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Απαράδεκτη αίτηση ακυρώσεως κατά εγκυκλίου σχετικής
µε την εφαρµογή της δασικής νοµοθεσίας
Πηγή: Νόμος+Φύση -

-Πρόεδρος: Αγγ. Θεοφιλοπούλου

Εισηγητής: Όλ. Παπαδοπούλου
Δικηγόροι: Δ. Νικόπουλος, Κ. Βαρδακαστάνης
Η προσβαλλόµενη πράξη δεν αφίσταται των ορισµών του άρθρου 3 του ν. 998/1979 και των κριθέντων
σχετικώς από την Ολοµέλεια του Δικαστηρίου, δεν θεσπίζει δηλαδή «παρανόµως, νέους αντικείµενους
προς το Σύνταγµα, κανόνες δικαίου», όπως αβασίµως ισχυρίζεται ο αιτών Δικηγορικός Σύλλογος.
Εποµένως αποτελεί πράγµατι ερµηνευτική εγκύκλιο, που ενηµερώνει τις αρµόδιες υπηρεσίες για τις
ισχύουσες διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, παρέχοντας οδηγίες για την
εφαρµογή τους, και όχι «ψευδερµηνευτική» κανονιστική πράξη. Κατά συνέπεια, η πράξη αυτή στερείται
εκτελεστού χαρακτήρα και προσβάλλεται απαραδέκτως.
Βασικές σκέψεις
2. Επειδή, µε την κρινόµενη αίτηση ζητείται η
ακύρωση της υπ’ αριθµ. 204262/4545/23.11.2010
πράξεως του Υφυπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µε τον τίτλο
«Οδηγίες εφαρµογής των παραγράφων 1 και 2 του
άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει», καθώς
και κάθε άλλης συναφούς πράξεως.
3. Επειδή, το άρθρο 199 του κυρωθέντος µε το
άρθρο πρώτο του ν.δ/τος 3026/1954 Κώδικα περί
Δικηγόρων (Α΄ 235) ορίζει ότι: «Εις τους
Δικηγορικούς Συλλόγους και τα Διοικητικά
Συµβούλια αυτών ανήκουσιν: α) Η µέριµνα περί
της εν γένει αξιοπρεπείας των Δικηγόρων και της
απονοµής παρά πάσης αρχής του προς αυτούς
οφειλοµένου σεβασµού κατά την ενάσκησιν του
λειτουργήµατος αυτών, β) η υποβολή προτάσεων
και γνωµών αφορωσών εις την βελτίωσιν της
νοµοθεσίας, εις την ερµηνείαν και την εφαρµογήν
αυτής, γ) η διατύπωσις παρατηρήσεων και
κρίσεων ως προς την απονοµήν της δικαιοσύνης
και δ) η συζήτησις και η απόφασις περί παντός
ζητήµατος ενδιαφέροντος το Δικηγορικόν Σώµα ή
τα µέλη του Συλλόγου ως τοιαύτα ή ως
επαγγελµατικήν τάξιν και επί παντός γενικωτέρου
ζητήµατος Εθνικού ή Κοινωνικού περιεχοµένου».
Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, η
προστασία του φυσικού και πολιτιστικού
περιβάλλοντος, που κατοχυρώνεται και στο
Σύνταγµα (βλ. κατωτέρω), περιλαµβάνεται µεταξύ
των ζητηµάτων για τα οποία αναγνωρίζεται στους
δικηγορικούς συλλόγους το δικαίωµα ασκήσεως
ενδίκων βοηθηµάτων. Συνεπώς, ο αιτών
Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης µε έννοµο
συµφέρον ασκεί την κρινόµενη αίτηση,
ισχυριζόµενος ότι µε την προσβαλλόµενη πράξη
θεσπίζονται ρυθµίσεις αντίθετες προς τη

συνταγµατική προστασία των δασών και των
δασικών εκτάσεων (πρβλ. ΣΕ 4576/1977 Ολοµ.).
4. Επειδή, το άρθρο 24 παρ. 1 του
Συντάγµατος 1975, όπως αρχικώς ίσχυε, όριζε ότι
«Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού
περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωσιν του Κράτους.
Το Κράτος υποχρεούται να λαµβάνη ιδιαίτερα
π ρ ολ η π τ ι κά ή κα τα σ τα λ τ ι κά µ έ τ ρ α π ρ ο ς
διαφύλαξιν αυτού. Νόµος καθορίζει τα αφορώντα
εις την προστασίαν των δασών και των δασικών εν
γένει εκτάσεων. Απαγορεύεται η µεταβολή του
προορισµού των δηµοσίων δασών και των
δηµοσίων δασικών εκτάσεων, πλην αν προέχη δια
την Εθνικήν Οικονοµίαν η αγροτική εκµετάλλευσις
τούτων ή άλλη χρήσις εκ δηµοσίου συµφέροντος
επιβαλλοµένη». Το δε άρθρο 117 παρ. 3 όριζε ότι
«Δηµόσια ή ιδιωτικά δάση ή δασικαί εκτάσεις
καταστραφείσαι ή καταστρεφόµεναι εκ πυρκαϊάς ή
άλλως πως αποψιλωθείσαι ή αποψιλούµεναι, δεν
αποβάλλουν εκ του λόγου τούτου τον ον εκέκτηντο
προ της καταστροφής των χαρακτήρα και
κηρύσσονται υποχρεωτικώς αναδασωτέαι,
αποκλειοµένης της διαθέσεως τούτων δι’ έτερον
προορισµόν». Υπό την ισχύ των ανωτέρω
συνταγµατικών διατάξεων και προς εκτέλεσή τους
δηµοσιεύθηκε ο ν. 998/1979 (Α΄ 289). Κατά το
άρθρο 3 του νόµου αυτού, όπως αρχικώς ίσχυε,
«1. Ως δάσος νοείται πάσα έκτασις της επιφανείας
του εδάφους, η οποία καλύπτεται εν όλω ή
σποραδικώς υπό αγρίων ξυλωδών φυτών
οιωνδήποτε διαστάσεων και ηλικίας,
αποτελούντων ως εκ της µεταξύ των αποστάσεως
και αλληλεπιδράσεως οργανικήν ενότητα, και η
οποία δύναται να προσφέρη προϊόντα εκ των ως
άνω φυτών εξαγόµενα ή να συµβάλη εις την
διατήρησιν της φυσικής και βιολογικής ισορροπίας
ή να εξυπηρετήση την διαβίωσιν του ανθρώπου
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εντός του φυσικού περιβάλλοντος. 2. Ως δασική
έκτασις νοείται πάσα έκτασις της επιφανείας του
εδάφους, καλυπτοµένη υπό αραιάς ή πενιχράς,
