη ην πξνεγνύκελν ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο
αίηεζεο δσδεθάκελν.
Γηα δηεπθόιπλζε ηόζν ησλ κειώλ όζν θαη ησλ ππεξεζηώλ, κπνξεί έλαο ΓΑ..Δ. λα ζπγθεληξώζεη ηηο
αηηήζεηο καδί κε όια ηα αηνκηθά δηθαηνινγεηηθά γηα ην θάζε κέινο θαη λα ηα ππνβάιιεη ζπγθεληξσηηθά κε
έγγξαθό ηνπ ζηελ αξκόδηα Γηεύζπλζε Γαζώλ.
Αξκόδηα γηα ηνλ έιεγρν ησλ πξνϋπνζέζεσλ απόθηεζεο ηεο Ιδηόηεηαο είλαη ε Δπηηξνπή ηνπ άξζξν 4 ηεο
ΤΑ, αξκόδηα γηα ηελ έθδνζε ησλ Βεβαηώζεσλ Ιδηόηεηαο Γαζεξγάηε είλαη ε νηθεία Γηεύζπλζε Γαζώλ, ελώ
αξκόδηνο γηα ηνλ έιεγρν ησλ πξνϋπνζέζεσλ εγγξαθήο σο κέινο ηνπ είλαη ν ΓΑ..Δ. Η εγγξαθή κειώλ από
ηνλ ΓΑΔ είλαη ππνρξεσηηθή ζύκθσλα κε ηελ παξ. 2, ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 4423/2016 εθόζνλ ππνβιεζεί
αίηεζε εγγξαθήο θαη πιεξνύληαη νη ζρεηηθέο πξνϋπνζέζεηο. Η πεξαηηέξσ δηαδηθαζία έγθξηζεο ηεο αίηεζεο
θαη εγγξαθήο ηνπ κέινπο ζηνλ ΓΑ..Δ. γίλεηαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην αξζ. 7 ηνπ λ. 4423/16. Γηα
ηνπο δαζεξγάηεο πνπ είλαη ήδε κέιε ΓΑ..Δ., ε απόθηεζε ηεο Ιδηόηεηαο ζπλεπάγεηαη απηόκαηα ηελ
παξακνλή ηνπο σο κέιε ζε απηόλ εθόζνλ ην επηζπκνύλ.
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Ο έιεγρνο γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο Ιδηόηεηαο Γαζεξγάηε γίλεηαη από ηηο πεξηθεξεηαθέο δαζηθέο ππεξεζίεο
θάζε ρξόλν, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ ζρεηηθώλ θαθέισλ από ηνπο ΓΑ..Δ. γηα αλάιεςε δαζηθώλ εξγαζηώλ.
ε ζπλδπαζκό κε ηα κέζα πνπ δηαζέηεη ν θάζε ΓΑ..Δ. θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπ επάξθεηα ζα ππνινγίδεηαη ε
δπλακηθόηεηά ηνπ. ηνπο θαθέινπο πνπ ζα ππνβάιινπλ νη ΓΑ..Δ. ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη
βεβαηώζεηο θαη απνδεηθηηθά ελζήκσλ θαζώο θαη βεβαηώζεηο όηη δελ ζπληξέρεη ε πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 3
παξ. 4β ηεο ΤΑ. ηελ πξαγκαηηθόηεηα δειαδή ε αξκόδηα δαζηθή αξρή ειέγρεη γηα θάζε δαζεξγάηε αλ
ζπγθεληξώλεη 250 έλζεκα ζρεηηθά κε δαζηθέο εξγαζίεο θάζε πέληε ρξόληα από ηελ εκεξνκελία απόθηεζεο
ηεο Ιδηόηεηάο ηνπ Γαζεξγάηε ή αλ έρεη ζπληξέμεη (θάζε ρξόλν) ε πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 4 ηεο ΤΑ,
ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίδεη ν ΓΑ..Δ.
