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ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ 

(Προς αντίκρουση της ενστάσεως του Δημοσίου ) 

Η ένσταση του Δημοσίου (αρθ.7 Ν.2308/95)περί διορθώσεως του Κτηματολογίου 

(αρθ.6.Ν.2308/95)που στρέφεται κατά των ιδιοκτητών των εντός σχεδίου του 

οικισμού ακινήτων είναι απορριπτέα για τους παρακάτω λόγους: 

Ο ισχυρισμός του Δημοσίου ότι το εντός σχεδίου τμήμα του «Κτήματος Κιμπιτζή» 

είναι δημόσιο, διότι ήσαν δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις που έχασαν τον 

δασικό τους χαρακτήρα , αλλά δεν έχουν αναγνωριστεί ως ιδιωτικές , έναντι του 

Δημοσίου, είναι νομικά αβάσιμος. Διότι: 

1.Με το υπ’ αριθ. 167015/18-12-1936 έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας , ο 

Υπουργός Γεωργίας παρέσχεν εις τους συνδιακατόχους της δασικής θέσεως 

«Κιμπιτζή» την κατά το αρθρο 216 του Ν.4173/29 (Δασικού Κώδικος) άδειαν 

πωλήσεως 600 στρεμμάτων προς την Ομόρρυθμόν Εταιρείαν υπό την επωνυμίαν 

Κτηματική Εταιρεία Τατοϊου –Βαρυμπόπης ,υπό τον όρο ότι θα παραμείνει ο 

υπάρχων χαρακτήρας του δάσους και θα απαγορεύεται η κατάτμησις (Σχ.1) 

Κατά παγίαν νομολογία η άδεια αυτή σημαίνει ότι το Δημόσιο δεν διεκδικεί επί της 

εκτάσεως ιδιοκτησιακό δικαίωμα. 

2.Την 1-9-1939 εκδίδεται το από 1-9-1939 Βασιλικό Διάταγμα (ΦΕΚ 552/22-12-1939) 

με το οποίο αίρεται η αναδάσωση εκ της θέσεως «Κιμπιτζή-Βαρυμπόπης-

Κοινότητος Αχαρνών εκτάσεως 600 στρεμμάτων και καθορίζονται τα όρια αυτής. 

Αρα παύει να είναι δάσος και επομένως δεν παραμένει ο χαρακτήρας του δάσους, 

ούτε απαγορεύεται η κατάτμησή του (Σχ.2) 

3.Την  2-12-1941 δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α/418/2-12-

1941) το από 18 Νοεμβρίου 1941 Κανονιστικό Διάταγμα «περί θέσεως εις 

εφαρμογήν του σχεδίου Βαρυμπόπης (Σχ.3) 

4. Την 10-10-1946 εκδίδεται η υπ’ αριθμ.πρωτ. Φ.39868/509/10-10-1946 Διαταγή 

Υπουργείου Γεωργίας –Γεν. Δ/νση Δασών –Δ/νση Β’ ,Τμήμα 1ον περί υλοτομίας 

πευκοδένδρων για την διάνοιξη οδών εντός του δάσους εις θέσιν «Κιμπιτζή-

Βαρυμπόπης. 

5.Την 23-5-1952 η Γενική Δ/νση Δασών με το υπ’ αριθμ.πρωτ. 93923/23.5.1952 

έγγραφό της προς τον Δασάρχη Πάρνηθος δίνει παράταση ενός (1) έτους για την 

κοπή πεύκων φυομένων εντός των διανοιχθησομένων οδών, η οποία είχε εγκριθεί 

με το από 10-10-1946 έγγραφο , προς την Κτηματική Εταιρεία Βαρυμπόπης (Σχετ.4) 
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6.Την  10.4.1953 με το Βασ. Διάταγμα της 10.4.1953 (ΦΕΚ Α/133/53)διατάσσεται η 

απαλλοτρίωση του νοτιώτερου τμήματος του Κτήματος «Κιμπιτζή» εκτάσεως 

165,600 τ.μ. για την προέκταση του αεροδρομίου Τατοϊου. 

7.Με την υπ’ αριθμ.300/1954 απόφαση της Επιτροπής του Ν.2000/1952 δικαστικώς 

ανεγνωρίσθη ως ιδιωτικό το κτήμα «Κιμπιτζή» και αποζημιώθηκαν οι 122 

συνιδιοκτήτες του.Σημειωτέον για να γίνει η δικαστική αυτή αναγνώριση 

απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατ’ αρθρον 35 του Ν.1731/39 βεβαίωση του 

Υπουργού των Οικονομικών «περί ανυπαρξίας δικαιωμάτων του Δημοσίου και του 

Παλαιού Εκκλησιασικού Ταμείου επί της απαλλοτριουμένης εκτάσεως.  

