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1. ΘΕΜΑΤΙΚO
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝO 
ΚΑΙ ΠΡΩΤΑ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
ΤOΥ ΚΥΚΛOΥ
ΠOΙOΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
Το θεµατικό αντικείµενο του Κύκλου Ποιό-
τητας Ζωής αφορά κατ’ εξοχήν στο υπό
ευρεία έννοια φυσικό, οικιστικό και πολιτι-
στικό περιβάλλον, όπως εξειδικεύεται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Π∆ 273/1999
«περί Κανονισµού Λειτουργίας του Συνηγό-
ρου του Πολίτη». 
Κατά το έτος 2001 περιήλθαν στον Κύκλο
Ποιότητας Ζωής 2256 αναφορές, που αντι-
στοιχούν στο 23,92% του συνόλου των ανα-
φορών που δέχθηκε ο Συνήγορος του Πολίτη
κατά την ίδια χρονική περίοδο, ποσοστό ανά-
λογο µε εκείνο του προηγούµενου έτους. Το
γεγονός της σταθερής εισροής αναφορών
καταδεικνύει την παγιοποίηση πλέον του ρό-
λου της Αρχής στη συνείδηση των πολιτών. 
Το µεγαλύτερο ποσοστό των αναφορών,
εκτός από αυτές που υποβλήθηκαν από την
Αττική και τη Θεσσαλονίκη, προέρχεται από
τη Νότια και τη ∆υτική Ελλάδα (από το Νότιο
Αιγαίο 6,5% και από την ευρύτερη ∆υτική
Ελλάδα 6,5%). Αξιοσηµείωτο είναι ακόµη το
ποσοστό θετικής έκβασης των υποθέσεων
που ερευνήθηκαν και διεκπεραιώθηκαν
µέσα στο 2001, το οποίο ανέρχεται στο
39,64%, και κρίνεται ως κατ’ αρχήν ικανο-
ποιητικό, δεδοµένου ότι σεβαστός αριθµός
αναφορών παραµένει εκκρεµής για µεγάλο
χρονικό διάστηµα, λόγω της περίπλοκης
φύσης των υποθέσεων µε τις οποίες ασχο-
λείται ο Κύκλος. Πρέπει επίσης να ληφθεί
υπόψη ότι ο Κύκλος Ποιότητας Ζωής: 
α) είναι αποδέκτης υψηλού ποσοστού ανα-
φορών που βρίσκονται εκτός της αρµοδιό-
τητάς του (26,8%), και 
β) έχει τον µεγαλύτερο αριθµό υποθέσεων
µε επιγενόµενη αναρµοδιότητα, καθώς και
υψηλό ποσοστό υποθέσεων επίλυσης χωρίς
προηγούµενες ενέργειες του Συνηγόρου του
Πολίτη.
Η δεύτερη περίπτωση µπορεί να εκληφθεί ως
θετική εξέλιξη, καθώς καθιστά εύλογη την
υπόθεση ότι η προσφυγή ενός πολίτη στην
Αρχή και η πιθανότητα διαµεσολάβησης και
έρευνας από πλευράς της λειτουργεί ως κίνη-

τρο που ωθεί τους αρµόδιους να επιλύσουν το
πρόβληµα που απασχολεί τον πολίτη. Στην
πρώτη περίπτωση φαίνεται πως ο πολίτης
τελικά επιλέγει τη δικαστική οδό ενάντια στο
αρµόδιο διοικητικό όργανο, στηριζόµενος
συχνά στα πορίσµατα και τις διαπιστώσεις του
Συνηγόρου του Πολίτη. 
Επίσης, ο Κύκλος εµφανίζει µεγάλο αριθµό
εκκρεµών υποθέσεων και σχετικά µικρό
ποσοστό αναφορών που διεκπεραιώθηκαν
µέσα στο έτος. Το στοιχείο αυτό καταδεικνύει
εν µέρει τη µη έγκαιρη ανταπόκριση των
εµπλεκόµενων υπηρεσιών, κυρίως όµως
παραπέµπει στη ρητή ή σιωπηρή άρνηση
ουσιαστικής συνεργασίας ορισµένων υπηρε-
σιών µε την Αρχή και, σε κάθε περίπτωση, στη
δυσκολία που επιδεικνύουν να συµµορφω-
θούν µε τις προτάσεις του Κύκλου και µε τη
νοµιµότητα εν γένει. Η διαπίστωση αυτή ισχύ-
ει όχι µόνο για υποθέσεις εξ ορισµού
«δύσκολες», όπως αυτές που αφορούν στα
αυθαίρετα κτίσµατα, αλλά και για περιπτώσεις
όπου ο Κύκλος ζητά τη διακοπή λειτουργίας
επιχειρήσεων, τη λήψη µέτρων προστασίας
του φυσικού περιβάλλοντος, την απάντηση σε
αιτήµατα των πολιτών µέσα στις νόµιµες προ-
θεσµίες ή ακόµη και τη συµµόρφωση µε
αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας
και των άλλων διοικητικών δικαστηρίων. Τονί-
ζεται, πάντως, ότι ο Συνήγορος του Πολίτη,
προκειµένου να οδηγήσει µια υπόθεση σε
επίλυση, σε πολλές περιπτώσεις επιλέγει να
ασκεί πίεση προς τις αρµόδιες δηµόσιες
υπηρεσίες και πέραν του έτους, επανερχόµε-
νος συνεχώς µε έγγραφες υποµνήσεις. Χαρα-
κτηριστικά αναφέρεται υπόθεση που αφο-
ρούσε σε νόµιµο αίτηµα για παράταση οικο-
δοµικής άδειας (υπόθεση 81/1998), για την
οποία ο Κύκλος Ποιότητας Ζωής απέστειλε
συνολικά 19 έγγραφα στις αρµόδιες υπηρε-
σίας της ΝΑ Λάρισας, προτού υπάρξει αντα-
πόκριση και επιτευχθεί τελικά η θετική επί-
λυση της υπόθεσης µέσα στο 2001.
Ισχυρή αριθµητική εκπροσώπηση έχουν οι
αναφορές που αφορούν ειδικά στο φυσικό
περιβάλλον: ανέρχονται σε ποσοστό 14,2%
επί του συνόλου των υποθέσεων που απα-
σχόλησαν τον Κύκλο κατά το έτος 2001. Σε
αυτές κυριαρχούν υποθέσεις σχετικά µε
παραβάσεις που παρατηρήθηκαν κατά τις
διαδικασίες για την προέγκριση χωροθέτη-
σης και την έγκριση των µελετών περιβαλ-
λοντικών επιπτώσεων, καθώς και υποθέσεις
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που θίγουν περιπτώσεις ρύπανσης του
φυσικού περιβάλλοντος από κερδοσκοπι-
κές δραστηριότητες και από τη διαχείριση
αποβλήτων. Πρέπει, ωστόσο, να σηµειωθεί
ότι όλες σχεδόν οι αναφορές του Κύκλου
συναρτώνται µε το περιβάλλον, σε µικρότε-
ρο ή µεγαλύτερο βαθµό. Η τάση αυτή αποτυ-
πώνεται ιδίως στον µεγάλο αριθµό υποθέ-
σεων, µεγαλύτερο µάλιστα από κάθε άλλο
Κύκλο, όπου η κακοδιοίκηση λαµβάνει τη
µορφή της παράβασης νόµου και των ελλι-
πών µέτρων προστασίας συλλογικών αγα-
θών. Επισηµαίνεται ότι το διαµεσολαβητικό
έργο της Αρχής για την προστασία της νοµι-
µότητας στο συγκεκριµένο θέµα διευρύνθη-
κε µετά την πρόσφατη αναθεώρηση του
άρθρου 24 του Συντάγµατος, ιδίως δε µε τη
ρητή κατοχύρωση του ατοµικού δικαιώµα-
τος στην προστασία του φυσικού και πολιτι-
στικού περιβάλλοντος (άρθρο 24, παράγρ.
1), όπως επίσης και µε τη συνταγµατική πλέ-
ον υποχρέωση του κράτους για τη σύνταξη
δασολογίου και εθνικού κτηµατολογίου
(άρθρο 24, παράγρ. 1 και 2 αντίστοιχα). Ακό-
µη, η συνταγµατική κατοχύρωση της αρχής
της αειφορίας συνιστά πρόσθετο κριτήριο
που µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τον Κύ-
κλο Ποιότητας Ζωής κατά την έρευνα και τη
διαµεσολάβηση σε υποθέσεις που αφορούν
στη νοµική και ουσιαστική προστασία του
περιβάλλοντος, το οποίο άλλωστε, µε βάση
τον ιδρυτικό νόµο του Συνηγόρου του Πολίτη
(άρθρο 4, παράγρ. 2 του N. 2477/ 1997), απο-
τελεί αντικείµενο ιδιαίτερης µέριµνας της
Αρχής. 
Η συσσωρευµένη εµπειρία του Συνηγόρου
του Πολίτη οδηγεί στο συµπέρασµα ότι το
περιβάλλον της χώρας συστηµατικά υπο-
βαθµίζεται, για τους εξής κυρίως λόγους: 
α) Η κρατική πολιτική και η διοικητική πρα-
κτική δεν λαµβάνουν συστηµατικά υπόψη ότι
κάθε απόφαση και δραστηριότητα πρέπει να
υλοποιείται µε γνώµονα τόσο την προστασία
του περιβάλλοντος προς όφελος της σηµερι-
νής και των µελλοντικών γενεών, όσο και τη
βιώσιµη ανάπτυξη και την αρχή της αειφο-
ρίας, που πρέπει να αναχθεί σε αρχή ισοδύ-
ναµη µε αυτήν της αξίας του ανθρώπου. 
β) Το σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο κρίνεται
ανεπαρκές, εν όψει των νέων περιβαλλοντι-
κών προβληµάτων που δηµιουργεί η ανθρω-
πογενής ρύπανση και η µη ορθολογική δια-
χείριση των πόρων. 

γ) Συχνά η κοινοτική νοµοθεσία προστασίας
του περιβάλλοντος δεν εφαρµόζεται ορθώς
ή παρακάµπτεται. 
δ) Η νοµοθεσία για την προστασία του περι-
βάλλοντος παραβιάζεται συστηµατικά και
µε την ανοχή της διοίκησης, λόγω της ανε-
ξέλεγκτης δραστηριότητας ιδιωτών και επι-
χειρήσεων που δεν διαθέτουν περιβαλλοντι-
κή συνείδηση και προσπαθούν µε κάθε
τρόπο, νόµιµο ή µη, να αποκοµίσουν οικο-
νοµικά οφέλη επιβαρύνοντας το περιβάλλον.
Η ανεπάρκεια του νοµοθετικού πλαισίου για
το περιβάλλον καθίσταται πλέον εµφανής,
τόσο λόγω των µεταβολών στο κοινοτικό
δίκαιο όσο και της ρητής πλέον καθιέρωσης
της αρχής της αειφορίας στο άρθρο 24
(παράγρ. 1) του αναθεωρηµένου Συντάγµα-
τος. Oι εξελίξεις αυτές καθιστούν πλέον
απαραίτητη την αντίστοιχη εναρµόνιση της
εθνικής νοµοθεσίας.

2. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠOΤΙΜΗΣΗ
ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑΣ
ΤOΥ ΚΥΚΛOΥ
ΠOΙOΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
2.1 ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤOΝ ΧΕΙΡΙΣΜO ΤΩΝ
ΥΠOΘΕΣΕΩΝ
Έπειτα από τρία και πλέον χρόνια λειτουρ-
γίας, ο Κύκλος Ποιότητας Ζωής έχει συσ-
σωρεύσει επαρκή εµπειρία στον χώρο των
δραστηριοτήτων του, ενώ παράλληλα έχει
συστηµατοποιήσει τους κανόνες διερεύνη-
σης και διαµεσολάβησης που προσιδιάζουν
στο έργο του. Ωστόσο, η εµπειρία αυτή δεν
συνεπάγεται απαραιτήτως και ταχύτερη
διεκπεραίωση των υποθέσεων, εφόσον αυτή
συναρτάται άµεσα µε ποικίλους παράγοντες,
όπως: 
α) τον αµείωτο ρυθµό εισροής των αναφο-
ρών και τον αυξανόµενο όγκο υποθέσεων, 
β) τη συχνά αρνητική ανταπόκριση των
εµπλεκόµενων δηµόσιων υπηρεσιών, η
οποία κυµαίνεται από τη µικρή καθυστέρη-
ση έως την πλήρη έλλειψη ανταπόκρισης, 
γ) την ιδιοµορφία των υποθέσεων, οι οποίες
κατά κανόνα απαιτούν εµπεριστατωµένη
διερεύνηση και διαπίστωση πραγµατικών
γεγονότων, συνήθως µε τη διενέργεια αυτο-
ψιών και επιτόπιων ελέγχων. Oι έλεγχοι αυ-
τοί διενεργούνται και αιφνιδιαστικά, σε πε-
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ριπτώσεις διαπιστωµένης άρνησης συνερ-
γασίας της διοίκησης. Η διαδικασία αυτή
κρίνεται απαραίτητη λόγω των κατά κανόνα
σύνθετων τεχνικών στοιχείων αλλά και των
παραπλανητικών πληροφοριών που ενίοτε
δέχεται ο Συνήγορος του Πολίτη από πολίτες
και αρµόδιες υπηρεσίες, καθώς και λόγω
των µακροχρόνιων διαδικασιών που επιβάλ-
λει ο πολύπλοκος χαρακτήρας των πολεο-
δοµικών και των περιβαλλοντικών ζη-
τηµάτων. Τέλος, 
δ) τον αυξηµένο αριθµό σηµαντικών υποθέ-
σεων που κρατούνται σε εκκρεµότητα εξ ιδίας
πρωτοβουλίας, προκειµένου να εξευρεθεί
οριστική λύση από τη διοίκηση. 

2.2 ΣΥΝOΠΤΙΚΗ ΠΑΡOΥΣΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΚΡΑΙΑΣ 
ΚΑΚO∆ΙOΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ 
ΣΤO ΠΕΡΙΒΑΛΛOΝ
Όπως ήδη αναφέρθηκε, το ποσοστό θετικής
έκβασης των υποθέσεων του Κύκλου για το
έτος 2001 κρίνεται ικανοποιητικό. Μέληµα
όµως του Συνηγόρου του Πολίτη δεν αποτε-
λεί µόνον η θετική έκβαση όσο το δυνατόν
περισσότερων υποθέσεων, αλλά και ο προ-
βληµατισµός για τις ασφαλώς λιγότερες πε-
ριπτώσεις, όπου η διαµεσολάβησή του δεν
απέδωσε τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα.
Ως σταθερές παράµετροι κακοδιοίκησης,
πέρα από τις συνειδητές και εσκεµµένες
παρανοµίες, πρέπει επίσης να αναφερθούν:
οι δυσµενείς εργασιακές συνθήκες των δη-
µοσίων υπαλλήλων, η πολυνοµία και το πλή-
θος των εγκυκλίων που οδηγούν σε αντιφα-
τικές πρακτικές, η µόνιµη δικαιολογία για
έλλειψη οικονοµικών πόρων και, τέλος, οι
αποφάσεις που έχουν ληφθεί µε πολιτικά
κριτήρια. 
Με αυτό το πνεύµα, στην παρούσα ετήσια
έκθεση προβάλλονται κάποιες χαρακτηρι-
στικές ακραίες περιπτώσεις κακοδιοίκη-
σης, επειδή προς την εξάλειψη αυτών ακρι-
βώς κατατείνουν οι προσπάθειες της Αρχής.
Εξάλλου, η επίλυση αυτών των ακραίων πε-
ριπτώσεων δεν στοχεύει απλώς στην ικανο-
ποίηση των αιτηµάτων των πολιτών, αλλά
είναι συνυφασµένη µε ευρύτερες επιδιώ-
ξεις, όπως είναι η βελτίωση των διοικητικών
πρακτικών, η επανεξέταση του ισχύοντος
νοµικού πλαισίου, η αναβάθµιση του πολεο-
δοµικού γίγνεσθαι, η προστασία και η ανά-
δειξη του φυσικού και του παραδοσιακού

κτιριακού πλούτου της χώρας, η υποβοήθη-
ση του έργου της δικαιοσύνης κ.ά.
Oι υποθέσεις που ακολουθούν αποτελούν
χαρακτηριστικά παραδείγµατα των συνηθέ-
στερων µορφών ακραίας κακοδιοίκησης που
απασχόλησαν τον Κύκλο Ποιότητας Ζωής. 
α) Παραβιάσεις της πολεοδοµικής νοµιµό-
τητας. Στην κατηγορία αυτή, η οποία αντι-
προσωπεύει ποσοστό 23,5% του συνόλου
των υποθέσεων που περιήλθαν στον Κύκλο
κατά το έτος 2001, εντάσσονται περιπτώσεις
όπως η σωρεία υπερβάσεων οικοδοµικών
αδειών, οι αυθαίρετες κατασκευές σε κοι-
νόχρηστους ή άλλους χώρους και η άρνηση
κατεδάφισής τους µε µόνιµες δικαιολογίες
τον µεγάλο αριθµό εκκρεµών κατεδαφίσεων
ή την ανεπάρκεια πόρων, συνεργείων, υπαλ-
λήλων, χρόνου κ.λπ. Χαρακτηριστικά αναφέ-
ρεται η λειτουργία νυχτερινού κέντρου σε
κοινόχρηστο χώρο δίπλα σε ιερό ναό, το
οποίο προκαλούσε έντονη ηχορύπανση,
στον Προφήτη Ηλία ∆ήµου Αρταίων (υπόθε-
ση 11210/2000). Αν και το κέντρο κρίθηκε
κατεδαφιστέο από την οικεία Πολεοδοµία,
εξαιρέθηκε από την κατεδάφιση µε απόφα-
ση του αρµόδιου νοµάρχη. Επίσης ενδεικτι-
κή είναι η πολυετής καθυστέρηση συζήτη-
σης ενστάσεων περί αυθαιρέτων στα Πολεο-
δοµικά Γραφεία Άργους και Κρανιδίου (υπό-
θεση 10558/2000).
Σηµαντικές ως προς τις δυσµενείς, άµεσες
αλλά και µακροπρόθεσµες συνέπειές τους
είναι οι οικοδοµικές παραβάσεις σε προ-
στατευόµενες περιοχές, οι οποίες έχουν πε-
ριληφθεί στον εθνικό κατάλογο προτεινόµε-
νων περιοχών για ένταξη στο Ευρωπαϊκό Oι-
κολογικό ∆ίκτυο Natura 2000 (Oδηγία 92/43
ΕOΚ). Περίπτωση ιδιαίτερης βαρύτητας που
εντάσσεται σε αυτή την κατηγορία αποτελεί
η ανέγερση οικοδοµής στην ευρύτερη πε-
ριοχή προστασίας του Εθνικού Θαλάσσιου
Πάρκου του κόλπου Λαγανά Ζακύνθου (υπό-
θεση 8780/2000). Παρόµοια περίπτωση
κακοδιοίκησης συνιστά επίσης η υπόθεση
κατασκευής ξενοδοχειακής µονάδας 1800
τ.µ. σε ζώνη οικιστικού ελέγχου απόλυτης
προστασίας του υγροτόπου της Αλυκής στην
Κω, ο οποίος έχει περιληφθεί στο ∆ίκτυο
Natura 2000 (υπόθεση 6806/2001). Για την
υπόθεση αυτή εκδόθηκε απόφαση σφράγι-
σης, µετά την παρέµβαση του Συνηγόρου
του Πολίτη, η οποία όµως δεν είχε εκτελε-
στεί έως τις 31.12.2001. 

E3 20-08-02 10:37 ™ÂÏ›‰·171



Σ
Y

N
H

Γ
O

P
O

Σ
 

T
O

Y
 

Π
O

Λ
I

T
H

172

β) Ρύπανση του φυσικού περιβάλλοντος. Η
κατηγορία αυτή, που καλύπτει το 14,2% του
συνόλου των υποθέσεων του Κύκλου για το
έτος 2001, περιλαµβάνει περιπτώσεις όπως
η λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης
υγρών καυσίµων στη Μυτιλήνη (που συνο-
δεύεται από την ταφή τοξικών αποβλήτων),
παρά τη σχετική ακυρωτική απόφαση του
Συµβουλίου της Επικρατείας, την οποία η
διοίκηση επιµένει να µην εφαρµόζει, χωρίς
όµως και να αναλαµβάνει κάποια πρωτο-
βουλία για την επείγουσα µεταφορά των
εγκαταστάσεων σε άλλη θέση (υπόθεση
781/2000). Επίσης, χαρακτηριστική είναι η
περίπτωση απαγόρευσης λειτουργίας µονά-
δων επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων
στη Σκύδρα Πέλλας λόγω της συγκέντρωσης
υψηλού φορτίου ακατέργαστων λυµάτων στα
νερά της Τάφρου 66, η οποία επί δύο δεκα-
ετίες δέχεται τα υγρά βιοµηχανικά απόβλη-
τα όλης της περιοχής (υπόθεση 11914/
2000). Σε ορισµένες εποχές του χρόνου, η
κατάσταση αυτή εγκυµονεί µείζονες κινδύ-
νους για τη δηµόσια υγεία, ενώ είναι εµφα-
νές ότι εν προκειµένω έχει ατονήσει πλή-
ρως η κύρωση του διοικητικού προστίµου. 
γ) Λειτουργία επιχειρήσεων που αδειοδο-
τούνται παράνοµα από τους OΤΑ και άρνηση
σφράγισης των παράνοµων εγκαταστάσεων.
Ενδεικτική περίπτωση της κατηγορίας αυ-
τής, που καταλαµβάνει ποσοστό 8,9% επί
του συνόλου, αποτελεί εργοστάσιο παραγω-
γής έντυπου υλικού στην Παλλήνη (υπόθεση
4528/2001), το οποίο λειτουργεί πάνω από
δέκα χρόνια χωρίς άδεια και χωρίς έγκριση
περιβαλλοντικών όρων. Η σχετική απόφαση
σφράγισης, που εκδόθηκε ήδη από τις
αρχές του 1999, δεν εκτελείται λόγω συνε-
χών αναβολών και αναστολών. Εξίσου σηµα-
ντική είναι η περίπτωση λειτουργίας µεγά-
λου αριθµού συνεργείων επισκευής αυτοκι-
νήτων και δικύκλων στη Νάξο χωρίς άδεια
και προφανώς χωρίς έγκριση περιβαλλοντι-
κών όρων (υπόθεση 3752/2000). 
δ) Προβλήµατα που προκύπτουν σχετικά µε
τα σχέδια πόλεων. Η κατηγορία αυτή κατα-
λαµβάνει το 8,7% του συνόλου των αναφορών
του Κύκλου για το έτος 2001 και αφορά ιδιαί-
τερα σε παραβιάσεις νόµιµων χρήσεων γης,
όπως της λειτουργίας βιοτεχνίας επεξεργα-
σίας ξύλου µέσα στην περιοχή γενικής κατοι-
κίας στον Βροντάδο Χίου. Η βιοτεχνία χαρα-
κτηρίζεται στην άδεια ως επαγγελµατικό

εργαστήριο, ενώ σύµφωνα µε τον νόµο είναι
βιοτεχνία-βιοµηχανία (υπόθεση 10650/
2000). Χαρακτηριστική επίσης είναι η περί-
πτωση του ∆ήµου Γλυκών Νερών Αττικής, ο
οποίος, παρά την αντίθεση των υπηρεσιών
της Περιφέρειας Αττικής, προέβη σε µια
σειρά ενεργειών µε σκοπό την άρση του κοι-
νόχρηστου χαρακτήρα οικοδοµικού τετραγώ-
νου και την εγκατάσταση παρεκκλησίου
(υπόθεση 3648/2001). 
ε) Προσβολές του οικιστικού και του πολιτι-
στικού περιβάλλοντος. Χαρακτηριστική περί-
πτωση που εντάσσεται στην κατηγορία αυτή
(2,2% επί του συνόλου) αποτελεί η έκδοση
οικοδοµικής άδειας και άδειας αναθεώρη-
σης για την ανέγερση κατασκευών επί οικο-
πέδου στη Θήρα, το οποίο τέµνεται από το
όριο παραδοσιακού οικισµού σε σηµείο του
οικοπέδου που βρίσκεται σε περιοχή αποδε-
δειγµένα γεωλογικώς ακατάλληλη και µη
δοµήσιµη (υποθέσεις 8649/1999, 11339/
1999, 15143/2000). 
στ) Περιπτώσεις κακοδιοίκησης που αφο-
ρούν στην προστασία δασών. Στην κατηγορία
αυτή (3,8% του συνόλου) ξεχωρίζουν κυρίως
οι υπέρµετρες καθυστερήσεις που παρατη-
ρούνται στην έκδοση αποφάσεων των προ-
σωρινών επιτροπών επίλυσης δασικών αµ-
φισβητήσεων σχετικά µε πράξεις χαρακτηρι-
σµού (υποθέσεις 1207/2001 και 2810/ 2001).
∆εδοµένης και της ανυπαρξίας δασολογίου
στη χώρα, η σύνταξη του οποίου συνιστά
πλέον συνταγµατική υποχρέωση του κράτους,
οι καθυστερήσεις αυτές έχουν ως αποτέλε-
σµα την ανεπαρκέστατη προστασία των
δασών. 

2.3 O ΕΛΕΓΚΤΙΚOΣ ΡOΛOΣ 
ΤOΥ ΣΥΝΗΓOΡOΥ ΤOΥ ΠOΛΙΤΗ 
ΣΤOΝ ΚΥΚΛO ΠOΙOΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ: ΑΠO 
ΤΗ ∆ΙΑΜΕΣOΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ 
ΑΠOΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝOΜΙΜOΤΗΤΑΣ

2.3.1 Η µέριµνα του Συνηγόρου του Πολίτη για
την αποκατάσταση της νοµιµότητας
O Κύκλος Ποιότητας Ζωής είναι ο τοµέας
δραστηριότητας του Συνηγόρου του Πολίτη ο
οποίος, λόγω του αντικειµένου του, των ειδι-
κών συνθηκών της ελληνικής κοινωνίας και
της σχετικής διοικητικής πρακτικής συχνά
αντιµετωπίζει τετελεσµένες παραβιάσεις της
νοµιµότητας αλλά και των κανόνων της τε-
χνικής, τόσο από δηµόσιες υπηρεσίες όσο
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και από ιδιώτες. Αντιµετωπίζει δε κατά κα-
νόνα και τη σύγκρουση των δικαιωµάτων στην
ιδιοκτησία και στο περιβάλλον. Η στάθµιση
των δύο αυτών δικαιωµάτων από τις αρµόδιες
υπηρεσίες είναι συχνά προβληµατική, συνή-
θως δε αποβαίνει σε βάρος του φυσικού και
οικιστικού περιβάλλοντος. Σε ορισµένες
όµως περιπτώσεις δεν γίνεται καν στάθµιση,
λόγω πιέσεων από τοπικά συµφέροντα ή λόγω
κεντρικών πολιτικών επιλογών ή ακόµη και
λόγω ελλιπούς τεχνικής και οικονοµικής
υποστήριξης των εµπλεκόµενων υπηρεσιών
και ανεπαρκούς επιµόρφωσης του προσωπι-
κού τους, το οποίο µάλιστα ως επί το πολύ δεν
επαρκεί ούτε καν για την έγκαιρη διεκπεραί-
ωση των τρεχουσών υποθέσεων. 
Mε βάση τον ιδρυτικό του νόµο, ο Συνήγορος
του Πολίτη έχει ως αποστολή τη διαµεσολά-
βηση µεταξύ πολιτών και δηµόσιων υπηρε-
σιών, µε σκοπό τον εντοπισµό της κακοδιοί-
κησης και της ελλιπούς προστασίας των
δικαιωµάτων του πολίτη αλλά και µε την αυτο-
νόητη µέριµνα για την υπόδειξη των νόµιµων
λύσεων και την αποκατάσταση της νοµιµότη-
τας. Η συµµόρφωση των υπηρεσιών προς τις
επιταγές του νοµοθέτη και του Συντάγµατος
επιζητείται µέσω της υποβολής των προτάσε-
ων της Αρχής, πρώτον µε επιστολές προς τις
αρµόδιες υπηρεσίες, στη συνέχεια µε τα σχε-
τικά πορίσµατα που απευθύνει στους αρµόδι-
ους υπουργούς και, τέλος, µέσω της διαδικα-
σίας αναζήτησης πειθαρχικών ευθυνών, όταν
η Αρχή διαπιστώσει άρνηση συνεργασίας
(στην τελευταία αυτή κατηγορία εντάσσονται
περισσότερες από 20 υποθέσεις). Επίσης, σε
περίπτωση διαπίστωσης αποχρωσών ενδεί-
ξεων για τέλεση αξιόποινης πράξης, ο Συνή-
γορος του Πολίτη έχει εκ του νόµου την υπο-
χρέωση να ενηµερώσει και τον αρµόδιο
εισαγγελέα. Τη δυνατότητα αυτή την έχει
αξιοποιήσει σε περισσότερες από 40 υποθέ-
σεις. Τέλος, ίδιον µέσον του ελεγκτικού ρόλου
του Συνηγόρου του Πολίτη αποτελεί η δυνατό-
τητα της δηµοσιοποίησης, σε ειδική αιτιολο-
γηµένη έκθεση, της άρνησης της διοίκησης
να αποδεχθεί τις προτάσεις του. 
Oι δύο ειδικές εκθέσεις, τα 50 εµπεριστατω-
µένα πορίσµατα του Κύκλου, τα αιτήµατα για
άσκηση πειθαρχικού ελέγχου (περισσότερα
από 20) και οι παραποµπές υποθέσεων στον
αρµόδιο εισαγγελέα (περισσότερες από 40)
κατά τα τρία χρόνια λειτουργίας της Αρχής
καταγράφουν λεπτοµερώς τη συχνά άκαµπτη

στάση της διοίκησης σε ζητήµατα µείζονος
σηµασίας, όπως είναι η προσβολή του φυσι-
κού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος από
παράνοµη δόµηση και λειτουργία επιχειρή-
σεων αλλά και η προσβολή του δικαιώµατος
της ιδιοκτησίας λόγω καθυστέρησης στην
καταβολή αποζηµίωσης από απαλλοτριώσεις.
Στα αντίστοιχα κείµενα αποτυπώνεται και η
προσπάθεια του Κύκλου να συµβάλει στην
επίλυση των υποθέσεων, διατυπώνοντας τεκ-
µηριωµένες προτάσεις προς τη διοίκηση.

