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TO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Ε'
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 3 Ιουνίου 2015, με
την εξής σύνθεση: Αγγ. Θεοφιλοπούλου, Αντιπρόεδρος, Π ρόεδρος του Ε '
Τμήματος, Αικ. Σακελλαροπούλου, Μ.-Ελ. Κω νσταντινίδου, Αντ. Ντέμσιας,
Χρ.

Ντουχανης,

Παρεδροι.

Σύμβουλοι, Όλ.

Γραμματέας

η

Πατταδοττούλου,

Ε.

Δασκαλάκη,

Χρ.

Παπανικολάου

ασκούσα

καθήκοντα

Προϊσταμένου.
Για να δικάσει την από 31 Μαρτίου 2015 αίτηση:
των. 1. νομικού προσώ που με την επω νυμία «ΕΡΓΑΤΟ ΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ», που εδρεύει στον Πολύγυρο Χ αλκιδικής, 2.
π ρω τοβάθμιας

Συνδικαλιστικής

Επαγγελματικής

Ο ργάνω σης

τω ν

Εργατοτεχνιτω ν και Υπαλλήλων Ιη ς εταιρείας ΑΚΤΩ Ρ-ΑΤΕ-ΕΛΛΗ Ν ΙΚΟ Σ
ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ

με την επω νυμία

«ΑΓΙΑ

ΒΑΡΒΑΡΑ», που εδρεύει στο

Στρατώνι Χαλκιδικής, 3. επαγγελματικού σω ματείου με την επ ω νυμία
«ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΩΝ

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ»,

Χ αλκιδικής

4.

επω νυμία
έδρευε,

και

δικηγορους:

Αρναία
α)

που

πρω τοβάθμιου

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ

στην

ΥΠΟΓΕΙΩΝ
εδρεύε,

στη

συνδικαλιστικού

ΔΑΣΕΡΓΑΤΩΝ
Χ αλκιδικής,

Νικόλαο

ΣΤΟ ΩΝ-Μ ΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

Α λιβιζάτο

ο,

ΒΟΡΕΙΟΥ
οποίοι
(Α,Μ.

Μεγάλη
σω ματείου

με

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ»

παρέστησαν

6976)

Παναγιά

και

β)

με

την
που
τους

Ελεούσα

Κ ιουσοπ ούλου (Α,Μ. 12022), που τους διόρισαν με πληρεξούσιο,
κατά

του

Υπουργού

Παραγω γικής

Α νασ υγκρότησ ης

Π εριβάλλοντος & Ενέργειας, ο οπ οίος παρέστη με την Γεωργία Παπαδάκη
Παρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

Api Buoc 3116/ 2015
και

κατά

"

των

—

—

παρεμβαινόντων:

Α,1)

- -

_ _ _ _ _

Αγροτικού

Δασικού

Συνεταιρισμού Μ. Παναγίας, που εδρεύει στη Μ. Παναγία Χ αλκιδικής, ο
οποίος δεν τταρέστη, 2) Α λιευτικού

Συλλόγου Δήμου Αριστοτέλη,

3)

Πολιτιστικού Συλλόγου Ιερισσού «Κλειγένης», που εδρεύουν στην Ιερισσό
Χαλκιδικής, οι οποίοι παρέστησαν με τον δικηγόρο Γεώργιο Μ π όλια (Α.Μ.
2147

Δ.Σ.

Π ολιτιστικού

Πειραιώς),

που

Συλλόγου

Μ,

τον

διόρισαν

Παναγίας,

που

με ειδικό πληρεξούσιο,
εδρεύει

στη

Μ.

4)

