
Αριθμός Απόφασης 99/2022

ΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

(ΤΜΗΜΑ Β΄)

ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 Αποτελούμενο από τα μέλη του: ….., Εφέτη Δ.Δ., Προεδρεύοντα δυνάμει της ΠΠΡ13/10.9.2021 
πράξης της Προϊσταμένης Προέδρου του Δικαστηρίου, …... και …….., Εφέτες Δ.Δ.

 Συνεδρίασε δημόσια, στο ακροατήριό του στα Χανιά, στις 14 Απριλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
11:30΄, με γραμματέα την ……., δικαστική υπάλληλο.

 Για να δικάσει την από 5.11.2021 αίτηση ακύρωσης (ΔΠΗΡ. ΑΚ ΓΠ 3895/2021 και ΔΕΧ. ΑΚ 
112/18.11.2021), η οποία ασκήθηκε κατά χωρισμό δικογράφου μετά την 98/2021 απόφαση του 
παρόντος Δικαστηρίου:

 Του Ματθαίου Φιλιππάκη, κατοίκου …….., ο οποίος παραστάθηκε με την πληρεξούσια δικηγόρο του 
…..., που νομιμοποιήθηκε με συνυπογραφή του δικογράφου από τον αιτούντα, 

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 
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), 

και κατά του παρεμβαίνοντος ….., κατοίκου Τοπικής Κοινότητας… του Δήμου …., ο οποίος 
παραστάθηκε με την πληρεξούσια δικηγόρο του ….., που την διόρισε με συμβολαιογραφικό 
πληρεξούσιο. 

 Οι πληρεξούσιες δικηγόροι του αιτούντος και του παρεμβαίνοντος, που εμφανίσθηκαν και 
παραστάθηκαν, δήλωσαν, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.2 του άρθρου 33 του π.δ/τος 18/1989, 
που προστέθηκε με την παρ.2 του άρθρου 32 του ν.3772/2009 (Α΄ 112) και αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 6 παρ.4 του ν.3900/2010 (Α΄ 213), ότι δεν θα προβούν σε προφορική ανάπτυξη της υπόθεσης.

 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 πληρωμής 436190115952 0103 0071 ηλεκτρονικό παράβολο).

 2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση της 7900/2.9.2020 απόφασης της Συντονίστριας 



της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, κατά το μέρος που μ’αυτήν ορίσθηκε, κατ΄εφαρμογή των 
παρ.1 και 4 του άρθρου 87 του ν.3528/2007, ως αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών 
του Νομού ……., 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. Η υπό κρίση αίτηση ασκείται κατά χωρισμό δικογράφου αρχικής αίτησης (με αριθμό κατάθεσης 
ΔΠΡΗΡ. ΓΠ4235/2020 και ΔΕΧ. 84.20.10.2020), με την οποία ο αιτών προσέβαλε αφενός την 
6391/27.7.2020 απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με την οποία 
αποφασίσθηκε η απαλλαγή του από τα καθήκοντα του αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος 
Προστασίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατήγορου της Διεύθυνσης Δασών του 
Νομού ….., καθώς και του αναπληρωτή Προϊσταμένου της ως άνω Διεύθυνσης, και αφετέρου την 
7900/2.9.2020 απόφαση της ανωτέρω Συντονίστριας, με την οποία ορίσθηκε, ως αναπληρώτρια 
Προϊσταμένη του πιο πάνω Τμήματος, η ….., και ως αναπληρωτής Προϊστάμενος της 
προαναφερόμενης Διεύθυνσης, ο ήδη παρεμβαίνων …. . Επί της αρχικής αυτής αίτησης, η οποία 
συζητήθηκε στις 10.6.2021, δημοσιεύθηκε η ανωτέρω 98/2021 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου,
με την οποία, μεταξύ άλλων, διατάχθηκε ο χωρισμός του αρχικού δικογράφου ως προς την ανωτέρω 
7900/2.9.2020 απόφαση, κατά το μέρος αυτής που αφορούσε στην τοποθέτηση του παρεμβαίνοντος
ως αναπληρωτή Προϊσταμένου της πιο πάνω Διεύθυνσης, ελλείψει συνάφειάς της με τις λοιπές 
προσβαλλόμενες πράξεις. Μετά, δε, την επίδοση στην πληρεξούσια δικηγόρο του αιτούντος της 
προαναφερθείσας απόφασης του Δικαστηρίου, στις 13.10.2021 (βλ. το ομόχρονο αποδεικτικό 
επίδοσης), ο αιτών κατέθεσε εμπροθέσμως, κατά χωρισμό από το αρχικό δικόγραφο, την υπό κρίση 
αίτηση ακύρωσης (πρβλ. ΣτΕ 2620/2019 7μ., 2834/2019), η οποία ασκήθηκε και κατά τα λοιπά 
παραδεκτώς, είναι, δε, περαιτέρω, κατ΄ουσίαν εξεταστέα.

