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ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Ε΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 15 Μαρτίου 2017, με την εξής σύνθεση:
Αθ. Ράντος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Ε΄ Τμήματος, Μ.-Ε. Κωνσταντινίδου, Χ. 
Ντουχάνης, Σύμβουλοι, Χρ. Παπανικολάου, Α. Σκούφαλος, Πάρεδροι. Γραμματέας η Ε. 
Οικονόμου.

Για να δικάσει την από 4 Αυγούστου 2016 αίτηση:

του Δήμου Βέροιας Ημαθίας, ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Γεώργιο Παπαστεργίου
(Α.Μ. 167 Δ.Σ. Βέροιας), που τον διόρισε με απόφαση του Δημάρχου,

κατά των Υπουργών: 1) Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και 2) 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι οποίοι παρέστησαν με τον Αναστάσιο Μπάνο, 
Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

και κατά της παρεμβαίνουσας Ε, η οποία παρέστη με τη δικηγόρο Ελεούσα 
Κιουσοπούλου (Α.Μ. 12022), που τη διόρισε με προξενικό πληρεξούσιο.

Με την αίτηση αυτή ο αιτών Δήμος επιδιώκει να ακυρωθεί η υπ' αριθμ. 
37634/1.6.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας
Θράκης και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Παρέδρου Χρ. 
Παπανικολάου.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο του αιτούντος Δήμου, ο οποίος 
ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει 
δεκτή η αίτηση, την πληρεξούσια της παρεμβαίνουσας και τον αντιπρόσωπο των 
Υπουργών, οι οποίοι ζήτησαν την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του 
δικαστηρίου κ α ι

Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α

Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο ν Ν ό μ ο

1. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, η οποία ασκείται κατά τον νόμο ατελώς, 
ζητείται η ακύρωση της 37634/1.6.2016 πράξης, υπογραφόμενης από τον ασκούντα 
καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, η οποία 
φέρει τον τίτλο “Ανάκληση απόφασης χαρακτηρισμού δάσους ως προστατευτικού” και 
αφορά στην ανάκληση της 9323/26.11.1998 απόφασης του Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί χαρακτηρισμού ως προστατευτικού (τμήματος)
του συνιδιόκτητου δάσους Σφηκιάς Νομού Ημαθίας.

2. Επειδή, με έννομο συμφέρον ζητεί την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης ο 
Δήμος Βέροιας, δεδομένου ότι το ένδικο δάσος ευρίσκεται στην περιφέρειά του. 

3. Επειδή, με έννομο συμφέρον παρεμβαίνει υπέρ του κύρους της προσβαλλόμενης 
πράξης η συνιδιοκτήτρια του εν λόγω δάσους. 

4. Επειδή, στο άρθρο 95 παρ. 1 περ. α΄ του Συντάγματος ορίζεται ότι στην 
αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας ανήκει η ακύρωση των εκτελεστών 
πράξεων των διοικητικών αρχών. Περαιτέρω, με το άρθρο 22 του ν. 4274/2014 (Α΄ 
147) προστέθηκε στο άρθρο 50 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8) παράγραφος 3α, η οποία 
ορίζει τα εξής: «Το δικαστήριο, αν άγεται σε ακύρωση της διοικητικής πράξης που 
προσβλήθηκε με αίτηση ακυρώσεως λόγω πλημμέλειας που μπορεί να καλυφθεί εκ των 



