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Ποιότητα ζωής

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚH ΤΟΥ ΣΤΠ ΣΕ ΘEΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ο Συνήγορος του Πολίτη ερευνά πλήθος αναφορών που

συνδέονται µε την προστασία του φυσικού, οικιστικού και

πολιτιστικού περιβάλλοντος και µε την καθηµερινότητα

του πολίτη, όπως είναι η διαφύλαξη κοινόχρηστων χώ-

ρων, αιγιαλού, λιµνών, ρεµάτων, δασών και δασικών

εκτάσεων, αλλά και των διατηρητέων κτιρίων, η διαχείριση

των απορριµµάτων, η ατµοσφαιρική ρύπανση, η ποιότητα

του πόσιµου νερού, η ελευθερία κίνησης των ατόµων µε

αναπηρίες κ.ά. 

Στόχος της παρέµβασης του ΣτΠ είναι να αναδείξει τη

σχέση της καθηµερινής ποιότητας ζωής των ανθρώπων µε

την οργάνωση της οικιστικής, κοινωνικής και οικονοµι-

κής συµβίωσης και την προστασία του περιβάλλοντος ως

οικοσυστήµατος, διαµεσολαβώντας για την εφαρµογή των

κανόνων και των αρχών της περιβαλλοντικής προστασίας

και δη των συνταγµατικών αρχών της αειφορίας και της

βιώσιµης ανάπτυξης. Οι υποθέσεις του ΣτΠ στο πεδίο αυτό

αποκαλύπτουν κενά στη συνοχή της σχετικής νοµοθεσίας,

συχνές αποκλίσεις από τη νοµιµότητα σε όλα τα επίπεδα

διοίκησης (κεντρικής, αποκεντρωµένης και αυτοδιοικού-

µενης), ελλείψεις στη στελέχωση της περιβαλλοντικής δι-

οίκησης (κυρίως σε επίπεδο νοµαρχιακών αυτοδιοική-

σεων), προβλήµατα στον συντονισµό των συναρµόδιων

υπηρεσιών κ.ά. Όλα αυτά τα φαινόµενα διοικητικής πα-

θογένειας ο ΣτΠ προσπαθεί να τα αναλύσει, προκειµένου

να τα αναδεικνύει και να τα απονοµιµοποιεί, λειτουργώ -

ντας ως ασπίδα του συνταγµατικού δικαιώµατος αναφοράς

των πολιτών και ως µοχλός διοικητικής µεταρρύθµισης

αλλά και ευαισθητοποίησης για την περιβαλλοντική αει-

φορία. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η διενέργεια αυ-

τεπάγγελτης έρευνας κατά τη διάρκεια του 2008 για την

αποκατάσταση του περιβάλλοντος σε περιοχές (Ηλεία,

Εύβοια, Λακωνία) που είχαν πληγεί από τις καταστρεπτικές

πυρκαγιές του προηγούµενου καλοκαιριού. Η έρευνα

αυτή σκοπό είχε να καταλήξει σε προτάσεις προς τη διοί-

κηση τόσο για την επίσπευση µέτρων αποκατάστασης όσο

και για τη λήψη αποτελεσµατικών µέτρων πρόληψης πα-

ρόµοιων φαινοµένων στο µέλλον. Παράλληλα, η αυτεπάγ -

γελτη αυτή έρευνα έδωσε την ευκαιρία για γόνιµη ανταλ -

λαγή απόψεων µε όλες τις συναρµόδιες για την προστασία

του περιβάλλοντος υπηρεσίες σε τοπικό επίπεδο, µέθοδο

στην οποία ο ΣτΠ επενδύει για την επίλυση των διοικητι -

κών προβληµάτων σε µεσοπρόθεσµο επίπε δο. Επίσης, η

εµπλο κή των ίδιων των πολιτών στην καταγραφή των προ-

βληµάτων, και µάλιστα σε αποµακρυσµένους από το κέ -

ντρο του καποδιστριακού δήµου οι κισµούς, αποτελεί ανα-

γκαία συνθήκη για την εξεύρεση λύσεων οι οποίες θα

δια  σφα λίζουν τη βιώσιµη και αειφόρο ανάπτυξη των πε-

ριοχών που επλήγησαν. 

ΧΡΥΣΑ ΧΑΤΖΗ
Βοηθός Συνήγορος
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∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Η διασφάλιση του συνταγµατικού δικαιώµατος αναφο-

ράς κυρίως προϋποθέτει την απάλειψη των εµποδίων

που θέτει η διοίκηση για την άσκησή του. Χαρακτηριστικό

παράδειγµα διαπιστώθηκε στο ∆ασαρχείο Πειραιά, το

οποίο παρείχε κοινό έντυπο αίτησης, στο οποίο αναγρα-

φόταν ότι ο πολίτης που ζητάει πράξη χαρακτηρισµού

έκτασης ως δασικής ή µη αποδέχεται την καθυστέρηση

πέραν της προβλεπόµενης από την οικεία νοµοθεσία

προθεσµίας. Ο ΣτΠ επισήµανε ότι εν προκειµένω δεν

πρόκειται για πληροφόρηση προς τον πολίτη αλλά για

όρο υποβολής της αίτησης και ζήτησε την απάλειψη του

όρου ως καταχρηστικού. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανά-

πτυξης και Τροφίµων έκανε αποδεκτή την άποψη του ΣτΠ

και ζήτησε από όλα τα δασαρχεία την απάλειψη κάθε

καταχρηστικού όρου από τα σχετικά έντυπα (υπόθεση

10871/2007). 

Βασική επιδίωξη του ΣτΠ, συνδεόµενη µε το δικαίωµα

αναφοράς, είναι η πρόσβαση των πολιτών στην περι-

βαλλοντική πληροφορία και η ενίσχυση της διαφάνειας

της διοικητικής δράσης. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η συ-

στηµατική δηµοσιοποίηση υποθέσεων στον ιστότοπο «ο

Συνήγορος για το περιβάλλον»* και η συνεργασία µε

ΜΚΟ. Παράδειγµα τέτοιας συνεργασίας είναι ο νοµικός

οδηγός για το περιβάλλον, τον οποίο θα συντάξει ο ΣτΠ

ύστερα από πρόταση του WWF. Ο υπό επεξεργα σία οδηγός

αποσκοπεί να προσανατολίσει τον πολίτη στις βασικές νο-

µοθετικές ρυθµίσεις και στις προβλεπόµε νες διαδικασίες,

ούτως ώστε να µπορεί ο πολίτης στην πρά ξη να ασκήσει

το ατοµικό δικαίωµά του στην προστασία του περιβάλ-

λοντος (βλ. το αναθεωρηµένο άρθρο 24, παράγρ. 1 του

Συντάγµατος). 

∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

∆ΡΑΣΕΩΝ 

Εφαρµόζοντας τη βασική για το κράτος δικαίου αρχή της

διαφάνειας, ο ΣτΠ παρενέβη προς το ΥΠΕΧΩ∆Ε και το

Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, όταν διαπίστωσε

τη δυστοκία των υπηρεσιών να αποκαλύψουν σε περι-

βαλλοντικές οργανώσεις στοιχεία χρηµατοδότησης πε-

ριβαλλοντικών δράσεων από τον φόρο καυσίµου, που ο

νόµος προβλέπει ότι αποδίδεται στο ΕΤΕΡΠΣ (Ειδικό Τα-

µείο Εφαρµογής Ρυθµιστικών και Πολεοδοµικών Σχε-

δίων) για την ενίσχυση προγραµµάτων και δράσεων µε

στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Το µεν ΕΤΕΡΠΣ

του ΥΠΕΧΩ∆Ε ενηµέρωσε τον ΣτΠ ότι ο φόρος καυσίµου δεν

περιλαµβάνεται µεταξύ των εσόδων του, η δε ∆ιεύθυνση

∆ηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οι-

κονοµικών αρνήθηκε ότι εισπράττει τον εν λόγω φόρο,

ισχυρισµοί που τελούν σε αντίθεση µε έγγραφο του Γενι-

κού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), στο οποίο αναφέρε-

ται ότι µέσω κωδικού του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επεν-

δύσεων αποδίδονται στο ΕΤΕΡΠΣ τα έσοδα από τον φόρο

στη βενζίνη. Ο ΣτΠ στο πόρισµά του επισήµανε ότι τα οι-

κονοµικά στοιχεία για περιβαλλοντικές δράσεις εµπί-

πτουν στον κοινοτικό κανόνα της πρόσβασης στην περι-

βαλλοντική πληροφορία και ότι οι αντιφατικές θέσεις των

υπηρεσιών που διατυπώθηκαν θέτουν ζητήµατα διαχει-

ριστικής διαφάνειας, καθώς προκαλούν ακόµη µεγαλύ-

τερη αβεβαιό τητα για τον τρόπο απορρόφησης των σχε-

τικών ποσών τα τελευταία χρόνια, αφού, σύµφωνα µε

τους ισχυρισµούς του ΕΤΕΡΠΣ, τουλάχιστον για το χρονικό

διάστηµα 2004–2006 τα έσοδά του ήταν µηδενικά. Σε νε-

ότερο έγγραφό του, το ΓΛΚ ζητάει από τη ∆ιεύθυνση ∆η-

µοσίων Επενδύσεων να παράσχει τις απαραίτητες διευ-

κρινίσεις, τονίζοντας ότι αυτή είναι αρµόδια για την από δοση

του ποσού αυτού στο ΕΤΕΡΠΣ (υποθέσεις 11580/2006,

7930/2007).*

ΤΟ ∆ΙΚΑIΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡAΣ 

ΚΑΙ ΤΟ ΤEΛΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡAΦΗΣΗΣ

Λειτουργώντας ως θεσµική εγγύηση του δικαιώµατος ανα-

φοράς, ο ΣτΠ θέτει ζητήµατα τήρησης της αρχής της ανα-

λογικότητας στα θέµατα βαρών της ιδιοκτησίας. Συνεχί-

ζοντας τη συνεργασία του µε την Κτηµατολόγιο ΑΕ για την

επίλυση των προβληµάτων που ανακύπτουν στα προ-

σωρινά κτηµατολογικά γραφεία, και δη τη δυστοκία για

διόρθωση πρόδηλων σφαλµάτων (βλ. Ετήσια έκθεση

2007, σ. 117), ο ΣτΠ δέχθηκε νέο κύµα αναφορών, λόγω

της εισαγωγής της κτηµατογράφησης σε περισσότερες από

100 περιοχές της χώρας. Με επιστολή του προς τον

Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε, ο ΣτΠ ζήτησε για τα διαδικαστικά προ-

βλήµατα που αντιµετώπιζαν οι πολίτες (καθυστερήσεις

ιδιοκτησιακής τακτοποίησης, αντίστοιχος φόρτος υπο-

θηκοφυλακείων, συµβολαιογραφείων κ.λπ.) την παρά-

ταση της προθεσµίας της 31ης Οκτωβρίου 2008 για την

υποβολή των δηλώσεων, αίτηµα που έγινε µερικώς δε-

κτό. Επίσης, ο ΣτΠ έθιξε το ζήτηµα της αναλογικότητας του

τέλους κτηµατογράφησης, που σχεδιάστηκε να ει-

σπράττεται ανά δικαιούχο, παρά τον πραγµατοπαγή χα-

ρακτήρα του νέου συστήµατος κτηµατογράφησης, το

οποίο, σε αντίθεση µε την καταγραφή µερίδων που ίσχυε

ως τώρα, αποτελεί καταγραφή ακινήτων και όχι δικαι -

ούχων. Ο τρόπος επιβολής του τέλους επιβάλλει την πολ-

λαπλή χρέωση της µέσης ελληνικής οικογένειας για το

ίδιο ακίνητο και επιτρέπει τη µετακύληση επιπρόσθετου

αντίστοιχου ποσού στους δικαιούχους στεγαστικών δανείων

από τράπεζες. Η πρόταση της Αρχής για θέσπιση ενιαίου

ανταποδοτικού τέλους ανά ακίνητο και όχι ανά δικαιού-



χο δεν έγινε δεκτή (υποθέσεις 10645/2008, 10909/

2008, 10953/2008, 11347/2008 κ.ά.).

