
 

                

                           

                                                          

ΘΕΜΑ: Αποδοχή της αριθ. 186/2016 γνωμοδότησης του Γ΄ Τμήματος του Νομικού 

Συμβουλίου του Κράτους. 

ΣΧΕΤ.: Το αριθ. 231-3041/101557 έγγραφο του γραφείου Ν.Σ.τ.Κ. του ΥΠΕΝ. 

 

 Διαβιβάζουμε την αριθ. 186/2016 γνωμοδότηση του Ν.Σ.τ.Κ. που αφορά στη φύση, το 

πεδίο, την έκταση και το αντικείμενο των ελέγχων του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. στα πλαίσια των διατάξεων 

του ν. 3074/2002 (ΦΕΚ Α΄296) και ειδικότερα στην εφαρμογή του άρθρου 14 του ν. 998/1979, 

την οποία αποδεχόμαστε. 

Με τη γνωμοδότηση, επί των ερωτημάτων που τέθηκαν στο Νομικό Συμβούλιο του 

Κράτους, αυτό γνωμοδότησε ως εξής:  

Επί των σχετικών ερωτημάτων, όπως αυτά διατυπώνονται στη γνωμοδότηση, γίνεται 

δεκτό ότι, το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., στο πλαίσιο των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων του και της αποστολής του, 

μπορεί να εξετάζει και υποθέσεις που αποτελούν αντικείμενο και αποκλειστική αρμοδιότητα 

των Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων, όπως και τις πράξεις χαρακτηρισμού, με τη 

χρήση οιασδήποτε προβλεπόμενης μεθοδολογίας, και να κάνει σχετικές κρίσεις, εφ΄ όσον τούτο 

κρίνεται από τα όργανά του αναγκαίο για τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης ελέγχου, αφού, 

άλλωστε, ο σκοπός λειτουργίας και οι αρμοδιότητες των δύο οργάνων παρίστανται κατά νόμο 

διακριτές. 

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την ερμηνεία των διατάξεων, σύμφωνα με τη σκέψη 13 

της γνωμοδότησης, το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. μπορεί να προβαίνει σε έρευνα των σχετικών υποθέσεων 

χαρακτηρισμού, όπως έχει το δικαίωμα για την κατά το νόμο άσκηση των ελεγκτικών 

αρμοδιοτήτων του στο πλαίσιο πάντοτε της αποστολής του για τον εντοπισμό φαινομένων όπως 

η κακοδιοίκηση ή η μη εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Διοίκησης, προκειμένου να 

προτείνει λύσεις, βελτιώσεις της νομοθεσίας, καθώς και λήψη σχετικών μέτρων και πρακτικών. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & 

ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΑ 

ΔΑΣΙΚΑ ΕΔΑΦΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

Ταχ.Δ/νση        : Τέρμα Αλκμάνος 
Τ.Κ.                  : 115 28 - Ιλίσια  

Πληρ. :             : Αγγέλη Γεωργία 

Τηλ.                  : 210-2124538 

FAX                  : 210-5244135 
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Τα αρμόδια δασικά όργανα οπωσδήποτε δεν υπέχουν καμία υποχρέωση ανάκλησης των 

επίμαχων πράξεων χαρακτηρισμού βάσει των προτάσεων της έκθεσης ελέγχου, οι οποίες, 

άλλωστε, σε κάθε περίπτωση, δεν δεσμεύουν τη Διοίκηση, καθόσον, σύμφωνα με την πάγια 

νομολογία του ΣτΕ αυτές είναι αμετάκλητες και δεσμεύουν τα διοικητικά όργανα, όπως και τους 

ενδιαφερόμενους, μη δυνάμενες να ανακληθούν ή τροποποιηθούν ούτε και για τυπικούς λόγους 

νομιμότητας, αφού, μετά την έκδοσή τους υπόκεινται σε ακύρωση ή μεταρρύθμιση μόνο από τις 

αρμόδιες Επιτροπές Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (ήδη Τεχνικές Επιτροπές 

Αντιρρήσεων) κατά τη θεσπιζόμενη από το νόμο ενδικοφανή διαδικασία. Εξαιρετικώς, σχετική 

ευχέρεια ανάκλησης των πράξεων χαρακτηρισμού από τα αρμόδια όργανα μπορεί να προκύπτει 

εάν στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, κατά την ουσιαστική κρίση της Διοίκησης, με βάση 

επιστημονικά και τεχνικά στοιχεία, ότι καταλείπονται σοβαρές αμφιβολίες, ως προς την 

ταυτότητα της έκτασης που έχει αποτελέσει αντικείμενο του χαρακτηρισμού εξαιτίας 

σημαντικών ατελειών του διαγράμματος, αντιφατικού περιεχομένου και σημαντικών 

αναντιστοιχιών μεταξύ της πράξης και του διαγράμματος.   

 Παρακαλούμε την παρούσα να κοινοποιήσετε στις δασικές υπηρεσίες της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησής σας, για γνώση και εφαρμογή.    

 

                                                                                                        Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

                                                                                                         Περιβάλλοντος και Ενέργειας  

                                                  

 

                                                                                               ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 

 

Ι.  Αποδέκτες προς ενέργεια        

                                                                                

    Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας 

    Γενικές Δ/νσεις Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων                                                      

                  Έδρες τους     

      (για την κοινοποίηση της παρούσης στις Δασικές Υπηρεσίες 

         ευθύνης της για εφαρμογή) 

 

ΙΙ. Αποδέκτες προς κοινοποίηση      

                                                               

1) Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

- Γραφείο Υπουργού 

- Γραφείο Αν. Υπουργού 

- Γραφείο Γενικής Γραμματέως 

(κ. Μπαριτάκη Χριστίνας) 

Μεσογείων 119 

 

2) Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 
Κεντρική Υπηρεσία 

   Ακαδημίας 68 

    10678 Αθήνα 

 

3) Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας                      

     Γρ. Νομικού Συμβούλου    

                   Αμαλιάδος 29                                                                                                                 

                   ΤΚ 115 23 

        4)   Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών  

            Δημοσίας Διοίκησης  

            Δ/νση Διοικ. Υποστήριξης 
            Συγγρού 60 

           ΤΚ 117 42 Αθήνα 

 

5) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας 

Γραφεία Συντονιστών 

                  Έδρες τους 

 

6) Γενική Δ/νση Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών 

& Αγροπεριβάλλοντος 

         Ενταύθα 

 

7) Δ/νσεις της Γενικής Δ/νσης  Ανάπτυξης & Προστασίας  

Δασών & Αγροπεριβάλλοντος 
                 Ενταύθα 
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