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 ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

ΑΙΤΗΣΗ 

Του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας Αττικής, που εδρεύει στη Νέα 

Φιλαδέλφεια Αττικής, Λεωφόρος Δεκελείας, αριθμός 97, νομίμως εκπροσωπουμένου. 

 

ΚΑΤΑ 

1. Της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εδρεύει στο Νέο Ψυχικό Αττικής, 

Λεωφόρος Μεσογείων, αριθμός 239, νομίμως εκπροσωπουμένης. 

2. Του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), νομίμως 

εκπροσωπούμενου. 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ 

Της υπ’ αριθ. πρωτ. 2008/03.11.2014 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 

Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων, Διεύθυνση Δασών Αθηνών, με θέμα 

«Τροποποίηση – Επικαιροποίηση της μελέτης με τίτλο “Προστασία, Διαχείριση και Ανάπλαση 

Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας”». 

..................................................................................... 

 

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 

1. Το έτος 2009, ο Δήμος μας  και τότε, ακόμη «Δήμος Φιλαδέλφειας», ανέθεσε στην εταιρεία 

με την επωνυμία «Ύλη: Προστασία και Διαχείριση Περιβάλλοντος», την εκπόνηση μελέτης 

με θέμα «Προστασία, Διαχείριση και Ανάπλαση Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας». 

2. Η εν λόγω μελέτη εγκρίθηκε από τη Διεύθυνση Δασών της Γενικής Διεύθυνσης Περιφέρειας 

της Περιφέρειας Αττικής, δυνάμει της υπ’ αριθ. 3422/27.11.2009 απόφασης της εν λόγω 

Υπηρεσίας και, συγχρόνως, δυνάμει της υπ’ αριθ. 316/21.12.2009 απόφασης του 
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Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, εγκρίθηκε η βεβαίωση και η οριστική παραλαβή της 

μελέτης αυτής.  

3. Κατόπιν τούτων, η ως άνω μελέτη υποβλήθηκε, δυνάμει του υπ’ αριθ. 1288/10.02.2010 

αιτήματος του Δήμου μας, ενώπιον της τότε Νομαρχίας Αθηνών, προκειμένου να εγκριθεί η 

χρηματοδότηση του έργου. Πράγματι δε, δυνάμει της υπ’ αριθ. 170/15.07.2010 απόφασης 

του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Νομαρχίας Αθηνών, εγκρίθηκε η ένταξη του εν λόγω 

έργου στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Νομαρχίας Αθηνών. 

4. Στη συνέχεια, μάλιστα, δυνάμει της υπ’ αριθ. 219/29.07.2010 απόφασης του Νομαρχιακού 

Συμβουλίου της Νομαρχίας Αθηνών, εγκρίθηκαν οι όροι της προγραμματικής σύμβασης, εκ 

μέρους της Νομαρχίας Αθηνών και, αντίστοιχα, δυνάμει της υπ’ αριθ. 231/29.11.2010 

απόφασης του Δημοτικού Συμβολίου του Δήμου μας, εγκρίθηκαν οι όροι της 

προγραμματικής σύμβασης, εκ μέρους του Δήμου μας και δόθηκε εξουσιοδότηση στον τότε 

Δήμαρχο να προβεί στην υπογραφή της σύμβασης. 

5. Μεταγενέστερα, ωστόσο, δυνάμει της υπ’ αριθ. 50227/07.01.2011 απόφασης του 

Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού της Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και 

Αποκέντρωσης της Γενικής Διεύθυνσης Περιφέρειας της Περιφέρειας Αττικής, η ως άνω υπ’ 

αριθ. 231/29.11.2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας ακυρώθηκε, με 

την αιτιολογία ότι ελήφθη σε χρονικό σημείο μετά το πέρας των εκλογών και πριν την 

εγκατάσταση των δημοτικών αρχών και δεν αφορά σε έκτακτη περίπτωση, εξαιρετικά 

επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, η οποία να δικαιολογεί τη λήψη της απόφασης στο 

χρονικό αυτό σημείο. 

6. Κατόπιν τούτων, υποβάλαμε, κατά καιρούς, τα υπ’ αριθ. πρωτ. 1731/15.02.2012 (αρ. πρωτ. 

Περιφέρειας 21241/16.02.2012), 11430/21.09.2012 (αρ. πρωτ. Περιφέρειας 

138049/24.09.2012) και 15988/17.09.2014 αιτήματά μας προς την Περιφέρεια Αττικής, 

πλέον, προκειμένου να μας αποστείλει νέα προγραμματική σύμβαση, να εγκριθούν οι όροι 

της και να υπογραφεί αρμοδίως.  

7. Επί των εν λόγω αιτημάτων μας και, ιδίως, επί του τελευταίου χρονικά υπ’ αριθ. πρωτ. 

15988/17.09.2014 αιτήματός μας, λάβαμε ως απάντηση το υπ’ αριθ. πρωτ. 

181984/26.09.2014 έγγραφο του Τμήματος Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής της 

Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το οποίο, 

προκειμένου να προχωρήσει η Περιφέρεια στην ένταξη του επίμαχου έργου στο Πρόγραμμα 
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Εκτελεστέων Έργων για χρηματοδότηση, κληθήκαμε να υποβάλουμε πλήρη 

επικαιροποιημένη μελέτη και τυχόν συμπληρωματικές μελέτες του έργου, αποδεικτικά 

στοιχεία της κυριότητας του Δήμου μας και των χρήσεων γης, επικαιροποιημένο αναλυτικό 

προϋπολογισμό και οποιαδήποτε σχετικώς απαιτούμενη έγκριση, όπως έγκριση μελέτης 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

8. Πράγματι, σε συμμόρφωση με τα ανωτέρω, υποβάλαμε, ενώπιον της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής, τα υπ’ αριθ. πρωτ. 17063/06.10.2014 και 17127/07.10.2014 

έγγραφά μας, με το πρώτο μεν ενημερώνοντας την εν λόγω Υπηρεσία για την πρόθεσή μας 

να υποβάλουμε εκ νέου μελέτη στην Περιφέρεια Αττικής και προσκομίζοντας 

επικαιροποιημένα τιμολόγια, με το δεύτερο δε αιτούμενοι την παράταση ισχύος εφαρμογής 

της μελέτης, έως το τέλος του έτους 2016. 

9. Σε απάντηση των ως άνω εγγράφων μας, εκδόθηκε η προσβαλλόμενη υπ’ αριθ. πρωτ. 

2008/03.11.2014 απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης 

Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία έλαβε 

τον υπ’ αριθ. πρωτ. 18873/04.11.2014 στο Δήμο μας.  

10. Δυνάμει της εν λόγω απόφασης, απορρίφθηκε το αίτημά μας για έγκριση των υποβληθέντων 

επικαιροποιημένων εγγράφων μας και κρίθηκε ότι, αφενός μεν, προκειμένου να 

προχωρήσει η διαδικασία, λαμβανομένων υπ’ όψιν των νεοεισαχθεισών διατάξεων του 

άρθρου 42 παρ. 4 του ν. 4277/2014 (ΦΕΚ Α΄156/01.08.2014), θα πρέπει να υποβάλουμε 

τοπογραφικά διαγράμματα του εναπομείναντος άλσους και να επανασυντάξουμε τα 

οικονομοτεχνικά στοιχεία της μελέτης (πίνακας προσμετρήσεων και προϋπολογισμός του 

έργου), αφαιρώντας τις ποσότητες, που αντιστοιχούν στην περιοχή, που θα ενταχθεί στο 

ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου μας, σύμφωνα με το νεότερο αυτό νόμο, αφετέρου δε ότι η 

υλοποίηση της ήδη εγκριθείσας μελέτης δεν έχει χρονικό περιορισμό και απαιτείται, απλώς, 

ενημέρωση της εν λόγω Υπηρεσίας, πριν την έναρξη υλοποίησής της. 

11. Σημειωτέον ότι, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 42 παρ. 1 και 4 του ν. 4277/2014 

«Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

Α΄156/01.08.2014), προβλέφθηκε ότι «1.Έκταση συνολικού εμβαδού 29.121 τμ. περίπου, 

η οποία βρίσκεται στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας Αττικής, όπως αυτή 

ρυθμίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 4 και εμφαίνεται στο σχετικό τοπογραφικό 

διάγραμμα του παρόντος, παραχωρείται κατά χρήση, διοίκηση και διαχείριση στο 

ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο με την επωνυμία “Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως” 



- 4 - 
 

που ιδρύθηκε με την αριθ. 3844/1924 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών με έδρα τη Ν. 

Φιλαδέλφεια Αττικής, για την εκπλήρωση του καταστατικού του σκοπού και την ανέγερση 

στην παραπάνω έκταση Κέντρου Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού με την επωνυμία 

“Αγία Σοφία – Νέα Φιλαδέλφεια”…….... 4. Στην περιοχή της παραγράφου 1, αίρονται ο 

χαρακτηρισμός και οι δεσμεύσεις που ορίστηκαν με το από 13.3.1915 Βασιλικό διάταγμα (Α΄ 

105/18.3.1915) και την αριθμ. 108424/13.9.1934 απόφαση (Β΄ 133/16.10.1934) λόγω 

εκπλήρωσης του σκοπού για τον οποίο επιβλήθηκαν και εγκρίνεται η τροποποίηση του 

εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ν. Φιλαδέλφειας με την επέκταση και τη μετατόπιση 

ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών, όπως οι ρυθμίσεις αυτές φαίνονται στο από 

Φεβρουάριο 2014 τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 που θεωρήθηκε από τον 

Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με τίτλο ”Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου επί των 

οδών Φωκών, Καππαδοκίας και Αττάλειας του δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας Αττική”, 

και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος. Πέραν της περιοχής της παρ. 1 του 

παρόντος διασφαλίζεται ο δασικός χαρακτήρας του άλσους ως προς το λοιπό της έκτασης 

αυτού. Στην περιοχή αυτή καθορίζονται οι ακόλουθοι όροι και περιορισμοί δόμησης και οι 

ακόλουθες επιτρεπόμενες χρήσεις γης: α) Όροι και περιορισμοί δόμησης αα) Ανώτατο 

επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 27 μέτρα. ββ) Ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος απολήξεων 

κλιμακοστασίων: 2,7 μέτρα (πέραν του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους κτιρίων). γγ) 

Ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος στεγάστρων: 30 μέτρα. δδ) Ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος 

πυλώνων ανάρτησης στεγάστρων: 40 μέτρα και σύμφωνα με τα οριζόμενα παρακάτω στην 

υποπερίπτωση δδ της περίπτωσης β. εε) Ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης: 

1,2. στστ) Ανώτατο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης: 60%. β) Επιτρεπόμενες χρήσεις γης 

αα) Αθλητικές χρήσεις με τις βοηθητικές τους εξυπηρετήσεις (αποδυτήρια, χώροι υγιεινής, 

ιατρεία, σουίτες VIP, φυσιοθεραπευτήρια, γραφεία προπονητών και διαιτητών, γραφεία 

διοίκησης και προσωπικού, απο θήκες, συνεργεία, χώροι ελέγχου και χειρισμού των 

εγκαταστάσεων, χώροι TV και CCTV κ.λπ.), συνοδευτικές χρήσεις των κυρίως αθλητικών 

χρήσεων με τους αντίστοιχους κλειστούς διαδρόμους (όπως χώροι μέσων μαζικής 

ενημέρωσης, χώροι αναψυχής και εστίασης αθλητών, προπονητών, διαιτητών, αίθουσες 

συσκέψεων και προβολών, γραφεία εξυπηρέτησης ομάδων, χώροι άθλησης και υγιεινής, 

γυμναστήριο, spa, χαμάμ, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων), καθώς και οι ακόλουθες 

συμπληρωματικές λειτουργίες με τους αντίστοιχους κλειστούς διαδρόμους: πολιτιστικές 

χρήσεις (όπως μουσεία), χώροι αναψυχής, εμπορικά καταστήματα (με εξαίρεση τις 

υπεραγορές και τα πολυκαταστήματα) και καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών, 
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εκ θεσιακοί χώροι, εστιατόρια. Ο ανώτατος συντελεστής δόμησης των ανωτέρω 

επιτρεπόμενων χρήσεων για τις συμπληρωματικές λειτουργίες, δεν επιτρέπεται να 

υπερβαίνει το 15% του ανώτατου επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης. ββ) Ο αριθμός των 

θέσεων στάθμευσης των αυτοκινήτων oρίζεται συνολικά στις εκατόν ογδόντα θέσεις για την 

περιοχή που ρυθμίζεται με το παρόν και σε διακόσιες θέσεις στάθμευσης, οι οποίες πρέπει 

να βρίσκονται σε ιδιόκτητο ακίνητο, που να βρίσκεται εκτός των ορίων του άλσους και να 

μην απέχει από τις εξυπηρετούμενες εγκαταστάσεις πλέον των χιλίων μέτρων και οι οποίες 

θα πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί κατά την έκδοση της άδειας λειτουργίας των αθλητικών 

εγκαταστάσεων. Η προβλεπόμενη από το άρθρο 1 του ν. 960/1979 συμ βολαιογραφική 

δήλωση των θέσεων στάθμευσης των εγκαταστάσεων που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, 

μπορεί να γίνεται για λογαριασμό του κυρίου του ακι νήτου από τον παραχωρησιούχο 

φορέα. Συμβολαιογραφικές πράξεις που αφορούν την παραχώρηση σε κοινή χρήση 

τμήματος της παραπάνω έκτασης ή τη σύσταση δουλείας επί αυτής ή άλλων εμπράγματων 

δικαιωμάτων μπορούν επίσης να γίνονται για λογαριασμό του κυρίου του ακινήτου από τον 

παραχωρησιούχο φορέα ή τον έλκοντα εξ αυτού δικαιώματα. γγ) Στους υπόγειους χώρους 

των εγκαταστάσεων, ανεξαρτήτως χρήσεων, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 

1.1 και 1.2 του άρθρου 11 της αριθμ. 3046/304/13.1.1989 απόφασης του Υπουργού 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων “Κτιριοδομικός Κανονισμός” (Δ΄59). Το 

ύψος των υπόγειων χώρων δύναται να υπερβαίνει τα 3 μέτρα, εφαρμοζομένης της 

παραγράφου 6 του άρθρου 11 του ν. 4067/2012.  δδ) Για την λειτουργική ενσωμάτωση των 

επιτρεπόμενων χρήσεων στον αστικό ιστό, επιτρέπεται επίσης η διαμόρφωση του 

περιβάλλοντος χώρου και των περιμετρικών πεζοδρόμων με την πραγματοποίηση 

εκσκαφών έως 5 μέτρα και επιχώσεων έως 2 μέτρα, μη εφαρμοζομένης της παραγράφου 4 

του άρθρου 15 του ν. 4067/ 2012 (Α΄ 79). Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της 

παραγράφου 6 του άρθρου 17, η παράγραφος 5 του άρθρου 15, καθώς και οι διαστάσεις που 

ορίζονται στην υποπερίπτωση β΄ της περίπτωσης Β΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του 

ν. 4067/ 2012 δεν έχουν εφαρμογή». 