υψηλής ή θαµνώδους, ξυλώδους βλαστήσεως
οιασδήποτε διαπλάσεως και δυναµένη να
εξυπηρετήση µίαν ή περισσοτέρας των εν τη
προηγουµένη παραγράφω λειτουργιών. 3. Εις τα
δάση ή τας δασικάς εκτάσεις, αντιστοίχως,
περιλαµβάνονται και αι εντός αυτών οιασδήποτε
φύσεως ασκεπείς εκτάσεις, χορτολιβαδικαί ή µη,
βραχώδεις εξάρσεις και γενικώς ακάλυπτοι χώροι,
καθώς και αι υπεράνω δασών ή δασικών
εκτάσεων ασκεπείς κορυφαί ή αλπικαί ζώναι των
ορέων και αι άβατοι κλιτύες αυτών. Τα δάση και αι
δασικαί εκτάσεις δεν µεταβάλλουν τον, κατά τας
ανωτέρω διατάξεις, χαρακτήρα αυτών και όταν
ακόµη εντός αυτών υφίστανται µεµονωµένα ή
εγκατεσπαρµένα καρποφόρα δένδρα ή συστάδες
τοιτούτων δένδρων. 4. Εις τας διατάξεις του
παρόντος νόµου υπάγονται και αι εντός των
πόλεων και των οικιστικών περιοχών ευρισκόµεναι
εκτάσεις, αι οποίαι καλύπτονται υπό δασικής
βλαστήσεως φυσικώς ή τεχνικώς δηµιουργουµένης
(πάρκα και άλση), ως και αι οπουδήποτε
δηµιουργούµεναι δενδροστοιχίαι ή δασικαί φυτείαι.
5. Εις τας διατάξεις του παρόντος νόµου υπάγονται
και αι εκτάσεις εκείναι αι οποίαι κηρύσσονται ή
έχουν ήδη κηρυχθεί δια πράξεως της αρµοδίας
διοικητικής αρχής ως δασωτέαι ή αναδασωτέαι. 6.
Δεν υπάγονται οπωσδήποτε εις τας διατάξεις του
παρόντος νόµου: α) Αι γεωργικώς καλλιεργούµεναι
εκτάσεις, β) Αι χορτολιβαδικαί εκτάσεις, αι
ευρισκόµεναι επί πεδινών εδαφών ή επί ανωµάλου
εδάφους ή λόφων, εφ’ όσον δεν εµπίπτουν εις τας
περιπτώσεις της παρ. 3 του παρόντος άρθρου ή
δεν έχουν κηρυχθή ένεκα του προστατευτικού
αυτών χαρακτήρος ή εξ άλλου λόγου δασωτέαι ή
αναδασωτέαι κατά τα εις το άρθρον 38 του
παρόντος νόµου οριζόµενα, γ) Αι βραχώδεις ή
πετρώδεις εκτάσεις, αι ευρισκόµεναι επί των ως
άνω πεδινών ή ανωµάλων ή λοφωδών εδαφών, δ)
Αι αλυκαί, ε) Αι περιοχαί δια τας οποίας υφίστανται
εγκεκριµένα έγκυρα σχέδια πόλεως… στ) Οι
αρµοδίως χαρακτηρισθέντες ως αρχαιολογικοί
χώροι…». Όπως προκύπτει και από την
εισηγητική έκθεση του ανωτέρω νόµου, οι
ανωτέρω ορισµοί του δάσους και της δασικής
εκτάσεως εκκινούν από την άποψη ότι το δάσος
και η δασική έκταση είναι οικοσυστήµατα, η
σηµασία των οποίων υπερβαίνει τις ωφέλειες από
τη δασοπονική διαχείρισή τους για την παραγωγή
ξυλείας. Εν όψει δε τούτου, δεν ορίσθηκαν στο
άρθρο 3 του ν. 998/1979 ούτε η ελάχιστη
επιφάνεια που πρέπει να καταλαµβάνει ένα δάσος
ή µία δασική έκταση, διότι, όπως ρητώς

αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση του νόµου, το
στοιχείο αυτό είναι χρήσιµο µόνο για τον
καθορισµό µιας µονάδας εκµεταλλεύσεως, αφορά
δ η λα δ ή τ η δ α σ οπ ο ν ι κ ή δ ι α χ ε ί ρ ι σ η , ο ύ τ ε
συγκεκριµένα µόνο είδη άγριων ξυλωδών φυτών, η
οργανική ενότητα των οποίων µπορεί να
προσδώσει, στην επιφάνεια επί της οποίας
φύονται, την ιδιότητα του δάσους ή της δασικής
εκτάσεως, καθόσον η ανωτέρω ενότητα µπορεί να
δηµιουργηθεί από όλα τα είδη των αγρίων
ξυλωδών φυτών (βλ. ΣΕ 32/2013 Ολοµ). Το
Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο δε, µε την 27/1999
απόφασή του, δέχτηκε οµοφώνως τα ακόλουθα ως
προς την έννοια της παρατιθέµενης ανωτέρω
διατάξεως του άρθρου 3 του ν. 998/1979: «Το
Σύνταγµα, προστατεύοντας δια του άρθρου 24 το
δάσος και τις δασικές εκτάσεις, παραπέµπει στην
επιστηµονική έννοια των εδαφικών τούτων
οικοσυστηµάτων προς την οποία υποχρεούται να
συµµορφωθεί και ο νοµοθέτης, κατά την ειδικότερη
οργάνωση της συνταγµατικής προστασίας. Είναι
δε, κατά την οικεία επιστήµη (δασική οικολογία),
δάσος ή δασικό οικοσύστηµα, οργανικό σύνολο
αγρίων φυτών µε ξυλώδη κορµό επί της
επιφανείας εδάφους, τα οποία, µαζί µε την εκεί
συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα, αποτελούν,
δ ι α τ η ς α µ ο ι β α ί α ς α λ λ η λ ε ξα ρτ ή σ ε ω ς κα ι
αλληλεπιδράσεώς τους, ιδιαίτερη βιοκοινότητα
( δ α σ ο β ι ο κο ι ν ότ η τα ) κα ι ι δ ι α ί τ ε ρ ο φ υ σ ι κό
περιβάλλον (δασογενές). Εξ άλλου, δασική έκταση
υπάρχει όταν στο ανωτέρω σύνολο η αγρία
ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαµνώδης, είναι
αραιά. Κρίσιµη, εποµένως, για την έννοια του
δάσους και της δασικής εκτάσεως είναι ο οργανική
ενότης της δασικής (δενδρώδους ή θαµνώδους)
βλαστήσεως, η οποία καθιστάµενη δια των
ειρηµένων διασυνδέσεων της όλης δασογενούς
χλωρίδας και πανίδας, προσδίδει µόνη σ’ αυτό την
ιδιαιτέρα του ταυτότητα ως δασικού
οικοσυστήµατος. Νοµικώς η ενότης αυτή δύναται
να συνάγεται εκ των εις τα στοιχεία του φακέλου
περιγραφόµενων χαρακτηριστικών της περί ης
εκάστοτε πρόκειται αγρίας ξυλώδους βλαστήσεως.