Δπηζεκαίλνπκε όηη γηα ηνπο Γαζεξγάηεο πνπ έρνπλ κελ απνθηήζεη ηελ Ιδηόηεηα αιιά δελ είλαη κέιε ΓΑΔ
θαη απαζρνινύληαη σο «ειεύζεξνη» ηζρύνπλ νη ίδηεο πξνϋπνζέζεηο δηαηήξεζεο ηεο Ιδηόηεηαο θαη ν έιεγρνο
απηήο γίλεηαη κε ηελ ππνβνιή από ηνλ ελδηαθεξόκελν θάζε πεληαεηία ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθώλ.
ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο απηώλ ε Ιδηόηεηα αλαθαιείηαη άκεζα.
Η Βεβαίσζε ηεο Ιδηόηεηαο Γαζεξγάηε, κεηά ηελ απόθηεζή ηεο, δελ αλαλεώλεηαη παξά κόλν αλαθαιείηαη,
από ηελ Γηεύζπλζε Γαζώλ πνπ ηελ έρεη εθδώζεη, εθόζνλ απνιεζζεί είηε γηαηί ν δαζεξγάηεο κέζα ζην
δηάζηεκα νπνηαζδήπνηε πεληαεηίαο κεηά ηελ απόθηεζε ηεο Ιδηόηεηαο δε ζπγθεληξώλεη 250 έλζεκα
ζσξεπηηθά, είηε γηαηί έρεη εθδνζεί ηειεζίδηθε απόθαζε γηα ηε δηαγξαθή ηνπ από κέινο ΓΑΔ ιόγσ
ζπλδξνκήο ζην πξόζσπν ηνπ ηνπιάρηζηνλ ελόο από ηα θσιύκαηα ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4423/2016.
Δλεκεξώλεηαη ζρεηηθά ν ελδηαθεξόκελνο θαη ν ΓΑΔ ζηνλ νπνίν ήηαλ κέινο.
ε πεξίπησζε απώιεηαο ηεο Ιδηόηεηαο, ν δαζεξγάηεο δηαγξάθεηαη από ηα ζρεηηθά Μεηξώα θαη παξαδίδεη
ζηελ Γαζηθή Τπεξεζία ηελ ηαπηόηεηά ηνπ. Γηα ηελ απόθηεζε εθ λένπ ηεο Ιδηόηεηαο απαηηείηαη λα
επαλαιεθζεί ε δηαδηθαζία ππνβνιήο αίηεζεο, εθόζνλ εμαζθαιηζηνύλ νη πξνϋπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ ΤΑ (λα ζπκπιεξσζνύλ 50 έλζεκα ην ηειεπηαίν έηνο ή 150 ηελ ηειεπηαία ηξηεηία ή 250 ηελ ηειεπηαία
πεληαεηία, δηαθνξεηηθά ν ελ ιόγσ δαζεξγάηεο πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηελ εθπαίδεπζε λενεηζεξρνκέλνπ
δαζεξγάηε).
Τθηζηάκελνη δαζεξγάηεο πνπ είλαη ήδε κέιε ΓΑ..Δ. αλ δελ εμαζθαιίζνπλ ηελ Βεβαίσζε Ιδηόηεηαο
Γαζεξγάηε, δηαγξάθνληαη από ηνλ ΓΑ..Δ. θαη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ λέα αίηεζε εθόζνλ εμαζθαιίζνπλ
ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ΤΑ.
Μέρξη ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρεηηθώλ Μεηξώσλ, ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 4423/2016, νη αξκόδηεο Γηεπζύλζεηο
Γαζώλ νθείινπλ λα ηεξνύλ ειεθηξνληθό αξρείν ζε κνξθή excel, κε ηνπο ΓΑ..Δ. θαη Γαζεξγάηεο ηεο
πεξηνρήο ηνπο. Σν πεξηερόκελν θαη ηα θαη’ ειάρηζηνλ ηεξνύκελα ζηνηρεία ηνπ αξρείνπ πεξηιακβάλνληαη ζην
ζπλεκκέλν Β ζην παξόλ.

