
 
 

Αριθμός 518/2017 

 

 

ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΕΠΙΚΡΑΣΕΙΑ 

ΣΜΗΜΑ Ε΄ 

 

 

υνεδρίαςε δθμόςια ςτο ακροατιριό του τθν 1θ Φεβρουαρίου 2017 με τθν εξισ ςφνκεςθ: Ακ. 

Ράντοσ, Αντιπρόεδροσ, Πρόεδροσ του Εϋ Σμιματοσ, Μ. - Ε. Κωνςταντινίδου, Π. Ευςτρατίου, 

φμβουλοι, Ρ. Γιαννουλάτου, Μ. Μπαμπίλθ, Πάρεδροι. Γραμματζασ θ Μ. Βλαςεροφ. 

 

Για να δικάςει τθν από 24 Μαρτίου 2011 αίτθςθ: 

 

τθσ ανϊνυμθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «Ελαιουργίαι Αργοναυπλίασ Αφοφ Κουφάκθ ΑΒΕ», που 

εδρεφει ςτο Ναφπλιο (3ο χλμ. Παραλιακισ οδοφ Ναυπλίου – Νζασ Κίου), θ οποία παρζςτθ με τον 

δικθγόρο Πζτρο Πανταηόπουλο, που τον διόριςε με πλθρεξοφςιο,  

 

κατά του Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ και ιδθ Περιβάλλοντοσ και 

Ενζργειασ, ο οποίοσ παρζςτθ με τον Παναγιϊτθ Ακαναςοφλθ, Πάρεδρο του Νομικοφ υμβουλίου του 

Κράτουσ,  

 

και κατά των παρεμβαινόντων: 1) ςωματείου με τθν επωνυμία «ΤΛΛΟΓΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ 

ΣΟΛΟΤ», 2) ςωματείου με τθν επωνυμία «ΕΞΩΡΑΪΣΙΚΟ ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ 

ΤΛΛΟΓΟ ΣΟΛΟΤ» που εδρεφουν ςτθ Δθμοτικι Κοινότθτα Σολοφ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Αςίνθσ 

του Διμου Ναυπλιζων Αργολίδοσ, τα οποία παρζςτθςαν με τον δικθγόρο Απόςτολο 

Παπακωνςταντίνου, που τον διόριςαν με πλθρεξοφςια, 3) ςωματείου με τθν επωνυμία 

«ΕΞΩΡΑΪΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΝΣΙΑ», που εδρεφει ςτον οικιςμό Κάντιασ τθσ 

Σοπικισ Κοινότθτασ Ιρίων, τθσ Δθμοτικισ ενότθτασ Αςίνθσ του Διμου Ναυπλιζων Αργολίδοσ, το 

οποίο με προφορικι διλωςθ του πλθρεξοφςιου δικθγόρου του Απόςτολου Παπακωνςταντίνου, 

παραιτείται του δικογράφου τθσ παρεμβάςεωσ, 4) Ιωάννθ Καροφτηου του Ηλία, 5) Ιωάννθ 

ταυρόπουλου του Κωνςταντίνου και 6) Ιωάννθ Σράκα του Κωνςταντίνου, κατοίκων οικιςμοφ Αγίου 

Αντωνίου, Δθμοτικισ Κοινότθτασ Σολοφ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Αςίνθσ του Διμου Ναυπλιζων 

Αργολίδοσ, οι οποίοι παρζςτθςαν με τον ίδιο πιο πάνω δικθγόρο Απόςτολο Παπακωνςταντίνου, που 

τον διόριςαν με πλθρεξοφςια.  

 



 
 

Με τθν αίτθςθ αυτι θ αιτοφςα εταιρεία επιδιϊκει να ακυρωκεί θ υπ' αρικμ. 5549/16.12.2010 

απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Περιφζρειασ Πελοποννιςου και κάκε άλλθ ςχετικι πράξθ ι 

παράλειψθ τθσ Διοικιςεωσ.  