Πάντως, εφόσον υπάρχει η ενότητα αυτή,
υφίσταται η αντικειµενική προϋπόθεση της εννοίας
του δάσους ή δασικής εκτάσεως, τεκµαίρεται δε ως
αυτονόητη και αυταπόδεικτη η συνυπάρχουσα
θεµελιώδης λειτουργία παντός δασικού
οικοσυστήµατος που συµβάλλει στην ισορροπία
του φυσικού περιβάλλοντος, ήτοι ο κύριος ρόλος
του εις τον κύκλο άνθρακος και στην παραγωγή
οξυγόνου, η συγκράτηση των οµβρίων υδάτων και
του χώµατος κ.ο.κ. Τοιουτρόπως δεν απαιτείται να
βεβαιούται εκάστοτε ρητώς και ειδικώς κατά τον
χαρακτηρισµό δάσους ή δασικής εκτάσεως η
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προϋπόθεση αυτή». Το άρθρο 3 του ν. 998/1979
είναι σύµφωνο µε την προεκτεθείσα επιστηµονική
έννοια του δάσους, διότι, κατά την αληθή του
έννοια, δεν θέτει αθροιστικώς δύο προϋποθέσεις
για τη στοιχειοθέτηση της εννοίας του δάσους,
«αλλά µόνον µίαν, ήτοι την οργανική ενότητα
αυτού, ώστε αν αυτή υπάρχει έπεται κατ’ ανάγκην,
πλεοναστικώς αναφεροµένη εις τον νόµον, η
συµβολή του δάσους στη διατήρηση της φυσικής
και βιολογικής ισορροπίας και στην εξυπηρέτησιν
της διαβιώσεως του ανθρώπου ή µε τα προϊόντα
της δασοπονίας». Σύµφωνα εποµένως µε την
απόφαση αυτή του ΑΕΔ, το δασικό οικοσύστηµα,
δυνάµενο να δηµιουργηθεί από την οργανική
ενότητα όλων των ειδών των αγρίων ξυλωδών
φυτών, δύναται µεν να προσφέρει και δασικά
προϊόντα στον άνθρωπο, πλην δεν παύει να
υφίσταται και όταν για ποικίλους λόγους δεν
συντρέχει η προϋπόθεση αυτή (βλ. ΣΕ 32/2013
Ολοµ.).
5. Επειδή, µετά την αναθεώρηση του
Συντάγµατος µε το Ψήφισµα της 6ης Απριλίου
2001 της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής, η
παράγραφος 1 του άρθρου 24 αντικαταστάθηκε ως
εξής: «Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού
περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους
και δικαίωµα του καθενός. Για τη διαφύλαξή του το
Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα
προληπτικά ή κατασταλτικά µέτρα στο πλαίσιο της
αρχής της αειφορίας. Νόµος ορίζει τα σχετικά µε
την προστασία των δασών και των δασικών
εκτάσεων. Η σύνταξη δασολογίου συνιστά
υποχρέωση του Κράτους. Απαγορεύεται η
µεταβολή του προορισµού των δασών και των
δασικών εκτάσεων, εκτός αν προέχη για την
Εθνική Οικονοµία η αγροτική εκµετάλλευση ή άλλη
τους χρήση, που την επιβάλλει το δηµόσιο
συµφέρον», προστέθηκε δε στο άρθρο αυτό η
ακόλουθη ερµηνευτική δήλωση: «Ως δάσος ή
δασικό οικοσύστηµα νοείται το οργανικό σύνολο
άγριων φυτών µε ξυλώδη κορµό πάνω στην
αναγκαία επιφάνεια του εδάφους, τα οποία, µαζί µε
την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα,
αποτελούν µέσω της αµοιβαίας αλληλεξάρτησης
και αλληλοεπίδρασής τους, ιδιαίτερη βιοκοινότητα
( δ α σ ο β ι ο κο ι ν ότ η τα ) κα ι ι δ ι α ί τ ε ρ ο φ υ σ ι κό
περιβάλλον (δασογενές). Δασική έκταση υπάρχει
όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης
βλάστηση, υψηλή ή θαµνώδης, είναι αραιά». Από
την αντιπαραβολή της ερµηνευτικής αυτής
δηλώσεως µε την παρατεθείσα στην προηγούµενη
σκέψη απόφαση του ΑΕΔ για την έννοια του
δάσους και της δασικής εκτάσεως συνάγεται ότι η
µόνη διαφορά συνίσταται στην προσθήκη, στην
υπό το άρθρο 24 ερµηνευτική δήλωση, της λέξεως

«αναγκαία» πριν από τις λέξεις «επιφάνεια του
εδάφους». Κατά τα ήδη κριθέντα (βλ. ΣΕ 32/2013
Ολοµ), ο αναθεωρητικός νοµοθέτης υιοθέτησε τους
ορισµούς του δάσους και της δασικής εκτάσεως
που είχε δώσει η απόφαση 27/1999 του ΑΕΔ, η
οποία αναφέρει ρητώς ότι αυτοί αποτελούν
ορισµούς της επιστήµης της δασικής οικολογίας.