υστέρων και εφόσον κρίνει, ενόψει της φύσης της πλημμέλειας, και της επίδρασής 
της στο περιεχόμενο της προσβαλλόμενης πράξης, ότι η ακύρωση της πράξης δεν 
είναι αναγκαία για την αποκατάσταση της νομιμότητας και για τη διασφάλιση του 
δικαιώματος δικαστικής προστασίας, καθώς και σε περίπτωση παράλειψης οφειλόμενης
νόμιμης ενέργειας του αιτούντος, μπορεί, κατ’ εκτίμηση και των εννόμων 
συμφερόντων των διαδίκων, να εκδώσει προδικαστική απόφαση, η οποία κοινοποιείται
σε όλους τους διαδίκους, και να ζητήσει από την αρμόδια υπηρεσία είτε να προβεί 
σε συγκεκριμένη ενέργεια ώστε να αρθεί η πλημμέλεια είτε να εκπληρώσει την 
οφειλόμενη νόμιμη ενέργεια τάσσοντας προς τούτο αποκλειστική εύλογη προθεσμία, η
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα ούτε μεγαλύτερη από τρεις 
μήνες. Κανένα στοιχείο δεν λαμβάνεται υπόψη αν προσκομισθεί μετά την πάροδο της 
προθεσμίας αυτής. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας και εντός 
δεκαπενθημέρου, οι λοιποί διάδικοι δύνανται να καταθέσουν υπόμνημα με τους 
ισχυρισμούς τους επί των ενεργειών της Διοίκησης και των στοιχείων που αυτή 
προσκόμισε. Σε περίπτωση εφαρμογής των οριζόμενων στα προηγούμενα εδάφια, η 
δημοσίευση της προδικαστικής απόφασης συνεπάγεται την αναστολή της εκτέλεσης της
προσβαλλόμενης πράξης, κατά το μέρος που δεν έχει εκτελεστεί έως τη δημοσίευση 
της οριστικής απόφασης». Με τις ρυθμίσεις αυτές επιδιώχθηκε νομοθετικά η 
διεύρυνση των εξουσιών του ακυρωτικού δικαστή, πέραν της κατά κανόνα ισχύουσας 
αναδρομικής ακύρωσης της κρινόμενης ως παράνομης διοικητικής πράξης ή 
παράλειψης. Συγκεκριμένα, με την ως άνω διάταξη της παρ. 3α του άρθρου 50 του 
π.δ. 18/1989 παρέχεται η δυνατότητα εκ των υστέρων κάλυψης πλημμελειών της 
προσβαλλόμενης πράξης ή εκπλήρωσης της οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας. Οι 
ρυθμίσεις αυτές αποδίδουν, σε επίπεδο νόμου, δυνατότητες που έχει το Δικαστήριο,
κατ’ ορθή ερμηνεία, απευθείας από τη μνημονευθείσα συνταγματική διάταξη του 
άρθρου 95 παρ. 1 περ. α΄ του Συντάγματος (ΣτΕ 4003/2014 Ολομ.). Ειδικότερα, η 
ρύθμιση της περίπτωσης της εκ των υστέρων κάλυψης πλημμελειών της προσβαλλόμενης
πράξης, βάσει της διαδικασίας που διαγράφεται στην ως άνω διάταξη, παρέχει τη 
δυνατότητα στο Δικαστήριο, αφού εκτιμήσει τις συνθήκες της υπόθεσης και 
σταθμίσει αφενός τα έννομα συμφέροντα των λοιπών πλην της Διοικήσεως διαδίκων 
και αφετέρου το δημόσιο συμφέρον, να διαπιστώσει την ύπαρξη της πλημμέλειας της 
πράξης, να μη προβεί, όμως, στην ακύρωσή της για το λόγο αυτό αλλά να εκδώσει 
προδικαστική απόφαση, τάσσοντας εύλογη προθεσμία στη Διοίκηση να προβεί σε 
συγκεκριμένη ενέργεια, προκειμένου να καλύψει την πλημμέλεια. Η δυνατότητα αυτή 
του Δικαστηρίου και η διαδικασία που διαγράφεται στην ως άνω διάταξη, στην οποία
περιλαμβάνεται και η δυνατότητα υποβολής υπομνήματος από τους λοιπούς πλην της 
Διοικήσεως διαδίκους μετά την πάροδο της προθεσμίας ενέργειας, δεν αποκλείει τη 
δυνατότητα των διαδίκων αυτών να ασκήσουν νέα αυτοτελή αίτηση ακυρώσεως κατά της
εκτελεστής διοικητικής πράξης, την οποία τυχόν εκδίδει η Διοίκηση, επιχειρώντας 
να θεραπεύσει την πλημμέλεια της προσβαλλόμενης πράξης, σε συμμόρφωση προς την 
προδικαστική απόφαση. Στην περίπτωση, πάντως, αυτή, η πράξη, η οποία εκδίδεται 
στο πλαίσιο της ανωτέρω διάταξης της παρ. 3α του άρθρου 50 του π.δ. 18/1989, 
βάσει των εξουσιών που παρέχει η διάταξη αυτή στο Δικαστήριο και εντός των ορίων
της διαδικασίας που διαγράφει, δεν επιτρέπεται να έχει άλλο περιεχόμενο πλην της
ενέργειας, η εκτέλεση της οποίας επιβλήθηκε στη Διοίκηση με την προδικαστική 
απόφαση προς θεραπεία συγκεκριμένης πλημμέλειας της προσβαλλόμενης πράξης. 
Συνεπώς, δεν μπορούν να προβληθούν παραδεκτά κατά της νεώτερης αυτής πράξης 
λόγοι ακυρώσεως που αφορούν την εξωτερική ή εσωτερική νομιμότητα της αρχικά 
προσβαλλόμενης πράξης, οι οποίοι προβλήθηκαν ή θα μπορούσαν να έχουν προβληθεί 
με το δικόγραφο της αιτήσεως ακυρώσεως που είχε ασκηθεί κατ΄ αυτής. 

