
  

 

 

 

ΠΡΟΣ: ΔΣ Συλλόγου  Οικοπεδούχων 

ΚΟΙΝ: 852 οικοπεδούχους 

           ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ Συν. Π.Ε.  
 

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Πρόταση Συλλόγου Οικοπεδούχων 

ΣΧΕΤ:  α. Σχέδιο Συνυποσχετικού μεταξύ Συλλόγου Οικοπεδούχων Αετού Καρύστου και 
ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ  ΣΥΝ. Π.Ε με θέμα την  Παραχώρηση του Κοινοχρήστου Παραλιακού 
Κτήματος 11 στρεμμάτων προς αξιοποίηση και εκμετάλλευση από τον ΟΣΜΟΣΑ 

             β. Απόφαση του ΔΣ του ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ Συν. Π.Ε. με αρ. 631 της 31-05-2022. 

             γ. Κανονισμός Εσωτερικής λειτουργίας Κοινόχρηστου Αγροτεμαχίου 

             δ. Καταστατικό Συνεταιρισμού  

 

    Αγαπητά μέλη του ΔΣ του Συλλόγου, 

1. Σε συνέχεια της συζήτησης που είχαμε στις 25 Μαίου 2022 στα γραφεία μας μετά από 
πρόσκληση του Προέδρου του Συνεταιρισμού και την επίδοση του (α) σχετικού, το ΔΣ αφού 
έλαβε υπόψιν του τα (γ) και (δ) σχετικά αποφάσισε με το (β) όμοιο τα ακόλουθα, τα οποία 
θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα του και θα κοινοποιήσει σε όλους τους οικοπεδούχους: 

α. Χαιρετίζει με ευχαρίστηση την πρόταση του συλλόγου που αφορά στην 
αξιοποίηση του κοινόχρηστου παραλιακού αγροτεμαχίου, (ως παρ.1 α σχετ.) επ ωφελεία 
μόνο των οικοπεδούχων και όχι και του Συνεταιρισμού που εισηγείται ο σύλλογος, διότι δεν 
προβλέπεται από το καταστατικό του. 

β. Συμφωνεί απόλυτα με όλα τα προφανή και εκ της νομοθεσίας περί 
ιδιοκτησίας προβλεπόμενα, όπως π.χ. με τον όρο «Διατήρησης του δικαιώματος της 
ιδιοκτησίας τους επί του κοινοχρήστου παραλιακού χώρου» καθότι αυτή απορρέει από τα 
συμβόλαια : ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 0,11765%, (ως παρ.2 α σχετ.) επί του 
αγροτεμαχίου και των πάσης φύσεως αδειοδοντηθέτων  εγκαταστάσεων επ΄ αυτού. 

γ. Συμφωνεί απόλυτα με το «να προσθέτουν οι οικοπεδούχοι στην ιδιοκτησία 
τους όποιες ακίνητες εγκαταστάσεις κατασκευάσει ο ΟΣΜΟΣΑ» επειδή η κατασκευή τους 
προβλέπει έκδοση σχετικής άδειας και ως εκ τούτου υποχρεωτική δήλωση στο Ε-9 όπου 
μέχρι σήμερα δηλώνεται η υφιστάμενη αποθήκη των 81 τ.μ.  Με την αδειοδότηση και την 
κατασκευή των προβλεπομένων υποδομών, (ως Παράρτημα Α) όλοι οι οικοπεδούχοι θα 
ενημερωθούν από τον Συνεταιρισμό προκειμένου να τροποποιήσουν ανάλογα το Ε-9, (ως 
παρ.3 α σχετ.).. 

δ. Συμφωνεί απόλυτα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5 του (α) σχετικού 
περί πλήρους διαφάνειας στην λειτουργία του ακινήτου και την αναλυτική ενημέρωση από 
τον διαχειριστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του Κανονισμού, ο οποίος εγκρίθηκε με 
απόλυτη πλειοψηφία στην ΙΙΙ Επαναληπτική Γ.Σ της 28ης Ιουνίου 2020 μετά από αποδοχή των 
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τροποποιήσεων που εισηγήθηκε ο σύλλογος οικοπεδούχων και αποτελεί έκτοτε 
αναπόσπαστο παράρτημα του εκάστοτε συναφθέντος αγοραπωλητηρίου συμβολαίου. 

