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Κάτοικοι του παραδοσιακού οικισµού της Ναυπάκτου κατήγγειλαν στον
Συνήγορο του Πολίτη, το 2010, την εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας.
Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, µεταξύ των προϋποθέσεων νοµιµότητας µιας κεραίας,
είναι η έγκριση δοµικών κατασκευών από την υπηρεσία δόµησης του οικείου δήµου
και η χορήγηση άδειας από το Υπουργείο Πολιτισµού, όταν πρόκειται για
προστατευόµενο χώρο.
Στην συγκεκριµένη περίπτωση, οι αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου
Πολιτισµού, δεν είχαν εγκρίνει την µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και είχαν
ζητήσει την άµεση αποµάκρυνση της κεραίας, ήδη από το 2009. Επιπλέον, δεν είχε
εκδοθεί η έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την αρµόδια περιφέρεια, ούτε εκ των
υστέρων. Επίσης, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)
ενηµέρωσε τον Συνήγορο του Πολίτη ότι δεν είχε εκδοθεί σχετική άδεια και ότι είχε
επιβάλει διοικητικές κυρώσεις στην εταιρεία κινητής τηλεφωνίας.
Επειδή επρόκειτο για αυθαίρετη κατασκευή, η υπηρεσία δόµησης όφειλε να εκδώσει
απόφαση κατεδάφισης, την οποία θα έπρεπε να εκτελέσει η οικεία αποκεντρωµένη
διοίκηση. Παρά τις συνεχείς επισηµάνσεις της Αρχής, οι υπηρεσίες της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης παρέπεµψαν το αίτηµα για την εκτέλεση της
κατεδάφισης, στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων
(ΕΥΕΚΑ) του ΥΠΕΚΑ, µε το σκεπτικό ότι πρόκειται για αυθαίρετη κατασκευή που
βρίσκεται σε ιστορικό τόπο.
Ο Συνήγορος, είχε ήδη εντοπίσει τα ζητήµατα εφαρµογής των διατάξεων σχετικά
µε την αρµοδιότητα των αποκεντρωµένων διοικήσεων και της ΕΥΕΚΑ, ως προς την
εκτέλεση των αποφάσεων κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών, θεωρώντας ότι η
ΕΥΕΚΑ δεν είχε αρµοδιότητα στη συγκεκριµένη περίπτωση. Πράγµατι, η εν λόγω
υπηρεσία συντάχθηκε µε την άποψη του Συνηγόρου. Ωστόσο, η Αποκεντρωµένη
∆ιοίκηση δεν προχώρησε στην εκτέλεση της κατεδάφισης, επικαλούµενη τις διατάξεις
των νεότερων νόµων 4053/2012 και 4146/2013, που παρέχουν τη δυνατότητα
αναστολής κατεδάφισης για τις µη αδειοδοτηµένες εγκατεστηµένες κατασκευές
κεραιών. Η Αρχή υπογράµµισε ότι για να ανασταλεί η κατεδάφιση, θα πρέπει να
πληρούνται ορισµένες προϋποθέσεις που, εν προκειµένω, δεν υπήρχαν. Η
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση επιφυλάχθηκε να προβεί σε ενέργειες, µετά το πέρας της
αποκλειστικής προθεσµίας των 24 µηνών από την έναρξη ισχύος του ν.4053/12. Στη
συνέχεια, µολονότι είχε εξαντληθεί η διαδικασία, ανέπεµψε το θέµα στην αρµόδια
υπηρεσία δόµησης και στην ΕΕΤΤ για την επιβολή των διοικητικών προστίµων.
Με νέο έγγραφό της η ΕΕΤΤ πληροφόρησε την Αρχή ότι θεωρεί νόµιµη τη λειτουργία
της επίµαχης κεραίας, επικαλούµενη νεότερες αιτήσεις για χορήγηση άδειας
κατασκευής κεραίας και για έγκριση µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Ο Συνήγορος διέκοψε τη διαµεσολάβηση, επισηµαίνοντας: α) τις ασάφειες, ιδίως
σε ό, τι αφορά τα ζητήµατα της εκτέλεσης της κατεδάφισης των αυθαιρέτων
κατασκευών, που συνδέονται µε τη λειτουργία κεραιών κινητής τηλεφωνίας, β) τις
συνεχείς µεταβολές της νοµοθεσίας, γ) τη δυνατότητα υπαγωγής των αυθαιρέτων
κατασκευών που συνδέονται µε κεραίες κινητής τηλεφωνίας, σε διαδικασία
τακτοποίησης και δ) τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για την αδειοδότηση µιας
κεραίας, εκ των υστέρων. Επίσης, έκρινε τις απαντήσεις των αρµοδίων υπηρεσιών
ως αντίθετες µε τις αρχές της νοµιµότητας, της χρηστής διοίκησης και της
προστατευοµένης εµπιστοσύνης του διοικουµένου και τέλος, επισήµανε τη νοµολογία
του Συµβουλίου της Επικρατείας, σύµφωνα µε την οποία, η έγκριση περιβαλλοντικών
όρων θα πρέπει πάντα να προηγείται της εγκατάστασης και λειτουργίας ενός έργου ή
µιας δραστηριότητας.
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