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ΣτΕ 1943/2017 [Νόμιμη αδειοδότηση κεραίας
κινητής τηλεφωνίας με απλουστευμένο σύστημα
Π.Π.Δ]
Περίληψη
-Η εφαρμογή του απλουστευμένου τρόπου περιβαλλοντικής αδειοδότησης σταθμών
κεραιών που δεν επιφέρουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και, για το λόγο,
άλλωστε, αυτό, δεν έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο των έργων και
δραστηριοτήτων που υπόκεινται στη διαδικασία ειδικής εκτίμησης των
περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων κατά το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν
αντίκειται ούτε στο άρθρο 24 παρ. ι του Συντάγματος ούτε στις αρχές της πρόληψης
και της προφύλαξης, αφού οι πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, στις οποίες
υποχρεωτικώς υπάγονται οι εν λόγω σταθμοί, έχουν θεσπισθεί κανονιστικώς εκ των
προτέρων. Το απλουστευμένο αυτό σύστημα, εξάλλου, δεν αντίκειται ούτε στη
συνταγματική υποχρέωση προστασίας της δημόσιας υγείας, δεδομένου ότι, αφενός
μεν η ειδική νομοθεσία περί διεξοδικής εκτιμήσεως των επιπτώσεων από την
εκπεμπόμενη ακτινοβολία εξακολουθεί να εφαρμόζεται υποχρεωτικώς και
παραλλήλως προς τις διατάξεις περί υπαγωγής στις ΠΠΔ, αφετέρου δε διότι μεταξύ
των ΠΠΔ συμπεριλαμβάνονται ειδικές ρυθμίσεις για την απαγόρευση έκθεσης του
κοινού σε ακτινοβολία πέραν ενός ανώτατου ορίου. Ο προβαλλόμενος λόγος περί μη
επαρκούς ενημέρωσης του κοινού ως προς το συγκεκριμένο σταθμό, προβαλλόμενος,
άλλωστε, κατ’ επίκληση κοινοτικής νομοθεσίας που δεν είναι, εν προκειμένω,
εφαρμοστέα, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος.
-Η κατασκευή και λειτουργία του επίμαχου σταθμού, ο οποίος δεν θα λειτουργεί
αυτοτελώς, αλλά θα εντάσσεται σε δίκτυο ομοειδών σταθμών κατεστρωμένο
υποχρεωτικώς με γνώμονα, μεταξύ άλλων, την επάρκεια του όλου συστήματος, δεν
προϋποθέτει την εξέταση, ως εναλλακτικών λύσεων, άλλων συγκεκριμένων θέσεων
και της καταλληλόχητάς τους, αφού, άλλωστε, τέτοια εξέταση δεν είναι- αναγκαία
ούτε προκειμένου περί σταθμών κεραιών υπαγομένων κατά το παρελθόν στο πάγιο
σύστημα περιβαλλοντικής αδειοδότησης βάσει ειδικής μελέτης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων. Πρέπει, επομένως, να απορριφθεί ο λόγος ακυρώσεως, σύμφωνα με τον
οποίο η προσβαλλόμενη πράξη εκδόθηκε μη νομίμως, χωρίς να εξετασθούν
εναλλακτικές λύσεις ως προς τη θέση εγκατάστασης του επίμαχου σταθμού.
Πρόεδρος: Αθ. Ράντος
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Tο πλήρες κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί αμέσως μετά την καθαρογραφή της
από το Δικαστήριο.
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