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  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

 

� ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΑΡΧΗΣ  
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ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

� ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΗ 

 

 

 

 

 

 

Ο Συνήγορος του Πολίτη ολοκληρώνει µε το παρόν πορισµατικό έγγραφο, 

σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ.6 του Ν.3094/2003, την έρευνα της ανωτέρω υπόθεσης, 

για την οποία ανέπτυξε το διαµεσολαβητικό του έργο τόσο προς τις εµπλεκόµενες 

τοπικές υπηρεσίες, όσο και προς τις αρµόδιες υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης. Η 

εν λόγω υπόθεση είναι ιδιαίτερης σηµασίας, διότι κατά την διερεύνηση της 

αναδείχθηκαν, µε αφορµή την άσκηση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στη νήσο 

Λέρο, κρίσιµα ζητήµατα σχετικά µε α) την εναρµόνιση της προστασίας του φυσικού 

περιβάλλοντος µε την άσκηση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, β) την χρήση 

ξεπερασµένων νοµοθετικών εργαλείων, όπως οι αγρονοµικές διατάξεις, ως 

αποκλειστικό µέσο για τον καθορισµό γεωργικών και κτηνοτροφικών ζωνών, ζήτηµα 

µε προφανή χωροταξικό χαρακτήρα, γ) την στέρηση της απόλαυσης της ιδιοκτησίας 

µε αφορµή τον καθορισµό τέτοιων ζωνών, δ) τις ασάφειες που διέπουν το θέµα των 

αρµοδιοτήτων της αγροφυλακής και ε) το ανεπίλυτο από το νοµοθέτη πρόβληµα του 

νοµικού καθεστώτος των βοσκοτόπων. Για τους λόγους αυτούς, ο Συνήγορος του 

Πολίτη επιθυµεί να παρουσιάσει αναλυτικά το ιστορικό της υπόθεσης και των 

ενεργειών της Αρχής, όπως και τα συµπεράσµατα και ορισµένες γενικές 

παρατηρήσεις και προτάσεις της.  
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 

 

Ι. Η Λέρος διαιρέθηκε εθιµικά ως προς την γεωργική και την κτηνοτροφική 

δραστηριότητα σε βόρειο και νότιο τµήµα. Σύµφωνα µε το ανωτέρω σύστηµα 

διαχωρισµού επιτρεπόταν η γεωργική καλλιέργεια τη µια χρονιά στο νότιο και την 

άλλη στο βόρειο, ώστε να καθίσταται δυνατή η βόσκηση εναλλάξ στο αντίστοιχο 

τµήµα του νησιού που δεν καλλιεργείται. Με την υπ’ αριθµ. 82/1978 απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Λέρου, η οποία λήφθηκε κατόπιν σχετικής εισήγησης του 

Αγρονόµου Καλύµνου, συµπληρώθηκε η παλαιότερη υπ’ αριθµ. 31/1970 απόφαση, η 

οποία όριζε ως γεωργική ζώνη το εσωτερικό τµήµα του νησιού.  

 

Συγκεκριµένα, µε την απόφαση του 1978 κρίθηκε ότι, προκειµένου να 

σταµατήσουν οι συγκρούσεις µεταξύ γεωργών και κτηνοτρόφων, για τις υπόλοιπες 

περιοχές του νησιού που βρίσκονται εκτός της γεωργικής ζώνης, επιβάλλεται να 

εφαρµοσθεί ξανά το ανωτέρω έθιµο και να κατοχυρωθεί µε αγρονοµική διάταξη. 

Επίσης, ορίστηκε ότι στα τµήµατα του νησιού που θα διέπονται από το καθεστώς 

αυτό θα απαγορεύεται η εγκατάσταση πολυετών καλλιεργειών. Ακολούθως, 

σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα και τις διαδικασίες για την έκδοση αγρονοµικών 

διατάξεων που ορίζονται στο Ν.∆. 3030/54 περί της Αγροφυλακής,  στις 29/11/1978 

στο κατάστηµα του Ειρηνοδικείου Λέρου και µε προεδρεύοντα τον Ειρηνοδίκη, 

συνήλθε το Αγρονοµικό Συµβούλιο Καλύµνου και έλαβε την υπ’ αριθµ. 2/1978 

απόφαση.  

 

Με την εν λόγω απόφαση εγκρίθηκε σε όλα τα σηµεία η ανωτέρω υπ’ αριθµ. 

82/1978 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λέρου, µε εξαίρεση τη διάταξη που 

απαγόρευε την εγκατάσταση πολυετών καλλιεργειών. Συγκεκριµένα, στην ανωτέρω 

απόφαση οριζόταν: «Ολόκληρος η νήσος Λέρος διαχωρίζεται στο γνωστό όριο 

Ξερολιθιάς, σε δύο τµήµατα, δηλαδή Βόρειο και Νότιο. Και όταν το ένα βρίσκεται στην 

καλλιέργεια, το άλλο παραµένει στην αγρανάπαυση, όπου σε αυτό µεταφέρονται για 

παραµονή και βόσκηση υποχρεωτικά όλα τα ποίµνια και εντός του οποίου 

απαγορεύεται απόλυτα κάθε καλλιέργεια. Τον επόµενο χρόνο θα γίνεται ακριβώς το 

αντίθετο». Επίσης, µε την εν λόγω απόφαση ορίσθηκαν συγκεκριµένες γεωργικές 

ζώνες στο νησί στις οποίες απαγορεύτηκε η εισαγωγή, παραµονή και βόσκηση κάθε 

ποιµνίου για όλες τις εποχές του έτους.    
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Επίσης, µε την υπ’ αριθµ. 81/1978 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Λέρου, προτάθηκε προς το Αγρονοµικό Συµβούλιο Καλύµνου, να οριστούν µε 

απόφασή του συγκεκριµένες κτηνοτροφικές ζώνες στο νησί. Πράγµατι, µε την υπ’ 

αριθµ. 1/1978 απόφαση του Αγρονοµικού Συµβουλίου, εκδοθείσα επίσης σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του Ν.∆. 3030/54, καθορίστηκαν οι κτηνοτροφικές ζώνες, στις οποίες 

απαγορεύτηκαν οι καλλιέργειες εάν αυτές δεν είναι επαρκώς περιµανδρωµένες. 

