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ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του πίνακα  
             ∆ιανοµής 

ΘΕΜΑ: Αποδοχή της αριθµ. 288/2008 γνωµοδότησης του Νοµικού Συµβουλίου 
του Κράτους 
 

Σας κοινοποιούµε την αριθµ. 288/08 γνωµοδότηση του Α’ Τµήµατος του 

Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, την οποία και αποδεχόµαστε. 

Με τη γνωµοδότηση αυτή γίνεται δεκτό ότι δεν απαιτείται προσκόµιση 

ένορκης βεβαίωσης τρίτων ενώπιον του Ειρηνοδίκη ή Συµβολαιογράφου εκ µέρους 

του αξιούντος αποζηµίωση, λόγω επιτάξεως ακινήτου κυριότητάς του, µε τα 

προσόντα της έκτακτης χρησικτησίας, καθόσον η υπογραφή και προσκόµιση 

υπεύθυνης δήλωσης, υπό την αίρεση της δικαστικής αναγνώρισης του ως δικαιούχου 

της αποζηµίωσης, η οποία θα καθορισθεί δικαστικώς, αποτελεί ικανή εξασφάλιση 

των συµφερόντων του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

Συνηµµένα: 
Η αριθµ. 288/08 γνωµοδότηση 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  
1. Γραφείο κ. Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.  
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Ξανθόπουλου  
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα της ΓΓ∆Ε. 
4. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα της ΓΓΣ∆Ε.      
5. Γραφείο κ.κ Γεν. ∆/ντών της ΓΓ∆Ε. 
6. Γραφείο Νοµικού Συµβούλου της ΓΓ∆Ε 
7. Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους 
    Ακαδηµίας 68- 101 10 ΑΘΗΝΑ 
8. ∆/νση ∆17 (4) 
9. ∆/νση Πληροφορικής                     
   (για την ανάρτηση στην  ιστοσελίδα )          
 

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

 

 
Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

 
 

 



 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

 

Αριθµός Γνωµοδοτήσεως  288/2008 

ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

 

Α΄ Τµήµατος 

Συνεδρίαση της  28-5-2008 

 

Σύνθεση: 

Πρόεδρος:   Θεόδωρος Ρεντζεπέρης, Αντιπρόεδρος του Ν.Σ.Κ. 

Μέλη: Βλάσιος Ασηµακόπουλος, ∆ηµήτριος Αναστασόπουλος, Φώτιος Τάτσης, 

Νικόλαος Μουδάτσος, Ανδρέας Γραµµατικός, Φοίβος Ιατρέλλης,  Νοµικοί Σύµβουλοι του 

Κράτους. 

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ. 

 

Αριθµός ερωτήµατος:  Tο µε αρ. Πρωτ. Κ∆/Φ∆000/017/οικ/11849/8-4-2008 

έγγραφο του Γενικού Γραµµατέα της Γ.Γ.∆.Ε./Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.  

Περίληψη ερωτήµατος:  Ερωτάται, ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για τη 

νοµιµοποίηση του θιγόµενου από επίταξη ιδιοκτήτη, για την εκτέλεση δηµοσίου έργου, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2052/1992, ως δικαιούχου της οφειλόµενης 

αποζηµίωσης, σε περίπτωση έκτακτης χρησικτησίας, ειδικά µετά τη γνωµοδότηση του 

κ. Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, µε αριθµό 6/16-5-2006, µετά την οποία έπαυσαν τα 

Ειρηνοδικεία να χορηγούν ένορκες βεβαιώσεις, η δε υπηρεσία δηµοσιονοµικού ελέγχου, 

απαιτεί πλέον των υπευθύνων δηλώσεων, ένορκη βεβαίωση που να βεβαιεί την 

κυριότητα του δικαιούχου της αποζηµίωσης, επί του επιταχθέντος ακινήτου µε τα 

προσόντα της έκτακτης χρησικτησίας.  

Επί του ερωτήµατος αυτού το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, γνωµοδότησε ως 

ακολούθως: 
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I. α. Στο άρθρο 1045 του Α.Κ. ορίζονται τα εξής: «Εκείνος που έχει στη νοµή

του για µια εικοσαετία πράγµα κινητό ή ακίνητο, γίνεται κύριος (έκτακτη

χρησικτησία)». Περαιτέρω στο άρθρο 974 Α Κ. ορίζεται ότι: «Όποιος απέκτησε τη

φυσική εξουσία πάνω στο πράγµα (κατοχή) είναι νοµέας του, αν ασκεί την εξουσία

αυτή µε διάνοια κυρίου». 

