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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αθήνα,  1  Νοεµβρίου 2018 
   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   
   

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  Αρ. Πρωτ.: 175371/2378 
   

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ   
                                  & ∆ΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΠΡΟΣ:  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
   

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ   
   

ΤΜΗΜΑ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ, ∆ΑΣΟΛΟΓΙΟΥ,   
               ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ & ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ   
                                           ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ   
   

Ταχ. ∆/νση    : Τέρµα Αλκµάνος, 115 28 Αθήνα   
Πληροφορίες :  Κ. Τεστέµπαση, Μ. Βλάχου   
Τηλέφωνο: 2131512 128, 109   
Ηλ.Ταχυδροµείο : dasktim@gmail.com   
 
ΘΕΜΑ: Έκδοση αποφάσεων από τις ΕΠ.Ε.Α. 
ΣΧΕΤ.:  1. Ο ν. 3861/2010 "Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις." (ΦΕΚ 112 Α'). 

2. Ο ν. 3889/2010 "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση 
∆ασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις." (ΦΕΚ 182 Α'). 

3. Ο ν. 2690/1999 "Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις." (ΦΕΚ 45 
Α'). 

4. Η ΕΞ 604/2012 (Γ.Υφ.) ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.1/οικ. 10885/02.05.2002 (ΦΕΚ 1476 Β') Υπουργική 
Απόφαση " Ρύθµιση λεπτοµερειακών και τεχνικών θεµάτων για την εφαρµογή του Ν. 3861/2010 
(ΦΕΚ 112 Β΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

5. Η 146776/2459/21.10.2016 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ. «Καθορισµός θεµάτων 
σχετικών µε την παράγραφο 1 εδάφια β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ τού άρθρου 21 τού ν. 3889/2010 όπως 
ισχύει.» (ΦΕΚ 3532 Β΄). 

6. Το 158589/1841/26.07.2017 δικό µας. 
7. Το 165792/225/19.01.2018 δικό µας (Α∆Α: 6ΞΘΘ4653Π8-ΘΘΞ). 

Αναφορικά µε τις διαδικασίες χειρισµού των αποφάσεων των ΕΠ.Ε.Α., σας κάνουµε γνωστά τα 
παρακάτω: 

Οι πράξεις "καθορισµού δασών και δασικών εκτάσεων" εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 
3861/2010 και, εποµένως, για αυτές προκύπτει υποχρέωση ανάρτησής τους στο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια". Η 
ανάρτηση στο διαδίκτυο γίνεται µε µέριµνα του οργάνου που εξέδωσε την πράξη. Η µη ανάρτηση ή η µη 
έγκαιρη ανάρτηση στο διαδίκτυο των αναρτητέων πράξεων, συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα για το όργανο 
που την εξέδωσε ή για τον υπάλληλο, που έχει την ευθύνη για την ανάρτηση (παρ. 1 και 5 του άρθρου 3 ν. 
3861/2010). 

Η λειτουργία των ΕΠ.Ε.Α. διέπεται από τις διατάξεις του "Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας" (παρ. 6 του 
άρθρου 18 του ν. 3889/2010), σύµφωνα µε τον οποίο: 

• ο πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων 
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• διευθύνει τις εργασίες και φροντίζει για την εφαρµογή του νόµου και την εύρυθµη λειτουργία του 
συλλογικού οργάνου 

• η υπογραφή του προέδρου αρκεί για τη νόµιµη υπόσταση κάθε πράξης του συλλογικού οργάνου 
• τα πρακτικά της επιτροπής συντάσσονται από τον γραµµατέα και επικυρώνονται από τον 

πρόεδρο (άρθρα 14 και 15 του ν. 2690/1999). 
Παράλληλα, µε την ΥΑ 146776/2459/21.10.2016 (σχετ. 5), καθορίστηκαν ειδικά θέµατα λειτουργίας των 

ΕΠ.Ε.Α., µεταξύ των οποίων προβλέπεται η σύνταξη πρακτικού ανά συνεδρίαση, για τις εξεταζόµενες από 
την επιτροπή αντιρρήσεις (παρ. 8, Κεφ. 8 της ανωτέρω ΥΑ). 

