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ΠΡΟΣ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΑΣΩΝ
                  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

ΚΟΙΝ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΘΕΜΑ: Υποβολή ενστάσεων στις κτηματογραφήσεις.

Κατά τις διαδικασίες των κτηματογραφήσεων του Εθνικού Κτηματολογίου οι Δασικές 
Υπηρεσίες (Διευθύνσεις Δασών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων), στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων 
και των υποχρεώσεών τους (παρ. 2 άρθ. 2 ν. 2308/1995 όπως ισχύει) και σε εφαρμογή σχετικών 
εγκυκλίων και οδηγιών, υπέβαλαν δηλώσεις αναφορικά με τα εμπράγματα δικαιώματα του 
Ελληνικού Δημοσίου σε εκτάσεις δασικού ή/και χορτολιβαδικού χαρακτήρα. Οι εν λόγω 
δηλώσεις αφορούν σε εκτάσεις των παρ. 1 έως 4 ή/και 5α, 5β αντίστοιχα του άρ. 3 του ν. 
998/1979 και εδράζονται στο άρθρο 2 του ιδίου νόμου.

Με αφορμή το στάδιο που βρίσκεται η κτηματογράφηση και ειδικά κατά τις αναρτήσεις των 
κτηματολογικών στοιχείων προκειμένου να υποβληθούν ενδεχόμενες ενστάσεις, παρατηρήθηκε 
η δημιουργία διεκδικούμενων γεωτεμαχίων (ΚΑΕΚ) ή τμημάτων τους από το Ελληνικό Δημόσιο 
(Δασική Υπηρεσία), εντός των περιοχών που αποδόθηκαν ως κλήροι ή αποτέλεσαν αντικείμενο 
αναδασμού σύμφωνα με τις διατάξεις της Αγροτικής Νομοθεσίας, λόγω της δήλωσης που 
υπέβαλαν οι οικείες Διευθύνσεις Δασών και προέκριναν τα όργανα που διενεργούν την 
κτηματογράφηση. Το γεγονός αυτό, και με δεδομένη την πορεία των δύο διαδικασιών 
(κτηματογραφήσεις – κατάρτιση δασικών χαρτών), διαπιστώνεται ότι οφείλεται στο ότι τα 
στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι ανωτέρω δηλώσεις προήλθαν, προεχόντως, από τους 
καταρτιζόμενους δασικούς χάρτες, στον κρίσιμο δε χρόνο υποβολής τους δεν υφίσταντο  
αξιόπιστα τεχνικά στοιχεία των διανομών και αναδασμών, ώστε να εξαιρεθούν οι εν λόγω 
ιδιοκτησίες της δήλωσης.

Μετά την ισχύ του ν. 4685/2020, στο άρθρο 48 του οποίου προβλέπεται η αναμόρφωση όλων 
των δασικών χαρτών, σε όποιο στάδιο αυτοί βρίσκονται, κατά την οποία όλα τα στοιχεία των 
διοικητικών πράξεων (μεταξύ αυτών και κυρίως οι διανομές – αναδασμοί της Αγροτικής 
Νομοθεσίας) που οφείλονταν να απεικονίζονται, ενσωματώνονται σε αυτούς. Η ολοκλήρωση της 
ανωτέρω διαδικασίας αναμόρφωσης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, θα οδηγήσει στο επόμενο 
στάδιο, κατά το οποίο, χρησιμοποιώντας το νέο περιεχόμενο του δασικού χάρτη, θα γίνει 
διόρθωση της δήλωσης, που προγενεστέρως έχει υποβληθεί από τη Δασική Υπηρεσία, με την 
εξαίρεση των εν λόγω στοιχείων.

Επειδή, όμως, η διαδικασία των κτηματογραφήσεων σε πολλές περιοχές προηγείται των 
δασικών χαρτών και της ολοκλήρωσης της αναμόρφωσής τους και όπου αυτές βρίσκονται στο 
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στάδιο των αναρτήσεων, προκειμένου για την ορθολογική και αξιόπιστη πρόοδο των εργασιών 
και του περιεχομένου των καταγραφών, καθώς και την αποφυγή της άσκοπης κατάθεσης 
ενστάσεων είτε από μέρους των πολιτών είτε της διοίκησης, οι αρμόδιες Διευθύνσεις Δασών, 
στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι συμπεριλαμβάνονται στις δηλώσεις τους διανομές 
(κλήροι) και αναδασμοί της Αγροτικής Νομοθεσίας, θα επανέρχονται, άμεσα και πριν την 
ολοκλήρωση της αναμόρφωσης των οικείων δασικών χαρτών, με συμπληρωματική δήλωση, 
στην οποία θα αναφέρουν ότι δεν ισχύει η δήλωση, που έχουν ήδη υποβάλλει, και ότι αυτές 
δεν θα προβούν σε καμία ενέργεια διεκδίκησης εμπραγμάτων δικαιωμάτων στις εν λόγω 
περιπτώσεις, ως υπαγόμενες στο άρθρο 10 του ν. 3208/2010 όπως ισχύει.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΑΤΩΝ

ΚΩΝ. ΑΡΑΒΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας κου Κ. Χατζηδάκη
2. Γραφείο Υφυπουργού Περιβάλλοντος κου Ν. Ταγαρά
3. Γραφείο Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος κου Δ. Οικονόμου
4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων Υ.Π.ΕΝ. κου Κ. Αραβώση
5. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
     α. Γραφεία Συντονιστών
     β. Γενικούς Διευθυντές Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων
     γ. Διευθύνσεις Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών
6. “Ελληνικό Κτηματολόγιο”

Εσωτερική διανομή: Γρ. Αναπληρωτή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος
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