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ΣΤΕ 2881/2017 [ΝΟΜΙΜΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΕΠΟ
ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ]
Περίληψη
-Κατά τον χρόνο έκδοσης της ανακληθείσας ΑΕΠΟ δεν είχε τεθεί υπόψη της αρμόδιας
αρχαιολογικής υπηρεσίας, για τη διατύπωση της κατά νόμον γνώμης της ή και της
έγκρισής της κατά το άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 3028/2002, αλλά και του οργάνου που
εξέδωσε την ΑΕΠΟ ότι ο επίμαχος σταθμός βάσης κεραίας κινητής τηλεφωνίας
βρίσκεται σε θέση που έχει οπτική επαφή με μεταβυζαντινές εκκλησίες που
προστατεύονται από τις διατάξεις του ν. 3028/2002, με αποτέλεσμα η μεν αρμόδια
ΕΒΑ να διατυπώσει, κατά πλάνη περί τα πράγματα, θετική γνώμη και να εγκρίνει την
εγκατάσταση και λειτουργία της κεραίας στη συγκεκριμένη θέση, ο δε Γενικός
Γραμματέας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στηριζόμενος και στη γνώμη αυτή, να
εκδώσει την ΑΕΠΟ.
-Κατόπιν σχετικής καταγγελίας, η αρχαιολογική υπηρεσία ανακάλεσε την
προηγηθείσα θετική γνώμη της, επειδή η εγκατάσταση της κεραίας στη συγκεκριμένη
θέση βλάπτει τα μνημεία καθώς βρίσκεται σε οπτική επαφή με αυτά. Υπό τα ανωτέρω
δεδομένα, νομίμως με την πρώτη προσβαλλόμενη πράξη του Περιφερειάρχη Νοτίου
Αιγαίου ανακλήθηκε η απόφασή του περί έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σε
συμμόρφωση άλλωστε και προς τον σχετικό όρο Ζ΄ της ΑΕΠΟ είχε εκδοθεί με βάση
στοιχεία τα οποία δεν ανταποκρινόταν στην υφιστάμενη πραγματική κατάσταση, όλοι
δε οι περί του αντιθέτου προβαλλόμενοι ισχυρισμοί, με τους οποίους πλήττονται οι
αιτιολογίες της ανακλητικής απόφασης του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, πρέπει να
απορριφθούν ως αβάσιμοι.
-Ανεξαρτήτως του ζητήματος αν στην προκειμένη περίπτωση δεν αρκούσε η γνώμη,
αλλά απαιτείτο έγκριση της αρχαιολογικής υπηρεσίας σύμφωνα με τον αρχαιολογικό
νόμο λόγο της γειτνίασης του σταθμού με τα μνημεία (άρθρο 10 παρ. 3 του ν.
3028/2002), ο ειδικότερος ισχυρισμός της αιτούσας, με τον οποίο προβάλλεται ότι η
γνώμη της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας δεν είναι δεσμευτική για τον όργανο
που εκδίδει την ΑΕΠΟ, είναι απορριπτέος, διότι στην παρ. Ζ΄ της ΑΕΠΟ είχε
επιπροσθέτως τεθεί, ως όρος για την έκδοση και τη συνέχιση της ισχύος της, η
ανεπιφύλακτη αποδοχή της λειτουργίας της κεραίας από τις συναρμόδιες υπηρεσίες.
Πρόεδρος: Αγγ. Θεοφιλοπούλου
Εισηγητής: Δ. Βασιλειάδης
Το πλήρες κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί αμέσως μετά την καθαρογραφή της
από το Δικαστήριο.
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