Επίσης ορίστηκε ότι: «Οι εξουσιαστές κτηµάτων µη περιµανδρωµένων, που βρίσκονται 

µέσα στις ζώνες αυτές, υποχρεούνται σε κτηνοτροφική µόνο εκµετάλλευση για βόσκηση 

δικών του ζώων ή για εκµίσθωση για βόσκηση».   

 

Σύµφωνα µε το φάκελο της αναφοράς που υπέβαλε γεωργός από τη Λέρο και  

που ερεύνησε ο Συνήγορος του Πολίτη, η εφαρµογή του ανωτέρω εθίµου, 

προστιθεµένου και του γεγονότος ότι τα κοπάδια, πολλές φορές, βόσκουν 

ανεπιτήρητα, προξενεί έντονες αντιδικίες µεταξύ γεωργών και κτηνοτρόφων. Ο 

αναφερόµενος επέµεινε ιδιαίτερα στη στέρηση του δικαιώµατος των γεωργών να 

καλλιεργήσουν τις ιδιοκτησίες τους, το έτος που επιτρέπεται η κτηνοτροφική 

δραστηριότητα στο τµήµα του νησιού που βρίσκονται αυτές.   

 

Με το υπ’ αριθµ. 40/05.05.01 έγγραφο του Αγρονοµείου Καλύµνου προς τον 

αναφερόµενο τίθεται το πρόβληµα της έλλειψης αγροφυλακής, η οποία θα συνέβαλε 

µερικώς στην αντιµετώπιση του ζητήµατος της παράνοµης βόσκησης,. Επίσης, στο 

ανωτέρω έγγραφο καταδεικνύεται και το πρόβληµα της ανεπιτήρητης βόσκησης. Με 

την υπ’ αριθµ. Ζ2/28/17.01.01 απόφαση ο Νοµάρχης ∆ωδεκανήσου καθόρισε τους 

όρους και τις προϋποθέσεις προστασίας και ανάπτυξης της αιγοπροβατοτροφίας στο 

Νοµό ∆ωδεκανήσου. Ειδικότερα, οι κτηνοτρόφοι που δεν διαθέτουν ποιµνιοστάσια 

υποχρεώνονται να µεριµνήσουν άµεσα για τη δηµιουργία τους σε ιδιόκτητα 

αγροτεµάχια ή σε δασικές εκτάσεις, κατόπιν έγκρισης της ∆/νσης ∆ασών ∆ωδ/σου. 

Περαιτέρω, απαγορεύεται ρητώς η ανεπιτήρητη βόσκηση.  

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λέρου εξέδωσε, βάσει της απόφασης του Νοµάρχη, 

την υπ’ αριθµ. 161/19.08.01 απόφαση, µε την οποία καταργήθηκαν οι αποφάσεις 81 

και 82/1978 και αποφασίστηκε η άµεση εφαρµογή χάρτη, ο οποίος όριζε νέες 

κτηνοτροφικές ζώνες που θα ίσχυαν και πάλι χρονιά παρά χρονιά, σύµφωνα µε το 
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σύστηµα του διαχωρισµού του νησιού σε βορρά – νότο. Στις 11/02/2002 συνήλθε το 

Αγρονοµικό Συµβούλιο Λέρου, το οποίο ενέκρινε, µε την υπ.αριθµ.1/2002 

αγρονοµική απόφαση βάσει του Ν.∆. 3030/54, την εν λόγω απόφαση του ∆ήµου και 

όρισε µόνιµες κτηνοτροφικές ζώνες, µόνιµες γεωργικές ζώνες και, επίσης, καθόρισε 

τα τµήµατα (µε βάση το διαχωρισµό βορρά – νότου) για καλλιέργεια χρονιά παρά 

χρονιά. Στις 15.09.03 συνεδρίασε το Νοµαρχιακό Συµβούλιο ∆ωδεκανήσου για να 

συζητήσει το θέµα της ανεξέλεγκτης βοσκής ζώων εντός των αγροτικών ζωνών των 

δηµοτικών διαµερισµάτων της Ρόδου.  

 

Παρά το γεγονός ότι η υπ.αριθµ. 105/2003 απόφαση που εξέδωσε το 

Νοµαρχιακό Συµβούλιο αναφέρεται στα προβλήµατα της Ρόδου, ωστόσο 

µνηµονεύεται στο παρόν, καθώς παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκειµένου να 

φωτιστούν και να αντιµετωπιστούν τα συναφή προβλήµατα που υπάρχουν στη Λέρο. 

Οι λόγοι δηµιουργίας του προβλήµατος βοσκής σε αγροτικές εκτάσεις του Νοµού 

οφείλονται, σύµφωνα µε τις διαπιστώσεις των νοµαρχιακών συµβούλων, στα εξής: α. 

έλλειψη επαγγελµατικής συνείδησης ορισµένων κτηνοτρόφων, β. ανεξέλεγκτη 

αύξηση του ζωικού κεφαλαίου, µε κίνητρο τις επιδοτήσεις της ΕΕ, ανεξάρτητα από 

την βοσκοϊκανότητα του κάθε τόπου, γ. παντελή έλλειψη αστυνόµευσης µετά την 

κατάργηση της Αγροφυλακής και δ. έλλειψη χωροθέτησης βοσκοτόπων.  