2.3.2 Η κρισιµότητα των πορισµάτων
Κατά τα τρία έτη λειτουργίας της Αρχής, ο
Κύκλος Ποιότητας Ζωής έχει εκδώσει 50
εκτενή και λεπτοµερή πορίσµατα που αφο-
ρούν σε ισάριθµες σηµαντικές υποθέσεις.
Τα 19 από αυτά συντάχθηκαν µέσα στο 2001
και συνδέονταν µε αναφορές που είχαν υπο-
βληθεί από το 1998 έως το 2001. Τα περισ-
σότερα από τα πορίσµατα αυτά αφορούν σε
παράνοµη-αυθαίρετη δόµηση, ιδίως επί του
αιγιαλού, σε δασικές εκτάσεις και σε αρχαι-
ολογικούς χώρους. Σηµαντικός είναι και ο
αριθµός των πορισµάτων που αφορούν σε
παράνοµη λειτουργία επιχειρήσεων, για τις
οποίες συχνά είτε δίνεται από τους OΤΑ
παράταση λειτουργίας, ακόµη και αν δεν
υφίσταται καν άδεια, ή δεν εκτελείται από-
φαση σφράγισης. Αξιοσηµείωτος είναι και ο
αριθµός των πορισµάτων σχετικά µε την
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από
δραστηριότητες όπως η κτηνοτροφία, η δια-
χείριση αποβλήτων, η παραγωγή ενέργειας
κ.ά. Μείζονα προβλήµατα δηµιουργούν επί-
σης οι αµφισβητούµενες οριοθετήσεις οικι-
σµών και η συστηµατικά πληµµελής λει-
τουργία ορισµένων πολεοδοµικών γραφείων
ή η συµπεριφορά τοπικών αρχόντων που όχι
απλώς δεν συµµορφώνονται µε τις συστά-
σεις του Συνηγόρου του Πολίτη, αλλά αρνού-
νται να εκτελέσουν ακόµη και αποφάσεις
του ΣτΕ και των διοικητικών δικαστηρίων. Η
υποβολή τέτοιων εκτενών πορισµάτων προ-
καλεί συνήθως την απάντηση της διοίκησης,
η οποία αναπτύσσει τις θέσεις της µε κά-
ποια επιχειρηµατολογία. Είναι όµως αρκε-
τές οι περιπτώσεις όπου ο Συνήγορος του
Πολίτη αντιµετωπίζει άρνηση συνεργασίας,
ρητή ή σιωπηρή, και αναιτιολόγητη εµµονή
σε παρανοµίες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η
Αρχή είναι υποχρεωµένη να προσφύγει στον
ιεραρχικά προϊστάµενο της εµπλεκόµενης
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υπηρεσίας µε αίτηµα τον πειθαρχικό έλεγχο
ή να παραπέµψει τον σχετικό φάκελο στον
αρµόδιο εισαγγελέα.
Ειδικότερα, στα περισσότερα πορίσµατα του
έτους 2001 γίνεται συστηµατική ερµηνεία
του βασικού για το περιβάλλον N. 1650/
1986 και επιχειρείται η ανάδειξη περιπτώ-
σεων που παρουσιάζουν ιδιαίτερο νοµικό
ενδιαφέρον και έχουν γενικότερη σηµασία,
πλην όµως δεν φαίνεται να έχουν απασχολή-
σει επαρκώς τις αρµόδιες δηµόσιες υπηρε-
σίες. Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτι-
κά οι κυριότερες από τις περιπτώσεις αυτές. 
1) Στο πόρισµα της υπόθεσης 8231/2001 για
τις επιπτώσεις στο περιβάλλον που προκύ-
πτουν από παρεµβάσεις δόµησης σε ζώνη
παραλίας στην περιοχή Σπαρτών Κεφαλονιάς
αναπτύσσονται διεξοδικά οι περιορισµοί στη
δόµηση που αφορούν στη ζώνη παραλίας και
γίνεται εκτενής αναφορά στη σχετική νοµο-
λογία του ΣτΕ, ειδικά για την απαγόρευση
περίφραξης παραλιακών οικοπέδων.
2) Στο πόρισµα της υπόθεσης 6223/1999
σχετικά µε την οικοδόµηση σε «ανοικτά»
οικοδοµικά τετράγωνα, ιδιοκτήτης των οποί-
ων φέρεται οικοδοµικός συνεταιρισµός, δι-
ευκρινίζεται, µε λεπτοµερή ερµηνεία της
κρίσιµης νοµοθεσίας, ότι:
α) το σχέδιο πόλεως δεν επεκτείνεται εκτός
των ακραίων ρυµοτοµικών γραµµών, ακόµη
και όταν πρόκειται για εκτάσεις κυριότητας
οικοδοµικού συνεταιρισµού, και
β) δεν οικοδοµούνται µε εντός σχεδίου όρους
δόµησης εκτάσεις που ανήκουν σε οικοδοµι-
κούς συνεταιρισµούς και πριν από την εφαρ-
µογή του ΓOΚ 85 βρίσκονταν εκτός σχεδίου. 
3) Στο πόρισµα της υπόθεσης 4792/2000 για
την εγκατάσταση βουστασίων σε λίµνη της
περιοχής Νέστου αναπτύσσονται, µε ειδική
αναφορά στο κοινοτικό δίκαιο περιβάλλο-
ντος, ο λόγος για τον οποίο τέτοιες εγκατα-
στάσεις ανήκουν στην κατηγορία ΑΙΙ της ΚΥΑ
69269/1990 και οι συνέπειες που έχει η
ένταξη αυτή στη διαδικασία έγκρισης της
οικείας µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώ-
σεων. Συναφώς αναπτύσσονται και οι σχετι-
κές αποφάσεις του ΣτΕ για την προστασία
λιµνών και υγροβιοτόπων.

2.3.3 Πειθαρχικός και εισαγγελικός έλεγχος
Κατά το έτος 2001 χρειάστηκε σε τρεις πε-
ριπτώσεις να ζητηθεί ο πειθαρχικός έλεγ-
χος δηµοσίων υπαλλήλων ή λειτουργών λό-

γω της άρνησής τους να συνεργαστούν µε
τον Συνήγορο του Πολίτη. Τα σχετικά αιτή-
µατα αφορούσαν στον ∆ήµαρχο Ύδρας, στον
προϊστάµενο του Πολεοδοµικού Γραφείου
Ξυλοκάστρου και σε προϊστάµενο τµήµατος
της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του Τοµέα
Ανατολικής Αθήνας της Νοµαρχίας Αθηνών.
Σε όλες τις περιπτώσεις παρατηρήθηκε άρ-
νηση συνεργασίας µε την Αρχή παρά τις
επανειληµµένες επιστολές και αιτήσεις του
Συνηγόρου του Πολίτη για την επίλυση των
σχετικών υποθέσεων. Στην πρώτη περίπτω-
ση (υπόθεση 11189/2000), η οποία αφορού-
σε στην πληµµελή και επιλεκτική συλλογή
απορριµµάτων στην Ύδρα, δεν υπήρξε καµία
ενηµέρωση της Αρχής από την Περιφέρεια
Αττικής για την κίνηση πειθαρχικής διαδι-
κασίας έως το τέλος του 2001. Στη δεύτερη
περίπτωση (υπόθεση 2549/2000), που αφο-
ρούσε στη χάραξη κοινοτικού δρόµου και
για την οποία δεν υπήρξε καµία σχετική
ενηµέρωση από την πλευρά της αρµόδιας
πολεοδοµίας, η Περιφέρεια Πελοποννήσου
ανταποκρίθηκε, εν µέρει θετικά, στο αίτηµα
για διενέργεια πειθαρχικού ελέγχου (βλ. πα-
ρακάτω 2.4.1). Στην τρίτη περίπτωση (υπό-
θεση 8078/2000), η οποία αφορούσε σε
προβλήµατα που προέκυψαν από την κατα-
σκευή µαντρότοιχου αντιστήριξης, η αρµό-
δια Νοµαρχία Αθηνών αποδέχθηκε στις αρ-
χές Ιανουαρίου 2002 το αίτηµα του Συνηγό-
ρου του Πολίτη και προχώρησε, µετά την
απόφαση της Νοµάρχου Αθηνών, σε διενέρ-
γεια ένορκης διοικητικής εξέτασης. Με
αφορµή τις τρεις αυτές υποθέσεις επιση-
µαίνεται ότι σε όλες τις άλλες περιπτώσεις
για τις οποίες ο Κύκλος Ποιότητας Ζωής
έχει ζητήσει πειθαρχικό έλεγχο δεν είχε
κινηθεί η πειθαρχική διαδικασία έως τις
31.12.2001 (σύµφωνα τουλάχιστον µε την
επίσηµη σχετική ενηµέρωση που διαθέτει η
Αρχή). Με τη στάση αυτή εκτίθενται και οι
πειθαρχικά προϊστάµενοι των ελεγχόµενων
υπηρεσιών, οι οποίοι δεν εφαρµόζουν τις
κείµενες διατάξεις. 
Πρέπει επίσης να επισηµανθεί ότι, εκτός
από λίγες εξαιρέσεις, οι Γενικοί Γραµµατείς
των περιφερειών δεν ανταποκρίνονται στις
υποδείξεις του Συνηγόρου του Πολίτη για
την τήρηση της νοµιµότητας και τον ουσια-
στικό έλεγχο των OΤΑ, αν και από το σύνολο
των υποθέσεων κακοδιοίκησης που περιήλ-
θαν στον Κύκλο κατά το 2001, υψηλότατο
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ποσοστό αφορά σε Oργανισµούς Tοπικής
Aυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθµού, στους
οποίους ανήκουν, µεταξύ άλλων, και οι πο-
λεοδοµικές αρµοδιότητες. Με τον τρόπο αυ-
τόν, όµως, εµπεδώνεται στους παρανοµού-
ντες η πεποίθηση ότι µπορούν να παραµέ-
νουν ανεξέλεγκτοι, χωρίς να λογοδοτούν και
χωρίς να φοβούνται καµία παρέµβαση από
τους πειθαρχικά προϊσταµένους τους. Η
σοβαρή αυτή απραξία, η οποία έχει επιση-
µανθεί και στις τρεις προηγούµενες ετήσιες
εκθέσεις της Αρχής, είναι βλαπτική για τον
θεσµό της διοικητικής αποκέντρωσης, συ-
ντελεί στην επίταση της κακοδιοίκησης και
δηµιουργεί συνθήκες ευνοϊκές για την ανά-
πτυξη πρακτικών και συµπεριφορών που
είτε έµµεσα είτε άµεσα προάγουν τη δια-
φθορά. Εξάλλου, η άρνηση συνεργασίας µε
τον Συνήγορο του Πολίτη σε συνδυασµό µε
τα στοιχεία του οικείου φακέλου αποτελεί
επίσης λόγο προσφυγής στην αρµόδια
εισαγγελική αρχή. Από την έναρξη λειτουρ-
γίας της Αρχής και ύστερα από µακρόχρο-
νες προσπάθειες επίλυσής τους, ο Κύκλος
Ποιότητας Ζωής έχει αποστείλει πάνω από
40 υποθέσεις στην εισαγγελική αρχή, από
τις οποίες 25 µέσα στο 2001. Πολλές από τις
υποθέσεις που προαναφέρθηκαν αφορούν
στην παράνοµη λειτουργία καταστηµάτων
υγειονοµικού ενδιαφέροντος αλλά και άλ-
λων επιχειρήσεων σε περιβαλλοντικά κρίσι-
µους και ευαίσθητους χώρους. Σε αρκετές
περιπτώσεις όµως έχουν παρατηρηθεί πρα-
κτικές ή συµπεριφορές οι οποίες υποδηλώ-
νουν ανοχή, ακόµη, θα έλεγε κανείς, και εν-
θάρρυνση των αρµοδίων, ιδίως των τοπικών
υπηρεσιών, στην προσβολή στοιχειωδών
δικαιωµάτων των πολιτών. Ενδεικτικά παρα-
δείγµατα τέτοιων συµπεριφορών ή πρακτι-
κών αποτελούν η απώλεια φακέλου άδειας,
η άρνηση διενέργειας αυτοψίας, η χορήγη-
ση παράνοµων αδειών από την ίδια υπηρε-
σία, η απόκρυψη στοιχείων, η άρνηση απά-
ντησης κ.ά. 
O Συνήγορος του Πολίτη, µε δική του πρω-
τοβουλία, επικοινώνησε κατά τους τελευταί-
ους µήνες εγγράφως και τηλεφωνικώς µε
τις αρµόδιες εισαγγελικές αρχές, προκειµέ-
νου να ενηµερωθεί για την έκβαση των εν
λόγω υποθέσεων. Για αρκετές από αυτές, η
Αρχή δεν είχε ενηµερωθεί πλήρως για την
εξέλιξη ή την έκβαση των ενεργειών της
εισαγγελικής αρχής έως τις 31.12.2001. Η

καθυστέρηση αυτή οφείλεται είτε σε φόρτο
εργασίας των αρµόδιων εισαγγελέων είτε
διότι σε ορισµένες περιπτώσεις ζητήθηκε
εκ νέου η αποστολή στοιχείων από τους φα-
κέλους των υποθέσεων. 
Παρά ταύτα, έως το τέλος του 2001 είχε
υπάρξει αξιοσηµείωτη εξέλιξη σε 22 υπο-
θέσεις προς τη µια ή την άλλη κατεύθυνση,
ενώ τρεις υποθέσεις τέθηκαν στο αρχείο της
αρµόδιας εισαγγελίας µετά τη σχετική
έρευνα. Συγκεκριµένα: 
α) Σε 10 υποθέσεις, η εισαγγελική αρχή σε
συνεργασία µε τον αρµόδιο πταισµατοδίκη
διενεργεί προκαταρκτική εξέταση, σε τέσ-
σερις δε από αυτές ελήφθη κατάθεση από
επιστήµονες του Κύκλου ή ζητήθηκαν πρό-
σθετα στοιχεία. 
β) Σε τρεις υποθέσεις υπήρξε θετική έκβα-
ση µετά την παραποµπή στον εισαγγελέα. 
γ) Τρεις υποθέσεις τέθηκαν στο αρχείο µετά
την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέ-
τασης, διότι κρίθηκε ότι δεν υφίστανται οι
προϋποθέσεις για την άσκηση ποινικής
δίωξης, µε βάση το άρθρο 43 του Κώδικα
Ποινικής ∆ικονοµίας.
Από την άλλη πλευρά, υπογραµµίζεται ότι
έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη σε εννέα
υποθέσεις για παράβαση καθήκοντος και
για άλλα αδικήµατα. Συγκεκριµένα:
α) Η υπόθεση παράνοµης συνέχισης οικοδο-
µικών εργασιών σε κτίσµα στη Λαµία, όπου
είχε εντοπιστεί σωρεία παραβιάσεων του
ΓOΚ (υπόθεση 1817/1999), εκδικάστηκε
πρωτοδίκως στις 7.9.2001 και επιβλήθηκαν
ποινές φυλάκισης 10 µηνών σε όλους τους
υπαλλήλους της εµπλεκόµενης υπηρεσίας
της Πολεοδοµίας.
β) Σχετικά µε την κατασκευή περιφερειακού
δρόµου τριών χιλιοµέτρων στον ∆ήµο Ευπα-
λίου (περιοχή Τρίκορφο) του Nοµού Φωκί-
δας, η οποία έγινε µετά την άρση της απόφα-
σης αναδάσωσης και χωρίς καµία µελέτη και
προέγκριση χωροθέτησης, ασκήθηκε ποινι-
κή δίωξη και προσδιορίστηκε δικάσιµος για
το 2002 (υπόθεση 8354/2001).
γ) Στην ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση της εγκα-
τάστασης βουστασίων στην περιοχή της
λίµνης Αλατζάγκιολα Νέστου του Nοµού
Καβάλας (υπόθεση 4792/2000) ασκήθηκε
δίωξη κατά παντός υπευθύνου.
δ) Στην υπόθεση 1034/1999, που αφορά
στην άρνηση διενέργειας αυτοψίας στην
Άµφισσα µε σκοπό τη διαπίστωση της στατι-
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κής επάρκειας κτιρίου, ασκήθηκε δίωξη,
εκδόθηκε βούλευµα του αρµόδιου Συµβου-
λίου Πληµµελειοδικών και ορίστηκε δικάσι-
µος για το 2002. 
ε) Στην ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση 4252/
1999, που αφορά στις παράνοµες επιδοτή-
σεις αγροτοτουριστικών εγκαταστάσεων στη
Νάξο, στις σχετικές παραποιηµένες βεβαιώ-
σεις της κοινότητας και στην παράνοµη «ανα-
στολή» από τον Έπαρχο Νάξου του χαρακτη-
ρισµού κτίσµατος ως αυθαίρετου, ασκήθηκε
δίωξη και ορίστηκε δικάσιµος µέσα στο 2002
για σωρεία αδικηµάτων. Κατηγορούµενοι
είναι υπάλληλοι αλλά και ιδιώτες για ψευδή
βεβαίωση κατ’ εξακολούθηση, νόθευση
εγγράφου, παράβαση καθήκοντος κατ’ εξα-
κολούθηση και ηθική αυτουργία στις παρα-
πάνω πράξεις. 
στ) Oι υποθέσεις 1836/1999, 4993/1999,
4385/1999, 12135/2001 αφορούν σε παράνο-
µες ενέργειες του Πολεοδοµικού Γραφείου
Νοµαρχίας Φθιώτιδας, όπως παράνοµη
έκδοση οικοδοµικών αδειών, παράνοµη
έκδοση σήµατος διακοπής οικοδοµικών
εργασιών κ.ά., για τις οποίες ασκήθηκε
δίωξη για παράβαση καθήκοντος και ορίστη-
κε δικάσιµος µέσα στο 2002.
Για την εξέλιξη των υπόλοιπων υποθέσεων
που έχουν διαβιβαστεί στην εισαγγελική
αρχή δεν υπήρξε σχετική πληροφόρηση
έως τη στιγµή της σύνταξης της έκθεσης.
Πρέπει, ωστόσο, να τονιστεί ότι κατά κανόνα
η εισαγγελική έρευνα εκτείνεται σε µεγάλο
χρονικό διάστηµα. 

2.3.4 Η συµβολή του Συνηγόρου του Πολίτη
στο έργο της δικαιοσύνης: η αξιοποίηση
πορισµάτων και εγγράφων της Αρχής από το
Συµβούλιο της Επικρατείας
Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η αξιοποίηση των
πορισµάτων και των εγγράφων του Κύκλου
από το Συµβούλιο της Επικρατείας στο πλαί-
σιο εκδίκασης αιτήσεων ακύρωσης και ανα-
στολής, ύστερα από προσφυγές πολιτών που
είχαν υποβάλει προηγουµένως αναφορά στον
Συνήγορο του Πολίτη. Η αξιοποίηση αυτή, η
οποία εκφράζει µια έµµεση πλην σαφή απο-
δοχή της νοµικής και τεχνικής αρτιότητας των
πορισµάτων και των εκθέσεων της Αρχής,
αναδεικνύει τη συµπληρωµατική σχέση της
Αρχής ως εξωδικαστικού µηχανισµού επίλυ-
σης διαφορών µε τη δικαστική εξουσία και
διευρύνει εκ των πραγµάτων τις δυνατότητες

διενέργειας αποτελεσµατικού και ενδελεχούς
ελέγχου των αυθαιρεσιών της διοίκησης. 
Επισηµαίνονται σχετικά δύο σηµαντικές υπο-
θέσεις που αφορούν στην προστασία του
περιβάλλοντος σε ευαίσθητους βιοτόπους: η
παράνοµη εγκατάσταση βουστασίων στη
λίµνη Αλατζάγκιολα κοντά στην Καβάλα (βλ.
παραπάνω) και η διάνοιξη δρόµου για την
εγκατάσταση ανεµογεννητριών σε περιοχή
της Σύρου (υπόθεση 19758/1999). Για τις
υποθέσεις αυτές εκδόθηκαν αποφάσεις της
Eπιτροπής Aναστολών του ΣτΕ (αρ. 225/2000
και 354/2001 αντίστοιχα), οι οποίες επιβάλ-
λουν την αναστολή εκτέλεσης των προσβαλ-
λόµενων διοικητικών πράξεων, τις οποίες ο
Συνήγορος του Πολίτη είχε ήδη κρίνει αντίθε-
τες προς τη νοµοθεσία, επισηµαίνοντας
παράλληλα και τη σπουδαιότητα των εν λόγω
οικοτόπων. Oι παραπάνω αποφάσεις του ΣτΕ
κάνουν µάλιστα ειδική µνεία στα έγγραφα του
Συνηγόρου του Πολίτη τόσο ως µέρος της
δικογραφίας, όσο και, κυρίως, ως µέρος της
αιτιολογίας της απόφασης. Η πρώτη επιση-
µαίνει ότι «όπως προκύπτει από τα στοιχεία
του φακέλου … και το από 15.1.2001 σχετικό
µε την υπόθεση πόρισµα του Συνηγόρου του
Πολίτη οι ως άνω … εγκαταστάσεις ευρίσκο-
νται σε µικρή απόσταση … από την προµνηµο-
νευθείσα παραποτάµια λίµνη … η δε ανέγερ-
ση και λειτουργία τους απειλεί να διαταράξει
ουσιωδώς το οικοσύστηµα αυτό, που θεωρεί-
ται αξιόλογο». Η δεύτερη αναφέρει για την
περιοχή ότι «θεωρείται ως οικότοπος µε
οικολογική και αισθητική αξία και συγκε-
ντρώνει ορνιθοπανίδα µε ιδιαίτερη σηµασία …
έχει προταθεί αρµοδίως προς ένταξη στο
Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο NATURA 2000, η σηµασία
δε του χαρακτηρισµού αυτού εξαίρεται στα
σχετικά µε την υπόθεση … έγγραφα του Συνη-
γόρου του Πολίτη». 
Αντίστοιχα παραδείγµατα εµφανίζονται και σε
υποθέσεις που χειρίζεται η αστική και η ποι-
νική δικαιοσύνη.

2.4 Η ΑΝΤΑΠOΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ∆ΙOΙΚΗΣΗΣ
ΣΤΗ ∆ΙΑΜΕΣOΛΑΒΗΣΗ ΚΑΙ ΤOΝ ΕΛΕΓΧO
ΝOΜΙΜOΤΗΤΑΣ ΑΠO ΤOΝ ΣΥΝΗΓOΡO ΤOΥ
ΠOΛΙΤΗ

2.4.1 Θετικές εξελίξεις από τις ενέργειες
του Κύκλου Ποιότητας Ζωής
Παρά τις εγγενείς δυσκολίες στην καταπο-
λέµηση της κακοδιοίκησης, η χρήση των
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µέσων παρατεταµένης πίεσης που ασκεί ο
Συνήγορος του Πολίτη οδηγεί συχνά στην εκ
των υστέρων συµµόρφωση, µερική ή πλήρη,
των δηµόσιων υπηρεσιών µε τη νοµιµότητα,
σύµφωνα µε τις προτάσεις και τις υποδεί-
ξεις της Αρχής. Σε ό,τι αφορά τα πορίσµατα
του Κύκλου, η ενηµέρωση του Συνηγόρου
του Πολίτη από την πλευρά της διοίκησης
µπορεί να χαρακτηριστεί µάλλον φειδωλή.
Έτσι, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν
δίνεται σαφής απάντηση ή δεν διατυπώνεται
κατά τρόπο ρητό η άρνηση της διοίκησης να
υιοθετήσει το πόρισµα που έχει εκπονήσει
ο Συνήγορος του Πολίτη. Αυτή η στάση υπο-
δηλώνει συνήθως την εµµονή της διοίκησης
στις υπό κρίση πράξεις και ενέργειές της.
Από τις περιπτώσεις επιτυχούς έκβασης
υποθέσεων, για τις οποίες έχει εκδοθεί
πόρισµα από τον Κύκλο Ποιότητας Ζωής,
ξεχωρίζει η υπόθεση 1052/1998 σχετικά µε
τον Χώρο Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµά-
των του Nοµού Καρδίτσας, στην οποία ο Συ-
νήγορος του Πολίτη είχε ζητήσει τη µαταίω-
ση της διαδικασίας επιλογής του χώρου,
όπως και εν τέλει έγινε. 
Στις αρχές του 2002 περιήλθαν στην Αρχή
έγγραφα του ΥΠΕΧΩ∆Ε µε απαντήσεις και
σχολιασµό επί ορισµένων νοµοθετικών και
οργανωτικών προτάσεων του Κύκλου που
περιέχονται στις ετήσιες εκθέσεις του 1999
και του 2000. Oι απαντήσεις του υπουργείου
σχολιάζονται ειδικότερα στο κεφάλαιο ΣΤ’.
Πρέπει, ωστόσο, να υπογραµµιστεί η θετική
ανταπόκριση που συναντά η πρόταση του
Συνηγόρου του Πολίτη για τον επανακαθορι-
σµό του ενοικίου των επιταγµένων ακινήτων
µε βάση το ποσοστό του τρέχοντος πληθωρι-
σµού (βλ. Ετήσια έκθεση 1999, σ. 223), για
την οποία το ΥΠΕΧΩ∆Ε δεσµεύεται ρητά να
εξετάσει αρµοδίως «ενδεχόµενη νοµοθετι-
κή ρύθµιση». Επίσης, θετική εξέλιξη είχε
µέσα στο 2001 η υπόθεση 10174/1999, που
αφορούσε στη µεταφορά των µαθητών πρω-
τοβάθµιας εκπαίδευσης σε σχολεία µακριά
από τον τόπο κατοικίας τους. Με πόρισµα
και µε ειδική πρόταση νοµοθετικής ρύθµι-
σης, ο Συνήγορος του Πολίτη είχε εισηγηθεί
την ανάληψη της κάλυψης των εξόδων συνο-
δείας των µαθητών από την υπηρεσία που
έχει αναλάβει τη µίσθωση των µεταφορικών
µέσων. Στην από 3.12.2001 επιστολή του, ο
Υπουργός Εθνικής Παιδείας διαβεβαίωσε
την Αρχή ότι επανεξετάζεται το οικείο νοµο-

