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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
AYTOTEΛΕΣ ΤΜΗΜΑ  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ   
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ 

Αθήνα 25.10.2017 
Αριθ. πρωτ: Οικ.44562 
 
 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 
                                                  

  
Tαχ. ∆/νση       :Αµαλιάδος 17 
Ταχ. Κώδικας    :115 23 
Τηλέφωνο        :2131515.156 
TELEFAX         : 2131515.713 
ΕMAIL             :  dne@prv.ypeka.gr 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ:«Απόρριψη της από 6-9-2017 προσφυγής του Σωµατείου   
            «Πολιτιστικός  Σύλλογος Απανταχού Αγαπιανών»  
             κλπ (10 προσφεύγοντες). 
                                                                   
 
Έχοντας υπόψη: 

 

1.- Τις διατάξεις του ν. 1650/1986 «Για την προστασία του 

περιβάλλοντος» (Α’ 160), όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του ν. 

3010/2002 «Εναρµόνιση του ν. 1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 

96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης κλπ.» (Α’ 91) και ισχύει.  

 

2.- Τις διατάξεις του ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση 

έργων  και  δραστηριοτήτων και ρύθµιση  αυθαιρέτων  σε συνάρτηση µε 

δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου κλπ.» (Α’ 209), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει.   

 

3.- Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

(Α’ 87). 
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  4.- Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 1958/13.1.2012 απόφασης του 

Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Κατάταξη 

δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 

υποκατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 4 του ν.4014/21.9.2011 (Α΄ 

209)» (Β΄ 21), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

  5.- Τις διατάξεις της  υπ’ αριθµ Οικ. 167563/ΕΥΠΕ/15.4.2013 Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων 

κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των 

άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν.4014/2011 … (Β΄ 964).   

 

  6.- Τις διατάξεις της υπ΄αρ. Οικ. 1649/45/14.1.2014 ΚΥΑ «Εξειδίκευση 

των διαδικασιών γνωµοδοτήσεων και τρόπου ενηµέρωσης του κοινού ……… 

κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της 

κατηγορίας Α΄ κλπ» (Β΄ 45).  

 

    7.- Τις διατάξεις της υπ΄αριθµ. Οικ. 48963/5.10.2012 απόφασης του 

Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιµατικής Αλλαγής «Προδιαγραφές περιεχοµένου Αποφάσεων Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας 

Α΄ κ.λ.π. (Β΄2703).   

 

  8.- Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3200/1955 «Περί ∆ιοικητικής 

Αποκέντρωσης» (Α΄97) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 

του ν.2503/1997 «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας κ.λ.π.» 

(Α΄ 107).      

 

        9.- Την υπ’ αριθµ. 47446/7.8.2017 απόφαση  του Συντονιστή της  

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου  «Απόφαση ΄Εγκρισης  Περιβαλλοντικών 

΄Ορων για την κατασκευή και λειτουργία Χώρου Υγειονοµικής Ταφής 

Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.)  και Μονάδας Κοµποστοποίησης Τήνου, ∆ήµου  

Τήνου, ∆ιαχειριστικής  Ενότητας νήσου Τήνου  Νοµού Κυκλάδων».  
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   10.- Την  από 6-9-2017  εµπρόθεσµη προσφυγή  του Σωµατείου  

«Πολιτιστικός  Σύλλογος Απανταχού Αγαπιανών» κλπ (10 προσφεύγοντες) 

 που κατατέθηκε στο Γραφείο του  Υπουργού  την 6-9-2017  µε αριθµό 

πρωτοκόλλου 17958/5312  και στρέφεται κατά της στο στοιχείο 9  

αποφάσεως. 

  

   Με την  προσβαλλόµενη  απόφαση εγκρίθηκαν περιβαλλοντικοί όροι και 

περιορισµοί  η εφαρµογή   των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για 

την κατασκευή και λειτουργία Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων 

(Χ.Υ.Τ.Υ.)  και Μονάδας Κοµποστοποίησης Τήνου, ∆ήµου  Τήνου. 

Με την  προσφυγή του άρθρου 8 του ν. 3200/1955 όπως ισχύει, ελέγχεται η 

προσβαλλόµενη απόφαση  µόνο για παράβαση  νόµου. 

