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ΣτΕ 1984/2017 [Μη νόμιμες ενέργειες για την
αποκατάσταση του καμένου δάσους Καϊάφα]
Περίληψη
-Από το σύνολο των στοιχείων του φακέλου προκύπτει ότι η εγκριθείσα με την
προσβαλλόμενη πράξη μελέτη για την υλοτομία του ξυΧωδους όγκου που νεκρώθηκε
από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2007 στην περιοχή του δάσους Καϊάφα αποκλίνει
ουσιωδώς από την μελέτη για τον υπολογισμό του αριθμού των προς υλοτομία
δένδρων στην ίδια περιοχή, την οποία διαβίβασε στο Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ το
Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τελολογίας Δασικών
Προϊόντων του ΕΘΙΑΓΕ. Ειδικότερα, κατά τη μελέτη του ΙΜΔΟ, ο συνολικός ξυλώδης
όγκος προς υλοτομία είναι περίπου 4.28Ο m3 πρoτείνεται δε ο όγκος που θα
υλοτομηθεί να περιορισθεί σε 2.140 m3, ενώ σύμφωνα με τον πίνακα υλοτομίας της
εγκεκριμένης με την προσβαλλόμενη πράξη μελέτης, ο συνολικός ξυλώδης όγκος που
θα υλοτομηθεί ανέρχεται σε 8.441 m3. Περαιτέρω, οι μελέτες που εγκρίθηκαν με τις
3009/14-12-2007 και 1950/100/14-1-2008 προσβαλλόμενες πράξεις στηρίζονται στις
παραδοχές της ως άνω 3009/14-12-2007 πράξεως για τον προς υλοτομία ξυλώδη
όγκο. Στην 1950/100/14-1-2008 προσβαλλομένη δε, δεν τίθενται οι αναγκαίοι για την
προστασία της περιοχής όροι και περιορισμοί, κατά την εκτέλεση των εργασιών
υλοτομίας, μεταφοράς και απομακρύνσεως της ξυλείας, καθώς και κατά την εκτέλεση
ρών εργασιών του επόμενου σταδίου, που περιλαμβάνουν βαθμίδωση του επικλινούς
εδάφους με ξερολιθιά και κατασκευή κλαδοδεμάτων για τη συγκράτηση της άμμου.
Σχετικοί περιορισμοί ετέθησαν το πρώτον στη μελέτη για την αναδάσωση της
ανωτέρω περιοχής, η οποία εγκρίθηκε με την τρίτη προσβαλλόμενη
19519/785/20-3-2008 πράξη, κατόπιν των διαπιστώσεων της αυτοψίας που
πραγματοποιήθηκε, κατά τα προεκτεθέντα, στις 28 και 29 Φεβρουάριου 2008 από το
ΙΜΔΟ, με την ιδιότητα του τεχνικού συμβούλου του Δημοσίου, για την αποκατάσταση
του τοπίου στο δάσος Στροφυλιάς Καϊάφα. Εξ άλλου, από τα ίδια ως άνω στοιχεία
προκύπτει διαφορετική προσέγγιση ως προς την έκταση και την μέθοδο αναδασώσεως
της επίδικης περιοχής, μεταξύ της εγκεκριμένης με την 19519/785/20-3-2008
προσβαλλόμενη πράξη μελέτης και των προτάσεων του ΙΜΔΟ. Υπό τα δεδομένα αυτά,
ενόψει και του εγγράφου της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ,
σύμφωνα με το οποίο απαιτείται επανασχεδιασμός του εγκριθέντος με τις
προσβαλλόμενες πράξεις έργου, ώστε να εναρμονίζεται με τις προτάσεις του ΕΘΙΑΓΕ,
κλονίζεται η νομιμότητα της αιτιολογίας των προσβάλλομένων. Για τον λόγο αυτό,
που προβάλλεται βασίμως καθ’ ερμηνεία του δικογράφου, πρέπει να γίνει δεκτή η
κρινόμενη αίτηση, παρέλκει δε ως αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών λόγων
ακυρώσεως.
Πρόεδρος: Αγγ. Θεοφιλοπούλου
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Εισηγητής: Ολ. Παπαδοπούλου
Tο πλήρες κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί αμέσως μετά την καθαρογραφή της
από το Δικαστήριο.
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