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Εσπερίδα με θέμα ''Δασικοί Χάρτες, Επίκαιρα Θεσμικά & Τεχνικά Ζητήματα'' 

Τετάρτη 24 Μαΐου 2017 

Εισηγήτρια: Ελένη Τραυλού  

Θέμα: «Οι νομολογιακές εξελίξεις στο ζήτημα των δασικών χαρτών – 
Σχέση Δασολογίου και Κτηματολογίου» 

 

1. Αφού εκτέθηκε, κατά τον συντομότερο δυνατό τρόπο, το υφιστάμενο 
νομοθετικό πλαίσιο, αναφορικά με το ζήτημα της καταρτίσεως, κυρώσεως και 
αμφισβητήσεως των δασικών χαρτών, κρίσιμη παρίσταται εν προκειμένω 
μία μνεία των αποφάσεων – σταθμών, οι οποίες ερμήνευσαν και 
εφάρμοσαν τις οικείες νομοθετικές διατάξεις.   
 
2. Η ΣτΕ 2818/1997.  
 
2.α. Με την εν λόγω απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ακυρώθηκε η 
παράλειψη της Διοικήσεως να καταρτίσει το Εθνικό Δασολόγιο, ως είχε 
υποχρέωση δυνάμει των ισχυουσών, κατά το χρόνο εκείνο, διατάξεων 
του άρθρου 24 του Συντάγματος και του ν. 998/1979. Και τούτο διότι 
παρήλθε χρόνος πέραν του ευλόγου, ήτοι πέραν της δεκαετίας από την 
ολοκλήρωση του οικείου κανονιστικού πλαισίου (π.δ. 1141/1980), χωρίς 
να ολοκληρωθεί η κατάρτισή του.  
 
2.β. Δύο είναι οι θεμελιώδεις σκέψεις – κρίσεις του Δικαστηρίου, οι οποίες 
συνδέονται αρρήκτως και επηρέασαν ουσιωδώς τις μεταγενέστερες 
νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις.  
 
1ον. Η κατάρτιση του δασολογίου, δηλαδή ενός πλήρους «καταλόγου - 
βιβλίου», στο οποίο θα αποτυπώνονται τα δάση και οι δασικές εκτάσεις 
της χώρας, κατόπιν έγκυρης απογραφής τους, κατά τρόπο συστηματικό 
και δεσμευτικό τόσο για τη Διοίκηση όσο και για τους διοικούμενους, 
σύμφωνα με τους κανόνες της δασικής επιστήμης και τεχνικής, 
αποτελεί τον μόνο τρόπο διασφαλίσεως της αποτελεσματικής 
προστασίας και διαχειρίσεως του δασικού πλούτου της χώρας.   
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2ον. Η εν λόγω διαδικασία είναι αυτοτελής και δεν εξαρτάται από τη 
διαδικασία κατάρτισης του εθνικού κτηματολογίου, το οποίο αποβλέπει 
σε άλλους έννομους σκοπούς και του οποίου η ολοκλήρωση, 
συνδεομένη με την κρίση επί ιδιοκτησιακών ζητημάτων, απαιτεί 
πολυετή προσπάθεια.  
 
Στην ως άνω δεύτερη σκέψη, η οποία επαναλαμβάνεται και στην πρόσφατη 
νομολογία του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου (βλ. ΣτΕ 805-808/2016) 
αποκρυσταλλώνει η εθνική νομολογία της θέση της περί αυτοτέλειας 
των δύο διαδικασιών (Εθνικό Κτηματολόγιο – Εθνικό Δασολόγιο). 
 
3. Ακολούθησε ο ν. 2664/1998 (Α΄ 275), ο οποίος ναι μεν έθεσε τα θεμέλια για 
την κατάρτιση Κτηματολογίου, δεν παρέλειψε όμως να συμπεριλάβει τις 
βασικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση των δασικών 
χαρτών (βλ. άρθρο 27 ν. 2664/1998). Ο εν λόγω νόμος, προέβη εκ νέου 
στη ρύθμιση της προστασίας των δασικών εκτάσεων με τη λήψη 
μέτρων που συνίστανται στη χαρτογράφησή τους, κατόπιν κρίσεως του 
δασικού χαρακτήρα τους από δασολόγους, την υποβολή αντιρρήσεων 
ενώπιον ειδικών δασικών διοικητικών αρχών, καθώς και την 
προσωρινή επίλυση των αμφισβητήσεων κατά τη διαδικασία του 
άρθρου 14 του ν. 998/1979 μέχρι την κατάρτιση των δασικών χαρτών, 
χορηγήθηκε δε η δυνατότητα κίνησης της διαδικασίας από την 
Κτηματολόγιο Α.Ε. σε περιοχές που κηρύσσονται υπό κτηματογράφηση 
και στερούνται δασικών χαρτών. 
 
4. Στη συνέχεια, τέθηκε σε ισχύ το αναθεωρημένο Σύνταγμα με το Ψήφισμα 
της 6ης Απριλίου 2001 της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής, στο άρθρο 24 παρ. 1 
του οποίου προβλέφθηκε πλέον ρητώς ότι η σύνταξη του δασολογίου 
συνιστά υποχρέωση του Κράτους.  
 
5. Σε συμμόρφωση προς τη συνταγματική αυτή επιταγή, το άρθρο 3 του ν. 
3208/2003 (Α΄ 303) προέβλεψε την κατάρτιση και τήρηση του 
δασολογίου σε προθεσμία πέντε μηνών από την κύρωση των δασικών 
χαρτών κατά τη διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 2664/1998, παρέχοντας 
εξουσιοδότηση στον Υπουργό Γεωργίας για τον καθορισμό των σχετικών 
θεμάτων, δυνάμει της οποίας εκδόθηκε η υπ� αριθμ. 90532/174/16.3.2005 
υπουργική απόφαση (Β΄ 370). 
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6. Προς αντιμετώπιση δε των καθυστερήσεων που διαπιστώθηκαν στην 
εκκίνηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας από τις αρμόδιες δασικές 
υπηρεσίες, ενόψει και της ενάρξεως της διαδικασίας καταρτίσεως του 
συνταγματικά προβλεπόμενου εθνικού κτηματολογίου, ο νομοθέτης 
διατήρησε μεν τον κανόνα της κατάρτισης των δασικών χαρτών από τις 
υπηρεσίες των Διευθύνσεων Δασών σε κάθε νομό, προέβλεψε ωστόσο 
επιπροσθέτως, τη δυνατότητα αφενός αναθέσεως των σχετικών 
εργασιών σε ιδιωτικά γραφεία μελετών με απόφαση του Υπουργού 
Γεωργίας, σε περίπτωση αδυναμίας κατάρτισής τους από τις δασικές 
υπηρεσίες, και αφετέρου εκκινήσεως της σχετικής διαδικασίας αναθέσεως 
από την αρμόδια για τη σύνταξη του κτηματολογίου και ιδρυθείσα από το 
Δημόσιο προς τον σκοπό αυτό ανώνυμη εταιρεία Κτηματολόγιο Α.Ε., στις 
περιοχές που κηρύσσονται υπό κτηματογράφηση, αλλά στερούνται δασικών 
χαρτών, όταν οι αρμόδιες δασικές υπηρεσίες ή ο Υπουργός Γεωργίας 
δεν προτίθενται να προβούν στην εκκίνηση της σχετικής διαδικασίας.  
 
Η βούληση του νομοθέτη ήταν να αναθέσει στην ιδρυθείσα από το Δημόσιο 
και διαθέτουσα την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, ανώνυμη εταιρεία που 
είναι αρμόδια για την κτηματογράφηση, και το έργο της προωθήσεως της 
διαδικασίας καταρτίσεως των δασικών χαρτών στις περιοχές που 
κηρύσσονται υπό κτηματογράφηση, στην εξαιρετική περίπτωση που οι 
κατ’ αρχήν αρμόδιες προς τούτο υπηρεσίες έχουν παραλείψει να 
ολοκληρώσουν το έργο αυτό στις ως άνω περιοχές, διατηρώντας, 
πάντως, την αρμοδιότητα ελέγχου και θεώρησης της ορθότητας των 
ορίων και του χαρακτηρισμού των δασικών περιοχών στις δημόσιες 
δασικές υπηρεσίες.  
 
7. Η ΟλΣτΕ 32/2013. 
 