 

Η εκδίκαςθ άρχιςε με τθν ανάγνωςθ τθσ εκκζςεωσ τθσ ειςθγιτριασ, υμβοφλου Μ. - Ε. 

Κωνςταντινίδου. 

 

Κατόπιν το δικαςτιριο άκουςε τον πλθρεξοφςιο τθσ αιτοφςασ εταιρείασ, ο οποίοσ ανζπτυξε και 

προφορικά τουσ προβαλλόμενουσ λόγουσ ακυρϊςεωσ και ηιτθςε να γίνει δεκτι θ αίτθςθ, τον 

πλθρεξοφςιο των παρεμβαινόντων και τον αντιπρόςωπο του Τπουργοφ, οι οποίοι ηιτθςαν τθν 

απόρριψι τθσ.  

 

Μετά τθ δθμόςια ςυνεδρίαςθ το δικαςτιριο ςυνιλκε ςε διάςκεψθ ςε αίκουςα του δικαςτθρίου κ α ι 

 

Α φ ο φ μ ε λ ζ τ θ ς ε τ α ς χ ε τ ι κ ά ζ γ γ ρ α φ α 

 

 κ ζ φ κ θ κ ε κ α τ ά τ ο ν Ν ό μ ο 

 

1. Επειδι, για τθν άςκθςθ τθσ υπό κρίςθ αιτιςεωσ ζχει καταβλθκεί το νόμιμο παράβολο (υπ' αρικμ. 

1133198, 2866286/2011 ειδικά ζντυπα παραβόλου ςειράσ Α). 

 

2. Επειδι, με τθν αίτθςθ αυτι ηθτείται θ ακφρωςθ τθσ 5549/16-12-2010 αποφάςεωσ του Γενικοφ 

Γραμματζα Περιφζρειασ Πελοποννιςου, με τθν οποία ανακλικθκε θ 589/25-2-2010 κετικι 

γνωμοδότθςθ του Γενικοφ Διευκυντι τθσ ίδιασ Περιφζρειασ ωσ προσ τθν προκαταρκτικι 

περιβαλλοντικι εκτίμθςθ και αξιολόγθςθ τθσ μετεγκατάςταςθσ μονάδασ πυρθνελαιουργείου τθσ 

αιτοφςασ εταιρείασ ςτθ κζςθ «Κάμποσ ι Λυκοτροφπι» του δθμοτικοφ διαμερίςματοσ Σολοφ του 

καταργθκζντοσ Διμου Αςίνθσ (νυν Διμου Ναυπλιζων) του Νομοφ Αργολίδασ. 

 

3. Επειδι, υπζρ του κφρουσ τθσ προςβαλλομζνθσ πράξεωσ παρεμβαίνει με ζννομο ςυμφζρον και εν 

γζνει παραδεκτϊσ α) ο ςφλλογοσ Επαγγελματιϊν Σολοφ ςτουσ ςκοποφσ του οποίου, κατά το 

καταςτατικό του, είναι, μεταξφ άλλων, θ προβολι του κάλλουσ και των ιδιαιτεροτιτων τθσ περιοχισ 

και θ προςταςία και αιςκθτικι του περιβάλλοντοσ, β) ο εξωραϊςτικόσ Μορφωτικόσ και 

Εκπολιτιςτικόσ φλλογοσ Σολοφ, ο οποίοσ, μεταξφ άλλων, ζχει ωσ ςκοπό κατά το καταςτατικό του τθν 

προςταςία του περιβάλλοντοσ και του φυςικοφ πλοφτου τθσ περιοχισ και γ) οι Ι. Καροφτηοσ, Ι. 

ταυρόπουλοσ και Ι. Σράκασ, επικαλοφμενοι και αποδεικνφοντεσ τθν ιδιότθτα του μόνιμου κατοίκου 

του οικιςμοφ Αγίου Αντωνίου Σολοφ, ο οποίοσ είναι ο πλθςιζςτεροσ ςτθ κζςθ τθσ επίδικθσ 

μετεγκατάςταςθσ οικιςμόσ τθσ περιοχισ. Εξάλλου, ο εκ των παρεμβαινόντων εξωραϊςτικόσ και 

Μορφωτικόσ φλλογοσ Κάντιασ με διλωςθ του πλθρεξουςίου δικθγόρου παραιτικθκε από το 



 
 

δικόγραφο τθσ παρεμβάςεωσ.  