 

ΙΙ. Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο έρευνας της εν λόγω υπόθεσης, 

ανέπτυξε αλληλογραφία µε το Αγρονοµείο Καλύµνου, το ∆ήµο Λέρου, το Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το 

Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης. Η Αρχή µε τις επιστολές της, αφού εξέθεσε αναλυτικά 

το πρόβληµα, ζήτησε από τις αρµόδιες υπηρεσίες τις απόψεις και τις προτάσεις τους 

για την εξεύρεση λύσης, καθώς ο Συνήγορος έχει διαπιστώσει ότι η εφαρµογή των 

σχετικών αγρονοµικών διατάξεων δεν έχει επιλύσει το πρόβληµα της αρµονικής 

συνύπαρξης γεωργίας και κτηνοτροφίας στο νησί, ενώ παράλληλα δηµιουργεί 

προβλήµατα που αφορούν την προστασία της ιδιοκτησίας και την αειφορική 

διαχείριση του περιβάλλοντος του νησιού. Επίσης, ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε 

τις απόψεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το 

υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο περί βοσκοτόπων, δεδοµένου ότι οι διατάξεις περί 

οριοθέτησης βοσκοτόπων του Ν. 1734/87 κρίθηκαν ως αντισυνταγµατικές από το 

ΣτΕ. Τέλος, ζητήθηκε από το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης να ενηµερώσει την Αρχή 
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σχετικά µε τα  επιβαλλόµενα µέτρα για τον περιορισµό της ανεπιτήρητης βόσκησης. 

Κατωτέρω, εκτίθενται, εν συντοµία, τα έγγραφα που περιλαµβάνουν τις προτάσεις 

των ανωτέρω υπηρεσιών για την επίλυση του εν λόγω θέµατος. 

 

Ο Αγρονόµος Καλύµνου, στο από 15.05.03 έγγραφο προς τον Συνήγορο του 

Πολίτη, υποστηρίζει ότι αρµόδιο όργανο για να λάβει σχετικές αποφάσεις για την 

επίλυση του ζητήµατος είναι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Λέρου. Επίσης, 

εκφράζει την άποψη ότι δεν είναι δόκιµη η κατάργηση του εν λόγω εθίµου, καθώς η 

υπερβόσκηση σε µεµονωµένες περιοχές θα έχει ως συνέπεια την καταστροφή τους 

και, αντίστοιχα, η συνεχής καλλιέργεια των κτηµάτων θα έχει ως αποτέλεσµα τη 

µείωση της απόδοσής τους. Περαιτέρω, στο από 28.05.03 έγγραφο ο Αγρονόµος 

Καλύµνου θέτει και το ζήτηµα της παράνοµης καλλιέργειας εκτάσεων από τους 

γεωργούς, δηλαδή εκτάσεων που σύµφωνα µε το σύστηµα του διαχωρισµού και της 

εκ περιτροπής βόσκησης, έπρεπε να βρίσκονται σε αγρανάπαυση και να είναι 

βοσκήσιµες.  

 

Ακολούθως, σε απάντηση σχετικής επιστολής της Αρχής, το Τµήµα 

Βοσκοτόπων και Τεχνητών Λειµώνων της ∆/νσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων έστειλε το υπ’ αριθµ. 

253436/01.06.04 έγγραφο, µε το οποίο ο Συνήγορος του Πολίτη ενηµερώθηκε ότι 

επειδή ο Ν. 1734/87 έχει κριθεί, από τα άρθρα 1-8, ως αντισυνταγµατικός από το 

ΣτΕ, παραµένει ανενεργός. Εν συνεχεία, αναφέρεται ότι υπάρχει «θεσµονοµοθετική 

ασάφεια» ως προς το ζήτηµα των βοσκοτόπων και ότι η αρµόδια διεύθυνση κρίνει ότι 

ζώνες που έχουν καθοριστεί µε το Ν. 3030/54 παραµένουν σε ισχύ.  

 

Ο ∆ήµος Λέρου στην υπ’ αριθµ. 1826-Α/04.07.04 επιστολή του προς την 

Αρχή κρίνει ότι το πρόβληµα οξύνθηκε ιδιαίτερα µετά την κατάργηση της 

αγροφυλακής. Επίσης, ο ∆ήµος, στο εν λόγω έγγραφο, τίθεται υπέρ του συστήµατος 

της εναλλασσόµενης βόσκησης των κοπαδιών, θεωρώντας ότι µε αυτό τον τρόπο 

αποφεύγεται η ερηµοποίηση των βοσκοτόπων. 

 

Περαιτέρω, η ∆/νση Αγροτικής Ασφάλειας του Υπουργείου ∆ηµοσίας Τάξης 

απέστειλε στην Αρχή το υπ’ αριθµ. 335/10.08.04 έγγραφό της, µε το οποίο 

ενηµέρωσε ότι οι περιφερειακές υπηρεσίες της Αγροφυλακής υπάγονται στην 
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αρµοδιότητα των οικείων Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Ωστόσο, παρά την 

αποστολή σχετικής επιστολής στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ∆ωδεκανήσου, ο 

Συνήγορος του Πολίτη δεν έχει λάβει, έως σήµερα, κάποια σχετική ενηµέρωση. Στο 

σηµείο αυτό πρέπει να σηµειωθεί ότι, κατόπιν πρόσφατης τηλεφωνικής επικοινωνίας, 

η Αρχή ενηµερώθηκε ότι η θέση του Αγρονόµου Καλύµνου παραµένει κενή, λόγω 

µετακίνησης του υπηρετούντος υπαλλήλου σε άλλη υπηρεσία.  

 

Εν συνεχεία, ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε από τη ∆/νση Γεωργικής 

Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου το υπ’ αριθµ. 16139/19.08.04 έγγραφο, 

στο οποίο αναφέρεται ότι µε απόφαση της πρώην Γενικής Γραµµατέως της 

Περιφέρειας ανατέθηκε µελέτη σε Ανώνυµη Εταιρεία για την βοσκοϊκανότητα στα 

νησιά Τήνο, Νίσυρο, Αστυπάλαια, Κάρπαθο, Λέρο και Σύµη. Σκοπός της µελέτης 

ήταν η υποστήριξη του προγράµµατος «Μέτρο 3.4 – Εκτατικοποίηση της 

κτηνοτροφίας» του ΕΠΑΑ 2000– 2006. Ως µείζον πρόβληµα αναφέρεται η έλλειψη 

ιδιόκτητων βοσκοτόπων από τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι αναγκάζονται να 