7.α. Με την 32/2013 απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, εκδοθείσης κατόπιν προδικαστικού ερωτήματος στο Δ.Ε.Ε., 
κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές και ανίσχυρες οι διατάξεις του άρθρου 1 
του ν. 3208/2003, κατά το μέρος που επιχειρούσαν συρρίκνωση των 
εννοιών του δάσους και της δασικής εκτάσεως1, και ακυρώθηκε η 

																																																													
1	Βλ.	και	σκέψη	9	της	ΣτΕ	1203/2017.	



	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ  -  ΤΜΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
Μητροπόλεως 4, Ρόδος 85100. Τηλ. 22410-35656, 30606 Fax 22410-22462 Email tee_rod@tee.gr	

	

4	
	

κανονιστική απόφαση περί καθορισμού των προδιαγραφών σύνταξης 
και τήρησης του Δασολογίου, με αποτέλεσμα, ως εκ του δεδικασμένου 
της αποφάσεως, να είναι ανίσχυρες και όλες οι πράξεις της σχετικής 
διαδικασίας που είχαν εκδοθεί με έρεισμα τις αντισυνταγματικές 
διατάξεις. 
 
7.β. Ακολούθως, το ΣτΕ επί του μείζονος σπουδαιότητος ζητήματος της 
συμφωνίας των δασικών χαρτών με τα κριθέντα στην ΟλΣτΕ  32/2013, 
απεφάνθη στην 17η σκέψη της ΣτΕ 805/20162, επί λέξει ότι: «οι δασικοί 
χάρτες, θα πρέπει να έχουν καταρτισθεί και κυρωθεί σύμφωνα με όσα 
κρίθηκαν με την 32/2013 απόφαση της Ολομελείας του Δικαστηρίου. 
Τούτο διότι, με την απόφαση αυτή κρίθηκαν ανίσχυρες ως 
αντισυνταγματικές οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3208/2003, και 
συνεπώς δεν μπορούν να εφαρμοσθούν κατά την κατάρτιση των 
δασικών χαρτών, ούτε να ληφθούν υπόψη κατά την έκδοση πράξεων 
χαρακτηρισμού». 
 
Εκ των ανωτέρω, σαφώς προκύπτει ότι τα κριτήρια χαρακτηρισμού εκτάσεως 
ως δασικής, τα οποία εκρίθησαν αντισυνταγματικά από την ΟλΣτΕ 32/2013, 
ουδόλως έπρεπε να ληφθούν υπ΄όψιν, τόσο κατά το στάδιο της 
καταρτίσεως των δασικών χαρτών, όσο και μεταγενέστερα κατά το 
στάδιο της κυρώσεως αυτών, σύμφωνα με τα γενομένως δεκτά στις  
αποφάσεις του ΣτΕ υπ΄αριθμ. 805/20163 και 806/2016 και ήδη της πολύ 
πρόσφατης αποφάσεως του ΣτΕ 1203/2017.  

																																																													
2	Η εν λόγω προδικαστική απόφαση, εξεδόθη δοθέντος ότι δεν προέκυψε από τα στοιχεία του 
φακέλου, αν και για ποιες από τις επίδικες περιοχές για την περαίωση της διαδικασίας 
κτηματογράφησης τηρήθηκε η διαδικασία που εκτέθηκε στις προηγούμενες σκέψεις.  Κατόπιν 
τούτου, κρίθηκε ότι η έκδοση οριστικής αποφάσεως έπρεπε να αναβληθεί για έξι μήνες, κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 50 παρ. 3α του π.δ/τος 18/1989 (Α΄ 8), προκειμένου η Διοίκηση να 
παράσχει στο Δικαστήριο τεκμηριωμένες διευκρινίσεις επί των εξής ζητημάτων: α) Αν στις 
επίμαχες περιοχές των 107 ΟΤΑ ελήφθησαν υπόψιν οι δασικοί χάρτες και για ποιες εξ αυτών, 
β) αν οι δασικοί χάρτες έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με όσα κρίθηκαν με την 32/2013 
απόφαση της Ολομελείας του Δικαστηρίου, και γ) αν έχουν εκδοθεί άλλες πράξεις (λ.χ. 
πράξεις χαρακτηρισμού), κατ΄� εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3208/2003. Οίκοθεν νοείται 
ότι η Διοίκηση έχει τη δυνατότητα, αλλά και την υποχρέωση, κατά το διάστημα αυτό να 
συνεχίσει και να ολοκληρώσει τη διαδικασία κύρωσης δασικών χαρτών, ώστε να πληρούνται 
οι ως άνω προϋποθέσεις, καθώς και να αναμορφώσει τα κτηματολογικά στοιχεία, όπου είναι 
αναγκαίο, σύμφωνα με όσα έχουν ήδη εκτεθεί	
3	Η εν λόγω απόφαση αφορά σε συνεκδίκαση δύο αιτήσεων ακυρώσεως του Δικηγορικού 
Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Η πρώτη ασκήθηκε κατά (α) της παραλείψεως του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να κινήσει τη διαδικασία κατάρτισης δασικών χαρτών και 
(β) της υπ΄� αριθμ. 9400/1.3.2007 αποφάσεως του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 



	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ  -  ΤΜΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
Μητροπόλεως 4, Ρόδος 85100. Τηλ. 22410-35656, 30606 Fax 22410-22462 Email tee_rod@tee.gr	

	

5	
	

8. Το ζήτημα της σχέσεως μεταξύ εθνικού δασολογίου και 
κτηματολογίου απασχόλησε προσφάτως το Συμβούλιο της Επικρατείας 
(βλ. ΣτΕ 1203/20174).  
 
Κρίσιμη η ΣτΕ 1203/2017, η οποία δημοσιεύθηκε την 28.04.2017. Εξεδόθη 
κατόπιν της προαναφερθείσας προδικαστικής αποφάσεως (805/2016).  
 
Σε συνέχεια της άνω αναβλητικής - προδικαστικής αποφάσεως (ΣτΕ 
805/2016) οι δύο υποθέσεις (αιτήσεις ακυρώσεως) εκδικάσθηκαν τελικώς 
την 01.02.2017. Επί των συνεκδικασθεισών δύο αιτήσεων ακυρώσεως 
εξεδόθη η μείζονος σπουδαιότητας απόφαση του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, ήτοι η ΣτΕ 1203/2017. 
 
Σημαντικότερες σκέψεις της αποφάσεως :  
 
8.α. Ο καθορισμός της διαδικασίας κατάρτισης των δασικών χαρτών 
και, περαιτέρω του Δασολογίου, η οποία έχει αναχθεί, κατά τα εκτιθέμενα 
στην ένατη σκέψη, σε συνταγματικώς επιβαλλομένη υποχρέωση του 
Κράτους, ανήκει στην κανονιστική εξουσία του κοινού νομοθέτη, ο οποίος, 
πάντως, είναι υποχρεωμένος να επιλέξει διαδικασία που θα διασφαλίζει την 
ορθή και αξιόπιστη αποτύπωση των δασών και δασικών εκτάσεων 