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚH ∆ΙΟIΚΗΣΗ 
ΚΑΙ ΑΥΤΟ∆ΙΟIΚΗΣΗ: ΓΕΝΙΚH ΑΠΟΤIΜΗΣΗ
Στον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας του Περιβάλλο -

ντος, την 5η Ιουνίου 2008, ο ΣτΠ συνέβαλε µε την εξής

ανακοίνωση, στην οποία µεταξύ άλλων τονίζεται ότι «Ο

ΣτΠ είναι αποδέκτης της δικαιολογηµένης ανησυχίας όχι

µόνον των πολιτών αλλά και του προσωπικού της δηµό-

σιας διοίκησης για την υποβάθµιση του περιβάλλοντος: το

άµεσο πρόβληµα σήµερα για την περιβαλλοντική διοί-

κηση, που είναι εν πολλοίς αποκεντρωµένη ή αυτοδιοι-

κούµενη, είναι η ενίσχυσή της µε εξειδικευµένο προσω-

πικό και µέσα. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας και της

τοπικής αυτοδιοίκησης δεν µπορούν να επιτελέσουν ου-

σιαστικά τις σηµαντικές περιβαλλοντικές αρµοδιότητές

τους, οι οποίες καλύπτουν ευρύτατο φάσµα: αρχίζουν από

την προστασία των δασών και τη συνολική διαχείριση των

υδάτινων πόρων, σε επίπεδο Περιφέρειας, και φθάνουν

µέχρι τον έλεγχο της αυθαίρετης δόµησης, της τήρησης

των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας ιδιωτικών και δη-

µόσιων επιχειρήσεων και τη διαπίστωση των επιπτώσεων

της ρύπανσης του περιβάλλοντος στη δηµόσια υγεία, σε

επίπεδο, κυρίως, Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης». 

Η παραπάνω επισήµανση διατηρεί την επικαιρότητά της.

Ο όγκος των αρµοδιοτήτων µε περιβαλλοντικό αντίκρι-

σµα που έχουν οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης Ά

και Β́  βαθµού, στις οποίες συγκαταλέγεται και ο έλεγχος

της δόµησης, σε συνδυασµό µε την υποστελέχωση των

υπηρεσιών τους, εξηγούν εν µέρει γιατί η τοπική αυτο-

διοίκηση εµφανίζεται στις έρευνες του ΣτΠ να υστερεί σε

µεγάλο βαθµό στην ορθή εφαρµογή της περιβαλλοντι-

κής νοµοθεσίας. Εκτός από την έλλειψη συστηµατικών

ελέγχων από τα αρµόδια όργανα της τοπικής αυτοδιοί-

κησης, πρέπει να συνυπολογιστεί και η χαλαρότητα στην

επιβολή κυρώσεων από την αιρετή ηγεσία της. Αυτό εί-

ναι φανερό στις υποθέσεις αυθαίρετης δόµησης, στις

οποίες ο ΣτΠ επισηµαίνει διαρκώς την προκλητική ανοχή

στη µη εφαρµογή του νόµου, όπως εκτίθεται παρακάτω

στην οικεία ενότητα. 

Ισχύει επίσης και για το 2008 η βασική εκτίµηση του ΣτΠ

ότι η περιβαλλοντική διοίκηση –κεντρική, αποκεντρω-

µένη και αυτοδιοικούµενη– δρα αποσπασµατικά ακόµη

και όταν δρα κατασταλτικά, µετά τη διάπραξη δηλαδή πε-

 ριβαλλοντικών παραβάσεων, και η δράση της συχνά προ-

καλείται ή επισπεύδεται από τη διαµεσολάβηση του ΣτΠ.

Η διαµεσολάβηση αυτή στόχο έχει τον συντονισµό και την

ενηµέρωση όλων των συναρµόδιων υπηρεσιών, προκει -

µένου να αναπτύξουν αποτελεσµατική δράση για το πε-

ριβάλλον, κάτι που συχνά προσκρούει στην πρόταξη ενός

µοντέλου αλόγιστης οικονοµικής ανάπτυξης εις βάρος

του αυτοτελούς συνταγµατικού αγαθού της προστασίας

του περιβάλλοντος, όπως καταδεικνύεται, µεταξύ άλλων,

στα παραδείγµατα υποβάθµισης υγροτόπων, διά θεσης

αποβλήτων σε ρέµατα κ.ά. που ακολουθούν.

ΦΥΣΙΚO ΠΕΡΙΒAΛΛΟΝ
Ο ΣτΠ δέχεται πλήθος αναφορών µε αντικείµενο την προ-

στασία του φυσικού περιβάλλοντος. Το εύρος της θεµα-

τικής αυτής κατηγορίας είναι αρκετά µεγάλο, γιατί περι-

λαµβάνει υποθέσεις που αφορούν ζητήµατα από την

προστασία των δασών, τη διαχείριση προστατευόµενων

περιοχών και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, µέχρι

ζητήµατα σχετικά µε τη λειτουργία δηµόσιων ή ιδιωτι-

κών επιχειρήσεων αναφορικά µε την υποχρέωση τήρη-

σης περιβαλλοντικών όρων ή τις ζηµιογόνες επιπτώσεις

από τη λειτουργία τέτοιων µονάδων στο περιβάλλον και

τη δηµόσια υγεία. 

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚH ΡYΠΑΝΣΗ: ΠΡΟΛΗΠΤΙΚA

ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚA ΜEΤΡΑ

Το πρόβληµα της ατµοσφαιρικής ρύπανσης αποτελεί

ένα από τα κορυφαία ζητήµατα που καθορίζουν την ποι-

ότητα ζωής στα αστικά κέντρα. Οι πηγές της ατµοσφαιρι-

κής ρύπανσης ποικίλλουν: βιοµηχανική δραστηριότητα,

οδική κυκλοφορία, λειτουργία απαραίτητων για τη ζωή της

πόλης δραστηριοτήτων, όπως είναι η θέρµανση των κα-

τοικιών κ.ά. Ως εκ τούτου, η διάγνωση αλλά και η αντιµε-

τώπιση του προβλήµατος απαιτεί τη συνεχή παρακολού-

θηση όλων των ρύπων µε στόχο να λάβει από τη διοίκη-

ση όλα τα πρόσφορα µέτρα τόσο σε προληπτικό όσο και

σε κατασταλτικό επίπεδο. 