Οι προσφεύγοντες ισχυρίζονται ότι η προσβαλλόµενη  απόφαση  πάσχει 

λόγω πληµµελούς συγκριτικής αξιολόγησης  κατά την επιλογή της θέσης και 

τη χωροθέτηση Χ.Υ.Τ.Υ και  ειδικότερα  ως προς την επιλογή και 

βαθµονόµηση της θέσης εκπόνησης του έργου  κατά τη συγκριτική 

αξιολόγηση µεταξύ των θέσεων «Κοσσίνι», «Κοράκου Φωλιά», «Αλφαρέτι», 

«Τηγάνια» και «Βίγλα» µε τη µέθοδο της πολυκριτηριακής ανάλυσης,  

λαµβάνοντας υπόψη  κριτήρια τεχνικά, oικoνοµικά και περιβαλλοντικά.Ο 

ισχυρισµός αυτός κρίνεται απορριπτέος και τούτο διότι είχε προβληθεί στο  

πλαίσιο  δηµόσιας διαβούλευσης (βλ.στοιχ.87 του προοιµίου της  

προσβαλλόµενης απόφασης) και είχε απαντηθεί από τον Φορέα του έργου 

(∆ήµο Τήνου) και τον µελετητή µε  νόµιµη και επαρκή αιτιολογία  µε το υπ’ 

αριθµ.6821/11.7.2017 έγγραφό του το περιεχόµενο  του οποίου έχει γίνει 

οµόφωνα αποδεκτό από το ΠΕΣΠΑ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου  µε 

το υπ’αρ.8/13.7.17 πρακτικό και την αρµόδια Επιτροπή Περιβάλλοντος, 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου µε την  υπ’αρ.43/2017 απόφαση (βλ.στοιχ.96 

και 97β του προοιµίου της  προσβαλλόµενης απόφασης). Ανεξαρτήτως 

τούτου η εξέταση της ορθότητας της κρίσεως της  ∆ιοίκησης ως προς την 

επιλογή και βαθµονόµηση  κατά τη συγκριτική αξιολόγηση για την  επιλογή 

της θέσεως ΧΥΤΥ κατ’ άρθρο 8 ν. 3200/1955 όπως ισχύει, πλήττει την 

ανέλεγκτη ακυρωτικά ουσιαστική κρίση της  ∆ιοίκησης και είναι απορριπτέος 

ως απαράδεκτος. 
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Επίσης απορριπτέοι κρίνονται  οι προβαλλόµενοι ισχυρισµοί  για 

παραβίαση της αρχής της ισοδυνάµου λύσεως και της αρχής της βιώσιµης ή 

αειφόρου ανάπτυξης καθότι στην  προκειµένη περίπτωση  εξετάζεται η 

προσβαλλόµενη  απόφαση για τυχόν παραβίαση της  ισχύουσας νοµοθεσίας, 

όπως, όµως, προκύπτει από τα  στοιχεία του   φακέλου  στην  προκειµένη 

περίπτωση  ακολουθήθηκε η προβλεπόµενη διαδικασία, συντάχθηκε η Μελέτη 

Ειδικής Οικoλογικής Αξιολόγησης που συνοδεύει τη ΜΠΕ του έργου  και 

εκφράσθηκε η θετική γνώµη της Κεντρικής Υπηρεσίας  Βιοποικιλότητας  και 

Προστατευόµενων Περιοχών  του ΥΠΕΝ, αρµόδιας για την προστασία και  

διαχείριση περιοχών Natura µε το υπ’αρ.18657/815/1.6.2017 έγγραφο  ως και 

των λοιπών φορέων και υπηρεσιών  για το υπό κρίση έργο.  ΄Αλλωστε η 

επίκληση της παραβίασης του άρθρου 24 Συντ. δεν ελέγχεται κατ’ άρθρο 8  ν. 

3200/1955 όπως ισχύει, που εξετάζεται η προσβαλλόµενη  απόφαση για 

παραβίαση της  ισχύουσας νοµοθεσίας. 

   Επειδή µετά τα ανωτέρω  δεν διαπιστώθηκε παράβαση νόµου  της 

προσβαλλόµενης απόφασης κατ’ άρθρο 8  ν. 3200/1955 όπως ισχύει.  

Γι’ αυτό,                    Α π ο φ α σ  ί ζ ο υ µ ε 

   Απορρίπτεται η από 6-9-2017 προσφυγή του Σωµατείου  

«Πολιτιστικός  Σύλλογος Απανταχού Αγαπιανών» κλπ (10 προσφεύγοντες) 

κατά  το σκεπτικό.                                                             

 

Κοινοποίηση: 
1.- Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αιγαίου  
∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού 
Νοτίου Αιγαίου-Επτανήσου 35  
Ερµούπολη Σύρου  
(µε τα  στοιχεία του   φακέλου) 

 
2.- Κα Αικατερίνη Σιώτου 

Πληρεξούσιο ∆ικηγόρο του Σωµατείου 
«Πολιτιστικός  Σύλλογος  
Απανταχού Αγαπιανών» κλπ  
Πατησίων 122-ΤΚ 11257 – Αθήνα 

(µε την παράκληση να ενηµερώσει    
τους  προσφεύγοντες). 

         Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ 
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