4. Επειδή, με έννομο συμφέρον και εν γένει παραδεκτώς παρεμβαίνει στη δίκη ο τοποθετηθείς στην 
επίδικη θέση …. (πρβλ. ΣτΕ 651/2022, 1823/2021, 2973/2014).

5. 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 πράξης 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).

6. Επειδή, στο άρθρο 87 με τον τίτλο “Αναπλήρωση προϊσταμένων” του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του ν.3528/2007 (Α΄ 26 - Υπαλληλικός Κώδικας), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο πρώτο 
του ν.3839/2010 (Α΄ 51), ορίζονται τα εξής: «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 
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. [….]. 3. [….]. 4. Αν κενωθεί ή συσταθεί θέση
προϊσταμένου οργανικής μονάδας, 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».

7. Επειδή, η προσωρινή τοποθέτηση υπαλλήλου σε θέση προϊσταμένου διεύθυνσης των υπηρεσιών 
του Δημοσίου και των ν.π.δ.δ. προς αναπλήρωση ελλείποντος προϊσταμένου και έως την επιλογή και
τοποθέτηση νέου προϊσταμένου, σύμφωνα με τις προεκτεθείσες διατάξεις του άρθρου 87 παρ.1 και 
4 του Υπαλληλικού Κώδικα, αποσκοπεί στη διασφάλιση της αρχής της συνέχειας της δημόσιας 
διοίκησης και δεν συνιστά ανάθεση καθηκόντων προϊσταμένων διευθύνσεων για ορισμένο χρόνο και
κατόπιν επιλογής, καθώς η  τοποθέτηση που διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές είναι 
προσωρινή και όχι για ορισμένη θητεία (βλ. ΣτΕ 651/2022, επίσης, πρβλ. ΣτΕ 306/2016 7μ., 382/2016 
7μ.). Ενόψει, συνεπώς, του προσωρινού χαρακτήρα της ανάθεσης καθηκόντων και της ανάγκης 
ταχείας ολοκλήρωσης της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων διευθύνσεων, η 
επιλογή των προς τοποθέτηση υπαλλήλων δεν γίνεται κατόπιν συγκριτικής ουσιαστικής αξιολόγησής
τους, αλλά βάσει τυπικών κριτηρίων και, επικουρικώς, κατόπιν εκτίμησης της γενικής υπηρεσιακής 
τους εικόνας (βλ. ως άνω 651/2022, επίσης, πρβλ. ΣτΕ 306/2016 7μ., 382/2016 7μ., 1086/2021, 
2939/2019).

 8. 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. Ακολούθως, και αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη κενών θέσεων
στην ανωτέρω Διεύθυνση λόγω, αφενός της απαλλαγής του αιτούντος από τα καθήκοντά του ως 
αναπληρωτής Προϊστάμενος του πιο πάνω Τμήματος, με την προεκτεθείσα απόφαση της 
Συντονίστριας, και, αφετέρου, της από 7.8.2020 συνταξιοδότησης του έως τότε κατέχοντος τη θέση 
του αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης, ….., εκδόθηκε η 7900/2.9.2020 απόφαση της ως 
άνω Συντονίστριας. Με την απόφαση αυτή, η οποία εκδόθηκε στο πλαίσιο διασφάλισης της 
εύρυθμης λειτουργίας της Διεύθυνσης, ορίσθηκε, μεταξύ άλλων, κατ’ επίκληση των 
προπαρατεθεισών διατάξεων των παρ.4 και 1 του άρθρου 87 του ν.3528/2007, ως αναπληρωτής 
Προϊσταμένος της Διεύθυνσης Δασών του Νομού ….. ο παρεμβαίνων. Όπως, προκύπτει, δε, από το 
σώμα της απόφασης αυτής (στο προοίμιο της οποίας μνημονεύονται όλες οι αποφάσεις που 
αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων που στελεχώνουν τις προς πλήρωση των 
θέσεων ευθύνης τους μονάδες), για τον ορισμό του αναπληρωτή Προϊσταμένου της παραπάνω 
Διεύθυνσης λήφθηκαν υπόψη τα εξής: 1. Η θέση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης ήταν κενή. 2. Η 
θέση του Προϊσταμένου του Τμήματος Προστασίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου 
Κατηγόρου ήταν κενή κατόπιν εφαρμογής της με αρ.πρωτ. 6391/2020 απόφασης της Συντονίστριας 
της Α.Δ.Κ.. 3. Η στελέχωση του ανωτέρω Τμήματος σε υπαλλήλους που δύνανται να προϊστανται 
στην εν λόγω θέση αναλύεται σε: ….. που στο παρελθόν είχε διατελέσει και αναπληρώτρια 
Προϊσταμένη του Τμήματος αυτού και …..., για τον οποίο όμως η Α.Δ. είχε εκδώσει την ανωτέρω 
6391/2020 απόφαση. 4. Το γεγονός ότι στο δεύτερο Τμήμα της Διεύθυνσης υπηρετούσε ο ….., 
Προϊστάμενος Τμήματος, δυνάμει της αρ.πρωτ.οικ.201/10.1.2011 απόφασης της Α.Δ. (ορισμένος 



