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ΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

(ΤΜΗΜΑ Β΄)

Αποτελούμενο από τα μέλη του: …., Εφέτη Δ.Δ., Προεδρεύοντα δυνάμει της

ΠΠΡ5/24.3.2021 πράξης του Προϊσταμένου Προέδρου του Δικαστηρίου, …. και ….,

Εφέτες Δ.Δ.

Συνεδρίασε δημόσια, στο ακροατήριό του στα Χανιά, στις 10 Ιουνίου 2021,

ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30΄, με γραμματέα την ….., δικαστική υπάλληλο.

Για  να  δικάσει  την  από  8.10.2020  αίτηση  ακύρωσης  (ΑΚ  ΔΠΗΡ.  ΓΠ

4235/2020 και ΔΕΧ. 84/20.10.2020): 

 Του  Ματθαίου  Φιλιππάκη,  κατοίκου  ….,  ο  οποίος  παραστάθηκε  με  την

πληρεξούσια δικηγόρο του ….. που την διόρισε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο,

και η οποία κατέθεσε δήλωση  περί μη εμφάνισής της,  σύμφωνα με την παρ.6 του

άρθρου 33 του π.δ/τος 18/1989 (Α΄ 8), η οποία προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου

26 του ν.4509/2017 (Α΄ 201),

κατά  των:  1)  Υπουργού  Εσωτερικών  και  2)  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης

Κρήτης, οι οποίοι παραστάθηκαν με την ….., Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του

Κράτους (Ν.Σ.Κ.), που κατέθεσε την, κατά τις ανωτέρω διατάξεις, δήλωση περί μη

εμφάνισής της. 

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση από την Εισηγήτρια, …., της σχετικής

έκθεσής της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση, το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη και

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα

Σκέφθηκε κατά τον νόμο

1.  Επειδή,  για την άσκηση της  κρινόμενης αίτησης καταβλήθηκε το νόμιμο

παράβολο (βλ. το με κωδικό 354590914950 1207 0080 ηλεκτρονικό παράβολο).

2.  Επειδή,  με την αίτηση αυτή ζητείται  η ακύρωση: α)  της 6391/27.7.2020

απόφασης της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με την οποία,

κατ’  επίκληση  της  διάταξης  του  άρθρου  86  παρ.10  εδ.β΄  του  ν.3528/2007,

αποφασίσθηκε  η  απαλλαγή  του  αιτούντος,  μόνιμου  υπαλλήλου  κατηγορίας  και

κλάδου  ΠΕ  Γεωτεχνικών  (Δασολόγων),  από  τα  καθήκοντα  του  αναπληρωτή

Προϊσταμένου  του  Τμήματος  Προστασίας,  Διοίκησης  και  Διαχείρισης  Δασών  και

Δημοσίου Κατήγορου της Διεύθυνσης Δασών του Νομού …., και, ως εκ της ανωτέρω

παύσης  και  του  αναπληρωτή  του  Προϊσταμένου  της  ως  άνω  Διεύθυνσης,  λόγω

πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων του και β) της 7900/2.9.2020 απόφασης της



ανωτέρω  Συντονίστριας,  με  την  οποία,  αφενός,  ορίσθηκε,  κατ’  εφαρμογή  των

διατάξεων  των  παρ.2  και  4  του  άρθρου  87  του  ως  άνω  ν.3528/2007,  ως

αναπληρώτρια Προϊσταμένη του πιο πάνω Τμήματος  της Διεύθυνσης Δασών του

Νομού  …..  η  ….,  μόνιμη  υπάλληλος  κατηγορίας  και  κλάδου  ΠΕ  Γεωτεχνικών

(Δασολόγων) με Α΄ βαθμό, και, αφετέρου ορίσθηκε, κατ’ εφαρμογή των παρ.1 και 4

του ανωτέρω άρθρου 87 του ν.3528/2007, ως αναπληρωτής Προϊστάμενος της πιο

πάνω Διεύθυνσης ο …., μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας και κλάδου ΠΕ  Γεωτεχνικών

(Δασολόγων) με Α΄ βαθμό, λόγω της συνταξιοδότησης, από 7.8.2020, του έως τότε

κατέχοντα τη θέση του αναπληρωτή Προϊσταμένου της εν λόγω Διεύθυνσης, …... 

