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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ             
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
& ΚΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

Ταχ. Δ/vση :  Αμαλιάδoς 17
Ταχ. Κώδικας: 115 23
Τηλέφωνο :  213 1515158
Fax :  213 1515713
Email             : dne@prv.ypeka.gr

                       Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Απόρριψη της προσφυγής της Ειρήνης Βεργανελάκη.   

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), όπως ισχύει.
 

2. Τις διατάξεις του ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου κλπ.» (Α’ 209), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3200/1955 "Περί Διοικητικής 
Αποκεντρώσεως" (Α' 97) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1 
παρ.2 του ν.2503/1997 «Διοίκηση,  Οργάνωση, Στελέχωση της 
Περιφέρειας κλπ.» (Α΄107) ως και τις διατάξεις του άρθρου 28Α παρ.7. 
ν.4325 /2015 (Α΄47).

4. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Προγράμμα Καλλικράτης Α’ 87».

5. Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ.1958/13.1.2012 απόφασης του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλαλαγής « 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.

6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Οικ.: 167563/ΕΥΠΕ/15-4-2013 Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων 
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κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων 
των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω 
διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές 
θέματος» (Β’ 964). 

7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Οικ.: 1649/45/14-1-2014 Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου 
ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη 
δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ κλπ.» (Β’ 45).

8. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντας και 
Ενέργειας» (Α΄160).

9.  Την υπ.αριθμ.Υ198/17.11.2016 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Σωκράτη Φάμελλο» (Β΄3722)  όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. 
Υ72/19.9.2018 όμοια απόφαση  με θέμα «Τροποποίηση απόφασης  
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας  Σωκράτη Φάμελλο» (Β΄4201).

10.Την υπ΄αριθμ.πρωτ. 4451/27.12.2018 Απόφαση  της Συντονίστριας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, περί έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 
για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου 
με την επωνυμία ‘Casa Cook’, ιδιοκτησίας ‘ΛΗΔΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.’, 
κατηγορίας 5 αστέρων και δυναμικότητος 232 κλινών στη θέση 
‘Βαθύλακος – Πετροκοπιό’ Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας Δήμου Χανίων Π.Ε. 
Χανίων».

11.Την προσφυγή της Ειρήνης Βεργανελάκη συζ. Γ. Παλαιολόγου, η οποία 
κατατέθηκε στο Γραφείο Υπουργού την 25.01.2019 με αριθμό πρωτ. 
ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/6826/881 και στρέφεται κατά της υπό στοιχείο 11 απόφασης.  

----------------------

Με την προσβαλλόμενη απόφαση εγκρίθηκαν περιβαλλοντικοί όροι για την 
κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου με την 
επωνυμία ‘Casa Cook’, ιδιοκτησίας ‘ΛΗΔΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.’, κατηγορίας 5 
αστέρων και δυναμικότητος 232 κλινών στη θέση ‘Βαθύλακος – Πετροκοπιό’ 
Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας Δήμου Χανίων Π.Ε. Χανίων».

 
Με την ειδική προσφυγή του άρθρου 8 του ν.3200/1955 (Α’97) όπως ισχύει, 
ελέγχονται οι προσβαλλόμενες διοικητικές πράξεις για παράβαση νόμου.

Ελέγχοντας την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος της προσφεύγουσας, ως 
ειδικής προϋπόθεσης του παραδεκτού της προσφυγής επισημαίνεται ότι  
έννομο συμφέρον υπάρχει, όταν διαπιστώνεται αφενός η ύπαρξη μιας ειδικής 
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έννομης σχέσης μεταξύ του προσφεύγοντος και της κρίσιμης πράξης και 
αφετέρου η πρόκληση ηθικής ή υλικής βλάβης σε βάρος του προσφεύγοντος. 

