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ΣτΕ 1112/2017 [Έναρξη προθεσμίας αιτήσεως
ακυρώσεως κατά ΑΕΠΟ μετά το ν. 4014/2011]
Περίληψη
- Με τις διατάξεις του άρθρου 19α του ν. 4014/2011 καθιερώνεται η δημοσιοποίηση
όλων των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που αφορούν έργα και
δραστηριότητες της κατηγορίας Α` με την ανάρτηση αυτών σε ειδικό δικτυακό τόπο
(https://aepo.ypeka.gr), εντός ενός μηνός από την έκδοση της απόφασης. Η ανάρτηση
αυτή περιλαμβάνει το πλήρες κείμενο της ΑΕΠΟ και τα ουσιώδη στοιχεία, που
καθιστούν δυνατό τον εντοπισμό της απόφασης, συγκεκριμένα δε, όπως προκύπτει
από τον εν λόγω δικτυακό τόπο, τον τίτλο της απόφασης, την εκδούσα αρχή, την
κατηγορία του έργου (Α1 ή Α2), την ομάδα στην οποία ανήκει, κατά την ταξινόμηση
της υπουργικής απόφασης 1958/2012 “Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1
παράγραφος 4 του ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011)” (Β΄ 21) και τον φορέα. Ο
δικτυακός τόπος παρέχει, εξάλλου, τη δυνατότητα ταξινόμησης και αναζήτησης των
αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια επιλογής που προσδιορίζονται από τα ως άνω
στοιχεία της κάθε ΑΕΠΟ. Η κατά τα ως άνω δημοσιοποίηση των ΑΕΠΟ έργων και
δραστηριοτήτων Α΄ κατηγορίας συνιστά, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 19α
του ν. 4014/2011, δημοσίευση επιβαλλόμενη από τον νόμο, και δημιουργεί τεκμήριο
πλήρους γνώσης για κάθε ενδιαφερόμενο προκειμένου να ασκήσει αίτηση ακυρώσεως,
ήτοι από την κατά τα ανωτέρω ανάρτηση της ΑΕΠΟ ξεκινά η κατά το άρθρο 46 παρ.
1 του π.δ. 18/1989 προθεσμία για την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κατά της πράξης
αυτής. Κατά τη γνώμη του Τμήματος με την παρούσα σύνθεση, η ανάρτηση των ΑΕΠΟ
έργων και δραστηριοτήτων Α΄ κατηγορίας στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου
Περιβάλλοντος με τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές και με το ανωτέρω
περιεχόμενο, σε συνδυασμό με την προβλεπόμενη στο άρθρο 19 του ν. 4014/2011
ενημέρωση του κοινού και τη δημόσια διαβούλευση επί του περιεχομένου των
μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο στάδιο που προηγείται της έκδοσης της
ΑΕΠΟ, καθώς και με την προβλεπόμενη στον ν. 3861/2010 ανάρτηση των ΑΕΠΟ στον
δικτυακό τόπο του προγράμματος “Διαύγεια”, καθιστά τον προβλεπόμενο στο άρθρο
19α του ν. 4014/2011 τρόπο δημοσίευσης των ΑΕΠΟ έργων και δραστηριοτήτων Α΄
κατηγορίας πρόσφορο τρόπο πλήρους γνωστοποίησης του περιεχομένου τους.
Θεμιτώς, επομένως, με την προαναφερθείσα δημοσίευση συνάγεται, κατά τους
ορισμούς του νόμου, τεκμήριο γνώσης από τους ενδιαφερόμενους του περιεχομένου
της δημοσιευθείσας ΑΕΠΟ και, συνεπώς, από την επομένη της ανάρτησης της ΑΕΠΟ
στον δικτυακό χώρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή, σε περίπτωση
που η ΑΕΠΟ έχει αναρτηθεί και στο δικτυακό χώρο του προγράμματος “Διαύγεια”, από
την επομένη της τελευταίας από τις δύο αναρτήσεις, αρχίζει η προθεσμία για την
άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
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Ενόψει, όμως, της σπουδαιότητας του ανωτέρω ζητήματος, το οποίο αφορά στο
χρονικό σημείο έναρξης της προθεσμίας για την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κατά
των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων Α΄
κατηγορίας, το Τμήμα, υπό την παρούσα σύνθεση, κρίνει ότι η υπόθεση πρέπει να
παραπεμφθεί στην επταμελή σύνθεση του Τμήματος.
