
Αριθμός 1287/2008 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ Ε΄ 

Συνεδρίασε  δημόσια  στο  ακροατήριό  του  στις  Τετάρτη,  27  Φεβρουαρίου  2008,  με  την  εξής
σύνθεση: ..............

Για να δικάσει την από 11 Ιανουαρίου 2008 αίτηση:  του ΣΩΜ. "ΣΤ' Κ. Ο. Μ. – Θ." κ.λπ. 
κατά ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Με την αίτηση αυτή ο επιδιώκει να 3021 (07/12/2007) /  ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ Σ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Η  εκδίκαση  άρχισε  με  την  ανάγνωση  της  εκθέσεως  του  Εισηγητή,  Συμβούλου  /  Παρέδρου  Ντέμσιας
Αντώνιος Ι.. 

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε 

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου και

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 ό μ ο 

1. Επειδή, για την άσκηση της υπό κρίση αίτησης
καταβλήθηκε  το  νόμιμο  παράβολο  (1770600,
1454644/2008 ειδικά έντυπα παραβόλου σειράς Α`).

2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση
της  3021/7-12-2007  απόφασης  του  Γενικού
Γραμματέα  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας,
υπογραφομένης, με εντολή αυτού, από τον Δασάρχη
Σ.,  με  την  οποία απαγορεύθηκε  κατά  τη  διάρκεια
της  κυνηγετικής  περιόδου  2007-2008  (έως
29.2.2008)  η  θήρα  όλων  των  θηραμάτων  στην
περιοχή  του  Δασαρχείου  Σ.  «σε  περίπτωση
χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης, όταν
και όπου το έδαφος είναι συνεχόμενα σκεπασμένο
με χιόνι».

3.  Επειδή,  με  έννομο  συμφέρον  ασκούν  την
κρινόμενη αίτηση το Σωματείο «Στ΄ Κ. Ο. Μ. – Θ.»
και το Σωματείο «Κ. Σ. Ελλάδος», παραδεκτώς δε
ομοδικούν,  εφόσον  προβάλλουν  κοινούς  λόγους
ακυρώσεως που στηρίζονται στην αυτή πραγματική
και νομική βάση (ΣτΕ 3879-81/2007).

4. Επειδή, από τα άρθρα 42 παρ. 1 και 35 παρ. 1 του
Συντάγματος  συνάγεται  η  βασική  αρχή,  που
ερείδεται και σε άλλες συνταγματικές διατάξεις, ότι
για  την  τελείωση  των  τυπικών  νόμων  και  των
προεδρικών  διαταγμάτων,  αλλά  και  των  λοιπών
κανονιστικού  χαρακτήρα  διοικητικών  πράξεων,
απαιτείται, ως συστατικό στοιχείο του κύρους τους,
η  δημοσίευσή  τους  στην  Εφημερίδα  της
Κυβερνήσεως.  Με  τη  δημοσίευση  η  κανονιστική
ρύθμιση  καθίσταται  προσιτή  στους  πολίτες,
δημιουργείται τεκμήριο γνώσης της και καθίσταται
εφικτός  ο  έλεγχος  της  νομιμότητας  των
κανονιστικών  διοικητικών  πράξεων  από  το

Συμβούλιο  της  Επικρατείας  και  τα  λοιπά
δικαστήρια. Ειδικά, όμως, για τις λοιπές, πέραν των
προεδρικών  διαταγμάτων,  κανονιστικού
περιεχομένου  διοικητικές  πράξεις,  ο  νομοθέτης
μπορεί  να  καθορίσει  γενικό  ή  ειδικούς,  κατά
περίπτωση,  τρόπους  δημοσιεύσεως  με  άλλο
πρόσφορο  μέσο,  που  προσιδιάζει  στο  αντικείμενο
και  το  χαρακτήρα  της  επιχειρούμενης  ρυθμίσεως
(ΣτΕ 4108, 4109/1999 Ολ., 2817/ 2006, 3322/2005
κ.α.).

