Νόμος και Φύση
Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη
http://nomosphysis.org.gr

ΣτΕ 2456/2017 [Νόμιμες διοικητικές πράξεις για τη
διαπίστωση της νομιμότητας κατασκευών στον
Αστέρα Γλυφάδας και για την περιβαλλοντική
αδειοδότηση του εκσυγχρονισμού του
συγκροτήματος]
Περίληψη
-Το έργο, οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και την λειτουργία του οποίου
εγκρίθηκαν με την δεύτερη προσβαλλόμενη πράξη, αφορούν κύριο ξενοδοχειακό
κατάλυμα σε ακίνητο που κείται εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμού
προϋφισταμένου του 1923, καθώς και εκτός περιοχής Natura, δυναμικότητας 400
κλινών. Με τα δεδομένα αυτά η ανωτέρω προσβαλλόμενη απόφαση αρμοδίως
εκδόθηκε από την ασκούσα
καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Γενική Διευθύντρια Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής
Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Συνεπώς, ο λόγος ακυρώσεως, με
τον οποίο προβάλλεται ότι η εγκριτική των περιβαλλοντικών όρων πράξη έπρεπε να
εκδοθεί από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
ερειδόμενος επί της αντιλήψεως ότι το επίμαχο έργο αφορά σύνθετο τουριστικό
κατάλυμα, επειδή την λειτουργία τέτοιου καταλύματος είχε ζητήσει αρχικώς με την
υποβληθείσα από Αυγούστου 2014 μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων η πρώτη
παρεμβαίνουσα εταιρεία και δεν ήταν επιτρεπτή η αλλαγή του προς περιβαλλοντική
αδειοδότηση έργου, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, Ειδικότερα, οι αιτούντες
αμφισβητούν την ορθότητα του χαρακτηρισμού του επιμάχου έργου ως ξενοδοχείου
και όχι ως σύνθετου τουριστικού καταλύματος, υποστηρίζοντας ότι αυτό
περιλαμβάνει, εκτός από δωμάτια ξενοδοχείου, και 134 τουριστικές επιπλωμένες
κατοικίες, με δυνατότητα σύστασης επ' αυτών οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών
και με απόλυτη λειτουργική αυτοτέλεια, καθώς και ειδική τουριστική υποδομή, διότι
και μετά την αφαίρεση του συνεδριακού κέντρου, διαθέτει τα κέντρα αναζωογόνησης
και ομορφιάς, τα οποία εσφαλμένως, κατά τους αιτούντες, υπήχθησαν στους
υποστηρικτικούς χώρους, που προβλέπονται από την υπ' αριθ. 216/2015 υπουργική
απόφαση. Ο ισχυρισμός αυτός είναι απορριπτέος ως αβάσιμος.
-Δε μπορεί να θεωρηθεί ότι αποκλείεται η δημιουργία ξενοδοχείου, το οποίο
αποτελείται είτε εν μέρει είτε και εξ ολοκλήρου από συγκρότημα ή συγκροτήματα
κτισμάτων. Αλλωστε, στην προκειμένη περίπτωση την φυσιογνωμία αυτή είχε και το
αρχικώς ανεγερθέν μέχρι το τέλος του έτους 1956 στην επίμαχη έκταση
ξενοδοχειακό συγκρότημα, το οποίο αποτελείτο από 100 bungalows σε ομάδες των
πέντε ή έξι ανά ομάδα, η διάταξη δε των οικίσκων και η διαμόρφωση του
περιβάλλοντος χώρου εξασφάλιζε άμεση προσέγγιση από αυτοκίνητο και ταυτόχρονα
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τη μεγαλύτερη δυνατή μεταξύ τους απομόνωση, δηλαδή εξασφάλιζε Λειτουργική
αυτοτέλεια των εν λόγω οικίσκων, ενώ κατά την επομένη δεκαετία προστέθηκαν
ακόμη 14 οικίσκοι. Εξάλλου, ο ισχυρισμός των αιτούντων ότι τα κέντρα
αναζωογόνησης και ομορφιάς συνιστούν ειδική τουριστική υποδομή σύνθετου
τουριστικού καταλύματος και όχι υποστηρικτικό χώρο του ξενοδοχείου είναι
απορριπτέος ως αβάσιμος, διότι, είναι δυνατόν να προβλεφθεί η λειτουργία, εντός
ξενοδοχείου - περιλαμβάνοντος δωμάτια ή/και επιπλωμένα διαμερίσματα σε ένα ή και
περισσότερα κτίρια - τέτοιων κέντρων, από καμία δε διάταξη δεν προκύπτει ότι μόνη
η πρόβλεψη αυτών εντός ξενοδοχείου, χωρίς να προβλέπονται επιπροσθέτως και
"τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες" μεταβάλλει τον χαρακτήρα του ξενοδοχειακού
καταλύματος από ξενοδοχείο σε σύνθετο τουριστικό κατάλυμα.
