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ΣΤΕ 2698/2018 [ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ
ΚΑΣΤΡΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ]

Περίληψη

-Από τη διάταξη περί προσωρινής οριοθετήσεως αρχαιολογικών χώρων, συνάγεται ότι
η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που προωθείται η κατάρτιση
οποιουδήποτε σχεδίου χωρικής ρυθμίσεως, όπως Γ.Π.Σ., Σ.Χ.Ο.Α.Π. ή άλλου σχεδίου
εντός των ορίων του οποίου ευρίσκεται αρχαιολογικός χώρος που δεν έχει
οριοθετηθεί. Η προσωρινή αυτή οριοθέτηση πρέπει να στηρίζεται σε επαρκή
επιστημονικά στοιχεία, ισχύει δε έως την έκδοση της υπουργικής αποφάσεως περί
οριοθετήσεως ή ανα-οριοθετήσεως του αρχαιολογικού χώρου. Για την εν λόγω
προσωρινή οριοθέτηση, πρέπει να προκύπτει από την οικεία πράξη ή από τα στοιχεία
του φακέλου η συνδροµή των προς τούτο νομίμων προϋποθέσεων.

Προβάλλεται ότι η προσβαλλόμενη πράξη εκδόθηκε κατά παράβαση των διατάξεων
του άρθρου 12 παρ. 1 και 2 του ν. 3028/2002 και κατά πλάνη περί τα πράγµατα ως
προς τη συνδροµή των αναγκαίων εκ του νόμου προϋποθέσεων για την έκδοσή της,
εφόσον δεν συνέτρεχε η κατά νόμο αναγκαία προϋπόθεση να εντάσσεται η
οριοθετούμενη περιοχή σε υπό εκπόνηση Γ.Π.Σ. ή Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ή άλλο σχέδιο χωρικής
ρυθμίσεως. Ο λόγος αυτός ακυρώσεως πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιµος, δεδομένου
ότι, όπως προκύπτει από τα εκτιθέμενα στην προηγούμενη σκέψη στοιχεία του
φακέλου, κατά τον χρόνο εκδόσεως της προσβαλλομένης πράξεως, ήταν σε εξέλιξη
διαδικασία προωθήσεως σχεδίου προεδρικού διατάγματος σχετικά με τον καθορισµό
των όρων και περιορισµών δοµήσεως κατά τομείς στο παραδοσιακό τµήμα της
πόλεως Ναυπάκτου, που αποτελεί διαδικασία χωρικής ρυθμίσεως.

Προβάλλεται ότι δεν υπήρξαν επαρκή επιστημονικά στοιχεία για την πιθανολόγηση
της υπάρξεως αρχαίων μνηµείων στην οριοθετούμενη περιοχή, η οποία περιλαµβάνει
µείζονα έκταση της πόλεως της Ναυπάκτου, το σύνολο, δηλαδή, του ιστορικού
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κέντρου, ούτε βεβαιώνεται ότι ενδέχεται στο µέλλον να εντοπισθούν νέα
αρχαιολογικά δεδοµένα στην εν λόγω περιοχή και ότι, κατά τούτο, η προσβαλλόμενη
πράξη είναι αναιτιολόγητη, άλλως έχει εκδοθεί κατά πλάνη περί τα πράγματα. Από τα
στοιχεία, όμως, του φακέλου προκύπτει ότι κατά την ανέλεγκτη ακυρωτικώς τεχνική
κρίση της Διοίκησης, ο οριοθετηθείς, προσωρινά µε την προσβαλλόμενη πράξη,
αρχαιολογικός χώρος περιλαμβάνει την εντός των τειχών πόλη του κάστρου
Ναυπάκτου, τον περιβάλλοντα το κάστρο χώρο, καθώς και τμήμα του παραδοσιακού
οικισμού εκτός των τειχών, όπου έχουν εντοπισθεί στο υπέδαφος σημαντικές
παλαιοχριστιανικές και βυζαντινές αρχαιότητες, κατά τη διάρκεια σωστικών
ανασκαφών της αρµόδιας Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, η ένταξή τους δε στην
οριοθέτηση, επί τη βασει έρευνας πεδίου, γεωγραφικών συντεταγμένων και σχετικού
διαγράμµατος, η οποία αποβλέπει στην προστασία της παλαιοχριστιανικής,
βυζαντινής και µεταβυζαντινής πόλεως της Ναυπάκτου, επιτρέπει την ανάδειξη και
προστασία τους σε ιστορική, αισθητική και λειτουργική ενότητα. Συνεπώς,
συντρέχουν, στην προκειµένη περίπτωση, οι διαγραφόµενες στα άρθρα 2 περ. γ και 12
παρ. 2 του ν. 3028/2002 προϋποθέσεις για την έκδοση της προσβαλλομένης
αποφάσεως, τα δε περί του αντιθέτου προβαλλόμενα είναι απορριπτέα ως αβάσιμα.

Πρόεδρος: Αθ. Ράντος
Εισηγητής: Ε. Μουργιά

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