Τούτου δε έπεται ότι: (α) είναι αδιάφορο το είδος ή
τα είδη αγρίων ξυλωδών φυτών από τα οποία
αποτελείται η δασική βλάστηση, εάν δηλαδή είναι
δασοπονικά ή µη, εφόσον τα είδη αυτά αποτελούν
οργανική ενότητα και (β) η προσθήκη της λέξεως
«αναγκαία» εντάσσεται στους ορισµούς του
δάσους και της δασικής εκτάσεως και δεν τους
ανατρέπει, δεν απαιτεί δηλαδή το Σύνταγµα µία
αριθµητικώς προσδιορισµένη ελάχιστη έκταση
π ρ ο ς δ α σ οπ ο ν ι κ ή ε κ µ ε τά λ λ ε υ σ η ή π ρ ο ς
ικανοποίηση της «κοινής λογικής», αλλά την
έκταση που είναι πράγµατι αναγκαία προκειµένου
να λειτουργήσει ένα δασικό οικοσύστηµα,
αναλόγως της θέσεως αυτού (υψόµετρο,
γ ε ω γ ρ α φ ι κό π λά το ς κα ι µ ή κο ς ) κα ι τω ν
επικρατουσών σε αυτήν εδαφολογικών, κλιµατικών
και άλλων συνθηκών. Κατά την έννοια, συνεπώς,
της ανωτέρω ερµηνευτικής δηλώσεως, κριτήριο
υπάρξεως του δασικού οικοσυστήµατος είναι η
οργανική ενότητα της επ’ αυτού βλαστήσεως,
τούτο δε κρίνεται εν όψει του είδους και της ηλικίας
αυτής, καθώς και της θέσεως του εδάφους επί του
οποίου φύεται και των επικρατουσών σε αυτό
συνθηκών.
6. Επειδή, µε την παράγραφο 1 του άρθρου
1 του ν. 3208/2003 (Α΄ 303) οι παράγραφοι 1, 2, 3,
4 και 5 του παρατιθέµενου στη σκέψη 4 άρθρου 3
του ν. 998/1979 αντικαταστάθηκαν ως εξής: «1. Ως
δάσος ή δασικό οικοσύστηµα νοείται το οργανικό
σύνολο άγριων φυτών µε ξυλώδη κορµό πάνω
στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους, τα οποία,
µαζί µε την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και
π α ν ί δ α , α π οτ ε λο ύ ν µ έ σ ω τ η ς α µ ο ι β α ί α ς
αλληλεξάρτησης και αλληλοεπίδρασής τους,
ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και
ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές). 2.
Δασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω
σύνολο ή άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή
θαµνώδης, είναι αραιά. 3. Η κατά τις παραγράφους
1 και 2 δασοβιοκοινότητα υφίσταται και το
δασογενές περιβάλλον δηµιουργείται σε µια
έκταση όταν: Ι. Φύονται στην εν λόγω έκταση άγρια
ξυλώδη φυτά, δυνάµενα µε δασική εκµετάλλευση
να παράγουν δασικά προϊόντα (δασοπονικά είδη).
ΙΙ. Το εµβαδόν της εν λόγω έκτασης στην οποία
φύονται εν όλω ή σποραδικά τα ως άνω δασικά
είδη είναι κατ’ ελάχιστον 0,3 εκτάρια, µε
γεωµετρική µορφή κατά το δυνατόν

3 από 7

αποστρογγυλωµένη ή σε λωρίδα πλάτους
τουλάχιστον τριάντα (30) µέτρων. Η
δασοβιοκοινότητα υφίσταται και το δασογενές
περιβάλλον δηµιουργείται και σε εκτάσεις µε
µικρότερο εµβαδόν από 0,3 εκτάρια, όταν λόγω
της θέσης τους βρίσκονται σε σχέση
αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης µε άλλες
γειτονικές εκτάσεις που συνιστούν δάσος ή δασική
έκταση. ΙΙΙ. Οι κόµες των δασικών ειδών σε
κατακόρυφη προβολή καλύπτουν τουλάχιστον το
είκοσι πέντε τοις εκατό (συγκόµωση 0,25) της
έκτασης του εδάφους. Τα δασικά οικοσυστήµατα
χαρακτηρίζονται ως δάση ή δασικές εκτάσεις κατά
τις επόµενες διακρίσεις: α) Εάν στην ως άνω
βιοκοινότητα τα δασικά είδη έχουν ευδιάκριτη
κατακόρυφη δοµή (ορόφους) και οι κόµες τους
καλύπτουν ποσοστό µεγαλύτερο του τριάντα τοις
εκατό του εδάφους (συγκόµωση µεγαλύτερη του
0,30%), η εν λόγω έκταση χαρακτηρίζεται δάσος,
µε την προϋπόθεση ότι η συγκόµωση του
ανορόφου υπερβαίνει τα δεκαπέντε εκατοστά
(0,15) και σε περίπτωση έλλειψης υπορόφου η
συγκόµωση του ανορόφου υπερβαίνει τα είκοσι
πέντε εκατοστά (0,25). β) Εάν στην ως άνω
βιοκοινότητα η ξυλώδης βλάστηση αποτελείται από