																																																																																																																																																																														
και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 429/28.3.2007 τ. Β΄) με την οποία κηρύχθηκαν υπό 
κτηματογράφηση οι περιοχές που βρίσκονται στους απαριθμούμενους στην απόφαση αυτή 
107 Ο.Τ.Α. της χώρας. Η δεύτερη ασκήθηκε κατά (α) της παραλείψεως της Κτηματολόγιο Α.Ε. 
να ολοκληρώσει τη διαδικασία καταρτίσεως των δασικών χαρτών, σύμφωνα με το άρθρο 27 
παρ. 7 του ν. 2664/1998, (β) της υπ΄ αριθμ. 459/26.5.2008 αποφάσεως του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. 
«Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας» (Ο.Κ.Χ.Ε.) περί προσκλήσεως 
υποβολής δηλώσεων εγγραπτέων δικαιωμάτων επί ακινήτων στις περιοχές που κηρύχθηκαν 
υπό κτηματογράφηση με την 9400/2007 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και (γ) της υπ΄ 
αριθμ. 463/3.9.2008 αποφάσεως του ίδιου ως άνω οργάνου περί παρατάσεως της 
προθεσμίας υποβολής δηλώσεων των κατοίκων εξωτερικού. Καθόσον, εξάλλου, αφορά τις 
προσβαλλόμενες πράξεις που αναφέρονται στην κτηματογράφηση περιοχών στερουμένων 
δασικού χάρτη, η αμφισβήτηση του κύρους τους ανάγεται, ενόψει και των προβαλλομένων 
λόγων ακυρώσεως, στην απορρέουσα από την υλοποίησή τους διακινδύνευση των εκτάσεων 
δασικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στις περιοχές αυτές και, συνεπώς, και οι πράξεις 
αυτές υπόκεινται σε αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία, 
ενόψει των ανωτέρω, δεν ενέχει αμφισβήτηση ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων και υπάγεται στην 
αρμοδιότητα του Ε΄ Τμήματος (ΣτΕ 805/2016 επταμ., βλ. σκέψη 2η της ΣτΕ 1203/2017). 
Αντίθετα, στις αποφάσεις που αφορούσαν την κτηματογράφηση του υπολοίπου της 
Χώρας (807-808/2016) το ΣτΕ απέρριψε τις αιτήσεις ακυρώσεως, καθ’ όσον από τα 
στοιχεία που είχαν προσκομισθεί προέκυπτε ότι η κτηματογράφηση βρισκόταν ακόμη 
σε πρώιμο στάδιο.	
4	 Το κείμενο της αποφάσεως βρίσκεται αναρτημένο στον ηλεκτρονικό ιστότοπο: 
http://nomosphysis.org.gr.	
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αναθέτοντας τη σχετική αρμοδιότητα σε όργανα που διαθέτουν τις 
απαιτούμενες προς τούτο επιστημονικές γνώσεις και προβλέποντας τις 
κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές. (σκέψη 16)  
 
8.β. Η διαδικασία κατάρτισης δασικών χαρτών και δασολογίου οφείλει, κατά 
την έννοια των ως άνω συνταγματικών διατάξεων, όπως αυτές έχουν 
ερμηνευθεί (βλ. ΣτΕ 805/2016 επταμ., 2817/1997 επταμ.), να προωθείται 
αμέσως και αυτοτελώς, χωρίς να συναρτάται με οποιαδήποτε άλλη 
διαδικασία, εν όψει της σημασίας του Δασολογίου για την αποτελεσματική 
προστασία του δασικού πλούτου της χώρας. (σκέψη 16)  
 
8.γ. Περαιτέρω, όμως, και προκειμένου να επιταχυνθεί η κατάρτιση του 
Δασολογίου, η οποία έχει βραδύνει επί μακρό χρονικό διάστημα, ο νομοθέτης 
ουδόλως κωλύεται από τις ανωτέρω συνταγματικές διατάξεις να επωφεληθεί 
από την κίνηση και την πρόοδο άλλων διαδικασιών και να προβλέψει την 
αξιοποίηση των δομών, του υλικού, του δυναμικού και των πόρων που έχουν 
διατεθεί για τις διαδικασίες εκείνες, υπέρ της άμεσης κατάρτισης και του 
Δασολογίου, αρκεί, βεβαίως, η στόχευση του Δασολογίου, που δεν είναι άλλη 
από την ανάδειξη και προστασία του δασικού κεφαλαίου από την 
καταστροφή, την υποβάθμιση και την καταπάτηση, να μην παρεκκλίνει από τη 
συνταγματικώς διαγραφόμενη κατεύθυνσή της και να μην υποτάσσεται στη 
στοχοθεσία των άλλων διαδικασιών. 
 
8.δ. Παρόμοια, εξάλλου, διαδικασία που ευρίσκεται υπό εξέλιξη και, μάλιστα, 
κατ’ εφαρμογή, ομοίως συνταγματικής επιταγής, είναι αυτή του 
Κτηματολογίου, η οποία κατατείνει στην επίτευξη διαφορετικών σκοπών και, 
επομένως, δεν επιτρέπεται, κατά τα αμέσως προαναφερόμενα, να συνδέεται 
με το Δασολόγιο και να θεωρείται από το νομοθέτη ως προϋπόθεσή του, 
είναι, όμως, καθ’ όλα σύμφωνο με το Σύνταγμα να τίθενται οι πόροι και τα 
τεχνικά μέσα που έχουν διατεθεί για την ολοκλήρωσή της, στη διάθεση και του 
Δασολογίου, προδήλως σε επίπεδο διαδικαστικής διευκόλυνσης και όχι 
στόχων, οι οποίοι οφείλουν να παραμένουν εναρμονισμένοι, μεν, μεταξύ τους, 
όπως όλες οι συνταγματικώς επιβαλλόμενες κρατικές αποστολές, αλλά 
διακριτοί5.  

																																																													
5	Υπό την αντίθετη εκδοχή, ο κανόνας της αυτοτέλειας του Δασολογίου θα απέβαινε σε βάρος 
της ταχείας επιτεύξεως των ως άνω συνταγματικών σκοπών, αφού θα απέκλειε τη χρήση 
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8.ε. Η διάταξη του άρθρου 27 παρ. 7 του ν. 2664/1998, κατ’ εφαρμογή της 
οποίας, όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο, εκδόθηκαν οι προσβαλλόμενες 
πράξεις, δεν αντίκειται στο Σύνταγμα, διότι η ανάθεση της κίνησης της 
διαδικασίας κατάρτισης των δασικών χαρτών στην επιφορτισμένη με την 
κατάρτιση και του Κτηματολογίου ομώνυμη ανώνυμη εταιρεία δεν  ισοδυναμεί 
με συνταγματικώς ανεπίτρεπτη συνάρτηση της κατάρτισης Δασολογίου με την 
κατάρτιση του Κτηματολογίου. (πρβλ. σκέψη 16) 
 
8.στ. Απαραίτητη, κατά νόμο, προϋπόθεση για την έγκυρη τελείωση του 
Κτηματολογίου σε ορισμένη υποδιαίρεση του εθνικού χώρου, είναι η 
προηγούμενη ολοκλήρωση του Δασολογίου στην ίδια περιοχή, αφού 
μόνη αυτή μπορεί να εξασφαλίσει για το Δημόσιο νόμιμο τίτλο δήλωσης 
ιδιοκτησίας. (σκέψη 13) 
 
8.ζ. κατάρτιση των δασικών χαρτών και του Δασολογίου, που συνιστά 
και αυτοτελώς συνταγματική επιταγή, η συμμόρφωση προς την οποία 
έχει, μάλιστα, αδικαιολογήτως βραδύνει, οφείλει, πάντως, να προηγηθεί 
του Κτηματολογίου, προκειμένου το τελευταίο να εξοπλιστεί με τη 
δυνατότητα να εγγυηθεί αποτελεσματικά την προστασία των στοιχείων 
ης δημόσιας κτήσης που έχουν δασικό χαρακτήρα, επιτελώντας και 
αυτό τη συνταγματική αποστολή του. (σκέψη 13) 
 
8.η. Πέραν των πράξεων χαρακτηρισμού του άρθρου 14 του ν. 998/1979, οι 
οποίες εκδίδονται αποσπασματικά κατά το μεταβατικό καθεστώς μέχρι την 
κύρωση των δασικών χαρτών και τη σύνταξη του δασολογίου, καθώς και των 
πράξεων αναδάσωσης, επίσης αποσπασματικών, οι οποίες, άλλωστε, 
αφορούν μόνον ήδη καταστραφείσες εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, νόμιμο 
τίτλο για τη δήλωση ιδιοκτησίας του Δημοσίου επί των εκτάσεων αυτών 
αποτελεί κατ’ εξοχήν η κύρωση των δασικών χαρτών, επί των οποίων 
αποτυπώνονται με πληρότητα και ακρίβεια τα όρια και η φύση των 
δασικών περιοχών.  
 

																																																																																																																																																																														
διαθεσίμων διοικητικών δομών και τεχνικού υποβάθρου, πρόσφορων για την ολοκλήρωση 
της σχετικής διαδικασίας.  
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8.θ. Ως εκ τούτου, σε υπό κτηματογράφηση περιοχές στερούμενες 
δασικού χάρτη, όπως ήταν οι επίδικες, ελλείπει ο νόμιμος τίτλος για τη 
δήλωση των δασικών περιοχών, επί των οποίων υφίσταται το τεκμήριο 
ιδιοκτησίας του Δημοσίου. Επιπροσθέτως, από καμία διάταξη του νόμου 
αυτού δεν διασφαλίζεται ότι, ελλειπόντων των κυρωμένων δασικών 
χαρτών, η δήλωση του Δημοσίου θα καταγραφεί βάσει άλλων 
υφισταμένων στοιχείων, όπως οι υπό κατάρτιση ή καταρτισθέντες, αλλά 
μη κυρωθέντες δασικοί χάρτες ή στοιχεία αεροφωτογράφησης και 
χαρτογράφησης που τεκμηριώνουν τον δασικό χαρακτήρα μιας περιοχής. 
 
