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ΑΠΟΦΑΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ 

Αριθμ 9/2017 

 

Η κατά το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 998/79 «περί προστασίας των δασών κλπ>> όπως ισχύει 

Τεχνική Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων Κέρκυρας, που  συγκροτήθηκε   με την υπ'αριθμ   

215/113/22-1-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, αποτελούμενη από τους: Νικόλαο Μπακουλόπουλο ως 

Πρόεδρο, Δημοσθένη Θεοχαρόπουλο, Δασολόγο του Δασαρχείου Αμφιλοχίας, ως μέλος,  

Μαρία Κανάρη Γεωπόνο της Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων Ιονίου της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι, ως 

μέλος, Στέφανο Καρούμπη πολ. Μηχανικό της Δ/νσης Υδάτων Ιονίου της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι., 

ως μέλος, παρουσία και της Γραμματέως αυτής Πολυξένης Κατσαρού, Δασοπόνου της 

Δ/νσης Δασών Κέρκυρας, συνεδρίασε στις 7-6-2017 στην Κέρκυρα , ύστερα από την υπ. 

αριθμ 52/22-5-2017 πρόσκληση του Προέδρου αυτής  για να εξετάσει τις από 31-10-2013  

με αριθμ. πρωτ. 40/31-10-2013 αντιρρήσεις (προσφυγή)  των κ. Ευγενίου Κωνστάντη του 

Αρθούρου και Σπυρίδωνος Κωνστάντη του Τηλέμαχου, κατοίκων Βίστωνα και Αθηνών 

αντίστοιχα ενώπιον της πρώην Δ.Ε.Ε.Δ.Α. Εφετείου Κέρκυρας κατά του αριθμ. 26/2013 

πρακτικού-απόφασης της πρώην Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών 

Αμφισβητήσεων (Π.Ε.Ε.Δ.Α.) Κέρκυρας και όλων των σχετικών με αυτήν εγγράφων 

(ΔΔ/2849/20-7-1983 πληροφοριακό έγγραφο Δ/νσης Δασών Κέρκυρας). Οι εν λόγω 

αντιρρήσεις (προσφυγή) διαβιβάστηκαν στην Τεχνική Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων 

(Τ.Ε.Ε.Α.) Κέρκυρας με το αριθμ. πρωτ. 2876/1368/12-2-2016 έγγραφο της Δ/νσης Δασών 

Κέρκυρας. 

Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής προσκλήθηκε να παραστούν οι αντιλέγοντες, από τους 

οποίους προσήλθε ο κ. Κωνστάντης Ευγένιος και ο πληρεξούσιος δικηγόρος τους κ. 

Παγκράτης Σπυρίδων-Μάριος και ζήτησαν να γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις τους (προσφυγή). 

Συγκεκριμένα οι αντιλέγοντες με τις από 31-10-2013 αντιρρήσεις τους ενώπιον της πρώην 

Δ.Ε.Ε.Δ.Α. Εφετείου Κέρκυρας με αριθμ. πρωτ. 40/31-10-2013 ζήτησαν την ακύρωση του 

αριθμ. 26/2013 πρακτικού- απόφασης Π.Ε.Ε.Δ.Α. Κέρκυρας και όλων των σχετικών με 

αυτήν εγγράφων (ΔΔ/2849/20-7-1983 πληροφοριακό έγγραφο Δ/νσης Δασών Κέρκυρας) 

και τον χαρακτηρισμό έκτασης εμβαδού 1730,53 τ.μ. ως ούτε δάσος, ούτε δασική  κατά την 

έννοια των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως ισχύει, μη υπαγόμενη 

στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.  

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, σύμφωνα με τις περιεχόμενες στο αριθμ. 9 με 

ημερομηνία 7-6-2017 πρακτικό συνεδρίασης της επιτροπής, όσα ανέφεραν ο ενδιαφερόμενος 



 

και ο πληρεξούσιος δικηγόρος ενώπιον της επιτροπής και όλα τα στοιχεία του φακέλου της 

υπόθεσης  

 

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

Με την από 27-7-2011 αίτηση του (Αριθμ. πρωτ. εισερχ. 9015/8525/27-7-2011) ο κ. 