12. Δυνάμει δε των διατάξεων του άρθρου 43 του ίδιου ως άνω νόμου, προβλέφθηκε ότι 

«Στο τέλος της περιπτώσεως 1στ της παραγράφου 1 του άρθρου 49 του ν. 998/1979 (Α΄ 

289), όπως ισχύει, προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: “α) Επιτρέπεται, επίσης, κατ΄ 

εξαίρεση, η παραχώρηση κατά χρήση τμήματος άλσους ή πάρκου στην Γενική Γραμματεία 

Αθλητισμού ή σε εποπτευόμενα από αυτή νομικά πρόσωπα ή σε όσα έλκουν από αυτά 

δικαιώματα, καθώς και η αλλαγή χρήσης τμήματος άλσους ή πάρκου, το οποίο κρίνεται 

απολύτως αναγκαίο για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, συμπλήρωση και ασφαλή λειτουργία 
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νομίμως υφισταμένων ή για την ανέγερση νέων αθλητικών εγκαταστάσεων με υποχρέωση 

δάσωσης – αναδάσωσης επιφάνειας ίσης με το παραχωρηθέν τμήμα άλσους ή πάρκου κατά 

τα προβλεπόμενα στο ν. 998/1978, όπως ισχύει, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές 

προϋποθέσεις: αα) Το παραχωρούμενο τμήμα του άλσους ή του πάρκου δεν διασπά τη 

συνοχή και τη συνέχειά του, ως δασικού οικοσυστήματος και δεν αναιρεί τη λειτουργία του. 

ββ) Οι εγκαταστάσεις ή τα κτίρια στο σύνολο της επιφάνειας του άλσους ή του πάρκου 

(συμπεριλαμβανομένου και του παραχωρούμενου κατά χρήση τμήματος) δεν μπορούν να 

υπερβαίνουν συνολικά το 5% της επιφανείας του άλσους ή του πάρκου. γγ) Στη Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των αθλητικών εγκαταστάσεων θα προβλεφθούν πρόσφορα 

και κατάλληλα αντισταθμιστικά μέτρα και ειδικοί όροι περιβαλλοντικής προστασίας που 

αντισταθμίζουν περιβαλλοντικά την αλλαγή της χρήσης του τμήματος του άλσους ή πάρκου. 

β) Η εξαίρεση του εδαφίου α) δεν εφαρμόζεται για τα πάρκα και άλση των δήμων Αθήνας, 

Πειραιά και Θεσσαλονίκης”». 

13. Επομένως, δυνάμει της προσβαλλόμενης πράξεως, γίνεται σαφής και ρητή επίκληση των 

διατάξεων των προαναφερομένων άρθρων 42 και  43 του ν. 4277/2014. Με τις διατάξεις 

των άρθρων αυτών, προβλέφθηκε, όμως, η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου, των 

όρων δόμησης και των χρήσεων γης στην περιοχή του προσφυγικού παραδοσιακού οικισμού 

του Δήμου μας. Με τις εν λόγω διατάξεις, οι οποίες αποτέλεσαν και το νόμιμο έρεισμα για 

την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης, παραβιάζονται, πρόδηλα και κατάφωρα, 

διατάξεις τόσο του συνταγματικού, όσο και του ενωσιακού δικαίου. 

14. Και τούτο διότι, κατ’ αρχάς, από κανένα στοιχείο δεν προκύπτει ότι ο επίμαχος 

πολεοδομικός σχεδιασμός υπήρξε, ως όφειλε, προϊόν επιστημονικής μελέτης, η οποία να έχει 

εκπονηθεί με γνώμονα τη φυσιογνωμία και τις ανάγκες της περιοχής του Δήμου μας, επί τη 

βάσει πολεοδομικών κατ’ αρχήν κριτηρίων και με την οποία να έχουν, εκ των προτέρων, 

εκτιμηθεί οι επιπτώσεις στο περιβάλλον του συγκεκριμένου έργου, το οποίο μάλιστα, ενόψει 

της φύσεώς του, ως έργου υποδομής και του μεγέθους του, υπάγεται στην κατηγορία των 

εργασιών πολεοδομίας. 

15. Άλλωστε, η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου του Δήμου μας, όπου θα κατασκευασθεί το 

νέο αθλητικό και πολυλειτουργικό κέντρο, ο οποίος καταλαμβάνει, μάλιστα, και σημαντικό 

μέρος του παρακειμένου Δημοτικού άλσους, γίνεται από το νομοθέτη κατά τρόπο οριστικό 

και, επομένως, δεσμευτικό για τη Διοίκηση, με αποτέλεσμα να μην καταλείπεται, πλέον, 

σε αυτήν στάδιο αναζητήσεως εναλλακτικών λύσεων, ως προς το χώρο κατασκευής 
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του εν λόγω έργου, καθώς και ως προς τον τρόπο κατασκευής του και τις προβλεπόμενες 

χρήσεις. 

16. Για το λόγο αυτό δε, ουδόλως προκύπτει ότι, πριν από την τροποποίηση του σχεδίου και 

τον καθορισμό, κατά τρόπο οριστικό και δεσμευτικό για τη Διοίκηση, του 

χώρου, όπου θα εκτελεσθεί το επίμαχο έργο, είχαν αναζητηθεί οι διαθέσιμες 

εναλλακτικές λύσεις, ούτε, βέβαια, ότι ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες 

διατυπώσεις δημοσιότητας και ενημερώθηκαν οι αρχές και το κοινό, ώστε να 

διατυπώσουν τις απόψεις τους ως προς την επίμαχη ρύθμιση που αφορά την ποιότητα 

της ζωής των Δημοτών μας και τη δυνατότητα νόμιμης χρήσης και απόλαυσης ενός 

ουσιώδους κοινόχρηστου αγαθού, όπως είναι το Δημοτικό μας Άλσος.  

17. Τούτο δε παρά το γεγονός ότι επιχειρείται, με τις ίδιες διατάξεις, στον προαναφερθέντα 

χώρο, ειδικός σχεδιασμός και ορισμός όρων δομήσεως συνθέτου κτιριακού 

συγκροτήματος, ο σχεδιασμός, δηλαδή, ενός έργου, το οποίο, ενόψει της φύσεως και του 

μεγέθους του, έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις στο οικιστικό περιβάλλον και στην 

ποιότητα της ζωής, όχι μόνον των κατοίκων της περιοχής και του Δήμου μας, αλλά και, 

γενικότερα, των κατοίκων της πόλεως των Αθηνών. 

18. Συνεπεία των ανωτέρω, βέβαια, αφενός μεν δεν δόθηκε στα όργανα της Διοίκησης η 

δυνατότητα να διαμορφώσουν ολοκληρωμένη κρίση, περί των όρων πραγματοποίησης 

του συγκεκριμένου έργου, λαμβανομένου, μάλιστα, υπ’ όψιν, ότι η κατ’ αρχήν 

ακολουθούμενη διοικητική διαδικασία παραβλέφθηκε, ούτως ή άλλως, αφετέρου δε δεν 

χορηγήθηκαν από το νομοθέτη οι απαιτούμενες εγγυήσεις, ως προς τη θεμελίωση της 

επιβαλλόμενης ρύθμισης και το περιεχόμενο της σχετικής έρευνας, με βάση την οποία 

επέλεξε τη ρύθμιση αυτή, καθώς και ως προς τη διαδικασία, που ακολούθησε, σε σχέση 

με την ενημέρωση και τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων. 

19. Τέλος, με τις επίμαχες διατάξεις παραγνωρίστηκε, πλήρως, η ύπαρξη και ισχύς του π.δ 

της 11.06.2001 «Χαρακτηρισμός ως παραδοσιακού του προσφυγικού οικισμού του 

δήμου Νέας Φιλαδέλφειας και καθοριμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης 

αυτού» (ΦΕΚ Δ΄467/18.06.2001), συνεπεία του οποίου προβλέφθηκε και ισχύει, έως 

σήμερα, ειδικότερο χωροταξικό και πολεοδομικό καθεστώς για την επίμαχη περιοχή του 

Δήμου μας, η οποία συνιστά προσφυγικό και, συγχρόνως, παραδοσιακό οικισμό. 

20. Αγνοήθηκαν, δηλαδή, παντελώς, η φυσιογνωμία, οι ιδιαιτερότητες και οι ανάγκες της  

περιοχής μας και δεν υπήρξε η παραμικρή πρόβλεψη για την εξυπηρέτηση της 
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λειτουργικότητας του οικισμού μας και για την εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών 

όρων διαβιώσεως των κατοίκων του Δήμου μας.  

21. Οι εν λόγω ρυθμίσεις, δηλαδή, όχι μόνον δεν αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών 

διαβιώσεως των δημοτών μας, αλλά, αντιθέτως, εισήχθησαν άνευ των απαιτούμενων 

πολεοδομικών κριτηρίων και όχι επί τη βάσει ορθολογικού σχεδιασμού, όπως 

επιβάλλεται από το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο. 

22. Τούτο, βέβαια, έρχεται σε πρόδηλη και σαφή αντίθεση τόσο με  συνταγματικές επιταγές 

όσο και με διατάξεις του ενωσιακού δικαίου, που απευθύνονται στον κοινό νομοθέτη. 

23. Κατόπιν όλων των ανωτέρω, την παρούσα αίτησή μας ασκούμε, ενώπιον του 

Δικαστηρίου Σας, διατηρώντας εύλογο και προφανές έννομο συμφέρον, παραδεκτώς, 

νομίμως και εμπροθέσμως, για τους εξής ορθούς, νόμιμους, βάσιμους και αληθείς 

λόγους. 

 

 

ΙΙ. ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ – ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ 

 

1. Δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 45 παρ. 1 του Π.Δ 18/1989, ορίζεται ότι «1.Η αίτηση  

ακυρώσεως  για  υπέρβαση  εξουσίας  ή  παράβαση  νόμου επιτρέπεται μόνο κατά των 

εκτελεστών πράξεων των διοικητικών αρχών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, 

που δεν υπόκεινται σε άλλο ένδικο μέσο ενώπιον δικαστηρίου». 

2. Περαιτέρω, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 46 παρ. 1 του ίδιου ως άνω Π.Δ, «1.Η αίτηση   

ακυρώσεως ασκείται, ενδεικτικώς, αν δεν ορίζεται διαφορετικά, μέσα σε προθεσμία εξήντα  

ημερών που αρχίζει από την επόμενη της κοινοποίησης της προσβαλλόμενης πράξης ή της 

δημοσίευσής της, αν την τελευταία επιβάλλει ο νόμος ή, διαφορετικά, από τότε που ο αιτών 

έλαβε πλήρη γνώση της πράξης». 

3. Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. 1 του ίδιου πάντα Π.Δ, «1.Αίτηση  

ακυρώσεως  δικαιούται  να  ασκήσει ο ιδιώτης ή το νομικό πρόσωπο, τους οποίους αφορά η 

διοικητική πράξη ή των οποίων έννομα συμφέροντα, έστω και μη χρηματικά, 

προσβάλλονται από αυτήν». 
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4. Κατά την ερμηνεία των ανωτέρω διατάξεων, γίνεται δεκτό ότι με αίτηση ακύρωσης 

προσβάλλονται οι εκτελεστές διοικητικές πράξεις, ήτοι οι πράξεις που θεσπίουν, μονομερώς, 

κανόνα δικαίου και προέρχονται από διοικητικά όργανα, αλλά και η άρνηση των 

διοικητικών οργάνων, ρητή ή σιωπηρή. Αντιθέτως, δεν προσβάλλονται πράξεις 

πληροφοριακού – ανακοινωτικού χαρακτήρα (ΣτΕ 3733/2011, 2164/2011, 1119/2011, 

330/2011, 4120/2010, 2735/2010, 100/2010, 3194/2009, 3631/2008, 2887/2008, 

380/2008). 

5. Εν προκειμένω, η προσβαλλόμενη πράξη, κατά το μέρος που απαντά στο υπ’ αριθ. 

17127/07.10.2014 έγγραφό μας, με το οποίο αιτηθήκαμε την παράταση ισχύος εφαρμογής 

της μελέτης, έως το τέλος του έτους 2016, αποτελεί πράξη πληροφοριακού – ανακοινωτικού 

χαρακτήρα, δεδομένου ότι, δυνάμει αυτής, μας ανακοινώθηκε και πληροφορηθήκαμε ότι η 

υλοποίηση της ήδη εγκριθείσας μελέτης δεν έχει χρονικό περιορισμό και απαιτείται, απλώς, 

ενημέρωση της εν λόγω Υπηρεσίας, πριν την έναρξη υλοποίησής της. Κατά το μέρος αυτό, 

συνεπώς, η προσβαλλόμενη απόφαση δεν δύναται να προσβληθεί με την παρούσα αίτησή 

μας, καθώς στερείται εκτελεστότητας. 

6. Κατά το μέρος, ωστόσο, που η προσβαλλόμενη απόφαση απαντά στο υπ’ αριθ. 

17063/06.10.2014 έγγραφό μας, αυτή συνιστά, αδιαμφισβήτητα, εκτελεστή διοικητική 

πράξη. Και τούτο διότι, δυνάμει αυτής απορρίφθηκε το αίτημα του Δήμου μας για έγκριση 

των επικαιροποιημένων εγγράφων της μελέτης, που υποβλήθηκαν ενώπιον της Διεύθυνσης 

Δασών Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία 

χρηματοδότησης του επίμαχου έργου. 

7. Όπως, άλλωστε, χαρακτηριστικά αναφέρεται στην προσβαλλόμενη απόφαση «... σας 

επιστρέφουμε συνημμένα και χωρίς έγκριση τα (8) αντίγραφα των τμημάτων, που 

υποβάλλατε στην υπηρεσία μας...». Η ακολουθούσα επεξήγηση δε, περί της υποχρέωσής 

μας να υποβάλουμε τοπογραφικά διαγράμματα του εναπομείναντος άλσους και να 

επανασυντάξουμε τα οικονομοτεχνικά στοιχεία της μελέτης (πίνακας προσμετρήσεων και 

προϋπολογισμός του έργου), αφαιρώντας τις ποσότητες, που αντιστοιχούν στην περιοχή, 

που θα ενταχθεί στο ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου μας, σύμφωνα με το νεότερο νόμο, σε 

καμία περίπτωση δεν δύναται να κριθεί ως πληροφοριακού – ανακοινωτικού χαρακτήρα, 

αλλά συνιστά, αντιθέτως, την αιτιολογία της αρνητικής απάντησης και της απόρριψης του 

αιτήματός μας για έγκριση της μελέτης. Συνεπώς, η προσβαλλόμενη απόφαση συνιστά, κατά 
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το μέρος αυτό, εκτελεστή διοικητική πράξη και προσβάλλεται παραδεκτώς, με την παρούσα 

αίτησή μας. 

8. Περαιτέρω, από την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης, η οποία, ούτως ή άλλως, 

αφορά στο Δήμο μας, βλάπτονται τα έννομα συμφέροντά μας, δεδομένου ότι με την 

προσβαλλόμενη πράξη, αλλά και με τις διατάξεις του ν. 4277/2014, ο οποίος αποτέλεσε το 

νόμιμο έρεισμα για την έκδοσή της, καταργείται, κατ’ ουσίαν, η υφιστάμενη παραχώρηση 

του άλσους στο Δήμο μας, κατά κυριότητα και κατά χρήση και η συνεπεία αυτής 

υποχρέωση, αλλά και δικαίωμα του Δήμου μας, για συντήρηση, βελτίωση, προστασία, 

ανάπλαση και, εν γένει, διαχείριση αυτού. 

