
 

     

 

 

 

ΘΕΜΑ: Καταβολή παραβόλου για τη συζήτηση αντιρρήσεων στις Τεχνικές 

Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.). 

ΣΧΕΤ.: Το αριθ. 136714/684/9-2-2016 (Α∆Α:7ΘΧΒ4653Π8-ΘΟΞ) εγκύκλιός µας. 

  

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού σας ενηµερώνουµε ότι, στη σχετική 

φόρµα στη διαδικτυακή πύλη της Γ.Γ.Π.Σ., µέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «e-

Παράβολο» για την έκδοση παραβόλου, συµπεριελήφθη και το παράβολο των 

αντιρρήσεων πράξεων χαρακτηρισµού.  

Πλέον, οι αρµόδιες υπηρεσίες, προκειµένου να δεχθούν τις σχετικές αιτήσεις 

υποβολής αντιρρήσεων ενώπιον της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων 

(Τ.Ε.Ε.Α.) θα πρέπει να ενηµερώνουν τον ενδιαφερόµενο για την υποχρέωση 

καταβολής παραβόλου, όπως ορίζει η διάταξη.  

Επίσης, σχετικά µε το θέµα της δέσµευσης προς χρήση του «e-παράβολου» 

από τον Φορέα (Πράσινο Ταµείο), παρακαλούµε να µας αποστείλετε, άµεσα, τα 

στοιχεία (Ονοµατεπώνυµο, θέση-τµήµα, ταχ.δ/νση επικοινωνίας, τηλέφωνο και Fax 

επικοινωνίας, e-mail και προσωπικό ΑΦΜ) υπαλλήλων, που εκτελούν χρέη 

γραµµατέα στις Τ.Ε.Ε.Α, (χειριστών και αναπληρωτών χειριστών) που θα οριστούν 

να έχουν την αρµοδιότητα δέσµευσης των σχετικών παραβόλων, προκειµένου να 

ολοκληρωθεί η διεργασία εξουσιοδότησης αυτών µέσω των ∆ιαχειριστών του 

Υπουργείου µας.     

Παρακαλούµε την παρούσα να κοινοποιήσετε στις δασικές υπηρεσίες της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησής σας για εφαρµογή. 

                                                                                  

                                                                                              Η Γενική Γραµµατέας 

                                         

                                                                                              Μπαριτάκη Χριστίνα                                    

    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ &  

ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ & 

ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

ΣΤΑ ∆ΑΣΙΚΑ Ε∆ΑΦΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΑΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

Ταχ.∆/νση        : Χαλκοκονδύλη 31 

Τ.Κ.                  : 104 32 - Αθήνα  

Πληρ. :             : Αγγέλη Γεωργία 

Τηλ.                  : 2102124538 

FAX                  : 210-5244135 

 

 

 

ΠΡΟΣ: 

 

 

 

 

 

 

  

Αθήνα          19 / 2 /2016 

Αριθ. Πρωτ. 137349/893 

 

Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις 

Γενικές ∆/νσεις ∆ασών & 

Αγροτικών Υποθέσεων 

Έδρες τους 

 

 

 

ΑΔΑ: 75ΚΜ4653Π8-2ΧΝ



 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή  
 

-  ∆/νσεις της Γενικής ∆/νσης ∆ασών & Αγροπεριβάλλοντος 

   ΕΝΤΑΥΘΑ   

1. Υπουργείο Περιβάλλοντος & 

     Ενέργειας  

    α. Γραφείο Υπουργού 

        Μεσογείων 119 

        ΤΚ 101 92 Αθήνα 

    β. Γραφείο Αν. Υπουργού 

        Μεσογείων 119 

        ΤΚ 101 92 Αθήνα 

 2.    Γραφεία Συντονιστών των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων της χώρας 

        Έδρες τους 

ΑΔΑ: 75ΚΜ4653Π8-2ΧΝ
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