Π αναγία

Χαλκιδικής, ο οπ οίος δεν παρέστη, 5) Πολιτιστικού Συλλόγου Νέων Ρόδων
με την επω νυμία «ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ», που εδρεύει στα Ν.
Ρόδα Χαλκιδικής, 6) Συλλόγου Γυναικών Ιερισσού, που εδρεύει στην
Ιερισσό Χαλκιδικής, οι οποίοι παρέστησαν με τον ίδιο πιο πάνω δικηγόρο
Γεώ ργιο Μπάλια, που τον διόρισαν με ειδικό πληρεξούσιο, 7) Συλλόγου
Γυναικώ ν Μ. Παναγίας, που εδρεύει στη Μ. Παναγία Χαλκιδικής, ο οποίος
δεν παρέστη, 8) Συλλόγου «Φίλοι του Π εριβάλλοντος Ιερισσού», που
εδρεύει στην Ιερισ σ ό Χαλκιδικής, ο οποίος παρέστη με τον ίδιο πιο πάνω
δικηγόρο Γεώργιο Μπάλια, που τον διόρισε με ειδικό πληρεξούσιο και 9)
Σω ματείου Επαγγελματιών Ο υρανούπολης Χαλκιδικής, που εδρεύει στην
Ουρα,νούπολη Χαλκιδικής, το οποίο δεν παρέστη, Β. )Δήμου Α ριστοτέλη Ν.
Χαλκιδικής, ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Εμμανουήλ Μ ανω λάκη
(Α.Μ. 2884 Δ.Σ. Θεσ/νίκης), που*τον διόρισε με απόφαση της Ο ικονομικής
του Επιτροπής και Γ. Δήμου Βόλβης Ν. Θεσσαλονίκης, ο οποίος παρέστη
με τον δικηγόρο Δήμο Νικόπουλο (Α.Μ. 1042 Δ.Σ. Θεσ/νίκης), που τον
διόρισε με απόφαση της Ο ικονομικής του Επιτροπής.
Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθούν τα υπ'
αριθμ.. α) 5320/25.2.2015 και β) 6908/18.3.2015 σήματα του Δασάρχη
Α ρναίας και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.
Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή,
Συμβούλου Αντ. Ντέμσια.
Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τους πληρεξουσίους των αιτούντων,
οι

οποίοι

ανέπτυξαν

και

προφορικά
. / .

τους

προβαλλόμενους

λόγους

A p i Qu o c 3116/2015

-3-

ακυρώ σεω ς και ζήτησαν να γίνει δεκτή η αίτηση, τους π ληρεξουσίους των
π αρεμβαινόντω ν που παρέστησαν και την αντιπρόσωπο του Υπουργού, οι
οπ οίοι ζήτησαν την απόρριψή της.
Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη
σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι
Αφού

μελέτησε
Σκέφθηκε

τα

σχετικά

κατά

το

έγγραφα

Νόμο

1. Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης αίτησης καταβλήθηκε το
κατά νόμο παράβολο (1384245, 4065091/2015 ειδικά έντυπα παραβόλου
σ ειράς Α ’).
2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση τω ν με αρ.
πρω τ. 5320/25.2.2015 και 6908/18.3.2015 σημάτων του Δ ασάρχη Αρναίας
για την διακοπή των εργασιώ ν υλοτόμησης στις Σκουριές Χ αλκιδικής, οι
οπ οίες διενεργούνταν για τις ανάγκες υλοποίησης του αδειοδοτηθέντος, με
την Κ.Υ.Α. 201745/26.7.2011 περί εγκρίσεω ς των π εριβαλλοντικώ ν όρων,
έργου

«α)

Μ εταλλευτικές-Μ εταλλουργικές

Εγκαταστάσεις

Μ εταλλείω ν

Κασσάνδρας και β) Απομάκρυνση, Καθαρισμός και Α π οκατάσ τασ η Χώρου
Α π όθεσ ης Παλαιών Τελμάτώ ν Ολυμπιάδας».
3.

Επειδή,

οι

διακοπ είσες

με

τα

π ροσβαλλόμενα

σήματα

υλοτομικές εργασίες διενεργούνταν επί τη βάσει της έγκρισης έκτακτης
κάρπ ω σης και του πρωτοκόλλου εγκατάστασης, τα οποία εκδόθηκαν από
την αρμόδια δασική αρχή κατ’ εφαρμογή των διατάξεω ν του Δασικού
Κ ώ δικα (άρθρα 85 και 87 ν. 86/1969 Α ’ 7), προς υλοποίηση του έργου για
το οποίο παραχω ρήθηκε η εν λόγω δασική περιοχή. Οι άδειες αυτές
απ οτελούν εκτελεστές διοικητικές π ράξεις (πρβλ. ΣτΕ Ολομ. 285/1960,
1807/1962, 3393/1977, ΣτΕ 3203/1983 και 1641/1979), δια φ ορές δε που
αναφ ύονται από την αμφισβήτησή τους υπάγονται στην αρμοδιότητα του
Συμβουλίου της Επικρατείας, κα θ’ όσον η φύση τους είναι ακυρω τική και
δεν έχουν μεταφερθεί στα διοικητικά δικαστήρια με ειδική διάταξη νόμου.
Ως εκ τούτου, η υπό κρίση διαφορά που αφορά σε επ ’ αόριστον διακοπή
. / .