9. Πιο συγκεκριμένα, το Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας, το οποίο βρίσκεται εντός των διοικητικών 

και γεωγραφικών ορίων του Δήμου μας, έχει έκταση τετρακοσίων εξήντα εννέα (469,00) 

στρεμμάτων, εκ των οποίων, τα εκατόν είκοσι δύο (122,00) στρέμματα ανήκουν στο Δήμο 

μας κατά κυριότητα, ενώ η υπόλοιπη έκταση των τριακοσίων σαράντα επτά (347,00) 

στρεμμάτων μας έχει παραχωρηθεί κατά χρήση. 

10. Πιο συγκεκριμένα, δυνάμει της υπ’ αριθ. 80945/1341/09.05.1952 απόφασης του 

Υπουργού Γεωργίας, παραχωρήθηκε προσωρινώς κατά χρήση στο Δήμο μας ολόκληρη η 

έκταση των τετρακοσίων εξήντα εννέα (469,00) στρεμμάτων. 

11. Μεταγενέστερα, δυνάμει της υπ’ αριθ. 195849/4685/62/23.07.1963 όμοιας απόφασης, η 

ως άνω απόφαση ανακλήθηκε, μερικώς, για την έκταση των τριακοσίων ενενήντα εννέα 

(399,00) στρεμμάτων, ενώ παρέμεινε σε ισχύ για την έκταση των εβδομήντα (70,00) 

στρεμμάτων, ενώ, στη συνέχεια, δυνάμει της υπ’ αριθ. 68823/1203/31.05.1966 όμοιας 

απόφασης, παραχωρήθηκε προσωρινώς κατά χρήση στο Δήμο μας επιπλέον έκταση 

πενήντα δύο (52,00) στρεμμάτων.  

12. Οι δύο ως άνω τμηματικές και εφαπτόμενες μεταξύ τους εκτάσεις του άλσους, εβδομήντα 

(70,00) και πενήντα δύο (52,00) στρεμμάτων, αντίστοιχα, παραχωρήθηκαν οριστικά, 

αργότερα, δυνάμει της υπ’ αριθ. 12419/1041/02.05.1969 όμοιας απόφασης, κατά 

κυριότητα στο Δήμο μας. 

13. Στη συνέχεια, δυνάμει της υπ’ αριθ. 19233/1463/21.07.1970 όμοιας απόφασης, 

επαναπαραχωρήθηκε προσωρινώς κατά χρήση στο Δήμο μας μέρος της υπόλοιπης έκτασης 

του άλσους, έκτασης τριακοσίων είκοσι (320,00) στρεμμάτων, ενώ, δυνάμει της υπ’ αριθ. 
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5689/22.12.1971 όμοιας απόφασης, έκταση είκοσι επτά (27,00) στρεμμάτων 

παραχωρήθηκε κατά χρήση στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. 

14. Ωστόσο, η ως άνω υπ’ αριθ. 5689/22.12.1971 απόφαση ανακλήθηκε, δυνάμει της υπ’ αριθ. 

183954/74/04.03.1975 όμοιας απόφασης και η έκταση των είκοσι επτά (27,00) 

στρεμμάτων παραχωρήθηκε, και αυτή, προσωρινώς κατά χρήση στο Δήμο μας, δυνάμει της 

υπ’ αριθ. 20094/739/20.03.1976 όμοιας απόφασης. 

15. Ολόκληρη η έκταση του άλσους, συνεπώς, έχει παραχωρηθεί στο Δήμο μας, εν 

μέρει κατά κυριότητα (122,00 στρέμματα, ήδη από το έτος 1969) και εν μέρει 

κατά χρήση (347,00 στρέμματα, ήδη από τα έτη 1970 και 1976). Είναι, συνεπώς, 

σαφές, ότι η έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης, αλλά και το νόμιμο έρεισμα 

αυτής, συνεπάγονται σημαντικότατη βλάβη στα έννομα συμφέροντά μας. 

16. Σημειωτέον ότι, δυνάμει του Β.Δ της 13.03.1915 (ΦΕΚ 105/18.03.1915), το επίμαχο 

άλσος κηρύχθηκε δασωτέο. Στη συνέχεια, δυνάμει του Β.Δ της 31.01.2925 (ΦΕΚ 

Α΄29/31.01.1925), η ως άνω αναδάσωση ήρθη για έκταση εκατόν πενήντα (150,00) 

στρεμμάτων, ενώ, μεταγενέστερα, δυνάμει της υπ’ αριθ. 108424/13.09.1934 απόφασης 

του Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ Β΄133/16.10.1934), κηρύχθηκε αναδασωτέα περιοχή του 

Λεκανοπεδίου Αττικής, στην οποία περιλαμβάνεται και το επίμαχο άλσος. 

17. Προσφάτως δε, δυνάμει της υπ’ αριθ. 2423/20.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ Δ΄10/17.01.2014), κηρύχθηκε αναδασωτέα 

έκταση δύο χιλιάδων εξακοσίων δεκαεπτά τετραγωνικών μέτρων και δεκαεννέα εκατοστών 

(2.617,19 τ.μ) του επίμαχου άλσους, με σκοπό τη διατήρηση του δασικού χαρακτήρα της, τον 

αποκλεισμό διάθεσής της για άλλη χρήση και την αποκατάσταση της καταστραφείσης από 

παράνομη εκχέρσωση δασικής βλάστησης, στην πρότερα της καταστροφής της μορφή, 

αποτελούμενη από δάσος πεύκης. 

18. Τέλος, και όσον αφορά στο εμπρόθεσμο της παρούσας αιτήσεώς μας, σημειώνεται ότι η 

προσβαλλόμενη απόφαση εκδόθηκε στις 03.11.2014 και λάβαμε γνώση αυτής στις 

04.11.2014, οπότε απεστάλη στο Δήμο μας, λαμβάνοντας τον αριθμό πρωτοκόλλου 

18873/04.11.2014. Δεδομένων τούτων και λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι η προθεσμία 

ασκήσεως της παρούσας αιτήσεώς μας λήγει στις 03.01.2015, καθίσταται σαφές ότι η 

παρούσα αίτησή μας, ασκείται εμπροθέσμως, ενώπιον του Δικαστηρίου Σας. 
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19. Συνεπεία όλων των ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι την παρούσα αίτησή μας ασκούμε, 

ενώπιον του Δικαστηρίου Σας, διατηρώντας εύλογο και προφανές έννομο συμφέρον, 

παραδεκτώς, νομίμως και εμπροθέσμως. 

  

 

ΙΙΙ. ΛΟΓΟΙ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 

 

Α. Αντίθεση των διατάξεων των άρθρων 42 παρ. 1 και 4 εδ. α΄ και 43 του ν. 

4277/2014, που αποτέλεσαν το νόμιμο έρεισμα έκδοσης της προσβαλλόμενης 

απόφασης, στις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1, 26 και 117 παρ. 3 και 4 του 

Συντάγματος και 2, 14, 46, 58 και 59 του ν. 998/1979, όπως αυτός τροποποιήθηκε με 

το μεταγενέστερο του ν. 4277/2014, ν. 4280/2014 και ισχύει. 

 

1. Δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 24 παρ. 1 του Συντάγματος, προβλέπεται ότι «1. Η 

προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους 

και δικαίωμα του καθενός. Για τη διαφύλαξή του το Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει 

ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας. Νόμος 

ορίζει τα σχετικά με την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων. Η σύνταξη 

δασολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους. Απαγορεύεται η μεταβολή του προορισμού 

των δασών και των δασικών εκτάσεων, εκτός αν προέχει για την Εθνική Οικονομία η 

αγροτική εκμετάλλευση ή άλλη τους χρήση, που την επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον». 

2. Δυνάμει δε των διατάξεων του άρθρου 117 παρ. 3 και 4 του Συντάγματος, ορίζεται ότι 

«..... 3. Δημόσια ή ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν ή 

καταστρέφονται από πυρκαγιά ή που με άλλο τρόπο αποψιλώθηκαν ή αποψιλώνονται δεν 

αποβάλλουν για το λόγο αυτό το χαρακτήρα που είχαν πριν καταστραφούν, κηρύσσονται 

υποχρεωτικά αναδασωτέες και αποκλείεται να διατεθούν για άλλο προορισμό. 4. Η 

αναγκαστική απαλλοτρίωση δασών ή δασικών εκτάσεων που ανήκουν σε φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου επιτρέπεται μόνο υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με 

τους ορισμούς του άρθρου 17, για λόγους δημόσιας ωφέλειας, διατηρείται πάντως η μορφή 

τους αμετάβλητη ως δασική». 
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3. Ακόμη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Συντάγματος, «1. Η νομοθετική 

λειτουργία ασκείται από τη Βουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 2. Η εκτελεστική 

λειτουργία ασκείται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση. 3. Η δικαστική 

λειτουργία ασκείται από τα δικαστήρια. Οι αποφάσεις τους εκτελούνται στο όνομα του 

Ελληνικού Λαού». 

4. Προς εκτέλεση των ως άνω συνταγματικών επιταγών, εκδόθηκε ο ν. 998/1979 «Περί  

προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (ΦΕΚ Α' 

289/1979). Στο άρθρο 3 παρ. 4 αυτού, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 παρ. 

1 του ν. 4280/2014 (ΦΕΚ Α΄159/08.08.2014) και ισχύει, ορίζεται ότι «..... 4. Στις διατάξεις 

του παρόντος νόμου υπάγονται και τα εντός των πόλεων και των οικιστικών περιοχών 

πάρκα και άλση, το περιαστικό πράσινο, οι κηρυγμένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις. 

Στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας υπάγονται και τμήματα πάρκου ή άλσους, τα οποία 

φέρουν μη δασική βλάστηση συνδέονται όμως οργανικά με το σύνολο του πάρκου ή άλσους 

υπό την έννοια ότι συμβάλλουν στη διατήρηση της φυσικής ισορροπίας του συνόλου», ενώ, 

σύμφωνα με τα πρβλεπόμενα στο άρθρο 2 παρ. 1 και 3 του ίδιου νόμου, όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 παρ. 2 και 3 του ν. 4280/2014 (ΦΕΚ Α΄159/08.08.2014) και 

ισχύει, «1. Οι εκτάσεις του άρθρου 3 του παρόντος, που διέπονται από τις προστατευτικές 

διατάξεις αυτού, συνιστούν εθνικό κεφάλαιο, που η προστασία του αποτελεί υποχρέωση των 

κρατικών οργάνων κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και συγχρόνως υποχρέωση και 

δικαίωμα των πολιτών..... 3. Οι παραπάνω εκτάσεις θεωρούνται δημόσιες, εκτός αν 

υπάγονται σε μία από τις περιπτώσεις του άρθρου 10 του ν. 3208/2003».   

5. Ακόμη, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 45 παρ. 1 και 8 του ίδιου ως άνω νόμου, όπως 

αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4280/2014 (ΦΕΚ Α΄159/08.08.2014) και 

ισχύει, προβλέπεται ότι «1. Δεν επιτρέπεται, εν όλω ή εν μέρει, οποιαδήποτε επέμβαση που 

συνεπάγεται μεταβολή του προορισμού των δασών και δασικών εκτάσεων, πλην όσων 

ορίζονται ως επιτρεπτές στο παρόν Κεφάλαιο..... 8. Κάθε επιτρεπτή επέμβαση σε δάσος, 

δασική έκταση ή στις δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α΄και β΄της παραγράφου 5 του 

άρθρου 3 του παρόντος νόμου, που προβλέπεται κατά τις διατάξεις του παρόντος 

Κεφαλαίου, ενεργείται κατόπιν καταβολής ανταλλάγματος χρήσης και υποχρεωτικής 

αναδάσωσης ή δάσωσης έκτασης ίδιου εμβαδού με εκείνης στην οποία εγκρίθηκε η 

επέμβαση. Η έκταση αυτή πρέπει να βρίσκεται στην ίδια περιοχή ή σε όμορη αυτής, 

ελλείψει δε έκτασης εντός της ιδίας διοικητικής ενότητας ή όμορης αυτής, σε άλλη που θα 

υποδειχθεί από τη δασική υπηρεσία. Η αναδάσωση ή δάσωση διενεργείται από τον 
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δικαιούχο της επέμβασης, με δαπάνες του και επί τη βάσει σχετικής μελέτης, που 

καταρτίζεται με επιμέλεια του και εγκρίνεται από τη δασική υπηρεσία». 

6. Ειδικότερα δε για τις αναδασωτέες εκτάσεις προβλέπεται, στο άρθρο 46 του ίδιου ως άνω 

νόμου, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 

Α΄159/08.08.2014) και ισχύει, ότι «1. Στα δάση και στις δασικές εκτάσεις, περί των οποίων 

το άρθρο 117 παρ. 3 του Συντάγματος, ουδεμία επιτρέπεται επέμβαση προβλεπόμενη από τις 

διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου ή από άλλη διάταξη, με εξαίρεση τα αναφερόμενα στις 

διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 48, των παραγράφων 1, 3, 4 και 5 του άρθρου 53, 

της παραγράφου 1 του άρθρου 54, της παραγράφου 1 του άρθρου 55 και της παραγράφου 5 

του άρθρου 57 του παρόντος Κεφαλαίου, καθώς και στις διατάξεις του άρθρου 16 του 

παρόντος νόμου. 2. Για την πραγματοποίηση των προβλεπομένων από τις ανωτέρω 

διατάξεις επεμβάσεων σε αναδασωτέες εκτάσεις δεν απαιτείται άρση της αναδάσωσης. 3. 

Ενόψει του εξαιρετικού χαρακτήρα των ανωτέρω επεμβάσεων η σχετική εγκριτική 

απόφαση πρέπει να αιτιολογείται ειδικά, με κριτήρια αναφερόμενα τόσο στην ιδιαίτερη 

σημασία του έργου, ανεξάρτητα προς την επιδίωξη αποδοτικότερης για το φορέα του έργου 

οικονομικής εκμετάλλευσης, όσο και στην απόλυτη αναγκαιότητα εκτέλεσης του στην 

αναδασωτέα έκταση πριν από την πραγματοποίηση της αναδάσωσης, με γνώμονα αφενός 

την ανάγκη προστασίας του δασικού οικοσυστήματος και αφετέρου την εξυπηρέτηση του 

δημόσιου σκοπού στον οποίο αποβλέπει το έργο». 