θετικό πλαίσιο, επισηµαίνοντας παράλληλα
ότι «στη διαδικασία αυτή θα ληφθεί ιδιαίτε-
ρα υπόψη και το Πόρισµά σας». 
Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει στο έγγραφο
του Υπουργείου Γεωργίας αρ. 392500/5.12.01
µε τον εύγλωττο τίτλο «Υποχρέωση των υπη-
ρεσιών να απαντούν στον Συνήγορο του Πο-
λίτη», το οποίο απευθύνεται σε όλες τις
υπηρεσίες του υπουργείου. Όπως αναφέρε-
ται στο έγγραφο, η έκδοσή του έγινε «µε
αφορµή αναφορά του Συνηγόρου του Πολί-
τη» για ζητήµατα κακοδιοίκησης των κε-
ντρικών υπηρεσιών του υπουργείου αλλά και
υπηρεσιών κάθε περιφέρειας (ιδίως ∆ιευ-
θύνσεις ∆ασών), στις οποίες επίσης κοινο-
ποιείται το εν λόγω έγγραφο. Σε αυτό τονίζε-
ται µε ιδιαίτερη έµφαση η υποχρέωση των
εν λόγω υπηρεσιών να απαντούν άµεσα και
αιτιολογηµένα στα αιτήµατα των πολιτών.
«όσο και κατά µείζονα λόγο στον Συνήγορο
του Πολίτη».
Επίσης, το Υπουργείο Γεωργίας απάντησε µε
αναλυτικό έγγραφο στην από 6.9.2001 επι-
στολή του Συνηγόρου του Πολίτη σχετικά µε
γενικότερα ζητήµατα κακοδιοίκησης και µε
ορισµένες σηµαντικές υποθέσεις του Κύκλου
Ποιότητας Ζωής. Συγκεκριµένα, το υπουρ-
γείο µε το από 27.3.2001 έγγραφό του κατέ-
θεσε τις απόψεις του για τις µεγάλες καθυ-
στερήσεις που παρατηρούνται στα δασαρχεία
(ιδίως πράξεις χαρακτηρισµού και γενικότε-
ρα θέµατα της διαδικασίας του άρθρου 14
του N. 998/1979) και έδωσε αναλυτικές απα-
ντήσεις για υποθέσεις που απασχόλησαν τον
Κύκλο. Ως προς το ζήτηµα των δασαρχείων,
στο εν λόγω έγγραφο διατυπώνεται η άποψη
ότι τα κρίσιµα θέµατα εµπίπτουν στην αρµο-
διότητα των περιφερειών και εποµένως του
ΥΠΕΣ∆∆Α. Ωστόσο, η άποψη αυτή µεταβλή-
θηκε εν µέρει στο προαναφερθέν νεότερο
έγγραφο της 5.12.2001, όπου ορθώς επιση-
µαίνεται ότι οι πράξεις χαρακτηρισµού εκτά-
σεων ως δασικών ή µη και η κρίση των σχε-
τικών ενστάσεων πρέπει να διεκπεραιώνο-
νται έγκαιρα από τα δασαρχεία και τις ∆ιευ-
θύνσεις ∆ασών. Σε ό,τι αφορά τις υποθέσεις
του Κύκλου, πρέπει οπωσδήποτε να µνηµο-
νευθεί η υιοθέτηση των θέσεων της Αρχής
στην υπόθεση 5128/1999, που αφορά στη
χορήγηση οικοδοµικής άδειας και άδειας
υλοτόµησης στον Άγιο Στέφανο Αττικής. Στην
περίπτωση αυτή το Υπουργείο Γεωργίας απο-
δέχθηκε την άποψη του Συνηγόρου του Πολί-
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τη για την ύπαρξη δασικών εκτάσεων στην
επίµαχη περιοχή, καθώς και την ανάγκη ανά-
κλησης της διοικητικής πράξης. Στην υπόθε-
ση 13424/2000 σχετικά µε την αποπληρωµή
της µελέτης του έργου «Κέντρο Γενετικής
Βελτίωσης Ζώων Ιωαννίνων», θετική ήταν η
συµβολή του υπουργείου στην επιτυχή περά-
τωση της υπόθεσης µε τη µορφή εισηγήσεων
προς το Υπουργείο Oικονοµικών, ώστε να
προχωρήσει η αποπληρωµή του αναδόχου
της µελέτης. Για τις περισσότερες από τις
υπόλοιπες υποθέσεις, το Υπουργείο Γεωρ-
γίας παρέπεµψε στις αρµοδιότητες των περι-
φερειών και του ΥΠΕΣ∆∆Α, εγείροντας µε τον
τρόπο αυτόν ζήτηµα συναρµοδιότητας, το
οποίο έχει ήδη θέσει ο Κύκλος Ποιότητας
Ζωής µε επιστολές του προς τα υπουργεία
Γεωργίας και Εσωτερικών. Αναµένονται οι
οριστικές θέσεις των υπουργείων.
Mέσα στο 2001 επιβλήθηκε για πρώτη φορά
πειθαρχική ποινή σε υπάλληλο ύστερα από
αίτηµα του Κύκλου Ποιότητας Ζωής. Η
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορινθίας επέ-
βαλε την ποινή της έγγραφης επίπληξης
στον προϊστάµενο του Πολεοδοµικού Γρα-
φείου Ξυλοκάστρου για το πειθαρχικό παρά-
πτωµα της παράβασης καθήκοντος. Παρ’ ότι
πρόκειται για την ελάχιστη ποινή, που προ-
φανώς δεν ανταποκρίνεται στην άρνηση του
τιµωρηθέντος υπαλλήλου να συνεργαστεί µε
τον Συνήγορο του Πολίτη, εν τούτοις κρίνεται
ως ένα πρώτο µικρό βήµα προς την κατεύ-
θυνση της συνεργασίας των υπηρεσιών µε
την Αρχή, η οποία άλλωστε αποτελεί νόµιµη
υποχρέωσή τους. 
Ως προς τις υποθέσεις όπου µετά την
παρέµβαση και τις προτάσεις της Αρχής η
διοίκηση προέβη στις επιβεβληµένες διοι-
κητικές ενέργειες και στην έκδοση διοικη-
τικών πράξεων που αποκαθιστούν τη νοµι-
µότητα, επισηµαίνονται οι ακόλουθες περι-
πτώσεις ως ενδεικτικά παραδείγµατα της
ευρύτερης αυτής κατηγορίας: 
α) Έγκαιρη καταβολή αµοιβής, µε ενέργειες
των αρµόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου
Πολιτισµού, σε πολίτη που βρήκε και παρέ-
δωσε αρχαιότητες και υπέδειξε νέα θέση µε
αρχαιολογικά ευρήµατα (βλ. παρακάτω 3.3.2).
β) Κατεδάφιση, ύστερα από ενέργειες των
αρµόδιων υπηρεσιών του ∆ήµου Aρταίων,
αυθαίρετου κτίσµατος που λειτουργούσε ως
ντισκοτέκ κοντά σε ναό και σε νοσοκοµείο
(βλ. παρακάτω 3.4.3).

γ) ∆ιάνοιξη απαλλοτριωθέντος δρόµου που
εξυπηρετεί τη διέλευση µαθητών δηµοτικού
σχολείου και νηπιαγωγείου στην Κοινότητα
Εξαµιλίων. Η διάνοιξη έγινε ύστερα από
ενέργειες των αρµόδιων υπηρεσιών του ∆ή-
µου Κορινθίων.
δ) Ανάκληση απόφασης του Νοµάρχη Λάρι-
σας σχετικά µε πράξη εφαρµογής, για την
οποία δεν είχαν ληφθεί ορθώς υπόψη οι
αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και δεν
είχε λάβει χώρα δικαστική αναγνώριση των
δικαιούχων.
ε) Έκδοση δεκαετούς δασικής απαγορευτι-
κής διάταξης θήρας από το ∆ασαρχείο Πε-
ντέλης και την Περιφέρεια Αττικής, που
αφορά στη δυτική πλευρά του Υµηττού, όπου
είχε παρατηρηθεί έντονη λαθροθηρία.

2.4.2 Σηµαντικές υποθέσεις κακοδιοίκησης
προηγούµενων ετών για τις οποίες δεν απο-
καταστάθηκε η νοµιµότητα 
Στη συνέχεια παρατίθενται τρία χαρακτηριστι-
κά παραδείγµατα ακραίας κακοδιοίκησης,
για τα οποία ο Κύκλος έχει συντάξει αντίστοι-
χα πορίσµατα και έχει εκτενώς αναφερθεί
στις δύο προηγούµενες ετήσιες εκθέσεις του
(1999 και 2000). Σε καµία από τις τρεις περι-
πτώσεις δεν αποκαταστάθηκε η νοµιµότητα,
παρά τα συνεχή διαβήµατα του Συνηγόρου του
Πολίτη προς τις αρµόδιες υπηρεσίες και τα
καθ’ ύλην αρµόδια υπουργεία Εσωτερικών
και ΠΕΧΩ∆Ε. Τουναντίον, διαπιστώνεται ως
επί το πλείστον αδράνεια, ελλιπής ενηµέρω-
ση και αρνητική διάθεση από τις αρµόδιες
υπηρεσίες των OΤΑ και των εµπλεκόµενων
περιφερειών και έλλειψη ενεργοποίησης από
πλευράς των εµπλεκόµενων υπουργείων.
1) Στον Nοµό Φωκίδας έχουν διαπιστωθεί
σοβαρές αυθαιρεσίες (υποθέσεις 145/1998
και 2119/1999) σε ό,τι αφορά: 
α) τη ρύπανση του περιβάλλοντος από την
ανεξέλεγκτη διάθεση απορριµµάτων σε θέση
της Kοινότητας Γραβιάς, και 
β) τη σωρεία ρυµοτοµικών και οικοδοµικών
αυθαιρεσιών, καθώς και την καταπάτηση
δηµόσιας έκτασης στο Μοναστηράκι ∆ωρί-
δας.
Στην πρώτη µάλιστα περίπτωση, ο Νοµάρχης
Φωκίδας αρνείται ρητά να συµµορφωθεί µε
ακυρωτική απόφαση του Συµβουλίου της
Επικρατείας. Το αίτηµα της Αρχής για άσκη-
ση πειθαρχικού ελέγχου από τον Γενικό
Γραµµατέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλά-
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δας κατά του Νοµάρχη Φωκίδας και του
προϊσταµένου της Πολεοδοµίας Άµφισσας
δεν έχει γίνει δεκτό µέχρι σήµερα.
2) Σε περιοχή της Νέας Πεντέλης σηµειώνε-
ται καταπάτηση από ιδιώτη µέρους οικοδοµι-
κού τετραγώνου που προβλέπεται ως «χώρος
πρασίνου» από το ισχύον ρυµοτοµικό σχέδιο
(υπόθεση 12460/1999). Ενώ η διαδικασία
απαλλοτρίωσης του χώρου εκκρεµεί από το
1956, ο καταπατητής έχει κατασκευάσει, µε
την de facto ανοχή των αρµόδιων αρχών,
αυθαίρετη κατοικία, έχει γεµίσει µε µπάζα τη
γύρω περιοχή και έχει προβεί και σε άλλες
αυθαιρεσίες. Η κατοικία µάλιστα ηλεκτροδο-
τείται παράνοµα από κοινοτικό πυλώνα φωτι-
σµού και η ύδρευσή της γίνεται από πα-
ρακείµενο δηµοτικό κρουνό. Παρά το πλήθος
των αυθαιρεσιών, ο πρόεδρος της κοινότητας
αδρανεί, καταστρατηγώντας έτσι τη νοµοθε-
σία περί αυθαιρέτων. O Συνήγορος του Πολί-
τη, ύστερα από συνεννοήσεις µε τον Γενικό
Γραµµατέα του ΥΠΕΧΩ∆Ε, ενηµέρωσε τη
Νοµαρχία Αθηνών ότι το υπουργείο έχει τη
δυνατότητα να διαθέσει κονδύλια για την
κατεδάφιση. Ωστόσο, η αρµόδια Πολεοδοµία
Ανατολικής Αθήνας δεν είχε πραγµατοποιή-
σει αυτοψία στον χώρο έως τις 31.12.2001,
παρ’ ότι στο παρελθόν είχαν προσδιοριστεί
ηµεροµηνίες αυτοψιών, οι οποίες αναβλήθη-
καν επανειληµµένα.
3) Στον αρχαιολογικό χώρο Φαλάσαρνας Χα-
νίων λειτουργεί από το 1992 ξενοδοχείο που
έχει ανεγερθεί αυθαίρετα. Το 1997 ο Νο-
µάρχης Χανίων εξέδωσε απόφαση κατεδάφι-
σής του, η οποία όµως παραµένει ανεκτέλε-
στη (υπόθεση 14/2000). Η Νοµαρχιακή Αυτο-
διοίκηση Χανίων δεν εκτελεί την απόφαση,
επικαλούµενη αδυναµία συγκρότησης συνερ-
γείων κατεδάφισης. Ταυτόχρονα, η Περιφέ-
ρεια Κρήτης δεν έχει µέχρι στιγµής ασκήσει
την εκ του νόµου (Π∆ 267/1998) υποχρέωσή
της να συνδράµει στις κατεδαφίσεις. 

2.5 Η ΑΝΑΓΚΑΙOΤΗΤΑ ΥΙOΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠO
ΤΗ ∆ΙOΙΚΗΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡOΣΤΑΣΙΑ ΤOΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛOΝΤOΣ 
Η κρισιµότητα των βλαπτικών ενεργειών και
επιδράσεων της ανθρώπινης δραστηριότη-
τας στο περιβάλλον είναι πλέον εµφανής. Το
γεγονός ότι σχεδόν κάθε ενέργεια δεν έχει
µόνο σηµειακές επιπτώσεις αλλά λειτουργεί
σωρευτικά, καθώς οι επιδράσεις της διαχέ-
ονται στον ευρύτερο χώρο και αυξάνονται µε

το πέρασµα του χρόνου, καταδεικνύει την
αναγκαιότητα της προστασίας του περιβάλ-
λοντος µέσω της τήρησης ορισµένων θεµε-
λιωδών αρχών. 
Πριν από την αναθεώρηση του 2001, η πρώτη
παράγραφος του άρθρου 24 του Συντάγµατος
του 1975/1986 όριζε ότι: «η προστασία του
φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος
αποτελεί υποχρέωση του κράτους. Για τη
διαφύλαξή του το κράτος έχει υποχρέωση να
παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτι-
κά µέτρα. … Απαγορεύεται η µεταβολή του
προορισµού των δηµόσιων δασών και των
δηµόσιων δασικών εκτάσεων…». Με την
πρόσφατη αναθεώρηση, η προστασία του
φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος
αποτελεί, εκτός από υποχρέωση του κρά-
τους, και «δικαίωµα του καθενός». «Για τη
διαφύλαξή του το κράτος έχει υποχρέωση να
παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτι-
κά µέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφο-
ρίας … απαγορεύεται η µεταβολή του προο-
ρισµού των δασών και των δασικών εκτάσε-
ων…». Επιπλέον, καθιερώνεται η υποχρέω-
ση του κράτους για σύνταξη δασολογίου και
εθνικού κτηµατολογίου, ενώ προσδιορίζεται
και η έννοια του δάσους.
Από τα παραπάνω είναι εµφανής η προσπά-
θεια του αναθεωρητικού νοµοθέτη να προ-
στατεύσει αποτελεσµατικότερα το περιβάλ-
λον και ιδιαίτερα τα δάση, δηµόσια και ιδιω-
τικά, καθώς και να κατευθύνει τον κοινό
νοµοθέτη, τον δικαστή και τη διοίκηση στο
πλαίσιο αυτό. Η διοίκηση, ειδικότερα, καλεί-
ται πλέον να λαµβάνει αποφάσεις και να υιο-
θετεί ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά
µέτρα µε βάση την αρχή της αειφορίας, ενώ
η αναγωγή του δικαιώµατος στο περιβάλλον
σε ατοµικό δικαίωµα τονίζει την εκ µέρους
της υποχρέωση για διασφάλιση της ανεµπό-
διστης και αποτελεσµατικής άσκησής του. 
Το συµπέρασµα που προκύπτει από την εξέ-
λιξη αυτή είναι ότι οι αρχές της πρόληψης,
της προφύλαξης και της επανόρθωσης των
καταστροφών του περιβάλλοντος πρέπει να
αποτελούν κεντρικό άξονα τόσο του πολιτι-
κού σχεδιασµού όσο και της καθηµερινής
πρακτικής της διοίκησης. H τήρηση των
αρχών αυτών στόχο έχει την εξασφάλιση της
αειφορίας και την αντιµετώπιση των πολλα-
πλών προβληµάτων που συσσωρεύονται από
την ανθρώπινη δραστηριότητα, µεταξύ άλλων
λόγω και της εκµετάλλευσης των φυσικών
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πόρων σε βαθµό που ξεπερνά την ικανότητα
αυτοανανέωσής τους. 
Όλη αυτή η προσπάθεια πρέπει να ενταχθεί
στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον,
όπως αυτή προκύπτει από την ιδρυτική συν-
θήκη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και
συγκεκριµένα από τα άρθρα 2 και 6 που επι-
τάσσουν την αρµονική, ισόρροπη και αειφό-
ρο ανάπτυξη των οικονοµικών δραστηριοτή-
των και την προώθηση ενός υψηλού επιπέ-
δου προστασίας και βελτίωσης της ποιότη-
τας του περιβάλλοντος, καθώς και την έντα-
ξη των απαιτήσεων της περιβαλλοντικής
προστασίας στον καθορισµό και στην εφαρ-
µογή των κοινοτικών πολιτικών και δράσεων. 
Με δεδοµένη µάλιστα την πάγια νοµολογία
του ∆ικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η
οποία δεν αναγνωρίζει στα κράτη-µέλη τη
δυνατότητα να επικαλούνται εσωτερικές
καταστάσεις προκειµένου να δικαιολογήσουν
τη µη τήρηση υποχρεώσεων και προθεσµιών
που απορρέουν από το κοινοτικό δίκαιο, η
εναρµόνιση του εθνικού δικαίου περιβάλλο-
ντος µε το κοινοτικό και η προσαρµογή των
πρακτικών της διοίκησης στη νοµική αυτή
πραγµατικότητα αποτελεί θεµελιώδη προτε-
ραιότητα της εσωτερικής έννοµης τάξης. 
Συγκεκριµένα, η διοικητική πρακτική καλεί-
ται να εναρµονιστεί µε µια δυναµική και όχι
στατική αντιµετώπιση των θεµάτων στα οποία
εµπλέκεται το περιβάλλον, τηρώντας το
οικείο νοµοθετικό πλαίσιο και σεβόµενη το
πνεύµα του αναθεωρητικού νοµοθέτη, όπου
το γράµµα του νόµου αφήνει περιθώρια
ερµηνείας. Η παρακολούθηση, για παράδειγ-
µα, των περιβαλλοντικών όρων πρέπει να
γίνεται σε µόνιµη βάση και οι έλεγχοι να διε-
νεργούνται συστηµατικά, χωρίς προσφυγή
στο (συχνά προσχηµατικό) επιχείρηµα ότι η
διοίκηση δεν διαθέτει τα µέσα για την παρα-
κολούθηση των περιβαλλοντικών συνθηκών.
Για να καταστεί αποτελεσµατική η προσέγγι-
ση αυτή είναι απαραίτητη η υιοθέτηση µιας
ισόρροπης πολιτικής ανάπτυξης, η οποία να
σταθµίζει τις ανάγκες κατασκευών και δρα-
στηριοτήτων που προτάσσουν µονοµερώς την
οικονοµική διάσταση της ανάπτυξης µε την
επαρκή αξιολόγηση των συνεπειών τους για
τη βιωσιµότητα της ανάπτυξης. 
Τα ζητήµατα που ανακύπτουν από την προ-
σπάθεια για ταυτόχρονη ικανοποίηση των
επιταγών της οικονοµικής ανάπτυξης και της

προστασίας του περιβάλλοντος αναδεικνύο-
νται µε ιδιαίτερη ενάργεια στην περίπτωση
του ΥΠΕΧΩ∆Ε, όπου η συνένωση υπό την ίδια
στέγη ποικίλων αρµοδιοτήτων, όπως η χωρο-
ταξία, τα δηµόσια έργα και το περιβάλλον,
οδηγεί σε λειτουργική σύγχυση, η οποία, εν
όψει και της συχνής ανεπάρκειας του ισχύο-
ντος νοµοθετικού πλαισίου, αποβαίνει συχνά
σε βάρος της προστασίας του περιβάλλοντος.
Παρά ταύτα, ως φορέας αρµόδιος για την
υλοποίηση δηµόσιων πολιτικών που αφορούν
στη χωροταξία, τα δηµόσια έργα και το περι-
βάλλον, το ΥΠΕΧΩ∆Ε καλείται, σχεδόν σε
καθηµερινή βάση και µε ύπατο γνώµονα την
εξυπηρέτηση του δηµόσιου συµφέροντος, να
αναζητήσει τη χρυσή τοµή της ισόρροπης
προαγωγής των γενικότερων αρχών που εκ-
φράζουν αυτές οι επιταγές. 

2.6 ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕ ΥΠOΥΡΓΕΙΑ 
Στο πλαίσιο των γενικότερων επαφών του
Συνηγόρου του Πολίτη µε τη διοίκηση και µε
γνώµονα την καλύτερη πραγµάτωση της δια-
µεσολαβητικής του αποστολής, ο Συνήγορος
του Πολίτη ανέλαβε τον Σεπτέµβριο του 2001
την πρωτοβουλία οργάνωσης ευρείας σύ-
σκεψης στο ΥΠΕΧΩ∆Ε, στην οποία συµµετεί-
χαν ο Γενικός Γραµµατέας του και εκπρόσω-
ποι των διευθύνσεων του υπουργείου. Σκο-
πός της σύσκεψης αυτής ήταν αφενός η συ-
ζήτηση και η αλληλοενηµέρωση, που προά-
γουν την πληρέστερη κατανόηση των προ-
βληµάτων τα οποία αντιµετωπίζει κάθε
πλευρά αλλά και αποσαφηνίζουν τον ρόλο
του Συνηγόρου του Πολίτη και του Κύκλου
Ποιότητας Ζωής, και αφετέρου η προώθηση
της επίλυσης των εκκρεµών υποθέσεων και
η διερεύνηση των θέσεων του υπουργείου σε
προτάσεις που περιέχονται σε πορίσµατα της
Αρχής, τα οποία παραµένουν αναπάντητα.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συµφωνή-
θηκε να υπάρξει περαιτέρω επικοινωνία µε
τις αρµόδιες διευθύνσεις για τη διευθέτηση
επιµέρους θεµάτων. Έως τις 31.12.2001 δεν
υπήρξε σχετική εξέλιξη. Πλην όµως, οι σχε-
τικές προσπάθειες θα εξακολουθήσουν και
κατά το έτος 2002. 

2.7 OΙ ΣΥΝΗΓOΡOΙ ΤOΥ ΠOΛΙΤΗ THΣ
ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤO ΠΕΡΙΒΑΛΛOΝ
Στο πλαίσιο των συγκεκριµένων επιταγών του
ιδρυτικού νόµου της Αρχής, ο Κύκλος Ποιό-
τητας Ζωής αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στο
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περιβάλλον. Εκτός από τη συµµετοχή µελών
του σε διάφορες σχετικές εκδηλώσεις (συνέ-
δρια, ηµερίδες, διαλέξεις κ.ά.), ο Κύκλος
δραστηριοποιήθηκε κατά το 2001 και στο
επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διοργα-
νώνοντας στην Αθήνα συνάντηση εργασίας
στις 18 και 19 Μαΐου 2001 µε θέµα τον ρόλο
του Ombudsman σε θέµατα προστασίας
περιβάλλοντος. Στη συνάντηση αυτή συµµε-
τείχαν Συνήγοροι του Πολίτη από κράτη-µέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στελέχη
τους αρµόδια για το περιβάλλον. Στη συνά-
ντηση προσκλήθηκαν επίσης και εκπρόσω-
ποι των υποψήφιων κρατών για ένταξη στο
πλαίσιο της λεγόµενης «πρώτης διεύρυν-
σης» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και
εκπρόσωποι της Γενικής ∆ιεύθυνσης Περι-
βάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
του Ευρωπαίου Συνήγορου του Πολίτη. 
Πέρα από την αµοιβαία ενηµέρωση ως προς
τις αρµοδιότητες του Συνηγόρου του Πολίτη
κάθε κράτους στον τοµέα της προστασίας
του περιβάλλοντος, το κύριο αποτέλεσµα
της διηµερίδας ήταν η πρόταση από τους
εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
τη δηµιουργία ενός «δικτύου», µε έδρα την
Αθήνα, στο οποίο θα καταγράφονται: 
α) το νοµικό πλαίσιο κάθε κράτους σε σχέση
µε το περιβάλλον, 
β) οι σχετικές αρµοδιότητες των υπηρεσιών
του Συνηγόρου του Πολίτη, 
γ) οι βέλτιστες πρακτικές επέµβασης, και 
δ) η ανάπτυξη µηχανισµών διακρατικής συ-
νεργασίας σε θέµατα προστασίας περιβάλ-
λοντος.
Τέλος, επισηµάνθηκε η αναγκαιότητα της
θέσπισης ενός άτυπου πυρήνα από εκπρο-
σώπους των συµµετεχόντων κρατών, µε
σκοπό την ανά τακτά χρονικά διαστήµατα
συνάντηση και ανταλλαγή απόψεων, ώστε να
ενηµερώνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις
οδηγίες που πρέπει να θεσπιστούν και για
την εναρµόνιση των εθνικών νοµοθεσιών σε
σχέση µε την προστασία του περιβάλλοντος. 
Σε συνέχεια αυτής της συνάντησης εργα-
σίας, ο Συνήγορος του Πολίτη κατέθεσε στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόταση χρηµατοδό-
τησης για τη δηµιουργία δικτύου µε την
επωνυµία «The Athens Network of the
Ombudsmen for the Protection of the En-
vironment», στην οποία περιλαµβάνεται και
η δηµιουργία ιστοσελίδας, µε σκοπό τη
συστηµατική διάχυση πληροφοριών σχετικά

µε τις δραστηριότητες των Συνηγόρων του
Πολίτη που συµµετέχουν στο δίκτυο, ιδρυτι-
κές χώρες-µέλη του οποίου είναι η Αυστρία,
η Γαλλία, η ∆ανία, η Εσθονία, η Ιρλανδία, η
Oλλανδία και η Σουηδία. Η πρόταση έγινε
αποδεκτή και η επόµενη συνάντηση ορίστη-
κε για τον Απρίλιο του 2002.

3. ΠΑΡOΥΣΙΑΣΗ 
ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚOΤΕΡΩΝ
ΥΠOΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓOΡΙΕΣ

3.1 Α∆ΕΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠO ΤOΥΣ OΤΑ

3.1.1 Ηχορύπανση από τη λειτουργία νυχτε-
ρινού κέντρου
Φορείς: Πολεοδοµικό Γραφείο Μήλου -
∆ήµος Σίφνου - ΝΑ Κυκλάδων
Από τη λειτουργία νυχτερινού κέντρου στον
οικισµό Κάστρο της Σίφνου προκαλούνται
σοβαρά προβλήµατα ηχορύπανσης, τα οποία
πρωτοεµφανίστηκαν το 1993 και έκτοτε
επαναλαµβάνονται εποχιακά τους θερινούς
µήνες, µε ιδιαίτερη ένταση κατά τις βραδι-
νές ώρες κοινής ησυχίας. Η έντονη όχληση
επιδρά αρνητικά τόσο στους κατοίκους όσο
και στις τουριστικές µονάδες (ενοικιαζόµε-
να δωµάτια) της γύρω περιοχής, µε συνέ-
πεια να ακυρώνεται µεγάλο µέρος των κρα-
τήσεών τους (υπόθεση 8718/2001). 
O Συνήγορος του Πολίτη επικοινώνησε µε
την Αστυνοµία Σίφνου, την Πολεοδοµία Μή-
λου και τον ∆ήµο Σίφνου. Στο πλαίσιο της δι-
αµεσολαβητικής του αρµοδιότητας, γνώρισε
στους αρµοδίους πρόσφατη απόφαση του
Αρείου Πάγου (718/2001) σχετικά µε την
ηχορύπανση από τη λειτουργία τέτοιων επι-
χειρήσεων, η οποία αναφέρει ότι «η εκπο-
µπή θορύβου από ακίνητο που παραβλάπτει
σηµαντικά τη χρήση άλλου ακινήτου από τον
κύριο τούτου… είναι πράξη παράνοµη….».
Από τις απαντήσεις και τα νεότερα έγγραφα
που κατατέθηκαν προέκυψε πλήθος αυθαι-
ρεσιών εκ µέρους του συγκεκριµένου κατα-
στήµατος. Ειδικότερα:
α) Το κέντρο είχε οικοδοµηθεί χωρίς την
απαραίτητη άδεια της αρµόδιας Αρχαιολογι-
κής Υπηρεσίας µέσα στον χώρο των ιστορι-
κών ανεµόµυλων του παραδοσιακού οικι-
σµού, που έχει κηρυχθεί διατηρητέος.
β) Το κέντρο δεν πληρούσε τις προϋποθέ-
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σεις που προβλέπονται από τον ΓOΚ για
τους χώρους κύριας χρήσης.
γ) Η χωροθέτηση του κέντρου δεν πληρούσε
βασικές διατάξεις (ελάχιστες αποστάσεις από
κατοικηµένη ζώνη, από ιερούς ναούς και από
µνηµεία). Σηµειώνεται ότι δύο µύλοι και ένας
ιερός ναός είναι όµοροι της επιχείρησης.
δ) Παρ’ ότι η Πολεοδοµία Μήλου, σε απά-
ντηση ερωτήµατος που τέθηκε από την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου, χαρακτήρι-
σε τις εγκαταστάσεις ως αυθαίρετες/κατε-
δαφιστέες, ο Νοµάρχης Κυκλάδων µε νεό-
τερη απόφασή του (2247/6.7.00) τις εξαίρε-
σε από την κατεδάφιση. O Συνήγορος του
Πολίτη ζήτησε από τη Νοµαρχία να αιτιολο-
γήσει την απόφαση αυτή.
ε) Η άδεια λειτουργίας και χρήσης µουσικής
στο κέντρο, που εκδίδεται από τον ∆ήµο
Σίφνου, στηριζόταν –εν γνώσει της δηµοτι-
κής αρχής– σε παντελώς ανακριβείς συνθή-
κες ως προς τα κτηριοδοµικά χαρακτηριστι-
κά του κέντρου.
στ) Ύστερα από καταγγελίες πολιτών, η λει-
τουργία του κέντρου ανεστάλη πολλές φο-
ρές από την Aστυνοµία του νησιού. Η δηµο-
τική αρχή όµως µε περισσή σπουδή φρόντι-
ζε πάντα για την άµεση επαναλειτουργία
του, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις στους
περιοίκους.
Η υπόθεση είναι αντιπροσωπευτική µεγά-
λου αριθµού αναφορών µε παρόµοιο περιε-
χόµενο και καταδεικνύει το µέγεθος του
προβλήµατος της ηχορύπανσης που συνδέ-
εται µε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέ-
ροντος. Η υπόθεση εκκρεµεί. 