Σε υπόθεση που αφορά το πρόβληµα της ατµοσφαιρικής

ρύπανσης στην πόλη του Βόλου, ο ΣτΠ επισήµανε ότι οι

αρµόδιες για τα µέτρα αντιµετώπισης της ατµοσφαιρικής

ρύπανσης υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩ∆Ε και της Περιφέρειας

Θεσσαλίας δεν έχουν λάβει τα απαραίτητα προληπτικά

και κατασταλτικά µέτρα για το παρατηρούµενο, για χρόνια,

πρόβληµα των υπερβάσεων της οριακής τιµής που θε-

σπίζει η κείµενη νοµοθεσία για τη συγκέντρωση των αι-

ωρούµενων σωµατιδίων στην πόλη. ∆ιαιωνίζεται έτσι πε-

ριβαλλοντικό πρόβληµα στην ποιότητα της ατµόσφαιρας,

µε συνέπεια την επιβάρυνση της υγείας των κατοίκων

της περιοχής. ∆εδοµένης επιπλέον της αδυναµίας που

ΠΕ∆IΑ ∆ΡAΣΗΣ
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έχει εκφράσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας για τη λειτουργία

των σταθµών µέτρησης της ποιότητας της ατµόσφαιρας,

όπως προβλέπεται από τον νόµο, διαπιστώθηκε ότι το

έργο αυτό ασκείται εδώ και χρόνια από τη Νοµαρχία Μα-

γνησίας, και αυτό το γνωρίζει το ΥΠΕΧΩ∆Ε. Ο ΣτΠ ζήτησε

από το ΥΠΕΧΩ∆Ε να µεριµνήσει ώστε η σχετική αρµοδιό-

τητα να ασκηθεί αποτελεσµατικά και συστηµατικά από

την Περιφέρεια, από την οποία παράλληλα ζήτησε να

εξετάσει την περίπτωση εγκατάστασης δεύτερου σταθµού

µέτρησης για την κυκλοφοριακή ρύπανση στην πόλη του

Βόλου, υπολογίζοντας ως ενιαίο πολεοδοµικό συγκρό-

τηµα τον δήµο αυτόν µε τους όµορους δήµους. 

Από την περιοχή της Μαγνησίας, επίσης, ο ΣτΠ δέχθηκε

αναφορές συλλόγων σχετικά µε περιβαλλοντικά προ-

βλήµατα από τη λειτουργία εργοστασίου παραγωγής τσι-

µέντου στην περιοχή. Οι αναφορές σχετίζονταν τόσο µε τη

νοµιµότητα της λειτουργίας του εργοστασίου όσο και µε

το γενικότερο ζήτηµα του ελέγχου της ατµοσφαιρικής

ρύπανσης στην πόλη του Βόλου. Ο ΣτΠ επισήµανε, µεταξύ

άλλων, ότι παραµένει εκκρεµής στο ΥΠΕΧΩ∆Ε η έγκριση

των νέων περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας της επι-

χείρησης και ότι έχει εκπνεύσει η προθεσµία για προ-

σαρµογή των υφιστάµενων εγκαταστάσεων στις κοινοτι-

κές απαιτήσεις για υιοθέτηση των βέλτιστων διαθέσιµων

τεχνικών. 

Ο Υπουργός ΠΕΧΩ∆Ε, ανταποκρινόµενος εν µέρει στα έγ-

γραφα του ΣτΠ, επέβαλε πρόστιµο ύψους 250.000 ευρώ

στο εργοστάσιο παραγωγής τσιµέντου. Ωστόσο, καθώς οι

υπηρεσίες δεν απάντησαν στο σύνολο των επισηµάν-

σεων του ΣτΠ, η Αρχή δηµοσιοποίησε εκ νέου τις διαπι-

στώσεις της. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, λαµβάνοντας

υπόψη τις προτάσεις του ΣτΠ, ζήτησε από το ΥΠΕΧΩ∆Ε την

οριστική µεταβίβαση της αρµοδιότητας για την εγκατά-

σταση και τη λειτουργία των σταθµών µέτρησης της ποι-

ότητας της ατµόσφαιρας, την απ’ ευθείας σύνδεση µε το

υπουργείο ώστε να ενηµερώνεται για τα αποτελέσµατα

των µετρήσεων και την εγκατάσταση ενός επιπλέον σταθ-

µού για τη µέτρηση της ρύπανσης που προκαλείται από

την κυκλοφορία των οχηµάτων στην πόλη του Βόλου. Το

ΥΠΕΧΩ∆Ε ενηµέρωσε τον ΣτΠ ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η συ-

νεργασία του µε τη ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και

Αποχέτευσης Βόλου, µε σκοπό την ένταξη του υφιστάµε-

νου σταθµού της δηµοτικής επιχείρησης στο Εθνικό ∆ίκτυο

Παρακολούθησης Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης. Ωστόσο, το

υπουργείο δεν έχει προβεί στις απαιτούµενες ενέργειες

για την έγκριση του Επιχειρησιακού Σχεδίου αντιµετώπι-

σης ατµοσφαιρικής ρύπανσης που έχει κατατεθεί από το

2005, ειδικά για τον Βόλο, και για τον καθορισµό των ζω-

νών όπου σηµειώνονται οι υπερβάσεις των αιωρούµενων

σωµατιδίων, ώστε να ληφθούν βραχυπρόθεσµα και µα-

κροπρόθεσµα µέτρα για την αντιµετώπιση του προβλή-

µατος της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Στο ζήτηµα της ατµο-

σφαιρικής ρύπανσης γενικότερα, αλλά και στον προσδιο -

ρισµό των απαραίτητων µέτρων αντιµετώπισης ανα µένεται

να συµβάλει η µελέτη που έχει αναθέσει η Νο µαρχία Μα-

γνησίας αλλά ακόµη εκκρεµεί, η οποία αφορά το ποσο-

στό συµµετοχής των τοπικών φυσικών πηγών στις µετρού-

µενες συγκεντρώσεις των αιωρούµενων σωµατιδίων

(υποθέσεις 9528/2007, 20121/2007).

Επίσης, ο ΣτΠ, στο πλαίσιο διερεύνησης συναφούς υπό-

θεσης αέριων ρύπων λόγω λειτουργίας των ορυχείων

της ∆ΕΗ ΑΕ στην Κοζάνη, πληροφορήθηκε από την οικεία

νοµαρχία ότι οι σταθµοί µέτρησης της ατµοσφαιρικής ρύ-

πανσης που υπήρχαν στον νοµό Κοζάνης και ήταν συν-

δεδεµένοι στο εθνικό σύστηµα είναι, για πολλά χρόνια,

εκτός λειτουργίας λόγω παλαιότητας των µηχανηµάτων.

Στη συνέχεια, ο ΣτΠ απηύθυνε ερώτηµα προς την αρµό-

δια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩ∆Ε για την ορθότητα και την πλη-

ρότητα των στοιχείων µε βάση τα οποία συντάσσονται οι

ετήσιες εκθέσεις, τις οποίες το ΥΠΕΧΩ∆Ε οφείλει να διαβι-

βάζει στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και για

την εξέταση µέσων ενδεικτικής µέτρησης ρύπων, λ.χ. µε

κινητές µονάδες της Περιφέρειας στα χωριά της Κοζάνης

(υπόθεση 4032/2008).

