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Υποθέσεων Α.Δ.
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

               Με τις από 20-5-2016 και 23-5-2016 αιτήσεις ακυρώσεως η Ι.Μ. Αγ. Παρασκευής 
Μαζίου Μεγάρων και η Εκκλησία της Ελλάδας ζήτησαν την ακύρωση της υπ’αριθ. πρωτ. 
136255/683/7-3-2016 υπουργικής απόφασης με θέμα «καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής 
της διάταξης του άρθρου 67 του ν. 998/798, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 ν. 4280/14» 
(ΦΕΚ 767 Β’). 
       Με τις ως άνω 744 και 745/2019 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας έγιναν εν 
μέρει δεκτές οι ως άνω αιτήσεις και ακυρώθηκε το εδαφ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 1 και το 
άρθρο 2 παρ. 2 περ. (iii) της ως άνω υπουργικής απόφασης, οι οποίες διατάξεις  απαιτούν την 
συνεχή και αδιάλειπτη σειρά τίτλων του ενδιαφερομένου ιδιώτη. Ακυρωτέες κρίθηκαν για τον 
ίδιο λόγο και οι ρυθμίσεις της παρ. 4 του άρθρου 1 της προσβαλλομένης καθ ό μέρος 
προβλέπουν την υπαγωγή των ιδιωτικών δασωθέντων αγρών που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέοι 
στην προϋπόθεση της ύπαρξης αδιάλειπτης αλληλουχίας ιδιωτικών τίτλων. 
     Σύμφωνα με τις ως άνω δικαστικές αποφάσεις το άρθρο 67 παρ. 1 του ν. 998/79 
περιορίζεται και αρκείται στην προϋπόθεση της ύπαρξης ιδιωτικού τίτλου προ της 
23.2.1946 και δεν απαιτεί την αδιάλειπτη σειρά τίτλων κυριότητας του ενδιαφερόμενου 
ιδιώτη, μεταγεγραμμένων από τον χρόνο εκείνο έως σήμερα. 
     Επίσης, σύμφωνα με τις ως άνω δικαστικές αποφάσεις (σκέψεις 11 και 12), κατά την ορθή 
έννοια της υπ’αριθ. 136255/683/7-3-2016 υπουργικής απόφασης, τα διαχωριστικά 
διατάγματα του άρθρου 8 ν. 4684/1930 αποτελούν και αυτά τίτλους ιδιοκτησίας από 
εκείνους που επιτρέπουν την εφαρμογή του άρθρου 67 ν. 998/79.
    Σύμφωνα με το άρθρο 50 ΠΔ 18/89 «η απόφαση που δέχεται την αίτηση ακυρώσεως 
απαγγέλλει την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης και συνεπάγεται νόμιμη κατάργηση της 
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έναντι όλων, είτε πρόκειται για κανονιστική είτε πρόκειται για ατομική πράξη» και «οι 
διοικητικές αρχές, σε εκτέλεση της υποχρέωσής τους κατά το άρθρο 95 παρ. 5 του 
Συντάγματος, πρέπει να συμμορφώνονται ανάλογα με κάθε περίπτωση, με θετική ενέργεια προς 
το περιεχόμενο της απόφασης του Συμβουλίου ή να απέχουν από κάθε ενέργεια που είναι 
αντίθετη προς όσα κρίθηκαν από αυτό». 
    Κατόπιν τούτων, σας γνωρίζουμε ότι η 136255/683/7-3-2016 υπουργική απόφαση με θέμα 
«καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 67 του ν. 998/798, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 ν. 4280/14» (ΦΕΚ 767 Β’), τροποποιείται κατά τα ανωτέρω 
σημεία με την έκδοση των εν θέματι δικαστικών αποφάσεων.    

         Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ  

                                                                                                  ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΚΑΛΗΣ
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