-Δεν δύναται να θεωρηθεί ότι διατάξεις αντίκεινται στην προαναφερθείσα
συνταγματική διάταξη, κατά το μέρος που επιτρέπουν την νομιμοποίηση τουριστικών
εγκαταστάσεων, που έχουν ήδη κατασκευασθεί, έστω και χωρίς όλες τις κατά τον
χρόνο κατασκευής τους απαιτούμενες άδειες, εντός ακινήτων, τα οποία ναι μεν έχουν
χαρακτηρισθεί εν όλω ή εν μέρει ως έχοντα δασικό χαρακτήρα, μετά την ψήφιση του
Συντάγματος του 1975, είχαν, όμως, ήδη παραχωρηθεί προς τουριστική αξιοποίηση
και είχαν ήδη αξιοποιηθεί για τον σκοπό αυτό πριν από την ψήφισή
του, όπως συμβαίνει και στην προκειμένη περίπτωση.
-Οι εξαιρετικές διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 14 του ν. 4280/2014 λαμβάνουν
μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος και της απομένουσας στις εκτάσεις
αυτές δασικής βλάστησης, προβλέποντας ότι για την περαιτέρω
τουριστική αξιοποίηση των ακινήτων, στα οποία αφορούν, είναι εφαρμοστέες οι
διατάξεις της δασικής νομοθεσίας από τις τελευταίες δε αυτές διατάξεις προκύπτει,
μεταξύ άλλων, ότι, όσον αφορά τα ευρισκόμενα εντός του Νομού Αττικής ακίνητα,
που είχαν παραχωρηθεί στον Ε.Ο.Τ. και έχουν δασικό χαρακτήρα, ναι μεν μπορεί,
σύμφωνα με τις επίμαχες διατάξεις, τα ήδη υπάρχοντα επ' αυτών, κατά τον χρόνο
εκδόσεως της σχετικής διαπιστωτικής πράξεως, κτίσματα να συντηρηθούν, να
επισκευασθούν και να εκσυγχρονισθούν, εφοδιαζόμενα και με τις απαραίτητες νέες
βοηθητικές υποδομές (όπως π.χ. ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις,
αντλιοστάσια, δεξαμενές), ώστε να καλύπτουν τις σύγχρονες τουριστικές ανάγκες,
ενόψει του επιδιωκομένου σκοπού της αναβαθμίσεως του προσφερομένου τουριστικού
προϊόντος της χώρας, αλλά δεν επιτρέπεται στα ακίνητα αυτά η κατασκευή νέων
τουριστικών εγκαταστάσεων, (εκτός του περιτυπώματος των υφισταμένων
κτισμάτων), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 49 παρ. 3 και 4
παρ. 2 περ. ζ' του ν. 998/1979. Συνεπώς, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος ο λόγος
ακυρώσεως, με τον οποίο προβάλλεται ότι οι ανωτέρω διατάξεις αντίκεινται στο
άρθρο 24 παρ. 1 του Συντάγματος. Η διαφοροποίηση μεταξύ των ακινήτων δασικού
χαρακτήρα, που ανήκουν στο ΕΑΛηνικό Δημόσιο ή τον Ε.Ο.Τ., σε σχέση με αυτά των
Λοιπών ιδιοκτητών είναι δικαιολογημένη, διότι καθεμία από τις δύο αυτές κατηγορίες
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ακινήτων τελεί υπό διαφορετικές συνθήκες. Συνεπώς, προεχόντως γι'αυτό είναι
απορριπτέος ο λόγος ακυρώσεως ότι οι ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 14
του ν. 4280/2014, αφορώσες μόνον τα δασικού χαρακτήρος ακίνητα του Δημοσίου και
του Ε.Ο,Τ. και όχι και των ιδιωτών, κάμπτει την αρχή της ίσης μεταχειρίσεως.
