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Παροχή οδηγιών
αριθ. 65303/749/2-10-2014 έγγραφο της Γενικής ∆/νσης ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας

Στα πλαίσια υποβολής ερωτηµάτων των δασικών υπηρεσιών, αναφορικά µε τη λειτουργία ή
µη των Α/βάθµιων Επιτροπών Επίλυσης ∆ασικών Αµφισβητήσεων, παρέχουµε την κάτωθι οδηγία:
Κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του νόµου 4280/2014 (ΦΕΚ 159Α΄)
συγκροτούνται µε απόφαση, του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, µία
ή περισσότερες Επιτροπές Επιλύσεως ∆ασικών Αµφισβητήσεων µε τη σύνθεση και τα καθήκοντα
που ορίζονται στη διάταξη. Μετά την ισχύ της ανωτέρω διατάξεως παύουν να λειτουργούν οι
προβλεπόµενες από την προηγούµενη διάταξη του άρθρου 14 του νόµου 998/1979, Α/βάθµιες
Ε.Ε.∆.Α. Οι Γραµµατείς αυτών οφείλουν και πρέπει να έχουν ενηµερώσει το πρωτόκολλο που
τηρούσαν για όλες τις υποθέσεις τους (είτε παραµένουν σε εκκρεµότητα, είτε έχουν επιλυθεί κατά
την ενδικοφανή διαδικασία), και στο µεταβατικό στάδιο µέχρι τη συγκρότηση των
προαναφερόµενων Επιτροπών, µε τη νέα διάταξη, να παραδώσουν το πρωτόκολλο στους ∆/ντές
∆ασών των αντιστοίχως περιφερειακών ενοτήτων, καθιστώντας τους γνώστες για την πορεία των
υποθέσεων. Ακολούθως, οι ∆/ντές ∆ασών ενηµερώνουν τα ∆ασαρχεία περιοχής αρµοδιότητός
τους, σχετικά µε την υποβολή ή µη αντιρρήσεων επί των εκδοθεισών πράξεων χαρακτηρισµού,
προκειµένου οι κατά τόπους ∆ασάρχες να χορηγούν πιστοποιητικά περί της συνδροµής του
οριστικού και αµετάκλητου χαρακτηρισµού εκτάσεων, ως ορίζεται στη διάταξη της παραγράφου 6
του άρθρου 34 του νόµου 4280/2014.
Τέλος, παρακαλούµε όπως η παρούσα κοινοποιηθεί στις δασικές υπηρεσίες των αντιστοίχως
περιοχών δικαιοδοσίας σας, προς ενηµέρωση και εφαρµογή της, στα πλαίσια ασκήσεως των
αρµοδιοτήτων τους.
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