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ΣτΕ 557/2018 [Απόρριψη της αιτήσεως ακυρώσεως
κατά του π.δ. έγκρισης του ΕΣΧΑΔΑ στην έκταση
του Αστέρα Βουλιαγμένης]
Περίληψη
- Η χερσόνησος του Μικρού Καβουρίου περιελήφθη στο σχέδιο πόλεως Βουλιαγμένης
από το έτος 1955 ως ειδική τουριστική ζώνη, η οποία αποτυπώνεται στα σχετικά
διαγράμματα περικλειόμενη με ζώνη, η οποία αποτυπώνεται στα σχετικά
διαγράμματα περικλειόμενη με πράσινη γραμμή, χωρίς δηλαδή οικοδομικές γραμμές,
τον χαρακτήρα δε αυτόν, ως ζώνη αποκλειστικά τουρισμού και αναψυχής σε περιοχή
εντός σχεδίου πόλεως αλλά με ειδικές μόνον χρήσεις οι οποίες αναπτύχθηκαν ύστερα
από έγκριση των σχετικών μελετών και την έκδοση οικοδομικών αδειών των
ξενοδοχειακών μονάδων, διατήρησε η εν λόγω περιοχή και μεταγενέστερες
τροποποιήσεις του σχεδίου πόλεως Βουλιαγμένης.
Οι προβαλλόμενοι λόγοι ακυρώσεως: α ) ότι η προσβαλλόμενη πράξη εντάσσει
παρανόμως την επίδικη έκταση στο σχέδιο πόλεως, καθώς πρόκειται για εκτός
σχεδίου έκταση με ανέκαθεν δασικό χαρακτήρα, αντίθετα προς το άρθρο 60 του ν.
998/1979 όπως ισχύει, το οποίο απαγορεύει την ένταξη των δασών και των δασικών
εκτάσεων στο σχέδιο πόλης, β ) ότι με αυτήν εγκρίνεται παρανόμως ΕΣΧΑΔΑ που
προβλέπει δόμηση σε δασική έκταση, αντίθετα με την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν.
3986/2011 η οποία προβλέπει ότι η αξιοποίηση δημοσίων ακινήτων, στα οποία
περιλαμβάνονται χώροι που προστατεύονται από την κείμενη περιβαλλοντική
νομοθεσία πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και περιορισμούς
που θέτουν οι σχετικές διατάξεις του νόμου 998/1979 και ειδικότερα του άρθρου 60
αυτού και γ) ότι εγκρίνει την επέκταση των τουριστικών εγκαταστάσεων εντός
δασικής έκτασης σε αντίθεση προς τo άρθρο 49 του ν. 998/1979, τo οποίο απαγορεύει
τις εγκαταστάσεις τουριστικού χαρακτήρα στα δάση και τις δασικές εκτάσεις, είναι
απορριπτέοι, δεδομένου ότι στηρίζονται στην εσφαλμένη προϋπόθεση ότι η επίδικη
έκταση ευρισκόταν εκτός του σχεδίου της Βουλιαγμένης και εντάσσεται, το πρώτον ,
με το προσβαλλόμενο διάταγμα, ενώ, έχει ήδη γίνει δεκτό , ότι πρόκειται για εντός
σχεδίου έκταση ήδη από το έτος 1955 ως προς την οποία δεν εφαρμόζονται οι
διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
Πρόεδρος: Αθ. Ράντος
Εισηγητής: Χρ. Λιάκουρας

Το πλήρες κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί αμέσως μετά την καθαρογραφή της
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από το Δικαστήριο.
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