8.ι. Νομίμως καταρχήν, ο νομοθέτης έχει προβλέψει και η Διοίκηση έχει 
κινήσει τόσο τη διαδικασία του Κτηματολογίου όσο και αυτήν του 
Δασολογίου (ΣτΕ 807/2016 επταμ.).  
 
8.κ. Περαιτέρω, όμως, η διαδικασία κατάρτισης των δασικών χαρτών, η 
οποία, μάλιστα, έχει κινηθεί, κατά βάση, για περιοχές του αστικού, 
κυρίως, χώρου ήδη από το έτος 2008 (πρόγραμμα Forest Map), δεν έχει 
προοδεύσει σε σημαντικό βαθμό, αφού ελάχιστες περιοχές μικρής 
έκτασης (προ-καποδιστριακοί Δήμοι) διαθέτουν κυρωμένους δασικούς 
χάρτες, η δε κύρωσή τους παραμένει στις περισσότερες περιπτώσεις 
μερική, διότι εκκρεμεί μεγάλος αριθμός αντιρρήσεων, οι οποίες 
παρέμειναν ανεξέταστες επί μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την άσκησή 
τους. Αντιθέτως, η διαδικασία κτηματογράφησης έχει προοδεύσει σε 
σημαντικό βαθμό, όπως προκύπτει τόσο από την έκδοση πράξεων 
διαπιστωτικών της ενάρξεως λειτουργίας του Κτηματολογίου όσο και 
από την καταχώρηση των εγγραπτέων δικαιωμάτων σε σημαντικό 
αριθμό των ως άνω τέως Δήμων.  
 
8.λ. Έτσι, όμως, η πορεία ολοκλήρωσης των δύο διαδικασιών 
εμφανίζεται να ακολουθεί πρωθύστερη σειρά, με το Κτηματολόγιο να 
ευρίσκεται εγγύτερα προς την ολοκλήρωση, το γεγονός δε αυτό, αφενός 
μεν αφήνει χωρίς πλήρη προστασία το δασικό πλούτο της Χώρας, ο 
οποίος αποτελεί, κατά τα προαναφερόμενα, πολύτιμο περιβαλλοντικό 
αγαθό, αφετέρου δε, και ιδίως, αποκόπτει από τη δημόσια κτήση 
δασικού χαρακτήρα εκτάσεις και, μάλιστα, ευρισκόμενες πλησίον 
αστικών περιοχών, όπως οι επίμαχες, αφού τα εγγραφέντα φερόμενα 
ως δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου επ’ αυτών βαίνουν προς 
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οριστικοποίηση, η δε αμφισβήτησή τους από το Δημόσιο, ακόμη και αν 
ευδοκιμήσει, θα έχει μόνον ενοχικές συνέπειες.  
 
8.μ. Υπό τα δεδομένα αυτά, και ενόψει όσων έγιναν ανωτέρω δεκτά, η 
παράλειψη της Διοίκησης να καταρτίσει και οριστικοποιήσει τους 
δασικούς χάρτες, αφού εξετάσει τις επί μακρόν εκκρεμούσες 
αντιρρήσεις κατά όσων από αυτούς έχουν αναρτηθεί, μπορεί να 
επιδράσει επί του κύρους των διαπιστωτικών πράξεων λειτουργίας του 
Κτηματολογίου και της νομιμότητάς του εν γένει, με σοβαρότατες 
συνέπειες για την ασφάλεια των συναλλαγών, την ορθολογική 
οργάνωση και ανάπτυξη της Χώρας και τη δημόσια πίστη.  
 
Ενόψει τούτων, το Δικαστήριο, έχοντας τη σχετική δικονομική ευχέρεια (πρβλ. 
ΣτΕ 4129/2013), έκρινε ότι έπρεπε να αναβάλει εκ νέου την έκδοση 
οριστικής απόφασης, προκειμένου η Διοίκηση, εντός προθεσμίας έξι μηνών 
από την προς αυτήν κοινοποίηση της ως άνω απόφασης, να εκθέσει με 
πληρότητα και σαφήνεια τις απόψεις της επί των εξής ζητημάτων, 
υποβάλλοντας στο Δικαστήριο και τα αντίστοιχα στοιχεία:  
α) ποιός είναι ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης και κύρωσης των δασικών 
χαρτών και, περαιτέρω, της κατάρτισης Δασολογίου, ιδίως στις περιοχές που 
κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση με την πρώτη προσβαλλόμενη πράξη, 
αλλά και ευρύτερα, στο σύνολο του εθνικού χώρου,  
 
β) ποιός είναι, κατά τις τεκμηριωμένες βάσει διεξοδικού χρονοδιαγράμματος 
προβλέψεις της, ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης των δασικών χαρτών 
στις περιοχές, όπου το Κτηματολόγιο έχει ήδη λειτουργήσει σε μη οριστική 
μορφή και έχουν γίνει οι πρώτες εγγραφές,  
 
γ) ποιά μέτρα έχει ήδη λάβει και ποιά προτίθεται να λάβει, προκειμένου οι 
δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, επί των οποίων έχουν εγγραφεί δικαιώματα 
βάσει δηλώσεων τρίτων, να μην αποσυνδεθούν από τη δημόσια κτήση στις 
περιοχές που ήδη λειτουργεί σε μη οριστική μορφή Κτηματολόγιο, 
 
δ) ποιά μέτρα έχει ήδη λάβει και ποια προτίθεται να λάβει, προκειμένου οι 
δασικές εκτάσεις που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στη 
δασική νομοθεσία βάσει των κριθεισών ως αντισυνταγματικών (ΣτΕ 32/2013 
Ολομ.) και καταργηθείσων (άρθρο 9 παρ. 1 ν. 3818/2010) διατάξεων του 
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άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3208/2003, να συμπεριληφθούν στους δασικούς 
χάρτες, τούτο δε, πέραν των γενικού χαρακτήρα εκτιμήσεων που περιέχονται 
στο προαναφερόμενο 1308/27.10.2016 έγγραφο  
 
ε) σε πόσες από τις υπό κτηματογράφηση περιοχές προβλέπει ότι είναι 
δυνατή η ολοκλήρωση των δασικών χαρτών πριν από τη λειτουργία του 
Κτηματολογίου, και  
 
στ) σε πόσες από τις υπό κτηματογράφηση περιοχές επίκειται η λειτουργία 
Κτηματολογίου χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί και κυρωθεί δασικοί χάρτες. 
 
Η υπόθεση αναμένεται εκ νέου να εκδικασθεί την 06.12.2017.  

Βασικό ζήτημα το οποίο αναδεικνύεται εκ των ανωτέρω σκέψεων αυτής, είναι 
η αλληλεπίδραση που τελικώς αναγνωρίζει το Ανώτατο Διοικητικό 
Δικαστήριο στις δύο διαδικασίες, ήτοι στη διαδικασία που κατατείνει 
στην κατάρτιση Κτηματολογίου και στη διαδικασία που κατατείνει στην 
κατάρτιση δασολογίου και αντιστρόφως, δοθέντος ότι η ολοκλήρωση 
του Δασολογίου ρητώς χαρακτηρίζεται προϋπόθεση για την έγκυρη 
τελείωση του Κτηματολογίου.  
Η εν λόγω αλληλεπίδραση εντοπίζεται ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η κύρωση 
των δασικών  χαρτών (πρόκριμα για την κατάρτιση του Δασολογίου) 
αποτελεί νόμιμο τίτλο εγγραπτέου δικαιώματος κυριότητας στο 
Κτηματολόγιο, ελλείψει του οποίου το σχετικό εμπράγματο δικαίωμα 
του Δημοσίου, ουδόλως κατοχυρώνεται σε όλη του τη διάσταση, αν το 
Κτηματολόγιο ολοκληρωθεί σε προγενέστερο χρόνο.  
 