3.1.2 Λειτουργία συνεργείων επισκευής ΙΧ
οχηµάτων και δικύκλων χωρίς άδεια
Φορείς: Γραφείο Μεταφορών Επαρχείου
Νάξου - Επαρχείο Νάξου
Στη Νάξο λειτουργεί µεγάλος αριθµός συ-
νεργείων επισκευής αυτοκινήτων και δικύ-
κλων, κατά παράβαση των διατάξεων του Π∆
78/1988, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Tο
Επαρχείο Νάξου έχει ενηµερωθεί για τη
χωρίς άδεια λειτουργία των επιχειρήσεων,
ύστερα από ενέργειες του Συνηγόρου του Πο-
λίτη και των ενδιαφερόµενων πολιτών (υπό-
θεση 3752/2000).
Η κατάσταση αυτή συνιστά παραβίαση της
σχετικής νοµοθεσίας σχετικά µε την ασφά-
λεια των εργαζοµένων και των περιοίκων, την
ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, τις

επιτρεπόµενες χρήσεις γης, την προστασία
του περιβάλλοντος κ.λπ. Σε ό,τι αφορά την
προστασία του περιβάλλοντος επισηµαίνεται
ότι, µε βάση τη νοµοθεσία (Ν. 1650/ 1986,
ΚΥΑ 69269/5387/1990, Π∆ 38/1996), αφενός
µεν οι επιχειρήσεις αυτού του είδους υπο-
χρεούνται να συντάσσουν µελέτη περιβαλλο-
ντικών επιπτώσεων για την απόκτηση άδειας
λειτουργίας, αφετέρου δε η αρµόδια υπηρε-
σία έχει την ευθύνη της παρακολούθησης της
τήρησης συγκεκριµένων περιβαλλοντικών
όρων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους.
Επισηµαίνεται ότι, µεταξύ των κύριων απο-
βλήτων που παράγονται από επιχειρήσεις
αυτής της κατηγορίας, συµπεριλαµβάνονται
τα χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια, τα οποία,
κατά το ισχύον κοινοτικό δίκαιο, συνιστούν
επικίνδυνα απόβλητα που χρήζουν µάλιστα
ειδικής διαχείρισης. Αποτέλεσµα της παρά-
νοµης λειτουργίας των συνεργείων αυτών
είναι να µην εξασφαλίζεται η ενηµέρωση των
ιδιοκτητών τους για τους σοβαρούς κινδύνους
που συνεπάγεται η ανεξέλεγκτη διάθεση των
χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων, αλλά και η
πλήρης αδυναµία της πολιτείας να ελέγχει
τον τρόπο διάθεσής τους. 
Λόγω της σοβαρότητας του προβλήµατος, ο
Συνήγορος του Πολίτη έθεσε το ζήτηµα
υπόψη της αρµόδιας υπηρεσίας της Νοµαρ-
χιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων. Ωστόσο, η
τελευταία δήλωσε αδυναµία ελέγχου της
τήρησης των συνθηκών λειτουργίας των
παραπάνω επιχειρήσεων, «διότι δεν διαθέτει
περιβαλλοντολόγο, ενώ ο υπάλληλος ο οποί-
ος ασχολείται µε την έκδοση απόφασης περι-
βαλλοντικών όρων Β’ κατηγορίας έχει την
ειδικότητα του αρχιτέκτονα µηχανικού και η
απασχόλησή του µε το θέµα αυτό είναι περι-
στασιακή». Κατόπιν τούτου, ο Συνήγορος του
Πολίτη επισήµανε ότι το επιχείρηµα αυτό δεν
συνιστά νόµιµο λόγο µη συµµόρφωσης µε το
ισχύον δίκαιο, το οποίο εν προκειµένω έχει
τεθεί σε κοινοτικό επίπεδο, αφού «…κατά
πάγια νοµολογία, τα κράτη µέλη δεν µπορούν
να επικαλούνται εσωτερικές καταστάσεις,
όπως είναι οι δυσχέρειες που ανακύπτουν στο
στάδιο της εκτελέσεως ορισµένης κοινοτικής
πράξεως, προκειµένου να δικαιολογήσουν τη
µη τήρηση των υποχρεώσεων και προθε-
σµιών που απορρέουν από το κοινοτικό
δίκαιο…» (σκέψη 19 της απόφασης του ∆ΕΚ
της 4.7.2000, υπόθεση C-387/1997 «Επιτρο-
πή κατά Ελλάδας - υπόθεση Κουρουπητού»).
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Με αφορµή την υπόθεση αυτή, ο Συνήγορος
του Πολίτη ζήτησε από τις αρµόδιες υπηρε-
σίες των περιφερειών πληροφορίες σχετικά
µε την εφαρµογή της νοµοθεσίας για τη δια-
χείριση των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων
από τις υπηρεσίες που εποπτεύονται από
αυτές. Από τις απαντήσεις που ελήφθησαν
προέκυψε ότι ο βαθµός εφαρµογής της σχε-
τικής νοµοθεσίας ποικίλλει σηµαντικά από
περιφέρεια σε περιφέρεια. Το µεγαλύτερο
πρόβληµα εντοπίζεται στην Περιφέρεια ∆υτι-
κής Ελλάδας, η οποία, στο αρ. 4903/26.3.01
έγγραφό της, αναφέρεται σε «ελλιπή έως
ανύπαρκτο ελεγκτικό µηχανισµό» και σε ανε-
ξέλεγκτη διάθεση των επικίνδυνων αυτών
αποβλήτων. Αµφιβολίες ως προς την τήρηση
των προβλεπόµενων στη σχετική νοµοθεσία
εκφράζει η ΝΑ ∆ωδεκανήσου (έγγραφο 193/
18.1.01) για όλα τα νησιά του συµπλέγµατος,
πλην της Ρόδου. O Συνήγορος του Πολίτη πα-
ρέπεµψε τον φάκελο της υπόθεσης στον αρ-
µόδιο εισαγγελέα για την αναζήτηση ποινι-
κών ευθυνών των αρµόδιων υπαλλήλων και
του Επάρχου Νάξου. 

3.1.3 Αλλαγή θέσης περιπτέρου 
Φορείς: ∆ήµος Κοµοτηνής - ΝΑ Ροδόπης -
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θρά-
κης
Περίπτερο είχε εγκατασταθεί και λειτουρ-
γούσε χωρίς άδεια σε κεντρικό δρόµο της
Κοµοτηνής, καταλαµβάνοντας τµήµα ξένου
ακινήτου. Θέλοντας να περιφράξει την ιδιο-
κτησία του, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου αυτού
ζήτησε τη µετακίνηση του περιπτέρου (υπό-
θεση 13903/2000). Η νέα θέση του περιπτέ-
ρου καλύπτει σχεδόν όλο το πεζοδρόµιο, χω-
ρίς να αφήνει τον προβλεπόµενο ελεύθερο
χώρο που κατά νόµο απαιτείται προκειµένου
να διασφαλιστεί η άνετη χρήση του, ο δε ιδιο-
κτήτης του ακινήτου δεν δύναται να κατα-
σκευάσει χώρο στάθµευσης του οχήµατός
του. O ιδιοκτήτης προσέφυγε αρχικά στις
αρµόδιες υπηρεσίες (δήµο, νοµαρχιακή
αυτοδιοίκηση, περιφέρεια). Η εκδοθείσα
άδεια λειτουργίας του περιπτέρου (απόφαση
Νοµάρχη αρ. 2906/2000) ακυρώθηκε µε την
αρ. 7265/2000 απόφαση του Γενικού Γραµµα-
τέα της περιφέρειας. Το περίπτερο εξακο-
λουθούσε να λειτουργεί έως τον ∆εκέµβριο
του 2001, λόγω της κωλυσιεργίας της ΝΑ
κατά τη διαδικασία εφαρµογής της απόφα-
σης του Γενικού Γραµµατέα της περιφέρειας.

Συγκεκριµένα, η ΝΑ κίνησε µεν τη διαδικα-
σία αλλαγής θέσης αλλά δεν την ολοκλήρω-
σε, επειδή αναµένει τη γνωµοδότηση του
δήµου για τη νέα θέση. Η γνωµοδότηση όµως
αυτή είναι µόνο συµβουλευτική και δεν απο-
τελεί προϋπόθεση για την έκδοση της από-
φασης του Νοµάρχη για τη (νέα) άδεια λει-
τουργίας. Με έγγραφα του Συνηγόρου του
Πολίτη και ύστερα από την παρέµβαση της
περιφέρειας, προωθήθηκε µεν η διαδικασία,
αλλά στη συνέχεια ορίστηκε από τον Νοµάρ-
χη Ροδόπης ότι η µετακίνηση του περιπτέρου
θα γίνει µε έξοδα του αναφερόµενου πολίτη
και χωρίς να προσδιορίζεται χρονικά η µετα-
κίνηση αυτή. Όµως, η ενέργεια αυτή είναι
παράνοµη, διότι έχει ως αποτέλεσµα να µην
λειτουργεί νόµιµα το περίπτερο. O Συνήγορος
του Πολίτη µε νέο έγγραφο έχει ζητήσει την
ανάκληση αυτού του όρου και τον σαφή χρο-
νικό προσδιορισµό της µετακίνησης. Η υπό-
θεση εκκρεµεί. 

3.2 ΑΙΓΙΑΛOΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑ

3.2.1 Oικοδοµικές εργασίες σε ζώνη παρα-
λίας
Φορείς: ∆ήµος Λειβαθούς - Πολεοδοµία ΝΑ
Κεφαλληνίας - Κτηµατική Υπηρεσία ΝΑ
Κεφαλληνίας - ΥΠΕΧΩ∆Ε
Στην περιοχή Σπαρτιά Κεφαλονιάς διαπιστώ-
νονται παρεµβάσεις (οικοδοµικές δραστη-
ριότητες διαµόρφωσης επιφάνειας του εδά-
φους κ.ά.) επί της καθορισθείσης ζώνης
παραλίας (υπόθεση 8231/2001). Η Πολεοδο-
µία Κεφαλληνίας δεν επιλήφθηκε του θέµα-
τος διότι, όπως ισχυρίστηκε, είχε εκδώσει
την αρ. 13/2001 οικοδοµική άδεια. 
Ειδικοί επιστήµονες του Συνηγόρου του
Πολίτη πραγµατοποίησαν αυτοψία τον Αύγου-
στο του 2001, κατά την οποία διαπίστωσαν ότι
εκτελούνταν οικοδοµικές εργασίες επί της
ζώνης παραλίας. Συγκεκριµένα, παρατηρή-
θηκε ότι ήταν υπό κατασκευή «κλιµακωτό
τοιχίο» (αναβαθµίδες) και διενεργούνταν
εκτεταµένες εργασίες επίχωσης της ζώνης
παραλίας. Το κατασκευαζόµενο τοιχίο παρε-
µποδίζει την απευθείας πρόσβαση στη ζώνη
παραλίας και, σε κάθε περίπτωση, οι εν λόγω
εργασίες µεταβάλλουν ουσιωδώς τη φυσική
µορφή της.
O Συνήγορος του Πολίτη ενηµέρωσε την
Πολεοδοµία Κεφαλληνίας-Ιθάκης και τον
∆ήµο Λειβαθούς ότι οι εκτελούµενες εργα-
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σίες στη ζώνη παραλίας πρέπει να διακο-
πούν άµεσα. Η Πολεοδοµία απάντησε στον
Συνήγορο του Πολίτη ότι ύστερα από «εντο-
λή» του διακόπτει τις οικοδοµικές εργασίες,
σηµειώνοντας πάντως ότι οι ενέργειές της
έγιναν σύµφωνα µε τις ισχύουσες πολεοδο-
µικές διατάξεις (εγκύκλιος 26/1990). Στη
συνέχεια, ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε
από την Πολεοδοµία Κεφαλληνίας-Ιθάκης να
αναφέρει τους ακριβείς λόγους και την αιτιο-
λογία διακοπής των οικοδοµικών εργασιών,
δεδοµένου ότι η αναφορά σε «εντολή» του
είναι εσφαλµένη. Η Πολεοδοµία απάντησε
ότι «…δεν γίνονται κατανοητοί οι λόγοι για
τους οποίους οι εκτελούµενες εργασίες πρέ-
πει να διακοπούν άµεσα και ότι … δεν είναι
προφανής από πλευράς µας ο λόγος που
συντρέχει για τη διακοπή των εν λόγω οικο-
δοµικών εργασιών».
Στη συνέχεια, ο Συνήγορος του Πολίτη συνέ-
ταξε πόρισµα όπου διαπιστώνει ότι η σχετική
εγκύκλιος του ΥΠΕΧΩ∆Ε (26/1990) αντίκειται
στις διατάξεις του N. 1337/1983, διότι δεν
διευκρινίζεται επαρκώς το καθεστώς έκδο-
σης οικοδοµικών αδειών σε ζώνη παραλίας.
Επισηµαίνεται ότι µε το άρθρο 23 του N. 1337/
1983 τροποποιήθηκε η παράγραφος 1 του
άρθρου 5 του N. 2344/1940, έτσι ώστε «όπου
ο αιγιαλός δεν µπορεί λόγω της φύσεως της
συνεχόµενης ξηράς να εξυπηρετήσει τον
σκοπό που αναφέρεται στο άρθρο 7 του νόµου
αυτού, επιτρέπεται η διαπλάτυνσή του µε την
πρόσθεση λωρίδας γης που δεν επιτρέπεται
να οικοδοµηθεί από την παρακείµενη ξηρά
µέχρι πλάτους 50 µέτρων, που αρχίζει από το
προς την ξηρά όριο του αιγιαλού». O Συνήγο-
ρος του Πολίτη ζητεί την κατάργηση της σχε-
τικής εγκυκλίου του ΥΠΕΧΩ∆Ε και την εφαρ-
µογή της νοµολογίας του ΣτΕ και των προβλέ-
ψεων του N. 1650/1986 που επιτάσσουν: 
α) την προστασία του εδάφους, των επιφανει-
ακών και υπόγειων νερών, τα οποία θεωρού-
νται οικοσυστήµατα, την προστασία της ατµό-
σφαιρας, την προστασία και τη διατήρηση της
φύσης και του τοπίου περιοχών µε βιολογική,
οικολογική, αισθητική ή γεωµορφολογική
αξία, καθώς και την προστασία των ακτών των
θαλασσών, των ακτών των ποταµών, των
λιµνών, και 
β) την αξιοποίηση της «καλύτερης διαθέσι-
µης και οικονοµικά εφικτής τεχνολογίας» για
την προστασία του περιβάλλοντος. Η υπόθε-
ση εκκρεµεί. 

3.3 OΙΚΙΣΤΙΚO ΚΑΙ ΠOΛΙΤΙΣΤΙΚO
ΠΕΡΙΒΑΛΛOΝ

3.3.1 ∆όµηση σε οικόπεδο τεµνόµενο από
το όριο παραδοσιακού οικισµού
Φορείς: Πολεοδοµικό Γραφείο Θήρας - ΝΑ
Κυκλάδων - Υπουργείο Αιγαίου - ΥΠΕΧΩ∆Ε
Με αναφορές τους, πολίτες αµφισβήτησαν τη
νοµιµότητα της έκδοσης από το Πολεοδοµικό
Γραφείο Θήρας της αρ. 430/1992 οικοδοµικής
άδειας και της αρ. 42/1996 αναθεώρησής της,
που αφορούν σε ακίνητο στην Oία Σαντορίνης
(υποθέσεις 8649/1999, 11339/1999 και 15143/
2000). Η αρχική επίµαχη άδεια εκδόθηκε το
1992, ενώ είχε ήδη εκπονηθεί από το
ΥΠΕΧΩ∆Ε τεχνικογεωλογική µελέτη, η οποία
είχε ληφθεί υπόψη από τα αρµόδια διοικητικά
όργανα κατά τη φάση οριοθέτησης του οικι-
σµού της Oίας και εξακολουθεί να ισχύει έως
τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης. Τα όρια
του οικισµού, που καθορίστηκαν µε απόφαση
του Νοµάρχη Κυκλάδων (αρ. ΤΠ 5486/91/
6.2.92, ΦΕΚ 275/∆/1992) και ισχύουν ακόµη
σήµερα, απέκλειαν, ήδη κατά την εποχή της
έκδοσης της επίµαχης άδειας, ορισµένα τµή-
µατα γης της περιοχής της Oίας προς την
πλευρά της Καλντέρας, διότι δεν υπήρχε «…η
εγγύηση ότι µπορούν να δεχτούν είτε λόγω
κλίσεων είτε λόγω φύσης του υπεδάφους
οποιαδήποτε οικοδοµική δραστηριότητα, ούτε
και την ελάχιστη…»1. Με την πράξη αυτή του
Νοµάρχη, µέρος του επίµαχου οικοπέδου
τέθηκε εκτός των ορίων του οικισµού. Η
ένσταση του ιδιοκτήτη του εν λόγω οικοπέδου
για την επανεξέταση του ορίου του οικισµού
που έτεµνε το συγκεκριµένο οικόπεδο απορ-
ρίφθηκε από το ΥΠΕΧΩ∆Ε, λόγω της γεωλογι-
κής ακαταλληλότητας του εδάφους, όπως τεκ-
µηριώνεται από την παραπάνω µελέτη της
αρµόδιας υπηρεσίας. Στη συνέχεια υποβλή-
θηκε αίτηση για οικοδοµική άδεια στο ίδιο
οικόπεδο, η οποία εκδόθηκε από το Πολεο-
δοµικό Γραφείο Θήρας (αρ. 430/1992) και
αναθεωρήθηκε αργότερα (αρ. 42/1996).
Η θέση της διοίκησης σχετικά µε τις παρα-
πάνω οικοδοµικές άδειες, η οποία είχε
εκφραστεί κυρίως µέσω του ΥΠΕΧΩ∆Ε, ήταν
ότι αυτές είχαν εκδοθεί νόµιµα. Μετά τη διε-
ρεύνηση της υπόθεσης, ο Συνήγορος του Πο-
λίτη προέβη στη σύνταξη του από 11.9.2001
πορίσµατος, µε το οποίο διαπίστωσε ότι αφε-
νός η αρχική οικοδοµική άδεια εκδόθηκε
παράνοµα, διότι επέτρεπε την ανέγερση κτι-

1 Αιτιολογική έκθεση της
∆ιεύθυνσης Πολεοδοµικού
Σχεδιασµού του ΥΠΕΧΩ∆Ε
της 24.10.1991.
2 Π∆ 24.4.1985: «Τρόπος
καθορισµού ορίων οικισµών
της χώρας µέχρι 2000 
κατοίκους, κατηγορίες
αυτών και καθορισµός όρων
και περιορισµών δόµησής
τους» (ΦΕΚ 81/∆/3.5.1985),
όπως τροποποιήθηκε µε το
Π∆ 14.2.1987 (ΦΕΚ 133/∆/
23.2.1987).

E3 20-08-02 10:37 ™ÂÏ›‰·184



E
T

H
Σ

I
A

 
E

K
Θ

E
Σ

H
 

2
0

0
1

185

σµάτων στην εκτός οικισµού γεωλογικώς
ακατάλληλη περιοχή, και αφετέρου, για τον
ίδιο λόγο, δεν ήταν δυνατή η αναθεώρησή
της. Στο ίδιο πόρισµα επισηµάνθηκε ότι η αρ.
42/1996 αναθεώρηση της αρ. 430/1992 οικο-
δοµικής άδειας δεν πραγµατοποιήθηκε νό-
µιµα και για λόγους ανεξάρτητους από αυ-
τούς που αφορούν στη νοµιµότητα έκδοσης
της αρ. 430/1992 οικοδοµικής άδειας, λόγω
του ότι ουδέποτε δόθηκε η εκ του νόµου
απαιτούµενη έγκριση του αρµόδιου οργάνου
(Eπιτροπή Πολεοδοµικού και Aρχιτεκτονικού
Ελέγχου). Με βάση αυτό το σκεπτικό, ο Συνή-
γορος του Πολίτη πρότεινε την ανάκληση της
οικοδοµικής άδειας 430/1992 και της αρ.
42/1996 αναθεώρησής της ως διοικητικών
πράξεων που έχουν εκδοθεί παράνοµα και
έθεσε προθεσµία στις αρµόδιες αρχές
(ΥΠΕΧΩ∆Ε, Υπουργείο Αιγαίου, Πολεοδοµικό
Γραφείο Θήρας) να του απαντήσουν εάν απο-
δέχονται ή όχι το εν λόγω πόρισµα. Στην απά-
ντησή τους, το ΥΠΕΧΩ∆Ε και το Πολεοδοµικό
Γραφείο Θήρας θεώρησαν ότι η αρ. 430/1992
οικοδοµική άδεια έχει ως νόµιµο έρεισµα τη
διάταξη του άρθρου 7, παράγρ. 1 του Π∆ της
24.4.19852 περί πλασµατικής συµπλήρωσης
της αρτιότητας οικοπέδων που τέµνονται από
το όριο του οικισµού, µε βάση την οποία
«θεωρείται ότι εντός του ορίου περιλαµβάνε-
ται τµήµα της ιδιοκτησίας µεγέθους που
αντιστοιχεί στην αρτιότητα αυτή». 
O Συνήγορος του Πολίτη αντέκρουσε αναλυ-
τικά τις απόψεις του ΥΠΕΧΩ∆Ε στο από
30.10.2001 έγγραφό του, όπου διατυπώνο-
νται οι θέσεις της Αρχής για τη νοµιµότητα
της επίµαχης άδειας. Παράλληλα, επέµεινε
στη διαπίστωση του πορίσµατός του ότι η
άδεια αυτή εκδόθηκε παράνοµα και επισή-
µανε ότι είναι αλυσιτελής εν προκειµένω η
επίκληση της πλασµατικής συµπλήρωσης
της αρτιότητας, διότι αυτή δεν συνεπάγεται
άνευ ετέρου την οικοδοµησιµότητα του οι-
κοπέδου.
O Συνήγορος του Πολίτη επισήµανε επιπλέ-
ον ότι η προβαλλόµενη από τη διοίκηση
ερµηνεία του άρθρου 7, παράγρ. 1 πρέπει να
θεωρηθεί προδήλως αντίθετη στις διατάξεις
του άρθρου 24, παράγρ. 1 και 2 του Συντάγ-
µατος περί προστασίας του περιβάλλοντος
και διασφάλισης της ορθολογικότητας στην
οικιστική ανάπτυξη. Μια τέτοια ερµηνεία
του άρθρου 7, παράγρ. 1, χωρίς να περιέχει
κανενός είδους περιορισµό είτε ως προς το

ελάχιστο απαιτούµενο εµβαδόν είτε ως προς
την ακριβή θέση της κατασκευής στο ακίνη-
το, θα οδηγούσε στην άνευ όρων και ορίων
επέκταση του οικισµού κατά τρόπο εµφα-
νώς βλαπτικό για το περιβάλλον και την
ασφάλεια του αστικού πληθυσµού. 
Ακόµη, ο Συνήγορος του Πολίτη έκρινε ότι η
συστηµατική ερµηνεία των διατάξεων του
Π∆ της 24.4.1985 οδηγεί στο συµπέρασµα
ότι η ειδική εφαρµοστέα διάταξη εν προκει-
µένω δεν ήταν το άρθρο 7, παράγρ. 1 αλλά το
άρθρο 4, παράγρ. 2Α, σηµείο στ του ίδιου
Π∆, το οποίο µε απόλυτη διατύπωση απο-
κλείει από τον οικισµό «περιοχές γεωλογι-
κώς ή εδαφοτεχνικώς ακατάλληλες για δό-
µηση». Στη διάταξη αυτή εντάσσονται επί-
σης δάση, µνηµεία ιστορικής ή φυσικής
κληρονοµιάς κ.ά. Σκοπός της συγκεκριµέ-
νης ρύθµισης είναι η διαφύλαξη του φυσι-
κού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος.
Εξάλλου, µε το σηµείο στ του παραπάνω άρ-
θρου 4 προστατεύονται ειδικότερα η ασφά-
λεια, η ζωή και η σωµατική ακεραιότητα των
πολιτών. Στην περίπτωση της Καλντέρας της
Oίας συντρέχουν ειδικοί λόγοι για τη διαφύ-
λαξη του παραδοσιακού χαρακτήρα του
οικισµού, σε περιοχή που έχει χαρακτηρι-
στεί «ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους» (άρθρo
24, παράγρ. 1 και 2, άρθρo 5, παράγρ. 2 σε
συνδυασµό µε το άρθρο 25, παράγρ. 1 του
Συντάγµατος). Η δόµηση στις περιοχές οι
οποίες ορίζονται στο άρθρο 4, παράγρ. 2Α
είναι δυνατή µόνον εκεί όπου ειδικές διατά-
ξεις το επιτρέπουν, προβλέποντας παράλλη-
λα συγκεκριµένους όρους και προϋποθέ-
σεις που διαφυλάσσουν τελικά το δηµόσιο
συµφέρον, στην προστασία του οποίου απο-
σκοπεί η διάταξη αυτή. Ωστόσο, τέτοιες
ειδικές διατάξεις για ανέγερση οικοδοµών
σε «γεωλογικώς ή εδαφοτεχνικώς ακατάλ-
ληλες» περιοχές δεν υφίστανται. Αντίθετα
µε την άποψη του ΥΠΕΧΩ∆Ε, η γενική πρό-
βλεψη του Κτιριοδοµικού Κανονισµού (άρ-
θρο 5, παράγρ. 4) περί µελέτης και ευθύνης
του επιβλέποντος µηχανικού για την κατα-
σκευή των κτιρίων δεν συνιστά τέτοια ειδική
εξαίρεση από το άρθρo 4, παράγρ. 2Α, ση-
µείο στ. Η διάταξη του Κτιριοδοµικού Κανο-
νισµού αποτελεί γενικό κανόνα µε διαφορε-
τικό ρυθµιστικό αντικείµενο, δηλαδή την
ασφαλή κατασκευή κτιρίων, ο οποίος ισχύει
για όλες γενικά τις κατασκευές, µε την
αυτονόητη προϋπόθεση του επιτρεπτού της
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ανέγερσης κτιρίων στις συγκεκριµένες
περιοχές. Κατά συνέπεια, η άποψη του
ΥΠΕΧΩ∆Ε θα οδηγούσε στην ελεύθερη ανέ-
γερση κτιρίων µε ατοµική ευθύνη του επι-
βλέποντος µηχανικού σε περιοχές που η
πολιτεία έχει κρίνει ακατάλληλες για δόµη-
ση, λόγω των γεωλογικών χαρακτηριστικών
του εδάφους. Είναι σαφές ότι στην περίπτω-
ση αυτή υπερτερεί το δηµόσιο συµφέρον για
την προστασία της ζωής και της ασφάλειας
του πληθυσµού έναντι του δικαιώµατος της
ιδιοκτησίας.
Για τους παραπάνω λόγους, ο Συνήγορος του
Πολίτη ενέµεινε στη θέση που είχε διατυπώ-
σει στο από 11.9.2001 πόρισµά του σχετικά
µε τη νοµιµότητα των παραπάνω οικοδοµι-
κών αδειών και, εφαρµόζοντας τις σχετικές
διατάξεις του ιδρυτικού του νόµου, προέβη
στη δηµοσιοποίηση της άρνησης της διοίκη-
σης να αποδεχθεί τις προτάσεις του. 

3.3.2 Καθυστέρηση καταβολής αµοιβής για
παράδοση αρχαίων και υπόδειξη αρχαιολο-
γικού χώρου 
Φορέας: Υπουργείο Πολιτισµού 
Τον Ιανουάριο του έτους 1997 βρέθηκαν
στην τοποθεσία Ριβάρι της Μήλου τέσσερα
πρωτοκυκλαδικά αγγεία, τα οποία και παρα-
δόθηκαν στο αρχαιολογικό µουσείο της Μή-
λου (υπόθεση 1877/2000). Για την παράδοση
των αρχαίων ευρηµάτων και για την υπόδει-
ξη της νέας αρχαιολογικής θέσης στη Φα-
τούρενα Ριβαρίου Μήλου, το Τοπικό Συµ-
βούλιο Μνηµείων Νήσων γνωµοδότησε
υπέρ της χορήγησης της νόµιµης αµοιβής
στον ευρόντα. Η παραπάνω γνωµοδότηση
επικυρώθηκε µε την ΥΠΠO/ΑΡΧ/Α2/Φ44/
36779/17.7.98 υπουργική απόφαση, η οποία
όµως, όπως προκύπτει και από την αλληλο-
γραφία του Υπουργείου Πολιτισµού (∆ιεύ-
θυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιο-
τήτων, Τµήµα Μουσείων) µε τον ευρόντα,
αλλά και µε τον Συνήγορο του Πολίτη, θα
υλοποιούνταν κατά προτεραιότητα αµέσως
µετά τη διάθεση των κρατικών πιστώσεων,
οι οποίες συνήθως δεν επαρκούν. Για τον
λόγο αυτόν βρίσκεται σε εκκρεµότητα µεγά-
λος αριθµός ανάλογων υποθέσεων.
O Συνήγορος του Πολίτη απηύθυνε τρία
έγγραφα στην αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΠO,
µε εκπροσώπους της οποίας είχε επιπλέον
δύο συναντήσεις. Από τις επαφές αυτές κα-

τέστη σαφές ότι η αδυναµία άµεσης εξό-
φλησης του συγκεκριµένου δικαιούχου
οφειλόταν αποκλειστικά στις χαµηλές
πιστώσεις που προβλέπονται κατ’ έτος στον
κρατικό προϋπολογισµό για τον σκοπό αυ-
τόν. Γενικότερα όµως η αδυναµία άµεσης
εξόφλησης συχνά συναρτάται και µε την
αµέλεια των δικαιούχων να υποβάλουν τα
απαραίτητα δικαιολογητικά στις αρµόδιες
εφορείες αρχαιοτήτων.
Εν τέλει, µετά τις διαµεσολαβητικές προσπά-
θειες του Συνηγόρου του Πολίτη και την ενερ-
γοποίηση του ΥΠΠO για την εξασφάλιση
επαρκών κονδυλίων για τέτοιου είδους εκκρε-
µότητες, καταβλήθηκε τον Ιούνιο του 2001
στον δικαιούχο η αµοιβή για παράδοση αρχαί-
ων και υπόδειξη νέας αρχαιολογικής θέσης. 