Πρόεδρος: Αθ. Ράντος
Εισηγητής: Χρ. Παπανικολάου
Βασικές σκέψεις
2. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση ζητείται η ακύρωση: α) της
38753/1216/8.8.2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Τουρισμού με θέμα: “Έγκριση
δημιουργίας Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος (και των υποστηρικτικών
αυτού έργων), καθώς και των περιβαλλοντικών όρων αυτού, στη θέση
“Κουμπάρα – Διακοφτό”, Δήμου Ιητών, νήσου Ίου, Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, με
φορέα του έργου την “105 Ανώνυμη Τουριστική και Τεχνική Εταιρεία Εκμ.
Ακινήτων”. β) της 14704/19.12.2015 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Περιβάλλοντος και
Ενέργειας με θέμα: “Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου αιγιαλού,
παραλίας και θαλάσσιου χώρου για την εκτέλεση του έργου “Σύνθετο
τουριστικό κατάλυμα 5* στη θέση “Κουμπάρα – Διακοφτό”, Νήσου Ίου, στην
εταιρεία 105 Α.Ε. και καθορισμός του ανταλλάγματος παραχώρησης”. γ) της
53424/2165/30.12.2012 πράξης του Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα:
“Προκαταρκτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (Π.Π.Π.Α.) για
την κατασκευή και λειτουργία Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος και των
υποστηρικτικών αυτού έργων, στη θέση “Κουμπάρα – Διακοφτό”, Δήμου Ιητών,
νήσου Ίου, Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, με φορέα του έργου την “105 Ανώνυμη
Τουριστική και Τεχνική Εταιρεία Εκμ. Ακινήτων”.
3. Επειδή, απαραδέκτως στρέφεται η αίτηση ακυρώσεως κατά της τρίτης
προσβαλλόμενης πράξης του Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος περί
προκαταρκτικού προσδιορισμού περιβαλλοντικών απαιτήσεων για την
κατασκευή και λειτουργία του επίδικου σύνθετου τουριστικού καταλύματος,
διότι η πράξη αυτή συνιστά, κατά τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ν.
4014/2011 (Α΄ 209), γνωμοδότηση εντασσόμενη στη διαδικασία της
περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργου ή δραστηριότητας Α΄ κατηγορίας,
ενσωματώθηκε δε στην πρώτη προσβαλλόμενη πράξη, με την οποία εγκρίθηκε
η δημιουργία του καταλύματος και οι περιβαλλοντικοί όροι αυτού και
ολοκληρώθηκε η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου.
4. Επειδή, εκ των αιτούντων, εκείνοι οι οποίοι επικαλούνται και αποδεικνύουν
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5.

6.

7.

8.

την ιδιότητα του ιδιοκτήτη ακινήτου και παραθεριστικής κατοικίας στην Ίο
(οι πρώτοι δύο), ακινήτου στην Ίο (ο τρίτος) και σωματείων με καταστατικό
σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, την επιδίωξη της αειφορίας, τη
μέριμνα για τη νήσο Ίο και τους κατοίκους αυτής (τέταρτο, πέμπτο και έκτο)
με έννομο συμφέρον ασκούν την κρινόμενη αίτηση ακυρώσεως. Αντιθέτως, οι
λοιποί αιτούντες, για να θεμελιώσουν το έννομο συμφέρον τους για την
άσκηση της κρινόμενης αίτησης, επικαλούνται, χωρίς να την αποδεικνύουν,
την ιδιότητα του τακτικού παραθεριστή, ιδιότητα, η οποία και τυχόν
αποδεικνυόμενη δεν θα αρκούσε, πάντως, για τη θεμελίωση του εννόμου
συμφέροντός τους (πρβλ. ΣτΕ 2139/2014, 2934/2011). Συνεπώς, η αίτηση
ακυρώσεως ακυρώσεως πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη ως προς τον
έβδομο, όγδοο, ένατο, δέκατο και ενδέκατο των αιτούντων.