Συνεπώς, το ΣτΕ, ανάγει σε ύψιστη συνταγματική επιταγή την κατάρτιση 
δασολογίου, αφενός μεν προκειμένου να υπάρχει μια ακριβής απεικόνιση των 
δασικών εκτάσεων της χώρας και να προστατευθεί αποτελεσματικά ο δασικός 
πλούτος αυτής, αφετέρου, προκειμένου να διασφαλισθούν τα εμπράγματα 
δικαιώματα του Δημοσίου επί εκτάσεων που υπάγονται στη δασική 
νομοθεσία.  
 
9. Ζητήματα ιδιοκτησίας από την ανάρτηση των δασικών χαρτών. 
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Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 4 ν. 3889/2010 η υποβολή των αντιρρήσεων 
κατά του περιεχομένου του αναρτηθέντος Δασικού Χάρτη, αφορά 
αποκλειστικά στον χαρακτήρα ή στη μορφή ορισμένης εμφανιζόμενης 
στο δασικό χάρτη έκτασης και όχι στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της. 
 
Όμως, υπό το πρίσμα των προμνημονευθεισών προσφάτων αποφάσεων του 
Συμβουλίου της Επικρατείας, δέον όπως τονιστεί η έννομη σημασία της 
συμπεριλήψεως ορισμένης εκτάσεως στους δασικούς χάρτες. Και τούτο 
διότι, η εν λόγω συμπερίληψη αποτελεί νόμιμο τίτλο εγγραφής της υπό 
κρίση ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο από πλευράς του Δημοσίου.  
 
Τούτου έπεται ότι, κατά πάσα πιθανότητα, θα ανακύψουν ζητήματα 
αμφισβητήσεως ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων μεταξύ ιδιωτών και 
Δημοσίου μετά την κύρωση των δασικών χαρτών, ιδίως σε περιοχές 
όπου το Κτηματολόγιο δεν έχει λάβει ακόμη οριστική μορφή. Η άποψη 
αυτή, επιρρωνύεται και εκ του γεγονότος ότι, σύμφωνα με την εισηγητική 
έκθεση του νόμου, ο δασικός χάρτης αποτελεί κτηματογραφικό διάγραμμα, 
που απεικονίζει προεχόντως τις εκτάσεις, επί των οποίων ισχύει το 
μαχητό τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου.  
 
Επί παραδείγματι, σε περιοχές, όπου πρώτα θα κυρωθούν οι δασικοί 
χάρτες και εν συνεχεία θα εφαρμοσθεί το κτηματολόγιο, ορισμένοι 
ιδιώτες, ακόμα και αν διαθέτουν τίτλο ιδιοκτησίας από μακρού χρόνου ή 
εγείρουν δικαιώματα κυριότητας λόγω χρησικτησίας, δεν θα δύνανται να 
δηλώσουν – εγγράψουν αγροτεμάχια ή και οικόπεδα ως ιδιοκτησίες τους, 
δοθέντος ότι τούτα, θα έχουν χαρακτηριστεί ως δασικά (λόγω της ισχύος στις 
εκτάσεις αυτές του τεκμηρίου κυριότητας του δημοσίου6).  
 
Αντίθετα, όταν πρόκειται για δάση και δασικές εκτάσεις που βρίσκονται σε 
περιοχές που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του τεκμηρίου, μόνη 
η διοικητική πράξη του χαρακτηρισμού ή της διαπίστωσης του 
χαρακτήρα της εκτάσεως δεν αρκεί για την εγγραφή δικαιώματος 
κυριότητας του Δημοσίου χωρίς την επίκληση και απόδειξη της 
κτήσεώς του με συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία. 
 

																																																													
6	Βλ. αρ. 62 ν. 998/1979.	
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Με πρόσφατη απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας [153394/919/12.04.2017 (Β´ 1366)] με την οποία καθορίστηκε ο 
προσδιορισμός, ο τρόπος και η διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων 
σφαλμάτων στην κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών, προβλέφθηκε 
διαδικασία με την οποία στις περιπτώσεις που συμπεριλήφθηκαν στους 
δασικούς χάρτες εκτάσεις ως υπαγόμενες στις παραγράφους 5α', 5β' άρθρου 
3 ν. 998/1979, ενώ είναι αναγνωρισμένες κατά τις κείμενες διατάξεις, 
έναντι του Δημοσίου ως ιδιωτικές, οι δασικοί χάρτες διορθώνονται, 
εξαιρουμένων των πολυγώνων που αφορούν στις παραπάνω εκτάσεις. 
 
10. Επί του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου. Ειδικό 
ιδιοκτησιακό καθεστώς στα Δωδεκάνησα. Συνοπτική Αναφορά. 
Αμάχητο τεκμήριο Κτηματολογικών εγγραφών για τις περιοχές με ήδη 
λειτουργούν Κτηματολόγιο (Ρόδος, Κως, τμήμα Λέρου). 
 
10.α. Με το αρθρ. 2§1 στοιχείο α’ του ν. 510/1947 που ίσχυσε από τη 
δημοσίευση του στην Ε.τ.Κ. (30.12.1947), σύμφωνα με το άρθρο 14 αυτού, 
εισήχθησαν στη Δωδεκάνησο ο ΑΚ, ο ΕισΝΑΚ και το ν.δ. 7/10.5.19457.  
 
10.β. Με το άρθρο 51 ΕισΝΑΚ ορίζεται ότι η κτήση της κυριότητας ή άλλου 
εμπράγματου δικαιώματος που επήλθε πριν την εισαγωγή αυτού, κρίνεται 
κατά το δίκαιο το, οποίο ίσχυε, καθ’ ον χρόνον έλαβαν χώρα τα προς κτήση 
αυτού πραγματικά γεγονότα.  
 
10.γ. Περαιτέρω η ακίνητη περιουσία στη Δωδεκάνησο ρυθμιζόταν από 
το Οθωμανικό δίκαιο, πριν την εισαγωγή του Ιταλικού ΑΚ/1865 στη 
Δωδεκάνησο, η οποία έλαβε χώρα από 1.1.1932 με το υπ’ αριθμ. 
200/31.10.1931 διάταγμα του Ιταλού Κυβερνήτη.  
 
Με το άρθρο 1 του Οθωμανικού νόμου περί γαιών της 17ης Ραμαζάν 1274 
(1856) σε συνδυασμό προς τα άρθρα 2-5, 91-102 και 103-105 του ιδίου 
νόμου, η ακίνητη ιδιοκτησία διακρίνεται σε: 

																																																													
7	Βλ. ΑΠ 477/2016 και Παντελή Δ. Αποστολά, Μελέτη δημοσιευμένη στην Τράπεζα Νομικών 
Πληροφοριών «ΝΟΜΟΣ» με τίτλο: «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΩ)», έτος 2012. 
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α) ιδιόκτητες γαίες (μούλκ), στις οποίες έχουν πλήρες και απόλυτο δικαίωμα 
κυριότητας αυτοί που τις εξουσιάζουν,  
β) δημόσιες γαίες (εραζί- εμιριέ ή αρζί-μιρϊ)  
γ) γαίες αφιερωμένες σ’ ευαγή σκοπό (μεβκουφέ)  
δ) γαίες προοριζόμενες για την κοινή και δημόσια χρήση (μετρουκέ) οι οποίες 
είναι δημόσιες και  
ε) νεκρές γαίες (μεβάτ) οι οποίες δεν ανήκουν στην κυριότητα ιδιωτών, ούτε 
είναι δυνατή από τη φύση τους η καλλιέργεια τους και δεν κατέχονται ούτε 
εξουσιάζονται από κανένα, όπως είναι οι πετρώδεις εκτάσεις, τα βράχια κλπ, 
οι οποίες είναι επίσης δημόσιες.  
 
Οι ως άνω διακρίσεις των ακινήτων, σύμφωνα με την Οθωμανική 
νομοθεσία, διατηρήθηκαν σε ισχύ ως τοπικό δίκαιο, με τις διατάξεις των 
άρθρων 1, 2 και 4 του Κτηματολογικού Κανονισμού που κυρώθηκε με το 
132/1929 διάταγμα του Ιταλού Κυβερνήτη στη Δωδεκάνησο, ο οποίος 
διατηρήθηκε σε ισχύ και μετά την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου στην 
Ελλάδα με το άρθρο 8 παρ. 2 του ν. 510/1947 (30.12.1947). Μάλιστα οι 
διατάξεις 1-8 του Κτηματολογικού Κανονισμού, ως αφορώσες τις διακρίσεις 
των ακινήτων και το περιεχόμενο των επ’ αυτών δικαιωμάτων, έχουν 
εφαρμογή σε όλες τις νήσους της Δωδεκανήσου, αφού η εφαρμογή τους 
δεν έχει ως αναγκαία προϋπόθεση την ύπαρξη και λειτουργία των 
Κτηματολογικών γραφείων8.  
 