δασοπονικά είδη αείφυλλων ή φυλλοβόλων
πλατύφυλλων που εµφανίζονται σε θαµνώδη
µορφή, η εν λόγω έκταση χαρακτηρίζεται δασική
έκταση, εφόσον οι κόµες των ειδών αυτών
καλύπτουν ποσοστό µεγαλύτερο του είκοσι πέντε
τοις εκατό του εδάφους (συγκόµωση µεγαλύτερη
το υ 0 , 2 5 ) . γ ) Στ η ν έ ν ν ο ι α τω ν δ α σ ι κώ ν
οικοσυστηµάτων περιλαµβάνονται και οι εκτάσεις
που απώλεσαν για οποιονδήποτε λόγο τη δασική
βλάστηση και δεν αποδόθηκαν µε πράξεις της
διοίκησης, µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου, σε άλλες χρήσεις. Οι εν λόγω εκτάσεις
διέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του
άρθρου 117 του Συντάγµατος, κηρύσσονται
αναδασωτέες και διατηρούν τον χαρακτήρα που
είχαν πριν από την καταστροφή τους. 4. Ως
δασικές εκτάσεις νοούνται και οι οποιασδήποτε
φύσεως ασκεπείς εκτάσεις (φρυγανώδεις ή
χορτολιβαδικές εκτάσεις, βραχώδεις εξάρσεις και
γενικά ακάλυπτοι χώροι) που περικλείονται από
δάση ή δασικές εκτάσεις, καθώς και οι υπεράνω
των δασών ή δασικών εκτάσεων ασκεπείς
κορυφές ή αλπικές ζώνες των ορέων. Στις εν λόγω
εκτάσεις, πέραν επιτρεπτών επεµβάσεων που
προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου
13 του ν. 1734/1987 (Α΄ 189) και τα άρθρα 45 έως
61 του παρόντος νόµου, ουδεµία άλλη επέµβαση
επιτρέπεται. Οι εκτάσεις των περιπτώσεων α΄, δ΄
και ε΄ της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου
δ ε ν υ π ά γ ο ν τα ι σ τ ι ς δ ι α τά ξ ε ι ς α υ τ ή ς τ η ς

παραγράφου, έστω και αν περικλείονται από δάση
ή δασικές εκτάσεις. 5. Στις διατάξεις του παρόντος
νόµου υπάγονται και τα εντός των πόλεων και των
οικιστικών περιοχών πάρκα και άλση, καθώς και οι
εκτάσεις που κηρύσσονται ή έχουν κηρυχθεί µε
πράξη της αρµόδιας αρχής ως δασωτέες ή
αναδασωτέες». Με την παράγραφο 2 δε του ως
άνω άρθρου του ν. 3208/2003 προστέθηκε στο
άρθρο 3 του ν. 998/1979 παράγραφος 7, ως εξής:
«7. Οι δηµόσιες µη εποικιστικές εκτάσεις των
περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 6, καθώς
και οι δηµόσιες εκτάσεις που λόγω του είδους της
βλάστησης δεν εµπίπτουν στις παραγράφους 1, 2
και 4, αλλά ευρίσκονται επί κλιτύων ορέων, που
δεν παραδόθηκαν κατά τις διατάξεις του άρθρου
74 στις γεωργικές υπηρεσίες, εξακολουθούν να
τελούν υπό τη διοίκηση και διαχείριση της δασικής
υπηρεσίας, µε µέριµνα της οποίας
χαρτογραφούνται και διατίθενται για την
εξυπηρέτηση των σκοπών που αναφέρονται στα
άρθρα 45 έως και 61 του παρόντος νόµου και στο
άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 1734/1987 ή
χρησιµοποιούνται ως βοσκότοποι ή για τη
δηµιουργία νέων δασών…». Τέλος, µε το άρθρο 23
παρ. 2 του ν. 3208/2003 καταργήθηκε η
περίπτωση στ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 3
του ν. 998/1979. Κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 3
παρ. 5 του προαναφερθέντος ν. 3208/2003
εκδόθηκε η υπ’ 90532/174/2005 απόφαση του
Υπουργού Γεωργίας, µε τον τίτλο «Καθορισµός
διαδικασίας κατάρτισης, τήρησης, κωδικοποίησης
και ενηµέρωσης του δασολογίου» (Β΄ 370). Κατά
της υπουργικής αυτής αποφάσεως ασκήθηκε
αίτηση ακυρώσεως από το Γεωτεχνικό
Επιµελητήριο Ελλάδος, το οποίο προέβαλε ότι η εν
λόγω απόφαση είναι ακυρωτέα διότι προβλέπει
την κατάρτιση του δασολογίου µε τους ορισµούς
του δάσους και της δασικής εκτάσεως όπως
διατυπώνονται στις αντισυνταγµατικές διατάξεις
του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3208/2003 και του
άρθρου 1 παρ. 6 και 7 του ν. 3147/2003 (Α΄ 135).
