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 Η υπ’αριθ. πρωτ. 
129180/4528/27-8-2015 
εγκύκλιος διαταγή της 
υπηρεσίας μας

των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

               Με την 8/11-1-2019 επιστολή σας παραπονείστε ότι η 129180/4528/27-8-2015 
εγκύκλιος διαταγή της υπηρεσίας μας παραβλέπει και θέτει ουσιαστικά εκτός ισχύος 
διάταξη τυπικού νόμου, δηλαδή την παράγραφο 7 του άρθρου 51 ν. 4301/2014, κάτι που 
αντίκειται ευθέως στο κράτος δικαίου.
        Με την ως άνω διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 51 ν. 4301/2014 ορίζεται ότι «Τα 
εκδοθέντα κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 4684/1930 (Α΄150), όπως 
κωδικοποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα της 14/22.4.1931 (Α΄328), διαχωριστικά 
διατάγματα και οι Πίνακες Α-Ε της Σύμβασης της 18.9.1952 (βασιλικό διάταγμα της 
26.9.1952, Α΄ 289), όπως τροποποιήθηκε με την από 27.12.1968 Σύμβαση (Α΄161) συνιστούν 
νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας και αποτελούν πλήρη απόδειξη των εμπραγμάτων 
δικαιωμάτων των Ιερών Μονών και του Δημοσίου έναντι παντός τρίτου, χωρίς να 
απαιτείται μεταγραφή τους στα οικεία βιβλία μεταγραφών ή καταχώριση στα 
κτηματολογικά βιβλία».
       Την ως άνω διάταξη επικαλούνται πολλές Μονές σε όλη τη χώρα και μας έχουν 
υποβληθεί τα σχετικά αιτήματά τους, με τα οποία ζητούν να αναγνωριστούν κυρίες πολύ 
μεγάλων συνήθως δασικών εκτάσεων, επικαλούμενες ως τίτλο ιδιοκτησίας διαχωριστικό 
διάταγμα εκδοθέν κατά το ν. 4684/30.
       Ωστόσο στα προσκομισθέντα διαχωριστικά διατάγματα η αναφορά της έκτασης, της 
οποίας ζητούν να αναγνωρισθούν οι αιτούσες Μονές ως ανήκουσας σ’αυτές, είναι 
επιγραμματική, περιοριζόμενη στον αριθμό των στρεμμάτων και την περιοχή και 
τοπωνύμιο, χωρίς καμία αναφορά τουλάχιστον σε όρια της έκτασης, ενώ και το εμβαδόν 
της είναι σχεδόν πάντα ιδιαίτερα μεγάλο (άνω των 1000 στρεμμάτων). Κατά συνέπεια 
τίθεται ζήτημα εάν η αναφερόμενη έκταση περιγράφεται επαρκώς  στον τίτλο ώστε να 
μπορεί να εντοπιστεί στο έδαφος, χωρίς διενέργεια έρευνας και πραγματογνωμοσύνης. 
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Επ’αυτού σημειώνουμε ότι τέτοια δυνατότητα έρευνας και πραγματογνωμοσύνης έχει η 
Διοίκηση στα πλαίσια του άρθρου 8 ν. 998/79 και του ΠΔ 509/80, δηλαδή κατά τη διαδικασία 
αναγνώρισης ιδιοκτησίας έναντι του Δημοσίου, κατόπιν γνωμοδότησης του οικείου 
Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών.    
       Επίσης η ως άνω διάταξη χρήζει ερμηνείας διότι ορίζει ότι τα εν λόγω διατάγματα 
αποτελούν τίτλο του Δημοσίου και των Μονών έναντι παντός τρίτου, χωρίς να 
διευκρινίζεται εάν αποτελούν τίτλο της Μονής και έναντι του Δημοσίου. Επισημαίνουμε ότι 
στην 1338/2010 απόφαση του Αρείου Πάγου, που αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της 
τροπολογίας με την οποία προστέθηκε στο σχέδιο νόμου η ως άνω διάταξη της παρ. 7 του 
άρθρου 51 ν. 4301/14 διάδικοι ήταν ιδιώτες και η Μονή και όχι το Δημόσιο.   
       Ο εντοπισμός εκτάσεων και η αποτύπωση και η εξεύρεση των ορίων στο έδαφος, 
εκφεύγει των αρμοδιοτήτων της Κεντρικής Υπηρεσίας και ανήκει στις περιφερειακές 
δασικές υπηρεσίες. Επομένως εάν μας υποβληθεί αίτημα Μονής, όπου η έκταση που 
αναφέρεται στο διαχωριστικό διάταγμα εντοπίζεται στο έδαφος από την οικεία δασική 
υπηρεσία, μπορούμε να υποβάλλουμε ερώτημα στο  Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ) 
για την ερμηνεία της ως άνω διάταξης της παρ. 7 του άρθρου 51 Ν. 4301/14.  
     Επισημαίνουμε ότι  σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 6 ν. 3086/2002 το ερώτημα προς το ΝΣΚ 
πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη εξιστόρηση των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης 
και προσδιορισμό των προβλημάτων της διοίκησης για την έννοια και το περιεχόμενο 
συγκεκριμένων διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας. Εάν το διδόμενο ιστορικό είναι ελλιπές 
και ασαφές, εφόσον δεν προσδιορίζονται σ’αυτό οι εκτάσεις που προκύπτουν από τα 
διαχωριστικά διατάγματα και συνακολούθως πώς συνδέεται αυτό με τον προβαλλόμενο 
από την υπηρεσία προβληματισμό, το ερώτημα δεν θα εξεταστεί στην ουσία από το ΝΣΚ 
αλλά θα απορριφθεί ως απαράδεκτο. 

                                                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Φ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΑΤΩΝ

                                                                                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΑΒΩΣΗΣ
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