Στην κατηγορία των δημοσίων γαιών (εραζί-εμιριέ ή αρζί-μιρί) ανήκουν οι 
αγροτικές εκτάσεις και συγκεκριμένα οι καλλιεργήσιμοι αγροί, οι χειμερινές και 
θερινές βοσκές, οι λειμώνες (τσαϊρια), τα δάση, οι εκτάσεις που έχουν 
φυτευθεί με δένδρα, που δεν καλλιεργεί κανένας, όχι όμως τα οικόπεδα, 
έστω κι αν καλλιεργούνται με κηπευτικά και οπωροφόρα δένδρα, τα 
οποία εξ αντιδιαστολής έχουν τον χαρακτήρα "μουλκ".  
 
Οι ως άνω δημόσιες εκτάσεις μπορούσαν να παραχωρηθούν από το 
Οθωμανικό δημόσιο σε ιδιώτες με την καταβολή δικαιώματος (ταπίου) και 
ετήσιας δόσης, με την έκδοση σχετικού τίτλου (ταπίου). Με την έκδοση όμως 
του τίτλου αυτού, οι ιδιώτες δεν αποκτούσαν πλήρες δικαίωμα κυριότητος επί 
της παραχωρηθείσας δημόσιας έκτασης, αλλά δικαίωμα διηνεκούς 

																																																													
8	Βλ. ΑΠ 477/2016.	
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εξουσίασης ή "ωφέλιμης κυριότητας" (τεσσαρούφ), ενώ το δικαίωμα ψιλής 
κυριότητος (ρεκαμπέ) διατηρούσε το Οθωμανικό Δημόσιο, ειδικά δε επί 
καλλιεργήσιμων αγρών, δικαίωμα διηνεκούς εξουσίασης (τεσσαρούφ) 
μπορούσε να αποκτήσει και ο σφετεριστής, οποίος καταλάμβανε, εξουσίαζε 
και καλλιεργούσε δημόσιες γαίες επί δεκαετία, χωρίς δικαστική αμφισβήτηση, 
και χωρίς να απαιτείται και η έκδοση "ταπίου" στο όνομα του, το οποίο 
άλλωστε ήταν αποδεικτικό και όχι συστατικό του δικαιώματος "τεσσαρούφ".  
 
Προϋπόθεση όμως για την κτήση του ως άνω δικαιώματος διηνεκούς 
εξουσίασης (τεσσαρούφ) από τον σφετεριστή είναι όχι μόνον η χωρίς 
δικαστική αμφισβήτηση κατοχή του αγρού επί μία δεκαετία, αλλά και η 
καλλιέργεια αυτού. Επομένως δεν είναι δυνατή από τον σφετεριστή, κατά τον 
ανωτέρω τρόπο, απόκτηση δικαιώματος διηνεκούς εξουσίασης (τεσσαρούφ) 
επί δασών, αφού μάλιστα από τις διατάξεις των άρθρων 3,9,19,30,68 και 71 
του ως άνω νόμου περί γαιών, σε συνδυασμό προς τα άρθρα 2 και 3 των 
οδηγιών της 13 Μωχαρέμ 1927 "περί εξελέγξεως τίτλων δασών", προκύπτει 
ότι δικαίωμα διηνεκούς εξουσίασης (τεσσαρούφ) επί δασών μπορούσε ν’ 
αποκτηθεί μόνο δια ταπίου.  
 
Ως δημόσια κτήματα (γαίαι) της κατηγορίας "εραζί-εμιριέ" θεωρούνται οι γαίες 
που είχαν παραχωρηθεί κάποτε σε ιδιώτες με παραχωρητήρια (ταπία) μόνο 
για την ωφέλιμη κυριότητα "τεσσαρούφ" καθώς και εκείνες οι οποίες λόγω 
ελλείψεως τίτλου, θέλουν αναγνώριση και ταξινόμηση από τα όργανα του 
Κτηματολογίου κατά την ενέργεια της βεβαιώσεως, στην ανωτέρω 
κατηγορία, οπότε η καταγραφή αυτή, μετά την παρέλευση των 
προθεσμιών του άρθρου 37 και 39, καθίσταται αμετάκλητη (άρθ. 61 εδ. 
β`)9.  
 
Με το σύστημα του Κτηματολογίου, που έχει εισαχθεί στη Δωδεκάνησο 
σύμφωνα προς τον εγκριθέντα Κτηματολογικό Κανονισμό με το 132/1929 
διάταγμα του Ιταλού Κυβερνήτη, που, όπως προαναφέρθηκε, διατηρήθηκε σε 
ισχύ και μετά την επέκταση στη Δωδεκάνησο με το 200/1931 διάταγμα του 
αυτού Κυβερνήτη του Ιταλικού Αστικού Κώδικα, καθώς και μετά την 
προσάρτηση της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα και τη με το Ν. 510/1947 
εισαγωγή σ` αυτήν του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, προβλέπεται η κατά την 

																																																													
9	Βλ. ΑΠ 822/2013.	
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κατάρτιση του Κτηματολογίου (αρχική) θεμελιώδης καταγραφή της 
κυριότητας και των λοιπών επί των ακινήτων δικαιωμάτων, στα οποία 
περιλαμβάνεται και το δικαίωμα εξουσιάσεως του οθωμανικού δικαίου 
που διατηρήθηκε επί των δημοσίων γαιών10, ως και η καταχώρηση στο 
κτηματολόγιο και επί του τίτλου του ακινήτου και των μεταγενεστέρων 
πράξεων μεταβολής των επί του ακινήτου δικαιωμάτων, κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 51 του Κανονισμού. 
 
Η αρχική, βασική και θεμελιώδης εγγραφή, η καλουμένη καταγραφή 
(fondamentale prima inteslazione) που ερείδεται στην αρχική κτηματογραφική 
αποτύπωση και απογραφή (βλ. άρθρ, 14,62,70,73,74,76 Κτηματολογικού 
Κανονισμού), προς διάκριση των μετά ταύτην επερχομένων εγγραφών 
(καλουμένων annotazioni), υπογράφεται από τον προϊστάμενο του οικείου 
Κτηματολογικού φακέλου (άρθρ. 45 παρ.3 Κτημ. Κανονισμού), υπόκειται δε 
σε προσφυγή ενώπιον του Δευτεροβαθμίου Δικαστηρίου (davanti al tribunal di 
II instanza di Rodi) εντός προθεσμίας τριών ετών από την ημέρα, κατά την 
οποία συνετελέσθη η εγγραφή, παρερχομένης δε απράκτου της ως άνω 
τριετούς προθεσμίας ή μετά απόρριψη της κατά ταύτης ασκηθείσας 
προσφυγής, η ανωτέρω εγγραφή καθίσταται αυτοδικαίως οριστική (άρθρ. 38 
παρ.1 Κτημ. Κανονισμού), εντός δε ετέρας προθεσμίας τριών ετών, 
αρχομένης από τότε που η εγγραφή κατέστη οριστική, μπορεί αυτή να 
προσβληθεί ενώπιον του ιδίου ως άνω δικαστηρίου, σε ορισμένες 
																																																													