5. Επειδή, η παρ. 2 στοιχ. θ’ του άρθρου 5 του ν.
3469/2006  «Εθνικό  Τυπογραφείο,  Εφημερίς  της
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α` 131) ορίζει
ότι  στην  Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως
δημοσιεύονται,  μεταξύ  άλλων,  οι  κανονιστικού
χαρακτήρα  πράξεις  του  Πρωθυπουργού,  του
Υπουργικού Συμβουλίου, των Υπουργών, καθώς και
οποιουδήποτε  άλλου  οργάνου  της  Διοίκησης,
εφόσον η κείμενη νομοθεσία δεν προβλέπει άλλον
ειδικότερο τρόπο δημοσίευσης, το δε άρθρο 8 παρ.
1  στοιχ.  η`  του  ίδιου  νόμου  ορίζει  ότι  δεν
δημοσιεύονται  στην  Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως
οι  κανονιστικές  πράξεις  για  τις  οποίες  η  κείμενη
νομοθεσία  προβλέπει  ειδική  διαδικασία
δημοσίευσης ή γνωστοποίησης.

6.  Επειδή,  στην  προκείμενη  περίπτωση,  η
προσβαλλόμενη απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας,
υπογραφόμενη, με εντολή αυτού, από το Δασάρχη
Σ.,  στην  οποία  περιλαμβάνεται  διάταξη
απαγόρευσης θήρας, φέρει κανονιστικό χαρακτήρα
(πρβλ. ΣτΕ 1592/ 1998) και, συνεπώς, για να λάβει,
κατά  τα  ως  άνω,  νόμιμη  υπόσταση  έπρεπε  να
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δημοσιευθεί  στην  Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως,
εφόσον ούτε οι διατάξεις  των άρθρων 258 παρ.  3
περ. στ` του ν.δ. 86/1969 (Α` 7) και 5 παρ. 4 της
ΚΥΑ  414985/1985  (Β`  757),  επί  των  οποίων
ερείδεται η έκδοση της προσβαλλομένης πράξεως,
ούτε άλλη ειδική διάταξη προβλέπει τη δημοσίευσή
της με άλλο τρόπο. Εξάλλου, όπως προκύπτει από
τα  στοιχεία  του  φακέλου,  η  ως  άνω  κανονιστική
απόφαση  αναρτήθηκε  σε  δημοτικά  καταστήματα
της  ευρύτερης  περιοχής  του  Δασαρχείου  Σ..  Η
δημοσίευση, όμως, αυτή δεν διενεργήθηκε κατά το
νόμιμο  τρόπο,  δεδομένου  ότι  οι  κανονιστικού
χαρακτήρα  πράξεις  πρέπει,  κατά  τα  ως  άνω,  να
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
εφόσον δεν υφίσταται ούτε η Διοίκηση επικαλείται
ειδική  διάταξη,  η  οποία  να  προβλέπει  τη
δημοσίευσή  τους  με  άλλο  τρόπο.  Συνεπώς,  η
προσβαλλόμενη απόφαση, αν και είναι ανυπόστατη,
ενόψει  της  φύσεώς  της  και  των  κατά  νόμο
συνεπειών της, αλλά και για λόγους ασφαλείας του
δικαίου  (πρβλ.  ΣτΕ  3884/2007,
3960/2006,3344/2005  κ.ά),  πρέπει  να  ακυρωθεί.
Συνεπώς, πρέπει η υπό κρίση αίτηση να γίνει δεκτή,

κατά τον αντίστοιχο βάσιμο λόγο αυτής, παρέλκει
δε  ως  αλυσιτελής  η  έρευνα  των  λοιπών
προβαλλόμενων λόγων ακυρώσεως.

Διά ταύτα 

Δέχεται την αίτηση. 

Ακυρώνει την υπ’ αριθμ. 3021/7-12-2007 απόφαση
του  Γενικού  Γραμματέα  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας, υπογραφομένη, με εντολή αυτού, από
τον Δασάρχη Σ.. 

Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου. 

Επιβάλλει  στο Δημόσιο τη δικαστική δαπάνη των
αιτούντων,  που  ανέρχεται  σε  εννιακόσια  είκοσι
(920) ευρώ. 

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 4 Μαρτίου 2008.

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος Η Γραμματέας 

και  η  απόφαση  δημοσιεύθηκε  σε  δημόσια
συνεδρίαση της 16 Απριλίου 2008. 

Ο Πρόεδρος του Ε' Τμήματος Η Γραμματέας του Ε'
Τμήματος 
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