3.  Επειδή,  στην  παρ.6  του  άρθρου  45  του  π.δ/τος 18/1989,  όπως  η

παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 22 του ν.3226/2004 (Α’ 24)

και  ισχύει  μετά  την  αντικατάστασή  της  από  το  άρθρο  56  του  ν.4689/2020  (Α΄

103/27.5.2020),  ορίζεται  ότι: «Περισσότεροι  μπορούν,  με  το  ίδιο  δικόγραφο,  να

ασκήσουν  κοινή  αίτηση  ακυρώσεως  κατά  των  ίδιων  πράξεων  ή  παραλείψεων

προβάλλοντας με κοινό έννομο συμφέρον κοινούς λόγους ακυρώσεως ερειδόμενους

επί  της  αυτής  νομικής  και  πραγματικής  βάσεως.  [….].  Σε  περίπτωση  έλλειψης

ομοδικίας, [….]. Σε περίπτωση έλλειψης συνάφειας, η αίτηση ακυρώσεως κρατείται

ως  προς  την  πρώτη  προσβαλλόμενη  πράξη  και  τις  συναφείς  με  αυτήν  και

διατάσσεται ο χωρισμός ως προς τις υπόλοιπες.».  Κατά την έννοια των ανωτέρω

διατάξεων,  σε  περίπτωση  έλλειψης  συνάφειας  μεταξύ  των  προσβαλλόμενων

πράξεων  το  Δικαστήριο  κρατεί  και  εκδικάζει  την  αίτηση  ακύρωσης  ως  προς  την

προτασσόμενη στο δικόγραφο πράξη και τις τυχόν συναφείς προς αυτήν, αναβάλλει,

δε,  σε  ρητή  δικάσιμο  την  εκδίκαση  της  υπόθεσης  ως  προς  τις  λοιπές

προσβαλλόμενες  πράξεις  και  διατάσσει  τον  χωρισμό  του  αρχικού  (ενιαίου)

δικογράφου  κατά  τα  λοιπά,  με  κατάθεση  αυτοτελούς  δικογράφου  εντός

τριακονθήμερης προθεσμίας από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης (πρβλ.

ΣτΕ 1964/2018, 2187/2009, 3120/2005, 3135, 3691/2004).

4.  Επειδή,  η  αναφερόμενη  στη  δεύτερη  σκέψη  υπό  στοιχείο  β΄

προσβαλλόμενη  πράξη  αναλύεται,  ενόψει  του  περιεχομένου  της,  σε  δύο

διακεκριμένες  και  αυτοτελείς  διοικητικές  πράξεις,  και,  ειδικότερα,  στην  πράξη

τοποθέτησης της …. ως αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Προστασίας,

Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατήγορου της Διεύθυνσης Δασών

του Νομού …. και στην πράξη τοποθέτησης του …. ως αναπληρωτή Προϊσταμένου

της ίδιας Διεύθυνσης. Η εν λόγω πράξη, κατά το μέρος που αφορά την τοποθέτηση

της …. ως αναπληρώτριας Προϊσταμένης του πιο πάνω Τμήματος,  κατ΄εφαρμογή

των διατάξεων των παρ.2 και 4 του άρθρου 87 του ν.3528/2007, είναι συναφής με

την υπό στοιχείο α΄ προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία απαλλάχθηκε ο αιτών

από τα καθήκοντα του αναπληρωτή Προϊσταμένου του αυτού Τμήματος. Και τούτο

διότι,  δεδομένου ότι  η έκδοση της ως άνω πράξης, κατά το πιο πάνω μέρος της,
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υπαγορεύθηκε από την ανάγκη πλήρωσης της ανωτέρω θέσης ευθύνης που κατείχε

ο αιτών, μετά την απαλλαγή από τα καθήκοντά του, και, επομένως, η εν λόγω πράξη

ερείδεται  αποκλειστικά στην α΄ προσβαλλόμενη απόφαση, ενδεχόμενη παρανομία

της  τελευταίας  επηρεάζει  αναπόφευκτα  και  τη  νομιμότητα  αυτής.  Αντίθετα,  η  β΄

προσβαλλόμενη πράξη, κατά το μέρος που αναφέρεται στην τοποθέτηση του …. ως

αναπληρωτή  Προϊσταμένου  της  Διεύθυνσης  Δασών  του  Νομού  …..,  δεν  είναι

συναφής με την α΄ προσβαλλόμενη απόφαση, διότι, έχουν ως αντικείμενο τη ρύθμιση

διαφορετικών  θεμάτων  μη  συναπτόμενων  μεταξύ  τους,  καθώς  και  διαφορετικό

αιτιολογικό έρεισμα. Ειδικότερα, με την α΄ προσβαλλόμενη απόφαση επιχειρήθηκε,

κατ’ επίκληση της διάταξης του άρθρου 86 παρ.10 εδ.β΄ του ως άνω ν.3528/2007, η

απαλλαγή  του  αιτούντος  από  τα  καθήκοντα  της  θέσης  ευθύνης  που  κατείχε  στο