 

4. Επειδι, από τα ςτοιχεία του φακζλου, προκφπτουν τα ακόλουκα: Η αιτοφςα, θ οποία 

δραςτθριοποιείται ςτον τομζα τθσ παραγωγισ και διάκεςθσ παραγϊγων ελιάσ (πυρθνζλαιου και 

πυρθνόξυλου), είχε, αρχικϊσ, ςτθν ιδιοκτθςία τθσ μονάδα πυρθνελαιουργείου, που λειτουργοφςε 

εντόσ τθσ πόλθσ του Ναυπλίου (βλ. τθν 12.951/1968 άδεια λειτουργίασ). Κατόπιν νεότερθσ αιτιςεϊσ 

τθσ, ζλαβε άδεια λειτουργίασ (121.940/36940/5804/25.1.1971) και άδεια κτιριακισ εγκαταςτάςεωσ 

πυρθνελαιουργείου (44156/13468/2190/ 6.6.1970), ςτθ κζςθ «Μπουρμποφλι» του Διμου 

Ναυπλιζων του Νομοφ Αργολίδασ, όπου λειτουργεί μζχρι ςιμερα. Οι περιβαλλοντικοί όροι 

λειτουργίασ τθσ μονάδασ αυτισ εγκρίκθκαν με τθν 4353/06/2.2.2007 απόφαςθ του Γενικοφ 

Γραμματζα τθσ Περιφζρειασ, ενϊ, με τθν Φ14.2/ 2174/Φ.583/13.11.2008 απόφαςθ του Νομάρχθ 

Αργολίδασ, χορθγικθκε ςτθν αιτοφςα άδεια λειτουργίασ πυρθνελαιουργείου αορίςτου χρόνου για 

το ςφνολο των εγκαταςτάςεϊν τθσ (εκτόσ από τα ξθραντιρια) για τθν ίδια κζςθ. Με τθν 

Φ14.2/785/Φ.583/13.11.2008 όμοια απόφαςθ, αποφαςίςκθκε θ μετεγκατάςταςθ των ξθραντθρίων 

τθσ μονάδασ ςε νζα κζςθ και τθσ ετάχκθ προσ τοφτο προκεςμία, θ οποία ζλθγε τθν 8θ Μαΐου 2009. 

υμμορφοφμενθ προσ τθν τελευταία αυτι απόφαςθ, θ αιτοφςα ηιτθςε να τθσ χορθγθκεί άδεια 

μετεγκατάςταςθσ του εργοςταςίου τθσ ςτθ κζςθ «Κάμποσ ι Λυκοτροφπι ι Άγιοσ Αντϊνιοσ» του 

δθμοτικοφ διαμερίςματοσ Σολοφ του Διμου Αςίνθσ (βλ. τθν 1421/17.7.2008 αίτθςθ και το 

Φ14.1.17.7.2008 διαβιβαςτικό τθσ αιτιςεωσ ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Ανάπτυξθσ και Ορυκτοφ Πλοφτου 

τθσ Γεν. Δ/νςθσ Περιφζρειασ Πελοποννιςου). Επί του αιτιματοσ μετεγκατάςταςθσ, εκδόκθκε θ 

589/25.2.2010 κετικι γνωμοδότθςθ του Γενικοφ Διευκυντι τθσ Περιφζρειασ Πελοποννιςου περί 

προκαταρκτικισ περιβαλλοντικισ εκτίμθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ πρόταςθσ μετεγκατάςταςθσ του 

πυρθνελαιουργείου τθσ αιτοφςασ ςτθν προτεινόμενθ κζςθ, ιςχφουςα για τρία ζτθ. το πλαίςιο τθσ 

περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ του ζργου, υπεβλικθ μελζτθ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων για τθ 