Επειδή, με έννομο συμφέρον παρεμβαίνει υπέρ του κύρους των
προσβαλλόμενων πράξεων η δικαιούχος των προσβαλλόμενων αδειών και
εγκρίσεων ανώνυμη εταιρεία “105 Ανώνυμη Τουριστική και Τεχνική Εταιρεία
Εκμ. Ακινήτων”.
Επειδή, όπως έχει κριθεί, η παροχή έννομης προστασίας κατοχυρώνεται από
τα άρθρα 20 παρ. 1 του Συντάγματος και 6 της - κυρωθείσης με το ν.δ.
53/1974 - Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.)
υπό τους όρους που θέτει ο νόμος, ο δε κοινός νομοθέτης μπορεί, ενόψει
αυτού, να θεσπίζει δικονομικές προϋποθέσεις για την άσκηση των ενδίκων
μέσων και την πρόοδο της δίκης, εφόσον αυτές συνάπτονται προς τη
λειτουργία των δικαστηρίων και την απονομή της δικαιοσύνης και δεν
υπερβαίνουν τα όρια πέραν των οποίων αυτές ισοδυναμούν με άμεση ή έμμεση
κατάλυση του δικαιώματος παροχής δικαστικής προστασίας (ΑΕΔ 33/1995,
ΣτΕ Ολομ. 3087/2011, Ολομ. 1583/2010, 2531/2005 7μ. κ.ά.). Περαιτέρω,
σύμφωνα με το άρθρο 46 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8) η αίτηση ακυρώσεως
ασκείται, αν δεν ορίζεται διαφορετικά, μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών που
αρχίζει από την επομένη της κοινοποίησης της προσβαλλόμενης πράξης ή της
δημοσίευσής της, αν την τελευταία επιβάλλει ο νόμος ή, διαφορετικά από τότε
που ο αιτών έλαβε πλήρη γνώση της πράξης (παρ. 1).
Επειδή, όπως έχει κριθεί, υπό το καθεστώς περιβαλλοντικής αδειοδότησης
έργων και δραστηριοτήτων των ν. 1650/1986 και 3010/2002, η δημοσιοποίηση
της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων κατά τους όρους της Κ.Υ.Α.
75308/5512/1990 (Β. 691), αρχικώς, και κατά τους όρους της Κ.Υ.Α. Η.Π.
37111/2021/26.9.2003 (Β΄ 1391), ακολούθως, δεν αρκούσε καθ’ εαυτή για να
κριθεί ότι υπήρχε πλήρης γνώση της απόφασης εκ μέρους των αιτούντων (ΣτΕ
2173/2002 Ολομ., 3520/2006 Ολομ., 673/2010 Ολομ., 1815/2016, 2006/2015,
3224/2014, 4317/2013, 4150/2011, 2474/2010, 1793/2009, 1665/2009 κ.ά.).