παραπάνω  Τμήμα,  λόγω  της  πλημμελούς  άσκησης  αυτών,  ενώ,  η  β΄

προσβαλλόμενη απόφαση, κατά το ανωτέρω μέρος της, ερειδόμενη στις διατάξεις

των παρ.1 και 4 του άρθρου 87 του ίδιου ν.3528/2007, απέβλεψε στην τοποθέτηση

αναπληρωτή Προϊσταμένου στην πιο πάνω Διεύθυνση, λόγω κένωσης της εν λόγω

θέσης, μετά την αποχώρηση του έως τότε κατέχοντα αυτήν, …... Υπό τα δεδομένα

αυτά, οι ανωτέρω πράξεις δεν στηρίζονται στην ίδια νομική και πραγματική βάση,

ούτε  η  νομιμότητα  της  μίας  επηρεάζει  τη  νομιμότητα  της  άλλης.  Ενόψει  των

προηγουμένων, το Δικαστήριο πρέπει, κατ’  εφαρμογή της προεκτεθείσας διάταξης

της  παρ.6  του  άρθρου  45  του  π.δ/τος  18/1989,  να  αναβάλει  την  εκδίκαση  της

παρούσας  αίτησης,  ως  προς  το  μέρος  της  β΄  προσβαλλόμενης  πράξης  που

αναφέρεται στην τοποθέτηση του …. ως αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης

Δασών του Νομού …., για τη δικάσιμο της  14-4-2022 και να διατάξει, κατά τούτο,

χωρισμό του αρχικού ενιαίου δικογράφου, με κατάθεση από τον αιτούντα αυτοτελούς

δικογράφου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση σ’  αυτόν

της παρούσας απόφασης. 

5. Επειδή, κατόπιν τούτου, η παρούσα αίτηση κρατείται και δικάζεται ως προς

την α΄ προσβαλλόμενη απόφαση και τη συναφή μ’ αυτή β΄ προσβαλλομένη, κατά το

μέρος αυτής που αφορά την τοποθέτηση της ….. ως αναπληρώτριας Προϊσταμένης

του  ανωτέρω  αναφερόμενου  Τμήματος,  οι  οποίες  έχουν  προσβληθεί  εν  γένει

παραδεκτώς. 

6. Επειδή, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, είναι ενταγμένη στην κρατική Διοίκηση

(πρβλ.  ΣτΕ 3897/2012)  και  στερείται  αυτοτελούς  νομικής  προσωπικότητας  (πρβλ.

ΣτΕ 2894/2001). Συνεπώς, εφόσον η κρινόμενη αίτηση στρέφεται κατά πράξεων της

Συντονίστριας  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Κρήτης,  στην  παρούσα  δίκη

νομιμοποιείται παθητικά μόνο ο Υπουργός Εσωτερικών, σύμφωνα με το άρθρο 21

παρ.2 εδ.α΄ του π.δ/τος 18/1989 (πρβλ. ΣτΕ 2894/2001), και, επομένως, η ως άνω



Αποκεντρωμένη Διοίκηση μη νομίμως παραστάθηκε ιδίω ονόματι στη δίκη αυτή, από

την οποία πρέπει να αποβληθεί (πρβλ. ΣτΕ 929/2008, 3852/2005).

7.  Επειδή,  ο  Κώδικας  Κατάστασης  Δημοσίων  Πολιτικών  Διοικητικών

Υπαλλήλων  και  Υπαλλήλων  Ν.Π.Δ.Δ.,  που  κυρώθηκε  με  το  άρθρο  πρώτο  του

ν.3528/2007 (Α΄ 26), μετά την αντικατάσταση των άρθρων 84 έως 87 αυτού από το

άρθρο πρώτο του ν.3839/2010 (Α΄  51),  ορίζει  τα  εξής:  Άρθρο 86,  υπό τον  τίτλο

“Διαδικασία  Επιλογής  προϊσταμένων  οργανικών  μονάδων”,  όπως το  άρθρο  αυτό

ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 1 του ν.4275/2014 (Α΄ 149), και,

