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1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Αιγαίου (Καβέτσου 1, 
81132, Μυτιλήνη)

2. Δήμο Χίου (Δημοκρατίας 2, 
82131, Χίος)

3. Μάριο Χαϊνταρλή, (Χ. 
Τρικούπη 117 11473, 
Αθήνα, ως πληρεξούσιο 
Δικηγόρο της Ματρώνας 
Αποστολίδη κλπ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα:  Αποδοχή δύο αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης κατά της Απόφασης Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων με Α.Π. 14021/6-3-2018 του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αιγαίου για το έργο: «Εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμού Ηλεκτρικής 

Ενέργειας με καύση φυτικών ελαίων/Βιορευστών», ισχύος 0,50 MWe, της εταιρείας 

«ΑΙΓΑΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-Α. ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ» στη θέση 

«ΚΑΡΥΔΑΣ» ΛΑΓΚΑΔΑΣ, της ΔΚ ΛΑΓΚΑΔΑΣ, ΔΕ Ομηρούπολης, Δήμου Χίου, ΠΕ Χίου, στη 

Νήσο Χίο, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΑΔΑ: 6ΘΝΣΟΡ1Ι-ΗΦΧ).

Έχοντας υπόψη:

1.  Τις διατάξεις του ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (Α’ 160), όπως 
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 ισχύει.

3.  Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87)

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. 4014/2011» (Β’ 21)
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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’ αριθμ. 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 (ΑΕΠΟ) για έργα και δραστηριότητες 
κατηγορίας  Α’ κλπ (Β’ 2703).

8.    Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). 

9.    Το π.δ. 132/2017 (Α΄160) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)».
10.    Το π.δ. 70/15 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων πολιτισμού και Αθλητισμού, 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού, σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, και του Υπουργείου Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού».

11. Το π.δ. 125/2006 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών»

12. Την υπ΄ αρ. Υ198/16-11-2016 (Β΄ 3722) Απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο», όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Υ72/25-9/-2018 (Β΄4201) Απόφαση Πρωθυπουργού 
«Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο».

13. Την παρ.1 του άρθρου 52 του πδ 18/1989, σύμφωνα με την οποία: «1. Αν υποβληθεί 
αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο αρμόδιος Υπουργός και επί 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου το ανώτατο διοικητικό όργανό τους μπορεί, μετά από αίτηση 
εκείνου που άσκησε αίτηση ακυρώσεως, να διατάξει την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης 
πράξης».

14. Το άρθρο 1§2 εδάφιο τελευταίο, του Ν. 2503/1997, σύμφωνα με το οποίο οι διατάξεις του 
άρθρου 8 του Ν. 3200/1955 εφαρμόζονται αναλόγως και για πράξεις του Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρεια και ήδη Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

15. Το άρθρο 6 § 2β της ΚΥΑ 36060/1155/Ε./103/2013 (ΦΕΚ 1450Β/14.6.2013), σύμφωνα με 
την οποία η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή απαιτεί από τον φορέα εκμετάλλευσης να λάβει όλα τα 
κατάλληλα συμπληρωματικά μέτρα, τα οποία αυτή θεωρεί αναγκαία για την αποκατάσταση της 
συμμόρφωσης.

16. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 14021/6-3-2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου με θέμα: «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «Εγκατάσταση και 
λειτουργία Σταθμού Ηλεκτρικής Ενέργειας με καύση φυτικών ελαίων/Βιορευστών», ισχύος 0,50 
MWe, της εταιρείας «ΑΙΓΑΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-Α. ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ» στη 
θέση «ΚΑΡΥΔΑΣ» ΛΑΓΚΑΔΑΣ, της ΔΚ ΛΑΓΚΑΔΑΣ, ΔΕ Ομηρούπολης, Δήμου Χίου, ΠΕ Χίου, στη Νήσο 
Χίο, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΑΔΑ: 6ΘΝΣΟΡ1Ι-ΗΦΧ).