ε. Ο Συνεταιρισμός δεν δύναται να εκμεταλλευτεί επιχειρηματικά το 
κοινόχρηστο, ως προτείνεται από το σύλλογο, αν δεν έχει προηγηθεί σχετική απόφαση από 
την ΓΣ ιδιοκτητών.  Έχει υποχρέωση όμως να κατασκευάσει τις υποδομές σχετική απόφαση 

που αναφέρονται στα συμβόλαια και να καταμερίσει το κόστος αυτών στους ιδιοκτήτες, 
πράξη που ήδη έκανε και δρομολόγησε την ολοκλήρωση των έργων εντός των διατιθέμενων 
κονδυλίων του (συνυπολογιζόμενης της έκτακτης εφάπαξ εισφοράς των 100 ευρώ). Η 
ενδεχόμενη βοήθεια του συλλόγου στην εξεύρεση του κατάλληλου ενοικιαστή και στη 
σύναψη της κάλλιστης συμφωνίας, θα είναι ευπρόσδεκτη στην επόμενη ΓΣ των ιδιοκτητών. 

στ. Πέραν των ανωτέρω, όλα τα υπόλοιπα που αναφέρονται στο (α) σχετικό δεν 
αφορούν τον Συνεταιρισμό, αλλά αποκλειστικά τους οικοπεδούχους.  Για το λόγο αυτό 
προτείνεται η υποβολή από πλευράς σας τεκμηριωμένων προτάσεων οι οποίες θα 
παρουσιαστούν από τον Συνεταιρισμό κατά την επόμενη ετήσια ΓΣ ιδιοκτητών στην οποία θα 
εκλεγεί διαχειριστής σύμφωνα με τον ΚΕΛ και θα καθοριστεί ο ακριβής τρόπος και οι όροι 
εκμετάλλευσης του εν λόγω ακινήτου σύμφωνα με την βούληση της πλειοψηφίας. 

ζ. Ο Συνεταιρισμός έχει προγραμματίσει την σύγκληση ΓΣ οικοπεδούχων με την 
ευρύτερη δυνατή συμμετοχή το Φθινόπωρο, αφού προηγουμένως έχει συγκεντρώσει το 
50+1 θετικών Υ.Δ επί του θέματος από τους οικοπεδούχους. Την Υ.Δ. την επισυνάπτουμε εκ 
νέου για τυχόν διευκόλυνση εκ μέρους σας στην ταχύτερη συγκέντρωση αυτών από όλους 
τους ιδιοκτήτες με συμβόλαια πριν από το 2020. 

2. Κατόπιν των ανωτέρω οποιαδήποτε επικουρική πρωτοβουλία του συλλόγου βοηθά 
στα όσα προαναφέρθηκαν, είναι καλοδεχούμενη από τον Συνεταιρισμό ο οποίος 
προβλέπεται να ολοκληρώσει τις υποδομές εντός τριμήνου από την έκδοση της αδείας και 
με κόστος εντός του προϋπολογισθέντος ποσού, χωρίς άλλες εισφορές από τους 
οικοπεδούχους.  Λεπτομέρειες περιέχονται στην ιστοσελίδα του ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ Συν. Π.Ε. 

3. Είμαστε στην διάθεση των οικοπεδούχων για παροχή οποιασδήποτε διευκρινιστικής 
πληροφορίας υπεύθυνα και σύμφωνα με το καταστατικό, τον ΚΕΛ και το νόμο περί 
διαχείρισης κοινοχρήστων του αστικού κώδικα. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

Παράρτημα Α :Ιστορικά περί Αιγιαλού και Υποδομές υπό κατασκευή 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Στο Φ230/ΑΔ65/20-6-2022 ΔΣ ΟΣΜΟΣΑ ΙΚΑΡΟΥ προς Σύλλογο οικοπεδούχων  

 ΝΕΌΤΕΡΗ ΜΕ ΔΗΜΟ  

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΠΌ ΙΚΑΡΟ  

ΕΞΕΛΙΞΗ 

 

Αναμένεται έκτοτε το ΦΕΚ του Αιγιαλού 

2014 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Στο Φ230/ΑΔ65/20-6-2022 ΔΣ ΟΣΜΟΣΑ ΙΚΑΡΟΥ προς Σύλλογο οικοπεδούχων  

Αδειοδότηση αγροτεμαχίου 

 

ΕΓΚΡΊΘΗΚΕ ΑΠΌ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΊΑ στις 12-10-2016 