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Η λειτουργία επιβαρυντικών για το περιβάλλον εγκατα-

στάσεων µετά τη λήξη ισχύος των περιβαλλοντικών τους

όρων είναι πρόβληµα που απαντάται συχνά στις έρευ-

νες του ΣτΠ (βλ. Ετήσια έκθεση 2007, σ. 114 κ.ε. και σχε-

τικό δελτίο τύπου).* ∆ιερευνώντας την καθυστέρηση αδει-

οδότησης τσιµεντοβιοµηχανίας στη Μαγνησία, ο ΣτΠ

διατύπωσε την άποψη ότι δεν υφίσταται νόµιµο έρεισµα

για παράταση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων χωρίς

προηγουµένως να έχουν επανεξεταστεί µε βάση την κοι-
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νοτική και την εθνική νοµοθεσία. Επειδή παρατηρείται το

φαινόµενο να λειτουργούν επιβαρυντικές για το περι-

βάλλον εγκαταστάσεις, παρά τη λήξη της αρχικής έγκρι-

σης περιβαλλοντικών όρων, ο ΣτΠ πρότεινε στο ΥΠΕΧΩ∆Ε

να θεσπιστεί νοµοθετικά η υποχρέωση να υποβάλλεται

φάκελος µελέτης προς έγκριση µέσα σε εύλογο χρονικό

διάστηµα (λ.χ. έξι µηνών) πριν από τη λήξη ισχύος των 

εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων. Με τον τρόπο αυ-

τόν θα καθίσταται δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας

περιβαλλοντικής αδειοδότησης µέσα στη νόµιµη προθε -

σµία και θα αποφεύγονται καταστάσεις που εγείρουν σο-

βαρά ζητήµατα ασφάλειας δικαίου για τις επιχειρήσεις και

κυρίως νοµιµότητας της λειτουργίας τους ως προς τις επι-

πτώσεις στο περιβάλλον και τη δηµόσια υγεία. 

Ο ΣτΠ διαπίστωσε ανοχή στην άνευ περιβαλλοντικών

όρων λειτουργία και κατά τη διερεύνηση περιβαλλοντι-

κών προβληµάτων του Κρατικού Αερολιµένα Ηρακλείου

Κρήτης (ΚΑΗΚ). Μετά τη λήξη ισχύος των εγκεκριµένων

περιβαλλοντικών του όρων (∆εκέµβριος 2006), ο ΚΑΗΚ

συνέχισε τη λειτουργία του χωρίς προηγουµένως να ολο-

κληρώσει τη σύνταξη νέας µελέτης περιβαλλοντικών

επιπτώσεων που απαιτείται για την έκδοση νέας απόφα-

σης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Η σύνταξη της νέας

µελέτης αναµενόταν να ολοκληρωθεί το 2008. Ο ΣτΠ

ολοκλήρωσε τη διερεύνηση της υπόθεσης, αφού ο αρ-

µόδιος εισαγγελέας άσκησε δίωξη κατά των υπηρεσια-

κών παραγόντων του αεροδροµίου και της Υπηρεσίας

Πολιτικής Αεροπορίας για µια σειρά ζητηµάτων που αφο-

ρούν τη λειτουργία του ΚΑΗΚ (υπόθεση 5207/2005). 

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ

Από την αρχή της λειτουργίας του ο ΣτΠ ασχολήθηκε µε

υποθέσεις σχετικές µε ποικίλες παρεµβάσεις σε προ-

στατευόµενες περιοχές. Σε διαδοχικά πορίσµατα, αλλά και

µε συνεχείς αναφορές στις ετήσιες εκθέσεις της, η Αρχή

επισηµαίνει τις συνεχείς παραβιάσεις της περιβαλλοντι-

κής νοµοθεσίας και τη διαρκή υποβάθµιση των περιοχών

αυτών µε σωρεία επεµβάσεων (κατασκευές δρόµων,

βιοτεχνικών και βιοµηχανικών µονάδων, ανεξέλεγκτη διά-

θεση λυµάτων, καταστρατήγηση της νοµοθετικής επιτα-

γής για έγκριση ειδικής περιβαλλοντικής µελέτης), χω-

ρίς να διαπιστώνεται επιβολή των προβλεπόµενων προ-

στίµων στους παραβάτες.

∆εν είναι απαραίτητο να έχουν ενταχθεί σε ένα συγκε-

κριµένο καθεστώς προστασίας οι «ευαίσθητες» περι-

βαλλοντικά περιοχές (π.χ. ∆ίκτυο Natura, ζώνη ειδικής

προστασίας για την ορνιθοπανίδα ή τοπίο ιδιαίτερου φυ-

σικού κάλλους), προκειµένου να εµπίπτουν στις διατάξεις

περί προστατευόµενων περιοχών. Σύµφωνα µε πάγια νο-

µολογία του ΣτΕ, όταν µια περιοχή συγκεντρώνει κατά

τρόπο αδιαµφισβήτητο όλα τα χαρακτηριστικά του οικο-

συστήµατος του υγροτόπου πρέπει να λαµβάνονται τα

αναγκαία µέτρα για την προστασία της.

Μια περίπτωση που απασχόλησε τον ΣτΠ ήταν ο υγρότοπος

«Βουρκάρι» στα Μέγαρα Αττικής. Ύστερα από καταγγελία
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οικολογικής οργάνωσης, αλληλογραφία µε τις αρµόδιες

υπηρεσίες και διεξαγωγή αυτοψίας µε τη συνεργασία του

Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών για τη συλλογή

και την ανάλυση δειγµάτων νερού και εδάφους, διαπι-

στώθηκε σωρεία παρεµβάσεων στην περιοχή, οι οποίες

πολλαπλασιάζονται µε την πάροδο του χρόνου. 

Ενδεικτικά αναφέρονται: 

• ανεγέρσεις κτισµάτων για οικιστική–βιοµηχανική χρήση,

• παρεµπόδιση παροχέτευσης των νερών της βροχής

προς τη θάλασσα λόγω υπερυψωµένου καταστρώµα-

τος του δρόµου και έλλειψης αντιπληµµυρικών έργων, 

• κατακερµατισµός του υγροτόπου λόγω της διέλευσης

ασφαλτοστρωµένου δρόµου στο µέσον του. 

Τα αποτελέσµατα µάλιστα της αυτοψίας έδειξαν συρρί-

κνωση της έκτασης του υγροτόπου και σοβαρή υποβάθ-

µιση της ποιότητας του νερού. 