Προϊσταμένος και όχι αναπληρωτής). 5. Το γεγονός ότι στο τρίτο Τμήμα της Διεύθυνσης υπηρετούσε 
η κα …..., αναπληρώτρια Προϊσταμένη, δυνάμει της με αρ.πρωτ.14166/21.11.2013 απόφασης της 
Α.Δ. και 6. Τα υπηρεσιακά στοιχεία των προαναφερόμενων υπαλλήλων, δηλαδή, τους βαθμούς, 
κατηγορία και κλάδο, που υπηρετούν, και χρόνο άσκησης καθηκόντων σε θέση ευθύνης/επίπεδο 
θέσης ευθύνης.

 9. Επειδή, ήδη, με την κρινόμενη αίτηση, ο αιτών, αμφισβητεί τη νομιμότητα της ανωτέρω 
απόφασης της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, κατά το προσβαλλόμενο μέρος
της. Επισημαίνοντας, ειδικότερα, ότι, κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης αυτής, δεν ήταν σε ισχύ
η ανωτέρω αναφερόμενη 12743/6.10.2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης- με την οποία του είχαν ανατεθεί καθήκοντα αναπληρωτή Προϊσταμένου ενός εκ 
των τριών Τμημάτων της ως άνω Διεύθυνσης- και επικαλούμενος, ακολούθως, την προεκτεθείσα 
98/2021 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, με την οποία επανήλθε σε ισχύ η προαναφερόμενη 
απόφαση, ο αιτών, μεταξύ άλλων, ισχυρίζεται, καθ’ερμηνεία του προβαλλόμενου λόγου του, ότι η 
προσβαλλόμενη απόφαση στερείται νόμιμης αιτιολογίας. Και τούτο διότι, κατά τα, ειδικότερα, 
προβαλλόμενα, η Διοίκηση έχει, μεν, διακριτική ευχέρεια να επιλέξει τον υπάλληλο στον οποίο θα 
ανατεθούν προσωρινά καθήκοντα προϊσταμένου, πλην, όμως, στην προκειμένη περίπτωση, ενόψει 
των ανωτέρω δεδομένων, δεν έχουν ληφθεί υπόψη, κατά τη διαμόρφωση της σχετικής κρίσης της, 
τα τυπικά προσόντα του ίδιου, τα οποία δεν συνεκτιμήθηκαν με τα αντίστοιχα των λοιπών 
υπαλλήλων-συνυποψηφίων του για την επίμαχη θέση.