3.4 OΙΚO∆OΜΙΚΕΣ Α∆ΕΙΕΣ - ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

3.4.1 Εξαίρεση αυθαίρετης οικοδοµής από
κατεδάφιση
Φορέας: ΝΑ Καβάλας 
Με την αρ. 2412/1999 απόφαση του Συµ-
βουλίου της Επικρατείας ακυρώθηκε η
απόφαση αρ. 12/1204/9.2.98 του Νοµάρχη
Καβάλας, που αφορούσε στην τροποποίηση
του ρυµοτοµικού σχεδίου Καβάλας (υπόθε-
ση 9584/2000). Oµοίως, µε τη νεότερη από-
φαση 3916/1999 του ΣτΕ, ακυρώθηκε η
οικοδοµική άδεια αρ. 169/9.10.98, η οποία
είχε εκδοθεί από την Πολεοδοµική Υπηρε-
σία Καβάλας, κατ’ επίκληση και κατ’ εφαρ-
µογήν της προαναφερθείσας νοµαρχιακής
απόφασης που ακυρώθηκε. Ακολούθως, δι-
ακόπηκαν οι οικοδοµικές εργασίες στην εν
λόγω οικοδοµή, η οποία παραµένει ηµιτε-
λής, ενώ έχει χαρακτηριστεί αυθαίρετη και
κατεδαφιστέα. 
Παρά τις παραπάνω αµετάκλητες αποφάσεις
του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε τη νεό-
τερη αρ. 12/4368/18.5.00 απόφαση του
Νοµάρχη Καβάλας επιχειρήθηκε αφενός η
εξαίρεση της συγκεκριµένης οικοδοµής από
την κατεδάφιση και αφετέρου η συνέχιση των
οικοδοµικών εργασιών µε σκοπό την αποπε-
ράτωσή τους. Η έκδοση της απόφασης αυτής
έγινε κατ’ επίκληση των διατάξεων των
άρθρων 15 και 16 του N. 1337/1983, όπως
ισχύουν µετά την τροποποίηση και τη
συµπλήρωσή τους από το άρθρο 8 του N.
1512/1985 και έχουν ερµηνευθεί στην αρ.
3105/1990 απόφαση του Συµβουλίου της
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Επικρατείας, σε συνδυασµό µε την αρ.
3/25/συν.8/8.5.00 σύµφωνη γνωµοδότηση
του Συµβουλίου Χωροταξίας Oικισµού και
Περιβάλλοντος (ΣΧOΠ) του Νοµού Καβάλας.
Με το άρθρο 15 του N. 1337/1983, όπως τρο-
ποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το άρθρο
8 του N. 1512/1985, προβλέπεται η αναστολή
της κατεδάφισης αυθαίρετου κτίσµατος το
οποίο έχει ανεγερθεί έως τις 31.1.1983, µε
την προϋπόθεση υποβολής ειδικής δήλω-
σης. Υπό αυτήν την προϋπόθεση, η αναστολή
της κατεδάφισης του αυθαιρέτου ισχύει
µέχρις ότου κριθεί, κατά την προβλεπόµενη
διοικητική διαδικασία (σύµφωνη γνώµη του
ΣΧOΠ και απόφαση νοµάρχη), η οριστική
διατήρηση ή µη του κτίσµατος, κατά τα ορι-
ζόµενα στο άρθρο 16 του N. 1337/1983.
Σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 15 του N. 1337/1983,
που προστέθηκε µε το άρθρο 8, παράγρ. 7
του N. 1512/1985, σε περίπτωση που το κτί-
σµα έχει ανεγερθεί µε βάση οικοδοµική
άδεια, η οποία ανακλήθηκε µεταγενέστερα
για λόγο µη αναγόµενο σε υποβολή ανακρι-
βών στοιχείων ή ανακριβούς αποτύπωσης
της υπάρχουσας πραγµατικής κατάστασης,
επιτρέπεται η ανάκληση της οικοδοµικής
άδειας µέχρις ότου κριθεί κατά την προανα-
φερθείσα διοικητική διαδικασία η οριστική
διατήρηση του κτίσµατος, ασχέτως του χρό-
νου ανέγερσής του. Η διοίκηση επικαλέστη-
κε την αρ. 3105/1990 απόφαση του ΣτΕ, το
οποίο έκρινε ότι για την «ταυτότητα του νο-
µοθετικού λόγου, η τελευταία αυτή ρύθµιση
καταλαµβάνει πέραν της περιπτώσεως της
ανακλήσεως υπό της διοικήσεως της οικο-
δοµικής άδειας και την περίπτωση της ακυ-
ρώσεως αυτής δι’ αποφάσεως του Συµβου-
λίου της Επικρατείας». 
Η ως άνω κρίση του Ανωτάτου Ακυρωτικού
∆ικαστηρίου έχει ανατραπεί µε νεότερη από-
φασή του (αρ. 3210/1998), η οποία ορίζει ότι
οι κρίσιµες ρυθµίσεις του N. 1337/1983 ανα-
φέρονται µόνο σε κτίσµατα που έχουν ανε-
γερθεί έως τις 31.1.1983. Αντίθετα, όσες
κατασκευές πραγµατοποιήθηκαν µετά την
ηµεροµηνία αυτή και είναι αυθαίρετες δεν
είναι δυνατόν να εξαιρεθούν από την κατεδά-
φιση, κατ’ επίκληση της παραγράφου 7 του
άρθρου 8 του N. 1337/1983. Με άλλα λόγια, η
αρ. 3210/1998 απόφαση του Συµβουλίου της
Επικρατείας δηµιουργεί µια νέα νοµολογια-
κή γραµµή, την οποία οφείλει να ακολουθεί

κάθε φορέας της δηµόσιας διοίκησης
(άρθρο 95, παράγρ. 5 του Συντάγµατος).
Με βάση αυτά τα δεδοµένα, η απόφαση του
Νοµάρχη Καβάλας για εξαίρεση της συγκε-
κριµένης οικοδοµής από την κατεδάφιση
είναι παράνοµη, λόγω της αντίθεσής της προς
την παραπάνω συνταγµατική επιταγή, καθώς
και προς τις αρχές της χρηστής διοίκησης και
της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης του διοι-
κουµένου. O Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε
από τον Νοµάρχη Καβάλας την επανεξέταση
του θέµατος, καθώς και τη συµµόρφωσή του
µε την παραπάνω πρόσφατη νοµολογία του
Συµβουλίου της Επικρατείας. Στη συνέχεια
όµως πληροφορήθηκε ότι έχουν επιληφθεί
τα αρµόδια δικαστήρια και διέκοψε τη διε-
ρεύνηση της υπόθεσης, λόγω επιγενόµενης
αναρµοδιότητας (εκκρεµοδικίας). 

3.4.2 Καταγγελίες για υπέρβαση οικοδοµι-
κής άδειας και δυσλειτουργίες πολεοδοµι-
κού γραφείου
Φορέας: Πολεοδοµικό Γραφείο Άργους 
O Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε αδρά-
νεια του Πολεοδοµικού Γραφείου Άργους σε
πλήθος καταγγελιών σχετικά µε υπέρβαση
οικοδοµικής άδειας νεοαναγειρόµενης οι-
κοδοµής (υπόθεση 10558/2000). 
Από τη διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώ-
θηκε ότι στις 28.4.1999 κατατέθηκε η πρώτη
αίτηση για έλεγχο υπέρβασης της άδειας. Η
αρµόδια υπηρεσία διενήργησε τότε αυτοψία
και διαπιστώθηκαν παρανοµίες. Έως και τον
Μάρτιο του 2000 δεν είχε γίνει καµία νεότε-
ρη ενέργεια από το Πολεοδοµικό Γραφείο
Άργους. Στις 2.8.2000 συντάχθηκε έκθεση
αυτοψίας των αυθαίρετων κατασκευών και
στις 10.8.2000 κατατέθηκε ένσταση από τον
ιδιοκτήτη του αυθαιρέτου. 
Tον Μάρτιο του 2001 η Πολεοδοµία Ναυπλί-
ου γνωστοποίησε στον Συνήγορο του Πολίτη
ότι δεν υπάρχει επιτροπή συζήτησης ενστά-
σεων, αλλά ότι στις 27.4.1998, µε εισήγηση
της ίδιας, «αποφασίστηκε η σύσταση της
Επιτροπής Κρίσης Ενστάσεων νέων αυθαι-
ρέτων στη ∆ιεύθυνση ΧΩΠOΠΕ, µε αρµοδιό-
τητα εκδίκασης των ενστάσεων αυθαιρέτων
όλου του νοµού, λόγω έλλειψης προσωπικού
στα τµήµατα Άργους και Κρανιδίου». Αργό-
τερα, µε βάση το Π∆ 6/21.8.98 (άρθρο 4,
παράγρ. 4), προβλέφθηκε µε απόφαση του
νοµάρχη η συγκρότηση επιτροπής σε κάθε
πολεοδοµική υπηρεσία και, εν όψει του ότι
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«εκκρεµούν από πολλά έτη ενστάσεις περί
αυθαιρέτων στα Τµήµατα Άργους και Κρανι-
δίου και ουδέποτε εκδικάστηκαν», προτά-
θηκε στις 9.4.2001 η σύσταση τριών επιτρο-
πών για εκδίκαση των ενστάσεων. 
Στις 10.4.2001, η προϊσταµένη του Πολεο-
δοµικού Γραφείου Άργους ενηµέρωσε τον
Συνήγορο του Πολίτη ότι ανέλαβε τα καθήκο-
ντα της από τον Μάιο του 2000 και ότι δεν
γνωρίζει ποιες ενέργειες έγιναν τα τελευταία
πέντε χρόνια. Στις 6.7.2001 αποφασίστηκε η
συγκρότηση των επιτροπών, πλην όµως στο
Άργος δεν έγινε εφικτή η συγκρότηση επι-
τροπής. Στις 15.11.2001 κλιµάκιο του Συνη-
γόρου του Πολίτη µετέβη στο Άργος, προκει-
µένου να διενεργήσει αυτοψία σχετικά µε τη
γενικότερη δυσλειτουργία του Πολεοδοµικού
Γραφείου Άργους, όπου το σοβαρότερο πρό-
βληµα εντοπίζεται στην έλλειψη υπαλλήλων.
Στη συνέχεια, ύστερα και από σχετική συνεν-
νόηση µε τον Νοµάρχη Αργολίδας, ο Συνήγο-
ρος του Πολίτη πληροφορήθηκε ότι αυξήθη-
κε το προσωπικό του Πολεοδοµικού Γραφεί-
ου για την κάλυψη των αναγκών και την προ-
ώθηση των εκκρεµών υποθέσεων. Ταυτό-
χρονα µε τη διαµεσολάβηση του Συνηγόρου
του Πολίτη, ο αρµόδιος εισαγγελέας διενερ-
γούσε προκαταρκτική εξέταση για τη συγκε-
κριµένη υπόθεση, για την εξακρίβωση τυχόν
οικοδοµικής παράβασης.3

3.4.3 Αυθαίρετη κατασκευή σε κοινόχρηστο
χώρο
Φορείς: Πολεοδοµικό Γραφείο Άρτας - Επι-
τροπή Κρίσης Νέων Αυθαιρέτων Κτισµάτων
∆ήµου Αρταίων - ∆ηµοτική Επιχείρηση
Ανάπτυξης ∆ήµου Αρταίων
Σε ξύλινη κατασκευή, η οποία βρίσκεται σε
κοινόχρηστο χώρο του τουριστικού περιπτέ-
ρου του ∆ήµου Αρταίων στον λόφο του Προ-
φήτη Ηλία δίπλα στην οµώνυµη εκκλησία,
λειτουργεί νυχτερινό κέντρο-ντισκοτέκ (υπό-
θεση 11210/2000).
Στις 25.8.1998 διενεργήθηκε αυτοψία από το
Τµήµα Πολεοδοµίας του ∆ήµου Αρταίων και
συντάχθηκε έκθεση αυτοψίας, η οποία χαρα-
κτηρίζει το συγκεκριµένο κτίσµα, εµβαδού
290,11 τ.µ., αυθαίρετη κατασκευή. Κατά της
έκθεσης αυτοψίας κατέθεσε ένσταση η
∆ηµοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης ∆ήµου
Αρταίων (∆ΕΑ∆Α), που είναι και ιδιοκτήτης
της κατασκευής, στην οποία αναφέρει µεταξύ
άλλων τα ακόλουθα: «Στο σηµείο του υπόστε-

γου λειτουργεί υπαίθρια ντίσκο και ο κλειστός
χώρος δεν ήταν απαραίτητος, κρίθηκε όµως
αναγκαίο να τοποθετηθούν τα ξύλινα κατακό-
ρυφα στοιχεία για να αποτελέσουν ηχοµονω-
τικό φράγµα, ώστε η µουσική να µην ενοχλεί
καθόλου το παρακείµενο Νοσοκοµείο». 
Η ένσταση κρίθηκε από την Επιτροπή Κρίσης
Νέων Αυθαιρέτων, η οποία γνωµάτευσε ότι η
κατασκευή είναι νόµιµη, διότι προφυλάσσει
το Γενικό Νοσοκοµείο Άρτας από την ηχορύ-
πανση. Η απόφαση της Επιτροπής Κρίσης
Νέων Αυθαιρέτων βασίστηκε στο άρθρο 19,
παράγρ. 1 του ΓOΚ 1577/1985, το οποίο επι-
τρέπει στους κοινόχρηστους χώρους κατα-
σκευές για την εξυπηρέτηση του προορισµού
των χώρων αυτών. Η ίδια παράγραφος, στο β
εδάφιο, ορίζει ότι «µε απόφαση του
ΥΠΕΧΩ∆Ε καθορίζονται οι κατηγορίες των
πιο πάνω κατασκευών ή εγκαταστάσεων για
τις οποίες δεν απαιτείται οικοδοµική άδεια». 
O Συνήγορος του Πολίτη, ύστερα από πολλα-
πλές επαφές που είχε µε τους OΤΑ της πε-
ριοχής, απευθύνθηκε τελικά προς τον πρόε-
δρο της Επιτροπής Κρίσης Νέων Αυθαιρέ-
των, επισηµαίνοντας ότι πρόκειται για αυθαί-
ρετη κατασκευή και ότι η αιτιολογία της
ένστασης της ∆ΕΑ∆ Αρταίων πάσχει, διότι,
σύµφωνα µε την αρ. 78753/14573/1986 από-
φαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε που εκδόθηκε και
αφορά σε «κατασκευές και εγκαταστάσεις
στους κοινόχρηστους χώρους οικισµού για
τις οποίες δεν απαιτείται άδεια οικοδοµής»,
οι εν λόγω κατασκευές δεν έχουν καµιά απο-
λύτως συνάφεια µε τη συγκεκριµένη κατα-
σκευή. O ισχυρισµός δε ότι η κατασκευή
έγινε ως ηχοµονωτικό φράγµα για την προ-
στασία του νοσοκοµείου δεν βρίσκει κανένα
νοµικό έρεισµα και επιπλέον δεν συνάδει µε
την ένσταση της ∆ΕΑ∆Α, η οποία αποδέχεται
ότι η κατασκευή έγινε λόγω της ηχορύπανσης
που δηµιουργεί η στεγαζόµενη ντισκοτέκ. 
Η εξαίρεση αυθαίρετου κτίσµατος από κα-
τεδάφιση αποφασίζεται από το Συµβούλιο
Χωροταξίας Oικισµού Περιβάλλοντος και όχι
από την εν λόγω επιτροπή. Εποµένως, η ίδια
η ένσταση της ∆ΕΑ∆Α θα έπρεπε να απορρι-
φθεί ως απαράδεκτη από την επιτροπή. Επι-
σηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 6, παρά-
γρ. Ι της υπουργικής απόφασης Α5/ 1985/β-
593 «για τα υπαίθρια Κέντρα ∆ιασκέδασης
ισχύουν οι παρακάτω περιορισµοί: α) η από-
στασή τους από την πλησιέστερη νόµιµη
κατοικία, … ξενοδοχείο, ναό, σχολείο, νοσο-

3 Στις 8.3.2002 ο Συνήγορος
του Πολίτη ενηµερώθηκε ότι
έχει ασκηθεί ποινική δίωξη
κατά του αυθαιρετούντος
και έχει οριστεί δικάσιµος
για τις 10.6.2002. Οπότε,
λόγω εκκρεµοδικίας, 
ο Συνήγορος του Πολίτη 
απέχει από περαιτέρω 
διερεύνηση της υπόθεσης.
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κοµείο … και γενικά εγκατάσταση που απαιτεί
ειδική προστασία, κατά την αιτιολογηµένη
κρίση της αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας,
πρέπει να είναι τουλάχιστον 300 µέτρα…». 
Στο πλαίσιο της διαµεσολαβητικής του προ-
σπάθειας, ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε
από τον ∆ήµαρχο Αρταίων να προβεί στην
ανάκληση της άδειας λειτουργίας της υπαί-
θριας ντισκοτέκ, αφού αυτή δεν λειτουργεί
νόµιµα. 
Στις 22.10.2001 η Πολεοδοµία ∆ήµου Αρταί-
ων απέστειλε έγγραφο προς τον Συνήγορο
του Πολίτη, µε το οποίο γνωστοποιεί ότι τη-
ρήθηκαν όλες οι διαδικασίες περί αυθαίρε-
των κατασκευών, όπως είχε προτείνει η Αρ-
χή. Στη συνέχεια συντάχθηκε απόφαση του
∆ηµάρχου Αρταίων για την κατεδάφιση του
αυθαιρέτου, η οποία, όπως διαπιστώθηκε
από αυτοψία της Αρχής, εκτελέστηκε από
τον ιδιοκτήτη (∆ΕΑ∆Α). 

3.4.4 Oικοδοµικές παραβάσεις µέσα στην
ευρύτερη περιοχή προστασίας του Εθνικού
Θαλάσσιου Πάρκου στη Ζάκυνθο
Φορέας: Πολεοδοµία ΝΑ Ζακύνθου
Στον Συνήγορο του Πολίτη καταγγέλθηκαν
παρανοµίες κατά την κατασκευή οικοδοµής
σε οικόπεδο που ανήκει σε γερµανό πολίτη,
στο δηµοτικό διαµέρισµα Λιθακιάς του ∆ή-
µου Λαγανά Ζακύνθου (υπόθεση 8780/
2000). Το οικόπεδο υπάγεται στην ευρύτερη
περιοχή προστασίας του Εθνικού Θαλάσσιου
Πάρκου του κόλπου Λαγανά Ζακύνθου, η
οποία, κατ’ εφαρµογήν της Oδηγίας 92/43
ΕOΚ, έχει περιληφθεί στον εθνικό κατάλογο
προτεινόµενων περιοχών για ένταξη στο
Ευρωπαϊκό Oικολογικό ∆ίκτυο Natura 2000.
Κατά τον χρόνο έκδοσης της οικοδοµικής
άδειας για την προαναφερόµενη οικοδοµή
ίσχυε το Π∆ της 5.7.1990, που καθορίζει τη
ζώνη οικιστικού ελέγχου της Ζακύνθου. 
Ειδικότερα, στη σχετική αναφορά καταγγέλ-
λεται ότι: 
α) Η απόσταση της οικοδοµικής γραµµής
από τη γραµµή του αιγιαλού δεν υπερβαίνει
στο µέγιστο σηµείο της τα 25 µέτρα, παρα-
βιάζοντας έτσι τις σχετικές διατάξεις του Π∆
του 1990, το οποίο απαιτεί ελάχιστη απόστα-
ση 30 µέτρων. 
β) ∆εν έχει τηρηθεί η απαιτούµενη ελάχιστη
απόσταση της συγκεκριµένης οικοδοµής
από παρακείµενο ρέµα (τουλάχιστον 10 µ.
από την οριογραµµή, εάν δεν έχουν κατα-

σκευαστεί τα έργα διευθέτησης του ρέµατος). 
γ) Στο οικόπεδο υπάρχει ιστορικό εύρηµα
χρονολογούµενο από τον 16ο αιώνα. 
Ειδικοί επιστήµονες του Συνηγόρου του
Πολίτη διενήργησαν αυτοψία στη Ζάκυνθο
τον Oκτώβριο του 2001, όπου και διαπίστω-
σαν τις προαναφερθείσες παραβάσεις. Στη
συνέχεια ζητήθηκε αναστολή των οικοδοµι-
κών εργασιών από την Πολεοδοµία Ζακύν-
θου, η οποία και δόθηκε αµέσως. Στην πε-
ρίπτωση αυτή δεν υπάρχει δυνατότητα ανα-
θεώρησης της οικοδοµικής άδειας, διότι
πλέον ισχύει το νέο Π∆ της 22.12.1999, σχε-
τικά µε τη δηµιουργία του Εθνικού Θαλάσσι-
ου Πάρκου του κόλπου Λαγανά, το οποίο
επιβάλλει απόσταση 50 µ. από τη γραµµή
του αιγιαλού (περιοχή ωοτοκίας της χελώ-
νας caretta-caretta). Mε την προϋπόθεση
ότι η τήρηση των προαναφερθέντων αποτε-
λεί υποχρέωση της διοίκησης, ο Συνήγορος
του Πολίτη ολοκλήρωσε τον διαµεσολαβητι-
κό του ρόλο στη συγκεκριµένη υπόθεση.

3.4.5 Αυθαίρετη παραβίαση νόµιµων χρήσε-
ων γης από δηµοτική αρχή
Φορέας: ∆ήµος Γλυκών Νερών
Η αναφορά καταγγέλλει την εκ µέρους του
∆ήµου Γλυκών Νερών αυθαίρετη παραβίαση
των νόµιµων χρήσεων γης του εγκεκριµένου
πολεοδοµικού σχεδίου Γλυκών Νερών, στο
οικοδοµικό τετράγωνο (OΤ) 260, το οποίο έχει
χαρακτηριστεί κοινόχρηστος χώρος πρασίνου
και στάθµευσης (υπόθεση 3648/2001). Έπει-
τα από τη διερεύνηση της υπόθεσης, ο Συνή-
γορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι µε απόφασή
του το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Γλυκών
Νερών κίνησε το 1998 τη διαδικασία για την
αλλαγή των χρήσεων γης µέσω της δηµιουρ-
γίας ενός νέου OΤ 260Α, εµβαδού 150 τ.µ., το
οποίο, προκειµένου να χαρακτηριστεί χώρος
«ενοριακού πνευµατικού κέντρου» και να
ανοικοδοµηθεί σε αυτόν παρεκκλήσι, αποχω-
ρίστηκε από το OΤ 260. Η πρόταση του δηµο-
τικού συµβουλίου απορρίφθηκε µέσα στο
2000 από την αρµόδια υπηρεσία ∆ιεύθυνσης
ΠΕΧΩ της Περιφέρειας Αττικής, επειδή κρί-
θηκε ότι η προτεινόµενη τροποποίηση του
πολεοδοµικού σχεδίου «αντιβαίνει στις δια-
τάξεις του άρθρου 29 του N. 2831/2000 λόγω
της µείωσης του εγκεκριµένου κοινόχρηστου
χώρου που προτείνεται». Στη συνέχεια, και
παρά την άρνηση των υπηρεσιών της περιφέ-
ρειας, ο δήµος προέβη σε µια σειρά ενεργει-
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ών µε σκοπό την άρση του κοινόχρηστου
χαρακτήρα του OΤ 260. Συγκεκριµένα, δια-
µόρφωσε τον χώρο και εγκατέστησε σε τµήµα
του ένα λυόµενο παρεκκλήσι. Το εν λόγω κτί-
σµα χαρακτηρίστηκε αυθαίρετο κατά την
αυτοψία που διεξήγαγε η Πολεοδοµία στις
29.5.2001. Η απόφαση αυτή διαβιβάστηκε
στο Αστυνοµικό Τµήµα Γλυκών Νερών, χωρίς
ωστόσο να επακολουθήσει διακοπή των οικο-
δοµικών εργασιών. 
Στις 3.9.2001 η Επιτροπή Κρίσης Αυθαιρέτων
εκδίκασε και απέρριψε την ένσταση του ∆ή-
µου Γλυκών Νερών κατά της πράξης χα-
ρακτηρισµού του παρεκκλησίου ως αυθαίρε-
της κατασκευής. Κατά την εκδίκαση της έν-
στασης η αρµόδια επιτροπή έλαβε υπόψη της
τις ακόλουθες θέσεις που διατύπωσε ο Συ-
νήγορος του Πολίτη:
• Η διαµόρφωση του χώρου στο OΤ 260 και η
εγκατάσταση ενός λυόµενου παρεκκλησίου
σε τµήµα του συνιστούν σοβαρή παραβίαση
της πολεοδοµικής νοµιµότητας, υπό την
έννοια της αυθαίρετης κατάληψης κοινοχρή-
στου χώρου, της παράνοµης τροποποίησης
των χρήσεων γης και της ακύρωσης του
ισχύοντος πολεοδοµικού σχεδιασµού.
• Oι εργασίες διαµόρφωσης του χώρου που
πραγµατοποιήθηκαν από τη δηµοτική επιχεί-
ρηση, δηλαδή η ανύψωση της στάθµης του
εδάφους, οι επιχωµατώσεις και η τοποθέτηση
του λυόµενου κτίσµατος σε τσιµεντένια βάση
δεν εµπίπτουν, σε καµία περίπτωση, στις
εργασίες που προβλέπονται στο άρθρο 19 του
ΓOΚ 1985, αλλά συνιστούν ενέργειες που
παραβιάζουν ευθέως τις νόµιµες χρήσεις γης.
• Η φύση, η έκταση και το µέγεθος της αυ-
θαιρεσίας επιτάσσουν την υποχρεωτική κα-
τεδάφιση του κτίσµατος, δεδοµένου ότι η πο-
λεοδοµική νοµιµότητα δεν µπορεί να αποκα-
τασταθεί µε άλλο τρόπο, καθώς η νοµιµοποί-
ηση του κτίσµατος είναι ανέφικτη µε βάση
τον ισχύοντα πολεοδοµικό σχεδιασµό. 
O Συνήγορος του Πολίτη εκτιµά ότι η έκδοση
πρωτοκόλλου κατεδάφισης των αυθαίρετων
κατασκευών και η επαναφορά του περιβάλ-
λοντος χώρου στην προτεραία κατάσταση
αποτελούν δέσµια αρµοδιότητα της διοίκη-
σης. Η ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας της ΝΑ Ανα-
τολικής Αττικής έχει ήδη βεβαιώσει το πρό-
στιµο αυθαιρέτου και ζήτησε την έγκριση του
νοµαρχιακού συµβουλίου για να προβεί στην
κατεδάφιση του αυθαίρετου παρεκκλησίου.
Η υπόθεση εκκρεµεί.