I
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εκτέλεσης υλοτομικών εργασιών, η οποία συνιστά ανάκληση της έγκρισης
έκτακτης

κάρττωσης

και

του

οικείου

πρωτοκόλλου

εγκατάστασης,

αρμοδίω ς εισάγεται ενώπιον του Ε ' Τμήματος του Δικαστηρίου και κατά τα
λοιπ ά παραδεκτώ ς, είναι δε περαιτέρω εξεταστέα ως προς την ουσία της.
4. Επειδή, με έννομο συμφέρον ασκούν την υπό κρίση αίτηση το
πρώ το

αιτούν

σωματείο,

το

οποίο έχει

ως

καταστατικό

σκοπό

την

προάσπιση τω ν επαγγελματικώ ν συμφερόντω ν των μελών του (βλ. ΣτΕ
1492/2013

7μ.),

οργάνωση
Α.Τ.Ε.

η

δεύτερη

αιτούσα

πρωτοβάθμια

συνδικαλιστική

τω ν εργατοτεχνιτώ ν και υπαλλήλων των εταιρειώ ν Άκτωρ

και

Ελληνικός

Χρυσός

Α.Ε.,

το

τρίτο

αιτούν

επαγγελματικό

σω ματείο τω ν μεταλλωρύχων των μεταλλείω ν Κασσάνδρας και το τέταρτο
π ρω τοβάθμιο

συνδικαλιστικό

σωματείο

των

δασεργατώ ν

Βορείου

Χαλκιδικής, καθ’ όσον οι προσβαλλόμενες πράξεις, οι οπ οίες έχουν ως
συνέπεια την διακοπή των εργασιών στο υποέργο Σκουριώ ν και την
καθυστέρηση υλοποίησης της συνολικής επένδυσης, η οποία είναι ενιαία
και αδιαίρετη, θίγει άμεσα τους καταστατικούς τους σκοπ ούς για την
προάσπιση και την προαγωγή των επαγγελματικώ ν συμφερόντω ν των
} μελών τους, τα οποία απασχολούνται σ τις , εργασίες κατασκευής του
έργου.
5. Επειδή, με έννομο συμφέρον παρεμβαίνουν με κοινό δικόγραφο
υπέρ του κύρους των προσβαλλόμενω ν πράξεων, ο Α λιευτικός Σύλλογος
Δήμου Α ρισ τοτέλη και ο Σύλλογος «Φίλοι του Περιβάλλοντος» Ιερισσού, οι
οποίοι έχουν ως καταστατικό σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος,
καθώς

και

ο

Σύλλογος

Γυναικών

Ιερισσού

που

επιδιώ κει

κατά

το

καταστατικό του τη βελτίωση των συνθηκώ ν ζωής όλων τω ν πολιτών,
π αραδεκτώ ς δε ομοδικούν ισχυριζόμενοι ότι η επίμαχη επένδυση θα
επιφέρει σημαντικές και μη αναστρέψιμες βλάβες στο φυσικό περιβάλλον
και θα π λήξει την οικονομικοκοινω νική
π εριοχής

(βλ.

απ αραδέκτω ς

ΣτΕ

551/2015

ασκείται

η

ως

7μ.,
άνω
. / .

και πολιτισμική ανάπτυξη της

πρβλ.

1170/2013

παρέμβαση

από

7μ.).
τα

Αντίθετα,
σωματεία
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Π ολιτιστικός Σύλλογος Ιερισσού «Κλειγένης» και Π ολιτιστικός Σύλλογος
Νέων Ρόδω ν «Προσφυγική Αναγέννηση», κα θ’ όσον δεν ττροσκομίσθηκαν
π ροαποδεικτικώ ς τα καταστατικά τους, ώστε να ελεγχθεί ο νομικός δεσμός
τους με την προσβαλλόμενη πράξη (βλ. ΣτΕ 2381/2011, 1048/2001), ενώ
για