Αρχικό προσχέδιο υποδομών του 2011 εκπονήθηκε από τον ΙΚΑΡΟ 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Στο Φ230/ΑΔ65/20-6-2022 ΔΣ ΟΣΜΟΣΑ ΙΚΑΡΟΥ προς Σύλλογο οικοπεδούχων  

Νεότερο προσχέδιο με βάση τους πολεοδομικούς περιορισμούς 

 

ΚΤΙΡΙΟ 1 ΔΙΑΣΤΆΣΕΩΝ 11 χ 2,80  

(ΑΠΟΘΉΚΗ – ΨΥΓΕΊΟ – ΜΑΓΕΙΡΊΟ – ΛΑΝΤΖΑ – food delivery  

 

 

Τα τρία κτήρια θα συγκοινωνούν με υπόστεγο και στην οροφή της ταράτσας  

θα τοποθετηθεί στέγαστρο με PV για αυτονομία λειτουργίας των εγκαταστάσεων ή net metering  

 

 

 

 

ΓΗΠΕΔΑ 

1 

2 3 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Στο Φ230/ΑΔ65/20-6-2022 ΔΣ ΟΣΜΟΣΑ ΙΚΑΡΟΥ προς Σύλλογο οικοπεδούχων  

 

ΚΤΙΡΙΟ 2 ΔΙΑΣΤΆΣΕΩΝ 11 χ 2,80  

ΑΠΟΘΉΚΗ – wc – coffee shop-αναψυκτήριο  

 

ΚΤΙΡΙΟ 3 ΔΙΑΣΤΆΣΕΩΝ 11 χ 2,80  

ΑΠΟΘΉΚΗ – τουαλέτες ανδρών – γυναικών – ειδ. Αναγκών - βεστιάριο  

 

 

Έχει γίνει η αγορά του βασικού εξοπλισμού  και αναμένεται η έκδοση αδείας  

για κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων  συνολικής επιφανείας 90 τ.μ. 

συν την επιφάνεια του Ι. Ναού 
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Σxέδιο Συνυποσχετικού μεταξύ Συλλόγου Οικοπεδούχων Αετού 
Καρύστου και ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ  ΣΥΝ. Π.Ε 

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση Κοινοχρήστου Παραλιακού Κτήματος 11 
στρεμμάτων προς αξιοποίηση και εκμετάλλευση από τον ΟΣΜΟΣΑ 

 

Αθήνα, 24-5-2022 

1. Ο Σύλλογος Οικοπεδούχων Αετού Καρύστου ο ΙΚΑΡΟΣ, ως 

εκπρόσωπος της πλειονότητας των 850 οικοπεδούχων του συγκεκριμένου 

οικισμού του πρώην ΟΣΜΑΑ παραχωρεί τον κοινόχρηστο παραλιακό χώρο 

εμβαδού 107883,33 τ.μ. στον ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ ΣΥΝ. Π.Ε., ο οποίος μέσω 

της συσταθείσης ΙΚΕ θα αξιοποιήσει τον συγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο και 

θα τον εκμεταλλευθεί κατά την δική του επιχειρηματική βούληση επ’ ωφελεία 

των κοινωνών οικοπεδούχων και βεβαίως προς ιδική του ωφέλεια με τους 

παρακάτω όρους, οι οποίοι θα αποτελέσουν συστατικό 10ετούς 

συμβολαιογραφικού εγγράφου. 

2. Οι κοινωνοί οικοπεδούχοι διατηρούν το δικαίωμα της ιδιοκτησίας τους 

επί του κοινοχρήστου παραλιακού χώρου. 

3. Οι κοινωνοί οικοπεδούχοι προσθέτουν στην ιδιοκτησία τους τις όποιες 

ακίνητες εγκαταστάσεις κατασκευάσει ο ΟΣΜΟΣΑ με δική του πρωτοβουλία και 

επιχειρηματική δραστηριότητα. 

4. Οι κοινωνοί οικοπεδούχοι και οι εγγύτεροι συγγενείς τους θα 

χρησιμοποιούν χωρίς επιβάρυνση την κοινόχρηστη έκταση και τις 

εγκαταστάσεις του. Οι αυτοί δικαιούχοι χρήσεως θα απολαμβάνουν τα 

παρεχόμενα βρώσιμα και πόσιμα προϊόντα με μειωμένο αντίτιμο σε ποσοστό 

50 % (*) της τιμής που παρέχονται σε τρίτους. 