    

    

 .    

     

 

β. Με τις διατάξεις της παρ. 20α του άρθρου 6 του Ν. 2052/1992 ορίζονται τα 

εξής: 

«20. α. Για τα έργα διαπλατύνσεων οδών ή µεγάλων κυκλοφοριακών αρτηριών

αυτοκινητοδρόµων), καθώς και κυκλοφοριακών κόµβων, σηράγγων σταθµών ΜΕΤΡΟ

και υπόγειων χώρων εντός ή εκτός πόλεων, αεροδροµίων, ελικοδροµίων ή λοιπών

έργων υποστήριξης εν γένει των αεροµεταφορών του προγράµµατος δηµοσίων

επενδύσεων, τα οποία χρηµατοδοτούνται και από κοινοτικά προγράµµατα

περιορισµένου χρόνου και εφόσον έχει κηρυχθεί απαλλοτρίωση για την απόκτηση των

αναγκαίων εκτάσεων, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του

Ν. 1838/1951 προς εκτέλεση των έργων µέχρι τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης». 

      

(     

       

       

    

         

        

   

 γ. Περαιτέρω στην παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 1838/1951 (ΦΕΚ 170 Α)  

ορίζονται τα εξής: «Επιτρέπεται η επίταξις υπό του Υπουργού των ∆ηµοσίων Εργων

χώρων ή πραγµάτων αµέσως αναγκαιούντων εις την εκτέλεσιν των έργων υπό όρους

και αποζηµιώσεις κανονιζοµένους και εγκρινοµένους υπό του Υπουργού µετά γνώµην

του κατά το αρθ. 3 Συµβουλίου». 

       

        

       

  

δ. Εξάλλου στο άρθρο 26 του Ν. 2882/2001 (Κώδικας Αναγκαστικών 

Απαλλοτριώσεων Ακινήτων) που αναφέρεται στη δικαστική αναγνώριση δικαιούχων 

ορίζονται τα εξής: «1. Η αναγνώριση των δικαιούχων της αποζηµίωσης γίνεται µε

δικαστική απόφαση, κατά την ειδική διαδικασία που ορίζεται µε τις διατάξεις του

παρόντος. 2. Αρµόδιο για την αναγνώριση των δικαιούχων της αποζηµίωσης είναι το

µονοµελές πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο που

απαλλοτριώθηκε ή το µεγαλύτερο τµήµα αυτού. Το πρωτοδικείο επιλαµβάνεται µετά

από αίτηση κάθε ενδιαφεροµένου…… 

     

       

        

      

    

  

       

      

       

      

        

11. Το δικαστήριο απέχει να εκδώσει απόφαση αναγνώρισης των δικαιούχων της

αποζηµίωσης: α) εάν η κυριότητα του απαλλοτριωµένου ή άλλο εµπράγµατο δικαίωµα

επ' αυτού πιθανολογείται ότι ανήκει στο ∆ηµόσιο, β) εάν η κυριότητα του

απαλλοτριωµένου ή άλλο εµπράγµατο δικαίωµα επ' αυτού διεκδικείται από

περισσότερους και είναι δυσχερής η διακρίβωση του δικαιούχου και γ) εάν δεν
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αποδεικνύεται το δικαίωµα του αξιούντος να αναγνωρισθεί ως δικαιούχος της

αποζηµίωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο επικαλούµενος νέα στοιχεία δύναται

µε αυτοτελή αίτηση να ζητήσει µόνο µια φορά ακόµη να αναγνωρισθεί ως δικαιούχος

κατά τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, επιτρεποµένης και πραγµατογνωµοσύνης, 

που διατάσσεται και διεξάγεται κατ' ανάλογη εφαρµογή της παραγράφου 7 του άρθρου

20. 

       

       

       

    

        

        

      

     

       

    

     

        

      

         

    

  

       

        

      

       

      

Εάν το δικαστήριο απόσχει να εκδώσει απόφαση αναγνώρισης του δικαιούχου

της αποζηµίωσης, η κυριότητα του απαλλοτριουµένου και τα άλλα εµπράγµατα

δικαιώµατα επ' αυτού κρίνονται κατά την τακτική διαδικασία.  