3.4.6 Παράνοµες οικοδοµικές εργασίες και
µη ολοκλήρωση διαδικασίας κατεδάφισης
αυθαιρέτων 
Φορείς: Πολεοδοµικό Γραφείο ∆ήµου Κερ-
κυραίων - Πολεοδοµία ΝΑ Κερκύρας
Η παρούσα υπόθεση (203/1998), αν και
εκκρεµεί από το 1998, εντάσσεται στην έκθε-
ση του Συνηγόρου του Πολίτη για το έτος
2001 και παρουσιάζεται στη συνέχεια εκτε-
νώς, αφενός λόγω της σπουδαιότητάς της
–αφού καταδεικνύει τη µακροχρόνια άρνηση
της διοίκησης να εφαρµόσει τις αποφάσεις
του Συµβουλίου της Επικρατείας– και αφετέ-
ρου διότι αποδεικνύει την έντονη δυσλει-
τουργία και αντίδραση των αρµόδιων υπηρε-
σιών στην εφαρµογή του νοµοθετικού πλαισί-
ου που αφορά στη διαδικασία χαρακτηρι-
σµού και κατεδάφισης αυθαιρέτων. 
Πρόκειται για τη µη κατεδάφιση οικοδοµής
η οποία κτίστηκε µε οικοδοµικές άδειες
που εκδόθηκαν τα έτη 1972 και 1973 από το
Γραφείο Πολεοδοµίας Κερκύρας και οι
οποίες δεν είχαν εκδοθεί νόµιµα, όπως δια-
πιστώθηκε στη συνέχεια από το ίδιο Πολεο-
δοµικό Γραφείο, τη Γενική ∆ιεύθυνση Περι-
φέρειας Ιονίων Νήσων, τις υπηρεσίες του
Υπουργείου Πολιτισµού, της Επιθεώρησης
του τότε Υπουργείου Χωροταξίας, Oικισµού
και Περιβάλλοντος (YXOΠ) και του Σώµατος
Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.
Η οικοδοµή βρίσκεται στο κέντρο της Κέρ-
κυρας, µέσα στον παραδοσιακό ιστό και,
όπως συγκεκριµένα αναφέρεται σε έγγραφα
του ΥΠΠO, βρίσκεται «εγγύτατα ιστορικών
µνηµείων του µεγέθους και της σηµασίας
των Ενετικών οχυρώσεων της Κερκύρας»
(απόφαση ΣτΕ 4/1995), σε άµεση γειτνίαση
µε οικοδοµή που έχει χαρακτηριστεί ως δι-
ατηρητέα από το ΥΠΠO.
Παρ’ ότι οι σχετικές καταγγελίες είχαν υπο-
βληθεί στο Τµήµα Πολεοδοµίας της ΝΑ
Κερκύρας και στην Εφορεία Κλασικών Αρ-
χαιοτήτων, ήδη από το έτος 1973, λόγω της
ασυνέπειας των πράξεων της Πολεοδοµίας,
της καθυστέρησης των ενεργειών των
εµπλεκόµενων υπηρεσιών και των διαδοχι-
κών παρανοµιών, αποπερατώθηκε ο φέρων
οργανισµός και οι τοίχοι πλήρωσης του κτι-
ρίου, το οποίο στη συνέχεια εγκαταλείφθη-
κε, µε αποτέλεσµα να µετατραπεί σε ρυπο-
γόνο εστία, ενώ υπάρχουν πλέον και επιφυ-
λάξεις για τη στατική επάρκειά του.
Η αρχική οικοδοµική άδεια έπασχε διότι: 
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α) εκδόθηκε χωρίς την υποχρεωτική έγκρι-
ση της Εφορείας Κλασικών Αρχαιοτήτων, η
οποία, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 50 του
N. 5351/1932 «περί αρχαιοτήτων» και στο
άρθρο 5 του N. 1469/1950 «περί προστα-
σίας ειδικής κατηγορίας οικοδοµηµάτων»,
έπρεπε να συνοδεύει την αίτηση για την
έκδοση της οικοδοµικής άδειας. Η αρ. 201/
7.2.74 απόφαση της Εφορείας Κλασικών
Αρχαιοτήτων, η οποία εξαρχής είχε λάβει
αρνητική θέση για το υπόλοιπο της οι-
κοδοµής, είχε εκδοθεί µόνο για το ισόγειο
της οικοδοµής, και 
β) δεν είχαν σηµειωθεί στο τοπογραφικό
διάγραµµα, σύµφωνα µε την κείµενη νοµο-
θεσία, οι περιβάλλουσες τα οικόπεδα ιδιο-
κτησίες. Ειδικότερα, δεν αναφερόταν η γειτ-
νίαση µε το ενετικό φρούριο, ούτε µε την
όµορο διατηρητέα οικοδοµή, µε αποτέλεσµα
κατά την έκδοση της οικοδοµικής άδειας να
παραπλανηθεί το Τµήµα Πολεοδοµίας. 
Παρά τη διαφωνία της Εφορείας Κλασικών
Αρχαιοτήτων, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµ-
βούλιο γνωµοδότησε (1978) και η ∆ιεύθυνση
Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Mνηµείων
εξέδωσε απόφαση (1979) για την έγκριση
των σχεδίων της οικοδοµής, µε τον όρο να
κατεδαφιστούν τµήµατα τα οποία είχε επιση-
µάνει η ίδια η Εφορεία Κλασικών Αρχαιοτή-
των και έθιγαν την όµορο οικία, δηλαδή τµή-
µατα της υπό ανέγερση οικοδοµής, όπως ο
τελευταίος όροφος, τα µπαλκόνια, η πόρτα
και η σκάλα. Επειδή όµως η ∆ιεύθυνση Βυ-
ζαντινών και Μεταβυζαντινών Mνηµείων δια-
πίστωσε νέα παράβαση στην υλοποίηση της
οικοδοµικής άδειας (1988), καθώς και µη
εφαρµογή της απόφασης έγκρισης που είχε
εκδώσει, ζήτησε την ανάκληση της οικοδο-
µικής άδειας του έτους 1973, χωρίς όµως να
ακολουθήσει την τυπική διαδικασία ανάκλη-
σης της απόφασής της, εφόσον αυτή είχε
εκδοθεί µε όρους που δεν τηρήθηκαν.
Το 1975, το Τµήµα Πολεοδοµίας της Νοµαρ-
χιακής Αυτοδιοίκησης Κερκύρας διαπίστω-
σε ότι κατά τη χορήγηση της άδειας είχε
εφαρµόσει µε λανθασµένο τρόπο την ερµη-
νεία της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης ∆ηµο-
σίων Έργων Ιωαννίνων σχετικά µε την πολε-
οδοµική νοµοθεσία. Ύστερα από αυτό εξέ-
δωσε απόφαση κατεδάφισης του πέµπτου
ορόφου και επέβαλε το σχετικό πρόστιµο. 
Στη συνέχεια, έως το 1990 συντάχθηκαν αλ-
λεπάλληλες εκθέσεις αυθαιρέτων, υποβλή-

θηκαν ενστάσεις των ενδιαφεροµένων, έγιναν
ακυρώσεις εκθέσεων αυτοψίας –χωρίς επαρ-
κή αιτιολογία– από την επιτροπή εκδίκασης
ενστάσεων, εκδόθηκαν νοµαρχιακές αποφά-
σεις εξαίρεσης από την κατεδάφιση, αποφά-
σεις κατεδάφισης αλλά και αναστολής αυτών,
καθώς και αποφάσεις του ΣτΕ. Oι παραπάνω
εκθέσεις αφορούσαν µόνο σε τµήµατα της
οικοδοµής, αποσιωπώντας το σηµαντικότερο,
ότι δηλαδή η οικοδοµή ήταν αυθαίρετη στο
σύνολό της, παρά την επισήµανση του ΥΠΠO
ήδη από το 1983, ότι η οικοδοµή είχε τοπο-
θετηθεί σε απόσταση µικρότερη από εκείνη
που προβλεπόταν µε την οικοδοµική άδεια
προς την πλευρά του διατηρητέου κτιρίου,
καθώς και την από 1989 αυτοψία του Τµήµα-
τος Πολεοδοµίας, µε την οποία είχε διαπι-
στωθεί µη εφαρµογή της στατικής µελέτης
και κατάργηση του υποστυλώµατος. 
Το έτος 1990 εκδόθηκε έκθεση αυθαιρέτου
που αφορούσε σε όλο το κτίριο, λόγω υπέρ-
βασης των συνολικών διαστάσεών του και µη
εφαρµογής της οικοδοµικής άδειας ως προς
την απόσταση της οικοδοµής από τις πλευρές
του οικοπέδου, η οποία όµως και πάλι δεν
έθιγε το σύνολο του προβλήµατος. Επισηµαί-
νεται ότι στην έκθεση αυτή δεν δόθηκε συνέ-
χεια αφότου απορρίφθηκε εν µέρει η ένστα-
ση των ενδιαφεροµένων. Μάλιστα, το Πολεο-
δοµικό Γραφείο της ΝΑ Κερκύρας δηλώνει
άγνοια ως προς την ύπαρξη της ένστασης.
Παρ’ ότι µπορούσε να βρεθεί λύση για την
οριστική επίλυση του θέµατος, το Τµήµα
Πολεοδοµίας της ΝΑ Κερκύρας δεν προέβη
σε καµία ενέργεια προς αυτή την κατεύθυν-
ση, παρά µόνο στην ανάκληση των οικοδο-
µικών αδειών 356/1972 και 750/1973, προς
προάσπιση γενικού κοινωνικού συµφέρο-
ντος, µόνο για τα τµήµατα του κτιρίου στα
οποία αφορούσαν οι επιµέρους εκθέσεις
αυθαιρέτου. Επισηµαίνεται ότι η ισχύς των
επίµαχων αδειών είχε λήξει από τα έτη 1975
και 1976 αντίστοιχα. 
Το 1997 ανατέθηκε µε εργολαβία από τη
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νοµαρ-
χίας Κερκύρας η κατεδάφιση των αυθαίρε-
των κατασκευών που περιγράφονταν στην
έκθεση αυτοψίας του έτους 1983. Η ανάθε-
ση αυτή για κατεδάφιση πραγµατοποιήθηκε, 
α) ύστερα από τρεις αποφάσεις του ΣτΕ των
ετών 1987, 1990 και 1995, µε τις οποίες ακυ-
ρώθηκε η αρ. 8514/27.9.85 απόφαση του
Νοµάρχη Κερκύρας µε την επισήµανση ότι
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«…η ∆ιοίκηση παραλείπει νόµιµη υποχρέω-
ση συµµόρφωσης προς την προαναφερθείσα
ακυρωτική απόφαση 3634/1987 του Συµβου-
λίου της Επικρατείας, η οποία συµµόρφωση
ολοκληρούται διά της κατεδάφισης των
κατασκευών τούτων», και 
β) αφού κρίθηκε ότι «η ∆ιοίκηση δεν συµ-
µορφώθηκε προς την ακυρωτική απόφαση
3634/1987 του ΣτΕ». Μετά την κατεδάφιση
παρέµειναν τµήµατα του στατικού φορέα του
έκτου ορόφου, ενώ το Τµήµα Κατασκευών
της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών εξό-
φλησε την εργολαβία.
Κατά το διάστηµα 1999-2001, ύστερα από
αίτηση πραγµατογνωµοσύνης και τρεις αλ-
λεπάλληλες τεχνικές εκθέσεις του ΤΕΕ, 
α) επιβεβαιώθηκε η υφιστάµενη κατάσταση, 
β) επισηµάνθηκε από τον πραγµατογνώµονα
η µη δυνατότητα ελέγχου των µελετών των
οικοδοµικών αδειών λόγω µη επάρκειας
στοιχείων και αδυναµίας εύρεσης των φα-
κέλων των οικοδοµικών αδειών, 
γ) διαπιστώθηκε ότι στο αρχείο της ∆ιεύθυν-
σης Πολεοδοµίας υπάρχουν ελάχιστα στοι-
χεία µόνο σε έναν από τους δύο φακέλους,
ότι στο Πολεοδοµικό Γραφείο του δήµου δεν
ανευρέθηκαν στοιχεία και ότι ο εκπρόσω-
πος των ιδιοκτητών αρνήθηκε να προσκοµί-
σει τα διαθέσιµα στοιχεία, και 
δ) το κόστος για την ολοκλήρωση της κατε-
δάφισης των τµηµάτων που απέµειναν από
την υλοποιηθείσα εργολαβία προσδιορίστηκε
σε 2.000.000 δρχ. Εν τω µεταξύ, τον ∆εκέµ-
βριο του 2000 η Γενική Γραµµατέας της Περι-
φέρειας Ιονίων Νήσων ζήτησε από το
ΥΠΕΧΩ∆Ε τη διάθεση πίστωσης 100.000.000
δρχ. προκειµένου να συσταθεί συνεργείο
κατεδάφισης αυθαιρέτων στον νοµό.
Έως τις 31.12.2001 το Τµήµα Πολεοδοµίας
της Νοµαρχίας δεν είχε επιβάλει τα απαιτού-
µενα πρόστιµα που αφορούν στις αυθαίρετες
κατασκευές, επικαλούµενο ότι δεν γνωρίζει
τους σηµερινούς ιδιοκτήτες του ακινήτου.
Μετά τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στο Πο-
λεοδοµικό Γραφείο του ∆ήµου Κερκυραίων, η
οποία έγινε το 1994 (ΦΕΚ 178/Α), παρατηρή-
θηκε µετατόπιση ευθυνών µεταξύ των δύο
πολεοδοµικών γραφείων, που έχει ως αποτέ-
λεσµα να συνεχίζονται οι καθυστερήσεις και να
µην ολοκληρώνεται η κατεδάφιση του κτιρίου.
Από το έτος 1983 µέχρι σήµερα τη σοβαρό-
τητα του προβλήµατος έχουν επισηµάνει το
ΣτΕ και πλήθος υπηρεσιών, όπως το Υπουρ-

γείο Προεδρίας της Κυβέρνησης, η ∆ιεύ-
θυνση Σχέσεων Κράτους-Πολίτη και το
Σώµα Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του
Υπουργείου Εσωτερικών, οι ∆ιευθύνσεις
Oικοδοµικών και Κτιριοδοµικών Κανονι-
σµών και ∆ιοικητικού του ΥΠΕΧΩ∆Ε, η ∆ιεύ-
θυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Περι-
φέρειας Ιονίων Νήσων, αλλά και ο ίδιος ο
∆ήµος Κερκυραίων, ο οποίος αναφέρει ότι
η εκκρεµότητα είναι απαράδεκτη, προσβάλ-
λει το δηµόσιο αίσθηµα και το κτίριο αποτε-
λεί άσχηµη εικόνα για την παλιά πόλη. 
Oι ένορκες διοικητικές εξετάσεις που έχουν
πραγµατοποιηθεί έχουν επιβεβαιώσει την
ύπαρξη του προβλήµατος, έχουν καταλογί-
σει ευθύνες σε υπαλλήλους, αλλά ουδέποτε
έχουν επιβληθεί κυρώσεις. 
Η ∆ιεύθυνση Χωροταξίας και Περιβάλλοντος
της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κερκύρας
αποδέχεται (έγγραφο ΕΜΠ/9/27.9.90) ότι
«από το 1973 … µέχρι σήµερα έχει γίνει
σωρεία αυτοψιών στην οικοδοµή … από δια-
φόρους υπαλλήλους, χωρίς να υπάρχει
συντονισµός µεταξύ τους µε συνέπεια να
αγνοεί ο ένας τις ενέργειες του άλλου».
Στην έκθεση-πόρισµα του Επιθεωρητή
ΥΧOΠ (10.2.1983), καθώς και στην έκθεση
των Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (1995),
επισηµαίνεται η σοβαρότητα του θέµατος, η
ευθύνη του δηµοσίου, οι παρατυπίες των
υπηρεσιών και οι αδικαιολόγητες καθυστε-
ρήσεις, ενώ διατυπώνονται προτάσεις για
την προώθηση του θέµατος.
Έως τον Σεπτέµβριο του 2001 ο Συνήγορος
του Πολίτη είχε διαβιβάσει συνολικά 15 έγ-
γραφα προς τη Γενική Γραµµατέα Περιφέ-
ρειας Ιονίων Νήσων, τον Νοµάρχη Κερκύ-
ρας, τον ∆ήµαρχο Κερκυραίων, τη ∆ιεύθυν-
ση Τεχνικών Υπηρεσιών και τη ∆ιεύθυνση
Πολεοδοµίας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκη-
σης. Παρά ταύτα, σε γενικές γραµµές το ζή-
τηµα παραµένει σχεδόν στο σηµείο από
όπου ξεκίνησε. Για την οριστική επίλυσή του
οι υπηρεσίες της νοµαρχίας και του δήµου
θα πρέπει να εφαρµόσουν τις διατάξεις που
προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία.
Ειδικότερα:
α) Το Πολεοδοµικό Γραφείο της Νοµαρχίας
οφείλει να φροντίσει άµεσα να εντοπίσει
τους φακέλους των οικοδοµικών αδειών και
της καταγραφής και της διαδικασίας κατε-
δάφισης των αυθαίρετων κατασκευών και να
επιβάλει τα αναλογούντα πρόστιµα.
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β) O Νοµάρχης Κερκύρας οφείλει να φρο-
ντίσει για τη συγκρότηση του κατάλληλου
συνεργείου κατεδάφισης για το σύνολο της
οικοδοµής. Επισηµαίνεται ότι για να συ-
γκροτηθεί το συνεργείο δεν απαιτείται χρη-
µατοδότηση, διότι αυτό αποτελείται από το
κατάλληλο προσωπικό και τον αναγκαίο
εξοπλισµό της αρµόδιας πολεοδοµικής
υπηρεσίας και ενισχύεται µε προσωπικό
άλλων υπηρεσιών, ενώ παρέχεται κάθε δυ-
νατή αρωγή. Σε περίπτωση δε που ο Νοµάρ-
χης διαπιστώσει αδυναµία συγκρότησης συ-
νεργείου κατεδάφισης λόγω έλλειψης του
κατάλληλου προσωπικού και του αναγκαίου
εξοπλισµού στις υπηρεσίες της Νοµαρχίας,
οφείλει ύστερα από αιτιολογηµένη πρότασή
του να αποταθεί στην αρµόδια Γενική Γραµ-
µατέα της Περιφέρειας. 
γ) Στην περίπτωση αυτή, η Γενική Γραµµατέ-
ας της Περιφέρειας οφείλει να φροντίσει
για τη συγκρότηση του συνεργείου από τις
περιφερειακές υπηρεσίες, µε την έκδοση
σχετικής απόφασης. 
δ) Σε περίπτωση που η Γενική Γραµµατέας
της Περιφέρειας επιθυµεί να προµηθευτεί
µηχανήµατα για τη συγκρότηση συνεργείου
κατεδάφισης αυθαιρέτων στον νοµό, µε
προσωπικό της Περιφερειακής Υπηρεσίας
Χωροταξίας Oικισµού και Περιβάλλοντος,
θα πρέπει να απευθυνθεί στη Γενική Γραµ-
µατεία Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης, από το οποίο ρυθµίζονται όλες οι προ-
µήθειες της δηµόσιας διοίκησης.
Το αίτηµα της Γενικής Γραµµατέως της Πε-
ριφέρειας για τη χορήγηση πίστωσης
100.000.000 δρχ. από το ΥΠΕΧΩ∆Ε δεν ανα-
φέρεται στην πιο πάνω διαδικασία, αλλά
αφορά σε χρηµατοδότηση για ανάθεση
εκτέλεσης των κατεδαφίσεων µε εργολαβία. 

3.5 ΠΕΡΙΒΑΛΛOΝ

3.5.1 Ταφή τοξικών αποβλήτων και ρύπανση
του περιβάλλοντος από τη λειτουργία εγκα-
ταστάσεων αποθήκευσης υγρών καυσίµων
Φορείς: ΝΑ Λέσβου - Περιφέρεια Βορείου 
Αιγαίου - ΥΠΕΧΩ∆Ε
Η υπόθεση αφορά στις αρνητικές επιπτώ-
σεις που έχει για το περιβάλλον η λειτουρ-
γία εγκαταστάσεων αποθήκευσης υγρών
καυσίµων στην περιοχή Σκάλα Λουτρών Μυ-
τιλήνης, για τις οποίες το ΣτΕ έχει εκδώσει
µία ακυρωτική απόφαση και µία απόφαση

αναστολής λειτουργίας, χωρίς ωστόσο η
διοίκηση να συµµορφωθεί µε αυτές (υπόθε-
ση 781/2000).
Συγκεκριµένα, µε την αρ. 4633/1997 από-
φαση του ΣτΕ ακυρώθηκαν η αρ. 30931/
20.5.96 κοινή απόφαση του Γενικού Γραµ-
µατέα ΥΠΕΧΩ∆Ε και του Γενικού Γραµµατέα
Ενέργειας του Υπουργείου Ανάπτυξης περί
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για εγκα-
τάσταση αποθήκευσης στη θέση Σκάλα Λου-
τρών κόλπου Γέρας της Λέσβου, και η αρ.
14/21.2.96 απόφαση του Nοµαρχιακού Συµ-
βουλίου της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Λέσβου. Όπως ορίζεται στο σκεπτικό της
απόφασης, «δεν είναι δυνατή η εγκατάστα-
ση και λειτουργία δεξαµενών αποθήκευσης
και διακίνησης υγρών καυσίµων στην εν
λόγω περιοχή». Παρά την παρέλευση πέντε
ετών από την έκδοση της απόφασης του ΣτΕ,
η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου δεν
έχει ακόµη σφραγίσει τις εγκαταστάσεις. 
Με νέα κοινή υπουργική απόφαση των Γενι-
κών Γραµµατέων ΥΠΕΧΩ∆Ε και Ανάπτυξης
(7.6.2001) εκδόθηκαν νέοι περιβαλλοντικοί
όροι. Και για αυτήν την απόφαση όµως το ΣτΕ
εξέδωσε διαταγή αναστολής της εκτέλεσής
της. Παρ’ όλα αυτά και παρά την πολύµηνη
και αδιάλειπτη διαµεσολαβητική προσπάθεια
του Συνηγόρου του Πολίτη τόσο προς τη
Νοµαρχία όσο και προς το ΥΠΕΧΩ∆Ε, οι
εγκαταστάσεις συνεχίζουν να λειτουργούν. 
Επιπλέον επιβαρυντικό στοιχείο που αφορά
στην υπόθεση αποτελεί και το γεγονός ότι η
ρύπανση του περιβάλλοντος εντείνεται από την
ταφή των τοξικών αποβλήτων των συγκεκριµέ-
νων εγκαταστάσεων. Το γεγονός αυτό έχει
πιστοποιηθεί στο παρελθόν και από το Κέντρο
Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος, το οποίο,
ύστερα από αυτοψία, εκτίµησε ότι «…πρόκει-
ται για απόβλητα από καθαρισµό δεξαµενών
αποθήκευσης πετρελαιοειδών που υπάγονται
στην κατηγορία 1607 των επικίνδυνων απο-
βλήτων και αποτέθηκαν εκεί χωρίς άδεια και
χωρίς έγκριση περιβαλλοντικών όρων».
Τέλος, µελέτη που εκπονήθηκε από ιδιώτες
στην περιοχή ταφής των τοξικών αποβλήτων
επιβεβαίωσε την ύπαρξη ρυπογόνων ουσιών
στο υπέδαφος των εγκαταστάσεων. 
Ήδη από τις αρχές του 2000, ο Συνήγορος
του Πολίτη ζήτησε µε αλλεπάλληλες επιστο-
λές του τη συνδροµή της ΝΑ Λέσβου και του
ΥΠΕΧΩ∆Ε για την άµεση αντιµετώπιση των
σοβαρών αυτών προβληµάτων. ∆ιατύπωσε
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µάλιστα και την άποψη ότι, εκτός από τη
µετακίνηση των εγκαταστάσεων από την εν
λόγω τοποθεσία, απαιτείται και περαιτέρω
διερεύνηση των περιβαλλοντικών συνθηκών
της περιοχής, µε αναλύσεις δειγµάτων εδά-
φους και νερού. 
Η ΝΑ Λέσβου δεν έχει υιοθετήσει µέχρι σή-
µερα τις απόψεις του Συνηγόρου του Πολίτη.
Σε ό,τι αφορά την παράνοµη λειτουργία των
εγκαταστάσεων, η ΝΑ Λέσβου θεωρεί ότι
δεν είναι σκόπιµη η σφράγισή τους, διότι
αυτό θα δηµιουργήσει πρόβληµα τροφοδο-
σίας του νησιού µε καύσιµα. Θεωρεί επίσης
ότι δεν συντρέχει λόγος για πρόσθετη διε-
ρεύνηση των περιβαλλοντικών συνθηκών
της περιοχής στην οποία λειτουργούν οι επί-
µαχες εγκαταστάσεις. Ωστόσο, µε δεδοµένα 
α) τις αποφάσεις του ΣτΕ για ακύρωση της
έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, 
β) την απόφαση αναστολής εκτέλεσης
εφαρµογής των νεότερων περιβαλλοντικών
όρων, και 
γ) το µεγάλο χρονικό διάστηµα –τουλάχιστον
από το 1997– κατά το οποίο η διοίκηση γνω-
ρίζει τα εν λόγω προβλήµατα,
δεν συγχωρείται πλέον η αναβολή της δια-
κοπής της λειτουργίας των εγκαταστάσεων
στη συγκεκριµένη περιοχή και της µεταφο-
ράς τους. 
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία και επιχει-
ρήµατα, ο Συνήγορος του Πολίτη, µε επιστο-
λή του της 28.9.2001, διαβίβασε τον φάκελο
της υπόθεσης στον εισαγγελέα Λέσβου. Η
υπόθεση εκκρεµεί. 

3.5.2 Ρύπανση περιβάλλοντος από βιοµηχα-
νική µονάδα που λειτουργεί χωρίς άδεια
Φορέας: ΝΑ Ανατολικής Αττικής
Με την απόφαση αρ. 2763/2.3.99 του
Νοµάρχη Ανατολικής Αττικής διακόπηκε
προσωρινά η λειτουργία του εργοστασίου
της εκδοτικής επιχείρησης «ΓΡΑΜΜΗ ΑΕ»
λόγω έλλειψης µελέτης µηχανολογικού εξο-
πλισµού, πιστοποιητικού πυρασφάλειας και
απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
Ωστόσο, στη συγκεκριµένη απόφαση δεν
γίνεται µνεία της έλλειψης της άδειας λει-
τουργίας (υπόθεση 4528/2001).
Αν και έχει εξαντληθεί η διαδικασία των ενστά-
σεων, ανεστάλη η σφράγιση της µονάδας, που
αποφασίστηκε από τη ∆ιεύθυνση Βιοµηχανίας
της ΝΑ Ανατολικής Αττικής για τις 2.3.2001,
δηλαδή δύο χρόνια µετά την απόφαση.

Στο σχετικό έγγραφο αρ. 731/1.3.01 της ∆ι-
εύθυνσης Oρυκτού Πλούτου και Βιοµηχα-
νίας της ΝΑ Ανατολικής Αττικής ζητήθηκε
«να εξεταστεί αν εξέλιπαν οι λόγοι για τους
οποίους εκδόθηκε η απόφαση [σφράγι-
σης]». Με νεότερο έγγραφό της στις
14.3.2001 η ίδια υπηρεσία ανέστειλε τη
σφράγιση «µέχρι νεωτέρας», µε την αιτιο-
λογία ότι υποβλήθηκαν τα σχετικά δικαιολο-
γητικά και ότι το Τµήµα Περιβάλλοντος της
ΝΑ Ανατολικής Αττικής, ύστερα από
«µακροσκοπικό» έλεγχο, διαπίστωσε πως
«η µετάκαυση ήτο αποτελεσµατική». O
Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ωστόσο τον
έλεγχο αυτόν ανεπαρκή, διότι η διαδικασία
αφύγρανσης των φύλλων των εντύπων
(µετάκαυση), που έχει ως συνέπεια την απε-
λευθέρωση πτητικών ενώσεων, δυνητικά
τοξικών, δεν ελέγχθηκε στην ουσία ως προς
το µέγεθος των εκλυόµενων ρύπων.
Τέλος, η σφράγιση ανεστάλη για τρίτη φορά,
στις 18.12.2001, µε το αιτιολογικό της ανά-
γκης να διενεργηθούν µετρήσεις και µετά
την υποβολή αίτησης θεραπείας εκ µέρους
της επιχείρησης, που ωστόσο δεν αποτελεί
λόγο αναστολής της σφράγισης. 
Θέση του Συνηγόρου του Πολίτη είναι ότι οι
αρµόδιες υπηρεσίες κωλυσιεργούν συστη-
µατικά και ότι οι αποφάσεις αναστολής
σφράγισης είναι παράνοµες, διότι σε κάθε
περίπτωση η επιχείρηση λειτουργεί επί µα-
κρόν χωρίς έγκριση περιβαλλοντικών όρων
και χωρίς προηγουµένως να έχει διαπιστωθεί
αν ολοκληρώθηκαν οι εργασίες βελτίωσης
του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού µε
βάση τις εγκεκριµένες µελέτες, γεγονός που
παραβιάζει κατάφωρα κάθε διάταξη που
αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος.
Εξάλλου, η σφράγιση είναι άµεσα εκτελεστή
πράξη, η οποία δεν απαιτεί άλλη διαδικασία
για την υλοποίησή της. Aντίθετα, για την ανά-
κλησή της απαιτείται να έχουν εκλείψει οι
λόγοι για τους οποίους εκδόθηκε, γεγονός
που δεν ισχύει στη συγκεκριµένη περίπτωση. 
Στα επιχειρήµατα αυτά, η ∆ιεύθυνση Oρυ-
κτού Πλούτου και Βιοµηχανίας της ΝΑ Ανα-
τολικής Αττικής αντέτεινε, µε το αρ. 3211/
25.9.01 έγγραφό της, ότι είχε παρέλθει το
δίµηνο µέσα στο οποίο έπρεπε, σύµφωνα µε
τον νόµο, να εγκριθούν οι περιβαλλοντικοί
όροι που προτείνει η µελέτη περιβαλλοντι-
κών επιπτώσεων, και συνεπώς, σύµφωνα µε
την παράγραφο 9 του άρθρου 4 του N. 1650/
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1986 και την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του
N. 2516/1997, η µελέτη θεωρείται κατά την
υπηρεσία ως εγκριθείσα. 
H άποψη του Συνηγόρου του Πολίτη είναι ότι
η εκ των υστέρων αδειοδότηση δραστηριο-
τήτων χωρίς προηγούµενο ουσιαστικό και
τεκµηριωµένο έλεγχο των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων, η απουσία έγκρισης περιβαλ-
λοντικών όρων και η σιωπηρή έγκριση ελλι-
πούς µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
λόγω µη απάντησης των αρµοδίων έχουν ως
συνέπεια τη µειωµένη προστασία του περι-
βάλλοντος, καθώς και την παραβίαση του δι-
καιώµατος των πολιτών να ζουν σε βιώσιµο
περιβάλλον, να γνωρίζουν τη διαδικασία
λήψης των αποφάσεων της διοίκησης και να
συµµετέχουν σε αυτήν. Η υπόθεση εκκρεµεί. 