7. Όσον αφορά δε συγκεκριμένα στα πάρκα και τα άλση, προβλέπεται, στα άρθρα 58 και 59 

του εν λόγω νόμου, ότι «1α. Υπό την επιφύλαξη των προβλεπομένων, στα άρθρα 48 

παράγραφος 1 και 59 του παρόντος, καθώς και στο άρθρο 21 του ν. 4269/2014 (Α΄142), δεν 

επιτρέπεται η μεταβολή του κύριου προορισμού και η αναίρεση της λειτουργίας των πάρκων 

ή αλσών ως και των δασών της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 69 του ν.δ. 86/ 1969 

όπως ισχύει..... γ. Στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας υπάγονται και τμήματα πάρκου ή 

άλσους, τα οποία φέρουν μη δασική βλάστηση συνδέονται όμως οργανικά με το σύνολο του 

πάρκου ή άλσους υπό την έννοια ότι συμβάλλουν στη διατήρηση της φυσικής ισορροπίας 

του συνόλου» και «1. Σε πάρκα ή άλση και γενικότερα σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου 

δύναται, μετά από έρευνα του υπεδάφους για την καταλληλότητα, να κατασκευάζονται έργα 

του Μετρό ή του Τραμ και τα συνοδό έργα αυτών (π.χ. γραφεία), καθώς και τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4269/2014 με την προϋπόθεση ότι θα αποκατασταθεί 

πλήρως από τον υπεύθυνο του έργου ή την αναθέτουσα αρχή, μετά το πέρας των εργασιών 

κατασκευής και στο σύνολο της έκτασης επέμβασης η λειτουργία του πάρκου, του άλσους ή 
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του χώρου πρασίνου ως φυσικού συστήματος εντός του αστικού ιστού. 2.α. Η παραχώρηση 

της χρήσεως πάρκου ή άλσους επιτρέπεται μόνο σε Ο.Τ.Α. α΄και β΄βαθμού, με απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της 

αρμόδιας περιφερειακής δασικής υπηρεσίας, υπό τον όρο της μη μεταβολής του προορισμού 

ή της χρήσης της παραχωρούμενης έκτασης. Επιτρέπονται έργα ή δραστηριότητες που είναι 

απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία του πάρκου ή άλσους. β. Οι παραχωρησιούχοι 

υποχρεούνται με ευθύνη και δαπάνες τους να συντηρούν και να βελτιώνουν τη βλάστηση, να 

διαχειρίζονται και να φυλάσσουν τις εκτάσεις η χρήση των οποίων τους έχει παραχωρηθεί, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Οι εκτάσεις αυτές διατηρούν στο ακέραιο 

πάντοτε το δασικό τους χαρακτήρα. γ. Αν δεν τηρούνται οι όροι της παραχώρησης η 

τελευταία ανακαλείται. 3. Επιτρεπόμενες χρήσεις στα δάση της περίπτωσης ε΄της παρ. 1 του 

άρθρου 69 του ν.δ. 86/1969 όπως ισχύει είναι αυτές της ήπιας αναψυχής και των 

κοινωφελών λειτουργιών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4269/2014. Οι 

τελευταίες εγκρίνονται, σύμφω να με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος 

νόμου», αντίστοιχα. 

8. Τέλος, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 παρ. 1 και 6 του ίδιου πάντα νόμου, όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 33 παρ. 2 του ν. 280/2014 (ΦΕΚ Α΄159/08.08.2014) και 

ισχύει, «1. Μέχρι την ανάρτηση του δασικού χάρτη, ο χαρακτηρισμός μίας περιοχής ή 

τμήματος της επιφανείας της γης ως υπαγόμενης ή μη στις περιπτώσεις του άρθρου 3 του 

παρόντος νόμου και ο καθορισμός των ορίων τούτων για την εφαρμογή των διατάξεων 

αυτού, όπως και ο προσδιορισμός της κατηγορίας στην οποία ανήκει κατά τις στο άρθρο 4 

διακρίσεις, ενεργείται μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχοντος έννομο συμφέρον ή και 

αυτεπαγγέλτως με πράξη του κατά τόπον αρμοδίου δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών εάν 

στο νομό δεν υφίσταται Δασαρχείο..... 6. Ο χαρακτηρισμός μίας έκτασης ως έχουσας δασικό 

χαρακτήρα ή μη, καθίσταται οριστικός και αμετάκλητος όταν παρέλθει άπρακτη η 

προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων ενώπιον της Επιτροπής ή αιτήσεως ακυρώσεως κατά της 

αποφάσεως της Επιτροπής ή εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση του αρμοδίου διοικητικού 

δικαστηρίου επί της αιτήσεως ακυρώσεως. Περί της συνδρομής του οριστικού και 

αμετάκλητου χαρακτηρισμού της έκτασης, χορηγείται σχετικό πιστοποιητικό από τον οικείο 

δασάρχη, κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον».  

9. Με τις ανωτέρω διατάξεις, η προστασία του περιβάλλοντος έχει αναχθεί σε συνταγματικά 

προστατευόμενη αξία και υποχρέωση του Κράτους. Έτσι, απευθύνονται επιταγές στον κοινό 

νομοθέτη να θεσπίσει τα πρόσφορα, κατά την κρίση του, μέτρα, μέσα στα όρια, που 
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διαγράφουν οι ανάγκες για τη διαφύλαξη και προστασία του αγαθού αυτού, σταθμίζοντας, 

παράλληλα, και τα άλλα συνταγματικά προστατευόμενα δικαιώματα, καθώς επίσης και το 

γενικότερο δημόσιο συμφέρον. 

10. Αλλά και ελλείψει τέτοιας φύσεως προστατευτικής νομοθετικής διατάξεως, πηγάζει από τις 

ως άνω συνταγματικές διατάξεις ευθεία υποχρέωση της Διοικήσεως να λάβει υπ’ όψιν, κατά 

τη μόρφωση της κρίσεώς της για τη ρύθμιση θεμάτων, που αφορούν ή έχουν επιπτώσεις στο 

περιβάλλον, την ανάγκη προστασίας του και να πάρει τα κατάλληλα προς τούτο μέτρα ή να 

απόσχει από την έκδοση δυσμενών για αυτό πράξεων, κινούμενη, όμως, πάντα, μέσα στη 

δέσμη των πιο πάνω κριτηρίων, που κατευθύνουν την σχετική νομοθετική δράση (ΣτΕ Ολ. 

2753/1994, 2282/1992, ΣτΕ 2108/2010). 

11. Προς το σκοπό αυτό γίνεται δεκτό ότι, σε περίπτωση καταστροφής ή αποψιλώσεως δάσους 

ή δασικής εκτάσεως, από πυρκαϊά ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, προερχόμενη είτε από 

ανθρώπινη ενέργεια, είτε από φυσική αιτία, είναι υποχρεωτική η κήρυξή της ως 

αναδασωτέας και αποκλείεται η διάθεσή της για άλλο σκοπό δημοσίου συμφέροντος, που θα 

δικαιολογούσε, κατά νόμο, επέμβαση στο δάσος πριν από την καταστροφή του. 

12. Τέτοια επέμβαση επιτρέπεται στο άκρως απαραίτητο μέτρο, μόνο μετά την 

πραγματοποίηση της αναδασώσεως και την ανάκτηση της δασικής μορφής της εκτάσεως, 

που καταστράφηκε, ενώ απαγορεύεται, απολύτως, η οποιαδήποτε επέμβαση πριν από την 

πραγματοποίηση του σκοπού της αναδασώσεως. 

13. Η εν λόγω ερμηνεία εξασφαλίζει τις αποψιλούμενες εκτάσεις από τον κίνδυνο να 

διατίθενται για άλλο σκοπό, ακριβώς λόγω της δημιουργηθείσης πραγματικής καταστάσεως, 

αντίθετη δε λύση, που θα επέτρεπε μεταβολή του προορισμού της υπό αναδάσωση 

εκτάσεως, πριν από την πραγματοποίηση αυτής, μπορεί να οδηγήσει σε καταστρατήγηση 

του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος και, πάντως, έχει ήδη αποκρουσθεί από τον κοινό 

νομοθέτη (ΣτΕ 2474/2011, 677/2010, 3193/2000). 

14. Ειδικότερα δε ως προς τα άλση και τα πάρκα, γίνεται παγίως δεκτό ότι εκείνα, που 

βρίσκονται σε κοινόχρηστο χώρο, εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, εξομοιώνονται 

με τα δασικά οικοσυστήματα και υπάγονται στην ιδιαίτερη προστασία, που θεσπίζεται για 

τα δάση και τις δασικές εκτάσεις, με το άρθρο 24 του Συντάγματος. 

15. Κατά συνέπεια, δεν επιτρέπεται η μεταβολή της χρήσεως ή του προορισμού των εντός 

σχεδίου πόλεως κοινοχρήστων εκτάσεων, οι οποίες καλύπτονται από δασική βλάστηση, που 
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έχει δημιουργηθεί φυσικώς ή τεχνητώς (πάρκα ή άλση), ειμή μόνον κατ’ εξαίρεση, στις 

περιπτώσεις που προβλέπονται από διάταξη νόμου, για την ικανοποίηση σκοπού 

επιβαλλομένου από το δημόσιο συμφέρον, σύμφωνα με την ανωτέρω συνταγματική 

διάταξη, όπως είναι η περίπτωση της διανοίξεως δημόσιων οδών, προκειμένου να 

εξυπηρετηθεί σπουδαία ανάγκη επικοινωνίας. 

16. Η απαγόρευση αυτή μεταβολής της κατά προορισμό χρήσεως, ισχύει και για τμήματα 

πάρκου ή άλσους, τα οποία είναι μερικώς ή ολικώς ασκεπή ή ακάλυπτα ή βραχώδη, 

συνδέονται, όμως, οργανικά με το σύνολο του άλσους ή πάρκου, υπό την έννοια ότι 

συμβάλλουν στη διατήρηση της φυσικής ισορροπίας του και στην αποστολή του (ΣτΕ 

1562/2011, 974/2005, 1978/2002). 

17. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, η οποιαδήποτε παραχώρηση δασών και δασικών εκτάσεων θα 

πρέπει να γίνεται υπέρ του Δημοσίου, για λόγους δημοσίας ωφέλειας, χωρίς αποβολή του 

δασικού χαρακτήρα της παραχωρούμενης έκτασης, υπό τη μορφή απαλλοτρίωσης και με 

την προηγούμενη καταβολή ανταλλάγματος, αλλά και παραχώρηση αντίστοιχης δασικής ή 

αναδασωτέας έκτασης, στην ίδια ή σε όμορη περιοχή της ίδιας διοικητικής ενότητας. 

18. Περαιτέρω, ο χαρακτηρισμός και ο αποχαρακτηρισμός μίας έκτασης ως αναδασωτέας 

συνιστά πράξη διοικητική. Παρά ταύτα, δεν αποκλείεται η, κατ’ απόκλιση από τη συνήθη 

διοικητική διαδικασία, που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, θέσπιση με τυπικό 

νόμο ατομικών ρυθμίσεων χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού. Απαραίτητη 

προϋπόθεση τούτου, όμως, είναι με τις ρυθμίσεις αυτές να μη θίγονται ατομικά δικαιώματα 

και να μην παραβιάζονται άλλες συνταγματικές διατάξεις ή αρχές, καθώς και οι σχετικοί 

ορισμοί του κοινοτικού δικαίου. 

19. Δεδομένου ότι πρόκειται, πάντως, για απόκλιση από την αρχή της διακρίσεως των 

λειτουργιών, η θέσπιση ατομικών ρυθμίσεων χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού με 

τυπικό νόμο είναι δυνατή μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και, επομένως, οι λόγοι, που 

επιβάλλουν την ανωτέρω απόκλιση και οι οποίοι ανάγονται όχι στη διαδικασία ψηφίσεως 

του νόμου, αλλά στις προϋποθέσεις ασκήσεως της νομοθετικής λειτουργίας, πρέπει να 

προκύπτουν από τις προπαρασκευαστικές εργασίες του νόμου. Ο έλεγχος δε της 

απαιτούμενης από το Σύνταγμα συνδρομής των προϋποθέσεων αυτών υπόκειται στον 

οριακό έλεγχο του δικαστή (ΣτΕ Ολ. 1847/2008).  

20. Εν προκειμένω, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 42 παρ. 1 και 4 εδ. α΄του ν. 

4277/2014, προβλέφθηκε ότι «1.Έκταση συνολικού εμβαδού 29.121 τμ. περίπου, η οποία 
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βρίσκεται στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας Αττικής, όπως αυτή ρυθμίζεται με τις 

διατάξεις της παραγράφου 4 και εμφαίνεται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα του 

παρόντος, παραχωρείται κατά χρήση, διοίκηση και διαχείριση στο ερασιτεχνικό αθλητικό 

σωματείο με την επωνυμία “Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως” που ιδρύθηκε με την 

αριθ. 3844/1924 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών με έδρα τη Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής, 

για την εκπλήρωση του καταστατικού του σκοπού και την ανέγερση στην παραπάνω έκταση 

Κέντρου Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού με την επωνυμία “Αγία Σοφία – Νέα 

Φιλαδέλφεια”..... 4. Στην περιοχή της παραγράφου 1, αίρονται ο χαρακτηρισμός και οι 

δεσμεύσεις που ορίστηκαν με το από 13.3.1915 Βασιλικό διάταγμα (Α΄ 105/18.3.1915) και 

την αριθμ. 108424/13.9.1934 απόφαση (Β΄ 133/16.10.1934) λόγω εκπλήρωσης του σκοπού 

για τον οποίο επιβλήθηκαν..... Πέραν της περιοχής της παρ. 1 του παρόντος διασφαλίζεται ο 

δασικός χαρακτήρας του άλσους ως προς το λοιπό της έκτασης αυτού». 

21. Δυνάμει δε των διατάξεων του άρθρου 43 του ίδιου ως άνω νόμου, προβλέφθηκε ότι 

«Στο τέλος της περιπτώσεως 1στ της παραγράφου 1 του άρθρου 49 του ν. 998/1979 (Α΄ 

289), όπως ισχύει, προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: “α) Επιτρέπεται, επίσης, κατ΄ 

εξαίρεση, η παραχώρηση κατά χρήση τμήματος άλσους ή πάρκου στην Γενική Γραμματεία 

Αθλητισμού ή σε εποπτευόμενα από αυτή νομικά πρόσωπα ή σε όσα έλκουν από αυτά 

δικαιώματα, καθώς και η αλλαγή χρήσης τμήματος άλσους ή πάρκου, το οποίο κρίνεται 

απολύτως αναγκαίο για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, συμπλήρωση και ασφαλή λειτουργία 

νομίμως υφισταμένων ή για την ανέγερση νέων αθλητικών εγκαταστάσεων με υποχρέωση 

δάσωσης – αναδάσωσης επιφάνειας ίσης με το παραχωρηθέν τμήμα άλσους ή πάρκου κατά 

τα προβλεπόμενα στο ν. 998/1978, όπως ισχύει,... ”». 

22. Με τις εν λόγω διατάξεις, ωστόσο, οι οποίες αποτέλεσαν το νόμιμο έρεισμα για την έκδοση 

της προσβαλλόμενης απόφασης, παραβιάζονται, προδήλως, οι προεκτεθείσες διατάξεις τόσο 

του Συντάγματος, όσο και του ν. 998/1979, όπως αυτός, μάλιστα, τροποποιήθηκε με το 

μεταγενέστερο του επίμαχου ν. 4277/2014, ν. 4280/2014 (ΦΕΚ Α΄159/08.08.2014) και 

ισχύει. 