Κατόπιν των ανωτέρω: 
1. στο πρόγραµµα "∆ιαύγεια" θα αναρτάται το πρακτικό εκάστης συνεδρίασης, το οποίο θα 

συνοδεύεται, απαρέγκλιτα και δεσµευτικά, από όλες τις σχετικές αποφάσεις που λήφθηκαν κατά την 
συγκεκριµένη συνεδρίαση, καθώς και από συνοπτικό πίνακα των υποθέσεων, που εξετάστηκαν και 
λήφθηκαν αποφάσεις, µε βάση τις οδηγίες και τα υποδείγµατα που περιλαµβάνονται στο (7) σχετικό. 
Για συνεδριάσεις στις οποίες δεν ελήφθησαν αποφάσεις, δεν προκύπτει υποχρέωση δηµοσίευσης 
των πρακτικών τους στο πρόγραµµα "∆ιαύγεια". 

2. η δηµοσίευση των πρακτικών συνεδριάσεων των ΕΠ.Ε.Α. στο πρόγραµµα "∆ιαύγεια" γίνεται µε 
µέριµνα και ευθύνη του προέδρου, από τον γραµµατέα της κάθε επιτροπής. 

Στα πλαίσια αυτά, οι πρόεδροι των επιτροπών, θα απευθύνονται στην Οµάδα ∆ιοίκησης Έργου 
"∆ιαύγεια" (Ο.∆.Ε. ∆ιαύγεια) της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, ως καθ' ύλην αρµόδια, προκειµένου να 
τους χορηγηγούνται οι κωδικοί πρόσβασης, που απαιτούνται, καθώς και για την επίλυση οποιουδήποτε 
διαδικαστικού, τεχνικού ή οργανωτικού θέµατος (σχετ. 4). 

Σηµειώνεται ότι η ενηµέρωση των πολιτών για τις αποφάσεις που εκδίδονται, θα γίνεται µε απλό 
έγγραφο γνωστοποίησης του Αριθµού ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης (Α∆Α) του ανωτέρω πρακτικού, που τις 
περιλαµβάνει και µε βάση τον οποίο θα µπορεί να αναζητείται από µέρους τους, διαδικτυακά, η Απόφαση 
της ΕΠ.Ε.Α. που τους αφορά.  

Τέλος, ο συνοπτικός κατάλογος µε τις αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α., που αποστέλλεται από τον γραµµατέα 
της κάθε επιτροπής στην αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ασών (παρ. 5.5, Κεφ. 5 του σχετ. 5), θα συµπληρωθεί µε 
στήλη, στην οποία θα αναφέρεται ο αριθµός διαδικτυακής ανάρτησης (Α∆Α), µε την οποία αναρτήθηκε στο 
πρόγραµµα "∆ιαύγεια" το πρακτικό που αφορά την κάθε απόφαση. 

Οι ∆ιευθύνσεις Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών παρακαλούνται για την άµεση ενηµέρωση των 
προέδρων των ΕΠ.Ε.Α., προκειµένου για την κατά το δυνατόν συντοµότερο ολοκλήρωση του έργου τους. 

   
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ   
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.    

 
 

Σταύρος Τσιλίκουνας 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 

  

Κ. Τεστέµπαση 
ΠΕ Γεωτεχνικών-∆ασολόγος                  

Μ. Βλάχου 
ΤΕ ∆ασοπόνων                   
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
 
ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

∆ιευθύνσεις Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων 
Έδρες τους 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Γρ. Αναπληρωτή Υπουργού κου Σ. Φάµελλου 
2. Γρ. Γενικής Γραµµατέως Περιβάλλοντος Υ.Π.ΕΝ. κας Χ. Μπαριτάκη     
3. Υπουργείο ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης 
• ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης/Τµήµα ∆ιαφάνειας και Ανοικτής ∆ιακυβέρνησης 
• ∆ιεύθυνση ∆οµών, ∆ιαδικασιών και Αρχείων/Τµήµα ∆ιαδικασιών 

4. "Ελληνικό Κτηµατολόγιο" 
5. Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις 
• Συντονιστές Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων 
• Γενικούς ∆ιευθυντές ∆ασών  
• ∆ιευθύνσεις ∆ασών Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων 
    Έδρες τους 

   
  Εσωτερική διανοµή: Γραφείο Προϊσταµένου Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ασών & ∆ασικού Περιβάλλοντος 
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