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1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ 

   2. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα ΠΕΚΑ 

Θέµα :   Αποδοχή της αριθ. 86/2013   3. Υπουργείο Οικονοµικών       

 Γνωµοδότησης της Ολοµέλειας   Α) Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους 

 Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους  Β) Γραφείο Νοµικού Συµβούλου ΥΠΕΚΑ       

∆ιαβιβάζουµε αντίγραφο της αριθ. 86/2013 οµόφωνης γνωµοδότησης της Ολοµέλειας του 
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, την οποία αποδεχόµαστε, για να την εφαρµόζετε κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων σας, διευκρινίζοντας τα εξής:     

Σύµφωνα µε την ανωτέρω γνωµοδότηση, η εκποίηση µε δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό ιδιωτικού 
δάσους ή ιδιωτικής δασικής εκτάσεως που ανήκει στην περιουσία εταιρίας, η οποία έχει τεθεί υπό 
την ειδική εκκαθάριση των άρθρων 9 ν. 1368/1983, 46 και 46α του ν. 1892/1990, έχει το 
χαρακτήρα δηµόσιου αναγκαστικού πλειστηριασµού, επί του οποίου δεν έχουν εφαρµογή οι 
διατάξεις των άρθρων 35 και 72 του Ν.998/79.  

Ειδικότερα, ο προβλεπόµενος στο άρθρο 46α του Ν. 1892/90 δηµόσιος πλειοδοτικός 
πλειστηριασµός µε τον οποίο γίνεται πώληση της επιχειρήσεως που έχει τεθεί στη ρυθµιζόµενη από 
το ίδιο άρθρο ειδική εκκαθάριση, δεν αποτελεί περίπτωση συµβάσεως πωλήσεως του αστικού 
δικαίου αλλά έχει το χαρακτήρα δηµόσιου πλειστηριασµού και µάλιστα αναγκαστικού.  

Περαιτέρω, η θεσπιζόµενη µε το άρθρο 35 ν. 998/79 δυνατότητα µεταβιβάσεως της κυριότητας 
ιδιωτικού δάσους ή δασικής έκτασης µε δικαιοπραξία εν ζωή αφορά στην οικειοθελώς επερχόµενη 
µεταβίβαση και όχι εκείνη που είναι αποτέλεσµα αναγκαστικού πλειστηριασµού, θεσµού δηλαδή, 
που εντάσσεται στο πλαίσιο δηµόσιας εξουσίας και εκφεύγει της ιδιωτικής βουλήσεως.  

Σε ό,τι αφορά το άρθρο 72 του Ν. 998/79, η διαγραφόµενη στη διάταξη αυτή διαδικασία για την 
άσκηση του δικαιώµατος προτιµήσεως του ∆ηµοσίου, ήτοι η ενέργεια γνωστοποιήσεως στο ∆ηµόσιο 
από τον ιδιοκτήτη της προθέσεως πωλήσεως, καθώς και η πληροφόρηση του τιµήµατος προσιδιάζει 
µόνο στην περίπτωση της οικειοθελούς µεταβίβασης του ιδιωτικού δικαίου και όχι σ’αυτήν του 
δηµόσιου αναγκαστικού πλειστηριασµού.    
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