5. Οι κοινωνοί, μέσω του Συλλόγου τους δικαιούνται να γνωρίζουν 

απολογιστικώς, κατ’ έτος σε πλήρη ανάλυση: 

5.1. Τα ακαθάριστα έσοδα της συγκεκριμένης υποδομής, 

5.2. Τα έξοδα συντηρήσεως εγκαταστάσεων, προμήθειας υλικών, παροχής 

υπηρεσιών κλπ. Οι νόμοι του Κράτους θα τηρούνται απαρεγκλίτως (νόμιμα 

τιμολόγια, δήλωση αποδοχών στον ΕΦΚΑ ή ΑΑΔΕ). 
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6. Το καθαρό κέρδος κατ’ έτος. Μέρος του καθαρού κέρδους, ποσοστού 

60 % (*) θα παρακρατείται από τον ΟΣΜΟΣΑ ως επιχειρηματικό κέρδος, το δε 

υπόλοιπο 40 % (*) θα διατίθεται επ’ ωφελεία των κοινωνών (εξόφληση ΤΑΠ, 

βελτίωση οικισμού, κλπ), νομίμως επιβεβαιουμένων. 

7. Οι κοινωνοί οικοπεδούχοι εις ουδεμίαν επιβάρυνση υποβάλλονται, 

δεδομένου ότι είναι οι παραχωρησιούχοι γης και σε καμία περίπτωση δεν 

συμμετέχουν στους επιχειρηματικούς κινδύνους του ΟΣΜΟΣΑ. 

8. Ο ΟΣΜΟΣΑ αναλαμβάνει να χρησιμοποιήσει και να εκμεταλλευθεί το 

κοινόχρηστο με οποιονδήποτε νόμιμο και εμπίπτοντα στους σκοπούς του 

ακινήτου τρόπο, αναλαμβάνοντας τους επιχειρηματικούς κινδύνους, χωρίς να 

έχει το δικαίωμα να επιρρίψει ενδεχόμενες ζημίες στους κοινωνούς 

οικοπεδούχους του κοινόχρηστου χώρου. 

9. Το παρόν ισχύει για 10 έτη, ήτοι έως την 31η Δεκεμβρίου 2032 (*), 

οπότε τα δύο συμβαλλόμενα μέρη θα αποφασίσουν για την παράταση ή την 

επικαιροποίηση των όρων, υπογράφοντας νέο συμβόλαιο συνεργασίας. 

10. Μη  αποστολή απαντήσεων εκ μέρους των Οικοπεδούχων εντός 

εξαμήνου από ενημέρωσής τους ισοδυναμεί με συναίνεση (*). 

11. Το παρόν μετά την υπογραφή του από το σύνολο των μελών των 

Διοικητικών Συμβουλίων (ΟΣΜΟΣΑ και Συλλόγου Οικοπεδούχων θα 

δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ΟΣΜΟΣΑ καθώς και στην Ηχώ των Αιθέρων, 

ώστε να τύχει της αποδοχής των κοινωνών οικοπεδούχων. Η αποδοχή 

θεωρείται δεδομένη εάν οι αντιρρήσεις δεν υπερβούν το 50 % (*) του συνόλου 

των Οικοπεδούχων οι οποίοι θα ενημερωθούν από τον ΟΣΜΟΣΑ και τον 

Σύλλογο των και θα τους ζητηθεί να συναινέσουν εγγράφως. Οι διαφωνούντες 

θα πρέπει να κάνουν σχετικές προτάσεις εντός χρονικού διαστήματος ενός 

εξαμήνου από ενημέρωσής τους. Οι διαφωνίες θα έχουν αποδέκτες αμφότερα 

τα Δ.Σ. (ΟΣΜΟΣΑ και Συλλόγου) θα παρέχουν τα πλήρη προσωπικά στοιχεία 

των διαφωνούντων και θα είναι απολύτως αιτιολογημένες. Οι διαφωνίες θα 

τεθούν υπόψη των Δικηγόρων προς αξιολόγηση και σύνταξη του τελικού 

νομικού κειμένου, που θα προσλάβει τύπο συμβολαιογραφικού εγγράφου το 

αργότερο μέχρι 31-12-2022. 

12. Ο ΟΣΜΟΣΑ υποχρεούται όπως το αργότερο μέχρι τον Σεπτέμβριο 2022 

να έχει παρουσιάσει στον ιστότοπό του λεπτομερές χωροταξικό σχέδιο 

αξιοποίησης του παραλιακού κτήματος (κάτοψη & όψεις) και ανάλυση κόστους 
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εντός ποσού 115.000 Ευρώ προς διαβούλευση και έγκριση από τους 

Οικοπεδούχους. 