Ο λόγος ακυρώσεως, με τον οποίο προβάλλεται ότι η πρώτη προσβαλλόμενη πράξη
έχει εκδοθεί «κατά παραβίαση του άρθρου 43 παρ. 2 του Συντάγματος περί
νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως», είναι απορριπτέος, διότι στηρίζεται στην εσφαλμένη
νομική εκδοχή ότι οι πράξεις που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 52 παρ. 14 του ν. 4280/2014 και με τις οποίες θεωρούνται νόμιμες οι
υφιστάμενες σε ακίνητα δασικού χαρακτήρα του Δημοσίου ή του Ε.Ο.Τ. τουριστικές
εγκαταστάσεις έχουν κανονιστικό χαρακτήρα, ενώ οι πράξεις αυτές είναι ατομικές.
-Μετά την έκδοση της πρώτης προσβαλλομένης πράξεως, με την οποία διαπιστώθηκε
η νομιμότητα όλων των υφισταμένων στο επίμαχο ακίνητο τουριστικών
εγκαταστάσεων και, επομένως, με τον τρόπο αυτό νομιμοποιήθηκαν αυθαίρετες
κατασκευές που είχαν γίνει στο ακίνητο αυτό, με βάση τις νεώτερες ειδικές διατάξεις
της παρ. 14 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014, έπαυσαν να παράγουν έννομες
συνέπειες οι δηλώσεις που είχε υποβάλει η δεύτερη παρεμβαίνουσα για την υπαγωγή
στις διατάξεις του ν, 4178/2013 των αυθαιρέτων αυτών κατασκευών, Κατόπιν τούτου
η δεύτερη προσβαλλόμενη πράξη ευρίσκει (νόμιμο έρεισμα, ως προς το ζήτημα της
νομιμότητας των κτισμάτων, στην ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό των οποίων
αφορά το σχεδιαζόμενο έργο, στην πρώτη προσβαλλόμενη πράξη, οι κατά της οποίας
προβαλλόμενοι με την κρινόμενη αίτηση λόγοι ακυρώσεως είναι, άλλωστε,
απορριπτέοι.
-Αν θεωρηθεί ότι προβάλλεται ότι αντίκειται στις ανωτέρω διατάξεις του ν. 998/1979
η δεύτερη προσβαλλόμενη πράξη, διότι εγκρίνει όρους για την εκτέλεση εργασιών
συντηρήσεως, επισκευής και εκσυγχρονισμού στις υφιστάμενες τουριστικές
εγκαταστάσεις, οι οποίες ευρίσκονται εντός ακινήτου, το οποίο έχει εν μέρει δασικό
χαρακτήρα, ο λόγος είναι απορριπτέος, διότι οι εγκαταστάσεις αυτές θεωρούνται ως
νομίμως υφιστάμενες με βάση την πρώτη προσβαλλόμενη πράξη, η δυνατότητα δε
εκδόσεως άδειας για την εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται για την
συντήρηση, την επισκευή και τον εκσυγχρονισμό τους παρέχεται από ειδικές
διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 14 του ν. 4284/2014, οι οποίες δεν αντίκεινται στο
Σύνταγμα.
-Είναι δυνατή η αλλαγή της διατάξεως των χώρων στο εσωτερικό των κτισμάτων και
η επέκτασή τους έως τα όρια του περιτυπώματος τους, ώστε, μεταξύ άλλων, να
αποκτήσουν το απαιτούμενο από την ήδη ισχύουσα νομοθεσία, ενόψει των συγχρόνων
τουριστικών αναγκών, εμβαδόν, χωρίς, όμως, να αυξηθεί η καλυπτόμενη επιφάνεια
του ακινήτου.
