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∆ιαβιβάζουµε αντίγραφο της αριθ. 4452/28-6-2013 ατοµικής γνωµοδότησης του Γραφείου
Νοµικού Συµβούλου του ΥΠΕΚΑ, την οποία αποδεχόµαστε, για να την εφαρµόζετε κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων σας.
Σύµφωνα µε την ανωτέρω γνωµοδότηση, θεωρείται λυµένο έναντι του ∆ηµοσίου το ιδιοκτησιακό
των δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων, µόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά
στο νόµο (άρθρο 10 ν. 3208/03). Όπου ο νόµος (άρθρο 10 ν. 3208/03) θέλησε να αναγνωρίσει
ιδιοκτησιακά δικαιώµατα ιδιωτών στις παραπάνω εκτάσεις, οι οποίες περιήλθαν σ’αυτούς, από
διαχωριστικά διατάγµατα, το προέβλεψε ρητά (αρθρ. 10, ΙΙΙ,γ, για τα περιελθόντα από διαχωρισµό
υπέρ των Ταµείων Εφέδρων Πολεµιστών Κρήτης). Σε κάθε περίπτωση λοιπόν ο αποκτών δάσος ή
δασική έκταση κλπ µε απώτερο τίτλο διαχωριστικό διάταγµα που εκδόθηκε σύµφωνα µε το ν.
4684/30, θα πρέπει, προκειµένου να αναγνωριστεί και έναντι του ∆ηµοσίου, να προσκοµίσει είτε
αµετάκλητη απόφαση πολιτικού δικαστηρίου είτε γνωµοδοτήσεις των Συµβουλίων του άρθρου 8 του
ν. 998/79, οι οποίες θα πρέπει να γίνουν αποδεκτές από τον αρµόδιο Υπουργό.
Σε ό,τι αφορά τους αποκτώντες κατόπιν αναγκαστικού πλειστηριασµού, αυτοί έχουν ισχυρό τίτλο
έναντι του ∆ηµοσίου εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 10 περ. ΙΙΙ, εδ. (α) του ν.
3208/03.
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