μετεγκατάςταςθ τθσ μονάδασ, θ οποία διαβιβάςκθκε προσ ζλεγχο ςτθ Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ και 

Χωρικοφ χεδιαςμοφ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου 

(βλ. Φ.14.2/1189/22.6.2010 διαβιβαςτικό ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Ανάπτυξθσ και Ορυκτοφ Πλοφτου τθσ 

Ν.Α. Αργολίδασ). Λόγω, εντοφτοισ, ηθτιματοσ που είχε ανακφψει ωσ προσ τον χαρακτιρα τθσ 

προτεινόμενθσ περιοχισ ωσ γεωργικισ γθσ υψθλισ παραγωγικότθτασ, εκδόκθκε θ ιδθ 

προςβαλλόμενθ απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθ Περιφζρειασ Πελοποννιςου 

(5549/16.12.2010), με τθν οποία ανακλικθκε θ 589/25.2.2010 προκαταρκτικι περιβαλλοντικι 

εκτίμθςθ και αξιολόγθςθ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ προςβαλλομζνθσ, με τθν 294/2010/24.1.2012 

απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και 

Ιονίου, ανανεϊκθκαν και τροποποιικθκαν οι αρχικϊσ εγκρικζντεσ περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίασ 

τθσ μονάδασ (4353/06/2.2.2007 αποφ. τθσ Περ. Πελοποννιςου), με διάρκεια ιςχφοσ δζκα ετϊν, ενϊ, 

με τθν Φ14.2/583/27.12.2012 όμοια απόφαςθ, χορθγικθκε ςτθν αιτοφςα ενιαία άδεια 

εγκατάςταςθσ (για κτιριακι επζκταςθ – νομιμοποίθςθ αυκαίρετων κτιςμάτων και μθχανολογικι 

επζκταςθ) και άδεια λειτουργίασ αορίςτου χρόνου του πυρθνελαιουργείου, θ οποία καλφπτει τα 



 
 

ξθραντιρια και τισ ςυνοδζσ του εγκαταςτάςεισ ςτθν υφιςτάμενθ κζςθ λειτουργίασ. 

 

5. Επειδι, μετά τθν άςκθςθ τθσ κρινομζνθσ αιτιςεωσ, ανανεϊκθκαν, κατά τα εκτεκζντα, οι αρχικϊσ 

εγκρικζντεσ περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίασ τθσ υφιςτάμενθσ μονάδασ τθσ αιτοφςασ (βλ. 

294/2010/24-1-2012 απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 

Πελοποννιςου), για τθν οποία χορθγικθκε ενιαία άδεια λειτουργίασ αορίςτου χρόνου για τθν 

υφιςτάμενθ κζςθ και για το ςφνολο τθσ μονάδασ ςυμπεριλαμβανομζνων των ξθραντθρίων και των 

ςυνοδϊν εγκαταςτάςεων (Φ14.2/583/4260/27-12-2012 όμοια απόφαςθ). Κατά ρθτι πρόβλεψθ τθσ 

τελευταίασ αυτισ αποφάςεωσ, από τθσ ενάρξεωσ ιςχφοσ τθσ ζπαυςε θ ιςχφσ τθσ προγενζςτερθσ 

νομαρχιακισ αποφάςεωσ (Φ14/2174/Φ583/13-11-2008), με τθν οποία αφενόσ μεν είχε χορθγθκεί 

άδεια λειτουργίασ αορίςτου χρόνου ςτο πυρθνελαιουργείο τθσ αιτοφςασ, πλθν των ξθραντθρίων, 

αφετζρου δε είχε διαταχκεί θ μετεγκατάςταςθ των εγκαταςτάςεων αυτϊν ςε άλλθ κζςθ, μζχρι τθν 

8θ Μαΐου 2009. Κατά ςυνζπεια, ρυκμίςκθκε κατά διαφορετικό τρόπο το επίμαχο κζμα του τόπου 

