Νέο σημαντικό «πράσινο φως»
για το Ελληνικό από το ΣτΕ
Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας άναψε για δεύτερη
φορά το «πράσινο φως» στην επένδυση στο Ελληνικό Αττικής και
ειδικότερα για τα έργα που πρόκειται να κατασκευαστούν στο
μητροπολιτικό πάρκο Ελληνικού-Αγίου Κοσμά. Υπενθυμίζεται ότι η
Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου πρόσφατα με δύο
αποφάσεις της (1305 και 1306/2019) απέρριψε τις αιτήσεις
ακύρωσης που είχαν συζητηθεί την 7η Δεκεμβρίου 2018.
Σήμερα, η Ολομέλεια του ΣτΕ, σύμφωνα με ανακοίνωσή της, με την
υπ΄ αριθμ. 1761/2019 απόφασή της (πρόεδρος η Αικατερίνη
Σακελλαροπούλου και εισηγητής ο Σύμβουλος Επικρατείας Χρήστος
Ντουχάνης), έκρινε και πάλι τη νομιμότητα του από 28.2.2018
προεδρικού διατάγματος «Έγκριση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης
Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου
Κοσμά Περιφέρειας Αττικής» (Α.Α.Π. 35), συνολικής εκτάσεως
6.008.076,24 τ.μ., με τον καθορισμό περιοχών και ζωνών, καθώς
και χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης.
Ειδικότερα, το ΣτΕ αρχικώς, επαναλαμβάνοντας το περιεχόμενο
των προγενέστερων αποφάσεών του σχετικά με την εκτίμηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και περαιτέρω, έκρινε ότι πολλές
από τις πλημμέλειες της μελέτης που είχαν προβληθεί, αφορούσαν
την εφαρμογή συστήματος ελέγχου των περιβαλλοντικών συνεπειών
του σχεδίου, ζήτημα το οποίο, κατά την έννοια της οδηγίας
2001/42/ΕΚ, ανακύπτει μετά την έγκριση του σχεδίου, και,
πάντως, εν προκειμένω, η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) είχε προνοήσει για την καθιέρωση συστήματος
περιβαλλοντικής παρακολούθησης.
Κρίθηκε, ειδικότερα, ότι «νομίμως προβλέπεται η κατάρτιση
επιμέρους συμπληρωματικών μελετών, βάσει των οποίων θα λάβει
χώρα η περαιτέρω πρόοδος και εφαρμογή του ΣΟΑ, το γεγονός δε
ότι αυτές δεν έχουν ακόμη εκπονηθεί δεν συνιστά πλημμέλεια ή

έλλειψη της ΣΜΠΕ ή, πολύ περισσότερο, του σχεδίου, αφού αυτά
προβλέπονται
ως
μέρος
«συστήματος
περιβαλλοντικής
παρακολούθησής» του».
Κρίθηκε, ακόμη, σύμφωνα κατά την ανακοίνωση πάντα, ότι, «κατά
την έννοια της διαδικαστικού χαρακτήρα οδηγίας 2001/42/ΕΚ, οι
απόψεις που διατυπώνονται κατά τη διαβούλευση επί σχεδίου ή
προγράμματος και της καταρτιζόμενης ΣΜΠΕ πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη κατά τη λήψη της απόφασης με την οποία εγκρίνεται το
σχέδιο, η αξιολόγηση, όμως, των πληροφοριών αυτών, αλλά και
των επ’ αυτών ισχυρισμών των συμμετασχόντων στη διαβούλευση,
δεν είναι υποχρεωτικό να προσλαμβάνει τη μορφή ρητής
αντίκρουσης όσων από αυτούς δεν είναι ουσιώδεις, κατά μείζονα
δε λόγο δεν είναι υποχρεωτικό να οδηγεί στην τροποποίηση του
σχεδίου, η οποία, μάλιστα, θα έθετε, ενδεχομένως, ζήτημα νέας
διαβούλευσης».