23. Και τούτο διότι, κατ’ αρχάς, με τις εν λόγω διατάξεις προβλέφθηκε ο αποχαρακτηρισμός 

αναδασωτέας έκτασης, όχι με την έκδοση διοικητικής πράξης, αλλά με τυπικό νόμο, κατ’ 

απόκλιση, δηλαδή, από τη συνήθη διοικητική διαδικασία, χωρίς, ωστόσο, να πρόκειται για 

κάποια εξαιρετική περίπτωση, ώστε κάτι τέτοιο να είναι επιτρεπτό ή επιβλητέο και χωρίς οι 

λόγοι, που τυχόν επιτρέπουν ή επιβάλλουν τη ρύθμιση του εν λόγω ζητήματος με τυπικό 

νόμο, να αναφέρονται και να απαριθμούνται, ειδικά και αιτιολογημένα, στον εν λόγω νόμο. 
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24. Τούτο, βέβαια, έρχεται σε πλήρη αντίθεση τόσο με το άρθρο 14 του ν. 998/1979, όσο και με 

το άρθρο 26 του Συντάγματος, αλλά και με όσα έχουν γίνει νομολογιακώς δεκτά, κατά τα 

προεκτεθέντα, κατά την ερμηνεία του εν λόγω άρθρου. 

25. Περαιτέρω, η επίμαχη αναδασωτέα έκταση παραχωρείται και διατίθεται για σκοπό εντελώς 

διαφορετικό από το σκοπό, για τον οποίο κηρύχθηκε αναδασωτέα, χωρίς, μάλιστα, η 

αναδάσωση να έχει ολοκληρωθεί και χωρίς ο σκοπός, για την εξυπηρέτηση του οποίου 

κηρύχθηκε η εν λόγω έκταση αναδασωτέα, να έχει επιτευχθεί. 

26. Και τούτο διότι, όπως προεκτέθηκε, δυνάμει της υπ’ αριθ. 2423/20.12.2013 απόφασης του 

Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, κηρύχθηκε αναδασωτέα έκταση 

δύο χιλιάδων εξακοσίων δεκαεπτά τετραγωνικών μέτρων και δεκαεννέα εκατοστών 

(2.617,19 τ.μ) του επίμαχου άλσους, η οποία κείται, ειδικότερα, εντός της έκτασης των είκοσι 

εννέα χιλιάδων εκατόν είκοσι ενός τετραγωνικών μέτρων (29.121,00 τ.μ), η οποία 

αποχαρακτηρίζεται και παραχωρείται, δυνάμει των επίμαχων διατάξεων. 

27. Σκοπός της κήρυξης της έκτασης αυτής ως αναδασωτέας είναι, όπως προελέχθη, η 

διατήρηση του δασικού χαρακτήρα της, ο αποκλεισμός διάθεσής της για άλλη χρήση και η 

αποκατάσταση της καταστραφείσης, από παράνομη εκχέρσωση, δασικής βλάστησης, στην 

πρότερα της καταστροφής της μορφή, αποτελούμενη από δάσος πεύκης. 

28. Έως σήμερα, ωστόσο, ο σκοπός αυτός δεν έχει εκπληρωθεί πλήρως, σε αντίθεση με όσα 

γίνονται δεκτά από τις επίμαχες διατάξεις και, συνεπώς, η εν λόγω έκταση δεν δύναται να 

διατεθεί για σκοπό διαφορετικό από αυτόν της αναδάσωσης. Σε κάθε περίπτωση, εξάλλου 

και ανεξαρτήτως της εκπλήρωσης ή μη του σκοπού της αναδάσωσης, η επίμαχη έκταση δεν 

δύναται, σε κανένα χρονικό σημείο, ούτε να διατεθεί για σκοπό διαφορετικό, ούτε να 

απωλέσει το δασικό της χαρακτήρα, κάτι το οποίο, ωστόσο, επιχειρείται με τις επίμαχες 

διατάξεις. 

29. Οι εν λόγω ρυθμίσεις των ως άνω διατάξεων, συνεπώς, έρχονται σε πλήρη αντίθεση τόσο με 

την προεκτεθείσα υπ’ αριθ. 2423/20.12.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, όσο και, ιδίως, με το άρθρο 117 παρ. 3 του 

Συντάγματος.  

30. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα επέμβασης σε άλσος και, κατ’ ακολουθίαν, μεταβολής του 

προορισμού και αποβολής του δασικού χαρακτήρα του άλσους αυτού, το οποίο βρίσκεται 

εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου μας, χωρίς, ωστόσο, η επέμβαση 
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αυτή να δικαιολογείται από λόγους δημοσίου συμφέροντος και εξυπηρέτησης της εθνικής 

οικονομίας και χωρίς να αφορά σε έργα κοινής ωφέλειας, τα οποία να εξυπηρετούν κάποια 

κοινωνική, τοπική ή υπερτοπική, ανάγκη. 

31. Και βέβαια, δεν δύναται, σε καμία περίπτωση, να κριθεί ότι η ανέγερση αθλητικών 

εγκαταστάσεων εξυπηρετεί κάποια κοινωνική ανάγκη και σκοπούς δημόσιας ωφέλειας, τη 

στιγμή, μάλιστα, που οι εν λόγω εγκαταστάσεις δεν θα διατίθενται σε όλους, παρά μόνον σε 

ένα αθλητικό σωματείο και στα μέλη του. Άλλωστε, η εν λόγω επέμβαση δεν γίνεται υπέρ 

κάποιου πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου Ο.Τ.Α ή του Δημοσίου, εν γένει, αλλά υπέρ 

ιδιωτών, ήτοι υπέρ ενός αθλητικού σωματείου. 

32. Οι εν λόγω ρυθμίσεις, συνεπώς, έρχονται σε ευθεία αντίθεση τόσο με τα οριζόμενα στις 

διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του ν. 998/1979, όσο και, κυρίως, με το άρθρο 24 παρ. 1 του 

Συντάγματος. 

33. Τέλος, με τις εν λόγω διατάξεις παραχωρείται το άλσος και, συγχρόνως, αναδασωτέα 

έκταση, κατά χρήση, διοίκηση και διαχείριση, χωρίς η παραχώρηση αυτή να λάβει τη μορφή 

της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και χωρίς να συνοδεύεται από την καταβολή του 

αντίστοιχου χρηματικού ανταλλάγματος στο Δήμο μας. 

34. Πολύ περισσότερο, όμως, η εν λόγω παραχώρηση δεν συνοδεύεται από την παραμικρή 

μνεία, μελέτη ή πρόβλεψη, για την παραχώρηση αντίστοιχης δασικής ή αναδασωτέας 

έκτασης, στην ίδια ή άλλη περιοχή του Δήμου μας. Δεν συνάδει, δηλαδή, η παραχώρηση 

αυτή με την εκ του νόμου απαιτούμενη λογική «πράσινο αντί πρασίνου». 

35. Οι ρυθμίσεις αυτές, ωστόσο, βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με τις διατάξεις του άρθρου 45 

του ν. 998/1979 και, πολύ περισσότερο, του άρθρου 117 παρ. 4 του Συντάγματος.  

36. Συνεπεία όλων των ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι οι διατάξεις των άρθρων 42 παρ. 1 και 4 

εδ. α΄και 43 του ν. 4277/2014 (ΦΕΚ Α΄156/01.08.2014), αντίκεινται, προδήλως και 

καταφανώς, τόσο στις διατάξεις των άρθρων 2, 14, 45, 46, 58 και 59 του ν. 998/1979, όπως 

αυτός, μάλιστα, τροποποιήθηκε με το μεταγενέστερο του επίμαχου ν. 4277/2014, ν. 

4280/2014 (ΦΕΚ Α΄159/08.08.2014) και ισχύει, όσο και, ιδίως, στις διατάξεις των άρθρων 

24 παρ. 1, 26 και 117 παρ. 3 και 4 του Συντάγματος και, για το λόγο αυτό, θα πρέπει να 

κριθούν αντισυνταγματικές και ανίσχυρες. 

37. Κατ’ ακολουθίαν, η προσβαλλόμενη πράξη, η οποία εκδόθηκε επί τη βάσει των διατάξεων 

των άρθρων 42 παρ. 1 και 4 εδ. α΄και 43 του ν. 4277/2014 (ΦΕΚ Α΄156/01.08.2014), ως 
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εκδοθείσα επί τη βάσει ανίσχυρου και αντισυνταγματικού ερείσματος, θα πρέπει να κριθεί 

ακυρωτέα από το Δικαστήριό Σας. 

 

 

Β. Αντίθεση των διατάξεων του άρθρου 42 παρ. 4 του ν. 4277/2014, που αποτέλεσε 

το νόμιμο έρεισμα έκδοσης της προσβαλλόμενης απόφασης, στις διατάξεις των 

άρθρων 24 παρ. 2 εδ. α΄ και 26 του Συντάγματος, 39 και 154 του Κ.Β.Π.Ν και 10 του 

ν. 4269/2014, καθώς επίσης και στο π.δ της 11.06.2001 και στην από 02.09.1934 

υπουργική απόφαση 

 

1. Δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 24 παρ. 2 εδ. α΄του Συντάγματος, προβλέπεται ότι 

«..... 2. Η χωροταξική αναδιάρθρωση της Χώρας, η διαμόρφωση, η ανάπτυξη, η 

πολεοδόμηση και η επέκταση των πόλεων και των οικιστικών γενικά περιοχών υπάγεται στη 

ρυθμιστική αρμοδιότητα και τον έλεγχο του Κράτους, με σκοπό να εξυπηρετείται η 

λειτουργικότητα και η ανάπτυξη των οικισμών και να εξασφαλίζονται οι καλύτεροι δυνατοί 

όροι διαβίωσης». 

2. Δυνάμει δε των διατάξεων του άρθρου 26 του Συντάγματος, ορίζεται ότι «1. Η 

νομοθετική λειτουργία ασκείται από τη Βουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 2. Η 

εκτελεστική λειτουργία ασκείται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση. 3. 

Η δικαστική λειτουργία ασκείται από τα δικαστήρια. Οι αποφάσεις τους εκτελούνται στο 

όνομα του Ελληνικού Λαού». 

3. Κατά τα προβλεπόμενα δε στις διατάξεις του άρθρου 154 παρ. 1, 2, 5 και 6 του Κώδικα 

Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (Κ.Β.Π.Ν – π.δ της 14.07-27.07.1999, ΦΕΚ 

Δ΄580/27.07.1999), «1. Το σχέδιο πόλης πριν την έγκριση του εκτίθεται με το σχετικό 

τοπογραφικό χάρτη στο δημαρχείο ή κοινοτικό κατάστημα επί δεκαπέντε ημέρες. Για το 

γεγονός αυτό το κοινό ειδοποιείται από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας με γενική 

πρόσκληση που τοιχοκολλάται στα δημοσιότερα μέρη της πόλης. Οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν μέσα στην προθεσμία αυτή να λάβουν γνώση των παραπάνω στοιχείων και να 

υποβάλουν έγγραφα στο δήμο ή την κοινότητα τυχόν ενστάσεις τους κατ’ αυτών, τις οποίες ο 

δήμος ή η κοινότητα είναι υποχρεωμένη να διαβιβάσει μαζί με την κατά την επομένη 

παράγραφο γνωμοδότηση στην αρμόδια για την έγκριση κλπ. του σχεδίου αρχή. 2. Τα κατά 



- 22 - 
 

τα παραπάνω σχέδια πόλεων με τους επεξηγηματικούς τους πίνακες και υπομνήματα 

εγκρίνονται με π. δ/γμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων ή με άλλη πράξη της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής 

μετά προηγούμενη γνωμοδότηση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και του 

ΣΧΟΠ. Η γνωμοδότηση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου είναι μόνο συμβουλευτική, 

και η Αρμόδια αρχή μπορεί σε κάθε περίπτωση μέτά σύμφωνη γνώμη του ΣΧΟΠ να 

απορρίπτει ή και να τροποποιεί τα σχέδια που προτείνονται από τα δημοτικά και κοινοτικά 

συμβούλια..... 5. Καμία τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου δεν πρέπει να υποβάλλεται για 

έγκριση στην Αρμόδια αρχή αν δεν δικαιολογείται από κάποια κοινή ανάγκη. Οι 

ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες πρέπει πάντοτε να ενημερώνονται όταν πρόκειται για μικρής 

έκτασης εντοπισμένες τροποποιήσεις και δυσδικαιολόγητες από την παραπάνω άποψη (δηλ. 

μετατόπιση ή κατάργηση οδού, διάνοιξη οδού σε οικοδομικό τετράγωνο κτλ). Για το λόγο 

αυτό πρέπει να καλούνται από το δήμο ή την κοινότητα σύμφωνα με τις σχετικές για την 

κοινοποίηση διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, και να βεβαιώνεται υπεύθυνα από 

το δήμο ή την κοινότητα η πρόσκληση όλων αυτών. Εκτός από την πρόσκληση αυτή 

επιβάλλεται αν μεν πρόκειται για πόλη μέχρι 5.000 κατοίκους να τοιχοκολληθεί και 

ανακοίνωση στα δημοσιότερα μέρη της πόλης (δημαρχείο, κεντρικά καφενεία, ναοί κλπ), αν 

δε πρόκειται για πόλη μεγαλύτερη των 5.000 κατοίκων να δημοσιευθεί η τροποποίηση που 

μελετάται δύο συνεχόμενες φορές σε δύο τοπικές εφημερίδες. Αν δεν υπάρχουν εφημερίδες, 

η δημοσίευση γίνεται σε αυτές οι οποίες περισσότερο κυκλοφορούν στον τόπο που πρόκειται 

να τροποποιηθεί το σχέδιο. Η δημοσίευση στις εφημερίδες επιβάλλεται και όταν πρόκειται 

για γενική έγκριση ή τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου. 6. Καμία πρόταση για 

τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου δεν επιτρέπεται να υποβάλεται στην Αρμόδια αρχή αν ο 

προτείνων δεν διευκρινίζει με πληρότητα, σαφήνεια και υπεύθυνα στα σχετικά σχέδια της 

τροποποίησης αν με αυτές θίγονται κτίρια που έχουν ανεγερθεί με βάση το τροποποιούμενο 

σχέδιο ή οικόπεδα που έχουν τακτοποιηθεί με βάση αυτό και αν οικόπεδα άρτια γίνονται μη 

άρτια και σε καταφατική περίπτωση αν δεν καθορίζει τα ακίνητα που θίγονται. Την ίδια 

υποχρέωση έχει και ο δήμος ή η κοινότητα που υιοθετεί την πρόταση». 

4. Ακόμη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 1 του Κ.Β.Π.Ν, όπως αυτό ίσχυε 

πριν καταργηθεί με το ν. 4269/2014 (ΦΕΚ Α΄142/28.06.2014), «1. Η κίνηση της 

διαδικασίας σύνταξης του γενικού πολεοδομικού σχεδίου γίνεται με πρωτοβουλία του 

οικείου Δήμου ή Κοινότητας ή περισσότερων Δήμων ή Κοινοτήτων από κοινού. Μπορεί να 

κινηθεί η διαδικασία και από το Υπουργείο Χωροταξίας , Οικισμού και Περιβάλλοντος, μετά 

από σχετική ενημέρωση του Δήμου ή της Κοινότητας. Για  την κίνηση της διαδικασίας 
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δημοσιεύεται  στην  Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως  απόφαση  του  Υπουργού Χωροταξίας , 

Οικισμού και Περιβάλλοντος, που προσδιορίζει και τα όρια της περιοχής του γενικού 

πολεοδομικού σχεδίου». 