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-Εάν ήθελε θεωρηθεί ότι προβάλλεται ότι δεν επιτρέπεται η νομιμοποίηση κτισμάτων
κατά τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 14 του ν. 4284/2014, εάν τα κτίσματα αυτά,
κατά τον χρόνο εκδόσεως της σχετικής διαπιστωτικής πραξεως, δεν ήταν σε
λειτουργία ή σε καλή κατάσταση ή αν δεν έχει συνταχθεί μελέτη για την στατική
επάρκειά τους, ο λόγος είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, διότι, κατά την έννοια των
ανωτέρω διατάξεων, δεν απαιτείται η συνδρομή τέτοιων προϋποθέσεων για την
εφαρμογή τους. Στις εργασίες δε, που οι ανωτέρω διατάξεις προβλέπουν ότι μπορούν
να γίνουν μετά την έκδοση της πράξεως περί νομιμοποιήσεως των κτισμάτων
(επισκευή, συντήρηση, εκσυγχρονισμός) και αφού ληφθεί η απαιτούμενη, κατά την
πολεοδομική νομοθεσία, άδεια, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και εκείνες που είναι
απαραίτητες για την ενίσχυση της στατικής επάρκειας των ανωτέρω κτισμάτων, εάν
αυτή είναι αναγκαία, καθώς και η αντικατάσταση κατεστραμμένων ή ευτελών υλικών
με νέα, ποιότητας τέτοιας που αρμόζει στην κατηγορία του σχεδιαζομένου
τουριστικού καταλύματος. Εξάλλου, στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού των
νομιμοποιουμένων κτισμάτων προδήλως περιλαμβάνεται και η δυνατότητα
μετατροπής της εσωτερικής διαρρυθμίσεως αυτών, ώστε να ανταποκρίνονται στις
σημερινές τουριστικές ανάγκες και απαιτήσεις, καθώς και η δυνατότητα μετατροπής
της ειδικότερης χρήσεως την οποία εξυπηρετούσαν τα διάφορα κτίσματα, στο
πλαίσιο του νέου σχεδιασμού της λειτουργίας του τουριστικού συγκροτήματος, στο
οποίο αυτά εντάσσονται. Ο νέος αυτός σχεδιασμός προδήλως δεν αποκλείεται από τις
ανωτέρω διατάξεις, οι οποίες ως μόνον περιορισμό θέτουν ότι για την περαιτέρω
τουριστική αξιοποίηση του ακινήτου, στο οποίο ευρίσκονται τα ανωτέρω κτίσματα,
είναι εφαρμοστέες οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, με συνέπεια η περαιτέρω
αξιοποίηση, με την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων, να είναι δυνατή μόνον αν
επιτρέπεται από τις διατάξεις αυτές.
-Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εξέτασε την από τεχνικής απόψεως
δυνατότητα των υφισταμένων κτισμάτων να αναβαθμιστούν, ώστε να λειτουργήσουν
ως ξενοδοχείο πέντε αστέρων, ειδικώς δε και το ενδεχόμενο αποκαταστάσεως και
ενισχύσεως του φέροντος οργανισμού, με τη χρήση συγκεκριμένων μεθόδων,
προκειμένου να διασφαλιστεί η στατική επάρκεια των κτιρίων. Με τα δεδομένα αυτά,
και εφόσον η ορθότητα ή η πληρότητα της εγκεκριμένης μελέτης δεν αμφισβητείται
κατά τρόπο συγκεκριμένο από τους αιτούντες, λόγος ακυρώσεως, κατά το μέρος που
προσάπτει πλημμέλεια στην αιτιολογία της δεύτερης προσβαλλομένης αποφάσεως
περί εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων για το επίμαχο έργο, είναι απορριπτέος ως
αβάσιμος. Και τούτο ανεξαρτήτως αν ο λόγος αυτός προβάλλεται παραδεκτώς, διότι
με αυτόν φαίνεται ότι αμφισβητούνται πράγματι τεχνικές εκτιμήσεις της μελέτης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Πρόεδρος: Αθ. Ράντος
Εισηγητής: Θ. Αραβάνης
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Tο πλήρες κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί αμέσως μετά την καθαρογραφή της
από το Δικαστήριο.
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