2. Δπηηξνπή Βεβαίωζεο Ιδηόηεηαο Γαζεξγάηε
-

-

-

-

ηελ έδξα ηεο Γηεύζπλζεο Γαζώλ ζπζηήλεηαη ε Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 4423/2016, ζύκθσλα κε
όζα νξίδνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ΤΑ. Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνύλ ζέκαηα ππνζηειέρσζεο ησλ δαζηθώλ
ππεξεζηώλ ή θόξηνπ εξγαζίαο παξέρεηαη επειημία σο πξνο ηελ ζύλζεζε ησλ Δπηηξνπώλ θαη ηηο
πξνζεζκίεο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. Σνλίδνπκε όκσο όηη πξέπεη λα εμαληιεζνύλ όιεο νη δπλαηόηεηεο ώζηε
λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο ππάιιεινη κε εκπεηξία ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο δαζώλ θαη
ιεηηνπξγίαο δαζηθώλ ζπλεηαηξηζκώλ. Δπίζεο, νη Δπηηξνπέο είλαη αλαγθαίν λα ζπγθξνηεζνύλ ην
ζπληνκόηεξν δπλαηό πξνθεηκέλνπ λα δνζεί επαξθήο ρξόλνο ζηνπο ΓΑ..Δ. λα πξνζαξκνζηνύλ έγθαηξα,
εληόο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ. 4423/2016 όπσο παξαηάζεθε κε ηελ 168592/1442/21-8-2018
ΑΓΑ: ΩΓΚΑ4653Π8-Α3Κ Τπνπξγηθή Απόθαζε, ήηνη έσο 27-9-2019.
Ακέζσο κεηά ηε ζύζηαζε ηεο Δπηηξνπήο ε Γηεύζπλζε Γαζώλ ελεκεξώλεη εγγξάθσο ζρεηηθά κε ηε
δηαδηθαζία, ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηηο πξνζεζκίεο ππνβνιήο αηηήζεσλ ηνπο Ο.Σ.Α. θαη ηνπο ΓΑ..Δ. ηεο
πεξηνρήο αξκνδηόηεηάο ηεο
Η παξαπάλσ Δπηηξνπή βεβαηώλεη ζρεηηθά κε ηελ δπλαηόηεηα απόθηεζεο ηεο Ιδηόηεηαο Γαζεξγάηε γηα θάζε
ελδηαθεξόκελν θαη εηζεγείηαη ζηελ Γηεύζπλζε Γαζώλ, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα εθδίδεη ηελ ζρεηηθή Βεβαίσζε
Ιδηόηεηαο Γαζεξγάηε – κέινπο ΓΑ..Δ. Πξνο ηνύην ε Δπηηξνπή ειέγρεη ηα έλζεκα θαη ιακβάλεη ππόςηλ ηα
αλά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά. ε πεξίπησζε ακθηβνιηώλ, ε Δπηηξνπή κπνξεί λα δεηήζεη επηπιένλ
ζηνηρεία, ή λα πξνβεί ζε νπνηνλδήπνηε έιεγρν θξίλεη απαξαίηεην.
Γηθαηνινγεηηθά αλά θαηεγνξία αηηνύληα θαη Τπνδείγκαηα Βεβαηώζεσλ πεξηιακβάλνληαη ζηα
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ Ι θαη ΙΙ Σεο ΤΑ.

Β. Τπνπξγηθή Απόθαζε 168597/1493/3-9-2018 (ΦΔΚ 3792 Β΄) «Σαπηόηεηα Γαζεξγάηε - κέινπο ΓΑ..Δ.»
Ο πθηζηάκελνο Γαζεξγάηεο, αθνύ απνθηήζεη ηελ Βεβαίσζε Ιδηόηεηαο Γαζεξγάηε, γξάθεηαη ζην Μεηξών
Γαζεξγαηώλ θαη εθδίδεηαη ζην όλνκα ηνπ Σαπηόηεηα Γαζεξγάηε. Μπνξεί ζηε ζπλέρεηα, λα γίλεη κέινο ΓΑ..Δ.,
κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε κόληκε θαηνηθία ηνπ βξίζθεηαη εληόο ησλ νξίσλ ηεο πεξηθέξεηαο (πεξηνρήο
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δξαζηεξηόηεηαο) ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΓΑ..Δ., όπσο απηή νξίδεηαη ζην θαηαζηαηηθό ηνπ (ην πξνζαξκνζκέλν ή ην
λέν ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4423/2016) θαη δελ ζπληξέρνπλ ζην όλνκά ηνπ (Γαζεξγάηε) ηα θσιύκαηα
ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λόκνπ.
Ο αξηζκόο Σαπηόηεηαο είλαη κνλαδηθόο γηα θάζε Γαζεξγάηε, απνηειείηαη από ηα ηέζζεξα πξώηα γξάκκαηα
(θεθαιαία ειιεληθά) ηεο νηθείαο Γηεύζπλζεο Γαζώλ, ην ζεκείν ζηίμεο παύια (-) θαη ηνλ αύμνληα αξηζκό ηεο
ηαπηόηεηαο θαη είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ θαηαζηαηηθώλ ησλ ΓΑ..Δ., ζύκθσλα κε ην άξζξν 4
παξ. 2(α) ηνπ λ. 4423/2016.
Μέρξη ηε ιεηηνπξγία ησλ κεηξώσλ ζέζε αξηζκνύ κεηξώνπ Γαζεξγάηε έρεη ν αξηζκόο πξσηνθόιινπ ηεο
Βεβαίσζεο Ιδηόηεηαο Γαζεξγάηε – κέινπο ΓΑ..Δ. Ο αξ. πξση. ηεο Βεβαίσζεο όπσο θαη ν αξηζκόο Σαπηόηεηαο
Γαζεξγάηε θαηαρσξίδνληαη ζην ειεθηξνληθό αξρείν πνπ ηεξεί ε νηθεία Γηεύζπλζε Γαζώλ.
-