Επί της αιτήσεως αυτής εκδόθηκε τελικώς η
32/2013 απόφαση της Ολοµελείας του Συµβουλίου
της Επικρατείας, που ακύρωσε την επίµαχη
υπουργική απόφαση. Ειδικότερα, µε την ανωτέρω
απόφαση του Δικαστηρίου κρίθηκαν τα εξής: Με τις
διατάξεις του νέου άρθρου 3 του ν. 998/1979
ορίζεται ότι δασικό οικοσύστηµα υπάρχει όταν
συντρέχουν σωρευτικώς τα ακόλουθα στοιχεία: (α)
άγρια ξυλώδη φυτά τα οποία είναι δασοπονικά,
µπορούν δηλαδή να παράγουν µε δασική
εκµετάλλευση δασικά προϊόντα (παρ. 3 περ. Ι), (β)
έκταση επί της οποίας φύεται η ανωτέρω
βλάστηση, το ελάχιστο εµβαδόν της οποίας
προσδιορίζεται αριθµητικώς (παρ. 3 περ. ΙΙ εδάφιο
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πρώτο), και (γ) ελάχιστη συγκόµωση των επί της
εκτάσεως αυτής φυοµένων δασοπονικών ειδών,
επίσης αριθµητικώς καθοριζόµενη (παρ. 3 περ. ΙΙΙ
εδάφιο πρώτο). Περαιτέρω, µε τις ίδιες διατάξεις
ορίζεται ότι τα δασικά οικοσυστήµατα είναι (ι) δάση
εάν η συγκόµωση των δασοπονικών ειδών
καλύπτει αριθµητικώς προσδιοριζόµενο ποσοστό
της επιφάνειας επί της οποίας ευρίσκονται (παρ. 3
περ. ΙΙΙ εδάφιο δεύτερο στοιχείο α΄) και (ιι) δασικές
εκτάσεις εάν η συγκόµωση των θαµνώδους
µορφής δασοπονικών ειδών καλύπτει αριθµητικώς
επίσης προσδιοριζόµενο ποσοστό της επιφάνειας
επί της οποίας ευρίσκονται (παρ. 3 περ. ΙΙΙ εδάφιο
δεύτερο στοιχείο β΄). Οι ως άνω υπό (α), (β) και (γ)
διατάξεις είναι αντίθετες προς το άρθρο 24 του
Συντάγµατος για τους εξής λόγους: (α) Η διάταξη
της παραγράφου 3 περ. Ι του νέου άρθρου 3, διότι
εξαρτά την ύπαρξη ενός δασικού οικοσυστήµατος
από τη δυνατότητα οικονοµικής του
εκµεταλλεύσεως, επανεισάγοντας έτσι στη θέση
των υιοθετηθέντων από τον αναθεωρητικό
νοµοθέτη ορισµών της δασικής οικολογίας
εκείνους της δασοπονίας, (β) η διάταξη του
πρώτου εδαφίου της περ. ΙΙ της παραγράφου 3 του
νέου άρθρου 3, διότι αφενός ορίζει ότι το δασικό
οικοσύστηµα πρέπει να αποτελείται αποκλειστικά
από δασοπονικά είδη και αφετέρου εξαρτά την
ιδιότητά του ως δασικού οικοσυστήµατος από το
ελάχιστο εµβαδόν της οικείας εκτάσεως, το οποίο
καθορίζεται αριθµητικώς, αδιαφόρως της θέσεώς
της και των επικρατουσών σε αυτήν
εδαφολογικών, κλιµατικών και άλλων συνθηκών,
και (γ) η διάταξη του πρώτου εδαφίου της περ. ΙΙΙ
της παραγράφου 3 του νέου άρθρου 3, διότι,
επιπλέον, εξαρτά την ιδιότητα ενός
οικοσυστήµατος ως δασικού ή µη από το
ανελαστικό αριθµητικό κριτήριο της συγκοµώσεως
του εδάφους όπου φύεται η δασική βλάστηση, όχι
δε από την οργανική ενότητα της δασικής
βλαστήσεως,εν όψει του είδους και της ηλικίας της,
καθώς και των ιδιοµορφιών της περιοχής. Εξ
άλλου, από τις διατάξεις της παραγράφου 3 περ.
ΙΙΙ του νέου άρθρου 3 του ν. 998/1979 συνάγεται
ότι, σύµφωνα µε τον ν. 3208/2003, (α) ένα
οικοσύστηµα είναι δασικό όταν η συγκόµωση των
δασοπονικών ειδών ανέρχεται τουλάχιστον στο
25% της εκτάσεως, (β) ένα δασικό οικοσύστηµα
αποτελεί δάσος, όταν η συγκόµωση του
ανορόφου, σε περίπτωση που δεν υπάρχει
υπόροφος, είναι άνω του 25% και (γ) ένα δασικό
οικοσύστηµα αποτελεί δασική έκταση, όταν τα επ’
αυτής θαµνώδη δασοπονικά είδη έχουν, επίσης,
συγκόµωση άνω του 25%. Οι ανωτέρω διατάξεις,
πέραν
της
κατά
τα
ανωτέρω
αντισυνταγµατικότητάς τους, προσκρούουν και στο

τελευταίο εδάφιο της υπό το άρθρο 24 του
Συντάγµατος ερµηνευτικής δηλώσεως, η οποία
θέτει ως κριτήριο για τη διάκριση δάσους και
δασικής εκτάσεως όχι το υψηλό ή το θαµνώδες της
βλαστήσεως, αλλά το αραιό ή µη αυτής. Τούτο δε
διότι οι διατάξεις αυτές δεν θέτουν ως κριτήριο
χαρακτηρισµού µιας εκτάσεως ως δάσους ή
δασικής το αραιό ή µη της επ’ αυτής δασικής
βλαστήσεως, αλλά το ύψος της βλαστήσεως (βλ.
ΣΕ 32/2013).
7. Επειδή, εκκρεµούσης της αιτήσεως
ακυρώσεως που είχε ασκηθεί, σύµφωνα µε τα
π ρ ο ε κ τ ε θ έ ν τα , κα τά τ η ς 9 0 5 3 2 / 1 7 4 / 2 0 0 5
υπουργικής αποφάσεως και έθετε ζητήµατα
αντισυνταγµατικότητας του άρθρου 1 του ν.
3208/2003, δηµοσιεύθηκε ο ν. 3818/2010 (Α΄ 17),
ο οποίος στο άρθρο 9 παρ. 1 ορίζει τα εξής: «Η
παράγραφος 3 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α΄
289), όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 1
του άρθρου 1 του ν. 3208/2003 (Α΄ 303),
καταργείται, πλην της περιπτώσεως υπό στοιχείο
γ) η οποία διατηρείται σε ισχύ ως αυτοτελής
παράγραφος 5. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου
3 του Ν. 998/1979, όπως ισχύει, αναριθµούνται
αντιστοίχως σε παραγράφους 3 και 4». Εξ άλλου,
στο άρθρο 25 παρ. 12 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182)
ορίζεται ότι «Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3818/2010
προστίθεται εδάφιο ως εξής: ‘Η κατάργηση αφορά
και εκκρεµείς διαδικασίες για τον χαρακτηρισµό
µιας έκτασης ως δασικής ή µη, προς τον σκοπό
της επίλυσης του σχετικού ζητήµατος σε όποιο
στάδιο και αν βρίσκονται’». Ενόψει των διατάξεων
αυτών, το άρθρο 3 του ν. 998/1979 όπως ίσχυε
κατά τον κρίσιµο εν προκειµένω χρόνο της
εκδόσεως της προσβαλλοµένης πράξεως, µετά
δηλαδή τους προαναφερθέντες νόµους 3208/2003,
3818/2010 και 3889/2010 και πριν από την
α ν τ ι κ α τά σ τα σ η τ η ς π ε ρ ι π τώ σ ε ω ς ε ΄ τ η ς
παραγράφου 6 µε το άρθρο 7 παρ. 15 του ν.