τα

σωματεία

Α γροτικός

Δασικός

Συνεταιρισμός

Μ,

Π αναγιάς,

Π ολιτιστικός Σύλλογος Μ. Παναγιάς, Σύλλογος Γυναικών Μ. Παναγιάς και
σω ματείο Επαγγελματιών Ουρανούπολης Χαλκιδικής η π αρέμβαση θα
πρέπει να απορριφθεί λόγω μη νομιμοποίησης του δικηγόρου που την
υπογράφει. Περαιτέρω, με έννομο συμφέρον παρεμβαίνουν με χω ρισ τά
δικόγραφά τους ο Δήμος Αριστοτέλη, στα διοικητικά όρια του οποίου
εμπίπτει η επίμαχη μεταλλευτική δραστηριότητα, καθώς και ο όμορος
Δήμος Βόλβης, οι οποίοι
π ροκαλέσει

υποβάθμιση

ισχυρίζονται ότι η δραστηριότητα αυτή θα
του

φυσικού

περιβάλλοντος

της

ευρ ύτερης

περιοχής.
6.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 85 και 87 του

Δασικού Κώδικα (ν. 86/1969), για τη διενέργεια υλοτομίας επί δημοσίου
δάσους απ αιτείται αφ’ ενός έγκριση της αρμόδιας δασικής αρχής και α φ ’
ετέρου έκδοση πρω τοκόλλου εγκαταστάσεω ς υπέρ τ6υ δικαιούχου της
εγκρίσεω ς.

Οι

πράξεις

αυτές

π αρέχουν

το

δικαίω μα

διενέργειας

υλοτομικώ ν εργασιών στον δικαιούχο αυτώ ν υπό τους όρους και τις
προϋποθέσεις που τίθενται σε αυτές (βλ. ΣτΕ 1641/1979). Εξ άλλου, ως
έχει κριθεί, μετά την έκδοση διοικητικής άδειας επί τη βάσει της οπ οίας
παρέχεται το δικαίωμα εκτέλεσης εργασιώ ν, δεν επιτρέπεται η ανάκληση
αυτής ή η διακοπή των βάσει αυτής εκτελούμενων εργασιώ ν, εκτός αν
διαπ ιστω θεί ότι η άδεια είναι παράνομη ή αν συντρέχει άλλος λόγος
ανακλήσεω ς ειδικώς π ροβλεπόμενος από τον νόμο. Η πράξη δε περί
διακοπής

των

εργασιώ ν

πρέπει

να

είναι

ειδικώς

αιτιολογημένη,

να

π ροσδιορίζει δηλαδή σαφώς τη νομική π λημμέλεια που απ οδίδεται στην
άδεια ή τον άλλο λόγο που κατά νόμο επ ιτρέπ ει τη διακοπή των εργασιώ ν
(βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 4446/2010, 4451/2005, 259/1977, 76/1977). Η δε επ ’
./.
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αόριστον διακοπή των εργασιών, που εκτελούνται δυνάμει διοικητικής
άδειας, συνιστά ανάκληση της άδειας αυτής (βλ. ΣτΕ 3393/1977 σχετικά με
εργασίες υλοτομίας, πρβλ. ΣτΕ 4446/2010, 4451/2005 κ.ά. σχετικά με
οικοδομικές εργασίες).
7.

Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, από τα στοιχεία του

φακέλου προκύπτουν τα εξής: Με την πρώ τη προσβαλλόμενη πράξη με
θέμα

«Διακοπή

«Ελληνικός

υλοτομικών εργασιώ ν»,

Χρυσός

Α.Ε.»

και

απευθυνόμενη

κοινοποιούμενη,

στην εταιρεία

μεταξύ

άλλων,

στο

Δ ασονομείο Μ. Παναγίας «για τον έλεγχο διακοπής των υλοτομικώ ν
εργασιώ ν», διατάχθηκε η διακοπή τω ν διενεργούμενω ν με βάση το υ π ’
αριθμ.