17. Την από 17.5.2019 Αίτηση Ακυρώσεως του Δήμου Χίου ενώπιον του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, με αύξοντα αριθμό κατάθεσης 1539/4.6.2019.

18. Την από 13/5/2019 Αίτηση Ακυρώσεως της Ματρώνας Αποστολίδη και άλλων 21 
προσφεύγοντων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, με αύξοντα αριθμό κατάθεσης 
1423/14.5.2019.

19. Την με Α.Π. Εισερχ. ΥΠΕΝ/ΑΝΠΓ/56376/2871/20.6.2019 αίτηση αναστολής εκτελέσεως, 
σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ 1 του π.δ. 18/1989 του Δήμου Χίου.

20. Την με Α.Π. Εισερχ. ΥΠΕΝ/ΑΝΠΓ/57071/2914/24.6.2019 αίτηση αναστολής εκτελέσεως, 
σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ 1 του π.δ. 18/1989 της Ματρώνας αποστολίδη και άλλων 21 
αιτούντων.
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Με την υπ’ αρ. πρωτ. 14021/6-3-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το έργο: «Εγκατάσταση και λειτουργία 
Σταθμού Ηλεκτρικής Ενέργειας με καύση φυτικών ελαίων/Βιορευστών», ισχύος 0,50 MWe, της 
εταιρείας «ΑΙΓΑΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - Α. ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ» στη θέση 
«ΚΑΡΥΔΑΣ» ΛΑΓΚΑΔΑΣ, της ΔΚ ΛΑΓΚΑΔΑΣ, ΔΕ Ομηρούπολης, Δήμου Χίου, ΠΕ Χίου, στη Νήσο Χίο, 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου    (ΑΔΑ: 6ΘΝΣΟΡ1Ι-ΗΦΧ).

Με τις προαναφερόμενες υπό στοιχ. 17 και 18 δύο (2) αιτήσεις ακυρώσεως που άσκησαν: 1) ο 
Δήμος Χίου και 2) η Ματρώνα Αποστολίδη κλπ, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (αρ. 
κατάθ. 1539/2019 και 1423/2019 αντίστοιχα), ζήτησαν την ακύρωση της ως άνω απόφασης 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) και με βάση την προαναφερόμενη εκκρεμοδικία ενώπιον 
του ΣτΕ, οι ως άνω προσφεύγοντες κατέθεσαν τις υπό στοιχ. 19 και 20 αντίστοιχες αιτήσεις 
αναστολής εκτέλεσης (Α.Π. Εισερχ. ΥΠΕΝ/ΑΝΠΓ/56376/2871/20.6.2019 και  57071/2914/24.6.2019) 
βάσει του άρθρου 52 παρ 1 του π.δ. 18/1989, με αίτημα την αναστολή της προαναφερόμενης ΑΕΠΟ 
έως την έκδοση απόφασης επί των εκκρεμουσών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας 
αιτήσεων ακυρώσεως, λόγω «ανεπανόρθωτης βλάβης του περιβάλλοντος», την οποία θα 
προκαλέσει στην περιοχή η λειτουργία της υπό κρίση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με 
καύση φυτικών ελαίων/βιορευστών.  
           
Από την εξέταση της προσβαλλομένης προκύπτουν τα ακόλουθα:

Από τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του εν λόγω έργου και από το υπό 
στοιχ. 34 των έχοντας υπόψη της προσβαλλομένης, προκύπτει ότι η Περιφερειακή Επιτροπή 
Περιβάλλοντος γνωμοδότησε αρνητικά με το υπ’ αρ. πρωτ. 18889/ΛΣΥΛ542/31.7.2017 έγγραφό της 
για την υλοποίηση του έργου. 
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το αρ. 4 παρ. 4 του ν. 4014/2011 (Α’ 209) και το αρ. 5 της 
ΚΥΑ οικ. 1649/45/2014 (Β’ 45), το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 
(ΠΕΣΠΑ), επιλαμβάνεται σε περίπτωση ύπαρξης αρνητικών γνωμοδοτήσεων από τους αρμόδιους 
προς γνωμοδότηση Φορείς. Η μη διαβίβαση στο ΠΕΣΠΑ του φακέλου του συγκεκριμένου έργου, 
παρά την ύπαρξη αρνητικής εισήγησης και γνωμοδότησης του Τμήματος Περιβάλλοντος και 
Υδρονομίας της Π.Ε. Χίου, που κάνει λόγο για αρνητικές επιπτώσεις στην τουριστική ανάπτυξη της 
περιοχής, αποτελεί παράβαση νόμου και κατόπιν αυτού κρίνεται βάσιμος ο σχετικός ισχυρισμός 
των αιτούντων. 

Περαιτέρω, οι αιτούντες έχουν άμεσο και ενεστώς έννομο συμφέρον για παροχή 
προστασίας και επικαλούνται ανεπανόρθωτη βλάβη για το περιβάλλον από την κατασκευή του εν 
λόγω έργου, αφού θα αλλοιωθεί ανεπανόρθωτα ο χαρακτήρας της περιοχής εγκατάστασης και το 
ευρύτερο τοπίο, με αρνητικές επιπτώσεις στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. 
Με το περιεχόμενο αυτό κρίνονται νόμω και ουσία βάσιμες οι υπό κρίση αιτήσεις αναστολής, διότι 
η αδειοδοτούσα αρχή δεν εξέτασε κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων τυχόν 
επιπτώσεις στην τουριστική ανάπτυξη της νησιωτικής αυτής περιοχής, γεγονός που θέτει υπό 
αμφισβήτηση την προσβαλλόμενη.

Επειδή μετά από όσα επισημάνθηκαν παραπάνω και από τους λόγους ακύρωσης που 
προβάλλουν οι αιτούντες, υπάρχει κίνδυνος περιβαλλοντικής υποβάθμισης και σοβαρής 
επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από την εγκατάσταση και λειτουργία της ως άνω μονάδας, πρέπει 
να γίνουν δεκτές οι  αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 52 παρ. 1 του 
π.δ.18/1989 και να ανασταλεί η ισχύς της προσβαλλομένης απόφασης. 

Για τους λόγους αυτούς 

Γίνονται δεκτές οι  δύο (2) αιτήσεις αναστολής εκτελέσεως: 1) του Δήμου Χίου και 2) της 
Ματρώνας Αποστολίδη και λοιπών 21 αιτούντων (Α.Π. Εισερχ. ΥΠΕΝ/ΑΝΠΓ/56376/2871/20.6.2019 
και  57071/2914/24.6.2019 αντίστοιχα). 
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Αναστέλλεται η ισχύς της υπ’ αρ. πρωτ. 14021/6-3-2018 ΑΕΠΟ του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για το έργο: «Εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμού Ηλεκτρικής 
Ενέργειας με καύση φυτικών ελαίων/Βιορευστών», ισχύος 0,50 MWe, της εταιρείας 
«ΑΙΓΑΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-Α. ΣIΔΕΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ» στη θέση «ΚΑΡΥΔΑΣ» 
ΛΑΓΚΑΔΑΣ, της ΔΚ ΛΑΓΚΑΔΑΣ, ΔΕ Ομηρούπολης, Δήμου Χίου, ΠΕ Χίου, στη Νήσο Χίο, Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου (ΑΔΑ: 6ΘΝΣΟΡ1Ι-ΗΦΧ), μέχρι την έκδοση απόφασης επί των εκκρεμουσών 
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αιτήσεων ακυρώσεως (αρ. καταθ. 1539/2019 και 
1423/2019), καθώς και κάθε άλλης μεταγενέστερης ερειδομένης σε αυτήν πράξης, σύμφωνα με 
όσα αναφέρονται στο σκεπτικό. 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας

Γεώργιος Σταθάκης

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Σωκράτης Φάμελλος
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