10	Βλ. Παντελή Δ. Αποστολά Κτηματολογικός Κανονισμός Δ/σου, περί των Κτηματολογικών 
εγγραφών, αρχή της νομιμότητας, τεκμήριο ακρίβειας εγγραφών, αρχή της προστασίας του 
καλόπιστου τρίτου, ανακοπή ΚΠολΔ 583 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ 2015, με αναφορά σε Π. 
Θεοδωρόπουλου "ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΕΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩ ΔΙΚΑΙΟΝ" παρ. 10 επ. σελ. 51 επ., 
Λιτζερόπουλος στην ΕρμΑΚ Γεν. Εισαγ. Εισ.Ν.ΑΚ αρ. 64, 67, Μιχ. Καλλιμόπουλος ο.π. 
Εισαγ. άρθρ. 49- 71 Εισ.Ν.Α.Κ αρ. 85-91, ΕφΔωδ. 53/1990 Δωδ. Νομολογία τόμος 2 τεύχος 1 
σελ.75, ΑΠ 477/1963, ΑΠ 593/1965, ΑΠ 599/1968, ΑΠ 748/1971, ΑΠ 458/1972, ΑΠ 
150/1974, ΑΠ 162/1974, ΟλΑΠ 569/1975, ΑΠ 771/1975 ποιν εν Συμβουλίω, ΑΠ 765/1976. 
ΑΠ 1105/1976, ΑΠ 542/1977, ΑΠ 456/1978, ΑΠ 125/1979, ΑΠ 859/1979, ΟλΑΠ 188/1980 
ΝοΒ 28/1477= ΕΕΝ 1980/485, ΑΠ 565/1980, ΑΠ 16/1981, ΑΠ 600/1981, ΑΠ 899/1981, ΑΠ 
1398/1981, ΑΠ 1475/1981, ΑΠ 241/1982, ΑΠ 1004/1982, ΑΠ 1242/1982, ΑΠ 940/1983, ΑΠ 
973/1983, ΑΠ 1775/1983, ΑΠ 1491/1984, ΑΠ 163/1985, ΟλΑΠ 1270/1985, ΑΠ 1689/1985, 
ΑΠ 517/1988, ΑΠ 1141/1988 ΕΕΝ 1989/548, ΑΠ 1277/1998 ΕλλΔικ 1999/808= ΕΕΝ 2000/77, 
ΑΠ 1727/1999 ΕΕΝ 2001/361, ΑΠ 1602/1991, ΑΠ 985/1992, ΑΠ 154/1995, ΑΠ 1235/1966, 
βλ. και Παντελή Αποστολά ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ τόμος 4 τεύχος 1 σελ. 23 επ., 
ΕφΔωδ 240/2003 Δωδ. Νομολ. 2004/286, ΕφΔωδ 400/2005 Δωδ. Νομολ. 2007/367, ΕφΔωδ 
305/2004 Δωδ.Νομολ. 2005/110, ΑΠ 1395/1996 ΕλλΔικ 1996/1144= ΕΕΝ 1998/334, 
ΠΠρΡΟΔΟΥ 22/2008 Δωδ. Νομολογία τόμος 13 τεύχος 3 σελ. 983, ΕφΔωδ 55/2004 Δωδ. 
Νομολογία τόμος 13 τεύχος 3 σελ. 983, ΕφΔωδ 62/2006 Δωδ. Νομολογία τόμος 13 τεύχος 3 
σελ. 983, ΕδΔωδ 13/2007, ΕφΔωδ 183/2009, ΑΠ 2143/2013, ΧΡΙΔ 2014/363, ΕφΔωδ 
105/2012, ΕφΔωδ 155/2013, ΕφΔωδ 161/2013, ΕφΔωδ 194/2013. 
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περιπτώσεις, μετά παρέλευση δε απράκτου της προθεσμίας αυτής 
καθίσταται αμετάκλητος (άρθρ. 39 παρ.2 Κτημ. Κανονισμού), με 
συνέπεια να καθίσταται απρόσβλητος και ακαταμάχητος κατ’ αμάχητο 
τεκμήριο έναντι πάντων, μη επιτρεπομένης δηλαδή κατ΄ αυτής 
ανταποδείξεως. Οι μεταγενέστερες, όμως, της πρώτης εγγραφής 
καταχωρίσεις δεν μπορούν να καταστούν αμετάκλητες, δεδομένου ότι 
περί αυτών δεν προβλέπεται στον Κτηματολογικό Κανονισμό 
αντίστοιχη διαδικασία, ενόψει του ότι ουδεμία σκοπιμότητα θα 
δικαιολογούσε το αμετάκλητο αυτών, αποτελούν δε απόδειξη για το 
δικαίωμα στο ακίνητο κατά μαχητό τεκμήριο, επιτρεπομένης 
ανταποδείξεως11.  
 
Κατά το άρθρο 61 παρ. 1 του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου: 
 
«Η κτηματική εγγραφή και πάσα επομένη καταχώρισις προκύπτουσα εκ 
του Κτηματικού Βιβλίου αποτελούσιν αντιστοίχως την νόμιμον 
απόδειξιν του κτηματικού δικαιώματος και των διαδοχικών αυτού 
μεταβολών».  
 
Όπως συνάγεται μάλιστα από τις διατάξεις των άρθρων 47, 51, 61, 64 του 
Κτηματολογικού Κανονισμού, η αμετάκλητος καταστάσα, σύμφωνα με τα 
άρθρα 37 έως και 39 του Κτηματολογικού Κανονισμού αρχική, βασική 
και θεμελιώδης εγγραφή στο κτηματολογικό βιβλίο (η καλούμενη 
καταγραφή (fondamentale prima intestazione), που ερείδεται στην αρχική 
κτηματογραφική αποτύπωση και απογραφή, προς διάκριση των μετά ταύτην 
επερχομένων εγγραφών (καλουμένων annotazioni), αποτελεί αμάχητο 
τεκμήριο περί του ότι το εις τούτο αναγραφόμενο δικαίωμα ανήκει σε εκείνον 
επ’ ονόματι του οποίου έγινε η εγγραφή, ουδεμιάς χωρούσης κατ’ αυτού 
ανταποδείξεως12.  
																																																													
11	Βλ. Εφ Δωδ 105/2012, ΑΠ 2143/2013, ΑΠ 1004/2009, δημ. ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1727/1999 ΕΕΝ 
2001.361, ΑΠ 1467/1996 Δ/νη 38.594, ΟλΑΠ 1270/1985 ΝοΒ 34.214, ΟλΑΠ 569/1975 ΝοΒ 
23.1081, βλ. Π. Θεοδωρόπουλος, Το ισχύον εν Δωδεκανήσω δίκαιο, Β΄ έκδοση, 1981, παρ. 
33-38, σελ. 90-98 και Παντελή Δ. Αποστολά, Μελέτη δημοσιευμένη στην Τράπεζα Νομικών 
Πληροφοριών «ΝΟΜΟΣ» με τίτλο: «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΩ)», έτος 2012. 
	
12	Βλ. Παντελή Δ. Αποστολά ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Δ/ΣΟΥ, ό.π., με αναφορά 
σε ΟλΑΠ 569/1975 ΝοΒ 23/1081= ΕΕΝ 1976/130= ΕλλΔικ 17/344, ΑΠ 748/74 ΝοΒ 20/599, 
ΑΠ 859/79 ΝοΒ 28/254, ΕΦΔΩΔ 292/1982 ΔΩΔ/ΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ τόμος 3 Τεύχος 
1 σελ. 49 επ. όπου και άλλη νομολογία, ΑΠ 1775/1983 Δωδ, Νομ. Επιθεώρηση 5-1/12 όπου 
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Συμπερασματικά, (ως προς την αρχική εγγραφή) από τα άρθρα 37 έως και 40 
και 51 του Κτηματολογικού Κανονισμού σαφώς προκύπτει ότι οι διατάξεις του 
προϊσταμένου του Κτηματολογικού γραφείου, δια των οποίων διατάσσεται η 
εγγραφή ενός ακινήτου στο κτηματικό βιβλίο, δύναται να προσβληθούν παρά 
παντός εντός προθεσμίας 3 ετών από της ημέρας της γενομένης εγγραφής, 
παρερχομένης δε αυτής άπρακτης, καθίσταται αυτή αυτοδικαίως τελεσίδικη, 
δυναμένη να προσβληθεί εντός των επομένων τριών ετών από της 
τελεσιδικίας της μόνο για τους εν άρθρω 39 του κανονισμού αναγραφόμενους 
λόγους, παρερχομένης δε και της τελευταίας αυτής προθεσμίας των 3 ετών, η 
τελεσίδικη ως άνω εγγραφή δεν υπόκειται πλέον σε μεταρρύθμιση και 
αποτελεί πλήρη απόδειξη και αμάχητο νόμιμο τεκμήριο, κατ’ 
αποκλεισμό κάθε άλλης αποδείξεως, περί της νομικής και πραγματικής 
καταστάσεως του ακινήτου, στο οποίο αφορά, ήτοι το δικαίωμα ανήκει 
σε εκείνον επ’ ονόματι του οποίου έγινε η καταγραφή, ανεξαρτήτως αν 
στηρίζεται επί νομίμου αιτίας ή αν η τοιαύτη αιτία είναι έγκυρη13.  
 
