
 

 

                       
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ    Υανιά, 20-07-2020 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΡΗΣΗ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΑΩΝ ΥΑΝΙΩΝ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ 

Η Γ/λζε Γαζώλ Φαλίσλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο, ζην πιαίζην 

ηεο απηεπάγγειηεο αλακόξθσζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ δαζηθώλ ραξηώλ, αλαθνηλώλεη-

πξνζθαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύλ ζε αηνκηθέο 

δηνηθεηηθέο πξάμεηο ηεο πεξίπησζεο δ ηεο παξαγξάθνπ 6 θαη ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ 

άξζξνπ 3 λ. 998/1979, πνπ εμεηδηθεύνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 2 ηεο Υπνπξγηθήο 

Απόθαζεο ΥΠΔΝ/ΓΠΓ/64663/2956/03-07-2020 (ΦΔΚ 2773/Β/2020) όπσο 

πξνζθνκίζνπλ θαη θαηαζέζνπλ κε αίηεζε ηνπο ηα ζηνηρεία απηά ζηα γξαθεία ηεο 

Γ/λζεο Γαζώλ Φαλίσλ ώζηε λα κπνξέζνπλ λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηνπο δαζηθνύο 

ράξηεο πνπ θαηαξηίδνληαη από ηε Γ/λζε Γαζώλ Φαλίσλ. 

Η θαηάζεζε ησλ ζηνηρείσλ ζηελ Υπεξεζία καο ζα γίλεη εληόο πξνζεζκίαο 

ηξηάληα (30) εκεξώλ, ε νπνία αξρίδεη ηελ Σπίηη 21 Ιοςλίος  2020, ηηο εξγάζηκεο 

εκέξεο, θαη ώξεο.  

Η καηαληκηική ημεπομηνία ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο, είλαη ε Σεηάπηη 19 

Αςγούζηος 2020.                     

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα απεπζύλεζηε ζηα γξαθεία ηεο Γ/λζεο 

Γαζώλ Φαλίσλ 

(Τκήκα Γαζηθώλ Φαξηνγξαθήζεσλ),  

Τειέθσλν: 2821084214-2821091295-2821084219 

Τειενκνηνηππία (Fax): 2821087898 

Γ/λζε ει. ηαρπδξνκείνπ (E-mail): dasichan@apdkritis.gov.gr 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

Πξνο δηεπθόιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ παξαζέηνπκε ηα άξζξα 1 θαη 2 ηεο 

Υπνπξγηθήο Απόθαζεο ΥΠΔΝ/ΓΠΓ/64663/2956/03-07-2020 (ΦΔΚ 2773/Β/2020), 

ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη νη αηνκηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο ηεο πεξίπησζεο δ ηεο 

παξαγξάθνπ 6 θαη ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 3 λ. 998/1979. 

 

Άπθπο 1  

Απαπίθμηζη διοικηηικών ππάξεων ηηρ πεπίπηωζηρ ζ ηηρ παπαγπάθος 6 ηος 

άπθπος 3 ηος ν. 998/1979, όπωρ ιζσύει. 

Σε εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 4685/2020, 

δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ ιακβάλνληαη ππόςε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηεο 

πεξίπησζεο δ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 998/1979 είλαη, ηδίσο, νη 

αθόινπζεο: 

1. Δγθεθξηκέλα ξπκνηνκηθά ζρέδηα πόιεο, πξάμεηο εθαξκνγήο, εγθεθξηκέλεο 

πνιενδνκηθέο κειέηεο, 

2. Aπνθάζεηο ραξαθηεξηζκνύ νηθηζκνύ σο πξνϋθηζηακέλνπ ηνπ έηνπο 1923, 

απνγξαθή νηθηζκνύ σο πξνϋθηζηάκελνπ ηνπ έηνπο 1923, πξάμεηο ηεο Γηνίθεζεο 

πεξί ραξαθηεξηζκνύ νηθηζκνύ σο πξνϋθηζηακέλνπ ηνπ έηνπο 1923, απνθάζεηο 

ραξαθηεξηζκνύ νηθηζκνύ κέρξη 2.000 θαηνίθσλ, ηδίσο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ησλ πξνεδξηθώλ δηαηαγκάησλ ηεο 21.11/1.12.1979 (Γ 693), ηεο 2.3/13.3.1981 (Γ 

138) ή ηεο 24.4/3.5.1985 (Γ 181). 

