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ΣΤΕ 2571/2018 [ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ
ΑΕΠΟ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ]
Περίληψη

-Ενόψει της απαιτούμενης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3028/2002,
έγκρισης δραστηριότητας πλησίον αρχαίων ή νεώτερων μνημείων, που αποσκοπεί
στην επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα προστασία πολιτιστικών αγαθών και αποτελεί
προαπαιτούμενο για τη χορήγηση κάθε άλλης άδειας προβλεπόμενης από την κείμενη
νομοθεσία, η χορήγηση της εγκρίσεως αυτής απαιτείται σε κάθε περίπτωση που
εκδίδονται άδειες από άλλες, πλην του Υπουργού Πολιτισμού, αρμόδιες αρχές τόσο
για την έναρξη όσο και για τη συνέχιση ενός έργου ή μιας δραστηριότητας.

Μιά τέτοια περίπτωση, όπου απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Υπουργού
Πολιτισμού, αποτελεί και η παράταση της διάρκειας ισχύος της αποφάσεως
εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων, με την έκδοση διαπιστωτικής πράξεως της
Διοίκησης, με την οποία βεβαιώνεται η εκπλήρωση των προβλεπόμενων εκ του νόμου
ουσιαστικών προϋποθέσεων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η μη μεταβολή
των δεδομένων, επί των οποίων στηρίχθηκε η έγκριση των αρχικών περιβαλλοντικών
όρων του έργου, εφόσον η παράταση αφορά έργο ή δραστηριότητα πλησίων αρχαίων
ή νεώτερων μνημείων. Και τούτο ανεξαρτήτως του εάν για την αρχική έγκριση
περιβαλλοντικών όρων είχε δοθεί προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού,
δεδομένου ότι, σύμφωνα με όσα εκτίθενται ανωτέρω, η πρόκληση δυσμενών
επιπτώσεων στα προστατευόμενα μνημεία δεν συναρτάται μόνο με το επίμαχο έργο ή
τη δραστηριότητα, αλλά και με την εκτίμηση των υφισταμένων στην περιοχή
συνθηκών.

Ενόψει όμως του ότι κατά τον χρόνο εκδόσεως της επίδικης διαπιστωτικής πράξεως
είχε λήξει η ισχύς της αποφάσεως, με την οποία είχε εγκριθεί η μελέτη
περιβαλλοντικών όρων του έργου από πλευράς αρχαιολογικής νομοθεσίας, κλονίζεται
το νόμιμο έρεισμα τόσο της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής,
με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας της επίμαχης μονάδας,
όσο και της θεωρούμενης ως συμπροσβαλλόμενης διαπιστωτικής πράξεως της
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Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Για τον λόγο αυτό, πρέπει να ακυρωθούν οι προσβαλλόμενες πράξεις, η εξέταση δε
των προβαλλόμενων με το δικόγραφο της αιτήσεως ακυρώσεως και των προσθέτων
λόγων παρέλκει ως αλυσιτελής.

Πρόεδρος: Αθ. Ράντος
Εισηγητής: Μ.Ε. Παπαδημήτρη

Το πλήρες κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί αμέσως μετά την καθαρογραφή του
από το Δικαστήριο.

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