4164/2013 (Α΄ 156), όριζε τα εξής: «1. Ως δάσος ή
δασικό οικοσύστηµα νοείται το οργανικό σύνολο
άγριων φυτών µε ξυλώδη κορµό πάνω στην
αναγκαία επιφάνεια του εδάφους, τα οποία, µαζί µε
την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα,
αποτελούν µέσω της αµοιβαίας αλληλεξάρτησης
και αλληλοεπίδρασής τους, ιδιαίτερη βιοκοινότητα
( δ α σ ο β ι ο κο ι ν ότ η τα ) κα ι ι δ ι α ί τ ε ρ ο φ υ σ ι κό
περιβάλλον (δασογενές). 2. Δασική έκταση
υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο ή άγρια
ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαµνώδης, είναι
αραιά. 3. Ως δασικές εκτάσεις νοούνται και οι
οποιασδήποτε φύσεως ασκεπείς εκτάσεις
(φρυγανώδεις ή χορτολιβαδικές εκτάσεις,
βραχώδεις εξάρσεις και γενικά ακάλυπτοι χώροι)
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που περικλείονται από δάση ή δασικές εκτάσεις,
καθώς και οι υπεράνω των δασών ή δασικών
εκτάσεων ασκεπείς κορυφές ή αλπικές ζώνες των
ορέων. Στις εν λόγω εκτάσεις, πέραν επιτρεπτών
επεµβάσεων που προβλέπονται από την
παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 1734/1987 (Α΄
189) και τα άρθρα 45 έως 61 του παρόντος νόµου,
ουδεµία άλλη επέµβαση επιτρέπεται. Οι εκτάσεις
των περιπτώσεων α΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 6
του παρόντος άρθρου δεν υπάγονται στις διατάξεις
αυτής της παραγράφου, έστω και αν περικλείονται
από δάση ή δασικές εκτάσεις. 4. Στις διατάξεις του
παρόντος νόµου υπάγονται και τα εντός των
πόλεων και των οικιστικών περιοχών πάρκα και
άλση, καθώς και οι εκτάσεις που κηρύσσονται ή
έχουν κηρυχθεί µε πράξη της αρµόδιας αρχής ως
δασωτέες ή αναδασωτέες. 5. Στην έννοια των
δασικών οικοσυστηµάτων περιλαµβάνονται και οι
εκτάσεις που απώλεσαν για οποιονδήποτε λόγο τη
δασική βλάστηση και δεν αποδόθηκαν µε πράξεις
της διοίκησης, µέχρι την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου, σε άλλες χρήσεις. Οι εν λόγω
εκτάσεις διέπονται από τις διατάξεις της
παραγράφου 3 του άρθρου 117 του Συντάγµατος,
κηρύσσονται αναδασωτέες και διατηρούν τον
χαρακτήρα που είχαν πριν από την καταστροφή
τους. 6. Δεν υπάγονται οπωσδήποτε εις τας
διατάξεις του παρόντος νόµου: α) Αι γεωργικώς
καλλιεργούµεναι εκτάσεις, β) Αι χορτολιβαδικαί
εκτάσεις, αι ευρισκόµεναι επί πεδινών εδαφών ή
επί ανωµάλου εδάφους ή λόφων, εφ’ όσον δεν
εµπίπτουν εις τας περιπτώσεις της παραγράφου 3
του παρόντος άρθρου ή δεν έχουν κηρυχθή ένεκα
του προστατευτικού αυτών χαρακτήρος ή εξ άλλου
λόγου δασωτέαι ή αναδασωτέαι κατά τα εις το
άρθρον 38 του παρόντος νόµου οριζόµενα, γ) Αι
βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις, αι ευρισκόµεναι
επί των ως άνω πεδινών ή ανωµάλων ή λοφωδών
εδαφών, δ) Αι αλυκαί, ε) Αι περιοχαί δια τας οποίας
υφίστανται εγκεκριµένα έγκυρα σχέδια πόλεως ή
καταλαµβάνονται υπό οικισµών προϋφισταµένων
του έτους 1923 ή πρόκειται περί οικοδοµησίµων
εκτάσεων των οικιστικών περιοχών του ν.
947/1979. 7. Οι δηµόσιες µη εποικιστικές εκτάσεις
των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 6,
καθώς και οι δηµόσιες εκτάσεις που λόγω του
είδους της βλάστησης δεν εµπίπτουν στις
παραγράφους 1, 2 και 4, αλλά ευρίσκονται επί
κλιτύων ορέων, που δεν παραδόθηκαν κατά τις
διατάξεις του άρθρου 74 στις γεωργικές υπηρεσίες,
εξακολουθούν να τελούν υπό τη διοίκηση και
διαχείριση της δασικής υπηρεσίας, µε µέριµνα της
οποίας χαρτογραφούνται και διατίθενται για την
εξυπηρέτηση των σκοπών που αναφέρονται στα
άρθρα 45 έως και 61 του παρόντος νόµου και στο

άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 1734/1987 ή
χρησιµοποιούνται ως βοσκότοποι ή για τη
δηµιουργία νέων δασών…».
8. Επειδή, µετά τον προαναφερθέντα ν.
3208/2003 εκδόθηκε η 90422/40/27.1.2004
εγκύκλιος διαταγή του Υφυπουργού Γεωργίας µε
τον τίτλο «Προσαρµογή των καταρτισθέντων
δασικών χαρτών στον νέο προσδιορισµό δασών
και δασικών εκτάσεων του ν. 3208/2003», η οποία
ανακλήθηκε ακολούθως, µε την 1412/14.2.2008
απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων (βλ. ΣΕ 3974-5/2009). Μετά δε την
δηµοσίευση του ανωτέρω ν. 3818/2010 εκδόθηκε
η προσβαλλόµενη 204262/4545/23.11.2010 πράξη
του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, µε την οποία παρέχονται στα
Δασαρχεία, τις Διευθύνσεις Δασών και τις
Επιθεωρήσεις Δασών οδηγίες για την εφαρµογή
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του ν.