ακολούθως, από το άρθρο 29 παρ.3 του ν.4369/2016 (Α΄ 16), «1. Με απόφαση του

Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, συνιστάται στο Υπουργείο

Εσωτερικών  και  Διοικητικής  Ανασυγκρότησης  Ειδικό  Συμβούλιο  Επιλογής

Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.),  το  οποίο  είναι  αρμόδιο  για  την  επιλογή προϊσταμένων

Γενικών  Διευθύνσεων  των  Υπουργείων,  αυτοτελών  δημοσίων  υπηρεσιών,

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, [….]. 2. Σε κάθε Υπουργείο, με απόφαση του οικείου

Υπουργού, σε κάθε αυτοτελή Γενική ή Ειδική Γραμματεία, με απόφαση του Γενικού ή

Ειδικού Γραμματέα, σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση, με απόφαση του Συντονιστή

της, και σε κάθε Ν.Π.Δ.Δ. που έχει δικό του Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με απόφαση του

εποπτεύοντος Υπουργού συνιστάται Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.), το

οποίο είναι αρμόδιο: α) για την επιλογή προϊσταμένων Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή

ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας [….]. 3.

[….]. 4. Η επιλογή των προϊσταμένων Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής

μονάδας γίνεται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του άρθρου 159. [….].  5.  [….]. 9.

(όπως το πρώτο εδάφιο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 48 παρ.5 του ν.4509/2017

(Α΄ 201) Όσοι επιλέγονται από το ΕΙ.Σ.Ε.Π., τα Σ.Ε.Π. και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια

τοποθετούνται, με απόφαση του οικείου οργάνου η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα

σε  δέκα  (10)  ημέρες  από τη  γνωστοποίηση  της  επιλογής  τους,  προϊστάμενοι  σε

αντίστοιχου  επιπέδου οργανικές μονάδες για  θητεία  τριών (3)  ετών.  [….].  10.  Με

απόφαση του οικείου οργάνου ο προϊστάμενος παύεται υποχρεωτικά πριν από τη

λήξη της θητείας του, αν συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) [….]. δ) [….]. Με

απόφαση του οικείου οργάνου κατόπιν σύμφωνης γνώμης του ΕΙ.Σ.Ε.Π., του Σ.Ε.Π.

ή του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ο προϊστάμενος οργανικής μονάδας απαλλάσσεται

από τα καθήκοντά του πριν από τη λήξη της θητείας του για σοβαρό υπηρεσιακό

λόγο που αφορά πλημμελή άσκηση των καθηκόντων του. [….].» και Άρθρο 87, υπό

τον  τίτλο  “Αναπλήρωση προϊσταμένων”  «1.  Τον  προϊστάμενο,  που  απουσιάζει  ή

κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντα του ο ανώτερος κατά βαθμό προϊστάμενος

των  υποκείμενων  οργανικών  μονάδων,  εφόσον  ανήκει  σε  κλάδο  του  οποίου  οι

υπάλληλοι  προβλέπεται  ότι  μπορούν  να  προΐστανται  σύμφωνα  με  τις  οικείες

οργανικές  διατάξεις  και  επί  ομοιοβάθμων  ο  προϊστάμενος  που  έχει  ασκήσει

περισσότερο  χρόνο  καθήκοντα  προϊσταμένου.  Το  αρμόδιο  για  την  τοποθέτηση
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προϊσταμένων  όργανο  μπορεί,  τηρουμένου  του  προβαδίσματος  των  βαθμών,  να

ορίσει  ως  αναπληρωτή  προϊσταμένου  οργανικής  μονάδας,  που  απουσιάζει  ή

κωλύεται, έναν από τους προϊσταμένους των υποκείμενων οργανικών μονάδων. 2.

Αν δεν υπάρχουν υποκείμενες οργανικές μονάδες,  τον προϊστάμενο αναπληρώνει

στα  καθήκοντα  του  ο  ανώτερος  κατά  βαθμό  υπάλληλος  που  υπηρετεί  στην  ίδια

οργανική μονάδα, εφόσον ανήκει σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι

μπορούν να προΐστανται σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις. Αν υπηρετούν

περισσότεροι  υπάλληλοι  με  τον  ίδιο  βαθμό,  αναπληρώνει  αυτός  που  έχει

περισσότερο  χρόνο  στο  βαθμό  ή  αυτός  που  ορίζεται  από  τον  προϊστάμενο  της

αμέσως υπερκείμενης μονάδας ή αρχής. 3. Το αρμόδιο για την τοποθέτηση όργανο

μπορεί  με  απόφαση  του  να  ορίσει  ως  αναπληρωτή  προϊσταμένου  οργανικής

μονάδας  τον  προϊστάμενο  άλλης  οργανικής  μονάδας  του  ίδιου  επιπέδου.  4.  Αν

κενωθεί  ή συσταθεί  θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδος,  έως την επιλογή και

τοποθέτηση νέου προϊσταμένου, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και

2.  Ο αναπληρωτής προϊσταμένου οργανικής  μονάδας κατά την  παράγραφο αυτή

δικαιούται  το  προβλεπόμενο  για  τη  θέση  επίδομα  από  την  έναρξη  της

αναπλήρωσης.». 