5. Επειδή, ο αιτών Δήμος είχε ασκήσει αίτηση ακυρώσεως κατά α) της 
73751/21.11.2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, με την οποία ανακλήθηκε η 9323/26.11.1998 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί χαρακτηρισμού ως 
προστατευτικού (τμήματος) του συνιδιόκτητου δάσους Σφηκιάς Νομού Ημαθίας, και β)
της 26144/6.4.2015 απόφασης του Διευθυντή Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της 
Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της ίδιας Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, με την οποία εγκρίθηκε η διαχειριστική μελέτη (ολόκληρου) του εν λόγω
συνιδιόκτητου δάσους, περιοχής αρμοδιότητας του Δασαρχείου Βέροιας, για την 
περίοδο 2015-2024. Επί της ως άνω αιτήσεως ακυρώσεως εκδόθηκε η 645/2016 απόφαση
του Δικαστηρίου. Με την απόφαση αυτή το Δικαστήριο έκρινε ότι η ανάκληση του 
χαρακτηρισμού του ένδικου δάσους ως προστατευτικού αιτιολογείται επαρκώς ως προς
την έλλειψη συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων κατά τον τότε χαρακτηρισμό του, 



ενόψει, ιδίως, των ήπιων κλίσεων, του ιστορικού της περιοχής σε κατολισθήσεις 
και πλημμυρικά φαινόμενα και της θέσης του δάσους σε σχέση με τον οικισμό 
Σφηκιάς, όπως αυτά προκύπτουν από την 2.10.2014 εισήγηση - αναφορά του Γενικού 
Διευθυντή Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 
Θράκης και την αιτιολογία της προσβαλλόμενης ανακλητικής απόφασης. Έκρινε, 
περαιτέρω, ότι και η επιλογή της διαχείρισης του δάσους κατά κύριο λόγο 
πρεμνοφυώς με παρακράτηση στις καλύτερες θέσεις και μικροπεριβάλλοντα και, 
ειδικότερα, για μεν την δρυ με αποψιλωτική υλοτομία με παρακράτηση για δε την 
οξιά με εξυγιαντική - καλλιεργητική υλοτομία, αιτιολογείται επαρκώς ως προς τους
λόγους δημοσίου συμφέροντος που την επιβάλλουν και, συγκεκριμένα, την αναγέννηση
και ανόρθωση του δάσους, που φέρει εμφανή τα ίχνη της υποβάθμισης και 
οπισθοδρόμησης. Κατόπιν τούτων έκρινε απορριπτέους τους περί του αντιθέτου 
λόγους ακυρώσεως. Στη συνέχεια, το Δικαστήριο έκρινε ότι η προσβαλλόμενη απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, με την οποία 
ανακλήθηκε η 9323/26.11.1998 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας περί χαρακτηρισμού ως προστατευτικού του συνιδιόκτητου δάσους Σφηκιάς
Νομού Ημαθίας, έπρεπε, ενόψει των οριζομένων στο άρθρο 70 του Δασικού Κώδικα, 
όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 4 παρ. 4 του ν. 3208/2003, 
για να είναι υποστατή, να είχε δημοσιευθεί στην ΕτΚ. Έκρινε επίσης, κατ’ 
εφαρμογήν της διατάξεως του άρθρου 50 παρ. 3α του π.δ. 18/1989, ότι για την 
αποκατάσταση της νομιμότητας δεν είναι αναγκαία η ακύρωση της προσβαλλόμενης 
απόφασης, πριν παρασχεθεί στη Διοίκηση προθεσμία για τη δημοσίευση στην ΕτΚ της 
απόφασης, συνοδευόμενης από χάρτη της ένδικης έκτασης. Η προθεσμία δε αυτή 
ορίστηκε σε έξι μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης στη Διοίκηση. Η Γενική 
Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 