Κωνστάντης Σπυρίδων του Τηλέμαχου κοινοποιεί στη Δ/νση Δασών Κέρκυρας δύο (2) 

τοπικές ημερήσιες εφημερίδες στις οποίες δημοσίευσε το με αριθμ. πρωτ. ΔΔ/2849/20-7-

1983 απαντητικό έγγραφο της Δ/νσης Δασών Κέρκυρας. Σύμφωνα με το ανωτέρω 

απαντητικό έγγραφο (το οποίο μετά την τήρηση των όρων δημοσιότητας που ο νόμος ορίζει 

επέχει τη θέση πράξης χαρακτηρισμού),  για έκταση εμβαδού 5740,53 τ.μ. στη θέση 

«Αγριλιά» Αρμενάδων Κέρκυρας μόνο το τμήμα εμβαδού 4.010,00 τ.μ. θεωρείται ως 

αγροτική έκταση μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας ενώ το τμήμα της 

εμβαδού 1730,53 τ.μ. αποτελεί δασική έκταση (άρθρο 3 παρ. 2 του Ν.998/79) υπαγόμενη στις 

διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. 

Στη συνέχεια οι κ. Κωνστάντης Ευγένιος του Αρθούρου και κ. Κωνστάντης Σπυρίδων του 

Τηλέμαχου υπέβαλλαν αντιρρήσεις ενώπιον της πρώην Π.Ε.Ε.Δ.Α. Κέρκυρας κατά του 

αριθμ. πρωτ. ΔΔ/2489/20-7-1983 πληροφοριακού εγγράφου της Δ/νσης Δασών Κέρκυρας 

(Πράξη χαρακτηρισμού). Η Π.Ε.Ε.Δ.Α. Κέρκυρας κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής στις 

26-6-2013 και ύστερα από διενέργεια αυτοψίας αποφάσισε με το αριθμ. 26/2013 πρακτικό-

απόφαση της να χαρακτηρίσει την έκταση εμβαδού 1730,53 τ.μ. με στοιχεία 

(12,13,14,15,16,17,18,19,19΄,12) ως δασική έκταση του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν.998/79 όπως 

αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

Το ως άνω πρακτικό-απόφαση αναρτήθηκε την 4-11-2013 στο Δήμο Κέρκυρας, ανακοίνωση 

του δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες Η Κέρκυρα Σήμερα την 5 Νοεμβρίου 2013 και 

Καθημερινή Ενημέρωση την 5 Νοεμβρίου 2013 επιδόθηκε με το από 16-10-2013 

αποδεικτικό επίδοσης στον κ. Κωνστάντη Σπυρίδωνα. 

  Οι κ. Κωνστάντης Ευγένιος του Αρθούρου και κ. Σπυρίδων Κωνστάντης του Τηλέμαχου 

προσφεύγουν στην πρώην Δ.Ε.Ε.Δ.Α. Εφετείου Κέρκυρας στις 31-10-2013 (Αριθμ. πρωτ. 

εισερχ. 40/31-10-2013). Λόγω κατάργησης της Δ.Ε.Ε.Δ.Α. Εφετείου Κέρκυρας, οι 

αντιρρήσεις τους (προσφυγή) διαβιβάζονται στην Τεχνική Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων 

(Τ.Ε.Ε.Α. Κέρκυρας) με το αριθμ. πρωτ. 2876/1368/12-2-2016 έγγραφο της Δ/νσης Δασών 

Κέρκυρας. 

Οι από 31-10-2013 αντιρρήσεις οι οποίες έχουν ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα,  πρέπει 

να γίνουν   τυπικά δεκτές και να   εξεταστούν   περαιτέρω , ως προς την ουσιαστική τους 

βασιμότητα.  