1/2015 πρω τόκολλο εγκατάστασης εργασιών υλοτόμησης,

κ α τ’

επ ίκληση του συνημμένου «εγγράφου» του γραφείου του Υπουργείου
Π .Α.Π.ΕΝ.,

ορίσθηκε

δε

ότι

«για

την

επανέναρξη

των

υλοτομικώ ν

εργασιώ ν θα ενημερω θείτε εγγράφως». Συνημμένο του ως άνω εγγράφου
είναι ηλεκτρονικό μήνυμα, άνευ υπογραφής, με φερόμενο ως αποστολέα
την Γραμματεία του Υπουργού Π.Α.Π.Ε., στο οποίο διαλαμβάνονται τα
εξής: «Εκ μέρους του γραφείου Υπουργού, σχετικά με την υλοτόμηση νέας
έκτασης 300 στρ. στις Σκουριές, θα π,αρακαλούσαμε θερμά, όπως μας
απ οσ τείλετε την σχετική άδεια που χορηγήθηκε για την υλοτόμηση αυτής,
καθώς και τα τοπογραφικά σχέδια που εγκρίθηκαν από την αρμόδια
υπηρεσία

του

π ροχω ρήσουν

Υπουργείου,
οι

εργασίες

Επιπλέον
υλοτόμησης,

θα

παρακαλούσαμε

μέχρι

ΥΠΑΠΕΝ και να ενημερω θείτε σχετικά. Ευχαριστώ

να

ελεγχθεί

να

μην

από

το

Με τα με αρ. πρω τ.

6280/9.3.2015 και 6522/11.3.2015 έγγραφα του Δασαρχείου Αρναίας και
το με αρ. πρωτ. 19205/10.3.2015 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Δασών και
Α γροτικώ ν

Υποθέσεω ν

της

Απ οκεντρω μένης

Διοίκησης

Μ ακεδονίας-

Θράκης, διαβιβάσθηκαν στο Υπουργείο όλα τα σχετικά με τη διενέργεια
των υλοτομικώ ν εργασιώ ν στοιχεία και επισημάνθηκε ότι τα πρω τόκολλα
υλοτομίας εκδόθηκαν σύμφωνα με την έγκριση παραχώρησης του δάσους
και

την

απόφαση

έκτακτης

κάρπωσης,
. / .

οι σχετικές

εργασίες

έγιναν
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παρουσία υπαλλήλων του Δασαρχείου προς αποφυγή υπέρβασης των
υποδειχθέντω ν ορίων και ότι δεν παρατηρήθηκε καμία π αρέκκλιση από
τους όρους τω ν εγκριτικών αποφάσεων. Στη συνέχεια, εκδόθηκε το με αρ.
πρωτ. 825/17.3.2015 έγγραφο του Αναπληρω τή Υπουργού Π.Α.Π.ΕΝ.
προς τον
Θράκης,

Γενικό Γραμματέα Αποκεντρω μένης Δ ιοίκησης Μ ακεδονίαςμε το

οποίο ενημερώ νεται ο π αραλήπτης ως προς το ότι

«επίκειται η ολοκλήρωση του συνολικού ελέγχου της νομιμότητας των
πρω τοκόλλω ν υλοτόμησης από τις νομικές μας υπηρεσίες. Ως εκ τούτου,
μέχρι να σας αποσταλεί το πόρισμα του ελέγχου, παρακαλούμε

μη

προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια». Κατ’ επ ίκληση του εγγράφου αυτού,
εκδόθηκε η δεύτερη προσβαλλόμενη πράξη με την οποία το εν λόγω
έγγραφο κοινοποιήθηκε στην εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.» με τη
διαταγή διακοπ ής των πραγματοποιούμενω ν υλοτομικώ ν εργασιώ ν. Οι ως
άνω υλοτομικές εργασίες διενεργούνταν για τις ανάγκες κατασκευής του
υποέργου Σκουριώ ν, του οποίου οι π εριβαλλοντικοί όροι εγκρίθηκαν με
την

Κ.Υ.Α.

201745/2011

και

Α /Φ .7.49.132/2809/349/10.2.2012

η

τεχνική

απόφαση

μελέτη
του

με

την

Δ 8-

Προϊσταμένου

της

Διεύθυνσης Φ υσικού Πλούτου του Υ .Π .Ε .Κ .Α .,1 η δε παραχώ ρηση της
αναγκαίας για την κατασκευή του έργου δημόσιας δασικής έκτασης και
δημόσιου δάσους έγινε με την 7633/29.3.2012 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Απ οκεντρω μένης Δ ιοίκησης Μ ακεδονίας-Θ ράκης, επί τη βάσει
της

οποίας

εκδόθηκε

8939/17.4.2012

από

απόφαση

τη

Διεύθυνση

έκτακτης

Δασώ ν

κάρπωσης.