8.Με το από 31-12-1970 Β.Διάταγμα (ΦΕΚ Δ’ αρ. 18/23-1-1971)τροποποιείται το 

από 18-11-1941 Διάταγμα περί θέσεως εις εφαρμογήν του Σχεδίου της Βαρυμπόπης 

(Σχ.5). Με το διάταγμα αυτό επιτρέπονται τρεις (3) όροφοι αντί ημιτριόροφο) και 

κάλυψις 20% (200 μ2) (αντί 125 μ2). 

9.Την 9-9-1993 Δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ Δ’/1098/9-9-

1993 το από 25.8.1993 Διάταγμα περί τροποποιήσεως των όρων και περιορισμών 

δομήσεως του εγκεκριμένου ρυμοτιμικού σχεδίου Βαρυμπόπης του Δήμου 

Αχαρνών (Σχ.6)μετά από (α)γνωμοδότηση 477/92 του Δημ.Συμβουλίου Αχαρνών,(β) 

γνωμοδότηση 125/7.4.93 ΣΧΟΠ και γνωμοδότηση 467/1993 του ΣΤΕ ,περιορίζει το 

ύψος σε 8,50μ , και στέγη,τον Σ.Δ στο 0,40 (από 0.60 που ίσχυε) ,απαγορεύει την 

PILOTI, απαγορεύει την μεταφορά συντελεστή δόμησης και επιβάλει αρχιτεκτονικό 

έλεγχο από την Ε.Π.Α.Ε (Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου). 

10. Το 2011 εκδίδεται Δ/γμα ΠΔ 4.11.2011 (ΦΕΚ 289/ΑΑΠ/4.1.2011)(Σχ.7) που δεν 

επιτρέπει το υπόγειο να εκτείνεται εκτός του περιγράμματος της καλύψεως του 

κτιρίου μετά από το υπ’ αριθμ.πρωτ. 69/11.6.2010 έγγραφο του Συλλόγου Οικιστών 

Βαρυμπόπης (αρ. πρωτ. Δήμου 46489/11-06-2010) και την υπ’ αριθμ.πρωτ. 

95251/16-12-2010 εισήγηση του Δήμου Αχαρνών προς το ΥΠΕΚΑ διαβιβασθείσα και 

παραδοθείσα την 31-12-2010 στο Υπουργείο. Ετσι έπαψε να ισχύει για την 

Βαρυμπόπη το ΠΔ 3/10-8-1987 (ΦΕΚ Δ’-749/10.8.87). 

11. Μετά την έκδοση του Ν.248/1976 περί κτηματογραφήσεως Δασών, το 

Δασαρχείο Πάρνηθας προέβαλε τον ισχυρισμό ότι το Σχέδιο της Βαρυμπόπης του 

1941 ήταν άκυρο διότι, δήθεν, δεν έφερε την προσυπογραφή του Υπουργού 

Γεωργίας.  

Ισχυρισμός νομικά αβάσιμος,διότι αυτό δεν απητείτο το 1941.Αυτό επεβλήθη το 

1971 δυνάμει του Ν.Δ.886/1971 (ΦΕΚ Α/109/1971)με το οποίο προσετέθη η 

παράγραφο 6 στο άρθρο 4 του Α.Ν.201/1967 (ΦΕΚ Α /251/1967). 

12.Το 1979 δημοσιεύεται ο Ν.999/20.12.1979 (ΦΕΚ Α/293/29.12.1979) ο οποίος με 

το άρθρο 9 παρ.1 θεωρεί ΕΓΚΥΡΑ τα σχέδια με τα οποία υπήχθησαν δάση και εν  
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γένει δασικές εκτάσεις σε ρυμοτιμικά σχέδια Πόλεων , έστω και αν δεν είχαν 

προσυπογραφεί από τον Υπουργό Γεωργίας , εφ’ όσον είχαν εκδοθεί μέχρι την 20ην 

Απριλίου 1967.Προέβλεπε ,όμως ότι τα τυχόν δικαιώματα του Δημοσίου επί των 

άνω δασών δεν θίγονται (Σχ.8) 

Στην διάταξη αυτού του άρθρου στηρίζει το Δημόσιο τον ισχυρισμό του ότι οι 

εκτάσεις αυτές δεν έχουν αναγνωρισθεί ως ιδιωτικές έναντι του Δημοσίου .Ο 

ισχυρισμός αυτός είναι αβάσιμος διά τους κάτωθι λόγους: 

Όταν ο Νόμος λέει «τυχόν δικαιώματα» του Δημοσίου ,εννοεί υφιστάμενα 

δικαιώματα. Στην περίπτωση του ρυμοτομικού σχεδίου της Βαρυμπόπης δεν 

υφίσταντο ιδιοκτησιακά δικαιώματα του Δημοσίου το 1979. 

(α) Διότι με την υπ’ αριθμ.167015/18.12.1936 άδεια πωλήσεως την παρασχεθείσα 

από τον αρμόδιο Υπουργό Γεωργίας (κατ’ αρθ.216 του Ν.4173/1929) (Σχ.1) 

αναγνωρίζεται ότι το Δημόσιο δεν έχει, ούτε αξιώνει ιδιοκτησιακά δικαιώματα επί 

της εκτάσεως των 600 στρεμμάτων του δάσους Κιμπιτζή αφού επιτρέπει την 

πώληση του από τους συνδιακατόχους του στην Κτηματική Εταιρεία Βαρυμπόπη.  

