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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
 ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
                                                                                                         
 
 
 
 

 Αθήνα     :      1-3-2016 
Αρ. Πρωτ :      137392/1195         
 

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ & 
ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

     

ΤΜΗΜΑ Γ’: ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ     
Προς :Προς :Προς :Προς :    

 
Α. ∆. Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας 

Ταχ.∆/νση    :  Χαλκοκονδύλη 31 
 
  
 

 Γενική ∆/νση ∆ασών & Αγρ. Υποθέσεων 
  Τ.Κ                       : 10164, Αθήνα       ∆ασαρχείο Τσοτυλίου 
  Πληροφορίες :  Μ. Μελισσάρη      
  Τηλ   
  FAX                     

:  210 2124698 
:  210 5244135 

        Κοιν Κοιν Κοιν Κοιν ::::                Όπως Πίνακας ∆ιανοµής 

       
    

Θέµα    : Θέµα    : Θέµα    : Θέµα    : «Αποδοχή της 274/2014 γνωµοδότησης του Β1 Τµήµατος ∆ιακοπών του ΝΣΚ 
                            ΣχετικάΣχετικάΣχετικάΣχετικά    :     Το υπ’ αριθµ. 11021/486/12-3-2013 έγγραφό σας και το 140456/33/27-6-2014 
                            δικό µας                                     

 
      Σας αποστέλλουµε  την εν θέµατι γνωµοδότηση την οποία αποδεχόµαστε και 
παρακαλούµε για την εφαρµογή της, από την παραλαβή της, κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων σας.  
   Σύµφωνα µε την εν λόγω γνωµοδότηση, που εκδόθηκε κατόπιν ερωτήµατος σχετικά µε 
χορήγηση άδειας υλοτοµίας σε αναγνωρισθέντα ιδιωτικά δασοτεµάχια, το Νοµικό Συµβούλιο 
του Κράτους αποφαίνεται ότι αφού είχαν χορηγηθεί άδειες υλοτοµίας στο παρελθόν σύµφωνα 
µε το εµβαδόν των αναγνωρισθεισών ως ιδιωτικών εκτάσεων, αυτό το εµβαδό θα ληφθεί 
υπόψη και στην προκειµένη χορήγηση άδειας υλοτοµίας. Τυχόν επιπλέον της αναγνωρισθείσας 
έκταση θα τυγχάνει διαχειρίσεως από το ∆ασαρχείο Τσοτυλίου ως δηµόσια δασική, µέχρι της 
ενδεχόµενης αναγνωρίσεώς της ως ιδιωτικής.  
    Επίσης, σύµφωνα µε την ως άνω γνωµοδότηση, ο ερµηνευτικός κανόνας του 
βυζαντινορωµαϊκού δικαίου κατά τον οποίο επί πωλήσεως ακινήτου κατά µέτρα και καθ’ όρια, 
ο καθ’ όρια προσδιορισµός θεωρείται επικρατέστερος  εάν δεν συνάγεται ότι οι συµβαλλόµενοι 
απέβλεψαν στον κατά µέτρα, δεν ισχύει µετά την έναρξη ισχύος του Αστικού Κώδικα.  
      Υπό το κράτος του Αστικού Κώδικα η εξεύρεση της εκτάσεως σε περίπτωση πωλήσεως 
ακινήτου το οποίο προσδιορίζεται στο πωλητήριο συµβόλαιο κατά µέτρα και όρια, µεταξύ δε 
των δύο αυτών προσδιορισµών υπάρχει διαφορά ως προς την έκταση, ώστε η κατά όρια 
περιγραφή του ακινήτου να περιλαµβάνει έκταση µεγαλύτερη από εκείνη που προσδιορίζεται 
σε µέτρα, θα γίνει µε τους ερµηνευτικούς κανόνες των δικαιοπραξιών των άρθρων 173 και 
200 Α.Κ. δηλαδή βάσει της αληθινής βούλησης χωρίς προσήλωση στις λέξεις και όπως απαιτεί 
η καλή πίστη αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη.                
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ    

1/ Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις Επικράτειας 
     Α) Γεν. ∆/νσεις  ∆ασών & Αγρ. Υποθέσεων 
     Β) ∆/νσεις Συν/σµου & Επιθ/σης 
   (µε την παράκληση κοινοποίησης της παρούσας 
   στις ∆/νσεις ∆ασών και ∆ασαρχεία της περιφέρειάς τους) 
 2/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου ΥΠΕΝ 
      Αµαλιάδος 29 – Αθήνα  
 3/  Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους 
       Κεντρική Υπηρεσία 
      Ακαδηµίας 68 - Αθήνα       
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