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ΣTE 2588/2020 [ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΤΕΚΜΑΙΡΟΜΕΝΗ
ΣΙΩΠΗΡΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΣΤΕΡΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΈΝΤΑΞΉΣ ΤΟΥ ΣΕ ΖΩΝΗ Α' ΑΠΟΛΥΤΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ]
Περίληψη
- Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 19 του ν. 3028/2002, ο Υπουργός Πολιτισμού και
Αθλητισμού οφείλει να εξετάσει το σχετικό αίτημα που υποβάλλεται δυνάμει της
διάταξης αυτής και να αποφανθεί επ’ αυτού, δηλαδή να εκδώσει απόφαση με την
οποία να διαπιστώνει αν συντρέχει περίπτωση καταβολής αποζημίωσης καθώς και το
ύψος αυτής ή αν το ακίνητο πρέπει να απαλλοτριωθεί.
Συνεπώς, η Διοίκηση είχε υποχρέωση να επιληφθεί και να εξετάσει την από
4.7/17.7.2018 αίτηση των αιτούντων ως προς τη συνδρομή ή μη των προϋποθέσεων
του άρθρου 19 του ν. 3028/2002 και να κρίνει, περαιτέρω, αν συντρέχουν οι
προβλεπόμενες στις διατάξεις του άρθρου αυτού προϋποθέσεις για την αποζημίωσή
τους λόγω στέρησης της εκμετάλλευσης του ακινήτου τους, αξιολογώντας, βέβαια,
προς τούτο, τα κριτήρια του νόμου, το νομικό καθεστώς της περιοχής και
τα προσκομισθέντα από τους αιτούντες στοιχεία. Υπό τα δεδομένα, αυτά, η
προσβαλλόμενη σιωπηρή άρνηση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού να
αποφανθεί επί του ανωτέρω συγκεκριμένου αιτήματος και επί του οποίου δεν έχει ήδη
επιληφθεί, συνιστά παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας, κατά τα βασίμως
προβαλλόμενα με την κρινόμενη αίτηση, και πρέπει, ως εκ τούτου, η παράλειψη αυτή
να ακυρωθεί. H δε υπόθεση πρέπει να αναπεμφθεί στη Διοίκηση, προκειμένου να
εξετάσει κατ’ ουσίαν την υπόθεση και να αποφανθεί, με ειδική αιτιολογία, αν
συντρέχει νόμιμη περίπτωση ικανοποίησης του αιτήματος αποζημίωσης των
αιτούντων για την προβαλλόμενη στέρηση της χρήσης του επίμαχου ακινήτου και, σε
καταφατική περίπτωση, να καθορίσει το ύψος της αποζημίωσης.
Πρόεδρος: Π. Ευστρατίου
Εισηγητής: Θ. Ζιάμου
Το πλήρες κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί αμέσως μετά την καθαρογραφή του
από το Δικαστήριο.
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