Το έννομο συμφέρον πρέπει να συγκεντρώνει τρία χαρακτηριστικά: Πρέπει να 
είναι άμεσο, δηλ. να συνδέεται απευθείας με το πρόσωπο ή την περιουσία του 
αιτούντος, ενεστώς και  προσωπικό, δηλαδή να υφίσταται ο ειδικός δεσμός 
που προαναφέρθηκε και ο οποίος ανιχνεύεται από την ιδιότητα με την οποία ο 
αιτών υφίσταται την βλάβη.(Βλ. Επ. Σπηλιωτόπουλου, Εγχειρίδιο Διοικητικού 
Δικαίου)

Στην υπό κρίση προσφυγή τα τρία παραπάνω δομικά στοιχεία  της έννοιας 
του εννόμου συμφέροντος δεν βρίσκουν έρεισμα αφ΄ ενός επειδή η 
προσφεύγουσα δεν επικαλείται άμεση γειτνίαση με το υπό κρίση έργο παρά 
μόνο την ιδιότητα της ως κατοίκου του δήμου  Χανίων  στην περιφερειακή 
ενότητα του οποίου κείται  το αδειοδοτηθέν έργο και  αφετέρου επειδή  η 
επίμαχη δραστηριότητα  αφορά  στην ανέγερση ξενοδοχείου, λαμβανομένης  
υπόψη της μεγάλης τουριστικής δραστηριότητας σε όλο το νομού Χανίων, 
επομένως εφ΄όσον δεν γίνεται  εκτίμηση  των έννομων συνεπειών που 
επάγεται  η έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης ως και οι 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία της υπόψη δραστηριότητος σε 
βάρος της προσφεύγουσας δεν δικαιολογείται η ύπαρξη έννομου 
συμφέροντος της για την άσκηση της υπό κρίση προσφυγής. 

Άλλως, τυχόν  διεύρυνση του εννόμου συμφέροντος ως προς τον κύκλο των 
νομιμοποιούμενων προσώπων για την άσκηση περιβαλλοντικής προσφυγής  
ελλοχεύει τον  κίνδυνο να καταστεί  η άσκηση της προσφυγής  του άρθρου 8 
του ν. 3200/1955 καταχρηστική.  

Η προσφεύγουσα ισχυρίζεται  ότι  το αδειοδοτημένο  έργο δεν είναι συμβατό 
με τις θεσμοθετημένες και ισχύουσες χρήσεις γης του Γ.Π.Σ. Χανίων και ότι 
δεν υπάρχει συμβατότητα του έργου με το Περιφερειακό Χωροταξικό 
Σχεδιασμό Κρήτης. Ο ισχυρισμός κρίνεται απορριπτέος ως αβάσιμος επειδή, 
αναφορικά  με  τις χρήσεις γης της περιοχής καθώς και τη συμβατότητα τους 
με το υπόψη έργο, κατόπιν της από 12.12.18 (αρ.πρωτ.Δ/νσης 
ΠΕ.ΧΩΣ:4451/12.12.2018) συμπληρωματικής αιτήσεως του μελετητή της 
Μ.Π.Ε., έγιναν οι απαραίτητες διευκρινήσεις – συμπληρώσεις για την Μ.Π.Ε  
του έργου πριν από την έκδοση της ΑΕΠΟ. Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις  
αυτές, δεν υπάρχουν δεσμεύσεις από το Γ.Π.Σ. Χανίων, όπως ισχύει και ως 
εκ τούτου η ξενοδοχειακή μονάδα δύναται να ανεγερθεί με τους εκτός σχεδίου 
δόμησης όρους. Επιπλέον, δεν υπάρχει καμία έγκριση – απόφαση σχετική με 
την έγκριση του Γ.Π.Σ. που να είναι δεσμευτική (σχετική η σελ.23 Μ.Π.Ε.).  

Για το υπό μελέτη οικόπεδο έχει εκδοθεί η με αριθμ.2061/28.2.2018   
βεβαίωση χρήσης γης από την Υ.ΔΟ.Μ. Χανίων στην οποία  βεβαιώνεται ότι  
αυτό έχει ελεγχθεί ως προς τις χρήσεις γης για ξενοδοχειακή μονάδα. 