Στην   προκειμένη  περίπτωση,  από όσα ισχυρίστηκαν ο ένας από τους αντιλέγοντες και ο 

πληρεξούσιος δικηγόρος τους ενώπιον της επιτροπής, από όλα τα έγγραφα του φακέλου, και 

από τη φωτοερμηνεία  των σχετικών  αεροφωτογραφιών  έτους λήψης  1945 (φύλλα 073-

9092 1-2  074 9092 1-2), 1969 (φύλλα 4126-4127) και 1981 (φύλλα 044 134000 και  045 

134001) και των ψηφιακών  ορθοφωτοχαρτών  ετών λήψεως 1945, 1998 και 2007-2009 

αποδεικνύονται τα ακόλουθα: 

Η επίδικη έκταση εμβαδού  1730,53 τ.μ, όπως αυτή αποτυπώνεται   στο από τον Μάρτιο του 

έτους 2006 τοπογραφικό διάγραμμα, συνορεύει: 

Ανατολικά: Δασικού χαρακτήρα έκταση. 

Δυτικά: Δασικού χαρακτήρα έκταση. 

Βόρεια: Αγροτική οδός.  



 

Νότια: Αγροτική έκταση (ΔΔ/2849/20-7-1983 απαντητικό έγγραφο της Δ/νσης Δασών 

Κέρκυρας. 

Έχει  έκθεση  ως  προς  τον  ορίζοντα Νοτιοδυτική, κλίση  εδάφους  20-30 % , το έδαφος 

είναι μετρίου βάθους και καλύπτεται κατά θέσεις από δασική βλάστηση αειφύλλων 

πλατυφύλλων όπως μυρτιά, πουρνάρι, ασπάλαθο, αγριελιά κλπ 

•Από τη στερεοσκοπική παρατήρηση των ανωτέρω Α/Φ έτους λήψεως  1945 εμφανίζεται να 

καλύπτεται από αραιή δασική βλάστηση. Δεν διακρίνονται ίχνη καλλιέργειας. 

•Από τη στερεοσκοπική  παρατήρηση  των ανωτέρω Α/Φ έτους λήψεως  1969 ομοίως όπως 

το έτος 1945. 

•Από τη στερεοσκοπική  παρατήρηση  των ανωτέρω Α/Φ έτους λήψεως  1981 ομοίως όπως 

τα προηγούμενα έτη. 

 Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με την εν γένει αποδεικτική διαδικασία, η επιτροπή 

ομόφωνα  κρίνει ότι η επίδικη έκταση συνολικού εμβαδού  1730,53 τ.μ. που βρίσκεται στη 

θέση «Αγριλιά» της Τοπικής Κοινότητας Αρμενάδων, Δημοτικής Ενότητας Αγίου Γεωργίου 

του Δήμου  Κέρκυρας Π.Ε. Κέρκυρας, όπως αυτή απεικονίζεται  με στοιχεία κορυφών 

(12,13,…19,19΄,12) στο από τον Μάρτιο του έτους 2006 τοπογραφικό διάγραμμα του κ. 

Γατσούλη Χαράλαμπου τοπογράφου μηχανικού θα πρέπει να χαρακτηρισθεί ως εξής: 

Ως δασική έκταση του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν.998/79 όπως ισχύει σήμερα εμπίπτουσα στις 

διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, 

και οι αντιρρήσεις (προσφυγή) να απορριφθούν διότι καθ΄ όλα τα έτη η υπό συζήτηση 

έκταση έχει δασική μορφή και καλύπτεται κατά θέσεις από δασική βλάστηση. 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η επιτροπή αποφασίζει: 

Δέχεται τυπικά τις αντιρρήσεις των αντιλεγόντων δεδομένου ότι ασκήθηκαν εντός της 

προβλεπόμενης προθεσμίας του άρθρου 14 παρ. 3 Ν. 998/79 όπως ισχύει . 

