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ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 31
ΑΘΗΝΑ

    Πληρ. Αντιγόνη Καραδόντα
    Τηλ. 6987 952 248

ΠΡΟΣ: Ως ο Π.Δ.   

Θέμα: Περί των εκκρεμών υποθέσεων 
χαρακτηρισμού ενώπιον των Β/θμιων  Ε.Ε.Δ.Α
Σχετ.: Η με αριθμ. 123819/1847/2015 
(ΑΔΑ:7ΟΧΤ465ΦΘΗ-Π3Π) εγκύκλιος 

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στο θέμα, θέτουμε υπόψη
σας τα παρακάτω: 
1. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 52 του Ν. 4280/2014, τέθηκε ως χρονικό διάστημα

ολοκλήρωσης των εκκρεμών υποθέσεων ενώπιον των Β/θμιών Ε.Ε.Δ.Α, το διάστημα των έξι
(6)  μηνών  (μη  αποκλειστική  προθεσμία) από  την  ημερομηνία  δημοσίευσης  του
προαναφερόμενου  Νόμου,  τιθέμενης  της  προϋπόθεσης  καταβολής  υπέρ  του  Πράσινου
Ταμείου, του παραβόλου του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις
διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4280/2014. 

2. Από  τις  κείμενες  διατάξεις  δεν  προκύπτει  ότι  υπάρχει  πρόβλεψη,  στην  περίπτωση  μη
ολοκλήρωσης  της  ενδικοφανούς  διαδιακασίας,  ενώ  κάθε  λεπτρομέρεια  θα  καθορισθεί  με
Υπουργική απόφαση (σχετ. Άρθρο 52 του Ν. 4280/2014)

3. Με  την  ανωτέρω  σχετική,  δίνεται  εντολή  –  οδηγία,  περί  επιστροφής  των  εκκρεμών
υποθέσεων  στα  αρμόδια  Δασαρχεία,  προκειμένου  να  ασκηθούν  προσφυγές  ενώπιον  των
αρμοδίων Διοικητικών Εφετείων, στις περιπτώσεις που οι Υπηρεσίες δεν προέβησαν στις
προβλεπόμενες ενέργειες, χωρίς η διαδικασία αυτή να προβλέπεται, αναφέρεται ή στηρίζεται
σε καμία νομική διάταξη 

4. Δεν λαμβάνεται υπόψη ότι το χρονικό διάστημα άσκησης αντιρρήσεων – προσφυγών ενώπιον
των αρμόδιων Διοικητικών Εφετείων είναι οι εξήντα μέρες (60). 

5. Ανά Β/θμια, ο αριθμός των εκκρεμών υποθέσεων είναι πολύ μεγάλος (σε κάποιες ανέρχεται
και  στον  αριθμό  των 650)  και  με  δεδομένα  της  εναλλαγής  των Δικαστικών Λειτουργών
καθώς και του γεγονότος ότι η απόφαση καθορισμού του σχετικού παραβόλου εκδόθηκε περί
το τέλος του έτους 2014, κατέστησαν αδύνατη την εξέταση των προσφυγών αυτών εντός του
τιθέμενου εκ του Νόμου χρονικού διαστήματος των έξι (6) μηνών. 

6. Με την προαναφερόμενη σχετική εγκύκλιο και με δεδομένο το χρονικό διάστημα άσκησης
προσφυγής ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, στερείται τόσο από την Διοίκηση όσο και
από τους πολίτες η εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό των εκκρεμών υποθέσεων. 

7. Ο  όγκος  των  εκκρεμών  υποθέσεων  είναι  πολύ  μεγάλος  και  τα  αρμόδια  Δασαρχεία  θα
επιφορτισθούν με πολύ μεγάλο όγκο εργασίας, αφού στα πλαίσια της χρηστής Διοίκησης  θα
πρέπει  να  γίνει  ενημέρωση  όλων  των  πολιτών.  Στην  περίπτωση  δε,  που  η  Διοίκηση
προχωρήσει  σε  προσφυγή  χωρίς  την  ενημέρωση  των  πολιτών  ελοχεύει  ο  κίνδυνος  της
απόρριψης των υποθέσεων ή επανυποβολής των, προκειμένου να ενημερωθεί και το άλλο
μέρος, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση. 

8. Από  τους  οργανισμούς  των  Αποκεντρωμένων  Διοικήσεων,  νομιμοποίηση  για  την  άσκηση
προσφυγής ενώπιον των Διοικητικών Εφετείων έχει ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης ή ο έχων μεταβιβασθεί το δικαίωμα υπογραφής “Με εντολή Γ.Γ.” 
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9. Υπάρχουν  περιπτώσεις  όπου  οι  πολίτες  έχουν  πληρώσει  το  αναλογούν  παράβολο
προκειμένου να εκδικασθεί η υπόθεση – προσφυγή, χωρίς όμως αυτό να γίνει λόγω τεχνικών
δυσλειτουργιών (π.χ. αλλαγή των Δικαστικών Λειτουργών εν μέσω του χρονικού διαστήματος
και μη έγκαιρη ανάληψη καθηκόντων από τους νέους)

Και  τέλος και  κατά την άποψη της Ένωσης μας,  το βασικότερο,   με  βάση το Διοικητικό
Δίκαιο, στην περίπτωση  που κάτι δεν προβλέπεται από νομικές διατάξεις, δεν μπορεί να
υποκατασταθεί  από  μια  εγκύκλιο,  όταν  μάλιστα  προβλέπεται  η  έκδοση  της  σχετικής
Υπουργικής απόφασης, στις κείμενες διατάξεις. 

Λαμβάνοντας υπόψη, τα προαναφερόμενα, παρακαλείται η Γενική Δ/νση όπως μεριμνήσει για
την έκδοση νομοθετικής ρύθμισης, στην οποία θα προβλέπεται και θα επιλύεται με σαφήνεια
το θέμα των εκκρεμών υποθέσεων ενώπιον των Β/θμιων Ε.Ε.Δ.Α. 

Η  Ένωσή  μας,  έχει  την  άποψη,  ότι  θα  μπορούσε  η  νομοθετική  ρύθμιση  να  έχει  την
κατεύθυνση της επιστροφής των υποθέσεων στην ήδη λειτουργούσα Ε.Ε.Δ.Α, ώστε αυτές να
εξεταστούν σε δεύτερο βαθμό και στη συνέχεια να δίνεται η δυνατότητα άσκησης προσφυγών
τόσο στη Διοίκηση όσο και στους πολίτες ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Εφετείων, ή
στην παράταση λειτουργίας των Β/θμίων Ε.Ε.Δ.Α., ώστε να εξεταστούν και ολολκληρωθούν
οι ήδη εκκρεμείς υποθέσεις.

Παρακαλούμε  για  την  άμεση  διευθέτηση  του  θέματος,  προκειμένου  να  αποφευχθούν
δυσάρεστα φαινόμενα . 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. Γραφείο Υπουργού κ. Τσιρώνη
2. Γενική Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος

- Γραφείο Γεν. Διεθυντή
- Δ/νση Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος
   Τμήμα Επιτρεπτών Επεμβάσεων

3. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα
- Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρηση Δασών
Κοινοποίηση

1. Δ/νσεις Δασών
2. Δασαρχεία
3. Μέλη Ε.Ε.Δ.Υ.
4. ΟΔΕΔΥ
5. ΕΔΑΔΙΜΑΘ
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