Επίσης, από το με αρ. 2259/2018 πρακτικό της ΠΕΧΩΠ Χανίων με το  οποίο  
η Επιτροπή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας  
Χανίων γνωμοδοτεί θετικά για την πραγματοποίηση του έργου, προκύπτει ότι     
η υπό μελέτη έκταση ευρίσκεται εκτός Γ.Π.Σ., εκτός ΣΧΟΟΑΠ, εκτός Ζ.Ο.Ε. .  
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Σχετική αναφορά υπάρχει στο τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού 
Μηχανικού  Ιωάννη Τζανακάκη (Νοέμβριος 2017 – Υπεύθυνη Δήλωση 
Μηχανικού) το οποίο επικαλείται έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκηση 
Κρήτης (αρ.πρωτ. 2334/27.7.2017) σύμφωνα με οποίο  οι χρήσεις γης στην 
περιοχή του ακίνητου δεν είναι δεσμευτικές. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το 
ανωτέρω έγγραφο οι χρήσεις γης που «καθορίζονται στις πινακίδες ΓΠΣ αλλά 
αφορούν περιοχές που βρίσκονται εκτός της κόκκινης γραμμής δεν είναι 
δεσμευτικές, καθώς πρόκειται για προτάσεις για τη λήψη μέτρων με σκοπό 
την προστασία του περιβάλλοντος. Στις περιοχές αυτές ισχύουν οι διατάξεις 
της εκτός σχεδίου δόμησης».     
    
 Επίσης στην παράγραφο 6.5. της προσβαλλόμενης  ΑΕΠΟ  αναφέρεται ότι 
κατά την έκδοση της  ελήφθη υπόψη η κατ΄ άρθρο 3 παρ.1 της Υ.Α. 216/2015 
(216/β΄9.1.15)  με αρ. πρωτ. 2261/11.9.18 γνωμοδότηση της  Π.Υ. Τουρισμού 
Κρήτης  με την  οποία αυτή  γνωμοδοτεί θετικά ως προς την καταλληλότητα 
του οικοπέδου / γηπέδου  στην αρμόδια για την έκδοση απόφασης Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών όρων  αρχή  ήτοι  στην Δνση Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (σύμφωνα με το 
κεφάλαιο Α΄ του ν.410014/11 (Α΄209)).  

Επίσης, στην παρ.11 του αρ.2 του ν.4014/11 προβλέπεται ότι στις οικείες 
περιπτώσεις η ΑΕΠΟ επέχει θέση έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου ή 
γηπέδου.

Επομένως απορριπτέος κρίνεται ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας ότι το 
οικόπεδο – γήπεδο του έργου είναι ακατάλληλο για την ανέγερση ξενοδοχείου 
όπως αυτό ρητά αναφέρεται  και στην παρ.6.5 της προσβαλλόμενης 
απόφασης. 

 Επειδή, κατά την έκδοση της υπό κρίση ΑΕΠΟ ελήφθησαν υπόψη οι θετικές 
γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων αρχαιολογικών υπηρεσιών (σχετικά :1. το με 
αρ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΠΣ/ΤΑΠΙΠ/43294/310067/5239/1428/28.9.18 έγγραφο 
της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας Νοτ. Ελλάδος 2. Το με 
αρ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΜΝΤΕΚΡ/43630/45073/2614/9.10.18 έγγραφο της  
Υπηρεσίας  Νεώτερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης 3. Το υπ΄ 
Α.Π.:ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΧΑ/ΤΠΚΑΜ/434761/311280/5860/1745/12.9.2018 
έγγραφο της Εφορείας  Αρχαιοτήτων Χανίων) και η θετική γνωμοδότηση του 
Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδρονομίας Π.Ε. Χανίων με αρ. πρωτ. 
248916/17.10.2018  για την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων  για την 
ανέγερση και λειτουργία της επίμαχης ξενοδοχειακής εγκατάστασης. 