-

-

Η Σαπηόηεηα Γαζεξγάηε εθδίδεηαη από ηελ αξκόδηα Γηεύζπλζε Γαζώλ ε νπνία έρεη ρνξεγήζεη ηε Βεβαίσζε
Ιδηόηεηαο Γαζεξγάηε – κέινπο ΓΑ..Δ. Πξνο ηνύην, ν ελδηαθεξόκελνο ππνβάιιεη αίηεζε ζπλνδεπόκελε
από θσηνγξαθία. Μέρξη ηελ ρνξήγεζε ησλ ηαπηνηήησλ από ηελ ππεξεζία καο ε νηθεία Γηεύζπλζε Γαζώλ
κπνξεί λα ρνξεγεί κε έγγξαθό ηεο, ζε απάληεζε ζηελ παξαπάλσ αίηεζε, ηνλ αξηζκό Σαπηόηεηαο
Γαζεξγάηε.
Οη ηαπηόηεηεο ρνξεγνύληαη ζηηο Γηεπζύλζεηο Γαζώλ από ηελ ππεξεζία καο ζε θαη΄ εθηίκεζε πνζόηεηεο,
αλάινγα κε ηηο αλακελόκελεο αηηήζεηο. Οη Γηεπζύλζεηο Γαζώλ ζπκπιεξώλνπλ επί απηώλ ηα ζηνηρεία ησλ
δηθαηνύρσλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 1, παξ. 3 θαη ην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ηεο ΤΑ.
ε πεξίπησζε απώιεηαο ηεο Ιδηόηεηαο Γαζεξγάηε ε ηαπηόηεηα επηζηξέθεηαη ζηε αξκόδηα Γηεύζπλζε
Γαζώλ. ε πεξίπησζε θζνξάο ή απώιεηάο ηεο, ε Σαπηόηεηα επαλεθδίδεηαη θαηόπηλ ζρεηηθήο αίηεζεο ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ.

Παξαθαινύκε λα ελεκεξσζνύλ ζρεηηθά νη δαζηθέο ππεξεζίεο αξκνδηόηεηάο ζαο θαζώο θαη νη ΓΑ..Δ. ηεο
πεξηνρήο ζαο θαη λα δνζνύλ νδεγίεο γηα ηελ άκεζε ζύζηαζε ησλ ζρεηηθώλ Δπηηξνπώλ.
Ο Πξνϊζηάκελνο ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο

Γξ. Γεκήηξηνο Βαθάιεο

-

πλεκκέλα ζην παξόλ:
A. ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ ΓΙΑ ΔΚΓΟΗ ΒΔΒΑΙΩΗ ΙΓΙΟΣΗΣΑ ΓΑΔΡΓΑΣΗ –
ΜΔΛΟΤ ΓΑ..Δ. ΚΑΙ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΓΑΔΡΓΑΣΗ ΓΙΑ ΤΦΙΣΑΜΔΝΟΤ ΓΑΔΡΓΑΣΔ
Β. ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΡΥΔΙΟ ΓΑ..Δ. ΚΑΙ ΓΑΔΡΓΑΣΩΝ (κε ηα θαη΄ ειάρηζηνλ ζηνηρεία)