Επειδή, στο άρθρο 19 του ν. 4014/2011 “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων
και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
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Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής”, προβλέπεται η
ενημέρωση και η συμμετοχή του κοινού στη δημόσια διαβούλευση, κατά τη
διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων του
νόμου, με τη δε παρ. 9 του ίδιου άρθρου χορηγήθηκε εξουσιοδότηση στους
Υπουργούς Περιβάλλοντος και Εσωτερικών για την έκδοση απόφασης για την
εξειδίκευση της ως άνω διαδικασίας. Με την παρ. 9 του άρθρου 30 του ίδιου
νόμου ορίστηκε ότι μέχρι την έκδοση της ως άνω κοινής υπουργικής
απόφασης διατηρούνται σε ισχύ οι υφιστάμενες διατάξεις που αφορούν στις
γνωμοδοτήσεις φορέων και στη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα δε με τις διατάξεις αυτές (άρθρο 4
της Κ.Υ.Α. Η.Π. 37111/2021/26.9.2003) η διαδικασία αυτή ενεργοποιείται με
την ανάρτηση στο Κατάστημα της οικείας Νομαρχίας (Περιφέρειας) και με τη
δημοσίευση στον τοπικό τύπο ανακοίνωσης των στοιχείων του έργου και
πρόσκλησης προς κάθε ενδιαφερόμενο να λάβει γνώση και να διατυπώσει τις
απόψεις του επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου. Κατ’
εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης της παρ. 9 του άρθρου 19 του ν.
4014/2011 εκδόθηκε η κοινή απόφαση 1649/45/2014 των Υπουργών
Περιβάλλοντος και Εσωτερικών (Β΄ 45/15.1.2014), με την οποία εξειδικεύτηκε
η προβλεπόμενη στο άρθρο 19 του ν. 4014/2011 διαδικασία δημόσιας
διαβούλευσης επί των φακέλων των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων
(άρθρο 5), η οποία, ειδικώς για το κοινό, ενεργοποιείται με την ανάρτηση στην
ιστοσελίδα και στο Κατάστημα της οικείας Περιφέρειας καθώς και με τη
δημοσίευση στον τοπικό τύπο ανακοίνωσης των στοιχείων του έργου και
πρόσκλησης προς κάθε ενδιαφερόμενο να λάβει γνώση και να διατυπώσει τις
απόψεις του επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου (άρθρο
5 παρ. 5). Περαιτέρω, στο άρθρο 19α του ν. 4014/2011 ορίζονται τα εξής:
“Ανάρτηση ΑΕΠΟ στο διαδίκτυο 1. Μετά την έγκριση από την αρμόδια
περιβαλλοντική αρχή, η ΑΕΠΟ, η απόφαση ανανέωσης, παράτασης ισχύος ή
τροποποίησης της αναρτώνται υποχρεωτικά, επί ποινή ακυρότητας, εντός
ενός μηνός από την έκδοση της αντίστοιχης απόφασης, σε ειδικά προς τούτο
καταχωρισμένο δικτυακό τόπο, ο οποίος ιδρύεται προκειμένου να αποκτήσει
κάθε ενδιαφερόμενος πλήρη, λεπτομερή και ανεμπόδιστη πρόσβαση και γνώση
των εν λόγω αποφάσεων που αφορούν έργα και δραστηριότητες της
κατηγορίας Α`. Με την ανάρτηση της ΑΕΠΟ στον ειδικό αυτό δικτυακό τόπο, η
οποία αντιστοιχεί με επιβαλλόμενη από το νόμο δημοσίευση, τεκμαίρεται η
πλήρης γνώση για κάθε ενδιαφερόμενο προκειμένου να ασκήσει είτε αίτηση
ακυρώσεως είτε οποιοδήποτε άλλο ένδικο βοήθημα. 2. Με απόφαση των
Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ρυθμίζονται τα θέματα
σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία του δικτυακού τόπου στον οποίο
λαμβάνει χώρα η κεντρική ανάρτηση των πράξεων αυτών, με τη δημιουργία
και τήρηση κεντρικού αρχείου, με τη συλλογή, ταξινόμηση, καταχώριση και
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επεξεργασία προς ανάρτηση των ΑΕΠΟ, την έκδοση κωδικού αριθμού
διαδικτυακής ανάρτησης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια”. Κατ’
εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η κοινή απόφαση των
Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 21938/2012 “Ίδρυση και
λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης ή
τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 19α του Νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ
Α/209/ 2011)” (Β΄ 1470/13.5.2012), στην οποία ορίζονται τα εξής: “Άρθρο 1
Ίδρυση και λειτουργία δικτυακού τόπου. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 19α του ν. 4014/2011 (Α` 209), ιδρύεται ειδικός δικτυακός τόπος στη
δικτυακή διεύθυνση aepo.ypeka.gr, στον οποίο αναρτώνται μετά την έγκριση
τους από τις αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές, οι Αποφάσεις Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που αφορούν έργα και δραστηριότητες της
κατηγορίας Α, καθώς και οι αποφάσεις ανανέωσης, παράτασης ισχύος ή
τροποποίησης τους, προκειμένου κάθε ενδιαφερόμενος να αποκτήσει πλήρη,
λεπτομερή και ανεμπόδιστη πρόσβαση και γνώση των εν λόγω αποφάσεων. Η
ανάρτηση είναι υποχρεωτική, επί ποινή ακυρότητας και γίνεται εντός ενός
μηνός από την έκδοση της αντίστοιχης απόφασης. Με την ανάρτηση της ΑΕΠΟ
στον ειδικό δικτυακό τόπο, η οποία αντιστοιχεί με την επιβαλλόμενη από τον
νόμο δημοσίευση, τεκμαίρεται η πλήρης γνώση για κάθε ενδιαφερόμενο,
προκειμένου να ασκήσει είτε αίτηση ακυρώσεως είτε οποιοδήποτε άλλο ένδικο
βοήθημα. Άρθρο 2 Κεντρικό Ηλεκτρονικό Αρχείο Αποφάσεων Στον εν λόγω
δικτυακό τόπο τηρείται κεντρικό ηλεκτρονικό αρχείο των αποφάσεων, με την
έκδοση κωδικού αριθμού διαδικτυακής ανάρτησης. Κάθε ανάρτηση
συνοδεύεται από το κείμενο της διοικητικής πράξης και τα δεδομένα που
περιγράφουν την απόφαση. Ο δικτυακός τόπος θα παρέχει τη δυνατότητα
ταξινόμησης και αναζήτησης των αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια επιλογής
που θα προσδιορίζονται από τα μεταδεδομένα της κάθε διοικητικής πράξης.
Στα πλαίσια της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων, ο
ειδικός δικτυακός τόπος θα πρέπει να συνεργάζεται με άλλους δικτυακούς
τόπους καταχώρισης διοικητικών αποφάσεων, όπως για παράδειγμα το
ΔΙΑΥΓΕΙΑ, προκειμένου να απλουστεύεται η διαδικασία ανάρτησης και να
αποφεύγονται οι πολλαπλές καταχωρήσεις των ίδιων δεδομένων και κατά
συνέπεια, η τήρηση πολλαπλών αρχείων και Μητρώων. Στον εν λόγω δικτυακό
τόπο θα αναρτούν αποφάσεις εξουσιοδοτημένοι χρήστες, που είναι υπάλληλοι
του ΥΠΕΚΑ, καθώς και υπάλληλοι των αποκεντρωμένων διοικήσεων της
χώρας. Η διαχείριση και η εποπτεία λειτουργίας του δικτυακού τόπου
παρέχεται από την αρμόδια Υπηρεσία Πληροφορικής του ΥΠΕΚΑ. Την ευθύνη
εφαρμογής της ηλεκτρονικής υπηρεσίας των καταχωρήσεων ΑΕΠΟ από τις
αρμόδιες διευθύνσεις των αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας, έχει η
αρμόδια θεματική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ. Όλες οι αρμόδιες
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Υπηρεσίες που εμπλέκονται στην ανάρτηση των ΑΕΠΟ οφείλουν να
μεριμνήσουν για την εφαρμογή της παρούσης...”. Εξάλλου, στον ν. 3861/2010
“Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις.” (Α΄ 112) ορίζεται ότι στον
δικτυακό τόπο του προγράμματος “Διαύγεια” αναρτώνται, μεταξύ άλλων, οι
“ατομικές διοικητικές πράξεις, η δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από
ειδική διάταξη νόμου” (άρθρο 2 παρ. 4 περ. 22).
