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ΣΤΕ 2702/2018 [ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ
ΓΠΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΜΠΕ]
Περίληψη

-Η αρξάμενη, προ της 21.07.2004, επίδικη τροποποίηση υπέκειτο, κατ’ αρχήν, στην
υποχρέωση τηρήσεως της διαδικασίας Σ.Π.Ε. και, ναι μεν, για την εξαίρεση της
επίδικης αναθεώρησης, από τη διαδικασία Σ.Π.Ε., εκδόθηκε, κατά τις αυτές διατάξεις,
απόφαση περί ανέφικτου της τηρήσεως των προβλεπόμενων από την Κ.Υ.Α.
διαδικασιών, πλην η απόφαση αυτή δεν είναι νόμιμη. Και τούτο, διότι, ανεξαρτήτως
ότι από κανένα στοιχείο του φακέλου δεν προκύπτει ότι η απόφαση αυτή υπεβλήθη σε
διατυπώσεις δημοσιότητας προς το σκοπό της ενημέρωσης του κοινού, η οποία,
αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την εξαίρεση συγκεκριμένου σχεδίου από τις
ρυθμίσεις της, περί ΣΜΠΕ, Κ.Υ.Α., πάντως, μόνο το γεγονός ότι είχε αρχίσει
διαδικασία τροποποίησης του Γ.Π.Σ. υπό το παλαιότερο καθεστώς, και ότι η
διαδικασία αυτή ήταν εκκρεμής, δεν συνιστούν λόγους συνεπαγομένους αντικειμενική
αδυναμία πραγματοποιήσεως Σ.Π.Ε., είτε πλήρη ανατροπή των δεδομένων, επί των
οποίων είχε στηριχθεί ο προ της ανωτέρω ημερομηνίας προγραμματισμός, δεδομένου
ότι, σε περίπτωση αρξαμένης διαδικασίας έγκρισης ή αναθεώρησης Γ.Π.Σ., υπό το
προηγούμενο καθεστώς, με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. δεν επιβάλλεται άνευ ετέρου η εξ
υπαρχής κίνηση της σχετικής διαδικασίας με την εκπόνηση νέας μελέτης, αλλά είναι
δυνατή η αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών περιλαμβανομένων σε υπάρχουσες
μελέτες, που συνετάγησαν σε προηγούμενα στάδια.

Επομένως, απητείτο ειδικότερη αιτιολογία για τη μη τήρηση της διαδικασίας Σ.Π.Ε.,
κατά την έγκριση του προσβαλλομένου Γ.Π.Σ. Εφ’ όσον δε, η απόφαση εξαίρεσης είναι
μη νόμιμη, δεν είναι νόμιμη και η ερειδόμενη επ' αυτής προσβαλλόμενη πράξη. Για το
λόγο αυτό, που προβάλλεται βασίμως, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση, ν’
ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη και το προσβαλλόμενο μέρος της.
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Το πλήρες κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί αμέσως μετά την καθαρογραφή του
από το Δικαστήριο.
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