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ΣτΕ 2572/2018 [Απαράδεκτη λόγω εκπρόθεσμου
αίτηση για την εν μέρει ακύρωση κυρωθέντος
δασικού χάρτη]
Περίληψη

-Η προθεσμία ασκήσεως αιτήσεως ακυρώσεως κατά της κύρωσης του μη
αμφισβητηθέντος με αντιρρήσεις δασικού χάρτη, η κατάρτιση και ανάρτηση του
οποίου είναι γνωστή στον ενδιαφερόμενο λόγω της προηγηθείσης δημοσιότητας
κινείται από τη δημοσίευση της κυρωτικής απόφασης στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, δεδομένου, μάλιστα, ότι ο χάρτης αναφέρεται σε σημαντικού εμβαδού
και ευρεία έκταση. Δεν ασκεί δε επιρροή ότι το τμήμα της έκτασης στο οποίο αφορά η
κάθε αίτηση ακυρώσεως είναι, ενδεχομένως, μικρό και εντοπισμένο. Άλλως έχει το
ζήτημα στην περίπτωση που οι διατυπώσεις δημοσιότητας της ανάρτησης των
δασικών χαρτών δεν έχουν τηρηθεί ή υπήρξαν ελλιπείς ή μη προσήκουσες, οπότε δεν
μπορεί να στοιχειοθέτηθεί τεκμήριο πλήρους γνώσης του περιεχομένου των χαρτών
και να κινηθεί η προθεσμία άσκησης αντιρρήσεων. Άλλως, επίσης, έχει το ζήτημα
όταν εκτάσεις εμπίπτουσες σε εγκεκριμένα σχέδια πόλεως ή πολεοδομικές μελέτες ως
δομήσιμες, οπότε ο ενδιαφερόμενος, γνωρίζοντας ότι το ακίνητό του ευρίσκεται
εντός πολεοδομημένης περιοχής, ευλόγως δεν επιδεικνύει ενδιαφέρον για το
περιεχόμενο του δασικού χάρτη, περιλαμβάνονται εν τούτοις στο χάρτη ως δασικές,
όταν δηλαδή ο νομοθέτης θεωρεί περιττή την υποβολή αντιρρήσεων. Σε αμφότερες
τις εν λόγω διαφορετικές περιπτώσεις η προθεσμία ασκήσεως αιτήσεως ακυρώσεως
κατά της κύρωσης του δασικού χάρτη του άρθρου 17 του ν. 3889/2010 δεν κινείται
από τη δημοσίευση της κυρωτικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αλλά
από τη γνώση της εκ μέρους του ενδιαφερομένου.

-Η προσβαλλόμενη απόφαση κύρωσης του απόφαση κύρωσης του επίμαχου δασικού
χάρτη δημοσιεύθηκε στο Δ’ 532/22.12,2011 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως,
όπως δε προκύπτει από τον ιστότοπο του Εθνικού Τυπογραφείου, ημερομηνία
πραγματικής κυκλοφορίας του σχετικού φύλλου είναι η 10.1.2012. Ενόψει, όμως, του
κανόνα, σύμφωνα με τον οποίο αφετήριο γεγονός της προθεσμίας για την άσκηση
αιτήσεως ακυρώσεως κατά της κυρωτικής του δασικού χάρτη αποφάσεως είναι,
καταρχήν, η δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η
προθεσμία ασκήσεως αιτήσεως ακυρώσεως κατά της απόφασης αυτής κινήθηκε, εν
προκειμένω, την επομένη της πραγματικής κυκλοφορίας του οικείου φύλλου ΕτΚ,
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δηλαδή την 11.1.2012, και έληξε την 62η ημέρα από την έναρξή της, δηλαδή στις
12.3.2012, δεδομένου ότι η 60η, 10.3-2012, ήταν Σάββατο. Η προθεσμία αυτή δεν θα
είχε κινηθεί την 11.1.2012, μόνον εάν συνέτρεχε μία από τις εξαιρετικές περιπτώσεις,
δηλαδή, είτε εάν το επίμαχο ακίνητο ενέπιπτε εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως
είτε εφόσον οι διατυπώσεις δημοσιότητας της ανάρτησης του χάρτη είχαν τηρηθεί
πλημμελώς. Από τα στοιχεία, όμως, του φακέλου δεν προκύπτει ότι συνέτρεχε
οποιαδήποτε από τις εν λόγω προϋποθέσεις. Καθόσον αφορά, ειδικότερα, την πρώτη
από αυτές, το ακίνητο επί του οποίου οι αιτούντες προβάλλουν ιδιοκτησιακά
δικαιώματα δεν προκύπτει ότι εμπίπτει εντός σχεδίου πόλεως, ούτε οι ίδιοι, οι οποίοι,
άλλωστε, στις αντιρρήσεις τους χαρακτηρίζουν το εν λόγω ακίνητο ως “αγρό”,
ισχυρίζονται το αντίθετο. Καθόσον, τέλος, αφορά τις διατυπώσεις δημοσιότψτας,
στις οποίες υποβλήθηκε η ανάρτηση του χάρτη, οι αιτούντες ισχυρίζονται μεν ότι,
υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες (μνεία της 16.4.2011, ημέρας Σαββάτου, ως
εναρκτήριας ημερομηνίας άσκησης των αντιρρήσεων, αλλά και της 18.4.2011, για
φυσική κατάθεση στην ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ,
ολιγόωρη, μόλις, υπέρβαση της ορισθείσης προθεσμίας και διάφορα άλλα ασαφή
δημοσιεύματα, η παράλειψη της Διοίκησης να εξετάσει κατ’ ουσίαν τις ασκηθείσες
αντιρρήσεις, μη προσβαλλόμενη πάντως, με την αίτηση, προσκρούει στις αρχές της
χρηστής διοίκησης, δεν προβάλλουν όμως ότι οι διατυπώσεις δημοσιότητας αυτές
υπήρξαν πλημμελείς. Κατόπιν τούτου, η παρούσα αίτηση, η οποία ασκήθηκε την
25.4.2012, δηλαδή μετά την 12.3.2012, οπότε έληξε η εξηκονθήμερη (άρθρο 46 παρ.
1 του π.δ. 18/1989, Α’ 8) προθεσμία, είναι εκπρόθεσμη και πρέπει να απορριφθεί.

Πρόεδρος: Αθ. Ράντος
Εισηγητής: Χρ. Ντουχάνης

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