- Θράκης απέστειλε στο Εθνικό Τυπογραφείο, με το υπ΄αριθ. 22516/18.4.2016 
έγγραφό της, την 73751/21.11.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, προκειμένου να δημοσιευθεί στην ΕτΚ. Το Εθνικό 
Τυπογραφείο, με το υπ’ αριθ. Δ36146/23.5.2016 έγγραφό του, ενημέρωσε την ανωτέρω
υπηρεσία ότι η απόφαση δεν δημοσιεύθηκε, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 9 παρ. 9 του 
ν. 3469/2006, το οποίο ορίζει ότι “αν ο υπογράφων το δημοσίευμα έπαυσε να είναι 
αρμόδιος πριν από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το Εθνικό 
Τυπογραφείο επιστρέφει στο φορέα αποστολής αδημοσίευτο το έγγραφο”. Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, ο υπογράφων την 73751/21.11.2014 απόφαση είχε παύσει να 
εκτελεί τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -
Θράκης, τα οποία ασκούσε, κατά τον χρόνο αποστολής της απόφασης στο Εθνικό 
Τυπογραφείο, έτερο πρόσωπο. Κατόπιν τούτων, η Γενική Διεύθυνση Δασών και 
Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης συνέταξε 
την προσβαλλόμενη πράξη, η οποία φέρει τον τίτλο “Ανάκληση απόφασης 
χαρακτηρισμού δάσους ως προστατευτικού”, με περιεχόμενο ταυτόσημο με εκείνο της 
73751/ 21.11.2014 ανακλητικής απόφασης. Στο προοίμιο της πράξης αυτής γίνεται 
μνεία τόσο της 73751/21.11.2014 ανακλητικής απόφασης όσο και της 645/2016 
απόφασης του Δικαστηρίου, υπογράφεται δε αυτή από τον ασκούντα, κατά τον χρόνο 
εκείνο, καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. 
Η ως άνω υπηρεσία απέστειλε την εν λόγω προσβαλλόμενη πράξη, συνοδευόμενη από 
χάρτη της επίδικης έκτασης, στο Εθνικό Τυπογραφείο προκειμένου να δημοσιευθεί 
στην ΕτΚ προς εκπλήρωση της επιβληθείσας από το Δικαστήριο, με την ανωτέρω 
απόφασή του, υποχρέωσης ενέργειας. Στη συνέχεια, η Γενική Διεύθυνση Δασών και 
Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης απέστειλε 
το υπ’ αριθ. 50107/14.7.2016 έγγραφο, με το οποίο ενημέρωσε το Δικαστήριο ότι 
δημοσιεύθηκε στην ΕτΚ (Δ΄ 175/2016) η 37634/1.6.2016 πράξη, υπογραφόμενη από τον
ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
Κατά της πράξης αυτής ο Δήμος Βέροιας ασκεί την ήδη κρινόμενη αίτηση ακυρώσεως. 

6. Επειδή, η προσβαλλόμενη πράξη εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την υποχρέωση 
ενέργειας που τάχθηκε στη Διοίκηση από το Δικαστήριο, με την 645/2016 απόφασή 
του, δυνάμει της διάταξης της παρ. 3α του άρθρου 50 του π.δ.18/1989. Η υποχρέωση
αυτή είχε συγκεκριμένο και περιορισμένο περιεχόμενο, το οποίο συνίσταται στην 
πλήρη δημοσίευση στην ΕτΚ της προσβληθείσας 73751/21.11.2014 ανακλητικής 
απόφασης, συνοδευόμενης από χάρτη της ένδικης έκτασης. Όπως ήδη εκτέθηκε, η 
προσβαλλόμενη πράξη έχει αυτό ακριβώς το περιεχόμενο και ναι μεν η πράξη αυτή, 
υπό τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδόθηκε, αποτελεί αυτοτελή και διακριτή, σε 
σχέση με την προσβληθείσα 73751/21.11.2014 ανακλητική απόφαση, εκτελεστή 
διοικητική πράξη, πλην κατά της πράξης αυτής μπορούν, κατά τα εκτεθέντα στην 