5. Τέλος, σύμφωνα με τις νεότερες διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 4 του ν. 4269/2014 

«Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση - Βιώσιμη ανάπτυξη» (ΦΕΚ 

Α΄142/28.06.2014), ορίζεται ότι «..... 4.α) Η κίνηση της διαδικασίας σύνταξης των 

Ρυμοτομικών Σχεδίων Εφαρμογής γίνεται από τον οικείο Δήμο. Η διαδικασία μπορεί επίσης 

να κινηθεί και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ύστερα από σχετική ενημέρωση του 

οικείου Δήμου. β) Τα Ρυμοτομικά Σχέδια Εφαρμογής, πριν από την έγκρισή τους, εκτίθενται 

με το σχετικό τοπογραφικό χάρτη στον οικείο Δήμο επί είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες. Για το 

γεγονός αυτό ειδοποιείται το κοινό με σχετική δημοσίευση σε δύο εφημερίδες, τοπικής ή 

εθνικής κυκλοφορίας. Κατ’ εξαίρεση η πιο πάνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί έως και 

πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του 

Δήμου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέσα στην προθεσμία αυτή να λάβουν γνώση των 

παραπάνω στοιχείων και να υποβάλουν εγγράφως στον οικείο Δήμο τυχόν ενστάσεις τους, 

τις οποίες ο Δήμος οφείλει να εξετάσει εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από τη λήξη 

της ανωτέρω προθεσμίας. Εφόσον, μετά την εξέταση των ενστάσεων, προκύπτει ανάγκη 

τροποποίησης των Ρυμοτομικών Σχεδίων, αυτά αναρτώνται εκ νέου για δέκα (10) εργάσιμες 

ημέρες προς ενημέρωση του κοινού. Μετά την άπρακτη πάροδο των ως άνω προθεσμιών, τα 

Ρυμοτομικά Σχέδια προωθούνται προς έγκριση. γ) Η έγκριση των Ρυμοτομικών Σχεδίων 

Εφαρμογής γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 

ύστερα από γνώμη του οικείου Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων 

(ΣΥΠΟΘΑ), μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας. Η 

ανωτέρω γνώμη παρέχεται υποχρεωτικώς μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τότε που 

περιέρχεται στο οικείο συμβούλιο ο σχετικός φάκελος προς γνωμοδότηση. Μετά την 

άπρακτη πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας, η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς τη σχετική 

γνώμη. δ) Με την απόφαση της προηγούμενης περιπτώσεως κυρώνεται και η οικεία Πράξη 

Εφαρμογής, όπου απαιτείται, η οποία συντάσσεται ταυτόχρονα και σε άμεση συσχέτιση με 

τα Ρυμοτομικά Σχέδια Εφαρμογής, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στα άρθρα 8 και 9 του ν. 

1337/1983. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

εγκρίνονται προδιαγραφές για την ενιαία εκπόνηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου και της 

Πράξης Εφαρμογής και ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια. ε) Η έγκριση του 

Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής έχει τις συνέπειες έγκρισης σχεδίου πόλης κατά τις 

διατάξεις του ν.δ. της 17.7/16.8.1923». 
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6. Με τις ανωτέρω συνταγματικές διατάξεις, έχει αναχθεί σε συνταγματικά προστατευόμενη 

αξία το οικιστικό, φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, από το οποίο εξαρτάται η ποιότητα 

ζωής και η υγεία των κατοίκων των πόλεων και των οικισμών. Οι συνταγματικές αυτές 

διατάξεις απευθύνουν επιταγές στο νομοθέτη, κοινό ή κανονιστικό, να ρυθμίσει τη 

χωροταξική ανάπτυξη και πολεοδομική διαμόρφωση της χώρας, με βάση ορθολογικό 

σχεδιασμό, υπαγορευόμενο από πολεοδομικά κριτήρια, σύμφωνα με τη φυσιογνωμία, τις 

ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες κάθε περιοχής. Κριτήρια δε για τη χωροταξική 

αναδιάρθρωση και την πολεοδομική ανάπτυξη των πόλεων και των οικιστικών, εν γένει, 

περιοχών είναι η εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας των οικισμών και η εξασφάλιση των 

καλυτέρων δυνατών όρων διαβιώσεως των κατοίκων. 

7. Κατ’ ακολουθίαν τούτων, απαγορεύεται, καταρχήν, η λήψη μέτρων, που επιφέρουν 

επιδείνωση των όρων διαβιώσεως και υποβάθμιση του υπάρχοντος φυσικού ή του 

διαγραφομένου από την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία οικιστικού περιβάλλοντος. 

Επομένως, ο κοινός νομοθέτης μπορεί να τροποποιεί τις ισχύουσες πολεοδομικές ρυθμίσεις, 

εφόσον η εισαγόμενη νέα ρύθμιση αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών διαβιώσεως των 

κατοίκων. Η τήρηση της συνταγματικής αυτής επιταγής, μάλιστα, υπόκειται στον οριακό 

έλεγχο του ακυρωτικού δικαστή, ο οποίος οφείλει, βάσει των διδαγμάτων της κοινής πείρας, 

να σταθμίσει, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, κατά πόσο υποβαθμίζεται το περιβάλλον 

(ΣτΕ Ολ. 376/2014, 27/2014, 415/2011, 3059/2009, 1847/2008, 1528/2003, ΣτΕ 

3838/2009, 123/2007). 

8. Περαιτέρω και όσον αφορά, ειδικότερα, στην τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού 

σχεδίου ενός Δήμου, αυτή συνιστά πράξη διοικητική. Παρά ταύτα, δεν αποκλείεται η, κατ’ 

απόκλιση από τη συνήθη διοικητική διαδικασία, που προβλέπεται από την κείμενη 

νομοθεσία, θέσπιση με τυπικό νόμο ατομικών ρυθμίσεων χωροταξικού και πολεοδομικού 

σχεδιασμού. Απαραίτητη προϋπόθεση τούτου, όμως, είναι με τις ρυθμίσεις αυτές να μη 

θίγονται ατομικά δικαιώματα και να μην παραβιάζονται άλλες συνταγματικές διατάξεις ή 

αρχές, καθώς και οι σχετικοί ορισμοί του κοινοτικού δικαίου. 

9. Δεδομένου ότι πρόκειται, πάντως, για απόκλιση από την αρχή της διακρίσεως των 

λειτουργιών, η θέσπιση ατομικών ρυθμίσεων χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού με 

τυπικό νόμο είναι δυνατή μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και, επομένως, οι λόγοι, που 

επιβάλλουν την ανωτέρω απόκλιση και οι οποίοι ανάγονται όχι στη διαδικασία ψηφίσεως 

του νόμου, αλλά στις προϋποθέσεις ασκήσεως της νομοθετικής λειτουργίας, πρέπει να 

προκύπτουν από τις προπαρασκευαστικές εργασίες του νόμου. Ο έλεγχος δε της 
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απαιτούμενης από το Σύνταγμα συνδρομής των προϋποθέσεων αυτών υπόκειται στον 

οριακό έλεγχο του δικαστή (ΣτΕ Ολ. 1847/2008).  

10. Εν προκειμένω, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 42 παρ. 4 του ν. 4277/2014, 

προβλέφθηκε ότι «..... 4. Στην περιοχή της παραγράφου 1,..... εγκρίνεται η τροποποίηση του 

εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ν. Φιλαδέλφειας με την επέκταση και τη μετατόπιση 

ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών, όπως οι ρυθμίσεις αυτές φαίνονται στο από 

Φεβρουάριο 2014 τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 που θεωρήθηκε από τον 

Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με τίτλο ”Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου επί των 

οδών Φωκών, Καππαδοκίας και Αττάλειας του δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας Αττική”, 

και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος..... Στην περιοχή αυτή 

καθορίζονται οι ακόλουθοι όροι και περιορισμοί δόμησης και οι ακόλουθες επιτρεπόμενες 

χρήσεις γης: α) Όροι και περιορισμοί δόμησης αα) Ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 27 

μέτρα. ββ) Ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος απολήξεων κλιμακοστασίων: 2,7 μέτρα (πέραν του 

ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους κτιρίων). γγ) Ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος στεγάστρων: 30 

μέτρα. δδ) Ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος πυλώνων ανάρτησης στεγάστρων: 40 μέτρα και 

σύμφωνα με τα οριζόμενα παρακάτω στην υποπερίπτωση δδ της περίπτωσης β. εε) 

Ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης: 1,2. στστ) Ανώτατο επιτρεπόμενο ποσοστό 

κάλυψης: 60%. β) Επιτρεπόμενες χρήσεις γης αα) Αθλητικές χρήσεις με τις βοηθητικές τους 

εξυπηρετήσεις (αποδυτήρια, χώροι υγιεινής, ιατρεία, σουίτες VIP, φυσιοθεραπευτήρια, 

γραφεία προπονητών και διαιτητών, γραφεία διοίκησης και προσωπικού, απο θήκες, 

συνεργεία, χώροι ελέγχου και χειρισμού των εγκαταστάσεων, χώροι TV και CCTV κ.λπ.), 

συνοδευτικές χρήσεις των κυρίως αθλητικών χρήσεων με τους αντίστοιχους κλειστούς 

διαδρόμους (όπως χώροι μέσων μαζικής ενημέρωσης, χώροι αναψυχής και εστίασης 

αθλητών, προπονητών, διαιτητών, αίθουσες συσκέψεων και προβολών, γραφεία 

εξυπηρέτησης ομάδων, χώροι άθλησης και υγιεινής, γυμναστήριο, spa, χαμάμ, χώροι 

στάθμευσης αυτοκινήτων), καθώς και οι ακόλουθες συμπληρωματικές λειτουργίες με τους 

αντίστοιχους κλειστούς διαδρόμους: πολιτιστικές χρήσεις (όπως μουσεία), χώροι αναψυχής, 

εμπορικά καταστήματα (με εξαίρεση τις υπεραγορές και τα πολυκαταστήματα) και 

καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών, εκθεσιακοί χώροι, εστιατόρια. Ο ανώτατος 

συντελεστής δόμησης των ανωτέρω επιτρεπόμενων χρήσεων για τις συμπληρωματικές 

λειτουργίες, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 15% του ανώτατου επιτρεπόμενου συντελεστή 

δόμησης. ββ) Ο αριθμός των θέσεων στάθμευσης των αυτοκινήτων oρίζεται συνολικά στις 

εκατόν ογδόντα θέσεις για την περιοχή που ρυθμίζεται με το παρόν και σε διακόσιες θέσεις 
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στάθμευσης, οι οποίες πρέπει να βρίσκονται σε ιδιόκτητο ακίνητο, που να βρίσκεται εκτός 

των ορίων του άλσους και να μην απέχει από τις εξυπηρετούμενες εγκαταστάσεις πλέον των 

χιλίων μέτρων και οι οποίες θα πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί κατά την έκδοση της άδειας 

λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων. Η προβλεπόμενη από το άρθρο 1 του ν. 

960/1979 συμ βολαιογραφική δήλωση των θέσεων στάθμευσης των εγκαταστάσεων που 

προβλέπονται στο άρθρο αυτό, μπορεί να γίνεται για λογαριασμό του κυρίου του ακι νήτου 

από τον παραχωρησιούχο φορέα. Συμβολαιογραφικές πράξεις που αφορούν την 

παραχώρηση σε κοινή χρήση τμήματος της παραπάνω έκτασης ή τη σύσταση δουλείας επί 

αυτής ή άλλων εμπράγματων δικαιωμάτων μπορούν επίσης να γίνονται για λογαριασμό του 

κυρίου του ακινήτου από τον παραχωρησιούχο φορέα ή τον έλκοντα εξ αυτού δικαιώματα. 

γγ) Στους υπόγειους χώρους των εγκαταστάσεων, ανεξαρτήτως χρήσεων, εφαρμόζονται οι 

διατάξεις των παραγράφων 1.1 και 1.2 του άρθρου 11 της αριθμ. 3046/304/13.1.1989 

απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων “Κτιριοδομικός 

Κανονισμός” (Δ΄59). Το ύψος των υπόγειων χώρων δύναται να υπερβαίνει τα 3 μέτρα, 

εφαρμοζομένης της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του ν. 4067/2012.  δδ) Για την 

λειτουργική ενσωμάτωση των επιτρεπόμενων χρήσεων στον αστικό ιστό, επιτρέπεται επίσης 

η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και των περιμετρικών πεζοδρόμων με την 

πραγματοποίηση εκσκαφών έως 5 μέτρα και επιχώσεων έως 2 μέτρα, μη εφαρμοζομένης της 

παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν. 4067/ 2012 (Α΄ 79). Το τελευταίο εδάφιο της 

περίπτωσης β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 17, η παράγραφος 5 του άρθρου 15, καθώς 

και οι διαστάσεις που ορίζονται στην υποπερίπτωση β΄ της περίπτωσης Β΄ της παραγράφου 

8 του άρθρου 17 του ν. 4067/ 2012 δεν έχουν εφαρμογή». 

11. Με τις εν λόγω διατάξεις, ωστόσο, οι οποίες αποτέλεσαν το νόμιμο έρεισμα για την έκδοση 

της προσβαλλόμενης απόφασης, παραβιάζονται, προδήλως, οι προεκτεθείσες διατάξεις τόσο 

του Συντάγματος, όσο και του Κ.Β.Π.Ν και του ν. 4269/2014, με τις οποίες ρυθμίζεται η 

διαδικασία έγκρισης, αλλά και τροποποίησης των σχεδίων πόλεων. 

12. Και τούτο διότι, κατ’ αρχάς, με τις εν λόγω διατάξεις παραβλέφθηκε το γεγονός ότι το 

εγκεκριμένο και ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου μας εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 

52894/3374/11.07.1989 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 

Έργων «Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας (Ν. Αττικής)» 

(ΦΕΚ Δ΄527/25.08.1989), διορθώθηκε με την υπ’ αριθ. 252/16/23.01.1996 όμοια απόφαση 

(ΦΕΚ Δ΄97/01.02.1997) και τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 4826/05.02.2003 όμοια 

απόφαση (ΦΕΚ Δ΄158/26.02.2003). 
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13. Η οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίησή του, συνεπώς, θα έπρεπε να γίνει είτε με 

αντίστοιχη απόφαση του νυν Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

(ΥΠΕΚΑ), είτε, σύμφωνα με τις νεότερες και ισχύουσες ρυθμίσεις του ν. 4269/2014, με 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ήτοι με πράξη 

διοικητική. 