Το κρίσιµο στοιχείο στην υπόθεση αυτή είναι ότι οι χρήσεις

γης στην περιοχή δεν είναι καθορισµένες. Έως το 2001 η

ευρύτερη έκταση γύρω από τον υγρότοπο ήταν χαρακτη-

ρισµένη ως ζώνη προς εγκατάσταση βιοµηχανικών µονά-

δων µέσης όχλησης (Π∆ 84/1984 που ρύθµιζε όλες τις

χρήσεις γης του νοµού Αττικής). Οι διατάξεις αυτές καταρ-

γήθηκαν και εκκρεµεί ακόµη η εκπόνηση, από τον Οργα-

νισµό Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος

Αθήνας, των απαραίτητων χωροταξικών µελετών και η δη-

µοσίευση των σχετικών χαρτών ώστε να οριστούν οι νέες

χρήσεις γης. Εν τω µεταξύ όµως η διοίκηση υιοθετεί την

άποψη ότι όσο δεν ορίζονται οι νέες χρήσεις γης ισχύουν οι

παλαιές και η αδειοδότηση γίνεται µε βάση αυτές. 

Ο ΣτΠ, µε πόρισµά του προς τον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε, ζήτησε:

Να συνταχθούν άµεσα και να δηµοσιευθούν οι χάρτες που

εξειδικεύουν το Ρυθµιστικό Σχέδιο της Αθήνας και, έως την

ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, να µην χορηγούνται

άδειες ίδρυσης και λειτουργίας βιοµηχανικών ή βιοτεχνι-

κών µονάδων, µε βάση τη διεθνή (Σύµβαση Ramsar) και

την ελληνική νοµοθεσία για την προστασία των ευαίσθη-

των οικολογικών συστηµάτων (υπόθεση 12392/2005). 

∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Σηµαντικές υποθέσεις που ερευνά ο ΣτΠ αφορούν τη ρύ-

πανση των ρεµάτων από υγρά απόβλητα εγκαταστάσεων,

για την οποία ευθύνεται είτε η κακή λειτουργία σταθµών

βιολογικού καθαρισµού είτε η ανεξέλεγκτη διάθεση απο-

βλήτων. Στις περιπτώσεις αυτές φαίνεται ότι δεν υπήρχε

εξαρχής σωστή διευθέτηση του ρέµατος (όπως στην υπό-

θεση του Ιππόδροµου Μαρκόπουλου) ή δεν είχε εξεταστεί

η καταλληλότητα των ρεµάτων πριν αυτά καθοριστούν ως

αποδέκτες αποβλήτων (υποθέσεις Νέας Αρτάκης Ευβοί-

ας και Πτελεού Μαγνησίας που ακολουθούν).

� Ενδεικτικές υποθέσεις

Ρύπανση ρέµατος από τον Ιππόδροµο Μαρκόπουλου

Ο ΣτΠ διερεύνησε αναφορά σχετικά µε τη ρύπανση του ρέ-

µατος του Αγίου Γεωργίου από τη διαρροή υγρών άγνω-

στης σύστασης που προέρχονταν από τις εγκαταστάσεις του

Ιπποδρόµου Μαρκόπουλου. Κατά την έρευνα της υπόθεσης

προέκυψε ότι στις εγκαταστάσεις του Ολυµπιακού Αθλητικού

Κέντρου και του Νέου Ιπποδρόµου Αθηνών συσσωρεύονταν

λιµνάζοντα ύδατα και ότι το έργο έχει κατασκευαστεί µέσα

στις λεκάνες απορροής ρεµάτων, µε αποτέλεσµα να απο-

κόπτεται η φυσική τους ροή και ταυτόχρονα αυτά να επιβα-

ρύνονται από τους αγωγούς απαγωγής των νερών της βρο-

χής του έργου. Λόγω της κατάστασης αυτής, αλλά και λόγω

της κατασκευής άλλων µεγάλων τεχνικών έργων στην πε-

ριοχή (Αττική Οδός, Αεροδρόµιο Σπάτων) σε συνδυασµό µε

το ότι δεν είχε προηγηθεί διευ θέτηση των ρεµάτων, η πε-

ριοχή παρουσίαζε πληµµυρικά φαινόµενα. Από την έρευνα

του ΣτΠ διαπιστώθηκε επίσης ότι δεν τηρούνταν οι εγκεκρι-

µένοι περιβαλλοντικοί όροι στις εγκαταστάσεις αυτές ως

προς τη διαχείριση της κοπριάς των αλόγων και ότι οι άδειες

λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων είχαν λήξει. 

Ο ΣτΠ ζήτησε από τις αρµόδιες υπηρεσίες να ολοκλη-

ρώσουν τις απαιτούµενες µελέτες, να δηµοπρατήσουν

και να κατασκευάσουν όλα τα αναγκαία έργα διευθέτησης

των ρεµάτων για την αντιπληµµυρική προστασία της πε-

ριοχής και να προβούν άµεσα στις διαδικασίες αδειοδό-

τησης των µονάδων σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από

τον νόµο. Ο ΣτΠ ζήτησε ακόµη να γίνει επανεξέταση του

τρόπου διάθεσης των επεξεργασµένων λυµάτων του βιο-

λογικού καθαρισµού και να ερευνηθεί µήπως τα λιµνά-

ζοντα ύδατα προέρχονται από σύστηµα υπεδάφιας διά-

θεσης των υγρών λυµάτων του βιολογικού καθαρισµού.

Τέλος, ο ΣτΠ ζήτησε να συνταχθεί µελέτη διαχείρισης της

λάσπης που παράγεται από τον βιολογικό καθαρισµό και

να εξοπλιστούν οι αρµόδιες υπηρεσίες µε τα κατάλληλα

εργαστήρια ώστε να είναι δυνατή η ανάλυση δειγµάτων

και η διαπίστωση ενδεχοµένως µόλυνσης. 