8.  Επειδή,  με  τη  διάταξη  του  εδ.β΄  της  παρ.10  του  άρθρου  86  του

ν.3528/2007, ο νομοθέτης θέσπισε τη δυνατότητα απαλλαγής από τα καθήκοντά του

προϊσταμένου οργανικής μονάδας,  πριν από τη λήξη της θητείας του, για σοβαρό

υπηρεσιακό λόγο που αφορά την πλημμελή άσκηση αυτών.  Η εν λόγω ρύθμιση,

ωστόσο,  δεν  δύναται  να  αποτελέσει  νόμιμο  έρεισμα  και  για  την  παύση  από  τα

καθήκοντά του αναπληρωτή προϊσταμένου. Προς την ερμηνευτική αυτή προσέγγιση

συνηγορεί,  κατ’  αρχάς,  το  γεγονός  ότι  η  προεκτεθείσα  διάταξη  εντάσσεται  στο

πλέγμα των διατάξεων του άρθρου 86, με το οποίο ο νομοθέτης ρύθμισε ζητήματα,

που, όπως υποδηλώνεται και από τον τίτλο του, άπτονται της διαδικασίας επιλογής

αποκλειστικά των προϊσταμένων οργανικών μονάδων. Περαιτέρω, η βούληση του

νομοθέτη  να  περιορίσει  το  εύρος  της  επίμαχης  διάταξης  αποκλειστικά  στους

προϊσταμένους οργανικών μονάδων συνάγεται και από τη γραμματική ερμηνεία της

διάταξης αυτής. Ειδικότερα, απαιτώντας η εν λόγω διάταξη για την απαλλαγή από τα

καθήκοντα  προϊσταμένου  οργανικής  μονάδας  τη  σύμφωνη  γνώμη  του  αρμόδιου,

κατά περίπτωση, Υπηρεσιακού Συμβουλίου, καταδεικνύει ότι το πεδίο εφαρμογής της

περιορίζεται μόνο στους προϊσταμένους,  καθώς μόνο αυτοί  για την ανάληψη των

καθηκόντων  τους  έχουν  διέλθει  της  διαδικασίας  των  κρίσεων  μέσω των  οικείων

Υπηρεσιακών  Συμβουλίων,  κατά  το  αυτό  άρθρο  86,  και,  επομένως,  και  για  την

απαλλαγή από τα καθήκοντά τους απαιτείται,  αντίστοιχα, σύμφωνη γνώμη των εν

λόγω Συμβουλίων, σε αντίθεση με την περίπτωση των αναπληρωτών προϊσταμένων,

οι οποίοι,  κατά ρητή νομοθετική πρόβλεψη (παρ.1 εδ.β΄ και 3 του άρθρου 87 του



ν.3528/2007), δύναται να τοποθετηθούν  σε κενωθείσα θέση προϊσταμένου μόνο με

απόφαση του αρμόδιου οργάνου του οικείου φορέα και χωρίς να απαιτείται σύμφωνη

γνωμοδότηση των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Σε περίπτωση, συνεπώς,

που  η  βούληση  του  νομοθέτη  ήταν  να  συμπεριληφθούν  και  οι  αναπληρωτές

προϊστάμενοι  στο  πεδίο  εφαρμογής  της  επίμαχης  διάταξης,  δεν  θα  γινόταν  ρητή

αναφορά σε προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου,

ή,  πάντως,  θα  περιλαμβανόταν  και  ρύθμιση  που  θα  προσιδίαζε  στην  ανωτέρω

διαδικασία  επιλογής,  και,  συνακόλουθα,  και  παύσης από τα καθήκοντά  τους  των

αναπληρωτών προϊσταμένων.  Κατ’  ακολουθίαν  των  ανωτέρω,  δεν  είναι  νόμιμη  η

απαλλαγή από τα καθήκοντά του αναπληρωτή προϊσταμένου οργανικής μονάδας με

έρεισμα την προμνησθείσα νομική βάση. 

