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1)Τις ∆/νσεις Συν/σµου & Επιθ/σης ∆ασών
των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων της χώρας
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Στο Υπουργείο

Κοιν.:

Γραφείο Νοµικού Συµβούλου στο Υπουργείο
Αµαλιάδος 29, Αθήνα

Θέµα : Ενηµέρωση σχετικά µε το περιεχόµενο της κατ’αρθρ. 129 Κ∆∆/µιας έκθεσης υπηρεσιακών
απόψεων της διοίκησης προς τα διοικητικά δικαστήρια ουσίας
Σας αποστέλλουµε το υπ’αριθ. 231-2062/100163/19-4-2016 έγγραφο του Γραφείου Νοµικού
Συµβούλου του Υπουργείου, που αφορά το ως άνω θέµα, και παρακαλούµε για την εφαρµογή των
διαλαµβανόµενων σ’αυτό, σε συνεργασία µε τα Γραφεία Νοµικού Συµβούλου (Αθήνας και
Θεσσαλονίκης) και τα δικαστικά γραφεία της επαρχίας, διευκρινίζοντας τα εξής:
Οι πράξεις που εκδίδουν οι αρµόδιες δασικές αρχές και δηµιουργούν διοικητικές διαφορές,
υπαγόµενες στη δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων, είναι, ως επί το πλείστον, ακυρωτικές
διαφορές (ήδη οι αποφάσεις κατεδάφισης και τα ΠΕΕΑ µετά τον ν. 3659/08, οι πράξεις που
εκδίδονται για τον χαρακτηρισµό εκτάσεων κατά το άρθρο 14 ν. 998/79 και οι πράξεις για την
κήρυξη εκτάσεων ως αναδασωτέων κατά τα άρθρα 38 και 41 του ίδιου νόµου).
Στις ανωτέρω ακυρωτικές διαφορές δεν έχει εφαρµογή το συνηµµένο ως άνω έγγραφο, το
οποίο αφορά µόνο τις διοικητικές διαφορές ουσίας, που άγονται ενώπιον του ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου µε την άσκηση προσφυγής ή αγωγής.
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την αρµοδιότητα των δασικών αρχών, οι εν λόγω διαφορές ουσίας
αφορούν κυρίως ΠΕΕΑ προ της εισαγωγής του ν. 3659/08 (αρθρ. 49 παρ. 3) καθώς και λοιπά
πρόστιµα του ∆ασάρχη, που προσβάλλονται µε προσφυγή ενώπιον των ∆ιοικητικών Πρωτοδικείων.
Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να περιλαµβάνετε στην έκθεση υπηρεσιακών απόψεων µαζί µε
το αίτηµα για απόρριψη του σχετικού ένδικου βοηθήµατος και αίτηµα για επιδίκαση της δικαστικής
δαπάνης του ∆ηµοσίου σε βάρος του αντιδίκου του.
Τέλος, διαφορές ουσίας αποτελούν οµοίως και οι αγωγές κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου, που
ασκούνται ενώπιον των ∆ιοικητικών Πρωτοδικείων, για τις οποίες πριν την σύνταξη και αποστολή
της σχετικής έκθεσης υπηρεσιακών απόψεων προς το αρµόδιο δικαστήριο, θα πρέπει να
συνεννοείστε πάντα µε τον χειριζόµενο την υπόθεση δικαστικό πληρεξούσιο.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗΣ
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