Ύστερα από τις παρεµβάσεις του ΣτΠ, η Περιφέρεια Αττι-

κής χορήγησε νέα άδεια στις εγκαταστάσεις σχετικά µε

την τήρηση των προϋποθέσεων ασφαλείας για τους

αθλουµένους. Το ΥΠΕΧΩ∆Ε δήλωσε ότι η χρηµατοδότηση

και η υλοποίηση του έργου διευθέτησης του ρέµατος

Ερασινού στο οποίο καταλήγει το ρέµα του Αγίου Γεωρ-

γίου, έχει συµπεριληφθεί σε πρόγραµµα χρηµατοδότησης

της περιόδου 2007–2013 και ότι πρόκειται να δώσει χρή-

µατα για τις απαιτούµενες συµπληρωµατικές µελέτες

ώστε το έργο να είναι έτοιµο για χρηµατοδότηση µέσα

στην περίοδο αυτή. Τέλος, ο Νοµάρχης Ανατολικής Αττι-

κής επέβαλε διοικητικό πρόστιµο ύψους 20.000 ευρώ

στο Ολυµπιακό Ιππικό Κέντρο και τον Οργανισµό ∆ιεξα-
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γωγής Ιπποδροµιών Ελλάδας για τα λιµνάζοντα νερά, τη

διαχείριση της κοπριάς και για τη µη έγκαιρη ανανέωση

της άδειας διάθεσης των επεξεργασµένων αποβλήτων

και των λυµάτων (υπόθεση 3094/2003). 

Υποβάθµιση υγροτόπου στη Νέα Αρτάκη

Οικολογική οργάνωση αλλά και µεµονωµένοι πολίτες

κατήγγειλαν στον ΣτΠ πλήθος παρανοµιών στον υγρό-

τοπο «Λιβάδι» (Κολοβρέχτης) που βρίσκεται στα διοι-

κητικά όρια των δήµων Νέας Αρτάκης και Μεσσαπίων

του Νοµού Ευβοίας. Στην περιοχή αυτή, παρά τον χαρα-

κτηρισµό της ως ζώνης οικιστικού ελέγχου, διαπιστώ -

νεται πλήθος επεµβάσεων, όπως ανεξέλεγκτη χρήση

φυτοφαρµάκων, κατάληξη αποβλήτων του βιολογικού

κα θαρισµού Αρτάκης ο οποίος λειτουργεί χωρίς έγκριση

περιβαλλοντικών όρων, κατασκευή τάφρων που δέχο νται

τα λύµατα χοιροτροφείου χωρίς σχετική άδεια, διάνοιξη

δρόµου 2 χλµ. µέσα στον υγρότοπο, για τη διαµόρφωση

του οποίου έχουν µεταφερθεί στον χώρο τοξικά υλικά, εκ-

χέρσωση καλαµώνα, κοπή δέντρων, απόθεση απορριµ-

µάτων κ.λπ. 

Κατά τις επαφές που είχε ο ΣτΠ µε τις αρµόδιες υπηρεσίες

διαπιστώθηκε έλλειψη συντονισµού και συνεργασίας µε-

ταξύ τους (∆ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νοµαρ-

χίας Ευβοίας, Κτηµατική Υπηρεσία Ευβοίας, ∆ήµος Νέας

Αρτάκης και ∆ήµος Μεσσαπίων), µε αποτέλεσµα οι κινή-

σεις διαφύλαξης της περιοχής να είναι περιορισµένες

και αναποτελεσµατικές. Ενδεικτικό είναι ότι δεν είναι σα-

φώς καθορισµένα τα όρια του υγροτόπου, µε αποτέλεσµα

να επικρατεί ασάφεια ως προς το ποιες εκτάσεις είναι

ιδιοκτησία του δηµοσίου και ποιες ιδιωτών. Αυτό, σε συν-

δυασµό µε το ότι τα ονόµατα των καλλιεργητών δεν είναι

γνωστά στις αρµόδιες υπηρεσίες, οδηγεί σε αδυναµία

των τελευταίων να επιβάλλουν τις προβλεπόµενες κυ-

ρώσεις αφού δεν είναι γνωστοί οι παραβάτες. Όµως,

ακόµη και όταν για τις παράνοµες επεµβάσεις ευθύνο νται

βιοµηχανικές µονάδες (π.χ. χοιροτροφείο, πτηνοσφαγείο

κ.λπ.) ή και ο ίδιος ο ∆ήµος Νέας Αρτάκης (καθυστέρηση

κατασκευής του θαλάσσιου αγωγού που θα διοχετεύει τα

επεξεργασµένα λύµατα στη θάλασσα), οι κυρώσεις είναι

ήπιες έως ανύπαρκτες. Αξίζει λ.χ. να αναφερθεί ότι ο Νο-

µάρχης Ευβοίας απηύθυνε «αυστηρές συ στάσεις» σε

τρεις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή,

µολονότι η σχετική νοµοθεσία ορίζει αποκλειστικά την

επιβολή προστίµων και δεν δίνει ευχέρεια για άλλη, ηπιό-

τερης µορφής, κύρωση. 

Μετά την παρέµβαση του ΣτΠ, ο Νοµάρχης Ευβοίας συ-

νέστησε επιτροπή για να εξετάσει εάν η θαλάσσια πε-

ριοχή στην εκβολή του υγροτόπου είναι κατάλληλη για να

χαρακτηριστεί ως αποδέκτης διάθεσης επεξεργασµένων

υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων και λυµάτων. Επίσης, 

η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του 

ΥΠΕΧΩ∆Ε επέβαλε πρόστιµα στις επιχειρήσεις που λειτουρ-

γούν στην περιοχή (υποθέσεις 11707/2005, 12395/2005,

11893/2006, 3994/2008).

Καθορισµός ρέµατος ως αποδέκτη λυµάτων στον

Πτελεό

Σε άλλη περίπτωση, ο ΣτΠ δέχθηκε αναφορά µε αντικεί-

µενο την τροποποίηση του αποδέκτη επεξεργασµένων

λυµάτων της εγκατάστασης βιολογικού καθαρισµού των

οικισµών Πτελεός και Πηγάδι του ∆ήµου Πτελεού Μα-

γνησίας. Ως αποδέκτης των λυµάτων είχε οριστεί το ρέµα

Ξηράκια που εκβάλλει στον όρµο του Πτελεού. Ο τελευ-

ταίος, λόγω των ιδιαίτερων φυσικών χαρακτηριστικών

του και της µεγάλης περιβαλλοντικής του σηµασίας, ήταν
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ακατάλληλος για να δεχθεί τα επεξεργασµένα λύµατα του

βιολογικού καθαρισµού. Ο ΣτΠ ζήτησε από τον Γενικό

Γραµµατέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, τον Νοµάρχη

Μαγνησίας και τον ∆ήµαρχο Πτελεού να εξετάσουν τη

δυνατότητα να τρο ποποιηθούν τα χαρακτηριστικά του έρ-

γου και να ανακληθούν οι σχετικές αποφάσεις, έως ότου

διαπιστωθεί αν ο αποδέκτης είναι κατάλληλος σε σχέση

µε τον σχεδιασµό του έργου. Μετά την παρέµβαση του ΣτΠ

ανακλήθηκε η νοµαρχιακή απόφαση έγκρισης του απο-

δέκτη και ξεκίνησε η διαδικασία εκπόνησης µελέτης για

τον καθορισµό νέου αποδέκτη µε ασφαλέστερους για το

περιβάλλον όρους επεξεργασίας και διάθεσης των λυ-

µάτων (υπόθεση 17848/2007). 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆ΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η προστασία του δασικού περιβάλλοντος ως οικοσυστή-

µατος αποτελεί βασικό στόχο της διαµεσολάβησης του ΣτΠ.