Σε

Ν,

Χ αλκιδικής

εκτέλεση

δε

η
της

αποφάσεω ς αυτής εκδόθηκαν, κατά το άρθρο 87 του ν.δ. 86/1969 σε
συνδυασμό με το άρθρο 131 του ν. 4173/1929, πρω τόκολλα υλοτομικώ ν
εργασιών, μεταξύ των οποίων και το 1/2015 πρω τόκολλο, δυνάμει του
οποίου εκτελούνταν οι διακοπείσες υλοτομικές εργασίες σε έκταση 303,7
στρεμμάτω ν

περίπου

για

τη

διαμόρφω ση

του

χώρου

απόθεσης

εξορυκτικώ ν απ οβλήτω ν Καρατζά Λάκκου.
8. Επειδή,

οι υλοτομικές εργασίες που διενεργούνταν βάσει της
./.
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έγκρισης έκτακτης κάρπωσης και του 1/2015 πρωτοκόλλου εγκατάστασης
διακόπηκαν με τα προσβαλλόμενα σήματα του Δασάρχη Αρναίας, κατόπιν
του από 24.2.2015 ηλεκτρονικού μηνύματος του Γραφείου του κα θ’ ου
Υπουργού και του από 17.3.2015 εγγράφου του Αναπληρωτή Υπουργού,
στα οποία ουδεμία πλημμέλεια αποδίδεται στις ως άνω διοικητικές π ράξεις
επ ί των οποίω ν ερείδονται οι υλοτομικές εργασίες; αλλά αναφέρεται ότι η
διακοπ ή διατάσσεται προκειμένου να διενεργηθεί επανέλεγχος. Εξάλλου,
όπ ω ς προκύπτει από τα προμνημονευθέντα έγγραφα των κατά τόπους
αρμοδίω ν δασικώ ν υπηρεσιών προς το καθ' ου Υπουργείο, αλλά και από
το έγγραφο απόψεων του Δασαρχείου Αρναίας προς το Δ ικαστήριο, σε
αυτά αναφέρεται ότι οι υλοτομίες γίνονταν σύμφωνα με την απόφαση
παραχώ ρησης

και

την

απόφαση

έκτακτης

κάρπωσης

χω ρίς

να

διαπ ιστω θεί ουδεμία απόκλιση από αυτές. Υπό τα δεδομένα αυτά, οι
π ροσβαλλόμενες πράξεις,

με τις οποίες διατάσσεται η επ ’ αόριστον

διακοπή των υλοτομικών εργασιώ ν και αποτελούν κατ’ ουσίαν ανάκληση
της

έγκρισης

έκτακτης

κάρπω σης

και

του

1/2015

π ρω τοκόλλου

εγκατάστασης, είναι αναιτιολόγητες και θα πρέπει για τον λόγο αυτό,
βασίμω ς προβαλλόμενο, να ακυρω θούν, παρελκούσης ως αλυσιτελούς
της εξετάσεω ς τω ν λοιπών λόγω ν ακυρώσεως, Και ισχυρίζονται μεν οι
π αρεμβαίνοντες ότι τα προσβαλλόμενα σήματα δεν συνιστούν ανάκληση
διοικητικώ ν

πράξεων,

αλλά

αναστέλλουν

προσωρινά

τις

υλοτομικές

εργασίες. Ωστόσο, όπως π ροκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, η
διακοπή των υλοτομικών εργασιώ ν διετάχθη χωρίς χρονικό περιορισμό,
παρά δε το γεγονός ότι στο από 11.3.2015 δελτίο τύπου του καθ’ ου
Υπουργού που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου αναφέρεται
ότι από τον έλεγχο που ολοκληρώ θηκε προέκυψε η νομιμότητα των
εκδοθέντω ν

πρω τοκόλλω ν

(βλ.

