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Αθήνα 24 / 09 / 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αριθ. Πρωτ.: 130229/5005
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ &
Περιφερειών της Χώρας
ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Γενικές Δ/νσεις Δασών
-ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ &
& Αγροτικών Υποθέσεων
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Έδρες τους
Ταχ. Δ/νση
: Χαλκοκονδύλη 31
Τ.Κ.
: 101 64 Αθήνα
Πληροφορίες : Αντώνιος Καπετάνιος
Τηλ.
: 210-2124661
FAX
: 210-5244135
Email: prostasiadason@minagric.gr

Θέμα: «Ενέργειες επί δικαστικών αποφάσεων που αναφέρονται στη μη νόμιμη σύνθεση της
Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων, λόγω της συμμετοχής δικαστικού σε αυτές»
Σχετ. :
Σας κάνουμε γνωστό ότι με την αριθ. 137/2015 απόφαση ΣτΕ παραπέμφθηκε προς εκδίκαση
στην επταμελή σύνθεση του Τμήματος υπόθεση που αφορούσε στη συγκρότηση με νόμιμη
σύνθεση της Β’θμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων λόγω της συμμετοχής του
δικαστικού σε αυτήν. Κατ’ αντιστοιχίαν, τα ίδια ισχύουν και για τη σύνθεση της Α΄θμιας Επιτροπής
Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων, που πλέον, μετά την ισχύ του νόμου 4280/2014, ονομάζεται
Επιτροπή Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων και σε αυτήν εξαντλείται το δικαίωμα ενστάσεων
των πολιτών επί πράξεων χαρακτηρισμού των δασαρχών κατά την εφαρμογή του άρθρου 14 του
νόμου 998/1979 ως ισχύει, χωρίς τη δυνατότητα συνέχισης της διαδικασίας σε δεύτερο βαθμό.
Μέχρι την έκδοση απόφασης από το Τμήμα ΣτΕ με την επταμελή σύνθεση, οι σχετικές διατάξεις
της δασικής νομοθεσίας, που αφορούν στη σύνθεση και συγκρότηση της Επιτροπής Επίλυσης
Δασικών Αμφισβητήσεων (άρθρο 10 νόμου 998/1979 όπως ισχύει), εφαρμόζονται ως έχουν.
Επί δικαστικών αποφάσεων Διοικητικών Εφετείων της χώρας, που αφορούν στην εκδίκαση
προσφυγών επί πράξεων χαρακτηρισμού των δασαρχών, παρατηρήθηκε ότι οι περισσότερες εξ
αυτών αναβάλλουν την εκδίκαση των υποθέσεων, όταν καλούνται ν’ αποφανθούν επί της
νομίμου συνθέσεως της Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων, μέχρι ν’ αποφασίσει το
Τμήμα ΣτΕ με την επταμελή σύνθεση, ώστε στη συνέχεια αναλόγως να κρίνουν. Στις περιπτώσεις
αυτές, ακολουθώντας το διατακτικό, θ’ αναμένετε την εκδίκαση της υπόθεσης όταν
επαναπροσδιοριστεί, για τις ενέργειές σας. Υπάρχουν όμως και δικαστικές αποφάσεις που
εκδικάζουν τις υποθέσεις και ακυρώνουν αποφάσεις της Επιτροπής Επίλυσης Δασικών
Αμφισβητήσεων λόγω κακής σύνθεσής τους (συμμετοχή σε αυτές δικαστικού). Στις περιπτώσεις
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αυτές θ’ απευθύνεστε άνευ ετέρου στο αρμόδιο δικαστικό γραφείο για τις ενέργειές του σχετικά
με την κατάθεση έφεσης. Σας επισημαίνουμε ότι η προθεσμία κατάθεσης της έφεσης είναι ένα
έτος από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης, όταν η απόφαση έχει κοινοποιηθεί, και
εξήντα ημέρες όταν έχει επιδοθεί με δικαστικό επιμελητή.
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
1.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
2. Γραφεία Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας
Έδρες τους

Εσωτερική διανομή
Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Αγροπεριβάλλοντος
Ενταύθα