Απορρίπτει κατ΄ουσίαν τις αντιρρήσεις των αντιλεγόντων που ασκήθηκαν κατά του αριθμ. 

26/2013 πρακτικού-απόφασης της πρώην Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών 

Αμφισβητήσεων (Π.Ε.Ε.Δ.Α.) Κέρκυρας και όλων των σχετικών με αυτήν εγγράφων 

(ΔΔ/2849/20-7-1983 πληροφοριακό έγγραφο Δ/νσης Δασών Κέρκυρας) και επικυρώνει το 

αριθμ. 26/2013 πρακτικό απόφαση της πρώην ΠΕΕΔΑ Κέρκυρας. 

Το ως άνω τοπογραφικό διάγραμμα  θεωρείται από την Επιτροπή και συνοδεύει την απόφασή 

μας,  

Η παρούσα απόφαση στο σύνολό της: 

,/  Δεν  θίγει  εμπράγματα  δικαιώματα  του  Δημοσίου  ή  ιδιωτών  και  δεν  αποτελεί  

στοιχείο  απόδειξης εμπραγμάτων δικαιωμάτων.  

,/ Η παρούσα απόφαση επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο , κοινοποιείται και αναρτάται στο 

δικτυακό τόπο μετά του συνημμένου τοπογραφικού διαγράμματος κατά τα ειδικότερα 

οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 του Ν. 998/79 όπως ισχύει. Με την ανάρτηση 

στο δικτυακό τόπο, η οποία αντιστοιχεί με επιβαλλόμενη από το νόμο δημοσίευση, 

τεκμαίρεται η πλήρης γνώση για κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, προκειμένου να ασκήσει αίτηση 

ακυρώσεως. 

,/ Με την επιφύλαξη των διατάξεων των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 8 του άρθρου 



 

14 του Ν. 998/79 όπως ισχύει , οι έννομες συνέπειες αυτής επέρχονται με την τήρηση όλων 

των διατυπώσεων δημοσιότητας και κοινοποιήσεων όπως ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 

14 του Ν. 998/7 9 όπως ισχύει, οι οποίες πιστοποιούνται με την έκδοση από τη Δ/νση Δασών  

Κέρκυρας σχετικού πιστοποιητικού περί του οριστικού και αμετάκλητου χαρακτηρισμού της 

έκτασης της παρ. 6 του άρθρου 14 του Ν. 998/7 9 όπως ισχύει. ,/Αναρτάται  στο διαδικτυακό 

τόπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ για την απόκτηση μοναδικού Αριθμού Διαδικτυακής 

Ανάρτησης (ΑΔΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3861/10(ΦΕΚ112 Α).  

 ,/ Κατά της παρούσας απόφασης,  δύναται να ασκηθεί αίτηση ακύρωσης στο Διοικητικό 

Εφετείο Ιωαννίνων σύμφωνα  με τη  διάταξη  της  περ.  ιδ της  παρ.  1 του  άρθρου  1 του  Ν. 

7 02/77(ΦΕΚ 268 Α)  ,  μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών,  από τον ενδιαφερόμενο, το Γεν. 

Γραμματέα Αποκεντρωμένης  Διοίκησης και τρίτους. 

,/ Η ανωτέρω προθεσμία αρχίζει για μεν τους ενδιαφερόμενους  από την επίδοση της 

απόφασης, για το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από την κοινοποίησή 

της  και για τους τρίτους από την ανάρτησή της στο δικτυακό τόπο, η οποία αντιστοιχεί με 

την επιβαλλόμενη από το νόμο δημοσίευση και από της οποίας τεκμαίρεται η πλήρης γνώση 

για κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του 

Ν. 998/7 9 όπως ισχύει σε συνδυασμό και με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 46 του Π.Δ. 

18/89 (ΦΕΚ 8 Α'). 

,/Κρίθηκε , αποφασίστηκε  και  υπογράφεται  εις  απλούν στη συνεδρίαση της 7/6/2017. 

 

                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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