9.  Επειδή,  στην  προκειμένη  περίπτωση,  από  τα  στοιχεία  του  φακέλου

προκύπτουν τα εξής: Με τη 12743/6.10.2015 απόφαση του ασκούντος καθήκοντα

Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, ο αιτών- ο οποίος, μετά

τη 45/25.5.2015 διαπιστωτική πράξη άρσης της αυτοδίκαιης αργίας, στην οποία είχε

τεθεί από 10.9.2012, ήταν ο ανώτερος κατά βαθμό υπάλληλος, που υπηρετούσε στο

Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατήγορου της

Διεύθυνσης Δασών του Νομού - ορίσθηκε ως αναπληρωτής Προϊστάμενος του πιο

πάνω Τμήματος και ως αναπληρωτής του Προϊσταμένου της ίδιας Διεύθυνσης, όταν

ο τελευταίος απουσιάζει ή κωλύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 του

ν.3528/2007.  Στη  συνέχεια,  ωστόσο,  με  την  6391/27.7.2020  απόφαση  της

Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, αποφασίσθηκε, κατ’ επίκληση

της διάταξης του άρθρου 86 παρ.10 εδ.β΄ του ως άνω ν.3528/2007, η απαλλαγή του

αιτούντος από τα προαναφερόμενα καθήκοντα της θέσης ευθύνης που κατείχε, με

την αιτιολογία ότι  συνέτρεχαν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι,  οι οποίοι  ανάγονταν σε

πλημμελή άσκηση των ανωτέρω καθηκόντων του. Ειδικότερα, όπως μνημονεύεται

στο  σώμα  της  ανωτέρω  απόφασης  «από  τα  ειδικότερα  αναφερόμενα  σ’  αυτήν

έγγραφα, προέκυπτε ότι ο αιτών, κατά το χρονικό διάστημα από το έτος 2017 έως το

έτος 2020, στο πλαίσιο της άσκησης των υπαλληλικών του καθηκόντων αναφορικά

με το ζήτημα της προστασίας της νήσου Χρυσής, κατ’  επανάληψη και ενεργώντας

μονομερώς  ως  Προϊστάμενος  Τμήματος  ή  ακόμα  και  ως  αναπληρωτής  του

Προϊσταμένου της Δ/νσης,  κατά την απουσία του τελευταίου,  παρέβη ένα εκ των

κύριων υπηρεσιακών του καθηκόντων, και, συγκεκριμένα, αυτό της ενημέρωσης των

ανωτέρω  του  και,  ειδικότερα,  της  Συντονίστριας  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης

Κρήτης, ως Προϊσταμένης Αρχής του Φορέα, παραλείποντας να την ενημερώσει για

τις  ενέργειές  του  και  τη  δημιουργηθείσα  κατάσταση  σε  σοβαρότητα  ζητήματα

(προστασία της νήσου με εμπλοκή διαφόρων δημοσίων υπηρεσιών),  με απώτερη

συνέπεια  τη  δημιουργία  μίας  εικόνας  του  Φορέα  προς  τα  έξω,  η  οποία
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χαρακτηριζόταν από ασυνεννοησία, αντισυνεργατικότητα και αντιεπαγγελματισμό, και

την  έκθεση,  τελικά,  αυτού ως σύνολο στο  βασικό,  μάλιστα,  αντικείμενό  του,  που

σχετίζεται με την προάσπιση, επί των θεμάτων αρμοδιότητάς του, της γεωγραφικής

του περιοχής και των κατοίκων της. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια έγγραφα, κατά

τον  Ιούνιο-Ιούλιο  2020,  κατ’  επανάληψη  αρνήθηκε,  με  διάφορα  προσχήματα

(υποστελέχωση της  υπηρεσίας,  αδυναμία  διαβίβασης  πρωτότυπων  εγγράφων σε

τρίτους), τη χορήγηση εγγράφων και φακέλων, που τηρούνται στη Δ/νση Δασών του

Νομού …., προς τους υπαλλήλους ομάδας εργασίας ελέγχου, που ορίσθηκε από τη

Συντονίστρια,  παραβαίνοντας,  κατ΄  αυτόν  τον  τρόπο,  τη  σχετική  εντολή  της  περί

