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Θέµα: «Οδηγίες εφαρµογής άρθρου 61 ν.δ. 86/1969, όπως τροποποιήθηκε µε 

την παράγραφο 2  άρθρου 326 νόµου 4072/2012  (Φ.Ε.Κ. Α΄ 86) » 

 

 

    Μετά τη δηµοσίευση του νόµου 4072/2012 (Φ.Ε.Κ. Α86/2012), 

εκδίδοµε τις κάτωθι οδηγίες περί την εφαρµογή των διατάξεων του 

άρθρου 61 ν.δ. 86/1969, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις 

του άρθρου 326 παρ.2 του ανωτέρω υπ’ αριθµ. 4072/2012 νόµου.
 

              Ειδικότερα, µε τη νεότερη διάταξη αντικαθίστανται οι 

παράγραφοι 2, 4 και 6 του άρθρου 61 ν.δ. 86/1969 που ρυθµίζουν την 

ανακοπή του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής. Κατά την 

παράγραφο 2 του άρθρου 326 ν. 4072/2012, η ανακοπή κατά του 

πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής ασκείται πλέον ενώπιον του 

Μονοµελούς Πρωτοδικείου της τοποθεσίας του ακινήτου, το οποίο 

κατά τη διάταξη της νέας παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου 61 

αποφαίνεται σε πρώτο και τελευταίο βαθµό.
 

              Όταν η απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου ακυρώνει 

το πρωτόκολλο για λόγους αφορώντες την κυριότητα της εκτάσεως, ο 

ανακόπτων που κέρδισε τη δίκη οφείλει να ασκήσει την τακτική 

αγωγή εντός ενενήντα ηµερών από την επίδοση της απόφασης, άλλως 
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το πρωτόκολλο ανακτά την ισχύ και εκτελεστότητά του. Όπως ρητώς 

ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 61, η άσκηση της ανακοπής 

δεν αναστέλλει την ισχύ του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής. 

Αυτό µπορεί να ζητηθεί µε αίτηση [αναστολής εκτελεστότητας] του 

ανακόπτοντος και µέχρις εκδόσεως της αποφάσεως επί της ανακοπής. 

Οι λοιπές παράγραφοι του άρθρου 61 ν.δ. 86/1969 παραµένουν σε 

ισχύ αναλλοίωτες. Επισηµαίνεται ότι όπου στις διατάξεις του άρθρου 

αυτού αναφέρεται ο όρος ‘Πρόεδρος Πρωτοδικών’ ή ‘Πρόεδρος’ ή 

‘Ειρηνοδίκης’ νοείται το ‘Μονοµελές Πρωτοδικείο’ (τούτο ορίζεται 

στο τελευταίο εδάφιο της επόµενης παραγράφου και αναλόγως πρέπει 

να ισχύσει για την αναφερόµενη).
 

            Η εφαρµογή των νέων διατάξεων του άρθρου 61 ν.δ. 86/1969 

δεν καταλαµβάνει τις εκκρεµούσες υποθέσεις ενώπιον του 

Ειρηνοδικείου ή ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου ως εφετείου, 

οι οποίες κρίνονται κατά τις προϊσχύσασες διατάξεις. 

    
Στο εξής, πρέπει οι ∆ασάρχες (ή οι ∆/ντές ∆ασών όταν δεν 

υφίσταται δασαρχείο νοµού), να παρακολουθούν την εξέλιξη της 

διαδικασίας για την έγερση τακτικής αγωγής από τον ανακόπτοντα, 

µετά τη θετική γι’ αυτόν απόφαση επί της ανακοπής και µε έγγραφό 

τους προς τη Γραµµατεία του Μονοµελούς Πρωτοδικείου να ζητούν 

να πληροφορηθούν εάν έχει κατατεθεί τακτική αγωγή. Εάν δεν έχει 

κατατεθεί, το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής εκτελείται. 

Παρακαλούµε την παρούσα να κοινοποιήσετε στις δασικές 

υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης ∆/νσης σας  για εφαρµογή. 
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