9. Επειδή με τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 19α του ν. 4014/2011
καθιερώνεται η δημοσιοποίηση όλων των αποφάσεων έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων που αφορούν έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας
Α` με την ανάρτηση αυτών σε ειδικό δικτυακό τόπο (https://aepo.ypeka.gr),
εντός ενός μηνός από την έκδοση της απόφασης. Η ανάρτηση αυτή
περιλαμβάνει το πλήρες κείμενο της ΑΕΠΟ και τα ουσιώδη στοιχεία, που
καθιστούν δυνατό τον εντοπισμό της απόφασης, συγκεκριμένα δε, όπως
προκύπτει από τον εν λόγω δικτυακό τόπο, τον τίτλο της απόφασης, την
εκδούσα αρχή, την κατηγορία του έργου (Α1 ή Α2), την ομάδα στην οποία
ανήκει, κατά την ταξινόμηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 “Κατάταξη
δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και
υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν. 4014/21.9.2011
(ΦΕΚ 209/Α/2011)” (Β΄ 21) και τον φορέα. Ο δικτυακός τόπος παρέχει,
εξάλλου, τη δυνατότητα ταξινόμησης και αναζήτησης των αποφάσεων με
πολλαπλά κριτήρια επιλογής που προσδιορίζονται από τα ως άνω στοιχεία της
κάθε ΑΕΠΟ. Η κατά τα ως άνω δημοσιοποίηση των ΑΕΠΟ έργων και
δραστηριοτήτων Α΄ κατηγορίας συνιστά, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου
19α του ν. 4014/2011, δημοσίευση επιβαλλόμενη από τον νόμο, και δημιουργεί
τεκμήριο πλήρους γνώσης για κάθε ενδιαφερόμενο προκειμένου να ασκήσει
αίτηση ακυρώσεως, ήτοι από την κατά τα ανωτέρω ανάρτηση της ΑΕΠΟ
ξεκινά η κατά το άρθρο 46 παρ. 1 του π.δ. 18/1989 προθεσμία για την άσκηση
αιτήσεως ακυρώσεως κατά της πράξης αυτής. Κατά τη γνώμη του Τμήματος
με την παρούσα σύνθεση, η ανάρτηση των ΑΕΠΟ έργων και δραστηριοτήτων
Α΄ κατηγορίας στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος με τις
ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές και με το ανωτέρω περιεχόμενο, σε
συνδυασμό με την προβλεπόμενη στο άρθρο 19 του ν. 4014/2011 ενημέρωση
του κοινού και τη δημόσια διαβούλευση επί του περιεχομένου των μελετών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο στάδιο που προηγείται της έκδοσης της
ΑΕΠΟ, καθώς και με την προβλεπόμενη στον ν. 3861/2010 ανάρτηση των
ΑΕΠΟ στον δικτυακό τόπο του προγράμματος “Διαύγεια”, καθιστά τον
προβλεπόμενο στο άρθρο 19α του ν. 4014/2011 τρόπο δημοσίευσης των ΑΕΠΟ
έργων και δραστηριοτήτων Α΄ κατηγορίας πρόσφορο τρόπο πλήρους
γνωστοποίησης του περιεχομένου τους. Θεμιτώς, επομένως, με την
προαναφερθείσα δημοσίευση συνάγεται, κατά τους ορισμούς του νόμου,
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τεκμήριο γνώσης από τους ενδιαφερόμενους του περιεχομένου της
δημοσιευθείσας ΑΕΠΟ και, συνεπώς, από την επομένη της ανάρτησης της
ΑΕΠΟ στον δικτυακό χώρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή, σε
περίπτωση που η ΑΕΠΟ έχει αναρτηθεί και στο δικτυακό χώρο του
προγράμματος “Διαύγεια”, από την επομένη της τελευταίας από τις δύο
