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ΣΤΕ 3084/2017 [ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ]
Περίληψη
-Δεδομένου ότι τα δημοτικά σχολεία αποτελούν μονάδες της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης, στερούμενα αυτοτελούς νομικής προσωπικότητας, ως αιτούν λογίζεται
το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Κομοτηνής», στο οποίο δυνάμει απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Κομοτηνής συγχωνεύθηκε η Σχολική Επιτροπή του Δημοτικού Σχολείου
Αιγείρου.
-Υφιστάμενο δικαίωμα χρήσης νερού είναι η υφιστάμενη για συγκεκριμένα ακίνητα
δυνατότητα χρήσης ύδατος, ανεξαρτήτως εάν πραγματοποιείται ή όχι τέτοια χρήση.
Συνεπώς, δεδομένου του πραγματοπαγούς χαρακτήρα του εν λόγω δικαιώματος δεν
ασκεί, εν προκειμένω, επιρροή η παραίτηση του αρχικού ιδιοκτήτη του αγροτεμαχίου
1065 από το δικαίωμα αυτό, το οποίο ακολουθεί το ακίνητο και με το νέο του
ιδιοκτήτη. Συνεπώς, ο προβαλλόμενος λόγος ότι οι προσβαλλόμενες πράξεις
εκδόθηκαν κατά παράβαση της ΚΥΑ 150559/2011 «Διαδικασίες, όροι και
προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού»
καθόσον, σύμφωνα με τις διατάξεις της, άδεια για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης
ύδατος μπορούν να ζητήσουν μόνον όσοι έχουν θεμελιωμένα τέτοια δικαιώματα από
υφιστάμενες χρήσεις πριν τις 20.11.2005 και εφόσον χρησιμοποιούσαν πράγματι το
νερό για άρδευση με βάση την προηγούμενη άδειά τους, είναι απορριπτέος ως
αβάσιμος.
-Προβάλλεται ότι οι προσβαλλόμενες πράξεις είναι μη νόμιμες, διότι δεν προηγήθηκε
αυτών περιβαλλοντικός έλεγχος και έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Κατά την
κρατήσασα γνώμη, ο ως άνω λόγος ακυρώσεως προβάλλεται άνευ εννόμου
συμφέροντος, διότι ενόψει της φύσης των προσβαλλόμενων πράξεων. Εάν γίνει
δεκτός, θα οδηγήσει σε ακύρωση των ενιαίων (μη διαιρετών) αυτών πράξεων στο
σύνολό τους δηλαδή και κατά το μέρος που τους ωφελούν.
-Κατά την γνώμη της μειοψηφίας, δεδομένου ότι, εν προκειμένω, οι προσβαλλόμενες
πράξεις εκδόθηκαν χωρίς προηγούμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση, πρέπει να
ακυρωθούν στο σύνολό τους προκειμένου η Διοίκηση να κρίνει εξ υπαρχής τα
αιτήματα χρήσης ύδατος και των δύο πλευρών.
-Εν όψει της σοβαρότητας των τιθεμένων ζητημάτων, το Τμήμα υπό την παρούσα
σύνθεση απέχει να αποφανθεί οριστικά και παραπέμπει την υπόθεση στην επταμελή
σύνθεση.
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Εισηγητής: Χρ. Λιάκουρας
Το πλήρες κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί αμέσως μετά την καθαρογραφή της
από το Δικαστήριο.
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