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ΣτΕ 2787/2017 [Νόμιμη ΑΕΠΟ έργου
δεματοποίησης και προσωρινής αποθήκευσης
απορριμάτων]
Περίληψη
- Ως χώρος προσωρινής αποθήκευσης νοείται ο χώρος όπου αποθηκεύονται
προσωρινά απορρίμματα, είτε μέχρι ένα έτος, πριν από τη διάθεσή τους σε
εγκεκριμένο Χ.Υ.Τ.Α., είτε μέχρι τρία έτη, πριν από τη μεταφορά τους σε εγκεκριμένη
μονάδα επεξεργασίας. Αρκεί η πράξη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των χώρων
προσωρινής αποθήκευσης να προβλέπει τη διάρκεια λειτουργίας της μονάδας, ένα
έτος ή τρία έτη, ανάλογα με τον τελικό αποδέκτη των απορριμμάτων, ΧΥΤΑ ή μονάδα
επεξεργασίας. Η έλλειψη δε ρητής πρόβλεψης περί μεταφοράς των απορριμμάτων σε
συγκεκριμένο χώρο οριστικής διάθεσης ή επεξεργασίας δε μετατρέπει τη
περιβαλλοντική αδειοδότηση σε έγκριση περιβαλλοντικών όρων για Χ.Υ.Τ.Α., εφόσον,
από τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, προκύπτει ο τελικός αποδέκτης των
απορριμμάτων.
Δεδομένου ότι το επίμαχο έργο αφορά εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης
απορριμμάτων, όπως άλλωστε απαιτεί και ο πρώτος όρος της εγκριτικής πράξης του
Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, η προσβαλλόμενη πράξη δε παραβιάζει τις
διατάξεις του άρθρου 24 του Συντάγματος για την προστασία του περιβάλλοντος
ούτε στις διατάξεις του ν. 3028/2002, είναι δε, κατά τούτο επαρκώς αιτιολογημένη.
Συνεπώς ο περί του αντιθέτου λόγος ακυρώσεως πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος.
Ο προβαλλόμενος λόγος ότι οι προσβαλλόμενες πράξεις έχουν εκδοθεί κατά
παράβαση της περί παύσης λειτουργίας του Χ.Α.Δ.Α., δεδομένου ότι στο χώρο Χ.Α.Δ.Α.
δεν επιτρέπεται καμία άλλη λειτουργία, πλην των εργασιών περιβαλλοντικής
αποκατάστασής του, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, πολλώ δε μάλλον όταν, εν
προκειμένω, στον συγκεκριμένο χώρο προβλέπεται αποκλειστικά ή για περιορισμένο
χρονικό διάστημα λειτουργία προσωρινής αποθήκευσης με δεματοποίηση των
απορριμμάτων. Εξάλλου, τόσο η προμελέτη όσο και η μελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων, της εγκατάστασης δεματοποίησης των απορριμμάτων έχουν λάβει
υπόψη τους τη διαδικασία του Χ.Α.Δ.Α., προβλέποντας ότι, μαζί με την εγκατάσταση
και τη λειτουργία της προσωρινής μονάδας αποθήκευσης, θα πρέπει να εξασφαλιστεί
η ολοκλήρωση της διαδικασίας αποκατάστασης του υφιστάμενου Χ.Α.Δ.Α. Οι
αιτούντες προβάλλουν, ως πλημμέλεια της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
την έλλειψη αναφοράς, συσχετισμού και αξιολόγησης του καθορισμού από το
Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του νομού Λακωνίας και άλλης θέσης στο
νομό, πέραν της επίδικης, για την εγκατάσταση μονάδας δεματοποίησης. Ο λόγος
αυτός είναι απορριπτέος ως αβάσιμος διότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του
φακέλου, η επίμαχη θέση είναι συμβατή με το ισχύον κατά την έκδοση της πράξης
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Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Πελοποννήσου και
συνεπώς, στο πλαίσιο αυτό έχει συνεκτιμηθεί και ο τυχόν καθορισμός και άλλης
περιοχής στο νομό Λακωνίας ως θέση εγκατάστασης μονάδας δεματοποίησης
απορριμμάτων.
Πρόεδρος: Αθ. Ράντος
Εισηγητής: Χρ. Λιάκουρας
Tο πλήρες κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί αμέσως μετά την καθαρογραφή της
από το Δικαστήριο.
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