ενοικιάζουν εκτάσεις και να τις χρησιµοποιούν ως βοσκότοπους, χωρίς, όµως, να 

ενδιαφέρονται για τη διατήρηση αυτών σε καλή παραγωγική και οικολογική 

κατάσταση. Η εν λόγω µελέτη εν συντοµία προτείνει: α. Τη σήµανση και την ακριβή 

καταµέτρηση των ποιµενικών αιγοπροβάτων, β. Την επιλογή των καλύτερων ζώων 

από τα υπάρχοντα, γ. Τη σταδιακή αποµάκρυνση ακατάλληλων ζώων και του 

πλεονάζοντος αριθµού τους µέχρι τον επιθυµητό στόχο του ισοδυνάµου 5.300 

αιγοπροβάτων, δ. Τον περιορισµό της βόσκησης στις 195 ηµέρες το χρόνο και ε. Την 

εξασφάλιση τοπικού φορέα διαχείρισης των βοσκοτόπων. Ειδικότερα, πρέπει να 

αναφερθεί ότι στην εν λόγω µελέτη προτείνεται ο διαχωρισµός του νησιού σε δύο 

λιβαδικά τµήµατα µε ανάλογες περιφράξεις και η εκ περιτροπής βόσκηση σε καθένα 

από αυτά, προκειµένου τα κοπάδια να παραµένουν σε κάθε τµήµα κατά το ήµισυ της 

χρονικής υποπεριόδου βόσκησης, επιτρέποντας έτσι την καλύτερη ανάπτυξη της 

χλωρίδας.  

 

Τέλος, ο ∆ήµος Λέρου εξέδωσε, προσφάτως, την υπ’ αριθµ. 37/2005 

απόφαση µε την οποία καταργείται κατ’ ουσίαν, µετά και την παρέµβαση της Αρχής, 

το σύστηµα του διαχωρισµού της νήσου σε δύο τµήµατα και της εκ περιτροπής, 

χρονιά παρά χρονιά, καλλιέργειας και βόσκησης σε αυτά. Ειδικότερα, µε την 

τελευταία αυτή απόφαση καταργείται η υπ’ αριθµ. 1/2002 απόφαση του ∆ηµοτικού 
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Συµβουλίου Λέρου και προβλέπεται, αντί του παραδοσιακού – εθιµικού καθεστώτος, 

σειρά σχετικών µέτρων, τα οποία, εν συντοµία, είναι τα ακόλουθα:  

 

1. Συγκεκριµένες εκτάσεις (αναδασωτέες, χώροι πρασίνου, φυτώρια), στις οποίες 

συµπεριλαµβάνονται και οι δηµόσιοι χώροι εντός οικισµών, χαρακτηρίζονται ως 

χώροι ανάπτυξης πρασίνου στους οποίους απαγορεύεται η βόσκηση. 2. Υποβάλλεται 

αίτηµα προς το αρµόδιο δασαρχείο για την άρση της απαγόρευσης βοσκής σε 

ορισµένες αναδασωτέες περιοχές, για τις οποίες έχει παρέλθει πενταετία από τον 

χαρακτηρισµό τους 3. Η βόσκηση επιτρέπεται σε όλους τους δηµόσιους βοσκότοπους 

και στα ιδιόκτητα ή ενοικιασµένα αγροτεµάχια. 4. Η ανεπιτήρητη βόσκηση θα 

τιµωρείται µε πρόστιµο 100 ευρώ για κάθε ζώο. 5. Οι κτηνοτρόφοι που δεν έχουν 

ιδιόκτητες εκτάσεις, προκειµένου να κατασκευάσουν ποιµνιοστάσια, µπορούν να 

υποβάλλουν αίτηση προς το ∆ασαρχείο για να τους παραχωρήσει δηµόσια έκταση για 

το σκοπό αυτό 6. Οι ιδιοκτήτες ή οι ενοικιαστές αγροτεµαχίων στις περιοχές που 

ασκείται η κτηνοτροφία µπορούν, εφ’ όσον το αγροτεµάχιο δεν εµπίπτει σε 

απαγορευτικές διατάξεις των δασικών νόµων, και κρίνεται γόνιµο και αποδοτικό, να 

υποβάλλουν τα σχετικά παραστατικά νόµιµης κατοχής και ενοικίασης στο Γραφείο 

∆ιαχείρισης Αγροτικών Θεµάτων του ∆ήµου και να τα καλλιεργούν κάθε χρόνο, 7. 

Το θέρος πρέπει να ολοκληρώνεται, κάθε χρόνο, µέχρι το τέλος Ιουνίου, έτσι ώστε να 

είναι δυνατή η µετακίνηση των κοπαδιών των κτηνοτρόφων σε ενοικιασµένα ή 

ιδιόκτητα κτήµατα, Τέλος ο ∆ήµος δεσµεύεται για τη διευκόλυνση των κτηνοτρόφων 

µε τη δηµιουργία µικρών υποδοµών, όπως διάνοιξη δρόµων, µεταφορά νερού και 

αγορά πλεγµάτων περίφραξης. 

 

Αξίζει, τέλος, να σηµειωθεί ότι ήδη µε την υπ.αριθµ. 239/14.07.04 απόφασή 

του, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λέρου αποφάσισε να εισηγηθεί υπέρ της διαδικασίας 

σύνταξης του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου Λέρου και, πράγµατι, µε την υπ.αριθµ. 