Επειδή στο προοίμιο της υπ΄αριθμ.58/2018 απόφασης της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος και Χωροταξίας συμπεριλαμβάνεται (τέταρτο θέμα στοιχείο 9) 
η με αρ. πρωτ. 265517/31.10.18 ένσταση της προσφεύγουσας. 

Επειδή, η ανωτέρω ένσταση  λήφθηκε υπόψη κατά την έκδοση της θετικής για 
την υλοποίηση του έργου  γνωμοδότησης της  Επιτροπής Περιβάλλοντος και 
Χωροταξίας  της  Περιφέρειας Κρήτης η οποία μνημονεύεται στο στοιχείο 45 
του προοιμίου της προσβαλλόμενης απόφασης. 
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Επομένως, μη νομίμως προβάλλεται από την προσφεύγουσα ο ισχυρισμός   
ότι δεν ελήφθη υπόψη η με αρ.πρωτ. 265517/31.10.18 ένσταση  της, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του  αρ.19 του ν.4014/11. 

Η προσφεύγουσα  ισχυρίζεται ότι  η περιοχή στην οποία βρίσκεται το έργο – 
Κόλπος Χανίων είναι χαρακτηρισμένος ως τόπος ιστορικός και ιδιαίτερου 
φυσικού κάλλους ο οποίος χρήζει κρατικής προστασίας. 
Επίσης επικαλείται ότι η περιοχή Παραλιακή ζώνη από Κλαδισό  έως Άπτερα, 
όπου και η θέση  κατασκευής  του έργου, είναι περιοχή Προστασίας φυσικού 
κάλλους σύμφωνα με τις προτεινόμενες  χρήσεις γης και την προστασία 
Περιβάλλοντος στην Νέα Κυδωνία Χανιών 

Ο ισχυρισμός αυτός κρίνεται απορριπτέος ως αβάσιμος καθώς σύμφωνα   με 
το με αρ. 2259/2018 πρακτικό της ΠΕΧΩΠ Χανίων με το  οποίο  η Επιτροπή 
Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας  Χανίων 
γνωμοδοτεί θετικά για την πραγματοποίηση του έργου προκύπτει ότι το 
ξενοδοχείο δεν βρίσκεται εντός των ορίων της περιοχής NATURA 2000 ή 
κάποιας άλλης υπό προστασία περιοχής. 

Επειδή ομοίως από το ανωτέρω πρακτικό προκύπτει ότι στην περιοχή δεν  
υπάρχουν επιφανειακά ποτάμια  ή λίμνες.

Επειδή ο ισχυρισμός που αφορά στις επιπτώσεις της υπό κρίση 
δραστηριότητας στο αμμοθινικό σύστημα της περιοχής κρίνεται απορριπτέος 
ως  αβάσιμος καθότι  στην παρ. 4.3.7.22 της προβαλλόμενης αναγράφονται 
σχετικοί όροι για την προστασία της ζώνης παραλίας.

Επειδή, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα η προσβαλλόμενη απόφαση 
εκδόθηκε νόμιμα και δεν διαπιστώθηκε παράβαση νόμου κατά την έκδοσή της 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3200/1955. 

Για τους λόγους αυτούς

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Απορρίπτεται, η προσφυγή της Ειρήνης Βεργανελάκη συζ. Γ. Παλαιολόγου 
κατά το σκεπτικό. 
                         

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού 
Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού
Μ. Παρλαμά 2 και Λεωφ. 62 Μαρτύρων 
(με τα αποσταλέντα στοιχεία)

2. Κα Βεργανελάκη Ειρήνη 
Οδός Παπαρούνας
Άγιος Ματθαίος
 Χανιά 
Κρήτη  
Τ.Κ.73100  
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