
 
 
 

        17 Απριλίου 2008 
                                             Aρ. Πρωτ. Επιστολής: 10871/07.2.3 

   Πληροφορίες : Α. Σαλαµαλίκη, Β. Τριάντη 
Τηλέφωνο : 210 72 89 664 

∆ασαρχείο Πειραιά 
Πλ. Ιπποδαµείας 8 
185 10 Πειραιά 
 
 
Σχετ. 1562/13/3/2008 έγγραφό σας 
 
 
Αξιότιµες κυρίες/ αξιότιµοι κύριοι,  

Σε συνέχεια της τηλεφωνικής µας επικοινωνίας σχετικά µε την υπ΄αρ. πρωτ. 

10871/07 αναφορά που έχει υποβληθεί στον Συνήγορο του Πολίτη και συγκεκριµένα 

σχετικά µε όρο που τίθεται στην τελευταία παράγραφο εντύπου αιτήσεως  του 

∆ασαρχείου Πειραιά, για την έκδοση πράξης χαρακτηρισµού, µας αποστείλατε µε το 

υπ΄αρ. πρωτ. 1562/13.03.08 έγγραφό σας τη νέα αίτηση για έκδοση πράξης 

χαρακτηρισµού.  

Με το προηγούµενο έγγραφό µας, σας είχαµε επισηµάνει τη διττή υποχρέωσή 

σας αφ΄ενός να απαντάτε εντός της εκ του νόµου καθοριζοµένης προθεσµίας και 

αφετέρου να ενηµερώνετε τον αιτούντα για την ύπαρξη τυχόν ειδικότερης  (από τον 

Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας) προθεσµίας, όπως η δωδεκάµηνη προθεσµία εν 

προκειµένω. 

Η νέα, όµως, αίτηση θεωρούµε ότι δε θεραπεύει τις πληµµέλειες της πρώτης, 

καθώς στην τελευταία παράγραφο (µε αριθµό 9), πάλι υποχρεούται ο πολίτης σε 

αποδοχή της ενδεχόµενης καθυστέρησης διεκπεραίωσης της υπόθεσής του πλέον του 

δωδεκαµήνου. Συγκεκριµένα, στο τέλος του σχετικού εντύπου αιτήσεως αναφέρεται: 

«Τέλος, αποδέχοµαι το γεγονός, αν η αίτησή µου καθυστερήσει πέραν του 

δωδεκαµήνου, λόγω της πληθώρας ανάλογων αιτηµάτων  ΚΥΑ 

113961/4142(ΦΕΚ647Β΄/24-05-06) εξαιτίας της µη κατάρτισης δασολογίου και της 

παράλληλης έλλειψης προσωπικού».  

Ως εκ τούτου, παρακαλούµε εκ νέου για τη διόρθωση, µε την  πλήρη 

απάλειψη του όρου αποδοχής καθυστέρησης εκ µέρους του πολίτη, η οποία  συνιστά, 

άκυρη ως καταχρηστική προϋπόθεση για την αποδοχή της αίτησης. Στο έντυπο 



πρέπει απλώς να γίνει ρητή µνεία της ανωτέρω ΚΥΑ, περί συνδροµής ειδικής 

προθεσµίας 12 µηνών προς απάντηση. 

Το παρόν έγγραφο κοινοποιείται στην Περιφέρεια Αττικής και στο Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειµένου να δώσουν οδηγίες για την αποφυγή παρόµοιων 

καταχρηστικών και παράνοµων όρων στα έντυπα αιτήσεων των ∆ασαρχείων  

Εν αναµονή της ενηµέρωσής µας για την ανωτέρω διόρθωση από το 

∆ασαρχείο Πειραιά, σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και 

είµαστε στη διάθεσή σας για σχετικές διευκρινίσεις.  

   Με τιµή,   
   
                                                                                        
Χρύσα Χατζή   

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη  
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  
 
Περιφέρεια Αττικής 
∆/νση ∆ασών 
Θεάτρου 6  
105 54 Αθήνα 
 
Γενικό ∆/ντή Ανάπτυξης και  
Προστασίας ∆ασών & Φυσικού Περιβάλλοντος 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
Χαλκοκονδύλη 31 
10164 Αθήνα 
 

  
 
 
 
 
 
 
 