Κατά δε το άρθρο 63 παρ. 5 του ίδιου Κτηματολογικού Κανονισμού δεν 
συγχωρείται εις βάρος των δημοσίων περιουσιακών κτημάτων η 
παραγραφή της πλήρους ή ψιλής κυριότητας ως προς τις γαίες "μιρί ή 
εραζί-εμιριέ"14.  
 
Από το τελευταίο αυτό άρθρο συνδυαζόμενο και προς το άρθ. 4 εδάφ. στ΄ με 
το οποίο, προβλέπεται η από της ισχύος του Κανονισμού παραχώρηση της 
ωφέλιμης κυριότητας των δημοσίων περιουσιακών κτημάτων μόνο με πράξη 
του Κυβερνήτη, σαφώς συνάγεται ότι επιτρέπεται πλέον μόνο η παραγραφή 
(κτητική) του δικαιώματος ωφέλιμης κυριότητας (τεσσαρούφ) των δημοσίων 
																																																																																																																																																																														
και ΟλΑΠ 569/1975, ΑΠ 1066/1995 ΕλλΔικ 1996/1610, ΑΠ 1467/1996 ΕλλΔικ 38/594, ΑΠ 
1277/1998 ΕλλΔικ 1999/808= ΕΕΝ 2000/77, ΑΠ 1727/1999 ΕΕΝ 2001/361, ΕφΔωδ 328/2002 
Δωδ. Νομ. 2003/653, ΠΠρωτΡόδου 6/2003 Δωδ.Νομολ. 2004/61, ΕφΔωδ 240/2003 Δωδ. 
Νομολ. 2004/286, ΕφΔωδ 176/2004 Δωδ. Νομολ. 2005/380, ΕφΔωδ 305/2004 Δωδ.Νομολ. 
2005/110, ΠΠρΡόδου 152/2005 Δωδ. Νομολ. 2006/97 ΕφΔωδ 26/2006 Δωδ. Νομολ. 
2006/643, ΕφΔωδ 224/2006 στη ΝΟΜΟΣ, ΕφΔωδ 333/2006 Δωδ. Νομολ. 2008/113, ΕφΔωδ 
217/2007 αδημοσίευτη, ΠΠρΡΟΔΟΥ 22/2008 Δωδ. Νομολογία τόμος 13 τεύχος 3 σελ. 983, 
ΑΠ 2143/2013 Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ, ΧΡΙΔ 2014/363, ΕφΔωδ 105/2012, ΕφΔωδ 
155/2013, ΕφΔωδ 161/2013. 	
13	Βλ. Παντελή Δ. Αποστολά ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Δ/ΣΟΥ, ό.π., με αναφορά 
σε ad hoc ΕΦΔΩΔ 292/1982 ΔΩΔ/ΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ τόμος 3 Τεύχος 1 σελ. 49 επ. 
όπου αναφορά και στις ΑΠ 458/1972 ΝοΒ 20/1280, ΑΠ 593/1965 ΝοΒ 14/530, ΕΦΔΩΔ 
46/1973, Π. Θεοδωρόπουλου "Το ισχύον εν Δωδεκανήσω δίκαιον" παρ. 38 σελ. 95 επ.). 	
14	Βλ. ΕφΔωδ 128/2014.	
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κτημάτων και μάλιστα οπωσδήποτε αυτών που έχουν παραχωρηθεί, ενώ 
αντιθέτως δεν συγχωρείται η παραγραφή του δικαιώματος ψιλής κυριότητας 
των ίδιων κτημάτων. Με το άρθρο όμως 65 του ίδιου Κτηματολογικού 
Κανονισμού ορίσθηκε ότι τα δημόσια κτήματα οποτεδήποτε και αν 
αναγνωρίσθηκαν ως τέτοια, ακόμη και αν η παραχώρηση τους σε 
ιδιώτες έγινε μετά την ιταλική κατάληψη των νήσων του Αιγαίου (1912), 
εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις του Οθωμανικού δικαίου, 
που ίσχυε κατά τον χρόνο της κατάληψης, εφόσον συμβιβάζονται προς 
τις παρούσες κτηματολογικές διατάξεις. 
 
10.δ. Περαιτέρω, σύμφωνα με τη νομολογία των δικαστηρίων μας, γαίες 
φύσης «εραζί- εμιριέ ή αρζί-μιρί», δηλαδή δημόσιες γαίες, όπως και το 
δικαίωμα διαρκούς εξουσίασης επί δημοσίων γαιών (τεσσαρούφ), από 
της εποχής του Τούρκου κατακτητή Σουλτάνου Σουλεΐμάν (1522 μ.χ.) 
μέχρι την ισχύ του ν. 2100/1952 (26.4.1952) δεν υπήρξαν ποτέ στα 
Δωδεκάνησα, εκτός της Ρόδου και της Κω, που ο τούρκος κατακτητής 
τις είχε κυριεύσει με τη «σπάθη και το δόρυ».  
 
Στα άλλα νησιά της Δωδεκανήσου (όπως είναι η Σύμη η Κάρπαθος, η 
Πάτμος, η Χάλκη κλπ), που δεν ήταν «δορυάλωτα», δηλαδή δεν είχαν 
κατακτηθεί με τα όπλα, ο τούρκος κατακτητής Σουλεΐμάν ο 
Μεγαλοπρεπής, όχι μόνο δεν δήμευσε γη, αλλά παραχώρησε 
δικαιώματα, με αποτέλεσμα όλα ανεξαιρέτως τα κτήματα που κατείχαν, 
νέμονταν και εξουσίαζαν από τότε οι κάτοικοι των νησιών αυτών να 
ανήκουν στους ιδιοκτήτες τους (στις ιδιοκτησίες τους) ως «γαίες 
μούλκ», δηλαδή οι γαίες των νησιών αυτών χαρακτηρίστηκαν, κατά τον ιερό 
μουσουλμανικό νόμο, ιδιωτικές ανήκουσες στην, κατά τα άρθρα 1 και 2 του 
από 7ης Ραμαζάν του έτους 1274 Οθωμανικού νόμου "περί γαιών" κατηγορία 
των καθαράς ιδιοκτησίας ακινήτων, τα οποία συνεπώς εξακολούθησαν 
εξουσιαζόμενα υπό των μέχρι τότε κυρίων αυτών και μάλιστα κατά 
πλήρη κυριότητα15. 
Οι ως άνω παραδοχές του Εφετείου Δωδεκανήσου, ως προς το ζήτημα της 
ιδιοκτησίας των κατοίκων της «μη δορυάλωτης» Δωδεκανήσου, υιοθετήθηκαν 
																																																													
15	 βλ. Παντελή Δ. Αποστολά, Μελέτη δημοσιευμένη στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών 
«ΝΟΜΟΣ» με τίτλο: «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΕΚΤΟΣ 
ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΩ)», έτος 2012, Εφ Δωδ 62/2009, Εφ Δωδ 183/2009 στη ΝΟΜΟΣ, Εφ. Δωδ. 
188/2005, ΕφΔωδ 103/1999, ΕφΔωδ 220/1997, Εφ.Δωδ. 13/2007 στη ΝΟΜΟΣ, ΕφΔωδ 
270/2005, Εφ.Δωδ. 99/2013, Εφ.Δωδ. 141/2014 , ΑΠ 822/2013, ΑΠ 477/2016.	
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και από τον Άρειο Πάγο και μπορούν να αντιταχθούν έναντι του ελληνικού 
δημοσίου σε περίπτωση διεκδικήσεως ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων επί 
ακινήτων ευρισκομένων των εν λόγω περιοχών. (βλ. ΑΠ 822/2013 και ΑΠ 
477/2016). 
 
Τέλος, επί του ζητήματος προβολής ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του 
Δημοσίου επί δασών και δασικών εκτάσεων, τονιστέο ότι:  

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1. Ν. 3208/2003, όπως ισχύει:  

«1. «Το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας σε δάση, δασικές 
εκτάσεις και στις εκτάσεις των περιπτώσεων α` και β` της παραγράφου 
5 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου που:  Ι. Αναγνωρίστηκαν ως 
ιδιωτικά: … γ) Με αμετάκλητες αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων, στις 
οποίες  διάδικος, αρχικός ή κατά παρέμβαση, ήταν το Ελληνικό Δημόσιο ... μ) 
Σύμφωνα με τις καταχωρήσεις στα κτηματολογικά βιβλία του 
Κτηματολογίου Ρόδου και Κω - Λέρου.» 

 

 
 
 
 
 