Έτσι, κρίθηκαν «απορριπτέοι οι προβαλλόμενοι λόγοι
ακυρώσεως, που σχετίζονταν με την πλημμελή εξέταση
ισχυρισμών των αιτούντων, που προτάθηκαν κατά την
προηγηθείσα της εγκρίσεως του προσβαλλόμενου
διατάγματος διαβούλευση, με τις εξής ειδικότερες
διακρίσεις:
α) Λόγοι που αφορούσαν σε ζητήματα που τέθηκαν πράγματι, κατά
τη διαβούλευση από το ενδιαφερόμενο κοινό σχετικά με διάφορες
ρυθμίσεις του σχεδίου, απορρίφθηκαν διότι οι σχετικοί
ισχυρισμοί αξιολογήθηκαν σε εκτεταμένο υπόμνημα της αρχής
σχεδιασμού (ΤΑΙΠΕΔ) και, επομένως «λήφθηκαν υπόψη», κατά τη
διαδικαστική έννοια της οδηγίας (περιβαλλοντικές επιπτώσεις
των συνοδών σχεδίων και έργων, φερόμενη πλημμέλεια της μελέτης
των επιπτώσεων του σχεδίου στα λιβάδια Ποσειδωνίας που, κατά
τους ισχυρισμούς των αιτούντων, υπάρχουν στη θαλάσσια περιοχή
αναφοράς του σχεδίου, πλημμελής εξέταση των οχλήσεων κατά τη
φάση κατασκευής των έργων, ιδίως από τη μακρόχρονη λειτουργία
εργοταξίων κ.λπ.) περαιτέρω δε, η κατ’ ουσίαν αντιμετώπισή
τους υπήρξε επίσης νόμιμη,

β) Λόγοι που αναφέρονται σε ισχυρισμούς που προτάθηκαν κατά τη
διαβούλευση, όμως δεν αφορούσαν, κατ’ ακριβολογία, τη
νομιμότητα του σχεδίου, αλλά είτε την επιστημονική αρτιότητα
της ΣΜΠΕ είτε το ουσιαστικό περιεχόμενό της, απορρίφθηκαν είτε
διότι οι σχετικοί ισχυρισμοί «ελήφθησαν υπόψη» και
απορρίφθηκαν κατά τη διαβούλευση με νόμιμες ουσιαστικές
κρίσεις (συντελεστής δόμησης, επιμερισμός δόμησης στις ζώνες
πολεοδόμησης κ.λπ.) είτε διότι οι σχετικοί ισχυρισμοί
στηρίχθηκαν σε αμφισβητούμενες παραδοχες που δεν
επιβεβαιώνονται από το προσβαλλόμενο διάταγμα (μη
συνυπολογισμός συντελεστή κοινωφελών χρήσεων, ανακριβής
υπολογισμός έκτασης χώρων πρασίνου εντός του μητροπολιτικού
πάρκου, εσφαλμένος υπολογισμός πληθυσμού κατοίκων κ.λπ.).
γ) Λόγοι αναφερόμενοι σε πλημμέλειες της διαβούλευσης σε σχέση
με ισχυρισμούς, οι οποίοι δεν αποτελούν, κατά το νόμο,
αντικείμενο ούτε της ΣΜΠΕ ούτε, κατά συνεκδοχή, της ίδιας της
διαβούλευσης απορρίφθηκαν είτε διότι οι σχετικοί ισχυρισμοί
αναφέρονταν στην ίδια την ιδιωτικοποίηση των ακινήτων που
συγκροτήθηκαν στον Μητροπολιτικό Πόλο, ως προς την οποία έγινε
αναφορά σε προηγούμενες αποφάσεις της Ολομελείας του ΣτΕ που
είχαν κρίνει το ζήτημα αυτό, είτε αναφέρονταν στη διαγωνιστική
διαδικασία ανάδειξης επενδυτή, τη διαφάνειά της και τον
καθορισμό τιμήματος, χωρίς, όμως, να συνδέονται με το
περιεχόμενο του συγκεκριμένου σχεδίου, είτε, ακόμη, είχαν
υποθετικό και θεωρητικό χαρακτήρα, είτε, τέλος, διότι έτσι
όπως προβλήθηκαν, δεν αφορούσαν στο συγκεκριμένο σχέδιο, αλλά
θα μπορούσαν να προβληθούν κατά κάθε σχεδίου, ιδίως δε κατά
αυτών που προστατεύουν και αναβαθμίζουν το περιβάλλον (π.χ.
αύξηση της αξίας της γης γειτονικών περιοχών συνεπεία του
σχεδίου), ορισμένοι δε από αυτούς «ελήφθησαν», παρά ταύτα,
«υπόψη», κατά την έννοια της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ».
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