3.5.3 Λειτουργία βιοτεχνίας επεξεργασίας
ξύλου µέσα σε περιοχή γενικής κατοικίας
Φορείς: ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας και Περι-
βάλλοντος ΝΑ Χίου - ∆ιεύθυνση Oρυκτού
Πλούτου και Βιοµηχανίας ΝΑ Χίου 
Η ΝΑ Χίου εξέδωσε άδεια λειτουργίας
ξυλουργείου εντός περιοχής γενικής κατοι-
κίας στον Βροντάδο Χίου. Το ξυλουργείο
χαρακτηρίστηκε επαγγελµατικό εργαστήριο
που υπάγεται στην κατηγορία Β’ της κοινής
υπουργικής απόφασης αρ. 69269/1990 και
εξοµοιώνεται µε δραστηριότητα χαµηλής
όχλησης, µε βάση την υπουργική απόφαση
αρ. 10537/1993 (υπόθεση 10650/2000).
Ωστόσο, η σχετική απόφαση έγκρισης της
µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων χα-
ρακτηρίζει ρητά το ξυλουργείο ως «βιοτεχνία
επεξεργασίας ξύλου», ενώ διαχωρίζει τα
εργαλεία στο εσωτερικό του ξυλουργείου σε
«θορυβώδη και µη θορυβώδη», διάκριση
που δεν υφίσταται στη σχετική νοµοθεσία
ούτε είναι δόκιµη από τεχνική άποψη. Aντί-
θετα, σύµφωνα µε τον µεταγενέστερο και ει-
δικότερο N. 2516/1997, το ξυλουργείο χα-
ρακτηρίστηκε ως βιοτεχνία-βιοµηχανία και
όχι ως επαγγελµατικό εργαστήριο, γιατί δια-
πιστώθηκε πως η ισχύς των µηχανηµάτων του
υπερβαίνει τα 12 kW. Πρόκειται εποµένως
για χρήση µη συµβατή µε τα περιεχόµενα της
γενικής κατοικίας, όπως αυτά ορίζονται στο
Π∆ 2302/6.3.87, που αφορά στις κατηγορίες
και στα περιεχόµενα των χρήσεων γης. 
Το γενικό πολεοδοµικό σχέδιο (ΓΠΣ) χαρα-
κτηρίζει την περιοχή στην οποία είναι εγκα-
τεστηµένο το ξυλουργείο ως περιοχή γενικής

κατοικίας, ο δε οικισµός υφίσταται πριν από
το 1923. Σύµφωνα µε πάγια νοµολογία του
ΣτΕ, στις περιπτώσεις αυτές απαγορεύεται η
λειτουργία ανάλογων εγκαταστάσεων, ακόµη
και χαµηλής όχλησης. Ως επιχείρηµα για τη
µη ανάκληση της άδειας λειτουργίας η διοί-
κηση αντέταξε την πιθανή απαίτηση της επι-
χείρησης για αποζηµίωση, ισχυρισµός ο
οποίος δεν είναι νόµιµος. Ακόµη, επικαλέ-
στηκε το άρθρο 4, παράγρ. 9 του N. 2508/
1997, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 28,
παράγρ. 1 του N. 2545/1997, όπου ορίζεται
ότι «οι απαγορεύσεις που προβλέπονται στην
προηγούµενη παράγραφο δεν ισχύουν στις
περιοχές ΓΠΣ εγκεκριµένων κατά τη δηµοσί-
ευση του παρόντος νόµου» ως επιχείρηµα
για τη µη ισχύ των δεσµεύσεων σχετικά µε
τις χρήσεις γης του εν λόγω ΓΠΣ. 
Είναι γεγονός ότι η συγκεκριµένη διάταξη,
όπως ερµηνεύεται από την υπηρεσία σε
αυτήν την περίπτωση –και ενδεχοµένως και
σε άλλες–, αποτελεί βάση για τη µη εφαρµο-
γή των περιορισµών χρήσεων γης στις περι-
πτώσεις των ΓΠΣ που εγκρίθηκαν πριν από
την έκδοση του N. 2508/1997. Ωστόσο, ο Συ-
νήγορος του Πολίτη υποστηρίζει ότι µε τη
νοµοθετική αυτή ρύθµιση (τροποποιηµένη
παράγραφος 9, άρθρο 4 του N. 2508/1997)
ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις που
προβλέπει ο N. 1337/1983 για τις περιοχές
που έχουν εγκεκριµένα ΓΠΣ (πριν από τον N.
2508/1997), όπως αναφέρει και η εισηγητι-
κή έκθεση της τροποποιηµένης παραγρά-
φου του άρθρου. Το ίδιο σκεπτικό, που
αφορά στα ΓΠΣ που εγκρίθηκαν µε βάση τον
N. 1337/1983, παρουσιάζεται και στην από-
φαση αρ. 4047/1999 του ΣτΕ, ότι δηλαδή από
τη δηµοσίευση της εγκριτικής του ΓΠΣ
υπουργικής απόφασης επιτρέπονται µόνον
οι χρήσεις που αυτό προβλέπει. Η διοίκηση
δεν έχει ανταποκριθεί µέχρι στιγµής στο αί-
τηµα της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας
ούτε στο γενικότερο θέµα που αφορά στην εν
γένει εφαρµογή των ΓΠΣ. 

3.5.4 Προστασία υγροτόπου
Φορέας: Γραφείο Πολεοδοµικών Εφαρµο-
γών και Περιβάλλοντος Κω της ΝΑ ∆ωδε-
κανήσου 
Με αναφορά της προς τον Συνήγορο του Πο-
λίτη, οικολογική οργάνωση κατήγγειλε την
αυθαίρετη κατασκευή ξενοδοχειακής µο-
νάδας, έκτασης περίπου 1800 τ.µ., στη ζώνη
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οικιστικού ελέγχου απόλυτης προστασίας
του υγροτόπου της Αλυκής στην Κω (υπόθε-
ση 6806/2001). Η εν λόγω περιοχή έχει
θεωρηθεί ως ζώνη χρήζουσα ιδιαίτερης
προστασίας στο πλαίσιο της Oδηγίας 92/43
(∆ίκτυο Natura 2000). O νοµοθέτης είχε
επιχειρήσει να προστατεύσει την περιοχή
από επεµβάσεις τέτοιου είδους ήδη από το
1994, µε την έκδοση δύο διαδοχικών
υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες ανέστει-
λαν τις οικοδοµικές εργασίες και τη χορή-
γηση οικοδοµικών αδειών.
Είναι πάντως αξιοσηµείωτο ότι ο ιδιοκτήτης
του ξενοδοχείου έλαβε οικοδοµική άδεια από
το Γραφείο Πολεοδοµίας της Κω για ανέγερ-
ση καταστηµάτων έκτασης 600 τ.µ. µέσα στο
χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε από τη
λήξη της ισχύος της τελευταίας σχετικής
υπουργικής απόφασης (∆εκέµβριος 1996)
έως την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος
(Νοέµβριος 1997) που καθόρισε τις επιτρε-
πόµενες για την περιοχή χρήσεις, δηλαδή
κατά το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο η
περιοχή έµεινε νοµοθετικά απροστάτευτη. 
Το Γραφείο Πολεοδοµίας της Κω ενήργησε
αυτοψία κατά την οποία διαπιστώθηκαν οι
αυθαίρετες κατασκευές στην εν λόγω ξενο-
δοχειακή µονάδα καθ’ υπέρβασιν της οικο-
δοµικής άδειας, καθώς και η αυθαίρετη αλ-
λαγή χρήσης από κατάστηµα σε ξενοδοχείο.
Στη συνέχεια επέβαλε τα χρηµατικά πρόστι-
µα που προβλέπει ο νόµος. 
O Συνήγορος του Πολίτη, µε έγγραφό του το
οποίο απηύθυνε προς το εν λόγω Γραφείο
Πολεοδοµίας και κοινοποίησε σε όλους
τους αρµόδιους φορείς, επισήµανε την υπο-
χρέωση της διοίκησης να εφαρµόσει τη δι-
άταξη του άρθρου 22, παράγρ. 5 του N.
1650/1986, σύµφωνα µε την οποία, σε περί-
πτωση που διαπιστωθούν χρήσεις των ακι-
νήτων διαφορετικές από εκείνες που προ-
βλέπονται από τις ισχύουσες στην περιοχή
πολεοδοµικές διατάξεις, επιβάλλεται η
σφράγισή τους. 
Η ∆ιεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού
του ΥΠΕΧΩ∆Ε, µε σχετικό έγγραφό της επι-
σήµανε την ιδιαίτερη µέριµνα η οποία θα
πρέπει να επιδεικνύεται από τα όργανα της
πολιτείας για έργα και δραστηριότητες σε
προστατευόµενες περιοχές, τονίζοντας µά-
λιστα ότι, όταν πρόκειται για αυθαίρετες κα-
τασκευές, πρέπει να ενεργοποιείται το σύ-
στηµα κυρώσεων του N. 1650/1986, πέραν

των διατάξεων περί αυθαιρέτων. 
Επίσης, το Τµήµα ΠΕΧΩ ∆ωδεκανήσου της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σε σχετικό
ερώτηµα του Γραφείου Πολεοδοµίας της
Κω, απάντησε ότι θεωρεί επιβεβληµένη την
εφαρµογή του άρθρου 22 του N. 1650/1986.
Στις 30.10.2001, το Γραφείο της Πολεοδο-
µίας της Κω, λαµβάνοντας υπόψη τη θέση
του Συνηγόρου του Πολίτη και των προανα-
φερόµενων υπηρεσιών, αποφάσισε τη
σφράγιση και τη διακοπή της λειτουργίας
της συγκεκριµένης ξενοδοχειακής µονάδας. 
Στις 31.12.2001 ο Συνήγορος του Πολίτη απη-
ύθυνε νέα επιστολή στο Γραφείο Πολεοδο-
µίας της Κω, ζητώντας να πληροφορηθεί
σχετικά µε την εκτέλεση της εν λόγω απόφα-
σης. Επιπροσθέτως, η Αρχή ζήτησε την
άµεση κατεδάφιση των αυθαίρετων κτισµά-
των, τη διερεύνηση της δυνατότητας ανάκλη-
σης της οικοδοµικής άδειας, καθώς και τη
συνδροµή όλων των συναρµόδιων υπηρεσιών
(ΥΠΕΧΩ∆Ε, Νοµαρχία ∆ωδεκανήσου, Περι-
φέρεια Νοτίου Αιγαίου), προκειµένου να
προστατευθεί αποτελεσµατικά ο υγρότοπος.

3.5.5 ∆ιενέργεια παράνοµων εκσκαφικών
εργασιών
Φορείς: ∆ήµος Καλλιθέας Ρόδου - ΝΑ
∆ωδεκανήσου - Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Στην περιοχή Τσαΐρι Ρόδου διενεργούνται
παράνοµες εκσκαφικές εργασίες αµµολη-
ψίας και εκµετάλλευσης αδρανών υλικών
από εργολάβο, στον οποίο ανατέθηκε η κα-
τασκευή και η ασφαλτόστρωση δηµοτικής
οδού από τον ∆ήµο Καλλιθέας (υπόθεση
1206/2001).
Ειδικοί επιστήµονες του Συνηγόρου του
Πολίτη πραγµατοποίησαν αυτοψία στη Ρόδο
στις 12.10.2001, κατά την οποία διαπιστώ-
θηκαν τα ακόλουθα:
1. Η διενέργεια των παράνοµων εργασιών
από τον εργολάβο έχει πάρει µεγάλες δια-
στάσεις (εκσκαφικές εργασίες, επίχωση
ρέµατος, εκµετάλλευση αδρανών υλικών,
διάνοιξη δρόµων στη γύρω περιοχή, κατά-
ληψη της κτηµατοµερίδας 151 [ιδιοκτησίας
του ελληνικού δηµοσίου, η οποία έχει µετα-
τραπεί σε λατοµείο], ρύπανση της περιοχής
µε υπολείµµατα πίσσας και άλλων υλικών,
εγκατάσταση µηχανηµάτων, φορτηγών
κ.λπ.). Με τον τρόπο αυτόν και µε την ανοχή
του εµπλεκόµενου δήµου έχει προκληθεί
σοβαρή αλλοίωση και υποβάθµιση του πε-
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ριβάλλοντος και των όµορων ιδιοκτησιών. 
2. O κρίσιµος χώρος είναι δασική έκταση, στην
οποία γίνονται αυθαίρετα παρεµβάσεις, χωρίς
τις απαιτούµενες αδειοδοτήσεις. 
3. Το Τµήµα Γεωργίας της Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης ∆ωδεκανήσου προέβη στη
σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβο-
λής λόγω αυθαίρετης κατάληψης δηµόσιου
χώρου από τον συγκεκριµένο εργολάβο. Το
πρωτόκολλο αυτό δεν έχει ακόµη εκτελε-
στεί, αφού έχει ασκηθεί ανακοπή επ’ αυτού
και η συζήτησή της έχει αναβληθεί δύο φο-
ρές χωρίς νόµιµη δικαιολογία.
O Συνήγορος του Πολίτη ενηµέρωσε εγγρά-
φως τον ∆ήµο Καλλιθέας επί του θέµατος
και, µε κοινοποίηση του ίδιου εγγράφου,
ζήτησε την παρέµβαση του Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Ρόδου, στην περίπτωση που οι
αρµόδιες δηµόσιες αρχές δεν προβούν στις
νόµιµες ενέργειες. 

3.5.6. ∆ιάθεση βιοµηχανικών αποβλήτων
Φορείς: ΝΑ Πέλλας - ΥΠΕΧΩ∆Ε
Καταγγέλθηκε στον Συνήγορο του Πολίτη η
ρύπανση που προκαλούν οι µονάδες επε-
ξεργασίας γεωργικών προϊόντων στη Σκύ-
δρα του Νοµού Πέλλας και το έντονο πρό-
βληµα που παρουσιάζεται στον αποδέκτη
όλων των υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων
της περιοχής, στην Τάφρο 66 (υπόθεση
11914/2000). Πρέπει επιπλέον να επιση-
µανθεί ότι, σύµφωνα µε τα σχετικά έγγραφα
των αρµόδιων υπηρεσιών αναφορικά µε την
ποιότητα του νερού στην Τάφρο 66, «…τα
νερά είναι βεβαρηµένα µε υψηλό φορτίο
ακατέργαστων λυµάτων που χύνονται κυρίως
από τα κονσερβοποιεία της περιοχής…». 
Έχοντας υπόψη τα στοιχεία αυτά, ο Συνήγο-
ρος του Πολίτη απευθύνθηκε στο Τµήµα Πε-
ριβάλλοντος της Νοµαρχίας Πέλλας και στο
Τµήµα Yδάτων της ∆ιεύθυνσης Περιβαλλο-
ντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΧΩ∆Ε, θέτοντας,
µεταξύ άλλων, συγκεκριµένα ερωτήµατα
σχετικά µε τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρα-
κτηριστικά των βιοµηχανικών αποβλήτων
που διοχετεύονται στην Τάφρο 66, καθώς
και µε την τήρηση των εγκεκριµένων περι-
βαλλοντικών όρων των γεωργικών βιοµηχα-
νιών, που έχουν ως αποδέκτη αποβλήτων
την Τάφρο 66.
Η ανταπόκριση των υπηρεσιών υπήρξε µεν
άµεση, αλλά από την αξιολόγηση των απα-
ντητικών έγγράφων διαπιστώθηκαν τα εξής:

α) Τα παραπάνω εξειδικευµένα ερωτήµατα
παρέµειναν αναπάντητα.
β) Oι ίδιες ποιοτικές και ποσοτικές παράµε-
τροι, που είναι απαραίτητες για την αξιολό-
γηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης του
αποδέκτη, ζητήθηκαν και στο παρελθόν από
το ΥΠΕΧΩ∆Ε, χωρίς όµως να δοθεί επίσηµη
απάντηση.
γ) Η ΝΑ Πέλλας επιβεβαίωσε ότι «…κατά τη
διάρκεια της παραγωγικής περιόδου … προ-
καλείται σηµαντική υποβάθµιση της ποιότη-
τας των νερών της Τάφρου 66 … µε συνέπεια
τη δηµιουργία συνθηκών σήψης, δύσοσµων
αερίων και αφανισµό κάθε είδους υδρόβιου
οργανισµού…». Επιβεβαίωσε επίσης ότι
«…το παραπάνω πρόβληµα υφίσταται τουλά-
χιστον για δύο δεκαετίες…». Αξίζει να
σηµειωθεί ότι όλα αυτά συµβαίνουν επί 17
χρόνια από την έκδοση της απόφασης του
Νοµάρχη Πέλλας (ΦΕΚ 912Β/31.12.84), η
οποία καθορίζει τους όρους διάθεσης
λυµάτων και υγρών αποβλήτων στον συγκε-
κριµένο αποδέκτη.
δ) Είναι εµφανώς αντιφατικές οι πληροφο-
ρίες της ΝΑ Πέλλας ότι «…η συντριπτική
πλειοψηφία των βιοµηχανιών µεταποίησης
Σκύδρας έχουν συστήµατα επεξεργασίας
υγρών αποβλήτων…», ότι «…όλες οι γεωργι-
κές βιοµηχανίες που έχουν υδάτινο αποδέ-
κτη την Τ66, λειτουργούν µε νέα ολοκληρω-
µένα συστήµατα αντιρύπανσης …», αλλά «…
εν τούτοις το πρόβληµα [της ρύπανσης]
παραµένει…». 
Έχοντας υπόψη του τα παραπάνω, ο Συνήγο-
ρος του Πολίτη διενήργησε αυτοψία στην
περιοχή –και µάλιστα τη χρονική περίοδο
κύριας λειτουργίας των βιοµηχανιών–, κατά
την οποία διαπίστωσε την κρισιµότητα του
χρονίζοντος αυτού προβλήµατος. Η Αρχή
γνωστοποίησε το πόρισµα της αυτοψίας της
στις αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩ∆Ε και
της ΝΑ Πέλλας, επισηµαίνοντας την ανάγκη
για άµεση λήψη αποτελεσµατικών µέτρων.
Από τον δεύτερο κύκλο συναντήσεων που είχε
ο Συνήγορος του Πολίτη µε τους εµπλεκόµε-
νους φορείς και την αξιολόγηση των στοιχεί-
ων καθίσταται σαφές ότι, ενώ η διαδικασία
αδειοδότησης για τη διάθεση των υγρών βιο-
µηχανικών αποβλήτων είναι πλήρως θεσµο-
θετηµένη (υγειονοµική διάταξη Ε1β/221/65,
N. 1650/1986, ΥΑ 69269/1990, ΥΑ 19661
/1999), η διασφάλιση της συµµόρφωσης µε
αυτήν παρουσιάζει σηµαντικά προβλήµατα.
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Επίσης, η επιβολή προστίµων συνεπάγεται
πολύπλοκες διοικητικές διαδικασίες, µε
αποτέλεσµα να ατονεί η ισχύς του µέτρου.
Ωστόσο, ο Συνήγορος του Πολίτη επιµένει
στην τήρηση του ισχύοντος νοµοθετικού
πλαισίου και συγκεκριµένα της νοµαρχιακής
απόφασης αρ. 3610/1984 για τα επιτρεπόµε-
να όρια συγκέντρωσης ρύπων στον αποδέ-
κτη, η οποία αποτελεί και το βασικό στοιχείο
των εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων
για τη λειτουργία των εν λόγω βιοµηχανιών.
Επίσης, αναµένει από τους εµπλεκόµενους
φορείς τα συγκεκριµένα, άµεσης προτεραιό-
τητας µέτρα που θα πρέπει να ληφθούν πριν
από την έναρξη της επόµενης µεταποιητικής
περιόδου (περίοδος κύριας λειτουργίας) και
µέχρι να υλοποιηθεί ένα νέο σύστηµα για
κοινή επεξεργασία των βιοµηχανικών απο-
βλήτων. Η υπόθεση εκκρεµεί.

3.6 ΠΡOΣΤΑΣΙΑ ∆ΑΣΩΝ

3.6.1 Κοπή δένδρων για τη διαπλάτυνση
λεωφόρου
Φορείς: ΝΑ Ανατολικής Αττικής - ∆ασαρ-
χείο Πεντέλης - ΥΠΕΧΩ∆Ε 
Με αναφορά του προς τον Συνήγορο του
Πολίτη, τοπικός σύλλογος της ∆ροσιάς Αττι-
κής έθεσε το ζήτηµα της επικινδυνότητας
στροφής στη λεωφόρο ∆ιονύσου στην πε-
ριοχή Ρέα, όπου έχουν σηµειωθεί θανατηφό-
ρα τροχαία ατυχήµατα (υπόθεση 16678/
2000). Για τη βελτίωση της κατάστασης προ-
γραµµατίστηκε διαπλάτυνση της στροφής, µε
εργολαβία της ∆ιεύθυνσης Κατασκευών Έρ-
γων Συντηρήσεως Oδοποιίας του ΥΠΕΧΩ∆E.
Ωστόσο, δεν είχε διαπιστωθεί από τη διοίκη-
ση ποια υπηρεσία είχε την αρµοδιότητα για
την προβλεπόµενη κοπή 54 δένδρων στο κρί-
σιµο σηµείο. Συγκεκριµένα, η αµφισβήτηση
αρµοδιοτήτων σχετικά µε τη χορήγηση άδει-
ας κοπής δένδρων αφορούσε στο ∆ασαρχείο
Πεντέλης και στην Πολεοδοµία Καπανδριτί-
ου, καθώς και οι δύο αυτές υπηρεσίες θεω-
ρούσαν ότι είναι αρµόδιες. 
Με µια σειρά επιστολών του, ο Συνήγορος
του Πολίτη αποσαφήνισε στις αρµόδιες
υπηρεσίες την υποχρέωσή τους να διαπι-
στώσουν και να αποφανθούν κατ’ αρχήν για
το δασικό ή µη χαρακτήρα της εν λόγω έκτα-
σης, ώστε να κριθεί ποια από τις δύο είναι
αρµόδια για την κοπή των πεύκων. Κατά την
έρευνα της υπόθεσης, ο Συνήγορος του

Πολίτη επισήµανε την παράκαµψη και την
υποτίµηση κρίσιµων νοµικών και πραγµατι-
κών δεδοµένων, µε αποτέλεσµα να υπάρ-
χουν αντιφατικές επίσηµες εκτιµήσεις των
αρµόδιων υπηρεσιών για την επίµαχη έκτα-
ση. Είναι χαρακτηριστικό ότι η λύση της δια-
πλάτυνσης επιλέχθηκε αυθαίρετα από το
ΥΠΕΧΩ∆Ε, που ενέταξε το έργο σε ευρύτερη
εργολαβία για την περιοχή, χωρίς να ενηµε-
ρωθεί η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αττικής,
που είναι η αρµόδια υπηρεσία, εφόσον πρό-
κειται για επαρχιακή οδό. Επιπλέον, κρίθη-
κε σκόπιµη η κοπή όλων των δένδρων χωρίς
καµία, έστω και υποτυπώδη, αιτιολόγηση
και µελέτη, σε αντίθεση µε όσα προβλέπει η
νοµοθεσία για την κοπή δένδρων σε δηµό-
σιο κοινόχρηστο χώρο. Τέλος, δεν έχει λη-
φθεί αρµοδίως µέριµνα για πρόσθετα µέτρα
ασφαλείας µε ειδική σήµανση. 
Σε αυτοψία που έκαναν οι χειριστές της υπό-
θεσης διαπιστώθηκε ότι στο κρίσιµο σηµείο
υπήρχαν µόνο δύο προειδοποιητικές πινακί-
δες, οι οποίες προφανώς δεν επαρκούσαν,
λόγω της επικινδυνότητας της επίµαχης
στροφής. Επίσης, από τον µεγάλο αριθµό των
δένδρων, το µέγεθος και τη µορφή του
χώρου, προκύπτει ότι αυτός έχει αξιόλογο
δασικό χαρακτήρα, ως φυσική δασική φυτεία
εντός πόλης, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του N.
998/1979. Αυτά τα δεδοµένα επισηµάνθηκαν
στα έγγραφα του Συνηγόρου του Πολίτη, όπου
διατυπώθηκε το συµπέρασµα ότι αρµόδιο εν
γένει για την τυχόν κοπή δένδρων είναι το
δασαρχείο αλλά και ότι, σύµφωνα µε τη
νοµολογία του ΣτΕ, η επαχθής για το περι-
βάλλον λύση της κοπής δένδρων επιλέγεται
αφού εξαντληθούν οι άλλες δυνατότητες και
ύστερα από πλήρη και ειδική αιτιολογία για
το σκόπιµο και το νόµιµο αυτής της ενέργει-
ας (λ.χ. ως προς τον αριθµό των δένδρων).
Μέριµνα δε των εµπλεκόµενων υπηρεσιών
πρέπει να είναι κατ’ αρχήν η κατά το δυνατόν
διατήρηση του δασικού χαρακτήρα της έκτα-
σης, ακόµη και σε περίπτωση που ανατεθεί
νέα σχετική εργολαβία, καθώς στο µεσοδιά-
στηµα έληξε η τρέχουσα χωρίς να πραγµατο-
ποιηθεί τελικά το έργο της διαπλάτυνσης. 
Μετά τις παρεµβάσεις του Συνηγόρου του
Πολίτη, το ΥΠΕΧΩ∆Ε αποδέχθηκε ότι αρµόδια
για κάθε πράξη συντήρησης και κατασκευής
της οδού είναι η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Ανατολικής Αττικής και δεσµεύθηκε ότι δεν
θα ορίσει σχετικές νέες εργολαβίες. Σε ό,τι
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αφορά το ζήτηµα του δασικού χαρακτήρα, το
µεν Υπουργείο Εσωτερικών έκρινε ότι αρµό-
δια για την κοπή των δένδρων είναι η Πολεο-
δοµία, διότι η περιοχή βρίσκεται εντός σχεδί-
ου πόλεως, το Υπουργείο Γεωργίας όµως
δέχθηκε κατά βάση τη θέση του Συνηγόρου
του Πολίτη για την ύπαρξη φυσικής δασικής
φυτείας και την εφαρµογή της δασικής νοµο-
θεσίας, εποµένως και τη σχετική αρµοδιότη-
τα του δασαρχείου. Στην παρούσα φάση, ο
Συνήγορος του Πολίτη έχει πληροφορηθεί ότι
η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νοµαρ-
χιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής
δεν διαθέτει κατάλληλο προσωπικό και κον-
δύλια για τη λήψη πρόσθετων µέτρων ασφα-
λείας στο κρίσιµο σηµείο (όπως π.χ. φωτεινό
σηµατοδότη, πινακίδα για µείωση του ορίου
ταχύτητας), έχει πάντως καταθέσει σχετική
πρόταση στην Περιφέρεια Αττικής για σύ-
νταξη µελέτης κυκλοφοριακών ρυθµίσεων µε
χρηµατοδότηση από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο
Στήριξης. Με βάση τα παραπάνω εκπονείται
πόρισµα. Η υπόθεση εκκρεµεί. 

3.6.2 Χαρακτηρισµοί εκτάσεων ως δασικών
ή µη σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου
14 του N. 998/1979
Φορέας: Πρωτοβάθµια Επιτροπή Επίλυσης
∆ασικών Αµφισβητήσεων Ανατολικής Αττικής
Σοβαρά προβλήµατα δηµιουργούνται από την
πρακτική της πρωτοβάθµιας Επιτροπής ∆ασι-
κών Αµφισβητήσεων της Ανατολικής Αττικής,
η οποία αρνείται πάνω από τρία χρόνια να
συζητήσει τις νόµιµα υποβληθείσες αντιρρή-
σεις πολιτών κατά πράξεων χαρακτηρισµού
συγκεκριµένων περιοχών ως δασικών ή µη,
πράξεις που έχουν εκδοθεί από δασάρχες
(υποθέσεις 1207/2001, 2810/2001). 
Με έγγραφό του προς την πρωτοβάθµια Επι-
τροπή ∆ασικών Αµφισβητήσεων, τη ∆ιεύθυν-
ση ∆ασών Ανατολικής Αττικής και τον Γενικό
Γραµµατέα της Περιφέρειας Αττικής, ο Συ-
νήγορος του Πολίτη επισήµανε τη δέσµια αρ-
µοδιότητα της επιτροπής να αποφαίνεται
αιτιολογηµένα επί των αντιρρήσεων µέσα σε
τρεις µήνες από την υποβολή τους. Άλλωστε,
η παράλειψη έκδοσης της απόφασης συνιστά
παράλειψη οφειλόµενης νόµιµης ενέργειας,
η οποία προσβάλλεται αυτοτελώς ενώπιον
των δικαστηρίων. 
Η διοίκηση αιτιολόγησε την εν λόγω καθυστέ-
ρηση επικαλούµενη φόρτο εργασίας και
έλλειψη ειδικευµένου προσωπικού. Θα πρέ-

πει να σηµειωθεί ότι ο Συνήγορος του Πολίτη
είχε λάβει µέσα στο έτος 2001 επιστολή από
τον Υπουργό Γεωργίας, σύµφωνα µε την οποία
«τα ζητήµατα των ∆ασαρχείων (καθυστερή-
σεις απαντήσεων σε αιτήµατα πολιτών, διε-
νέργεια αυτοψιών) ή των Επιτροπών, για
έκδοση πράξεων χαρακτηρισµού, δεν είναι
θέµατα του Yπουργείου Γεωργίας αλλά των
Περιφερειών και του εποπτεύοντος τις Περι-
φέρειες, Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης». 
O Συνήγορος του Πολίτη απηύθυνε νέα επι-
στολή (αρ. πρωτ. 1207.2.3 και
2810.2.3/3.7.01) προς τους υπουργούς Εσω-
τερικών και Γεωργίας καθώς και προς τον
Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας, επιση-
µαίνοντας τα προβλήµατα λειτουργίας των
επιτροπών και τη µη εφαρµογή των οικείων
νοµοθετικών διατάξεων. Στις 5.12.2001 ο
Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Γεωρ-
γίας, µε έγγραφό του προς όλες τις υπηρεσίες
του υπουργείου, υπογράµµισε την υποχρέωσή
τους να απαντούν στον Συνήγορο του Πολίτη.
Μεταξύ άλλων, ο Γενικός Γραµµατέας τόνισε
το θεµελιώδες καθήκον των υπηρεσιών, το
οποίο πηγάζει από τις διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας αλλά και από τις αρχές της υπαλ-
ληλικής δεοντολογίας, να απαντούν άµεσα και
τάχιστα στα αιτήµατα των πολιτών και, κατά
µείζονα λόγο, στον Συνήγορο του Πολίτη, έτσι
ώστε να µην επιτρέπεται «µερικές περιπτώ-
σεις κακοδιοίκησης να αµαυρώνουν την εικό-
να του υπουργείου µε συνέπεια τη δηµιουργία
δυσµενών σχολίων εις βάρος του». 
Εν τω µεταξύ, οι αντιρρήσεις ενός από τους
δύο πολίτες συζητήθηκαν τελικά ενώπιον της
πρωτοβάθµιας Επιτροπής ∆ασικών Αµφισβη-
τήσεων µετά τη διαµεσολάβηση του Συνηγό-
ρου του Πολίτη. Αντίθετα, η εξέταση των
αντιρρήσεων του δεύτερου αναφερόµενου
εκκρεµεί ακόµη. 

