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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ & 

ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ & 

ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΤΡΕΠΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΑ 

∆ΑΣΙΚΑ Ε∆ΑΦΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

 

 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ  

 
 
Αθήνα:  2 – 4 – 2015  

 

Αρ. Πρωτ.: 123819/1847                             

Ταχ. ∆/νση      : Χαλκοκονδύλη 31                                                     

Ταχ. Κώδικας : 101 64  Αθήνα                                                                     
Πληροφορίες  : Γρ. ∆/ντή                                

Τηλέφωνο       : 210 212 4693 

FAX                 : 210 5244 135 

 

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 

∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
(α) Γρ. Γενικών Γραµµατέων 
(β) Γενικές ∆/νσεις ∆ασών 
     & Αγροτικών Υποθέσεων  
          Έδρες τους  

 ΚΟΙΝ:  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 

∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
Γενικές ∆/νσεις ∆ασών 
& Αγροτικών Υποθέσεων 
∆/νσεις Συντονισµού & Επιθεώρησης 
∆ασών  
          Έδρες τους               

ΘΕΜΑ: 
Περί των εκκρεµών υποθέσεων χαρακτηρισµού 
ενώπιον των Β΄/βάθµιων Ε.Ε.∆.Α. 

ΣΧΕΤ:  

 
 
Αναφορικά µε το θέµα και συµφώνως των οριζοµένων της παραγράφου 2 του άρθρου 52 

«Μεταβατικές διατάξεις» του νόµου 4280/2014 (ΦΕΚ 159Α/8-8-2014), οι εκκρεµείς υποθέσεις 
χαρακτηρισµού εκτάσεων του άρθρου 14 του νόµου 998/1979 ενώπιον των Β/βάθµιων Επιτροπών 
Επιλύσεως ∆ασικών Αµφισβητήσεων ολοκληρώνονται εντός εξαµήνου από ενάρξεως του ανωτέρω 
νόµου. 

Καθόσον παρήλθε η εκ του νόµου εξάµηνη προθεσµία, οι Γραµµατείς των Β/βάθµιων 
Ε.Ε.∆.Α. επιστρέφουν στα αρµόδια ∆ασαρχεία/∆/νσεις ∆ασών (άνευ ∆ασαρχείων) τους φακέλους των 
υποθέσεων που εκκρεµούν, ενηµερώνοντας παράλληλα τις ∆/νσεις ∆ασών Νοµών και ∆/νσεις 
Συντονισµού & Επιθεώρησης ∆ασών των οικείων Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων περί της µη 
εξέτασης αυτών. ∆οθείσης της δυνατότητας αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον των ∆ιοικητικών 
∆ικαστηρίων, στις περιπτώσεις των υπηρεσιών που δεν προέβησαν στις προβλεπόµενες ενέργειες,  
παρακαλείστε για την υποβολή αιτήσεων ακύρωσης ενώπιον των αρµοδίων ∆ικαστηρίων, σε 
συνεργασία µε τα κατά τόπους αρµόδια ∆ικαστικά Γραφεία, προς διασφάλιση και προάσπιση των 
συµφερόντων του ∆ηµοσίου και ταυτοχρόνως την ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων - πολιτών. 

   Για τις υποθέσεις αντιρρήσεων που εξετάστηκαν από τις Β/βάθµιες Ε.Ε.∆.Α., παρακαλούµε 
όπως ενηµερωθούν οι Γραµµατείς των Επιτροπών προς επίσπευση των διαδικασιών έκδοσης των 
σχετικών Αποφάσεων.   
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  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.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ∆/ΝΣΗΣ 

 

 

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ 
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