1136/04 απόφασή του ο Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κίνησε τη 

διαδικασία σύνταξης του ΓΠΣ ∆ήµου Λέρου.  
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ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΙΣΙΜΟ ΝΟΜΙΚΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Ι. Είναι προφανές ότι οι επίµαχες ρυθµίσεις, συγκεκριµένα οι διατάξεις των 

αγρονοµικών διατάξεων και αποφάσεων, συνιστούν εφαρµογή στις σηµερινές 

συνθήκες του Ν.∆. 3030/54 µε το οποίο αναδιοργανώθηκε η Αγροφυλακή, µε σκοπό 

την αποτελεσµατικότερη λειτουργία της. Στον εν λόγω νόµο, πέρα από τις διατάξεις 

περί διοικητικής αναδιοργάνωσης της Αγροφυλακής, περιλαµβάνονται και 

αγρονοµικές διατάξεις, τις οποίες εκδίδει το αγρονοµικό συµβούλιο. Επίσης, 

αγρονοµικές διατάξεις είχε την ευχέρεια να εκδίδει και το κοινοτικό συµβούλιο 

(νοείται και το δηµοτικό συµβούλιο), για τις οποίες, ακολούθως, απαιτείτο η έγκριση 

του αγρονοµικού συµβουλίου, που είχε τη δυνατότητα και να τις τροποποιεί. Το 

αγρονοµικό συµβούλιο είχε τη δυνατότητα έκδοσης διατάξεων σχετικών, ιδίως, µε 

τον καθορισµό κτηνοτροφικών ζωνών, µε την βόσκηση και κατοχή ζώων, καθώς 

επίσης και µε την υγιεινή και προστασία των αγροτικών εκτάσεων. Περαιτέρω, το 

κοινοτικό συµβούλιο είχε τη δυνατότητα καθορισµού γεωργικών ζωνών, τη λήψη 

ειδικών προφυλακτικών µέτρων κλπ.  

 

Ωστόσο, ο θεσµός της Αγροφυλακής, ο οποίος έχει την αρµοδιότητα 

εποπτείας της ορθής εκτέλεσης των αγρονοµικών αποφάσεων και διατάξεων και 

επιβολής κυρώσεων σε αντίθετη περίπτωση, σήµερα λειτουργεί προβληµατικά ή και 

καθόλου σε πολλές περιοχές της χώρας, καθώς, µάλιστα, το νοµοθετικό καθεστώς της 

άλλαξε σηµαντικά µετά το 1954. Συγκεκριµένα, µε το Π.∆. 543/77 συστάθηκε Γενική 

∆/νση Αγροφυλακής στο Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξεως, η οποία διαχωριζόταν στην 

Κεντρική Υπηρεσία και τις περιφερειακές Υπηρεσίες της Αγροφυλακής. Οι 

περιφερειακές Υπηρεσίες νοµαρχιακού επιπέδου αποτελούνται από τις διοικήσεις 

αγροφυλακής και τα αγρονοµεία που µπορούσαν να είναι περισσότερα σε κάθε νοµό. 

Ωστόσο, αρκετά χρόνια αργότερα, µε το άρθρο 54 του Ν. 1481/84, καταργήθηκε η 

∆/νση Αγροφυλακής µε τις υπηρεσίες της σε όλη τη χώρα, µε ταυτόχρονη κατάργηση 

των οργανικών θέσεων του προσωπικού. Οι αρµοδιότητες της ∆/νσης περιήλθαν στον 

κλάδο αστυνοµίας τάξης της Ελληνικής Αστυνοµίας.  

 

Εν συνεχεία, το 1990 µε το Ν. 1892/90 επανασυστάθηκε η Αγροφυλακή και 

υπήχθη στο Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης. Οι οργανικές θέσεις, οι αρµοδιότητες και εν 
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γένει ο τρόπος λειτουργίας της συνεχίζουν να διέπονται από το Ν.∆. 3030/54. Με το 

άρθρο 39 του Ν. 2218/94 και το άρθρο 77 του Ν. 2910/01 η Αγροφυλακή υπήχθη 

στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, µε παράλληλη µετάταξη των υπαλλήλων που 

υπηρετούσαν σε αυτή στην αρµόδια Νοµαρχία. Σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Κώδικα 

∆ήµων και Κοινοτήτων είναι δυνατό µε Π.∆. να µεταφέρονται και να ασκούνται από 

τη ∆ηµοτική Αστυνοµία, αρµοδιότητες που ασκούνται από την Αγροφυλακή. Το 

2002 εκδόθηκε το υπ.αριθµ. 23/02 Π.∆., το οποίο στο άρθρο 18 ορίζει ότι οι 

αρµοδιότητες της Αγροφυλακής µεταφέρονται από τις οικείες Ν.Α. και ασκούνται 

από τη ∆ηµοτική Αστυνοµία του οικείου ΟΤΑ. Επίσης, προβλέπεται ότι «µε απόφαση 

του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας µπορεί µετά την κατά τα ανωτέρω µεταφορά 

αρµοδιοτήτων από τη Ν.Α. στη ∆ηµοτική Αστυνοµία, να καταργούνται θέσεις 

Αγροφυλάκων της οικείας Ν.Α., ύστερα από γνώµη του οικείου Νοµαρχιακού 

Συµβουλίου». Στο άρθρο  2 του ανωτέρω Π.∆. ορίζονται οι αρµοδιότητες της 

∆ηµοτικής Αστυνοµίας µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται και η άσκηση των 

αρµοδιοτήτων της Αγροφυλακής σύµφωνα µε το Ν.∆. 3030/54 και ιδίως: «Η 

φρούρηση των αγροτικών κτηµάτων για την πρόληψη τη κλοπής, της φθοράς και των 

άλλων αδικηµάτων. Η προανάκριση γι’ αυτά τα αδικήµατα και η δίωξη και η εκδίκαση 

όσων διώκονται σε βαθµό πταίσµατος κατά τους ορισµούς του ανωτέρω νόµου».  

 

Είναι σαφές, από τα ανωτέρω, ότι υπήρξε έντονος προβληµατισµός του 

νοµοθέτη σχετικά µε τις αρµοδιότητες και τη διοικητική υπαγωγή της Αγροφυλακής. 