12. Η απόφαση του µονοµελούς πρωτοδικείου για την αναγνώριση δικαιούχων

δεν υπόκειται σε ένδικα µέσα. ∆ιάδικοι ή τρίτοι, που αξιώνουν δικαιώµατα στο

απαλλοτριωµένο ακίνητο, δύνανται να τα ασκήσουν κατά την τακτική διαδικασία, έστω

και εάν δεν προβλήθηκαν κατά την ειδική διαδικασία αναγνώρισης δικαιούχων, προς

είσπραξη της αποζηµίωσης ή αναζήτηση αυτής από εκείνον που την εισέπραξε ή από

εκείνον υπέρ του οποίου εκδόθηκε το χρηµατικό ένταλµα πληρωµής, χωρίς αυτό να

ασκεί επιρροή στη διαδικασία της απαλλοτρίωσης». 

ε. Στο  άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 (Σχέσεις κράτους - πολίτη, Ταυτότητες – ΕΚΑ 

– κλπ. διοικ. διατάξεις) ορίζεται ότι : « Γεγονότα ή στοιχεία που δεν αποδεικνύονται µε

το δελτίο ταυτότητας ή τα αντίστοιχα έγγραφα του άρθρου 6, µπορεί ν' αποδεικνύονται

ενώπιον κάθε αρχής ή υπηρεσίας του δηµόσιου τοµέα µε υπεύθυνη δήλωση του

ενδιαφεροµένου που συντάσσεται σε ειδικό σφραγιστό χαρτί αξίας 100 δραχµών…». . 

Περαιτέρω στο άρθρο 22 (Ποινικές διατάξεις) του αυτού ως άνω νόµου, παρ. 6  

ορίζεται ότι : « 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, βλάπτοντος τρίτον ή 

σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών, εάν το όφελος ή η 

βλάβη υπερβαίνουν το ποσό των είκοσι πέντε εκατοµµυρίων (25.000.000) δρχ.. Σε 

περίπτωση ανάκλησης της υπεύθυνης δήλωσής του εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 

2 του άρθρου 227 του Ποινικού Κώδικα». 

στ. Επιπλέον στο άρθρο 3 παρ. 5 του Ν. 2690/1999, (Κώδικας ∆ιοικητικής 

∆ιαδικασίας  ορίζεται ότι : «Γεγονότα ή στοιχεία που δεν αποδεικνύονται από το δελτίο

ταυτότητας ή από τα αντίστοιχα έγγραφα, αν ειδικές διατάξεις δεν ορίζουν
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διαφορετικά, γίνονται δεκτά βάσει υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφεροµένου, η οποία

και διατυπώνεται σε προβλεπόµενο από τις σχετικές διατάξεις έντυπο…». 

       

     

II.  Από την παράθεση των παραπάνω διατάξεων προκύπτουν τα ακόλουθα: 

1. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, ενώ έχει κηρυχθεί αναγκαστική απαλλοτρίωση 

δεν έχει συντελεσθεί, ώστε µεταγόµενης της κυριότητας να δύναται να διατεθεί η 

εδαφική έκταση για τον σκοπό της απαλλοτρίωσης, δίδεται η δυνατότητα στο υπερού η 

απαλλοτρίωση Ελληνικό ∆ηµόσιο να προβεί σε επίταξη των, υπό απαλλοτρίωση, 

εδαφικών εκτάσεων. 

Η αποζηµίωση την οποία λαµβάνει ο αξιών δικαιώµατα κυριότητας για την 

εδαφική έκταση και τα επικείµενα (συστατικά) συµψηφίζεται µε την αποζηµίωση την 

οποία θα λάβει τελικά, αφού καθορισθεί τιµή µονάδας (προσωρινή ή απευθείας 

οριστική) και µε την προϋπόθεση ότι θα αναγνωρισθεί δικαιούχος, σε αντιδιαστολή µε 

την αποζηµίωση που λαµβάνει για την απώλεια της χρήσης και κάρπωσης του 

επιταχθέντος ακινήτου για την οποία δεν προβλέπεται ο καθορισµός της τιµής  µονάδας 

του ακινήτου, κατά την ειδική διαδικασία του Κ.Α.Α.Α. αλλά το ύψος της ορίζεται από 

επιτροπή, η σύσταση της οποίας προβλέπεται στο άρθρο 3 του Ν. 1838/51, (όπως 

προαναφέρθηκε), η οποία ελέγχει τα αποδεικτικά στοιχεία (έγγραφα) που προσκοµίζει ο 

αξιών την αποζηµίωση – λόγω επιτάξεως – ιδιοκτήτης. 