διευκόλυνσης του έργου της ομάδας αυτής, παρακωλύοντας το έργο της τελευταίας

ως προς τον έλεγχο εγγράφων, που σχετίζονταν με την άρση αποφάσεων κήρυξης

εκτάσεων ως αναδασωτέων σε περιοχές του Νομού …. και εξωθώντας, τελικά, την

ως  άνω  Συντονίστρια,  προκειμένου  ο  αιτών  να  υπακούσει  στις  εντολές  της,  να

προσφύγει στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, η οποία και εξέδωσε σχετική εισαγγελική

παραγγελία».  Όπως,  περαιτέρω,  μνημονεύεται  στην  ως  άνω  απόφαση  «σε

δημοσίευμα  στην  τοπική  εφημερίδα  «Ανατολή»,  στις  9.7.2020,  καταγράφονταν

δηλώσεις  εντός  εισαγωγικών,  που  αποδίδονταν  από  τον  δημοσιογράφο  που

υπέγραφε το άρθρο στον αιτούντα, οι οποίες εξέθεταν τη δημόσια εικόνα του Φορέα

και  αναδείκνυαν εσωτερικό πρόβλημα επικοινωνίας  μεταξύ των στελεχών του,  το

οποίο, ακόμα και αν υφίστατο, έπρεπε να αντιμετωπισθεί με εσωτερικούς χειρισμούς

και όχι μέσω δημόσιας κριτικής κατά του Φορέα και του τρόπου λειτουργίας του, ενώ,

τέλος, υπήρχε σε εξέλιξη σχηματισθείσα ποινική δικογραφία σε βάρος του αιτούντος

για τα αδικήματα “της παράβασης καθήκοντος και της συκοφαντικής δυσφήμησης”».

Αξιολογώντας,  δε,  η  Αρχή  τα  ως  άνω γεγονότα,  τα  οποία,  κατά  την  κρίση  της,

«συνέθεταν την εικόνα Προϊσταμένου, ο οποίος επιδεικνύει ανάρμοστη συμπεριφορά

και αναίδεια  προς την ιεραρχία του Φορέα και ενεργεί  καθ’  υπέρβαση εξουσίας»,

κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι ο αιτών ασκούσε πλημμελώς τα καθήκοντά του, και,

συνέτρεχαν,  συνεπώς,  σοβαροί  υπηρεσιακοί  λόγοι,  που  δικαιολογούσαν  την

απαλλαγή από τα καθήκοντα της θέσης ευθύνης που κατείχε. Περαιτέρω, η ίδια Αρχή

εκτίμησε ότι τα ανωτέρω γεγονότα στοιχειοθετούσαν και πειθαρχικά παραπτώματα

για τα οποία παρέπεμψε τον αιτούντα στο οικείο Πειθαρχικό Συμβούλιο, η διαδικασία

ενώπιον του οποίου εκκρεμεί. Ακολούθως, ενόψει της απαλλαγής του αιτούντος από

τα  ανωτέρω  καθήκοντά  του,  εκδόθηκε  η  7900/2.9.2020  απόφαση  της  ως  άνω

Συντονίστριας, με την οποία ορίσθηκε, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παρ.2 και 4

του άρθρου 87 του ν.3528/2007,  ως αναπληρώτρια Προϊσταμένη του παραπάνω

Τμήματος της Διεύθυνσης Δασών του Νομού …. η ….. 

10. Επειδή, σύμφωνα με όσα έγιναν ερμηνευτικώς δεκτά στην όγδοη σκέψη,

η προσβαλλόμενη 6391/27.7.2020 απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης



Διοίκησης  Κρήτης,  με  την  οποία  απαλλάχθηκε  ο  αιτών  από  τα  καθήκοντα  του

αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος  Προστασίας,  Διοίκησης  και  Διαχείρισης

Δασών και Δημοσίου Κατήγορου της Διεύθυνσης Δασών του Νομού ….. (λόγω, δε,

της απαλλαγής αυτής και από τα καθήκοντα του αναπληρωτή του Προϊσταμένου της

ως άνω Διεύθυνσης), με έρεισμα τη διάταξη του εδ.β΄ της παρ.10 του άρθρου 86 του

ν.3528/2007, είναι μη νόμιμη και πρέπει, συνεπώς, για τον λόγο αυτό, που βάσιμα

προβάλλεται, να ακυρωθεί. Περαιτέρω, εφόσον, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην

τέταρτη σκέψη, η υπό στοιχείο β΄  προσβαλλόμενη πράξη (7900/2.9.2020) της ως

άνω  Συντονίστριας,  κατά  το  μέρος  που  αφορά  την  τοποθέτηση  της  ….  ως

αναπληρώτριας  Προϊσταμένης  του  πιο  πάνω  Τμήματος,  έχει  ως  αποκλειστικό

αιτιολογικό  έρεισμα  την  προηγηθείσα  6391/27.7.2020  απόφαση  αυτής,  και

δεδομένου  ότι  η  τελευταία  αυτή  απόφαση είναι,  κατά  τα  εκτεθέντα  ανωτέρω,  μη

νόμιμη και ακυρωτέα, και η ως άνω προσβαλλόμενη 7900/2.9.2020 πράξη, κατά το

προεκτεθέν μέρος της, είναι ομοίως ακυρωτέα, για αυτεπαγγέλτως εξεταζόμενο λόγο,

δηλαδή, λόγω απώλειας του νόμιμου ερείσματός της (πρβλ. ΣτΕ 345/2020, 1620,

1813/2016, 4320/2012 κ.ά.). 

11. Επειδή, κατ’ ακολουθίαν, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή, κατά

το μέρος που στρέφεται κατά της 6391/27.7.2020 απόφασης της Συντονίστριας της

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Κρήτης  και  της  συναφούς  μ’  αυτήν  7900/2.9.2020

απόφασης της ίδιας Συντονίστριας, ως προς το μέρος αυτής που αναφέρεται στην

τοποθέτηση της ….. ως αναπληρώτριας Προϊσταμένης του ανωτέρω Τμήματος, και

να ακυρωθούν οι  προσβαλλόμενες αυτές πράξεις,  παρέλκει,  δε,  ως αλυσιτελής  η

εξέταση  των  λοιπών  λόγων  ακύρωσης.  Περαιτέρω,  πρέπει  να  αποδοθεί  το

παράβολο στον αιτούντα που το κατέβαλε, κατ’  άρθρο 36 παρ.4 εδ. α΄ του π.δ/τος

18/1989, να απαλλαγεί, όμως, ο καθ’ ου Υπουργός από τη δικαστική δαπάνη αυτού,

σύμφωνα  με  το  άρθρο  275  παρ.1  εδ. ε΄  του  Κώδικα  Διοικητικής  Δικονομίας

(ν.2717/1999, Α΄ 97), στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 4 παρ.1 του ν.702/1977 (Α΄

268), μετά την προσθήκη της περ. στ΄ με το άρθρο 50 του ν.3659/2008 (Α΄ 77).  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 Αποβάλλει από τη δίκη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

Δέχεται  την  κρινόμενη  αίτηση, κατά  το  μέρος  που  στρέφεται  κατά  της

6391/27.7.2020  απόφασης  της  Συντονίστριας  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης

Κρήτης και της 7900/2.9.2020 απόφασης της ίδιας Συντονίστριας, ως προς το μέρος

αυτής  που αφορά την  τοποθέτηση της …. ως αναπληρώτριας Προϊσταμένης  του

ανωτέρω Τμήματος της Διεύθυνσης Δασών του Νομού …... 

Ακυρώνει τις προσβαλλόμενες αυτές πράξεις, σύμφωνα με το σκεπτικό. 

Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου στον αιτούντα.

Απαλλάσσει τον καθ’ ου Υπουργό από τη δικαστική δαπάνη αυτού.
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Αναβάλλει, κατά τα λοιπά, την εκδίκαση της υπόθεσης, για τη δικάσιμο της

14ης Απριλίου 2022, κατά τα εκτιθέμενα στο σκεπτικό.

Διατάσσει  τον  χωρισμό  του  δικογράφου  της  κρινόμενης  αίτησης  και  την

κατάθεση  νέου  αυτοτελούς  δικογράφου  κατά  της  παραπάνω 7900/2.9.2020

απόφασης,  κατά  το  μέρος  που  αναφέρεται στην  τοποθέτηση  του  …..  ως

αναπληρωτή  Προϊσταμένου  της  Διεύθυνσης  Δασών  του  Νομού  ….,  εντός

προθεσμίας  τριάντα  ημερών  από  την  κοινοποίηση  στον  αιτούντα  της  παρούσας

απόφασης, επί ποινή απαραδέκτου.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στα Χανιά στις 12 Ιουλίου 2021  και η απόφαση

δημοσιεύθηκε  στον  ίδιο  τόπο,  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στο  ακροατήριο  του

Δικαστηρίου, στις 15 Σεπτεμβρίου 2021.     

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ                                                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

             

     

Ακριβές αντίγραφο

Χανιά……………………..

Η Γραμματέας

                                                     