Όπως προαναφέρθηκε, σύµφωνα µε τους Ν. 2218/94 και 2190/01, προκύπτει ότι η 

Αγροφυλακή υπάγεται στις οικείες Ν.Α., οι οποίες µε τη σειρά τους εποπτεύονται 

από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ωστόσο, σύµφωνα µε το 23/02 Π.∆. οι αρµοδιότητες 

µεταφέρονται από τις Ν.Α. στη ∆ηµοτική Αστυνοµία του οικείου ΟΤΑ. Είναι, όµως, 

προφανές ότι η ∆ηµοτική Αστυνοµία δεν είναι σε θέση, αλλά και ούτε έχει την 

αρµοδιότητα, πέρα από την εφαρµογή των αστυνοµικού χαρακτήρα αγρονοµικών 

διατάξεων, να καθορίζει γενικότερα αγρονοµικά θέµατα, όπως είναι για παράδειγµα ο 

καθορισµός κτηνοτροφικών ζωνών.  Περαιτέρω, διαπιστώνεται ότι, παρά την έκδοση 

πλήθους νόµων και Π.∆. για την Αγροφυλακή, οι αρµοδιότητές της ρυθµίζονται, έως 

σήµερα, µε το Ν.∆. 3030/54, αν και από τότε έχουν αλλάξει ριζικά τα δεδοµένα της 

κτηνοτροφικής και γεωργικής εκµετάλλευσης στην Ελλάδα. Η διαρκής, δε, µεταφορά 

και διάσπαση των αρµοδιοτήτων της, έχει δηµιουργήσει σύγχυση στις τοπικές 

κοινωνίες. ∆υστυχώς, σήµερα ο αριθµός των Αγροφυλάκων είναι εξαιρετικά µικρός 
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για τις ανάγκες της χώρας (περίπου 500), γεγονός που οφείλεται και στην έλλειψη 

νέων προσλήψεων για την ανανέωση του προσωπικού που υπηρετεί. Ως εκ τούτου, τα 

ελάχιστα άτοµα που έχουν µείνει, θα µειωθούν ακόµα περισσότερο, µε την πάροδο 

του χρόνου και τη συνταξιοδότησή τους.  

  

ΙΙ. Ο καθορισµός γεωργικών και κτηνοτροφικών ζωνών στην κρίσιµη υπόθεση, 

πιθανότατα δε και σε άλλες περιοχές, γίνεται αποκλειστικά σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις 

του Ν.3030/54, µετά και την ακύρωση από το ΣτΕ διατάξεων του Ν.1734/87 περί 

βοσκοτόπων. Ωστόσο, είναι αναµφισβήτητο ότι ο προσδιορισµός των ζωνών συνιστά, 

µια χωροταξικού χαρακτήρα ρύθµιση, όπως, µάλιστα, έχει κριθεί από τη νοµολογία 

του Συµβουλίου της Επικρατείας.  

 

Συγκεκριµένα, µε την υπ.αριθµ. 307/93 απόφαση του ∆ικαστηρίου, µε την 

οποία κρίνεται η νοµιµότητα καθορισµού κτηνοτροφικών ζωνών δι’ αγρονοµικών 

διατάξεων, επισηµαίνεται ότι µε τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 69 του Ν.∆. 

3030/54 «προβλέπεται γεωγραφική κατανοµή χρήσεων και δραστηριοτήτων, 

συνιστάµενη, ειδικότερα, στον καθορισµό ζωνών προοριζόµενων καταρχήν για 

κτηνοτροφική εκµετάλλευση  µε αντίστοιχο περιορισµό της γεωργικής εκµετάλλευσης» 

και, εποµένως, εισάγεται «ρύθµιση χωροταξικού χαρακτήρα». Περαιτέρω, η ρύθµιση 

του νοµοθετικού διατάγµατος δεν λαµβάνει επαρκώς υπόψη της, λόγω της φύσεως 

των προβλεποµένων διαδικασιών, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 

Άλλωστε, κοινή διαπίστωση εµπλεκόµενων φορέων και πολιτών στην Λέρο είναι ότι 

η τήρηση του εθίµου οδηγεί στην συγκέντρωση του συνόλου των ζώων των 

κτηνοτρόφων σε συγκεκριµένες περιοχές για µεγάλο χρονικό διάστηµα, µε 

αποτέλεσµα την υποβάθµιση της χλωρίδας και του εδάφους των περιοχών.  

 

Το Συµβούλιο της Επικρατείας έχει κρίνει, όπως είναι γνωστό, ως 

αντισυνταγµατικές αρκετές διατάξεις του Ν.1734/87 που αφορούν τη διαδικασία 

καθορισµού των ορίων βοσκοτόπων και συνακόλουθα ακύρωσε µε αποφάσεις του, 

ιδίως µε την ΣτΕ 664/90, άνω των εκατό σχετικές νοµαρχιακές πράξεις. Το 

∆ικαστήριο επέµεινε ειδικότερα στη δυνατότητα που έδινε ο νόµος για τη µεταβολή 

του δασικού χαρακτήρα και προορισµού δασών και δασικών εκτάσεων, και δη 

αναδασωτέων, µέσω «µιας έντονης και ποσοτικώς αποσδιόριστης επέµβασης στα 

προστατευόµενα από τα άρθρα 24 παρ.1 και 117 παρ.3 του Συντάγµατος φυσικά 
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αγαθά». Έκτοτε, οι σχετικές διατάξεις του Ν.1734/87 (άρθρα 1,2,3,6) πράγµατι δεν 

εφαρµόζονται από τη ∆ιοίκηση, όπως µας έχει πληροφορήσει αρµοδίως το Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε το από 01.06.04 έγγραφό του. Ωστόσο, 

παραµένουν σε ισχύ οι λοιπές διατάξεις του Νόµου, από τις οποίες επισηµαίνονται 

ειδικότερα, στο πλαίσιο έρευνας της παρούσας υπόθεσης, οι διατάξεις των άρθρων 9, 

11 και 13 για την παραχώρηση εκτάσεων δηµοσίας γης για παραγωγικές χρήσεις, 

µεταξύ των οποίων και η κτηνοτροφία. Οι ρυθµίσεις θα µπορούσαν ενδεχοµένως να 

αξιοποιηθούν για την ορθολογικότερη άσκηση της κτηνοτροφίας στο νησί και την 

αρµονικότερη συνύπαρξή της µε τις καλλιεργητικές δραστηριότητες. 