Συγκεκριµένα για τον επικαλούµενο τίτλο κυριότητας, η επιτροπή αξίωνε την 

προσκόµιση του συµβολαίου αγοράς ή του θεµελιούντος τίτλο κυριότητας και 

παράλληλα  υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι τυγχάνει πραγµατικός ιδιοκτήτης. Σε 

περίπτωση κατά την οποία, ο αξιών αποζηµίωση επικαλείτο χρησικτησία, πράγµα όχι 

σπάνιο, η επιτροπή αξίωνε επί πλέον ένορκη βεβαίωση (τρίτων). Σηµειωτέον ότι µε τη 

διαδικασία αυτή αποζηµιώθηκαν, χωρίς προβλήµατα, περίπου 4.000 δικαιούχοι, µε 

συνολικό ποσό 25.000.000 ΕΥΡΩ, όπως αυτό προκύπτει από το µε Α.Π. 

Κ∆/Φ∆000/ΑΠ/ΑΛ/οικ 11011/25-2-2008 έγγραφο της ΕΥ∆Ε/ΠΑΘΕ/Γ.Γ.∆.Ε./ 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.  

2.  Ακολούθως ο κ. Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου µε την µε αριθµό 6/16-5-

2006 Γνωµοδότηση, έκρινε ότι ένορκη βεβαίωση δεν επιτρέπεται να δίδεται, για 

οποιοδήποτε λόγο ενώπιον του κατά τόπον αρµόδιου Ειρηνοδικείου ή 

Συµβολαιογράφου, παρά µόνον στις περιοριστικά αναφερόµενες περιπτώσεις, στις 

οποίες δεν περιλαµβάνεται η υπό εξέταση (περίπτωση). Με βάση τη Γνωµοδότηση αυτή 

το Ειρηνοδικείο Φαλάρων δεν δέχθηκε την υποβολή ένορκων βεβαιώσεων που 
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ζητήθηκαν από ενδιαφερόµενο ιδιώτη, επικαλούµενο τη Γνωµοδότηση µε αρ. 6/2006 

του κ. Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου.      

Στη συνέχεια η προαναφερθείσα επιτροπή απάλειψε την προσκόµιση ένορκης 

βεβαίωσης, από πλευράς του αξιούντος αποζηµίωση, µε τα προσόντα της έκτακτης 

χρησικτησίας, αρκούµενο µόνο στην υπεύθυνη δήλωση. Τούτο είχε ως συνέπεια η 

αρµόδια διεύθυνση (Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής – Υπηρεσία 

∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου της Γ.Γ.∆.Ε./ Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.) να ζητήσει διευκρινήσεις, 

αρνούµενη να προβεί σε θεώρηση των δαπανών βάσει των υποβαλλόµενων 

δικαιολογητικών. 

III.   Επειδή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο νόµο (Α.Κ. 1045) εκείνος που έχει 

στη νοµή του για µια εικοσαετία πράγµα κινητό ή ακίνητο, γίνεται κύριος (έκτακτη 

χρησικτησία). Περαιτέρω κατ΄ άρθρο 974 επ. Α.Κ. όποιος απέκτησε τη φυσική εξουσία 

πάνω στο πράγµα (κατοχή) είναι νοµέας του, αν ασκεί την εξουσία αυτή µε διάνοια 

κυρίου. 

Επειδή, η αποζηµίωση για την εδαφική έκταση την οποία λαµβάνει ο αξιών αυτή 

λόγω επιτάξεως, τελεί υπό την αίρεση ότι θα αναγνωρισθεί δικαιούχος, πράγµα το 

οποίο σηµαίνει ότι σε περίπτωση κατά την οποία δεν αναγνωρισθεί δικαιούχος (είτε 

κατά την ειδική διαδικασία των απαλλοτριώσεων,  είτε κατά την τακτική διαδικασία) θα 

υποχρεωθεί να επιστρέψει την αποζηµίωση στον αληθή κύριο. 

Επειδή, η υπεύθυνη δήλωση που ζητείται να προσκοµίζει ο αξιών αποζηµίωση, 

για ακίνητο κυριότητας του, µε τα προσόντα έκτακτης  χρησικτησίας, σε περίπτωση 

επιτάξεως, προβλέπεται (ουσιαστικά) από τις διατάξεις των νόµων που 

προαναφέρθηκαν (κυρίως του Ν. 1599/1986 άρθρο 8 παρ. 1 και επικουρικά µε τον Ν. 