3.7 ΣΧΕ∆ΙΑ ΠOΛΕΩΝ - ΖΩΝΕΣ OΙΚΙΣΤΙΚOΥ
ΕΛΕΓΧOΥ

3.7.1 ∆ιάνοιξη δρόµου
Φορέας: ∆ήµος Κορινθίων
Η µη διάνοιξη απαλλοτριωθέντος δρόµου
στην πρώην Κοινότητα Εξαµιλίων (νυν ∆ή-
µου Κορινθίων) του Nοµού Κορινθίας προ-
κάλεσε τη διαµαρτυρία πολιτών (υπόθεση
354/1999), οι οποίοι αρχικά απευθύνθηκαν
στον ∆ήµο Κορινθίων, στη δικαιοδοσία του
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οποίου ανήκει πλέον ο δρόµος. Στην απά-
ντησή του, ο δήµος διατύπωσε την άποψη
ότι «…µετά τον συµβιβασµό που επιτύχατε
την 12.5.1993 ενώπιον του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου µε την τότε Κοινότητα Εξαµι-
λίων, ο δρόµος διαµορφώθηκε σε 3 µέτρα
και παρέλκει άλλη παρέµβασή µας».
Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, ο Συνή-
γορος του Πολίτη διαπίστωσε κατ’ αρχάς ότι
κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση και
ότι τηρήθηκαν οι νόµιµες προϋποθέσεις για
τη συντέλεσή της. Το Μονοµελές Πρωτοδι-
κείο Κορίνθου µε την αρ. 660/1986 απόφα-
σή του καθόρισε προσωρινές τιµές µονά-
δας, µε βάση τις οποίες καταβλήθηκαν
στους δικαιούχους οι σχετικές αποζηµιώ-
σεις, το δε κύρος της απαλλοτρίωσης επι-
σφραγίστηκε µε την απόφαση 4205/1986
του ΣτΕ, το οποίο έκρινε ότι νόµιµα ελήφθη-
σαν οι αρ. 15/5/20.3.84 και 33/10/21.6.84
αποφάσεις του Kοινοτικού Συµβουλίου των
Εξαµιλίων περί διάνοιξης του δρόµου, οι
οποίες κυρώθηκαν µε την αρ. 17981/9.10.84
απόφαση του Νοµάρχη Κορινθίας. 
Ακολούθως, ο Συνήγορος του Πολίτη ενηµέ-
ρωσε τον ∆ήµο Κορινθίων για το αποτέλε-
σµα της έρευνάς του και ζήτησε, σύµφωνα
µε την αρχή της νοµιµότητας και εφόσον ο
δρόµος που απαλλοτριώθηκε ανήκει πλέον
στην κυριότητα του δήµου, να τηρηθούν τα
όρια της απαλλοτρίωσης, όπως καθορίστη-
καν µε τις παραπάνω αποφάσεις της διοίκη-
σης και επικυρώθηκαν από τα δικαστήρια.
Oποιοσδήποτε συµβιβασµός µεταξύ των
εµπλεκόµενων στην απαλλοτρίωση πολιτών
και της Κοινότητας Εξαµιλίων, που θα στό-
χευε στην αλλοίωση των ορίων της απαλλο-
τρίωσης, µπορεί να χαρακτηριστεί αυθαίρε-
τος και καταχρηστικός, γιατί εν προκειµένω
δεν διευθετούνται ιδιωτικού δικαίου υποθέ-
σεις, αλλά µε τη διαπλάτυνση του δρόµου
στο κατάλληλο πλάτος διασφαλίζεται για
λόγους κοινής ωφέλειας και δηµόσιας
τάξης η εξυπηρέτηση των µαθητών του ∆η-
µοτικού Σχολείου και του Nηπιαγωγείου
Εξαµιλίων (απόφαση ΣτΕ 4206/1986).
Στη συνέχεια και ύστερα από συνεχείς δια-
µεσολαβητικές προσπάθειες του Συνηγόρου
του Πολίτη, ο ∆ήµος Κορινθίων δέχθηκε τις
απόψεις του και ξεκίνησε τη διαδικασία
διάνοιξης του δρόµου, κινώντας παράλληλα
τη διαδικασία λήψης ασφαλιστικών µέτρων.
Στις 21.3.2001 ο Συνήγορος του Πολίτη ενη-

µερώθηκε ότι πραγµατοποιήθηκε η διάνοι-
ξη του δρόµου από συνεργεία του δήµου.

3.7.2 Mερική ανάκληση απόφασης περί
µερικής κύρωσης πράξης εφαρµογής
Φορείς: ∆ήµος Φαρσάλων - ΝΑ Λάρισας -
∆ιεύθυνση ΠΕΧΩ Περιφέρειας Θεσσαλίας 
∆εκαεπτά εξ αδιαιρέτου κληρονόµοι αγροτε-
µαχίου προέβαλαν το αίτηµα της ανάκλησης
της αρ. 2779/3.5.95 απόφασης του Νοµάρχη
Λάρισας, η οποία κύρωσε µερικώς την αρ.
2/1995 πράξη εφαρµογής (ΠΕ) και τους ανα-
γνώρισε ως συνιδιοκτήτες κατά τα ποσοστά
που αναλογούσαν στον καθένα (υπόθεση
7012/2001). Με δηµοσίευση στον τοπικό
Τύπο, οι ενδιαφερόµενοι πληροφορήθηκαν
αφενός την ύστερα από σχετική εισήγηση του
∆ήµου Φαρσάλων έκδοση της αρ.
4938/4.8.00 απόφασης του Νοµάρχη Λάρι-
σας για µερική ανάκληση της παραπάνω
πράξης εφαρµογής και αφετέρου το δικαίω-
µα προσφυγής τους κατά αυτής ενώπιον του
Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Θεσσα-
λίας µέσα σε τριάντα ηµέρες από τη δηµοσί-
ευση. Oι σχετικές προσφυγές ασκήθηκαν
από τους ενδιαφεροµένους αλλά απορρίφθη-
καν µε το αιτιολογικό ότι η αρ. 4938/2000
απόφαση του Νοµάρχη Λάρισας στερείται
εκτελεστού χαρακτήρα και δεν υπόκειται σε
προσφυγή του άρθρου 8 του N. 3200/1955.
Ύστερα από τα παραπάνω, οι ενδιαφερόµε-
νοι προσέφυγαν στον Συνήγορο του Πολίτη,
ο οποίος απηύθυνε επιστολή προς τη ∆ιεύ-
θυνση ΠΕΧΩ Θεσσαλίας, τον Νοµάρχη Λάρι-
σας και τον ∆ήµο Φαρσάλων, µε την οποία
ζήτησε τις απόψεις της διοίκησης σχετικά
µε τα ακόλουθα ζητήµατα:
α) Τους λόγους για τους οποίους παρασχέθη-
κε αρχικά στους πολίτες το δικαίωµα να
ασκήσουν προσφυγή και στη συνέχεια αυτή
απορρίφθηκε ως απαραδέκτως υποβληθείσα. 
β) Tον χρόνο ανασύνταξης της νέας ΠΕ από
τον δήµο, µετά τη λήψη της απόφασης µερι-
κής ανάκλησης. 
γ) Τη διάταξη µε βάση την οποία εκδόθηκε
απόφαση µερικής ανάκλησης της αρ.
2/1995 ΠΕ που είχε ήδη κυρωθεί, δεδοµέ-
νου ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 12, παράγρ.
7ε του N. 1337/1983, «Η πράξη εφαρµογής,
µετά την κύρωσή της, γίνεται οριστική και
αµετάκλητη».
δ) Τον χρόνο υποβολής των δηλώσεων ιδιο-
κτησίας, µε βάση τις οποίες ο ∆ήµος Φαρ-
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σάλων εισηγήθηκε τη µερική ανάκληση της
αρ. 2/1995 ΠΕ, µε δεδοµένο ότι η αρ. 79881/
3445/6.12.84 σχετική απόφαση του Υπουρ-
γού ΠΕΧΩ∆Ε ορίζει ότι οι δηλώσεις ιδι-
οκτησίας υποβάλλονται στον δήµο πριν από
την κύρωση της ΠΕ. Tέλος, 
ε) Ενηµέρωση εάν τηρήθηκαν οι διαδικασίες
του άρθρου 5 της παραπάνω απόφασης του
Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε σχετικά µε την πρόσκλη-
ση των ενδιαφεροµένων, µέσω δηµοσίευσης
στον Τύπο της απόφασης του Νοµάρχη που
κυρώνει την ΠΕ.
Η ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας και Περιβάλλο-
ντος της ΝΑ Λάρισας διευκρίνισε στον Συνή-
γορο του Πολίτη τα στοιχεία µε βάση τα
οποία εκδόθηκε η αρ. 4938/2000 ανακλητι-
κή απόφαση του Νοµάρχη Λάρισας, καθώς
και ότι ο ∆ήµος Φαρσάλων προέβη στη
σύνταξη και την αποστολή φακέλου νέας ΠΕ
(αρ. πρωτ. 3088/18.7.01) στην εν λόγω διεύ-
θυνση. Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε από τη
∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος
της ΝΑ, µετά τη µελέτη των νέων στοιχείων,
ορθώς µεν έγινε µερική ανάκληση, κακώς
όµως δόθηκε εντολή για τη σύνταξη νέας
πράξης, δεδοµένου ότι η ΠΕ αυτή αφορά σε
ιδιοκτησίες που δεν έχουν ούτε σαφή όρια
ούτε συγκεκριµένους ιδιοκτήτες. Στη συνέ-
χεια, η υπηρεσία δεσµεύθηκε να προβεί
στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση
νεότερης απόφασης του Νοµάρχη, η οποία
θα ανακαλεί την επίµαχη ανακλητική από-
φαση. Πράγµατι, γνωστοποιήθηκε στον Συ-
νήγορο του Πολίτη η αρ. 4568/9.9.01 από-
φαση του Νοµάρχη Λάρισας, µε την οποία
ανακλήθηκε η αρ. 4938/2000 απόφασή του,
ενώ κλήθηκαν «οι ενδιαφερόµενοι φερόµε-
νοι ιδιοκτήτες να επιλύσουν τις ιδιοκτησια-
κές διαφορές τους και να γίνει δικαστική
αναγνώριση δικαιούχων», προκειµένου να
δοθεί εντολή σύνταξης νέας ΠΕ.
Η ∆ιεύθυνση ΠΕΧΩ Θεσσαλίας ενηµέρωσε
τον Συνήγορο του Πολίτη σχετικά µε τον λόγο
που απορρίφθηκαν οι προσφυγές των ενδια-
φεροµένων, προσδιόρισε τις διατάξεις που
λήφθηκαν υπόψη κατά τη σύνταξη διορθωτι-
κής ΠΕ και, τέλος, έδωσε εντολή στον ∆ήµο
Φαρσάλων να απαντήσει στα ερωτήµατα που
είχαν τεθεί από τον Συνήγορο του Πολίτη.
Από τη διαµεσολαβητική προσπάθεια του
Συνηγόρου του Πολίτη αποδείχθηκε ότι η
ανακληθείσα πλέον αρ. 4938/2000 απόφαση
του Νοµάρχη Λάρισας εκδόθηκε χωρίς να

έχει ληφθεί υπόψη ότι οι σχετικές ιδιοκτη-
σίες προέκυψαν από κληρονοµιά και οι
δηλώσεις αποδοχής κληρονοµίας έγιναν
από τους κληρονόµους, ενδεχοµένως για
λάθος τµήµατα, µε λάθος εµβαδά και σε
λάθος θέση. Κατά συνέπεια, δεν ήταν δυνα-
τόν να συνταχθεί νέα ΠΕ προτού λυθεί το ιδι-
οκτησιακό καθεστώς και προτού γίνει δικα-
στική αναγνώριση των δικαιούχων. Oι αρµό-
διες υπηρεσίες εντόπισαν το πρόβληµα και
εισηγήθηκαν την ανάκληση της επίµαχης
απόφασης του Νοµάρχη Λάρισας. Tελικά, η
απόφαση του Νοµάρχη, για την οποία οι
αναφερόµενοι προσέφυγαν στον Συνήγορο
του Πολίτη, ανακλήθηκε, µε συνέπεια να
αρθεί το αδιέξοδο στο οποίο είχαν περιέλ-
θει µετά την απόρριψη των προσφυγών τους
από την περιφέρεια. 

3.8 ΡΕΜΑΤΑ 

3.8.1 Αυθαίρετες επεµβάσεις σε κοίτη
ρέµατος
Φορείς: ΥΠΕΧΩ∆Ε - Γενικός Γραµµατέας
Περιφέρειας Αττικής - Νοµάρχης Ανατολι-
κής Αττικής - ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρε-
σιών Ανατολικής Αττικής - Πολεοδοµικό
Γραφείο Μαρκόπουλου 
Από το Πολεοδοµικό Γραφείο Μαρκόπουλου
εκδόθηκε οικοδοµική άδεια για 10 οικοδο-
µές µε πρόσοψη σε ήδη διαµορφωµένο
δρόµο, σε παραρρεµάτια ενιαία έκταση στην
εκτός σχεδίου περιοχή της Kοινότητας Παλαι-
άς Φώκαιας (υπόθεση 12501/2001).
Από τη διερεύνηση του θέµατος διαπιστώθη-
κε ότι κατά τις οικοδοµικές εργασίες (µε αρ.
άδειας 493/1995 και αναθεώρησή της µε αρ.
364/2001) έγινε προσπάθεια κατάτµησης της
ενιαίας έκτασης, ώστε να δηµιουργηθούν δια-
κεκριµένες ιδιοκτησίες, χωρίς να τηρηθούν οι
προϋποθέσεις που ορίζονται από τη νοµοθε-
σία, καθώς και παρέµβαση στην κοίτη και τα
πρανή του ρέµατος για τη δηµιουργία νέας
αµαξιτής πρόσβασης στο οικόπεδο, ώστε να
εξυπηρετηθούν οι οικοδοµές που δεν διέθε-
ταν άµεση πρόσβαση στον διαµορφωµένο
δρόµο. Ύστερα από αυτοψία διαπιστώθηκε
επίσης ότι η Kοινότητα Παλαιάς Φώκαιας έχει
δηµιουργήσει δρόµο νοτιότερα του προηγού-
µενου, µέσα στην κοίτη του ρέµατος και χωρίς
τις απαιτούµενες µελέτες.
Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (∆ΤΥ) Ανα-
τολικής Αττικής 
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α) δεν ακολούθησε τη νόµιµη διαδικασία για
την επιβολή κυρώσεων, 
β) καθυστέρησε τη σύνταξη του πρωτοκόλλου,
γ) αποδέχθηκε εκπρόθεσµες ενστάσεις, παρά
το γεγονός ότι η σχετική νοµοθεσία προβλέ-
πει τη δυνατότητα κατάθεσης µόνο µίας, µετά
την οποία η απόφαση καθίσταται οριστική, 
δ) εξέδωσε αλλεπάλληλες αποφάσεις, παρέ-
χοντας τη δυνατότητα άσκησης πολλαπλών
ενστάσεων, χωρίς αυτό να προβλέπεται από
την ισχύουσα νοµοθεσία, και 
ε) συνέδεσε αυθαίρετα την υποχρέωση απο-
κατάστασης της κοίτης µε τη δυνατότητα κα-
τασκευής τεχνικού έργου από ιδιώτη. Με την
πρακτική αυτή δόθηκε η δυνατότητα στον
παρανοµούντα αφενός να αποφύγει την επι-
βολή κυρώσεων και αφετέρου να συνεχίσει
να χρησιµοποιεί την κοίτη του ρέµατος ως
πρόσβαση στην ιδιοκτησία του. 
O παρανοµών πολίτης υπέβαλε στη ∆ΤΥ αίτη-
ση για να εγκριθεί η κατασκευή τεχνικού
έργου, προκειµένου να αποκτήσει η ιδιοκτη-
σία του και νέα πρόσβαση από την πλευρά του
ρέµατος. Στον σχετικό φάκελο όµως δεν
περιέχονταν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για
τη χορήγηση της άδειας.
Το Πολεοδοµικό Γραφείο Μαρκόπουλου δεν
προέβη στις νόµιµες ενέργειες για την παρε-
µπόδιση των παρανοµιών και δεν έχει ακόµη
συντάξει πρωτόκολλο για τις υπερβάσεις της
οικοδοµικής άδειας, για τις οποίες είχε
συντάξει στις 4.9.2001 απόφαση διακοπής
οικοδοµικών εργασιών και είχε δώσει προθε-
σµία µεγαλύτερη της προβλεπόµενης, για την
περίπτωση που θα ήταν δυνατή η έκδοση
άδειας.
Από την αλληλογραφία της Αρχής µε τη ∆ΤΥ,
την επικοινωνία µε υπηρεσίες της Γενικής
Γραµµατείας Περιφέρειας και του ΥΠΕΧΩ∆Ε,
καθώς και από τον φάκελο της υπόθεσης
γενικότερα διαπιστώθηκε σύγχυση σχετικά µε
τις αρµοδιότητες οριοθέτησης και αστυνό-
µευσης των δηµόσιων ρεµάτων. Αποτέλεσµα
είναι η µη οριοθέτηση των ρεµάτων και η
πληµµελής έως ανύπαρκτη αστυνόµευση, µε
συνέπεια συνεχείς παράνοµες επεµβάσεις
στις παραρεµάτιες –και όχι µόνον– ιδιοκτη-
σίες και πρόκληση καταστροφών από την
υπερχείλιση της κοίτης των ρεµάτων. 
Το σχετικό πρωτόκολλο συντάχθηκε στις
13.7.2001, αν και η ∆ΤΥ όφειλε να το συντάξει
άµεσα, δηλαδή στις 25.4.2000, ηµεροµηνία
κατά την οποία διαπίστωσε την παρανοµία.

Στη συνέχεια δεν προέβη στις νόµιµα οφειλό-
µενες ενέργειες, προκαλώντας έτσι περαιτέ-
ρω καθυστέρηση στην πορεία της υπόθεσης. 
Συγκεκριµένα, στις 30.5.2001, η ∆ΤΥ ζήτησε
από τον παραβάτη την επαναφορά του ρέµα-
τος στην πρότερη φυσική του κατάσταση µέσα
σε 15 ηµέρες, παρ’ ότι από την ισχύουσα
νοµοθεσία περί αστυνόµευσης ρεµάτων δεν
προβλέπεται διαδικασία ειδοποίησης του
παρανοµούντα για συµµόρφωση. Επίσης,
ζήτησε από το Πολεοδοµικό Γραφείο Μαρκό-
πουλου «να ελέγξει τις οικοδοµικές άδειες …
οι οποίες έχουν πρόσβαση και από τον παρά-
νοµο δρόµο…». Επειδή η χορηγηθείσα προ-
θεσµία των 15 ηµερών παρήλθε άπρακτη, η
∆ΤΥ συνέταξε το αρ. 3732/2001 πρωτόκολλο,
µε το οποίο διαπιστώνεται «κατασκευή από
σκυρόδεµα δρόµου 30 µέτρων µήκους και
πλάτους που κυµαίνεται από 5,00 έως 5,20
µέτρα, αποψίλωση της κοίτης, επιχωµάτωση
πρανών». Όπως συµπεραίνεται από το διαβι-
βαστικό έγγραφο της υπηρεσίας, το πρωτό-
κολλο απεστάλη µε το αρ. 3732/27.7.01
έγγραφο στο αρµόδιο αστυνοµικό τµήµα για
επίδοση στους παρανοµούντες, χωρίς όµως
και να διαβιβαστεί στον αρµόδιο εισαγγελέα,
όπως προβλέπεται από τη νοµοθεσία (Π∆
21/1924, άρθρο 20, παράγρ. 4).
Η ∆ΤΥ παρέλαβε την ένσταση ύστερα από 24
ηµέρες (αρ. πρωτ. 4474), δηλαδή εκτός της
προθεσµίας των 10 ηµερών που ορίζει ο Ν.
4423/1929. Ακολούθησαν δύο τουλάχιστον
αυτοψίες, η πρώτη στις 7.9.2001, στην οποία
παραβρέθηκαν και δύο ειδικοί επιστήµονες
του Συνηγόρου του Πολίτη, και η δεύτερη στις
18.9.2001. Μολονότι κατά τις αυτοψίες αυτές
δεν διαπιστώθηκε αποκατάσταση της φθοράς
που είχε προκληθεί, η ∆ΤΥ τροποποίησε το
αρχικό πρωτόκολλο παράβασης και στις
21.9.2001 εξέδωσε την αρ. 4649 απόφαση
του ∆ιευθυντή ΤΥ, µε την οποία «γίνεται απο-
δεκτή µερικώς η εκπρόθεσµη ένσταση». 
Ενώ από καµία διάταξη δεν προκύπτει δυνα-
τότητα επανυποβολής και επανεξέτασης
ενστάσεων (και µάλιστα εκπρόθεσµων), όταν
το πρωτόκολλο είναι έγκυρο, ούτε δυνατότητα
διόρθωσης του πρωτοκόλλου, ούτε, τέλος,
προκύπτει από τα υπάρχοντα στοιχεία δυνατό-
τητα ακύρωσής του, η νέα απόφαση κοινοποι-
ήθηκε στους παρανοµούντες και απεστάλη
και στον αρµόδιο εισαγγελέα, όπως φαίνεται
από την αλληλογραφία, και ο ∆ιευθυντής Τε-
χνικών Υπηρεσιών, αποδεχόµενος την ένστα-
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ση, εξέδωσε την αρ. 5855/13.11.01 απόφαση
αποδοχής της και ακύρωσης της αρ.
4649/21.9.01 προηγούµενης απόφασής του.
Παρ’ ότι ο Συνήγορος του Πολίτη µε την αρ.
12501.7.1/12.12.01 επιστολή προς τον ∆ιευ-
θυντή ΤΥ είχε επισηµάνει την ανακρίβεια
όσων αναφέρονται στην τελευταία απόφαση
σχετικά µε την αποκατάσταση της κοίτης του
ρέµατος και ενώ η ίδια η ∆ΤΥ είχε κατ’ αρχάς
την άποψη ότι η συγκεκριµένη ενέργεια ήταν
παράνοµη και δήλωσε στις 27.11.2001 αδυ-
ναµία χορήγησης της σχετικής άδειας πριν
από την άρση της παρανοµίας, στη συνέχεια
ενήργησε κατά τελείως αντίθετο τρόπο, επι-
δεικνύοντας ιδιαίτερα ευνοϊκή µεταχείριση
προς τον παρανοµούντα.
Με το αρ. 1363/3.3.01 έγγραφό του προς το
γραφείο Νοµικού Συµβούλου του ΥΠΕΧΩ∆Ε ο
∆ιευθυντής ΤΥ είχε ζητήσει διευκρινίσεις
«εάν η Νοµαρχιακή Υπηρεσία εξακολουθεί να
διατηρεί και σήµερα για το συγκεκριµένο έργο
την κρατική της οντότητα, καθόσον σε αντίθε-
τη περίπτωση είναι δυνατόν να προκύψουν
διώξεις των υπαλλήλων µας από υπέρβαση
καθηκόντων τους, αφενός αλλά και ταλαιπω-
ρία των πολιτών λόγω των επισυρόµενων
κυρώσεων και ποινικών ευθυνών αφετέρου».
O Συνήγορος του Πολίτη απέστειλε έγγραφα
προς τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας
και προς τον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε, στα οποία
εξέθεσε το ζήτηµα των ρεµάτων της περιοχής
(µερικά από τα οποία είχαν υπερχειλίσει το
προηγούµενο έτος) και επισήµανε την κρισι-
µότητα του θέµατος, ζητώντας τη συµβολή
τους προκειµένου να προωθηθεί η διαδικα-
σία επικύρωσης της µελέτης οριοθέτησης. 
Στις 28.11.2001 ο Γενικός Γραµµατέας της
Περιφέρειας απέστειλε στην Αρχή έγγραφο
το οποίο αναφέρεται στο θέµα των αρµοδιο-
τήτων για την οριοθέτηση και την αστυνόµευ-
ση των ρεµάτων γενικά και διευκρινίζει ότι για
την αστυνόµευση αρµόδια είναι η ∆ΤΥ. Έως
τις 31.12.2001 το ΥΠΕΧΩ∆Ε δεν είχε απαντή-
σει επισήµως στον Συνήγορο του Πολίτη. Η
υπόθεση εκκρεµεί. 

3.9 ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

3.9.1 Εκτεταµένη λαθροθηρία και έκδοση
απαγορευτικής διάταξης θήρας
Φορέας: ∆ασαρχείο Πεντέλης

∆ιεξάγεται εκτεταµένη λαθροθηρία µέσα σε
κατοικηµένη περιοχή στη Βάρη Αττικής,
όπου οι λαθροκυνηγοί κάνουν χρήση όπλων
κοντά σε οικίες και κυνηγούν σε περιοχή
καταφυγίου θηραµάτων (υπόθεση 1196/
2001). Το ∆ασαρχείο Πεντέλης δεν είχε
προχωρήσει έγκαιρα στη λήψη των µέτρων
που επιβάλλει η σχετική νοµοθεσία. Πέραν
τούτου, η αστυνόµευση της περιοχής από
τον αρµόδιο θηροφύλακα σε συνεργασία µε
το οικείο αστυνοµικό τµήµα κρίνεται ελλι-
πής και εν µέρει αναποτελεσµατική. 
Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, ο Συνή-
γορος του Πολίτη απηύθυνε µια σειρά επι-
στολών και είχε πυκνή επικοινωνία µε το
δασαρχείο, επικεντρώνοντας τις προτάσεις
του στην εκ νέου σύνταξη χάρτη της περιο-
χής του καταφυγίου θηραµάτων στην περιο-
χή αυτή του Υµηττού, παράλληλα µε την
έκδοση απαγορευτικής διάταξης για τη
θήρα. Επίσης, ζήτησε την τοποθέτηση πρό-
σθετης και επαρκούς σήµανσης στην περιο-
χή. Η συνεργασία µε την υπηρεσία και ειδι-
κότερα µε τον υπεύθυνο θήρας υπήρξε θετι-
κή και σταθερή, καθώς ο Συνήγορος του
Πολίτη δέχθηκε ανάλογες καταγγελίες από
πολλούς κατοίκους της περιοχής. Επιπλέον,
ασκήθηκε πίεση προς τις εµπλεκόµενες
υπηρεσίες της ∆ιεύθυνσης ∆ασών Ανατολι-
κής Αττικής και την Περιφέρεια Αττικής για
την επίσπευση των ενεργειών που σχεδιάζει
το δασαρχείο. Τελικά, εκδόθηκε η αρ.
3368/12.9.01 απόφαση του Γενικού Γραµµα-
τέα της Περιφέρειας που επικυρώνει τη νέα
δεκαετή απαγορευτική δασική διάταξη
θήρας του ∆ασάρχη Πεντέλης, η οποία
αφορά στη δυτική πλευρά του Υµηττού και
συνοδεύεται από πρόσφατο χάρτη. 
Στο έγγραφο της διάταξης και στον χάρτη
αποτυπώνονται µε ευκρίνεια τα όρια ολό-
κληρης της κρίσιµης περιοχής. Η ενέργεια
αυτή αποτελεί αποφασιστικό βήµα για την
καταπολέµηση της λαθροθηρίας στην
περιοχή αλλά και σε όλη την Αττική. O Συνή-
γορος του Πολίτη γνωστοποίησε σε όλες τις
εµπλεκόµενες υπηρεσίες και στους φορείς
τα εν λόγω έγγραφα που αφορούν στην
πλήρη αστυνόµευση του χώρου, προκειµέ-
νου να λάβουν γνώση οι αρµόδιοι υπάλλη-
λοι, οι κάτοικοι, αλλά και οι κυνηγετικοί
σύλλογοι.

E3 20-08-02 10:37 ™ÂÏ›‰·203


