
 
 
 
Πξνο:      1. Υπνπξγό Πεξηβάιινληνο & Ελέξγεηαο                              

θ. Κωλζηαληίλν Σθξέθα 
                                                             Μεζνγείωλ 119, 115 26 Αζήλα     
                                                                        e-mail: secmin@ypen.gr 

2. Υθππνπξγό Φωξνηαμίαο & Αζηηθνύ 
Πεξηβάιινληνο 
θ. Νηθόιαν Ταγαξά 
Μεζνγείωλ 119, 115 26 Αζήλα 
e-mail: secdepmin.per@ypen.gr 

                                  3. Υθππνπξγό Πεξηβάιινληνο & Ελέξγεηαο 
       θ. Γηώξγν Ακπξά  
       Μεζνγείωλ 119, 115 26 Αζήλα 
       e-mail: secdepmin.envr@ypen.gr  

 

                                      

ΘΕΜΑ: "Δήλωση δικαιώματος Ιδιωτικού δάσους-δασικής έκτασης στο Εθνικό  

Κτηματολόγιο/Δασολόγιο" 

 

Αμηόηηκνη θ.θ. Υπνπξγνί,  

Τν ΤΕΕ Πεινπνλλήζνπ ζα ήζειε λα ζαο επηζεκάλεη ηελ ύπαξμε ελόο θελνύ ζηε δηνηθεηηθή 

δηαδηθαζία δήιωζεο δηθαηωκάηωλ ζην Εζληθό Κηεκαηνιόγην θαη ζηνπο Δαζηθνύο Φάξηεο.  

Η πεξίπηωζε απηή αθνξά θεξόκελνπο ηδηνθηήηεο δαζώλ θαη δαζηθώλ εθηάζεωλ, νη νπνίνη 

απνδεηθλύνπλ ην δηθαίωκά ηνπο απνθιεηζηηθά κε παιαηνύο ηίηινπο ηδηνθηεζίαο θαη όρη κε ηελ 

ύπαξμε θάπνηαο δηνηθεηηθήο πξάμεο (παξαρωξεηήξην θιπ).  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηδηώηεο ή εηαηξείεο, νη νπνίνη θαηέρνπλ ηδηωηηθό δάζνο/δαζηθή έθηαζε ρωξίο 

παξαρωξεηήξην ή ελ γέλεη έγγξαθν ηεο δηνίθεζεο ην νπνίν λα βεβαηώλεη ηελ θπξηόηεηά ηνπο, 

δελ δύλαληαη κε ηηο ζεκεξηλέο δηαδηθαζίεο λα ζεκειηώζνπλ ηελ ηδηνθηεζία ηνπο ζην Εζληθό 

Κηεκαηνιόγην/Δαζνιόγην δηνηθεηηθά θαη πέξαλ ηεο δηθαζηηθήο νδνύ θαζώο: 

- θαηά ηε δήιωζε ζην Εζληθό Κηεκαηνιόγην δεηνύληαη θαη θαηαηίζεληαη κόλν νη πξόζθαηνη ηίηινη 

ηδηνθηεζίαο. 

- θαηά ηε δηαδηθαζία Πξνδήινπ Σθάικαηνο ζηνπο Δαζηθνύο Φάξηεο απαηηείηαη ε ύπαξμε 

δηνηθεηηθήο πξάμεο. 

- θαηά ηε δηαδηθαζία Αληηξξήζεωλ ζηνπο Δαζηθνύο Φάξηεο εμεηάδεηαη κόλν ν ραξαθηήξαο  γηα 

ηνλ νπνίν ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπηωζε δελ ππάξρεη ακθηζβήηεζε (δαζηθό). 

Δελ πξνθύπηεη δειαδή από θακία δηαδηθαζία ή πιαηθόξκα ε δπλαηόηεηα θαηάζεζεο λνκηθνύ 

ειέγρνπ ή ειέγρνπ ηωλ ζρεηηθώλ παιαηώλ ηίηιωλ ηδηνθηεζίαο, έηζη ώζηε λα θξηζεί ε θπξηόηεηα 

ηεο έθηαζεο ππέξ ηνπ πνιίηε ωο ηδηωηηθό δάζνο. 

Επηζεκαίλνκε όηη ην αλωηέξω πξόβιεκα ρξήδεη άκεζα ιύζεο θαζώο ε πξνζεζκία θαηάζεζεο 

πξνδήιωλ ζθαικάηωλ/αληηξξήζεωλ ζηνπο Δαζηθνύο Φάξηεο εθπλέεη ζηα κέζα Ινπιίνπ, ελώ ην 

Εζληθό Κηεκαηνιόγην νδεύεη πξνο ηελ εμέηαζε ηωλ ελζηάζεωλ ζε νιόθιεξε ηελ Φώξα. 

 

Αμηόηηκνη θ.θ. Υπνπξγνί,  

Καηόπηλ ηωλ αλωηέξω πξνηείλνκε όπωο ε δηαδηθαζία γηα ηηο αλωηέξω πεξηπηώζεηο λα εθθηλεί 

κε ηε θαηάζεζε Αληίξξεζεο ζηνπο Δαζηθνύο Φάξηεο γηα ηελ έθηαζε κε απνδεηθηηθά κέζα ηνλ 

λνκηθό έιεγρν θαη ηνπο ηίηινπο ηδηνθηεζίαο. Τελ αίηεζε απηή ε επηηξνπή εμέηαζεο δελ ζα 
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απνξξίπηεη ωο κε ζρεηηθή κε ηνλ ραξαθηήξα ηνλ νπνίνλ θξίλεη αιιά ζα ηε παξαπέκπεη καδί κε 

ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα ζην αξκόδην Σπκβνύιην Ιδηνθηεζίαο Δαζώλ (Σ.Ι.Δ.), όηαλ απηά 

ζπζηαζνύλ. 

Παξαθαινύκε γηα ηηο δηθέο ζαο άκεζεο ζρεηηθέο ελέξγεηεο. 

 

 

Με εθηίκεζε 

Η Πξόεδξνο ΤΕΕ Πεινπνλλήζνπ 
 

Φαξίθιεηα Δ. Τζηώιε 
Πνι. Μερ/θόο Ε.Μ.Π.- Μ.Sc. 