14. Με τις επίμαχες διατάξεις, ωστόσο, προβλέφθηκε η τροποποίηση του εγκεκριμένου 

ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου μας, όχι με την έκδοση διοικητικής πράξης, 

αλλά με τυπικό νόμο, κατ’ απόκλιση, δηλαδή, από τη συνήθη διοικητική 

διαδικασία, χωρίς, ωστόσο, να πρόκειται για κάποια εξαιρετική περίπτωση, ώστε 

κάτι τέτοιο να είναι επιτρεπτό ή επιβλητέο και χωρίς οι λόγοι, που τυχόν 

επιτρέπουν ή επιβάλλουν τη ρύθμιση του εν λόγω ζητήματος με τυπικό νόμο, να 

αναφέρονται και να απαριθμούνται, ειδικά και αιτιολογημένα, στον εν λόγω 

νόμο. Οι λόγοι δε αυτοί, σε κάθε περίπτωση, δεν συνδυάζονται με επίκληση 

λόγων επείγοντος και ανάγκης επισπεύσεως των σχετικών διαδικασιών, ή με 

άλλους λόγους εκτάκτου ανάγκης. 

15. Τούτο, βέβαια, έρχεται σε πλήρη αντίθεση τόσο με τα άρθρα 39 και 154 του Κ.Β.Π.Ν και 10 

του ν. 4269/2014, όσο και με το άρθρο 26 του Συντάγματος, αλλά και με όσα έχουν γίνει 

νομολογιακώς δεκτά, κατά τα προεκτεθέντα, κατά την ερμηνεία του εν λόγω άρθρου. 

16. Περαιτέρω, με τις επίμαχες διατάξεις παραγνωρίστηκε, πλήρως, η ύπαρξη και ισχύς του π.δ 

της 11.06.2001 «Χαρακτηρισμός ως παραδοσιακού του προσφυγικού οικισμού του δήμου 

Νέας Φιλαδέλφειας και καθοριμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού» (ΦΕΚ 

Δ΄467/18.06.2001), συνεπεία του οποίου προβλέφθηκε και ισχύει, έως σήμερα, ειδικότερο 

χωροταξικό και πολεοδομικό καθεστώς για την επίμαχη περιοχή του Δήμου μας, η οποία 

συνιστά προσφυγικό και, συγχρόνως, παραδοσιακό οικισμό. 

17. Αγνοήθηκαν, δηλαδή, παντελώς, η φυσιογνωμία, οι ιδιαιτερότητες και οι ανάγκες της 

συγκεκριμένης περιοχής και δεν υπήρξε η παραμικρή πρόβλεψη για την εξυπηρέτηση της 

λειτουργικότητας του συγκεκριμένου οικισμού και για την εξασφάλιση των καλύτερων 

δυνατών όρων διαβιώσεως των κατοίκων του οικισμού αυτού. Οι εν λόγω ρυθμίσεις, δηλαδή, 

όχι μόνον δεν αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών διαβιώσεως των κατοίκων της 

περιοχής, αλλά, αντιθέτως, εισήχθησαν άνευ των απαιτούμενων πολεοδομικών κριτηρίων 

και όχι επί τη βάσει ορθολογικού σχεδιασμού. 
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18. Τούτο, βέβαια, έρχεται σε πρόδηλη αντίθεση με τις συνταγματικές επιταγές, που 

απευθύνονται στον κοινό νομοθέτη, σύμφωνα με τις προεκτεθείσες διατάξεις του άρθρου 24 

παρ. 2 του Συντάγματος. 

19. Περαιτέρω, με τις επίμαχες διατάξεις, τροποποιήθηκαν οι όροι δόμησης για την επίμαχη 

περιοχή. Η τροποποίηση αυτή των όρων δόμησης, ωστόσο, είναι παράνομη Και τούτο διότι, 

κατ’ αρχάς, οι νεότεροι αυτοί όροι δόμησης καθορίστηκαν με νόμο τυπικό και όχι 

με διοικητική πράξη, όπως θα έπρεπε, κατ’ απόκλιση από τη συνήθη διαδικασία, 

χωρίς, όμως, να συντρέχει κάποια εξαιρετική περίπτωση και χωρίς οι τυχόν 

επιβάλλοντες τούτο λόγοι να μνημονεύονται, ειδικά και αιτιολογημένα, στον 

επίμαχο νόμο. 

20. Ακόμη, κατά την τροποποίηση των όρων δόμησης δεν ελήφθη υπ’ όψιν, στο ελάχιστο, 

το ισχύον π.δ της 11.06.2001 (ΦΕΚ Δ΄467/18.06.2001), δυνάμει του άρθρου 3 του 

οποίου προβλέφθηκε ότι το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων είναι για τα 

μεν οικόπεδα με χρήση αμιγούς κατοικίας, δέκα μέτρα και πενήντα εκατοστά 

(10,50 μ.), για τα δε οικόπεδα με χρήση γενικής κατοικίας και πολεοδομικού 

κέντρου έντεκα μέτρα και πενήντα εκατοστά (11,50 μ.). Σε αντίθεση με την 

πρόβλεψη αυτή, ωστόσο, με τις επίμαχες διατάξεις το μέγιστο επιτρεπόμενο 

ύψος των κτιρίων ορίστηκε σε είκοσι επτά μέτρα (27,00 μ.).  

21. Η τροποποίηση, συνεπώς, των όρων δόμησης της περιοχής, με τις επίμαχες διατάξεις, 

αντίκειται αφενός μεν στις διατάξεις του άρθρου 26 του Συντάγματος, όπως αυτό έχει 

ερμηνευθεί νομολογιακώς, αφετέρου δε στις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ της 11.06.2001 

(ΦΕΚ Δ΄467/18.06.2001). 

22. Παράλληλα, με τις επίμαχες διατάξεις, μεταβλήθηκαν οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης για την 

επίμαχη περιοχή. Η μεταβολή αυτή των χρήσεων γης, ωστόσο, είναι παράνομη. Και τούτο 

διότι, κατ’ αρχάς, οι νεότερες χρήσεις γης καθορίστηκαν με νόμο τυπικό και όχι με 

διοικητική πράξη, όπως θα έπρεπε, κατ’ απόκλιση από τη συνήθη διαδικασία, 

χωρίς, όμως, να συντρέχει κάποια εξαιρετική περίπτωση και χωρίς οι τυχόν 

επιβάλλοντες τούτο λόγοι να μνημονεύονται, ειδικά και αιτιολογημένα, στον 

επίμαχο νόμο. 

23. Ακόμη, κατά τη μεταβολή των χρήσεων γης δεν ελήφθη υπ’ όψιν, στο ελάχιστο, η 

αρχική παραχώρηση, που είχε γίνει προς το ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο, 

δυνάμει της από 02.09.1934 απόφασης του Υπουργού Κρατικής Υγιεινής και 
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Αντιλήψεως, συνεπεία της οποίας είχε παραχωρηθεί μέρος δασικής και αναδασωτέας 

έκτασης, επιφάνειας είκοσι έξι χιλιάδων εξακοσίων είκοσι ενός τετραγωνικών μέτρων και 

πενήντα εκατοστών (26.621,50), προς το ερασιτεχνικό και μόνον αθλητικό σωματείο, για τη 

στέγαση όλων των δραστηριοτήτων αυτού. Σε αντίθεση με τα ανωτέρω, με τις επίμαχες 

διατάξεις προβλέπεται η αλλαγή της χρήσης σε αποκλειστικά γήπεδο επαγγελματικού 

ποδοσφαίρου, πλέον άλλων εμπορικών χρήσεων, για την εξυπηρέτηση του Εθνικού 

Προγράμματος Πρωταθλήματος και των διεθών διοργανώσεων και για την αποκλειστική 

χρήση και εκμετάλλευση από ανώνυμη ποδοσφαιρική εταιρεία και όχι από ερασιτεχνικό 

σωματείο. 

24. Η μεταβολή, συνεπώς, των χρήσεων γης της περιοχής, με τις επίμαχες διατάξεις, αντίκειται 

αφενός μεν στις διατάξεις του άρθρου 26 του Συντάγματος, όπως αυτό έχει ερμηνευθεί 

νομολογιακώς, αφετέρου δε στα οριζόμενα στην από 02.09.1934 υπουργική απόφαση. 

25. Συνεπεία όλων των ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι οι διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 4 του ν. 

4277/2014 (ΦΕΚ Α΄156/01.08.2014), αντίκεινται, προδήλως και καταφανώς, τόσο στις 

διατάξεις των άρθρων 39 και 154 του Κ.Β.Π.Ν και 10 του ν. 4269/2014, όσο και στο π.δ της 

11.06.2001  και στην από 02.09.1934 υπουργική απόφαση, αλλά και, ιδίως, στις διατάξεις 

των άρθρων 24 παρ. 2 και 26 του Συντάγματος και, για το λόγο αυτό, θα πρέπει να κριθούν 

αντισυνταγματικές και ανίσχυρες. 

26. Κατ’ ακολουθίαν, η προσβαλλόμενη πράξη, η οποία εκδόθηκε επί τη βάσει των διατάξεων 

του άρθρου 42 παρ. 4 του ν. 4277/2014 (ΦΕΚ Α΄156/01.08.2014), ως εκδοθείσα επί τη 

βάσει ανίσχυρου και αντισυνταγματικού ερείσματος, θα πρέπει να κριθεί ακυρωτέα από το 

Δικαστήριό Σας. 

 

 

Γ. Αντίθεση των διατάξεων του άρθρου 42 παρ. 4 του ν. 4277/2014, που αποτέλεσε 

το νόμιμο έρεισμα έκδοσης της προσβαλλόμενης απόφασης, στις διατάξεις των 

άρθρων 2 παρ. 1 της Οδηγίας 2011/92/ΕΕ και 24 παρ. 2 εδ. β΄του Συντάγματος 

 

1. Δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 1 της Οδηγίας 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, για την εκτίμηση των 
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επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, 

προβλέπεται ότι «1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να 

διασφαλισθεί ότι πριν χορηγηθεί η άδεια, τα έργα τα οποία ενδέχεται να έχουν σημαντικές 

επιπτώσεις στο περιβάλλον λόγω, μεταξύ άλλων, της φύσεως, του μεγέθους ή της θέσεώς 

τους, υπόκεινται σε παροχή άδειας και εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων». 

2. Δυνάμει δε των διατάξεων του άρθρου 24 παρ. 2 εδ. β΄του Συντάγματος, ορίζεται ότι 

«2..... Οι σχετικές τεχνικές επιλογές και σταθμίσεις γίνονται κατά τους κανόνες της 

επιστήμης». 

3. Κατά την ερμηνεία των ανωτέρω διατάξεων, πέραν των όσων ήδη προεκτέθηκαν περί της 

αναγωγής του περιβάλλοντος σε συνταγματικώς προστατευόμενη αξία, έχει γίνει δεκτό ότι 

πολεοδομικές ρυθμίσεις, εμπίπτουσες στο πεδίο εφαρμογής της ως άνω Οδηγίας, αλλά και 

των αντίστοιχων προγενέστερων Οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 97/11/ΕΚ, πρέπει, ακόμη και αν 

εισάγονται με τυπικό νόμο, να είναι προϊόν επιστημονικής μελέτης, με την οποία να γίνεται, 

εκ των προτέρων, εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, από το σχεδιαζόμενο έργο, 

καθώς επίσης να έχει προηγηθεί αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων. 

4. Περαιτέρω, κατά τις ίδιες διατάξεις, προτού προβεί στη ρύθμιση, οφείλει και ο νομοθέτης να 

ακολουθεί διαδικασία δημοσιότητας και ενημερώσεως των αρχών και του κοινού, θέτοντας 

υπ’ όψιν τους το περιεχόμενο της μελέτης και παρέχοντας τη δυνατότητα υποβολής 

αντιρρήσεων ή ενστάσεων, τόσο ως προς την τυχόν υπόδειξη εναλλακτικών λύσεων, όσο και 

ως προς τη διατύπωση προτάσεων, σε σχέση με τη θέση και τον τρόπο κατασκευής του 

έργου (απόφαση ΔΕΚ [νυν ΔΕΕ] της 16.09.1999 C-435/97, WWF και της 19.09.2000, C-

287/98, LINSTER). 

5. Με τις διατάξεις αυτές, μάλιστα, οι οποίες εναρμονίζονται προς τις επιταγές για την 

προστασία του περιβάλλοντος, που απορρέουν από το Σύνταγμα και από τις διατάξεις του 

ενωσιακού δικαίου και, ειδικότερα, προς την αρχή της πρόληψης και της προφύλαξης, 

καθώς και προς την αρχή της ενημερώσεως των αρχών και του κοινού και εξασφαλίσεως της 

δυνατότητας συμμετοχής των ενδιαφερομένων, προβλέπεται διοικητική διαδικασία, με την 

οποία παρέχεται στα αρμόδια όργανα της Διοίκησης η δυνατότητα, μετά την εκπόνηση 

σχετικής μελέτης, να εκτιμούν, εκ των προτέρων, τις αναμενόμενες συνέπειες για το 

περιβάλλον, από σχεδιαζόμενα έργα και δραστηριότητες. 

6. Ενόψει δε, ιδίως, των συνεπειών αυτών, της φύσεως, του χαρακτήρα και του σκοπού του 

συγκεκριμένου έργου ή δραστηριότητας και των υφιστάμενων μέσων αποτροπής ή 



- 31 - 
 

μειώσεως της πιθανολογουμένης βλάβης του περιβάλλοντος, δύνανται τα όργανα της 

Διοίκησης να κρίνουν, μετά και από την τήρηση διατυπώσεων δημοσιότητας και 

διαδικασίας ενημερώσεως των αρχών και του κοινού και παροχής σε αυτούς της 

δυνατότητας να εκφράσουν τις απόψεις τους, αν και με ποιους όρους μπορεί να 

πραγματοποιηθεί το έργο ή η δραστηριότητα, ώστε να μην παραβιάζεται η αρχή της 

βιώσιμης ανάπτυξης και, γενικότερα, οι προαναφερθέντες ορισμοί του Συντάγματος και του 

ενωσιακού δικαίου. 

7. Εξάλλου, όταν  προκρίνεται από το νομοθέτη η διαδικασία του τυπικού νόμου, για τη 

θέσπιση σχετικών ρυθμίσεων πολεοδομικού σχεδιασμού, που έχουν, μάλιστα, οριστικό και 

δεσμευτικό για τη Διοίκηση χαρακτήρα, οφείλει και αυτός να παρέχει τις αυτές με τη 

Διοίκηση και τον κανονιστικό νομοθέτη εγγυήσεις, ως προς τη θεμελίωση της 

επιβαλλομένης ρυθμίσεως και το περιεχόμενο της σχετικής ερεύνης, με βάση την οποία 

επέλεξε την ρύθμιση αυτή, καθώς και ως προς τη διαδικασία, που ακολούθησε, σε σχέση με 

την ενημέρωση και τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων (ΣτΕ 1567/2005). 

8. Άλλωστε, η συνταγματική επιταγή, σύμφωνα με την οποία οι σχετικές τεχνικές επιλογές και 

σταθμίσεις πρέπει να γίνονται κατά τους κανόνες της επιστήμης, δεσμεύει όλα τα κρατικά 

όργανα, συμπεριλαμβανομένου του τυπικού νομοθέτη. Για το λόγο αυτό και ειδικά κατά τη 

θέσπιση χωροταξικών και πολεοδομικών ρυθμίσεων, τόσο η Διοίκηση, όσο και ο τυπικός 

νομοθέτης οφείλουν, προς επίτευξη του τασσομένου σκοπού της εξυπηρετήσεως της 

λειτουργικότητας και αναπτύξεως των οικισμών και της εξασφαλίσεως των καλυτέρων όρων 

διαβιώσεως, να λαμβάνουν υπόψη τα πορίσματα και τις εφαρμογές των επιστημών της 

χωροταξίας και της πολεοδομίας, αλλά και κάθε άλλης επιστήμης, που αφορά στη 

συγκεκριμένη ρύθμιση.  

