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Επί του αντικειμένου του θέματος επισημαίνουμε τα εξής:
Οι με αριθ. 2259/2007 και 4393/2009 αποφάσεις του ΣτΕ έκριναν ότι η
εξηκονθήμερη προθεσμία για την άσκηση αίτησης ακύρωσης κατά πράξεως που δεν
είναι κατά νόμο δημοσιευτέα, αρχίζει από την επόμενη της κοινοποιήσεως ή σε
περίπτωση μη κοινοποιήσεως, από τότε που έλαβε γνώση ο καθείς. Αυτό δεν αναιρεί
τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 1 της 78806/4479/27-5-1993 εγκυκλίου της υπηρεσίας
μας, καθότι η γνώση επί της κρίσεως του χαρακτήρα της έκτασης αποτελεί δικαίωμα
του καθενός, ώστε να προσφεύγει αρμοδίως σε ζητήματα χαρακτηρισμού εκτάσεων,
εάν το κρίνει απαραίτητο, αλλά και υποχρέωση της διοίκησης να δημοσιοποιεί την
σχετική απόφαση για να ασκείται η ανωτέρω δυνατότητα.
Ανίσχυρη κρίθηκε, με τις ανωτέρω αποφάσεις, η παρ. 4 της παραπάνω
εγκυκλίου, κατά το μέρος που αφορά στην προθεσμία αίτησης ακύρωσης προς το
ΣτΕ (σήμερα προς το αρμόδιο Διοικητικό Εφετείο) από το Νομάρχη (σήμερα Γενικό
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης), αφού, αφενός μεν οι αποφάσεις των
Επιτροπών κοινοποιούνται σ’ αυτόν, αφετέρου δε η συγκεκριμένη ρύθμιση δε
δημοσίευση αποφάσεων ΕΕΔΑ.doc

ΑΔΑ: Β4Ω90-ΕΔ8

βρίσκει έρεισμα στις εξουσιοδοτικές διατάξεις των αρθ. 10 παρ. 1 και 78 παρ. 1 Ν.
998/79.
Η με αριθ. 95988/2640/23-8-2006 εγκύκλιος της υπηρεσίας μας, δίνει
οδηγίες για τις προθεσμίες κατάθεσης αίτησης ακύρωσης, πριν ακόμα εκδοθούν οι
προμνημονευόμενες

αποφάσεις

του

ΣτΕ

ευρισκόμενη

σε

συμφωνία με ότι

μεταγενεστέρως κρίθηκε.
Κατά τα λοιπά, έχουν ισχύ το αρθ. 2παρ. 19β και αρθ. 3παρ. 4 Ν. 3861/2010
(ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010), σε ότι αφορά στην ανάρτηση στο διαδίκτυο στο Πρόγραμμα
Διαύγεια, των ανωτέρω αποφάσεων.
Παρακαλείσθε για την εφαρμογή της παρούσας κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων σας.
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