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ΣΤΕ 1725/2019 [ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΊΤΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ
ΕΝΤΟΣ «ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΩΣΗΣ» ΣΕ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ]
Περίληψη
Η άρνηση της Διοίκησης να ανακαλέσει απόφαση κατεδάφισης, όπως εκδηλώθηκε με
έγγραφο του Δασάρχη κατόπιν νέας κατ' ουσίαν έρευνας της υπόθεσης, έχει
εκτελεστό χαρακτήρα και παραδεκτώς προσβάλλεται αίτηση ακυρώσεως.
Οι λόγοι ακυρώσεως είναι απορριπτέοι στο σύνολό τους ως αβάσιμοι. Και τούτο διότι
η αιτούσα, ήδη από το 1999, είχε παραδώσει στο Δασαρχείο Καπανδριτίου προς
κατεδάφιση τις κατασκευές, στις οποίες αφορά η ως άνω απόφαση κατεδάφισης και οι
οποίες είχαν ανεγερθεί εντός αναδασωτέας έκτασης. Συνεπώς, η περίπτωσή της
εμπίπτει στην ειδική πρόβλεψη, με την οποία επισπεύσθηκε η εκτέλεση ήδη
εκδοθεισών πράξεων κατεδάφισης αυθαιρέτων περιφράξεων, κατασκευών,
εγκαταστάσεων και κτισμάτων εντός δασών και δασικών εκτάσεων, που είχαν
παραδοθεί στη Διοίκηση προς κατεδάφιση από τους κυρίους, νομείς ή κατόχους,
προκειµένου αυτοί να απαλλαγούν από την υποχρέωση καταβολής της ειδικής
αποζημίωσης που προβλέπεται (πλέον) στην παρ. 5 του άρθρου 67Α του ν. 998/1979.
Η ως άνω διάταξη δεν μεταβάλλει τη στάση του νομοθέτη απέναντι στις
συγκεκριμένες αυθαίρετες κατασκευές, ούτε ως προς τον νομικό χαρακτηρισμό
αυτών, ούτε ως προς την, από μακρού χρόνου γνωστή, τύχη τους. Από την άποψη
αυτή, δεν τυγχάνουν εφαρμογής στην περίπτωση της αιτούσας ούτε οι διατάξεις, οι
οποίες προβλέπουν τη δυνατότητα έκδοσης πράξεων κατεδάφισης αυθαίρετων
κτισμάτων σε αιγιαλό και δασικές εκτάσεις, με απόφαση των Υπουργών
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών κατόπιν σύνταξης έκθεσης αυτοψίας
των Επιθεωρητών Δόμησης, ούτε οι διατάξεις, οι οποίες ρυθμίζουν την τύχη των
πολεοδομικών αυθαιρέτων. Περαιτέρω οι επίδικες κατασκευές ανεγέρθηκαν εντός
αναδασωτέας περιοχής χωρίς την απαιτούμενη, κατά τη δασική νομοθεσία άδεια, και,
ως εκ τούτου, δεν δύναται να θεωρηθεί ότι δημιουργήθηκε πραγματική και νομική
κατάσταση δεκτική προστασίας, η οποία θα επέβαλε τη διατήρηση της παράνομης
επέμβασης στο δασικό οικοσύστημα.
Τέλος, με την 685/2019 απόφαση της Ολομέλειας του Δικαστηρίου, κρίθηκε ότι οι
διατάξεις, οι οποίες εξαιρούν, και μάλιστα επ’ αόριστον, από την ανάρτηση των
δασικών χαρτών τις δασικές περιοχές που περικλείονται από το περίγραμμα ιώδους
χρώματος των οικιστικών πυκνώσεων, αντίκεινται στο άρθρο 24 παρ. 1 του
Συντάγματος, δοθέντος ότι η εξαίρεση των περιοχών από τους δασικούς χάρτες και,
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κατ’ επέκταση, από το Δασολόγιο δεν υπαγορεύεται από κανένα σκοπό δημοσίου
συμφέροντος, είναι απρόσφορη για την επιτάχυνση της κύρωσης των δασικών
χαρτών, συνιστά δε επιβράβευση της αυθαίρετης δόμησης εντός δασών. Υπό τα
ανωτέρω δεδομένα, η άρνηση της Διοίκησης να ανακαλέσει την ως άνω απόφαση
κατεδάφισης παρίσταται νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη.
Πρόεδρος: Ι. Μαντζουράνης
Εισηγητής: Χρ. Παπανικολάου
Το πλήρες κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί αμέσως μετά την καθαρογραφή του
από το Δικαστήριο.
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