σχετικώ ς

το

έγγραφο

απόψεω ν

της

Δ ιοίκησης προς το Δικαστήριο) η Διοίκηση δεν έχει εισέτι επ ιτρέψ ει τη
συνέχιση των εργασιών, συνεπώ ς τα περί του αντιθέτου π ροβαλλόμενα
δεν ευσταθούν. Προβάλλεται, περαιτέρω , ότι οι προσβαλλόμενες π ράξεις

A
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ττερί διακοπής των υλοτομικών εργασιών είναι νομίμως αιτιολογημένες και
στηρίζονται

αφ’

ενός

στην

εκκρεμοδικία

που

υφίσταται

λόγω

της

π ροσβολής της απόφασης περί εγκρίσεω ς του Προσαρτήματος 3 της
τεχνικής μελέτης του υποέργου Σκουριών που αφορά στις εγκατασ τάσ εις
διαχείρισ ης εξορυκτικώ ν αποβλήτων για τη διαμόρφωση του χώρου όπου
διενεργούνταν οι διακοπείσες υλοτομικές εργασίες και α φ ’ ετέρου στον
έλεγχο που η Ειδική Υπηρεσία Επιθεω ρητώ ν Περιβάλλοντος διενεργεί στο
επ ίμαχο έργο, δυνάμει του οποίου έχουν εκδοθεί οι με αρ. πρωτ. 485 και
486/16.1.2015

εκθέσεις

ελέγχου,

όπου

διαπιστώ νεται

σω ρεία

π αραβιάσεω ν της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των π εριβαλλοντικώ ν
όρων. Ωστόσο, οι λόγοι αυτοί είναι απορριπτέοι ως απ αράδεκτοι, καθ'
όσον οι αιτιολογίες αυτές δεν π εριέχονται στο σώμα των π ροσβαλλόμενω ν
π ράξεω ν ούτε προκύπτουν από τα στοιχεία του φακέλου, δεν είναι δε
επ ιτρεπ τή η υποκατάσταση ανύπαρκτης ή μη νόμιμης αιτιολογίας με άλλη
αιτιολογία,

την

οποία

δεν

επικαλέσθηκε

η αρχή

που

εξέδω σε

την

π ροσβαλλόμενη ανάκληση, αλλά διατυπ ώ νουν οι π αρεμβαίνοντες με τα
δικόγραφά

τους

το

πρώ τον

ενώ πιον

του

Δικαστηρίου

(πρβλ.

ΣτΕ

6428/1995, 719/2015). Εν τϊάση περιπτώ σει, είναι απ ορριπ τέοι και ως
αβάσιμοι. Κατά πρώτον, διότι, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στα με αρ.
πρωτ. 80458/9.10,2012, 19668/3810/4.10.2012 και 19326/3742/28.9.2012
έγγραφα της Γενικής Δ/νσης Δασών και

Αγροτικώ ν Υπ οθέσεω ν της

Α π οκεντρω μένης

Θράκης

Διοίκησης

Μ ακεδονίας

και

της

Δ /νσης

Μ εταλλευτικώ ν και Βιομηχανικώ ν Ορυκτώ ν του Υ.Π.Ε.Κ.Α., τεχνική μελέτη
έχει ήδη εγκριθεί για την επίμαχη έκταση που εμπίπτει στο υποέργο
Σκουριώ ν με την υπ’ αριθμ. Δ 8-Α /Φ .7.49,13/2809/349/10,2,2012 απόφαση
της

Διεύθυνσης

Μ εταλλευτικών

και

Βιομηχανικών

Ορυκτώ ν

του

Υ .Π .Ε .Κ.Α., η οποία είναι εφαρμόσιμη στο σύνολό της και καλύπτει όλα τα
π εριγραφ όμενα σε αυτή μεταλλευτικά έργα και εγκαταστάσεις (μεταξύ τω ν
οπ οίω ν και οι εγκαταστάσεις αποβλήτω ν), κατά τρόπο ώστε να μην
υφίσταται

κανένα

περιθώ ριο

διαφοροπ οίησης
./.

(αύξησης,

μείωσης,

1
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μετατόπισης) των εκτάσεω ν επέμβασης του έργου, τα δε προβλεπ όμενα
π ρόσ θετα προσαρτήματα δεν αποτελούν προϋπόθεση για την εφαρμογή
της τεχνικής μελέτης ούτε πρόκειται να επιφέρουν ουδεμία διαφοροποίηση
ως π ρος τη θέση και τα μεγέθη του έργου. Ως εκ τούτου, οι ανακληθείσες
με τα προσβαλλόμενα σήματα πράξεις ερείδονται επαρκώς στην έγκριση
της τεχνικής μελέτης του υποέργου Σκουριών, η οποία είναι σε ισχύ και
δεν έχει προσβληθεί.

