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ΣτΕ 1895/2017 [Παράνομη ΑΕΠΟ
πυρηνελαιουργείου λόγω μη εξέτασης της
καταλληλότητας της θέσης εγκατάστασης]
Περίληψη
-Η προσβαλλόμενη α.ε.π.ο εκδόθηκε με την αντίληψη ότι το επίμαχο πυρηνελαιουργείο
εγκαταστάθηκε και λειτουργεί νομίμως σε θέση, η οποία είναι δεδομένη, βάσει των
περιβαλλοντικών όρων που εγκρίθηκαν την απόφαση και ανανεώθηκαν το 2002. Η
αντίληψη όμως αυτή είναι εσφαλμένη διότι, όπως κρίθηκε με τις αποφάσεις του
ΣΕ 2184/2005 και 2167/2008, η εγκατάσταση και η λειτουργία της επίδικης μονάδας,
αντιστοίχως, δεν ήσαν νόμιμες διότι επετράπησαν χωρίς να σταθμισθεί το γεγονός
ότι η θέση εγκαταστάσεως εμπίπτει σε προστατευόμενη περιοχή Natura και σε
περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, και ότι μετά την έκδοση της αποφάσεως ΣΕ
2184/2005 η Διοίκηση δεν μπορούσε να περιορισθεί στην έγκριση “συμπληρωματικών”
περιβαλλοντικών όρων, αλλά όφειλε να εξετάσει προεχόντως “αν η λειτουργία της
μονάδας αυτής στη συγκεκριμένη θέση είναι συμβατή με το χαρακτήρα της
περιοχής”, ως εκ τούτου δε με την απόφαση ΣΕ 2167/2008 ακυρώθηκε η άδεια
λειτουργίας της μονάδας.
-Εν όψει τούτων η Διοίκηση δεν μπορούσε να θεωρήσει ως δεδομένη την επιλογή της
θέσεως εγκαταστάσεως της μονάδας, όφειλε δε να ερευνήσει εξ υπαρχής το ζήτημα
της καταλληλότητας της θέσεως εγκαταστάσεως της μονάδας κατόπιν έρευνας
εναλλακτικών λύσεων και ως προς τη θέση εγκαταστάσεως, προς τούτο δε όφειλε
κατ' αρχήν να τηρήσει τη διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και
αξιολόγησης. Υπό την εκδοχή δε ότι, για λόγους οικονομίας, ήθελε προκρίνει την
έγκριση περιβαλλοντικών όρων κατόπιν υποβολής Μ.Π.Ε., όφειλε
κατά την έκδοση της σχετικής α.ε.π.ο. να εφαρμόσει όλα τα κριτήρια τα
οποία λαμβάνονται υπ' όψη για την ΠΠΕΑ, ιδίως ως προς το κατ' αρχήν επιτρεπτό της
δραστηριότητας και την καταλληλότητα της θέσεως εγκαταστάσεως, και αποτελούν
αντικείμενο της συνολικής εκτιμήσεως της Διοικήσεως που διαμορφώνεται βάσει της
υποβαλλομένης M.Π.E. Επιπλέον δε όφειλε να τηρήσει τις διατυπώσεις δημοσιότητας
της Μ.Π.Ε., η μη δημοσιοποίηση της οποίας αποτελεί παράλειψη ουσιώδους τύπου της
διαδικασίας που επιφέρει και αυτοτελώς την ακυρότητα της α.ε.π.ο.
Πρόεδρος: Ν. Ρόζος
Εισηγητής: Θ. Αραβάνης
Tο πλήρες κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί αμέσως μετά την καθαρογραφή της
από το Δικαστήριο.
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