3. Πξνεδξηθά δηαηάγκαηα ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 947/1979 (A 169), 

4. Πξάμεηο νξηνζέηεζεο ή/ θαη πξάμεηο πνιενδόκεζεο - ξπκνηόκεζεο ησλ 

Οξγαλσκέλσλ Υπνδνρέσλ Μεηαπνηεηηθώλ θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 3982/2011 (A 143),  

5. Ιζρύνπζεο άδεηεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο, νηθνδνκηθέο άδεηεο ή άιιεο 

άδεηεο ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ θαιύπηνληαη από ην ηεθκήξην λνκηκόηεηαο γηα 

βηνκεραληθέο ή βηνηερληθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε δώλεο 

νηθηζηηθνύ ειέγρνπ ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 1337/1983 (Α` 33), ζπλνδεπόκελεο από  

βεβαηώζεηο ή άιια έγγξαθα πιεξνθνξηαθνύ ραξαθηήξα ηνπ αξκνδίνπ Γαζάξρε ή 

ηνπ Γηεπζπληή Γαζώλ, όηη ηα αθίλεηα ησλ σο άλσ εγθαηαζηάζεσλ δελ εκπίπηνπλ 

ζε δάζνο ή δαζηθή έθηαζε. 

 

 



 

2 

 

Άπθπο 2  

Απαπίθμηζη διοικηηικών ππάξεων ηηρ παπαγπάθος 7 ηος άπθπος 3 ηος ν. 

998/1979, όπωρ ιζσύει 

Α. Σε εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 4685/2020, 

δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ ιακβάλνληαη ππόςε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηεο 

παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 998/1979 είλαη, ηδίσο, νη αθόινπζεο: 

1. Απνθάζεηο ησλ Δπηηξνπώλ Απαιινηξηώζεσλ γηα ην ζύλνιν ησλ εθηάζεσλ 

πνπ επειήθζεζαλ (παξαρσξεζέληα θιεξνηεκάρηα, εμαηξεζείζεο ππέξ 

ηδηνθηεηώλ εθηάζεηο, ηδηνθηεζίεο πνπ εμαηξέζεθαλ ζην ζύλνιό ηνπο ππέξ 

ηδηνθηεηώλ, θαζώο θαη δηαζέζηκεο θαη θνηλόρξεζηεο εθηάζεηο), νη νπνίεο 

απέδσζαλ αγξνηηθή, γεσξγηθή, θηελνηξνθηθή ή κηθηή (γεσξγνθηελνηξνθηθή) 

ρξήζε. 

2. Παξαρσξεηήξηα αγξνηηθώλ θιήξσλ εθδνζέληα θαη’ εθαξκνγή ηεο αγξνηηθήο 

λνκνζεζίαο. 

3. Απνθάζεηο θύξσζεο δηαλνκώλ θαη αλαδαζκώλ γηα ην ζύλνιν ησλ εθηάζεσλ 

πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζρεηηθά θηεκαηνινγηθά δηαγξάκκαηα, νη νπνίεο θέξνπλ 

δηαθξηηό αξηζκό ηεκαρίνπ θαη ηνπο απνδόζεθε ρξήζε γεσξγηθή, θηελνηξνθηθή 

ή κηθηή (γεσξγνθηελνηξνθηθή) ρξήζε. 

4. Απνθάζεηο ηνπ Υπνπξγνύ Γεσξγίαο ή Ννκάξρε, εθδνζείζεο θαη' εθαξκνγή 

ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ από 3.9.1924 λνκνζεηηθνύ δηαηάγκαηνο πνπ θπξώζεθε κε ην 

άξζξν Μόλν ηνπ λ. 3250/1924 (Α 324), κε ηηο νπνίεο ρνξεγήζεθαλ άδεηεο γηα 

θαηάηκεζε - αγνξαπσιεζία αγξνηηθώλ εθηάζεσλ κε αγξνηηθή, γεσξγηθή ή 

θηελνηξνθηθή ή κηθηή (γεσξγνθηελνηξνθηθή) ρξήζε. 