(β) Διότι αρθείσης της αναδασώσεως με το Β.Δ.1.9.1939 (Σχ.2) δεν υπήρχε πλέον, 

κατά την νομικήν έννοιαν, δάσος προ της εντάξεως της περιοχής στο σχέδιο κατά το 

1941, η οποία έγινε με το Κανονιστικό Διάταγμα της 2.12.1941 (Σχ.3) Αρα δεν 

υπήχθη στο σχέδιο δάσος ή δασική έκταση.Αλλά και με νεώτερη νομοθετική 

ρύθμιση λύεται το ιδιοκτησιακό έναντι του Δημοσίου. 

13.Με το άρθρο 4 παρ. 1 εδαφ.α του Ν.3127/17.3.2003 (ΦΕΚ 

Α/67/19.3.2003)(Σχετ.9) προβλέπονται τα ακόλουθα: 

Αυτός που νέμεται ακίνητο , το οποίο βρίσκεται μέσα σε σχέδιο πόλεως,με νόμιμο 

τίτλο (π.χ. συμβόλαιο)από επαχθή αιτία (π.χ. αγοραπωλησία)και το οποίο έχει 

καταρτισθεί και μεταγραφεί μετά την 23.2.1945 για δέκα (10) έτη μέχρι την έναρξη 

ισχύος του νόμου (19.3.2003) ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΟΣ έναντι του ΔΗΜΟΣΙΟΥ, εφόσον 

είναι καλόπιστος νομέας.Δηλαδή να νέμεται αυτός ή ο δικαιοπάροχός του με 

συμβόλαιο που να έχει συνταχθεί και μεταγραφεί μετά τις 23.2.1945 , και πριν από 

τις 18.3.1993 ώστε να έχει συμπληρωθεί η 10ετία μέχρι την 19.3.2003. Η καλή πίστη 

τεκμαίρεται, όταν ο νομέας,χωρίς βαριά αμέλεια έχει την πεποίθηση ότι απέκτησε 

την κυριότητα (αρθ.1042 Α.Κ) 
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14. Με το Ν.4389 /2016 (ΦΕΚ Α 94/27.5.2016) αρθρο 154 παρ. 11 

αντικαταστάθηκαν οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του Ν.3127/2003, και προβλέπουν 

τα ίδια ακριβώς, όπως το άρθρο αυτό από το 2003(Σχ.10) και καταργηθηκε η 

παράγραφος 3. 

15. Με την υπ’ αριθμ.348/30.6.2004 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του 

Κράτους, η οποία έγινε δεκτή στις 2.9.2004 από τον Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου 

Οικονομίας και Οικονομικών εκρίθη ότι:  

α. Οσοι ενεμήθησαν ακίνητα του Δημοσίου θεωρούνται κύριοι έναντι του 

Δημοσίου,εφ’ όσον τα ενεμήθησαν με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις 

περιπτώσεις   α και β της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν.3127/2003 και της 

παραγράφου 2 του άρθρου 4, ήτοι 10ετή νομή με νόμιμο τίτλο από επαχθή αιτία , 

που έχει μεταγραφεί μετά την 23.2.1945 ή 30ετή νομή, για ακίνητα μέχρι 2000 τ.μ 

και για ακίνητα άνω των 2000 τ.μ εφ’ όσον στις 31.12.2002 υπήρχε κτίσμα που 

εκάλυπτε ποσοστό τουλάχιστον 30% του ισχύοντος στην περιοχή συντελεστού 

δόμησης,χωρίς κακή πίστη σε όλες τις άνω περιπτώσεις. 

Τονίζεται ότι το  Δημόσιο βαρύνεται με την απόδειξιν της κακής πίστεως του 

επικαλουμένου κυριότητα νομέως ή του δικαιοπαρόχου του. 

β. Η Κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου στις άνω περιπτώσεις οφείλει να απέχει της 

κτηματολογικής διαδικασίας και να αναγνωρίζει την κυριότητα των νομέων. 

Η γνωμοδότηση αυτή κοινοποιήθηκε προς όλες τις Κτηματικές Υπηρεσίες, τους Γεν. 

Γραμματείς όλων των Διοικητικών Περιφερειών της Χώρας, την Γεν. Δ/νση 

Οικονομικής Επιθεώρησης και στους Οικονομικούς Επιθεωρητές που εποπτεύουν 

τις Κτηματικές Υπηρεσίες με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1055542/5067/Α 0010 της 10ης 

Σεπτεμβρίου 2004 του Υπουργείου Οικονομικών –Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας και 

τους επιστήθηκε η προσοχή για την πιστή τήρησή της. 

Επομένως δεν τίθεται θέμα ιδιοκτησίας του Δημοσίου για τα εντός σχεδίου ακίνητα 

της Βαρυμπόπης. 

 

 

 


