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ΣτΕ Ολ 1306/2019 [Εγκριση του Σχεδίου
Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού
Πόλου του Ελληνικού-Αγίου Κοσμά]
Περίληψη

- Με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση του από 28.2.2018 προεδρικού διατάγματος
“Έγκριση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού Πόλου
Ελληνικού – Αγίου Κοσμά Περιφέρειας Αττικής” (Α.Α.Π. 35), συνολικής εκτάσεως
6.008.076,24 τ.μ., με τον καθορισμό περιοχών και ζωνών, καθώς και χρήσεων, όρων
και περιορισμών δόμησης.
Η πράξη χαρακτηρισμού ορισμένης έκτασης κατά τη δασική νομοθεσία, η οποία
εκδίδεται από τη δασική αρχή κατά το άρθρο 14 του ν. 998/1979, έχει το χαρακτήρα
ατομικής διοικητικής πράξης. Ο χαρακτήρας της αυτός καθιστά μη επιτρεπτό τον
παρεμπίπτοντα έλεγχο της νομιμότητάς της, σύμφωνα με την απορρέουσα από γενική
αρχή του διοικητικού δικαίου απαγόρευση του παρεμπίπτοντος ελέγχου διοικητικών
πράξεων ατομικού χαρακτήρα, κάμψη της οποίας νοείται μόνον εφόσον υπάρχει ρητή
περί αυτού διάταξη νόμου. Η απαγόρευση, μάλιστα, αυτή, ισχύουσα γενικώς περί
ατομικών διοικητικών πράξεων, έχει έναν επιπλέον δικαιολογητικό λόγο προκειμένου
περί πράξεων χαρακτηρισμού εκτάσεων κατά τη δασική νομοθεσία, τούτο δε λόγω
των εξαιρετικά σημαντικών συνεπειών των πράξεων αυτών σε έννομες σχέσεις
μεγάλου αριθμού υποκειμένων δικαίου, αλλά και στον εκ μέρους του Κράτους
συνταγματικώς επιβεβλημένο (άρθρο 24 παρ. 2) σχεδιασμό και διαχείριση του χώρου
μέσω χωροταξικών σχεδίων και προγραμμάτων (πρβλ. ΣτΕ 2758/1994 Ολομ., σκ. 13),
η οποία προϋποθέτει την δέουσα ασφάλεια δικαίου και, για το λόγο, άλλωστε, αυτό
δεν είναι, καταρχήν, επιτρεπτή ούτε η αναθεώρηση των πράξεων αυτών από την ίδια
τη δασική αρχή (ΣτΕ 2756/1994 Ολομ., σκ. 9), πολλώ δε μάλλον η παρεμπίπτουσα
εξέταση του κύρους τους.
Εν προκειμένω, η 39216/1659/11.5.2017 πράξη χαρακτηρισμού του Δασάρχη Πειραιά,
με την οποία χαρακτηρίσθηκε κατά το άρθρο 14 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, η
έκταση που συγκροτεί τον Μ.Π.Ε.Α. έχει, πάντως, το χαρακτήρα ατομικής διοικητικής
πράξης. Της πράξεως αυτής, καθώς και της 6/2.10.2017 απόφασης της Τεχνικής
Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων, η οποία εκδόθηκε επί των ασκηθεισών κατά της
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πράξης χαρακτηρισμού αντιρρήσεων, γίνεται επίκληση στο προοίμιο (στ. 23 και 25)
του προσβαλλομένου διατάγματος. Με την αίτηση, εξάλλου, προβάλλεται σειρά
λόγων ακυρώσεως, η εξέταση των οποίων θα οδηγούσε σε παρεμπίπτοντα έλεγχο της
νομιμότητας της πράξης χαρακτηρισμού, καθώς και της 6/2.10.2017 απόφασης της
ως άνω επιτροπής. Οι λόγοι, όμως, αυτοί πρέπει να απορριφθούν, στο σύνολό τους, ως
απαράδεκτοι, διότι η εξέτασή τους θα οδηγούσε, κατά τα ανωτέρω, σε
παρεμπίπτοντα έλεγχο της νομιμότητας της 39216/1659/11.5.2017 πράξης
χαρακτηρισμού και της 6/2.10.2017 απόφασης της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης
Αντιρρήσεων, ο οποίος, όπως προαναφέρεται, δεν είναι επιτρεπτός.

Πρόεδρος: Αικ. Σακελλαροπούλου
Εισηγητής: Χρ. Ντουχάνης

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

* Δημοσιευθείσα στον δικτυακό τόπο του Συμβουλίου της Επικρατείας.
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