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Θεσσαλονίκη, 10/12/2012

ΘΕΜΑ: Αίτημα παροχής διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή της εγκυκλίου 97870/2248/7-5-
2009 της Υπηρεσίας σας

Η εταιρεία μας έχει αναλάβει πραγματογνωμοσύνες – εκθέσεις φωτοερμηνείας για περιπτώσεις οι 
οποίες κατ' αρχάς φαίνεται ότι εμπίπτουν στη διαδικασία του άρθρου 12 ν. 3208/30 (δασωθέντες 
αγροί).  Εν  τούτοις,  τόσο  κατά  την  εκκίνηση  της  διαδικασίας  αυτής,  όσο  και  κατά  την  κρίση 
υποθέσεων στις Α' Ε.Ε.Δ.Α. παρατηρούνται προβλήματα σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής 
της παραπάνω εγκυκλίου. Παρακαλούμε, λοιπόν, για την παροχή των παρακάτω διευκρινίσεων, 
όσον αφορά την παραπάνω εγκύκλιο, και ειδικότερα:

α) Εάν  σε  περίπτωση  ύπαρξης  διαθήκης ως  τίτλου  κυριότητας  απαιτείται  και  η  ύπαρξη 
αποδοχής κληρονομιάς πριν από την κρίσιμη ημερομηνία της 23ης Φεβρουαρίου 1946

β) Εάν  μετά  την  έκδοση  απόφασης  από  την  Α'  Ε.Ε.Δ.Α.  η  οποία  έκρινε  την  επανεξέταση 
τελεσίδικης πράξης χαρακτηρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 και τις  παρ. 1 & 2 
του άρθρου 35 ν.3698/2008, υπάρχει δυνατότητα προσφυγής στη Β' Ε.Ε.Δ.Α.

γ) Εάν η Α' Ε.Ε.Δ.Α., στην οποία εισάγεται αυτοδίκαια η κρίση των σχετικών υποθέσεων, εξετάζει 
αποκλειστικά και  μόνο τον χαρακτήρα της έκτασης (ενδικοφανής διαδικασία χαρακτηρισμού), ή 
εάν είναι αρμόδια και για την εξέταση θεμάτων που αφορούν τους τίτλους κυριότητας (ταυτοποίηση 
έκτασης, εγκυρότητα τίτλων κ.λπ)

δ) Εάν συνεχίζει να ισχύει η προϋπόθεση της εμφάνισης της έκτασης με αγροτική μορφή  είτε 
στις  Α/Φ  λήψης  1945,  είτε  στις  Α/Φ  λήψης  1960,  καθώς  και  κατά  πόσο  επηρεάζει  την 
προϋπόθεση  αυτή  τυχόν  ύπαρξη  προγενέστερων  στοιχείων  (π.χ.  Α/Φ  1937, 
περιγραφή/χαρακτηρισμός έκτασης ως “δασώδους”, “χέρσου αγρού” κ.λπ στους τίτλους κυριότητας 
κ.ά.)
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