2690/1999 άρθρο 3 παρ. 5), καθόσον, αυτή και µόνον, αποτελεί από πλευράς 

ενδιαφεροµένου έγγραφο αποδεικτικό στοιχείο, εφόσον στην περίπτωση της έκτακτης  

χρησικτησίας ουδέν άλλο έγγραφο αποδεικτικό στοιχείο υφίσταται. 

 Επειδή, περαιτέρω η υπεύθυνη δήλωση που υπογράφει και προσκοµίζει στην 

επιτροπή ο αξιών αποζηµίωση, κρίνεται ικανή να διασφαλίσει τα συµφέροντα του 

Ελληνικού ∆ηµοσίου, λαµβανοµένου υπόψη τόσον του επείγοντος (εξού και η επίταξη) 

ως προς την παράδοση των εδαφικών εκτάσεων από πλευράς των ιδιοκτητών, όσον και 

του γεγονότος ότι σε περίπτωση κατά την οποία εκείνος που έχει λάβει αποζηµίωση δεν 

αναγνωρισθεί δικαιούχος, δέον όπως επιστρέψει αυτήν, επί πλέον των ποινικών 

συνεπειών που θα έχει λόγω της υπογραφής της υπεύθυνης δήλωσης.  
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Επειδή, κατά ταύτα εξυπηρετείται το δηµόσιο συµφέρον, εξαιτίας της ταχείας 

διεκπεραίωσης των υποθέσεων αυτών, µε είσπραξη της αποζηµίωσης και παράδοση του 

χώρου, ώστε να µην υφίστανται καθυστερήσεις, ειδικά στην εκτέλεση µεγάλων οδικών 

έργων, µε τις συνεπαγόµενες ποινικές ρήτρες σε βάρος του ∆ηµοσίου, αλλά 

συµβάλλουν και στην αναβάθµιση του οδικού δικτύου της χώρας αφενός, αφετέρου δε, 

τα δικαιώµατα του ∆ηµοσίου, σε περίπτωση είσπραξης υπό µη αληθούς κυρίου, 

διασφαλίζονται ικανοποιητικά λόγω της ταχείας περαίωσης της δικαστικά 

καθορισθησοµένης αποζηµίωσης και της αναγνωρίσεως του δικαιούχου. 

Σηµειώνεται τέλος, ότι η ένορκη βεβαίωση τρίτων, ουδέν κατ΄ ουσία εισφέρει 

στην απόδειξη της κυριότητας του εµφανίζοντος τούτου ως δικαιούχου της 

αποζηµίωσης λόγω επιτάξεως, αφού για την στοιχειοθέτηση ευθυνών των «τρίτων» 

πρέπει η ένορκη βεβαίωση να δίδεται ενώπιον «αρµόδιας αρχής» κατά το άρθρο 224 

επ. του Ποιν. Κώδικα. 

 

III.  ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ 

 

Το Α΄ Τµήµα του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους γνωµοδοτεί, οµόφωνα ότι 

δεν απαιτείται προσκόµιση ένορκης βεβαιώσεως τρίτων ενώπιον Ειρηνοδίκη ή 

Συµβολαιογράφου εκ µέρους του αξιούντος αποζηµίωση, λόγω επιτάξεως ακινήτου 

κυριότητας του, µε τα προσόντα της εκτάκτου χρησικτησίας, καθόσον η υπογραφή και 

προσκόµιση υπεύθυνης δήλωσης, υπό την αίρεση της δικαστικής αναγνωρίσεως του ως 

δικαιούχου της αποζηµίωσης, η οποία θα καθορισθεί δικαστικώς, αποτελεί ικανή 

εξασφάλιση των συµφερόντων του Ελληνικού ∆ηµοσίου, ενώ δεν προβλέπεται από 

καµία διάταξη η υποχρέωση ή η δυνατότητα των Ειρηνοδικών ή Συµβολαιογράφων να 

δέχονται ένορκες βεβαιώσεις µε το πιο πάνω περιεχόµενο. 

 

Αθήνα,   6-6-2008 

     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Α΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                     Ο Εισηγητής 

 

 

    ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΡΕΝΤΖΕΠΕΡΗΣ                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

     ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ν.Σ.Κ.                ΠΑΡΕ∆ΡΟΣ Ν.Σ.Κ.  
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