σκέψη 4, να προβληθούν μόνον λόγοι ακυρώσεως αναγόμενοι στο περιεχόμενο, το 
οποίο και μόνον αυτή όφειλε να έχει, κατά τα ορισθέντα από το Δικαστήριο, ήτοι 
την ενέργεια της δημοσίευσης που επεβλήθη με την 645/2016 απόφαση του 
Δικαστηρίου, και όχι λόγοι ακυρώσεως που αφορούν την εξωτερική και εσωτερική 
νομιμότητα της 73751/21.11.2014 ανακλητικής απόφασης, η οποία άλλωστε, όπως ήδη 
εκτέθηκε, εξετάστηκε κατά τη δίκη επί της οποίας εκδόθηκε η 645/2016 απόφαση. Ως
εκ τούτου, οι λόγοι ακυρώσεως που προβάλλονται με την κρινόμενη αίτηση ακυρώσεως
και αφορούν τη νομιμότητα της 73751/21.11.2014 ανακλητικής απόφασης, τόσο 
εκείνοι που είχαν εξεταστεί με την 645/2016 απόφαση, όσο και εκείνος που 
προβάλλεται το πρώτον με την κρινόμενη αίτηση και, συγκεκριμένα, ότι η 
προσβαλλόμενη 37634/1.6.2016 πράξη πάσχει, διότι της έκδοσης αυτής δεν 
προηγήθηκε η συγκρότηση τεχνικής επιτροπής αποτελούμενης από δημοσίους 
υπαλλήλους, η οποία θα αποφαινόταν για την ανάγκη διατήρησης του χαρακτήρα του 
δάσους ως προστατευτικού, είναι απορριπτέοι ως απαράδεκτοι, δεδομένου, 
ειδικότερα, ότι ο τελευταίας αυτός λόγος ακυρώσεως θα μπορούσε και θα έπρεπε να 
έχει προβληθεί κατά της αρχικώς προσβληθείσας πράξης. Μη προβαλλομένου δε άλλου 
λόγου ακυρώσεως, σχετικού με την επιχειρηθείσα με την προσβαλλόμενη πράξη 
δημοσίευση της ως άνω ανακλητικής απόφασης στην ΕτΚ, η κρινόμενη αίτηση 
ακυρώσεως πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της, ενώ πρέπει να γίνει δεκτή η 
παρέμβαση. 

 Δ ι ά τ α ύ τ α

Απορρίπτει την αίτηση ακυρώσεως. 

Δέχεται την παρέμβαση. 

Επιβάλλει στον αιτούντα Δήμο τη δικαστική δαπάνη του Δημοσίου, η οποία ανέρχεται
στο ποσό των τετρακοσίων εξήντα (460 ευρώ) και της παρεμβαίνουσας, η οποία 
ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων σαράντα (640) ευρώ. 

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 23 Μαρτίου 2017

Ο Πρόεδρος του Ε´ Τμήματος Η Γραμματέας 

Αθ. Ράντος Ε. Οικονόμου

και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στις 17 Μαΐου 2017.

Ο Πρόεδρος του Ε´ ΤμήματοςΗ Γραμματέας 

Αθ. Ράντος Μ. Βλασερού

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

Εντέλλεται προς κάθε δικαστικό επιμελητή να εκτελέσει όταν του το ζητήσουν την 
παραπάνω απόφαση, τους Εισαγγελείς να ενεργήσουν κατά την αρμοδιότητά τους και 
τους Διοικητές και τα άλλα όργανα της Δημόσιας Δύναμης να βοηθήσουν όταν τους 
ζητηθεί.

Η εντολή πιστοποιείται με τη σύνταξη και την υπογραφή του παρόντος.

Αθήνα, ..............................................

Ο Πρόεδρος του Ε´ ΤμήματοςΗ Γραμματέας 

./.