αναρτήσεις, αρχίζει η προθεσμία για την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
10. Επειδή, η πρώτη προσβαλλόμενη απόφαση έγκρισης δημιουργίας του
καταλύματος και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αυτού εκδόθηκε στις
8.8.2014, η δε αίτηση ακυρώσεως ασκήθηκε στις 19.2.2016, ήτοι, μετά την
παρέλευση 1 έτους και 6 μηνών. Η απόφαση αυτή αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ
στις 11.8.2014 και στον δικτυακό τόπο https://aepo.ypeka.gr του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στον οποίο αναφέρεται η
ανωτέρω διάταξη του άρθρου 19α του ν. 4014/2011, στις 8.9.2014. Εξάλλου,
στις 2.8.2013, είχε δημοσιευθεί πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο να λάβει
γνώση και να διατυπώσει τις απόψεις του επί της μελέτης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων του έργου στην τοπική εφημερίδα «Κοινή Γνώμη». Περαιτέρω,
κατά τα προβαλλόμενα με την αίτηση ακυρώσεως, οι αιτούντες έλαβαν γνώση
της προσβαλλόμενης απόφασης στις 22.12.2015, όταν αντιλήφθηκαν την
εκτέλεση των εργασιών για τη λειτουργική σύνδεση του χώρου του Σύνθετου
Τουριστικού Καταλύματος. Η παρεμβαίνουσα εταιρεία προβάλλει με το
δικόγραφο της παρεμβάσεως ότι η κρινόμενη αίτηση ακυρώσεως, καθ’ ό μέρος
στρέφεται κατά της πρώτης προσβαλλόμενης απόφασης, είναι εκπρόθεσμη,
διότι, μεταξύ άλλων, ασκήθηκε μετά την πάροδο 60 ημερών από την
ανάρτηση της απόφασης αυτής στον δικτυακό τόπο https://aepo.ypeka.gr.
Κατά τη γνώμη του Τμήματος με την παρούσα σύνθεση, η αίτηση ακυρώσεως,
καθ’ ό μέρος στρέφεται κατά της πρώτης προσβαλλόμενης απόφασης, πρέπει
να απορριφθεί, ενόψει όσων εκτέθηκαν στη σκέψη 9, ως εκπροθέσμως
ασκηθείσα, εφόσον ασκήθηκε πολύ μετά την πάροδο της εξηκονθήμερης
προθεσμίας του άρθρου 46 παρ. 1 του π.δ. 18/1989 από την ανάρτηση της
απόφασης αυτής, στις 8.9.2014, στον δικτυακό τόπο https://aepo.ypeka.gr του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δοθέντος ότι
της ανάρτησης αυτή είχε προηγηθεί ανάρτηση στον δικτυακό χώρο του
προγράμματος “Διαύγεια” πριν δε από την έκδοση της προσβληθείσας
απόφασης είχε τηρηθεί η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης επί του
περιεχομένου της οικείας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ενόψει,
όμως, της σπουδαιότητας του ανωτέρω ζητήματος, το οποίο αφορά στο
χρονικό σημείο έναρξης της προθεσμίας για την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως
κατά των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων έργων και
δραστηριοτήτων Α΄ κατηγορίας, το Τμήμα, υπό την παρούσα σύνθεση, κρίνει
ότι η υπόθεση πρέπει να παραπεμφθεί στην επταμελή σύνθεση του Τμήματος,
σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 5 του π.δ. 18/1989, να ορισθεί δε νέα δικάσιμος
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η 4.10.2017 και εισηγητής ο Πάρεδρος Χρήστος Παπανικολάου.
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