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

ΣτΕ 2466/2017 [Παράνομη ανάκληση άδειας
λειτουργίας για την επέκταση
τσιμεντοβιομηχανίας]
Περίληψη
-Η παράλειψη αναφοράς ή η εσφαλμένη μνεία των στοιχείων της πράξης μεταβίβασης
αρμοδιότητας ή εξουσιοδότησης υπογραφής στο προοίμιο διοικητικής πράξης δεν
επηρεάζει το κύρος της. Κατά συνέπεια η αποδιδόμενη μη ορθή αναγραφή της
απόφασης μεταβίβασης αρμοδιότητας στο προοίμιο της χορηγηθείσης αέείας
λειτουργίας δεν αποτελούσε νόμιμο λόγο ανάκλησής της. Σε κάθε περίπτωση, εν
προκειμένω, η ανακληθείσα άδεια λειτουργίας για το εργοστάσιο τσιμέντου της
αιτούσας νομίμως υπεγράφη από το Διευθυντή Ανάπτυξης της Π.Ε. Ευβοίας,
δεδομένου ότι η εξουσία υπογραφής πράξεων με το περιεχόμενο αυτό είχε νομίμως
μεταβιβασθεί στον εν λόγω Διευθυντή εκ μέρους του Αντιπεριφερειάρχη, στον οποίο η
σχετική αρμοδιότητα ςίχε προηγουμένως μεταβιβασθεί από τον Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδος.
-Η άδεια λειτουργίας για την επίμαχη επέκταση κρίθηκε μη νόμιμη και ανακλητέα
διότι “οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός που κατασκευάσθηκαν και αδειοδοτήθηκαν
για να λειτουργήσουν με την ανακαλούμενη πράξη διαφοροποιούνται και μάλιστα
ουσιωδώς από τις εγκαταστάσεις που προβλέπονται στους εγκεκριμένους
περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας του εργοστασίου”. Η αιτιολογία αυτί) είναι
αόριστη, ενώ, και υπό την εκδοχή ότι η κρίσιμη διαφοροποίηση στην οποία
αναφέρεται η προσβαλλόμενη έγκειται στην απόκλιση των διαστάσεων του κτηρίου
για το οποίο χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας σε σχέση με τα προβλεπόμενα στην
ΑΕΠΟ, η αιτιολογία παρίσταται μη νόμιμη. Η ανάκληση της αδείας λειτουργίας δεν
μπορεί να εύρει νόμιμο έρεισμα ούτε στην αντίθεση της ανακαλούμενης πράξης προς
την ΑΕΠΟ, όπως βασίμως προβάλλεται.
-Οι αιτιολογίες της προσβαλλόμενης πράξης, που αφορούν πλημμέλειες της
οικοδομικής αδείας και της έγκρισης παρέκκλισης ως προς το ύψος του κτηρίου δηλαδή πλημμέλειες πράξεων επί των οποίων στηρίζεται η άδεια
λειτουργίας παρίστανται ομοίως μη νόμιμες, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα,
προεχόντως διότι συνιστούν ανεπίτρεπτο παρεμτείπτοντα έλεγχο ατομικών
διοικητικών πράξεων άλλων διοικητικών οργάνων, οι οποίες δεν έχουν ανακληθεί ή
ακυρωθεί.
Πρόεδρος: Αθ. Ράντος
Εισηγητής: Μ. Σωτηροπούλου
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Tο πλήρες κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί αμέσως μετά την καθαρογραφή της
από το Δικαστήριο.
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