 10. Επειδή, όπως προκύπτει από το ανωτέρω περιεχόμενο της προσβαλλόμενης απόφασης, κατά 
την επιλογή του παρεμβαίνοντος ως αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δασών του Νομού 
….. δεν λήφθηκαν υπόψη και δεν συνεκτιμήθηκαν και τα τυπικά προσόντα του αιτούντος, καθώς, 
κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης αυτής, ο αιτών είχε, ήδη, απαλλαγεί, με την 6391/27.7.2020 
απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, από τα καθήκοντα του 
αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Προστασίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και 
Δημοσίου Κατήγορου της ως άνω Διεύθυνσης, και, συνεπώς, δεν περιλαμβανόταν μεταξύ των 
ασκούντων καθήκοντα αναπληρωτή προϊσταμένου ενός εκ των τριών Τμημάτων της Διεύθυνσης 
αυτής, ώστε να δύναται, κατ’αρχήν, να προίσταται στην επίμαχη θέση. Περαιτέρω, ωστόσο, 
σύμφωνα με την ανωτέρω αναφερόμενη 98/2021 απόφασή του, το παρόν Δικαστήριο, με την 
παρατιθέμενη στην απόφαση αυτή αιτιολογία, έκρινε ότι η προαναφερόμενη 6391/27.7.2020 
απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στερείτο νομιμότητας και, για 
τον λόγο αυτό, ακύρωσε, ακολούθως, την εν λόγω απόφαση καθώς και την ερειδόμενη σ’αυτή 
7900/2.9.2020 απόφαση της ως άνω Συντονίστριας, κατά το μέρος που αφορούσε την τοποθέτηση 
της ….. ως αναπληρώτριας Προϊσταμένης του πιο πάνω Τμήματος. Με τα δεδομένα αυτά, επομένως, 
μετά τη δημοσίευση της ανωτέρω δικαστικής απόφασης, επανήλθε σε ισχύ η 12743/6.10.2015 
απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με 
την οποία ο αιτών είχε ορισθεί ως αναπληρωτής Προϊστάμενος ενός εκ των τριών Τμημάτων της 
ανωτέρω Διεύθυνσης. Ενόψει, συνεπώς, της επαναφοράς του αιτούντος στη θέση του αναπληρωτή 
Προϊσταμένου του Τμήματος Προστασίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου 
Κατήγορου, και δεδομένου, περαιτέρω, ότι σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην έβδομη σκέψη, η 
επιλογή των προς τοποθέτηση υπαλλήλων σε θέσεις προσωρινών προϊσταμένων διευθύνσεων 
γίνεται βάσει τυπικών κριτηρίων, η προσβαλλόμενη απόφαση στερείται νόμιμης αιτιολογίας, 
εφόσον, υπό τα παραπάνω δεδομένα, η Διοίκηση, κατά τη διαμόρφωση της κρίσης της, δεν έλαβε 
υπόψη και δεν εκτίμησε τα τυπικά προσόντα, επικουρικώς, δε, τη γενική υπηρεσιακή εικόνα των 
αναπληρωτών Προϊσταμένων και των τριών Τμημάτων της ως άνω Διεύθυνσης, μεταξύ των οποίων 
περιλαμβανόταν, κατά τα ανωτέρω, και ο αιτών, γεγονός, άλλωστε, που και η ίδια αποδέχεται με την
από 1.4.2022 έκθεση απόψεων. Επομένως, για τον λόγο αυτό που βάσιμα προβάλλεται, η κρινόμενη 



αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση, παρελκούσης ως 
αλυσιτελούς της εξέτασης των λοιπών λόγων ακύρωσης. Αντιστοίχως, πρέπει να απορριφθεί η 
ασκηθείσα παρέμβαση. Περαιτέρω, δεδομένου ότι, ενόψει της ευρείας διακριτικής ευχέρειας που 
διαθέτει το αρμόδιο όργανο για την επιλογή των υπαλλήλων στους οποίους θα ανατεθούν 
καθήκοντα προσωρινών προϊσταμένων από αυτούς που έχουν τα αναγκαία προς τούτο τυπικά 
προσόντα (πρβλ. ΣτΕ 306/2016 7μ., 382/2016 7μ.), δεν είναι επιτρεπτή η εκ μέρους του Δικαστηρίου 
υποκατάσταση της κρίσης της Διοίκησης (πρβλ. ΣτΕ 2923/2013, 5384/1995, 312/1994), η υπόθεση, 
πρέπει να αναπεμφθεί σ’ αυτήν προκειμένου να επαναλάβει τη διαδικασία κρίσης για την επιλογή 
προσωρινού προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δασών του Νομού ….., λαμβάνοντας υπόψη και 
αξιολογώντας τα τυπικά προσόντα, επικουρικώς, δε, τη γενική υπηρεσιακή εικόνα, των 
αναπληρωτών Προϊσταμένων και των τριών Τμημάτων της παραπάνω Διεύθυνσης, μεταξύ των 
οποίων και ο αιτών. Τέλος, 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 και ο 
παρεμβαίνων 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 αίτηση. 

 Ακυρώνει την 6391/27.7.2020 απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 
κατά το μέρος που μ’αυτήν ορίσθηκε ο παρεμβαίνων ως αναπληρωτής Προϊστάμενος της 
Διεύθυνσης Δασών του Νομού …....

 Αναπέμπει την υπόθεση στη Διοίκηση για νέα, νόμιμη κρίση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
σκεπτικό.

 Απορρίπτει την ασκηθείσα παρέμβαση.

 Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου στον αιτούντα.

 Απαλλάσσει τον καθ’ου Υπουργό και τον παρεμβαίνοντα από τη δικαστική δαπάνη αυτού. 

 Κρίθηκε και αποφασίστηκε στις 27.5.2022, με διάσκεψη που έγινε εξ αποστάσεως με τεχνολογικά 
μέσα, και η απόφαση δημοσιεύθηκε στα Χανιά, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του 
Δικαστηρίου, στις 30-05-2022.

 Ο Προεδρεύων Η Γραμματέας

Ακριβές αντίγραφο

Χανιά………………

Η Γραμματέας