 

Ο Συνήγορος του Πολίτη επισηµαίνει, επίσης, ότι από τον Οκτώβριο του 2003 

έχει εκδοθεί η Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε την οποία εγκρίνεται το 

Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, κατ’ εφαρµογήν των προβλέψεων των άρθρων 8 και 18 

του Ν.2742/99. Πρόκειται για ένα σηµαντικό βήµα στην κατεύθυνση του 

χωροταξικού σχεδιασµού και δη της χωρικής οργάνωσης των παραγωγικών 

δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Με το εν λόγω Πλαίσιο 

παρέχονται κατευθύνσεις για το σχεδιασµό και την άσκηση χωροταξικής πολιτικής 

και για την εφαρµογή των οικείων εργαλείων της νοµοθεσίας (όπως Γ.Π.Σ., 

Σ.Χ.Ο.Α.Α.Π., Π.Ε.Ο.Α.Π. κ.α.). Ειδικότερα, η Λέρος εντάσσεται στην Οµάδα ΙΙ των 

νησιών, για τα οποία πρέπει να δοθεί έµφαση «στην αντιµετώπιση των συγκρούσεων 

µεταξύ των [παραγωγικών] δραστηριοτήτων». Το Πλαίσιο παρατηρεί ότι «η 

προσπάθεια εφαρµογής χωροταξικής πολιτικής εξειδικευµένης σε επίπεδο νησιού δεν 

έχει προχωρήσει αρκετά», επισηµαίνει ότι «κατά τη χάραξη των διαφόρων 

αναπτυξιακών τοµεακών πολιτικών, απαιτείται ο σεβασµός της φέρουσας ικανότητας 

των νησιών και των οικοσυστηµάτων» και προτείνει, ανάµεσα σε άλλα, α) «να 

γενικευθεί ο σχεδιασµός χρήσεων γης στην ύπαιθρο µέσω των νέων Γ.Π.Σ. και 

Σ.Χ.Ο.Α.Α.Π.», β) να καθορισθούν οι επιτρεπόµενες χρήσεις γης, γ) να προστατευθεί 

η γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας και οι αγροτικές δραστηριότητες που 

συµβάλλουν στη διατήρηση των παραδοσιακών αγροσυστηµάτων. Ειδικότερα, 

προτείνεται, σε ό,τι αφορά τον πρωτογενή τοµέα, α) να διατηρηθεί και αξιοποιηθεί η 

εξαιρετικά περιορισµένη καλλιεργούµενη γεωργική γη και να γίνει «προσδιορισµός, 

χαρακτηρισµός και οριοθέτηση των βασικών σήµερα καλλιεργούµενων εκτάσεων κατά 

νησί…ώστε να διασφαλιστεί η γεωργική γη» και β) να γίνει «οριοθέτηση βοσκοτόπων 
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σε συνάρτηση µε προγράµµατα αύξησης της παραγωγικότητας της χορτοβοσκής», όπως 

και «σύνταξη προγραµµάτων διαχείρισης βοσκοτόπων και όχι υλοποίηση 

µεµονωµένων έργων». Τέλος, στο ως άνω Πλαίσιο ορίζεται ότι απαιτείται η θέσπιση 

Γ.Π.Σ. και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. «σε όλους τους δήµους». Όπως παρατηρήθηκε ανωτέρω, 

αποτελεί θετική εξέλιξη η κίνηση της διαδικασίας σύνταξης Γ.Π.Σ. για το δήµο και τη 

νήσο της Λέρου σύµφωνα µε τις αποφάσεις του ∆ήµου Λέρου και του Γενικού 

Γραµµατέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ο ορθολογικός χωροταξικός σχεδιασµός 

ευνοεί πράγµατι και την βιώσιµη ανάπτυξη της νήσου µε σεβασµό στο φυσικό 

περιβάλλον της. 

  

Η αρχή της βιώσιµης ανάπτυξης έχει προφανή σηµασία ειδικά για την 

ανάπτυξη των νησιών, όπως η Λέρος. Ας σηµειωθεί ότι µε το υπ.αριθµ. 247/03 

Πρακτικό Επεξεργασίας του ΣτΕ, κατά την εξέταση σχεδίου Π.∆. για τον καθορισµό 

Ζ.Ο.Ε., τονίζεται ότι «ο κανόνας της βιώσιµης ανάπτυξης, ισχύει, κατά µείζονα λόγο, 

για τα νησιά, των οποίων η ανάπτυξη…πρέπει να συνδέεται µε τη διατήρηση του 

χαρακτήρα τους και του νησιωτικού ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος και 

τοπίου και να µην παραβιάζει τη φέρουσα ικανότητά τους, παραδοσιακών 

ανθρωπογενών συστηµάτων και ευαίσθητων οικοσυστηµάτων». Στο ίδιο Πρακτικό,  

µάλιστα, γίνεται ειδική αναφορά στη γεωργική γη, µε την επισήµανση ότι «η 

γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας αποτελεί αντικείµενο συνταγµατικής προστασίας. 

Κατά συνέπεια, επιβάλλεται, κατά την άσκηση χωροταξικού και πολεοδοµικού 

σχεδιασµού, η διαφύλαξη της γης υψηλής παραγωγικότητας, η προστασία της οποίας 

εξυπηρετεί και αναπτυξιακούς στόχους». 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 

 Οι δυσχέρειες για την εφαρµογή ειδικής νοµοθεσίας για τον καθορισµό 

βοσκοτόπων και για τον χωροταξικό σχεδιασµό των παραγωγικών δραστηριοτήτων 

της γεωργίας και κτηνοτροφίας έχουν οδηγήσει στη ρύθµιση του κρισίµου ζητήµατος 

στη Λέρο, αλλά και σε άλλες περιοχές της επικράτειας, µε την έκδοση αγρονοµικών 

διατάξεων. Ο Συνήγορος του Πολίτη επεσήµανε εξαρχής ότι οι προηγούµενες 

αποφάσεις του αρµοδίου αγρονοµικού συµβουλίου, µε την υιοθέτηση του εθιµικού 

διαχωρισµού της νήσου, έθεταν αντικειµενικά έντονους περιορισµούς στην απόλαυση 

του δικαιώµατος της ιδιοκτησίας, λ.χ. µε τις απαγορεύσεις για τις πολυετείς 
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καλλιέργειες, οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στις σηµερινές συνθήκες άσκησης της 

γεωργικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας.  