5. Απνθάζεηο ηνπ Υπνπξγνύ Γεσξγίαο πεξί παξαρώξεζεο γαηώλ ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Αγξνηηθνύ Κώδηθα. 

6. Άδεηεο ηνπ Υπνπξγνύ Γεσξγίαο γηα ζύλαςε ζπκθσληώλ εθνύζηαο 

κεηαβίβαζεο θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ πξνο αθηήκνλεο θαιιηεξγεηέο ή 

θύξσζεο ησλ ήδε ζπλαθζεηζώλ ζύκθσλα κε ηνλ Αγξνηηθό Κώδηθα. 

7. Aπνθάζεηο Δπηηξνπώλ Απαιινηξηώζεσλ πεξί παξαρώξεζεο αγξνηηθώλ 

δεκνζίσλ θηεκάησλ (Ικιηαθίσλ), κπαζηαηλνπρηθώλ θηεκάησλ, 

εμαγνξαζζεηζώλ εκθπηεύζεσλ θαη εκθπηεπηηθώλ γαηώλ Κξήηεο. 

8. Απνθάζεηο δηάζεζεο εμαγνξαζζέλησλ από ην Γεκόζην θηεκάησλ δπλάκεη 

εηδηθώλ λόκσλ. 
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9. Δηδηθά Αγξνηηθά Μεηξώα (Ακπεινπξγηθό θαη Διαηνπξγηθό κεηξών), ζηα 

νπνία πεξηιακβάλνληαη εθηάζεηο, νη νπνίεο θαηαιακβάλνληαη από πξάμεηο ηεο 

Γηνίθεζεο, κε παξαπνκπή ζε απηέο. 

10. Γηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε απαιινηξηώζεηο θαη κεηαβηβάζεηο 

εθηάζεσλ κε ζθνπό ηελ βηνκεραληθή ή ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ή άδεηεο 

εγθαηάζηαζεο παξαγσγηθώλ βηνκεραληθώλ κνλάδσλ ή ηνπξηζηηθώλ κνλάδσλ 

θαη ζρεηηθέο άδεηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, αλεμαξηήησο ηνπ νξγάλνπ από ην νπνίν 

εθδόζεθαλ.  

Β. Γηα ηε ιήςε ππόςε - ζε εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 

4685/2020 – ησλ δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ ηνπ πέκπηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ 

άξζξνπ 3 ηνπ λ. 998/1979, όπσο ηζρύεη (νηθνδνκηθέο άδεηεο πξν ηνπ 1975), 

πξνζθνκίδνληαη από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ζηελ αξκόδηα Γαζηθή Υπεξεζία, εληόο 

πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο παξνύζαο, ηα αθόινπζα 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία: 

1. Αληίγξαθν ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο. 

2. Βεβαίσζε ηεο νηθείαο Υπεξεζίαο Γόκεζεο ή ππεύζπλε δήισζε αξκόδηνπ 

κεραληθνύ όηη ην ππόςε θηίζκα ή ηκήκα απηνύ έρεη θαηαζθεπαζηεί θαη’ εθαξκνγή 

άδεηαο πνπ δελ έρεη αλαθιεζεί ή αθπξσζεί. 

3. Απνηύπσζε ηεο αλαγθαίαο επηθάλεηαο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

νηθνδνκηθήο άδεηαο από ηδηώηε κεραληθό ζε εμαξηεκέλν ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ζην 

πξνβνιηθό ζύζηεκα ΔΓΣΑ ’87, κε επηπξόζζεηε βεβαίσζε γηα ηα όξηα αξηηόηεηαο πνπ 

ίζρπαλ θαηά ηνλ ρξόλν έθδνζεο ηεο ελ ιόγσ νηθνδνκηθήο άδεηαο, βάζεη ηνπ 

ζεσξεκέλνπ ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο πνπ ηε ζπλνδεύεη. 

