
 

 

 

        Αθήνα        1  /  10 / 2015 

        Αριθ. Πρωτ.:  οικ. 130150/5234 

  

 

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 

  Περιφερειών της Χώρας  

1. Γραφεία Συντονιστών των 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της     

                         χώρας  

2.      Γενικές  Δ/νσεις Δασών  

           & Αγροτικών Υποθέσεων                    

 Έδρες τους 

                                           

 

 

 

               

Θέμα:  «Ενέργειες επί δικαστικών αποφάσεων που αναφέρονται στη μη νόμιμη σύνθεση της 

Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων, λόγω της συμμετοχής δικαστικού σε αυτές»  

Σχετ. :  αριθ. 130229/5005/24-9-2015 εγκύκλιος της υπηρεσίας μας 

 

     Κατόπιν της ανωτέρω σχετικής, με την οποία παρείχαμε οδηγίες χειρισμού των υποθέσεων 

χαρακτηρισμού εκτάσεων που κρίθηκαν λόγω κακής σύνθεσης της Επιτροπής Επίλυσης Δασικών 

Αμφισβητήσεων, με τη συμμετοχή του δικαστικού λειτουργού σε αυτές, υπήρξε ενημέρωσή μας  

(σήμερα την 1
η
-10-2015) ότι εκδόθηκαν οι αριθ. 3036/2015 και 30137/2015 του Ε΄ Τμήματος του 

ΣτΕ με επταμελή σύνθεση, σύμφωνα με τις οποίες κρίνεται μη νόμιμη ως αντίθετη στις 

συνταγματικές διατάξεις η συμμετοχή δικαστικού λειτουργού στις Επιτροπές του άρθρου 10 του 

νόμου 998/1979 ως ισχύει. 

     Μετά τούτων θα πρέπει η διοίκηση να συμμορφωθεί και να εξαιρέσει τον δικαστικό λειτουργό 

από τις Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων. Η συμμόρφωση με τις δικαστικές 

αποφάσεις είναι αποθετική, δηλαδή υπάρχει απαγόρευση επανέκδοσης πράξης με ίδιο 

περιεχόμενο, με εκείνο που κρίθηκε, με ίδια τυπική ή ουσιαστική πλημμέλεια. 

     Σε εφαρμογή των ανωτέρω αποφάσεων πρέπει ν’ ανακαλέσετε τη συγκρότηση των 

υφισταμένων Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων, όπου σε αυτές συμμετείχε 

δικαστικός λειτουργός ως πρόεδρος, και να επανασυγκροτήσετε νέες, με τη συμμετοχή, αντί του 

δικαστικού λειτουργού, ενός εκ των οριζομένων προσώπων στη διάταξη της παραγράφου 3 του 

άρθρου 10 του νόμου 998/1979 ως ισχύει, ακολουθώντας τη σειρά επιλογής που καθορίζεται από 

τη διάταξη στην παράθεση αυτών.   

     Μετά την έκδοση της παρούσας παύει να ισχύει η αριθ. 130229/5005/24-9-2015 εγκύκλιος της 

υπηρεσίας μας. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ &  

ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

-ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ & 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Ταχ. Δ/νση          : Χαλκοκονδύλη 31  

Τ.Κ.                    : 101 64 Αθήνα  

Πληροφορίες      : Αντώνιος Καπετάνιος    

Τηλ.                    : 210-2124661 

FAX                    : 210-5244135 

Email: prostasiadason@minagric.gr 

 

ΑΔΑ: 6ΙΞΓ465ΦΘΗ-ΩΗ2



     Παρακαλούμε να κοινοποιήσετε την παρούσα στις δασικές υπηρεσίες της αποκεντρωμένης 

διοίκησής σας για την εφαρμογή της. 

                                                                                

                                                                                       Ο Γενικός Διευθυντής Δασών 

                                                                                                   

                                                                                        Κωνσταντίνος Δημόπουλος 

 

 

 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση 

 

Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

   α. Γραφείο Υπουργού 

       Μεσογείων 119-10192 Αθήνα 

   β. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού κ. Ιωάννη Τσιρώνη  

       Αμαλιάδος 17-11523 Αθήνα 

  γ. Γραφείο Γενικής Γραμματέως κας Χριστίνας Μπαριτάκη 

       Μεσογείων 119-10192 Αθήνα 

 

 

 

 

Εσωτερική διανομή 

 

Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Αγροπεριβάλλοντος 

                             Ενταύθα        
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