998/1979. Ειδικότερα, παρέχονται οι εξής οδηγίες:
«1. Αναγκαία επιφάνεια εδάφους: Ως ‘αναγκαία
επιφάνεια εδάφους’ για την ύπαρξη δάσους ή
δασικής έκτασης νοείται η εδαφική έκταση που
καλύπτεται από δασική βλάστηση (υψηλή ή
θαµνώδη), έχει τα οικολογικά χαρακτηριστικά της
δασοβιοκοινότητας και του ιδιαίτερου δασογενούς
περιβάλλοντος και αποτελεί, κατά τους κανόνες της
δασολογικής επιστήµης, λειτουργική διαχειριστική
µονάδα που συµβάλλει στην οικολογική ισορροπία
του περιβάλλοντος ορισµένης περιοχής. Τέτοια
επιφάνεια θεωρείται η έχουσα µέγεθος λόχµης µε
ελάχιστο εµβαδόν επτακόσια τετραγωνικά µέτρα
(700,00 τµ). 2. Αραιά δασική βλάστηση: Με την
πρόοδο της επιστήµης της δασικής οικολογίας έχει
καθιερωθεί ο όρος ‘βαθµός συγκόµωσης’ ως
βασικό κριτήριο για την επίτευξη της
δασοβιοκοινότητας και του δασογενούς
περιβάλλοντος. Για τον λόγο αυτό, πέραν των
όσων αναφέρονται στην 159140/1077/12.3. 1980
εγκύκλιο του Υπουργού Γεωργίας ως προς το
κατώτατο όριο δασοκάλυψης, για τον
χαρακτηρισµό εκτάσεως ως δασικής ορίζεται το
15%, κάτω από το οποίο η έκταση χαρακτηρίζεται
χορτολιβαδική, προσδιορίζεται δε ως αραιά η
δασική βλάστηση που µεταξύ των διακένων
χώρων των δασικών ατόµων δύναται να
παρεµβληθεί άτοµο µε κανονική κόµη. Στην
περίπτωση αυτή σύµφωνα µε τη δασολογική
επιστήµη το ποσοστό συγκόµωσης δεν µπορεί να
υπερβεί το 25%. Συνεπώς οι εκτάσεις µε βαθµό
συγκόµωσης κάτω του 15% χαρακτηρίζονται
χορτολιβαδικές των παρ. 6β ή 6γ του άρθρου 3 του
ν. 998/1979, από 15% έως 25% (15%<Ε<25%)
χαρακτηρίζονται δασικές της παρ. 2 του άρθρου 3
του ν. 998/1979 και οι µε βαθµό συγκόµωσης άνω
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του 25% χαρακτηρίζονται δάση της παρ. 1 του
άρθρου 3 του ν. 998/1979».
9. Επειδή, κατά την έννοια της ανωτέρω
204262/4545/23.11.2010 εγκυκλίου, η δασικού
χαρακτήρα έκταση η έχουσα µέγεθος λόχµης µε
ελάχιστο εµβαδόν επτακόσια τετραγωνικά µέτρα
θεωρείται οπωσδήποτε δάσος ή δασική έκταση,
χωρίς όµως να αποκλείεται, λόγω των ιδιαιτέρων
εκάστοτε συνθηκών, και εκτάσεις µε δασική
βλάστηση µικρότερες των 700,00 τµ, που δεν
περιβάλλονται ή δεν συνορεύουν µε άλλες
εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, να αποτελούν παρά
ταύτα δάσος ή δασική έκταση. Περαιτέρω,
σύµφωνα µε την ίδια εγκύκλιο, κατά κανόνα για να
υπάρχει δασική έκταση απαιτείται βαθµός
συγκοµώσεως τουλάχιστον 15% και για να
υπάρχει δάσος τουλάχιστον 25%, δεν αποκλείεται,
όµως, και εκτάσεις µε µικρότερο βαθµό
σ υ γ κο µ ώ σ ε ω ς , λό γ ω τω ν σ υ ν τ ρ ε χο υ σ ώ ν
συνθηκών, να αποτελούν δάσος ή δασική έκταση.
Με το περιεχόµενο αυτό, η προσβαλλόµενη πράξη
δεν αφίσταται των ορισµών του άρθρου 3 του ν.
998/1979 και των κριθέντων σχετικώς από την
Ολοµέλεια του Δικαστηρίου, δεν θεσπίζει δηλαδή
«παρανόµως, νέους αντικείµενους προς το
Σύνταγµα, κανόνες δικαίου», όπως αβασίµως
ισχυρίζεται ο αιτών Δικηγορικός Σύλλογος.
Εποµένως αποτελεί πράγµατι ερµηνευτική
εγκύκλιο, που ενηµερώνει τις αρµόδιες υπηρεσίες
για τις ισχύουσες διατάξεις των παραγράφων 1 και
2 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, παρέχοντας
οδηγίες για την εφαρµογή τους, και όχι
«ψευδερµηνευτική» κανονιστική πράξη. Κατά
συνέπεια, η πράξη αυτή στερείται εκτελεστού
χαρακτήρος και προσβάλλεται απαραδέκτως µε
την κρινόµενη αίτηση (πρβλ. ΣΕ 102/2014,
3747/2013 Ολοµ.).
10. Επειδή, η παράλειψη του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
να υπογράψει «προηγηθέν Σχέδιο Εγκυκλίου»
αναφερόµενο επίσης στην εφαρµογή του άρθρου 3
του ν. 998/1979, το περιεχόµενο του οποίου
παρατίθεται στο δικόγραφο της αιτήσεως
ακυρώσεως, δεν συνιστά παράλειψη οφειλόµενης
ενέργειας, δοθέντος ότι δεν υφίστατο σχετική
υποχρέωση του αρµοδίου Υπουργού. Κατά
συνέπεια, η κρινόµενη αίτηση, εάν ερµηνευθεί ως
στρεφόµενη και κατά της παραλείψεως αυτής, είναι
οµοίως απορριπτέα ως απαράδεκτη.
11. Επειδή, ενόψει των ανωτέρω, πρέπει να
απορριφθεί η κρινόµενη αίτηση.
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