 

Επίσης, η επικράτηση του εθίµου δεν συνάδει προφανώς µε την προστασία 

του φυσικού περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη της νήσου, λαµβανοµένου 

υπόψη του µεγάλου αριθµού των ζώων που µετακινούνται και παραµένουν µάλιστα 

επί µακρόν στο ήµισυ της νήσου. Υπενθυµίζεται ότι, σύµφωνα µε την οικεία µελέτη 

για την βοσκοϊκανότητα της νήσου, η οποία µνηµονεύεται στο ανωτέρω έγγραφο της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ο αριθµός των ζώων που χρησιµοποιούν τους φυσικούς 

βοσκοτόπους είναι ιδιαίτερα µεγάλος (7200 ζώα κατά το έτος 2002), ενώ ο 

βοσκότοπος της Λέρου περιγράφεται ως «εξαιρετικά υποβαθµισµένος» και οι 

τηρούµενες πρακτικές ως «διαχειριστικές επιλογές περιβαλλοντικά αρνητικές». Η 

Αρχή θεωρεί ότι είναι σκόπιµο να ληφθούν σοβαρά υπόψη από τη ∆ιοίκηση οι 

προτάσεις της ανωτέρω µελέτης, στην οποία αναφέρεται η Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου, ιδίως δε η σύσταση τοπικού φορέα διαχείρισης βοσκοτόπων, ο περιορισµός 

της βόσκησης σε συγκεκριµένες µέρες το χρόνο και η σήµανση και ακριβή 

καταµέτρηση των ζώων. 

 

Για τους λόγους αυτούς ο Συνήγορος του Πολίτη εκτιµά ως θετική εξέλιξη 

την έκδοση της πρόσφατης υπ.αριθµ. 37/2005 απόφασης του ∆.Σ. Λέρου, χωρίς να 

υπεισέρχεται στην αξιολόγηση των ουσιαστικών προβλέψεών της, διότι η απόφαση 

εγκαταλείπει  πλέον την εθιµική ρύθµιση της κρίσιµης κατάστασης και οπωσδήποτε 

συνιστά πράξη σύννοµης διοίκησης. Περαιτέρω, η ρύθµιση του προβλήµατος 

σύµφωνα µε τη χωροταξική νοµοθεσία και όχι αποκλειστικά µε την αγρονοµική 

νοµοθεσία, συνάδει µε την υιοθέτηση από τη ∆ιοίκηση της αρχής της βιώσιµης 

ανάπτυξης, περιβαλλοντική έκφανση της οποίας είναι η συνταγµατικά κατοχυρωµένη 

αρχή της αειφορίας. Από τη σκοπιά αυτή κρίνεται εξόχως σηµαντική και θετική 

εξέλιξη η εκπόνηση Γ.Π.Σ. για τη Λέρο. Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι θα 

συνέβαλε ιδιαίτερα στην ορθολογική αντιµετώπιση του ζητήµατος η χωροθέτηση, 

µέσω των προβλέψεων του σχεδίου, συγκεκριµένων περιοχών – ζωνών για την 

άσκηση της κτηνοτροφικής και της γεωργικής δραστηριότητας, ώστε να επιλυθεί στο 

µέλλον οριστικά η αµφισβήτηση και οι διαµάχες ως προς τη χρήση των εκτός σχεδίου 

περιοχών της νήσου. Γενικότερα, ο Συνήγορος του Πολίτη εκτιµά ο καθορισµός των 

βοσκοτόπων πρέπει να γίνεται µε τα νοµοθετικά «εργαλεία» της χωροταξικής 
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νοµοθεσίας, σε συνεργασία, ασφαλώς, των αρµοδίων υπηρεσιών των Υπουργείων 

ΠΕΧΩ∆Ε και Αγροτικής Ανάπτυξης.  

 

Σε ό,τι αφορά το πρόβληµα της ανεπιτήρητης βόσκησης και της εν γένει 

εποπτείας και αστυνόµευσης της ορθής και σύννοµης άσκησης της γεωργικής και 

κτηνοτροφικής δραστηριότητας, ο Συνήγορος του Πολίτη εκτιµά ότι η ορθή 

λειτουργία της Αγροφυλακής, ενδεχοµένως υπό την εκδοχή της «Αστυνοµίας 

Περιβάλλοντος», όπως συζητείται, είναι ζήτηµα καίριας σηµασίας. Καταρχάς, ο 

Συνήγορος του Πολίτη εκτιµά ότι ο χαρακτήρας των αστυνοµικών αρµοδιοτήτων και 

καθηκόντων της Αγροφυλακής απαιτεί εξειδίκευση και θεωρητική γνώση, στις οποίες 

δεν µπορεί να ανταποκριθεί η δηµοτική αστυνοµία. Περαιτέρω, η εύρυθµη λειτουργία 

µιας τέτοιας υπηρεσίας θα συµβάλει στην κατάρτιση και υλοποίηση προγραµµάτων 

σχετικών µε την κτηνοτροφία και τη γεωργία, στην προστασία και αειφόρο 

διαχείριση του περιβάλλοντος, στη διευθέτηση των προβληµάτων µεταξύ 

κτηνοτρόφων και γεωργών και, τέλος στην εξασφάλιση της ποιότητας των 

παραγόµενων προϊόντων.  

 

Με την εκτίµηση ότι η διαµεσολάβηση της Αρχής συνέβαλε καθοριστικά 

στην προώθηση των σύννοµων ενεργειών της ∆ιοίκησης και µε την βεβαιότητα ότι οι 

εισηγήσεις της Αρχής στο παρόν έγγραφο θα ληφθούν σοβαρά υπόψη για κάθε 

νεότερη πράξη και απόφαση, ο Συνήγορος του Πολίτη παραµένει στη διάθεση όλων 

των αρµοδίων για κάθε σχετική πληροφορία. 

 

        