H πξνζθόκηζε ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ δελ απαηηείηαη, αλ έρνπλ ήδε ζπλππνβιεζεί 

από ηνλ ελδηαθεξόκελν αληηξξήζεηο ηνπ θαηά ηνπ αλαξηεκέλνπ δαζηθνύ ράξηε, κε ηηο 

νπνίεο ζθνπείηαη ε εμαίξεζε από ην δαζηθό ράξηε ηεο ππόςε έθηαζεο γηα ηνλ 

αλσηέξσ ιόγν (ήηνη σο απνιύησο αλαγθαίαο γηα ηελ εθαξκνγή νηθνδνκηθήο άδεηαο 

πξν ηνπ 1975, πνπ δελ έρεη αλαθιεζεί ή αθπξσζεί). 

 

Γ. Γηα ηε ιήςε ππόςε - ζε εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 

4685/2020 – ησλ δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ ηνπ πέκπηνπ εδαθίνπ ηεο παξ 7. ηνπ άξζξνπ 3 

ηνπ λ. 998/1979, όπσο ηζρύεη (νηθνδνκηθέο άδεηεο εθδνζείζεο πξηλ ηελ έλαξμε ηζρύνο 

ηνπ λ. 4030/2011), πξνζθνκίδνληαη από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ζηελ αξκόδηα Γαζηθή 



 

4 

 

Υπεξεζία, εληόο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο 

παξνύζαο, ηα αθόινπζα απνδεηθηηθά ζηνηρεία: 

1. Αληίγξαθν ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο. 

2. Βεβαίσζε ηεο νηθείαο Υπεξεζίαο Γόκεζεο ή ππεύζπλε δήισζε αξκόδηνπ 

κεραληθνύ όηη ε ππόςε άδεηα δελ έρεη αλαθιεζεί ή αθπξσζεί αθόκα θαη αλ 

δελ έρεη πινπνηεζεί. 

3. Βεβαίσζε ηεο νηθείαο Υπεξεζίαο Γόκεζεο ή ππεύζπλε δήισζε αξκόδηνπ 

κεραληθνύ γηα ηα όξηα αξηηόηεηαο πνπ ίζρπαλ θαηά ην ρξόλν έθδνζεο ηεο ελ 

ιόγσ νηθνδνµηθήο άδεηαο, βάζεη ηνπ ζεσξεµέλνπ ηνπνγξαθηθνύ 

δηαγξάκκαηνο πνπ ηε ζπλνδεύεη. 

4. Απνηύπσζε ηεο αλαγθαίαο επηθάλεηαο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

νηθνδνκηθήο άδεηαο από ηδηώηε κεραληθό ζε εμαξηεκέλν ηνπνγξαθηθό 

δηάγξακκα ζην πξνβνιηθό ζύζηεκα ΔΓΣΑ ’87, ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ. 

H πξνζθόκηζε ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ δελ απαηηείηαη, αλ έρνπλ ήδε ζπλππνβιεζεί 

από ηνλ ελδηαθεξόκελν αληηξξήζεηο ηνπ θαηά ηνπ αλαξηεκέλνπ δαζηθνύ ράξηε, κε ηηο 

νπνίεο ζθνπείηαη ε εμαίξεζε από ην δαζηθό ράξηε ηεο ππόςε έθηαζεο γηα ηνλ 

αλσηέξσ ιόγν (ήηνη σο απνιύησο αλαγθαίαο γηα ηελ εθαξκνγή νηθνδνκηθήο άδεηαο 

πξν ηεο έλαξμεο ηζρύνο ηνπ λ. 4030/2011, πνπ δελ έρεη αλαθιεζεί ή αθπξσζεί, αθόκα 

θαη αλ δελ έρεη πινπνηεζεί).  

 

ημείωζη 

Σηελ πεξίπησζε πνπ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία έρνπλ ήδε ζπλππνβιεζεί από ηνλ 

ελδηαθεξόκελν καδί κε ηηο αληηξξήζεηο ηνπ θαηά ηνπ αλαξηεκέλνπ δαζηθνύ ράξηε, ζα 

πξέπεη ν ελδηαθεξόκελνο λα ελεκεξώζεη ηελ Γ/λζε Γαζώλ Φαλίσλ ζρεηηθά κε ηνλ 

αξηζκό πξση. ησλ ππνβιεζέλησλ αληηξξήζεσλ, ώζηε λα αληιεζνύλ ηα ζηνηρεία από 

ηνλ αληίζηνηρν θάθειν.  

 