λειτουργίασ όλων των τμθμάτων τθσ μονάδασ τθσ αιτοφςασ, ςυμπεριλαμβανομζνων των 

ξθραντθρίων. Ειδικότερα, επετράπθ για μια δεκαετία, κατ' επίκλθςθ νζων νομικϊν και πραγματικϊν 

ςυνκθκϊν, θ πλιρθσ παραγωγικι λειτουργία τθσ επίμαχθσ μονάδασ ςτον αρχικό τόπο 

εγκαταςτάςεϊσ τθσ. Με τα δεδομζνα αυτά και εν όψει τθσ κατά διαφορετικό πλζον τρόπο 

ρυκμίςεωσ του ηθτιματοσ, θ όλθ διαδικαςία που αφορά τθν μετεγκατάςταςθ τθσ μονάδασ κακϊσ 

και θ προςβαλλόμενθ απόφαςθ ζπαυςαν να ιςχφουν, λόγω δε των περιγραφειςϊν εξελίξεων θ 

παροφςα δίκθ κατζςτθ άνευ αντικειμζνου και πρζπει κατά το άρκρο 32 παρ. 2 του π.δ/τοσ 18/1989 

να καταργθκεί, δεδομζνου ότι οι προβαλλόμενοι με το από 8-2-2017 υπόμνθμα τθσ αιτοφςασ 

ιςχυριςμοί, αναγόμενοι ςτθν επικυμία νομικισ επιλφςεωσ του ηθτιματοσ του χαρακτιρα τθσ 

επίμαχθσ κζςεωσ ωσ γεωργικισ γθσ υψθλισ παραγωγικότθτοσ και, κατά ςυνεκδοχι, τθσ νομιμότθτοσ 

δυνθτικισ μετεγκαταςτάςεωσ τθσ μονάδοσ, με τα ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά, ςτθ κζςθ αυτι, δεν 

ςτοιχειοκετοφν ιδιαίτερο ζννομο ςυμφζρον που κα δικαιολογοφςε τθ ςυνζχιςι τθσ, αφοφ δεν 

αναφζρονται ςε ςυγκεκριμζνεσ ζννομεσ ςυνζπειεσ, καταλειπόμενεσ από τθν ιςχφ τθσ 

προςβαλλομζνθσ πράξεωσ. Είναι δε διαφορετικό το ηιτθμα ότι, εάν θ αιτοφςα επικυμεί για 

οποιοδιποτε λόγο τθν ολικι ι μερικι λειτουργία τθσ μονάδασ τθσ ςε άλλο τόπο και ειδικότερα ςτθ 

κζςθ «Κάμποσ ι Λυκοτροφπι» πρζπει να κινιςει νζα διαδικαςία περιβαλλοντικισ αδειοδοτιςεωσ και 

χορθγιςεωσ άδειασ εγκαταςτάςεωσ και λειτουργίασ τθσ μονάδασ, οπότε κα κρικοφν εξ υπαρχισ όλα 

τα ςχετικά ηθτιματα, με βάςθ τα νομικά πραγματικά δεδομζνα που κα ιςχφουν κατά τον χρόνο 

εκείνο. 

 

6. Επειδι, επί καταργιςεωσ δίκθσ για οποιοδιποτε λόγο δεν επιδικάηεται δικαςτικι δαπάνθ (άρκρα 

36 παρ. 4 και 39 παρ. 2 του π.δ. 18/1989).  

 

Δ ι ά τ α φ τ α 

 



 
 

Κθρφςςει τθ δίκθ κατθργθμζνθ.  

 

Διατάςςει τθν απόδοςθ του παραβόλου.  

 

Η διάςκεψθ ζγινε ςτθν Ακινα ςτισ 9 Φεβρουαρίου 2017 και θ απόφαςθ δθμοςιεφκθκε ςε δθμόςια 

ςυνεδρίαςθ τθν 1θ Μαρτίου του ίδιου ζτουσ.  

 

 

Ο Πρόεδρος του Ε´ ΣμήματοςΗ Γραμματζας 

 

 Αθ. Ράντος Μ. Βλασεροφ 

  


