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ΣΤΕ 3095/2017 [ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ
ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ]
Περίληψη
-Ενόψει των διαπιστώσεων της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών Αθηνών, μετά από
αυτοψία στο άλσος Παγκρατίου, περί μη υπάρξεως ανάγκης συμπληρώσεως της
αναδάσωσης, νομίμως απορρίφθηκαν σιωπηρώς οι αντίθετοι ισχυρισμοί των αιτουσών
περί αποψιλώσεως της δενδρώδους και θαμνώδους βλαστήσεως και υποβαθμίσεως
του Άλσους, καθώς και το σχετικό αίτημά τους να προβεί η Διοίκηση στην έκδοση
νέας πράξεως αναδάσωσης του Άλσους για τις αποψιλωθείσες εκτάσεις και στην
πραγματοποίηση αυτής με ίδια μέσα, πρέπει δε, συνεπώς, να απορριφθεί ως αβάσιμη
κατά το αντίστοιχο μέρος η υπό κρίση αίτηση ακυρώσεως.
-Κατά το μέρος που με την υπό κρίση αίτηση ζητείται η ακύρωση της αρνήσεως της
Διοικήσεως να εκδώσει πράξη κατεδάφισης – απομάκρυνσης των αυθαιρέτων που
υπάρχουν εντός του Άλσους Παγκρατίου και να επιβάλλει την αντίστοιχη ειδική
αποζημίωση του άρθρου 114 παρ. 58 του ν. 1892/1990, η αίτηση ακυρώσεως πρέπει
να απορριφθεί ως απαράδεκτη, διότι, πέραν των αναφερομένων αορίστως στην από
23.9.2008 αίτηση προς την Διοίκηση περί υπάρξεως κάποιων κατασκευών εντός του
Άλσους, δεν προσδιορίζονται σε αυτήν με ακρίβεια οι, κατά τις αιτούσες, αυθαίρετες
κατασκευές ούτε διατυπώνεται αίτημα για κατεδάφισή τους, ως εκ τούτου δε, δεν
υφίσταται σχετική παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας της Διοικήσεως.
-Η εν προκειμένω, σιωπηρά απόρριψη από την Διοίκηση του περιεχομένου στην αίτηση
προς την Διοίκηση ισχυρισμού για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 108424/1934
απόφασης του Υπουργού Γεωργίας «Περί κηρύξεως ως αναδασωτέας της περιοχής
του Λεκανοπεδίου Αττικής» δεν συνιστά παράλειψη οφειλομένης κατά το αντίστοιχο
μέρος πρέπει, προεχόντως, για τον λόγο αυτό να απορριφθεί ως απαράδεκτη.
-Στη από 23.9.2008 αίτηση των αιτουσών δεν αναφέρεται ότι η Διοίκηση. Εκτός
άλλων υποχρεώσεών της, οφείλει να προβεί στη χαρτογράφηση του Άλσους ούτε στο
αιτητικό της εν λόγω αίτησης διατυπώνεται αίτημα χαρτογράφησης του χώρου. Δεν
συνέτρεξε, συνεπώς, παράλειψη της Διοίκησης να ικανοποιήσει σχετικό αίτημα των
αιτουσών, η δε υπό κρίση αίτηση, κατά το αντίστοιχο μέρος στρέφεται κατά
ανυπάρκτου παραλείψεως της Διοικήσεως και πρέπει, επομένως, να απορριφθεί ως
απαράδεκτη. Ανεξαρτήτως, όμως, τούτου, το Άλσος Παγκρατίου ως κοινόχρηστο
άλσος εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου των Αθηνών, εξομοιώνεται, κατά
τα προεκτεθέντα, με τα δασικά οικοσυστήματα και απολαύει της ιδιαίτερης
προστασίας που θεσπίζεται στο Σύνταγμα και στο νόμο για τα δάση και τις δασικές
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εκτάσεις. Πρόκειται, συνεπώς, για αυστηρώς οριοθετημένο και προστατευόμενο χώρο
και ως, εκ τούτου, θα ήταν αλυσιτελής η υποβολή αιτήματος για χαρτογράφησή του.
Πρόεδρος: Γ. Παπαγεωργίου
Εισηγητής: Π. Καρλή
Το πλήρες κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί αμέσως μετά την καθαρογραφή της
από το Δικαστήριο.
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