9. Επομένως, νομοθετική ρύθμιση με τέτοιο περιεχόμενο είναι συνταγματικώς επιτρεπτή, 

μόνον εφόσον έχει ψηφισθεί, μετά από εκτίμηση ειδικής, για την προτεινόμενη ρύθμιση, 

επιστημονικής μελέτης (ΣτΕ Ολ. 376/2014, 27/2014, 415/2011, 3059/2009, 1847/2008, 

1528/2003, ΣτΕ 3838/2009, 123/2007). 

10. Εν προκειμένω, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 42 παρ. 4 του ν. 4277/2014, 

προβλέπεται, όπως προεκτέθηκε, η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου, των όρων 

δόμησης και των χρήσεων γης στην περιοχή του προσφυγικού παραδοσιακού οικισμού του 

Δήμου μας. Με τις εν λόγω διατάξεις, ωστόσο, οι οποίες αποτέλεσαν το νόμιμο έρεισμα για 
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την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης, παραβιάζονται, πρόδηλα και κατάφωρα, οι 

προεκτεθείσες διατάξεις τόσο του συνταγματικού, όσο και του ενωσιακού δικαίου. 

11. Και τούτο διότι, κατ’ αρχάς, από κανένα στοιχείο δεν προκύπτει ότι ο επίμαχος 

πολεοδομικός σχεδιασμός υπήρξε, ως όφειλε, προϊόν επιστημονικής μελέτης, η οποία να έχει 

εκπονηθεί με γνώμονα τη φυσιογνωμία και τις ανάγκες της περιοχής, επί τη βάσει 

πολεοδομικών κατ’ αρχήν κριτηρίων και με την οποία να έχουν, εκ των προτέρων, εκτιμηθεί 

οι επιπτώσεις στο περιβάλλον του συγκεκριμένου έργου, το οποίο μάλιστα, ενόψει της 

φύσεώς του, ως έργου υποδομής και του μεγέθους του, υπάγεται στην κατηγορία των 

εργασιών πολεοδομίας. 

12. Άλλωστε, η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου του Δήμου μας, όπου θα κατασκευασθεί το 

νέο αθλητικό και πολυλειτουργικό κέντρο, ο οποίος καταλαμβάνει, μάλιστα, και μέρος του 

παρακειμένου άλσους, γίνεται από το νομοθέτη κατά τρόπο οριστικό και, επομένως, 

δεσμευτικό για τη Διοίκηση, με αποτέλεσμα να μην καταλείπεται, πλέον, σε αυτήν στάδιο 

αναζητήσεως εναλλακτικών λύσεων, ως προς το χώρο κατασκευής του εν λόγω έργου, 

καθώς και ως προς τον τρόπο κατασκευής του και τις προβλεπόμενες χρήσεις. 

13. Για το λόγο αυτό δε, ουδόλως προκύπτει ότι, πριν από την τροποποίηση του σχεδίου και τον 

καθορισμό, κατά τρόπο οριστικό και δεσμευτικό για τη Διοίκηση, του χώρου, όπου θα 

εκτελεσθεί το έργο, είχαν αναζητηθεί εναλλακτικές λύσεις, ούτε, βέβαια, ότι ακολουθήθηκαν 

διατυπώσεις δημοσιότητας και ενημερώθηκαν οι αρχές και το κοινό, ώστε να διατυπώσουν 

τις απόψεις τους ως προς την επίμαχη ρύθμιση. 

14. Τούτο δε παρά το γεγονός ότι επιχειρείται, με τις ίδιες διατάξεις, στον προαναφερθέντα 

χώρο, ειδικός σχεδιασμός και ορισμός όρων δομήσεως συνθέτου κτιριακού συγκροτήματος, 

ο σχεδιασμός, δηλαδή, ενός έργου, το οποίο, ενόψει της φύσεως και του μεγέθους του, έχει 

σοβαρές επιπτώσεις στο οικιστικό περιβάλλον και στην ποιότητα της ζωής, όχι μόνον των 

κατοίκων της περιοχής και του Δήμου μας, αλλά και, γενικότερα, των κατοίκων της πόλεως 

των Αθηνών. 

15. Συνεπεία των ανωτέρω, βέβαια, αφενός μεν δεν δόθηκε στα όργανα της Διοίκησης η 

δυνατότητα να διαμορφώσουν ολοκληρωμένη κρίση, περί των όρων πραγματοποίησης του 

συγκεκριμένου έργου, λαμβανομένου, μάλιστα, υπ’ όψιν, ότι η κατ’ αρχήν ακολουθούμενη 

διοικητική διαδικασία παραβλέφθηκε, ούτως ή άλλως, αφετέρου δε δεν χορηγήθηκαν από 

το νομοθέτη οι απαιτούμενες εγγυήσεις, ως προς τη θεμελίωση της επιβαλλόμενης ρύθμισης 

και το περιεχόμενο της σχετικής έρευνας, με βάση την οποία επέλεξε τη ρύθμιση αυτή, 
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καθώς και ως προς τη διαδικασία, που ακολούθησε, σε σχέση με την ενημέρωση και τη 

συμμετοχή των ενδιαφερομένων. 

16. Τα ανωτέρω βέβαια, έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις προεκτεθείσες διατάξεις τόσο του 

ενωσιακού δικαίου, όσο και του Συντάγματος. Οι επίμαχες διατάξεις, συνεπώς, ανίκεινται 

τόσο στο άρθρο 2 παρ. 1 της Οδηγίας 2011/92/ΕΕ, όσο και στο άρθρο 24 παρ. 2 εδ. β΄του 

Συντάγματος και, για το λόγο αυτό, θα πρέπει να κριθούν αντισυνταγματικές και ανίσχυρες. 

17. Κατ’ ακολουθίαν, η προσβαλλόμενη πράξη, η οποία εκδόθηκε επί τη βάσει των διατάξεων 

του άρθρου 42 παρ. 4 του ν. 4277/2014 (ΦΕΚ Α΄156/01.08.2014), ως εκδοθείσα επί τη 

βάσει ανίσχυρου και αντισυνταγματικού ερείσματος, θα πρέπει να κριθεί ακυρωτέα από το 

Δικαστήριό Σας. 

 

 

Ε π ε ι δ ή , εκδόθηκε η προσβαλλόμενη υπ’ αριθ. πρωτ. 2008/03.11.2014 απόφαση της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων, 

Διεύθυνση Δασών Αθηνών, με θέμα «Τροποποίηση – Επικαιροποίηση της μελέτης με τίτλο 

“Προστασία, Διαχείριση και Ανάπλαση Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας”», δυνάμει της οποίας 

απορρίφθηκε το αίτημα του Δήμου μας για έγκριση των επικαιροποιημένων εγγράφων της 

μελέτης, που υποβλήθηκαν ενώπιον της Διεύθυνσης Δασών Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης 

Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, προκειμένου να 

προχωρήσει η διαδικασία χρηματοδότησης του οικείου έργου. 

Ε π ε ι δ ή , η προσβαλλόμενη απόφαση εκδόθηκε επί τη βάσει των διατάξεων των άρθρων 42 

παρ. 1 και 4 και 43 του ν. 4277/2014 «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄156/01.08.2014). 

Ε π ε ι δ ή , ωστόσο, με τις εν λόγω διατάξεις αποχαρακτηρίζεται αναδασωτέα έκταση, χωρίς 

διοικητική πράξη, η εν λόγω έκταση παραχωρείται και διατίθεται σε ιδιώτες, για σκοπό εντελώς 

διαφορετικό από το σκοπό, για τον οποίο κηρύχθηκε αναδασωτέα, χωρίς η αναδάσωση να έχει 

ολοκληρωθεί, δίνεται η δυνατότητα επέμβασης σε άλσος, μεταβολής του προορισμού και 

αποβολής του δασικού χαρακτήρα του άλσους αυτού, χωρίς η επέμβαση αυτή να δικαιολογείται 

από λόγους δημοσίου συμφέροντος και εξυπηρέτησης της εθνικής οικονομίας και χωρίς να 

αφορά σε έργα κοινής ωφέλειας, χωρίς να λάβει τη μορφή της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης 

και χωρίς να συνοδεύεται από την καταβολή του αντίστοιχου χρηματικού ανταλλάγματος στο 



- 34 - 
 

Δήμο μας και την πρόβλεψη για την παραχώρηση αντίστοιχης δασικής ή αναδασωτέας έκτασης, 

στην ίδια ή άλλη περιοχή του Δήμου μας και, συνεπώς, αντίκεινται στις διατάξεις των άρθρων 

24 παρ. 1 και 2, 26 και 117 παρ. 3 και 4 του Συντάγματος και 2, 14, 46, 58 και 59 του ν. 

998/1979, όπως αυτός, μάλιστα, τροποποιήθηκε με το μεταγενέστερο του επίμαχου ν. 

4277/2014, ν. 4280/2014 (ΦΕΚ Α΄159/08.08.2014) και ισχύει. 

Ε π ε ι δ ή , ακόμη, με τις εν λόγω διατάξεις τροποποιείται το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο 

του Δήμου μας με τυπικό νόμο, χωρίς να πρόκειται για κάποια εξαιρετική περίπτωση και χωρίς 

οι επιβάλλοντες αυτό λόγοι να αναφέρονται και να απαριθμούνται, ειδικά και αιτιολογημένα, 

στον εν λόγω νόμο, χωρίς την τήρηση της απαιτούμενης διαδικασίας, με την προηγούμενη 

ειδοποίηση του κοινού και την παροχή στους ενδιαφερόμενους της δυνατότητας να υποβάλουν 

ενστάσεις και, εν γένει, να εκφράσουν τις απόψεις τους, με την πλήρη αγνόηση της 

φυσιογνωμίας, των ιδιαιτεροτήτων και των αναγκών του προσφυγικού παραδοσιακού οικισμού 

και την παντελή απουσία πρόβλεψης για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας του 

συγκεκριμένου οικισμού και για την εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών όρων διαβιώσεως των 

κατοίκων του οικισμού αυτού, άνευ των απαιτούμενων πολεοδομικών κριτηρίων και όχι επί τη 

βάσει ορθολογικού σχεδιασμού και, συνεπώς, αντίκεινται στις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 2 

και 26 του Συντάγματος, 39 και 154 του Κ.Β.Π.Ν και 10 του ν. 4269/2014. 

Ε π ε ι δ ή , περαιτέρω, με τις εν λόγω διατάξεις τροποποιούνται οι όροι δόμησης για την 

επίμαχη περιοχή με τυπικό νόμο, χωρίς να συντρέχει εξαιρετική περίπτωση και χωρίς να 

μνημονεύονται, ειδικά και αιτιολογημένα, οι επιβάλλοντες τούτο λόγοι, δεν λαμβάνονται δε υπ’ 

όψιν οι ισχύοντες όροι δόμησης, σύμφωνα με το π.δ της 11.06.2001 και συνεπώς, αντίκεινται 

στις διατάξεις των άρθρων 26 του Συντάγματος και στο π.δ της 11.06.2001. 

Ε π ε ι δ ή , παράλληλα, με τις εν λόγω διατάξεις μεταβάλλονται οι χρήσεις γης στην επίμαχη 

περιοχή με τυπικό νόμο, χωρίς να συντρέχει εξαιρετική περίπτωση και χωρίς να μνημονεύονται, 

ειδικά και αιτιολογημένα, οι επιβάλλοντες τούτο λόγοι, δεν λαμβάνονται δε υπ’ όψιν οι όροι της 

αρχικής, ήδη από το έτος 1934, παραχώρησης και συνεπώς, αντίκεινται στις διατάξεις των 

άρθρων 26 του Συντάγματος και στην από 02.09.1934 υπουργική απόφαση. 

Ε π ε ι δ ή , ακόμη, με τις επίμαχες διατάξεις τροποποιούνται το ρυμοτομικό σχέδιο, οι όροι 

δόμησης και οι χρήσεις γης της επίμαχης περιοχής, χωρίς η τροποποίηση αυτή να αποτελεί 

προϊόν επιστημονικής μελέτης, με την οποία να έχουν, εκ των προτέρων, εκτιμηθεί οι 

επιπτώσεις στο περιβάλλον του συγκεκριμένου έργου, χωρίς να έχουν προηγουμένως 

αναζητηθεί εναλλακτικές λύσεις και χωρίς να έχουν ακολουθηθεί διατυπώσεις δημοσιότητας, με 
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την ενημέρωση των αρχών και του κοινού και, συνεπώς, αντίκεινται στις διατάξεις των άρθρων 

2 παρ. 1 της Οδηγίας 2011/92/ΕΕ και 24 παρ. 2 εδ. β΄του Συντάγματος. 

Ε π ε ι δ ή , συνεπώς, οι διατάξεις των άρθρων 42 και 43 του ν. 4277/2014 θα πρέπει να κριθούν 

ανίσχυρες, ως αντισυνταγματικές. 

Ε π ε ι δ ή , κατ’ ακολουθίαν, η προσβαλλόμενη απόφαση, ως ερειδόμενη και εκδοθείσα επί τη 

βάσει ερείσματος μη νόμιμου, ανίσχυρου και αντισυνταγματικού, θα πρέπει να κριθεί ακυρωτέα 

από το Δικαστήριό Σας. 

Ε π ε ι δ ή , περαιτέρω, την παρούσα αίτησή μας ασκούμε, ενώπιον του Δικαστηρίου Σας, 

διατηρώντας εύλογο και προφανές έννομο συμφέρον, παραδεκτώς, νομίμως και εμπροθέσμως. 

Ε π ε ι δ ή , τέλος, η παρούσα αίτησή μας είναι καθ’ όλα νόμιμη, βάσιμη και αληθής. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

ΖΗΤΟΥΜΕ 

Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μας. 

Να ακυρωθεί η υπ’ αριθ. πρωτ. 2008/03.11.2014 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής, Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων, Διεύθυνση Δασών Αθηνών, με 

θέμα «Τροποποίηση – Επικαιροποίηση της μελέτης με τίτλο “Προστασία, Διαχείριση και 

Ανάπλαση Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας”». 

Να καταδικαστεί το αντίδικο στην εν γένει δικαστική μας δαπάνη. 

 

 

Αντίκλητο και πληρεξούσιό μας διορίζουμε τον Ανδρέα Δ. Παπαπετρόπουλο, Δικηγόρο Αθηνών 

(ΑΜ ΔΣΑ 15773), Λ. Αλεξάνδρας 126, 11471, Αθήνα, 210.6469350, info@adpapapetropoulos.gr, 

www.adpapapetropoulos.gr. 

 

Αθήνα, 2.1.2015 

mailto:info@adpapapetropoulos.gr
http://www.adpapapetropoulos.gr/
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Ο πληρεξούσιος δικηγόρος 

 

 


