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ΣΤΕ 1408/2019 [ΝΟΜΙΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΕΠΟ
ΑΣΠΗΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ]*
Περίληψη
- Οι ισχυρισμοί των αιτούντων είναι απορριπτέοι στο σύνολό τους ως αβάσιμοι. Και
τούτο, διότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου και δεν αμφισβητείται από
τους αιτούντες, η περιοχή εγκατάστασης του έργου απέχει 3 χλμ. από το πλησιέστερο
άκρο περιοχής Natura. Δεν προκύπτει δε από κανένα στοιχείο του φακέλου και ούτε
προβάλλεται ότι, σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας αδειοδότησης
του έργου της παρούσας ή της προηγούμενης, ή κατά το στάδιο της δικαστικής
διερεύνησης της προηγούμενης περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου, οι
αιτούντες είχαν επικαλεσθεί ενώπιον της Διοικήσεως ή του Δικαστηρίου ότι η περιοχή
εγκατάστασης του έργου ευρίσκεται εντός Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά. Και
ναι μεν οι αιτούντες ήδη προβάλλουν ότι η “ευρύτερη περιοχή εντός της οποίας
πρόκειται να εγκατασταθεί το υπό κρίσιν Α/Π είναι Συνταγματική Περιοχή για τα
πουλιά”, ο ισχυρισμός όμως αυτός που άλλωστε προβάλλεται αορίστως ως προς την
έννοια της “ευρύτερης περιοχής”, είναι απορριπτέος προεχόντως ως αναπόδεικτος,
διότι δεν προσκομίζεται κάποιο στοιχείο ότι η περιοχή εγκατάστασης πράγματι
ευρίσκεται εντός ΣΠΠ.
Επιπλέον, από την προσβαλλόμενη ΑΕΠΟ και τη μελέτη περιβάλλοντος επί της οποίας
στηρίζεται προκύπτει ότι η προσβαλλόμενη τροποποίηση ΑΕΠΟ συνίσταται μόνον σε
αλλαγή της ισχύος και των διαστάσεων των Α/Γ, λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας,
καμία δε αλλαγή δεν προβλέπεται στη θέση τους ή στον αριθμό τους σε σχέση με την
περιβαλλοντική αδειοδότηση του 2006. Περαιτέρω, στη μελέτη περιβάλλοντος
περιλαμβάνεται περιγραφή του έργου και των τροποποιήσεων και της υφιστάμενης
κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και ιδιαίτερα των προστατευομένων
οικοτόπων της ευρύτερης περιοχής του έργου, των χαρακτηριστικών τους και των
ειδών που διαβιούν σε αυτούς και η εκτίμηση ότι από την έκδοση της ΑΕΠΟ του έτους
2006 δεν έχουν μεταβληθεί τα χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος της
περιοχής. Τέλος, η επέμβαση στη δασική έκταση του έργου εγκρίθηκε κατά τις
διατάξεις της δασικής νομοθεσίας στη δε ΑΕΠΟ περιλαμβάνονται όροι για τον
περιορισμό της εκχέρσωσης στο εύρος εκσκαφής και για τη φυτοτεχνική
αποκατάσταση.
Πρόεδρος: Αθ. Ράντος
Εισηγητής: Χρ. Παπανικολάου
Το πλήρες κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί αμέσως μετά την καθαρογραφή του
από το Δικαστήριο.
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*Όμοια η απόφαση ΣτΕ 1409/2019.
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