4

ΑΔΑ: 6ΛΚΔ4653Π8-ΕΝΙ

A. ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ ΓΙΑ ΔΚΓΟΗ ΒΔΒΑΙΩΗ ΙΓΙΟΣΗΣΑ
ΓΑΔΡΓΑΣΗ – ΜΔΛΟΤ ΓΑ..Δ. ΚΑΙ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΓΑΔΡΓΑΣΗ ΓΙΑ ΤΦΙΣΑΜΔΝΟΤ
ΓΑΔΡΓΑΣΔ
Έθδνζε Απόθαζεο Γηεπζπληή Γαζώλ γηα ηε πγθξόηεζε Δπηηξνπήο Βεβαίωζεο Ιδηόηεηαο Γαζεξγάηε –
κέινπο ΓΑ..Δ.
- Έδξα: Γηεύζπλζε Γαζώλ
- ύλζεζε: Σξηκειήο Δπηηξνπή απνηεινύκελε από:
Α. Έλαλ ππάιιειν ηεο Γηεύζπλζεο Γαζώλ, ΠΔ Γεσηερληθό – Γαζνιόγσλ, θαηά πξνηεξαηόηεηα κε εκπεηξία ζε
ζέκαηα δηαρείξηζεο δαζώλ, σο πξόεδξν κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.
Β) Έλαλ ππάιιειν ηεο Γηεύζπλζεο Γαζώλ ή ησλ δαζηθώλ ππεξεζηώλ ηνπ Ννκνύ, ησλ θιάδσλ ΠΔ Γεσηερληθώλ –
Γαζνιόγσλ ή ΣΔ Γαζνπόλσλ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, θαηά πξνηεξαηόηεηα κε εκπεηξία ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο
δαζώλ.
Γ. Έλαλ ππάιιειν ησλ δαζηθώλ ππεξεζηώλ ηνπ λνκνύ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, θαηά πξνηεξαηόηεηα δαζηθό
ππάιιειν κε εκπεηξία ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο δαζώλ.
Οξηζκόο ππαιιήινπ πνπ ζα εθηειεί ρξέε γξακκαηέα ηεο Δπηηξνπήο.
- Λεπηνκέξεηεο:
Μόληκε, κε ακεηβόκελε, δηεηήο ζεηεία ησλ κειώλ ηεο
Υξόλνο, ηόπνο θαη αξηζκόο ζπλεδξηάζεσλ. Καη ΄ειάρηζηνλ κηα θνξά ην κήλα, εθόζνλ ππάξρνπλ ζρεηηθέο αηηήζεηο.
2. Δλεκέξωζε εγγξάθωο ηωλ ΟΣΑ θαη ΓΑ..Δ. ηεο πεξηνρήο
- Απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά
- Γηαδηθαζία, πξνζεζκίεο θαη ηόπνο ππνβνιήο αηηήζεσλ
- Κάζε άιιε ιεπηνκέξεηα
3. πγθέληξωζε αηηήζεωλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ από ηελ Γηεύζπλζε Γαζώλ θαη απνζηνιή ηνπο ζηελ
Δπηηξνπή. Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά:
Α) Αίηεζε πξνο ηελ Γ/λζε Γαζώλ.
β) Φσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ή ηνπ δηαβαηεξίνπ.
γ) Τπεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ 75 Α), ζηελ νπνία ν αηηώλ δειώλεη ξεηά όηη δελ
ζπληξέρεη ζην πξόζσπό ηνπ θαλέλα από ηα θσιύκαηα ηνπ άξζξν 6, ηνπ λ. 4423/2016 θαη όηη δελ είλαη κέινο ζε
θαλέλα άιιν ΓΑΔ. ε πεξίπησζε ςεπδνύο δήισζεο επηβάιινληαη νη θπξώζεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ
Ν. 1599/1986, όπσο ηζρύεη.
δ) Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν Γειηίνπ Αζθαιηζηηθήο Σαπηόηεηαο Δηζθνξώλ «ΓΑΣΔ» (η. ΙΚΑ-ΔΣΑΜ).
ε) Βεβαίσζε κόληκεο θαηνηθίαο, από ηνλ νηθείν Γήκν.
Γηα Τθηζηάκελνπο Γαζεξγάηεο κέιε ΓΑ..Δ. απαηηνύληαη επηπιένλ:
ζη) Βεβαίσζε ΓΑ..Δ. ππνγεγξακκέλε από ηνλ λόκηκν εθπξόζσπό ηνπ ζηελ νπνία λα βεβαηώλεηαη όηη ν αηηώλ
είλαη ηαθηηθό κέινο ηνπ.