Κατά δεύτερον,

διότι, ανεξαρτήτω ς του

ότι οι

εκθέσ εις ελέγχου της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
που

μνημονεύουν

οι π αρεμβαίνοντες

δεν αναφέρονται

στο

υποέργο

Σκουριών, αλλά στα υποέργα της Ολυμπιάδας και του Μαντέμ ΛάκκουΜ αύρω ν Πετρών, πάντω ς η διαπίστω ση, κατά την υλοποίηση του έργου,
υπερβάσεω ν και παραβιάσεω ν των αδειών και εγκρίσεω ν που έχουν
χορηγηθεί για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, μπορεί μεν να
επ ιφ έρουν

τις

κατεδαφίσεις

π ροβλεπ όμενες

κ.λπ.),

δεν

κατά

δύναται,

νόμο

ωστόσο,

να

κυρώσεις

(πρόστιμα,

αποτελέσουν

ανακλήσεω ς των διοικητικώ ν αυτών πράξεων (βλ. ΣτΕ 259/1977).
ο π ροβαλλόμενος από
κα τα τέθ ηκε,,

λόγος

τη Διοίκηση,

ότι

η

με το υπόμνημα

Διεύθυνση

Προστασίας

που

λόγους
Τέλος,
νομίμως

, Δασώ ν

και

Α γροπ εριβάλλοντος του Υπουργείου Π.Α.Π.ΕΝ., επικαλούμενη τα 5054/312-2010

και

5662/18-1-2011 „ έγγραφα

του

Δασαρχείου

Αρναίας

Χ αλκιδικής, στα οποία εκφράζονται έντονες επιφυλάξεις ως προς την
υλοτόμηση της δασικής έκτασης, προτείνει, με το 2845/28-5-2015 έγγραφό
της προς το Υπουργείο,

την τροποποίηση των

όρων της απόφασης

έγκρισ ης π εριβαλλοντικώ ν όρων, είναι απορριπτέος. Και τούτο διότι, εκτός
του ότι η πρόταση αυτή δεν

αναπληρώνει την έλλειψη αιτιολογία ς των

π ροσβαλλόμενω ν

πάντως,

πράξεων,

η

αρνητική

γνω μοδότηση

του

Δασαρχείου Αρναίας λήφθηκε υπόψη και αξιολογήθηκε κατά την έκδοση
της αποφάσεω ς περί εγκρίσεω ς των περιβαλλοντικώ ν όρων του έργου, η
απόκλιση δε από αυτή αιτιολογήθηκε νομίμως, όπως κρίθηκε με την
1492/2013 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου (σκέψη 17),
. / .
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Επειδή, ενόψει τω ν ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη

αίτηση, κατά τα στο διατακτικό ειδικότερα οριζόμενα.
Διά

ταύτα

Δέχεται την αίτηση ακυρώσεως.
Ακυρώνει τα με αρ. πρωτ. 5320/25.2.2015 και 6908/18.3.2015
σήματα του Δασάρχη Α ρναίας για την διακοπή των εργασιώ ν υλοτόμησης
στις Σκουριές Χαλκιδικής.
Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου.
Απορρίπτει τις π αρεμβάσεις.
Επιβάλλει συμμέτρω ς στο Δημόσιο και τους π αρεμβα ίνοντες τη
δικαστική δαπάνη των αιτούντω ν, η οποία ανέρχεται σε εννιακόσ ια είκοσι
(920) ευρώ.
Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 15 Ιουνίου 2015
Η Πρόεδρος του Ε ' Τμήματος

Η Γραμματέας

Αγγ. Θ εοφιλοπούλου

Ε. Δασκαλάκη

και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στις 12
Αυγούστου 2015.

'" "ft

'

Ο Πρόεδρος
του Β' Τμήματος Διακοπώ ν

Η Γραμματέας

Αν. Γκότσης

Ε. Δ ασκαλάκη

' ' ‘Χ
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Εντέλλεται προς κάθε δικέτστικόρΠ μελητή να εκτελεσ ει οταν του το
ζητήσουν την παραπάνω α π ό φ α σ η ^ίο υ ς Εισαγγελείς να ενεργήσουν κατά