 

 

Το ΔΣ του ΟΣΜΟΣΑ  

 

 

(υπογραφές) 

 

 

Το ΔΣ του Συλλόγου Οικοπεδούχων Αετού Καρύστου 

 

 

(υπογραφές) 

 

 

(*) προσδιορισμός κατόπιν διαπραγματεύσεων. 

 



  

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
 

ΠΡΟΣ(1): Ο.Σ.ΜΟ.Σ.Α.   Ο ΙΚΑΡΟΣ  Συν. Π.Ε. 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:                                        ΑΦΜ:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:                                                                                                            Α.Μ.Σ.: 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

ρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 
1599/1986, δηλώνω ότι: 
1. Είμαι  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ του οικοπέδου Νο     στο ΟΤ       και   Tακτικό -  Αρωγό μέλος του ΟΣΜΟΣΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» 

Συν. Π.Ε. (διαγράφεται ότι δεν ισχύει) 

2. Έχω πλήρη και σαφή γνώση του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΕΤΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 
Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ  που εγκρίθηκε με την απόφαση 597/31-1-2020 του ΔΣ και της ΙΙΙ Επαναλ ΓΣ/2020  του ΟΣΜΟΣΑ Ο 
ΙΚΑΡΟΣ Συν. Π.Ε. και του καταστατικού του συνεταιρισμού, καθώς και του ΝΔ 505/70, του ΠΔ 33/87 και του από 
18/2/97 ΠΔ, όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις του και των εξ αυτών πηγαζουσών υποχρεώσεων και 
περιορισμών.  

3.  Γνωρίζω ότι οφείλω να συμμορφούμαι προς τις εκάστοτε αποφάσεις της ΓΣ των ιδιοκτητών οικοπέδων στον 
εντός σχεδίου οικισμό του συνεταιρισμού στον Αετό Καρύστου/Ακρωτήρι και του Διαχειριστή της συνιδιοκτησίας 
των οικοπεδούχων στον Αετό Καρύστου/Λουτράκια Μπούρου, εφόσον δι΄ αυτών δεν θίγεται η ιδιοκτησία μου επί 
του οικοπέδου και επί του ποσοστού μου στο παραλιακό αγροτεμάχιο μετά των κτιριακών του εγκαταστάσεων 
του και των μονίμων υποδομών όπως αυτά περιγράφονται στις αντίστοιχες συμβολαιογραφικές πράξεις. 

4. ………Συμφωνώ στην αξιοποίηση – ενοικίαση του παραλιακού γεωτεμαχίου μετά των εγκαταστάσεων με 
μέριμνα αυτού – αυτών που θα ορίσει η ΓΣ ιδιοκτητών του οικισμού, με σκοπό την κάλυψη των εξόδων 
συντήρησης του οικισμού και την κατασκευή -συμπλήρωση έργων υποδομής στο χώρο του αγροτεμαχίου ή του 
οικισμού, χωρίς να μου απαγορεύεται η χρήση των εγκαταστάσεων, με ευνοϊκή μεταχείριση (έκπτωση 
υπηρεσιών που θα προσφέρει ο ενοικιαστής του γεωτεμαχίου εφόσον έτσι αποφασίσει η ΓΣ) .  

5. ……..Συμφωνώ με την διαχείριση του παραλιακού γεωτεμαχίου από τον διαχειριστή που θα ορισθεί από την ΓΣ 
και την τήρηση ειδικού λογαριασμού από τον οποίο θα τροφοδοτούνται αποκλειστικά τα έργα στον οικισμό Αετού 
Καρύστου και στο παραλιακό και θα μου γνωστοποιείται & αιτιολογείται σε ετήσια βάση η κίνηση του 
λογαριασμού αυτού του οποίου το εκάστοτε κεφάλαιο θα αποτελεί το αποθεματικό του κτήματος μετά των 
εγκαταστάσεων αυτού και θα προορίζεται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό σύμφωνα με τον οικείο κανονισμό  
ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ & ΣΥΝΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ . 

 
Ημερομηνία:      ……….20…… 

 
Ο – Η Δηλ. 

 
 
 

(Υπογραφή) 
 
 

 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται 
με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό 
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 