Γηα Τθηζηάκελνπο Γαζεξγάηεο πνπ επηζπκνύλ λα γίλνπλ κέιε ΓΑΔ απαηηείηαη επηπιένλ:
δ) Βεβαίσζε ΓΑ..Δ., ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη όηη ν αηηώλ έρεη ππνβάιιεη ζε απηόλ αίηεζε εγγξαθήο σο ηαθηηθό
κέινο ηνπ. Η έδξα ηνπ ΓΑ..Δ. πξέπεη λα βξίζθεηαη εληόο ηεο Γηεύζπλζεο Γαζώλ ζηελ νπνία ν ελδηαθεξόκελνο
έρεη ππνβάιιεη ηελ αίηεζή ηνπ γηα ηελ απόθηεζε ηεο Ιδηόηεηαο Γαζεξγάηε.
Γηα Αιινδαπνύο Γαζεξγάηεο επηπιένλ ηα πξνβιεπόκελα θάζε θνξά δηθαηνινγεηηθά (Τπ. Μεηαλαζηεπηηθήο
Πνιηηηθήο)
Ο ΓΑ..Δ. δύλαηαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ κειώλ ηνπ λα θαηαζέζεη κε έγγξαθό ηνπ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά,
ζπγθεληξσηηθά γηα ηα κέιε ηνπ.
4. πλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο θαη εμέηαζε ηωλ αηηήζεωλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ.
5. Απαίηεζε επηπιένλ ζηνηρείωλ, δηθαηνινγεηηθώλ, εθόζνλ ρξεηάδεηαη.
6. ύληαμε Πξαθηηθνύ Δπηηξνπήο, ζην νπνίν ε Δπηηξνπή:
- πληάζζεη θαηάινγν ππνβιεζέλησλ αηηήζεσλ, πνηεο εγθξίλνληαη, πνηεο απνξξίπηνληαη.
- Βεβαηώλεη γηα ηνπο αηηνύληεο πνπ πιεξνύλ ηνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο απόθηεζεο ηεο Ιδηόηεηαο Γαζεξγάηε –
κέινπο Γ.Α..Δ.
- Αηηηνινγεί πιήξσο γηα ηηο αηηήζεηο πνπ απνξξίπηνληαη.
7. Απνζηνιή ηνπ πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο ζηελ Γηεύζπλζε Γαζώλ.
8. Έθδνζε από ηελ Γηεύζπλζε Γαζώλ αηνκηθώλ Βεβαηώζεωλ Ιδηόηεηαο Γαζεξγάηε – κέινπο ΓΑ..Δ.
9. Δγγξαθή ζην Μεηξών Γαζεξγαηώλ θαη ρνξήγεζε αξηζκνύ κεηξώνπ Γαζεξγάηε (κέρξη ηε ιεηηνπξγία ηωλ
κεηξώωλ ζέζε αξηζκνύ κεηξώνπ έρεη ν αξ. πξωηνθόιινπ ηεο Βεβαίωζεο Ιδηόηεηαο Γαζεξγάηε).
10. Υνξήγεζε Σαπηόηεηαο Γαζεξγάηε. Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά:
- Αίηεζε ζηελ νηθεία Γηεύζπλζε Γαζώλ πνπ έρεη εθδώζεη ηελ Βεβαίσζε Ιδηόηεηαο
- Φσηνγξαθία
1.
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- Ο αξηζκόο Σαπηόηεηαο απνηειείηαη από ηα ηέζζεξα πξώηα γξάκκαηα (ειιεληθά, θεθαιαία) ηεο Γηεύζπλζεο
Γαζώλ, ην ζεκείν ζηίμεο παύια (-), αύμσλ αξηζκόο ηαπηόηεηαο, , πρ. ΣΡΙΚ-4 (Γηεύζπλζε Γαζώλ Σξηθάισλ, - ,
αξηζκόο ηαπηόηεηαο 4).
11. Σήξεζε ζηελ Γηεύζπλζε Γαζώλ ειεθηξνληθνύ αξρείνπ Γαζεξγαηώλ θαη ΓΑ..Δ., ζε κνξθή excel, ζην
νπνίν θαηαρωξίδνληαη θαη΄ ειάρηζηνλ ηα ζηνηρεία ηνπ ζπλεκκέλνπ Β ζην παξόλ.
12. Δλέξγεηεο ΓΑ..Δ. γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζύκθωλα κε ην άξζξν 47 ηνπ λ. 4423/2016, όπωο ηζρύεη.
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Β. ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΡΥΔΙΟ ΓΑ..Δ. ΚΑΙ ΓΑΔΡΓΑΣΩΝ
(κε ηα θαη΄ειάρηζηνλ ζηνηρεία)
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