Τα κύρια ζητήµατα που τέθηκαν υπόψη του ΣτΠ αφορούν

επεµβάσεις και έργα που εκτελούνται σε δασικές περιο-

χές καθώς και ζητήµατα αναδάσωσης. Οι σχετικές υπο-

θέσεις αποδεικνύουν ότι παραµένουν επίκαιρες οι πα-

λαιότερες προτάσεις του ΣτΠ για την ανάγκη στελέχωσης

των δασικών υπηρεσιών (βλ. Ετήσια έκθεση 2005, σ. 216).

Συναφής είναι, τέλος, η αυτεπάγγελτη έρευνα της Αρχής

για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος στις πληγείσες

περιοχές από τις καταστρεπτικές πυρκαγιές του 2007, η

έκθεση της οποίας εκπονείται. 

∆ιάνοιξη δρόµων

Η διάνοιξη δρόµων σε δάση είναι µια παρέµβαση που

πολύ συχνά θέτει ζητήµατα νοµιµότητας. Ο ΣτΠ διερεύ-

νησε αναφορά σχετικά µε αυθαίρετη επέµβαση εκ µέρους

του ∆ήµου Ζάρακα Λακωνίας σε δασική περιοχή στο φα-

ράγγι «Μπαλογκαίρι». Συγκεκριµένα πρόκειται για διά-

νοιξη και επέκταση µονοπατιού µε παράλληλη εκχέρ-

σωση δασικής βλάστησης. Αρχικά, το αρµόδιο ∆ασαρχείο

Μολάων δεν δέχθηκε να λάβει µέτρα, εκτιµώντας ότι από

τη διάνοιξη εξυπηρετούνταν οι κτηνοτρόφοι της περιοχής.

Στη συνέχεια, ο ΣτΠ πληροφορήθηκε ότι ο δήµος σε συ-

νεργασία µε τη Νοµαρχία Λακωνίας συνέταξαν προ-

γραµµατική σύµβαση για περαιτέρω επέµβαση στον

χώρο, η οποία περιλάµβανε επίστρωση µε αδρανή υλικά,

επικαλούµενοι την ανάγκη συντήρησης του υφιστάµε-

νου αγροτικού δικτύου. Ο ΣτΠ επέµεινε στην υποχρέωση

κήρυξης αναδάσωσης, επισηµαίνοντας ότι προτού υλο-

ποιηθούν τα έργα αυτά χρειάζεται έγκριση των αρµόδιων

δασικών και περιβαλλοντικών υπηρεσιών σύµφωνα µε τη

νοµοθεσία. Τελικά, η παρέµβαση του ΣτΠ οδήγησε στη

µαταίωση της εκτέλεσης του έργου και στην κήρυξη της

έκτασης ως αναδασωτέας (υπόθεση 11508/2006). 

Προσωπικό και µέσα προστασίας εθνικού δρυµού

Ο ΣτΠ, ύστερα από αναφορά σωµατείου, εξέτασε τα θέ-

µατα προστασίας του Εθνικού ∆ρυµού Βίκου–Αώου

(Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου). ∆ιαπιστώθηκαν ελλεί-

ψεις στο προσωπικό φύλαξης κατά την αντιπυρική και

την κυνηγετική περίοδο και αναποτελεσµατικότητα στους

ελέγχους των αθλητικών–τουριστικών δραστηριοτήτων

(ράφτινγκ). Επίσης, έγινε φανερό ότι µε τις υπάρχουσες

διαδικασίες η πρόσληψη εποχικού προσωπικού στις πε-

ριφερειακές δασικές υπηρεσίες αργεί να ολοκληρωθεί µε

αποτέλεσµα να µην είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί έγκαι ρα

το προσωπικό. Ο ΣτΠ πρότεινε στο Υπουργείο Εσωτερικών

να συντοµευθούν οι διαδικασίες προγραµµατισµού και

πρόσληψης του εποχικού προσωπικού και να θεσπιστεί

ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο λειτουργίας και ελέγχου των

αθλητικών–τουριστικών δραστηριοτήτων (υπόθεση

1068/2006). 

Αποκατάσταση δασών και δασοπροστασία 

Βασικά ερωτήµατα για την προστασία των δασών και των

δασικών εκτάσεων ανέκυψαν από την αυτεπάγγελτη

έρευνα του ΣτΠ στις περιοχές που επλήγησαν από τις κα-

ταστρεπτικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2007, τόσο

από πλευράς αποκατάστασης όσο και από πλευράς µέ-

τρων πυροπροστασίας. Η επίσκεψη στην Εύβοια, στο µέσον

της αντιπυρικής περιόδου, τον Ιούλιο του 2007, αποκά-

λυψε ελλείψεις στη συντήρηση του δικτύου των δασικών

δρόµων και ανέδειξε ότι κάποιες δασικές πυρκαγιές συν-

δέονταν µε το δίκτυο της ∆ΕΗ και τους Χώρους Ανεξέλε -

γκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων. Η επίσκεψη τον Οκτώβριο
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και τον Νοέµβριο, αντίστοιχα, στους νοµούς Ηλείας και

Λακωνίας ανέδειξε τα πιεστικά προβλήµατα στην οριοθέ-

τηση µεταξύ καµένων δασικών και αγροτικών εκτάσεων,

κυρίως όµως το έλλειµµα ισόρροπης ανάπτυξης των οι-

κισµών που προσπαθούν να επιβιώσουν µέσα σε καµένες

δασικές εκτάσεις, αντιµετωπίζοντας συχνά αντιφατικές δι-

οικητικές πρακτικές, όπως είναι η απαγόρευση βόσκη-

σης σε συνδυασµό µε τη µη χορήγηση ζωοτροφών. Το

σύνολο των ζητηµάτων που τίθενται για την αποκατάσταση

του περιβάλλοντος και τον βέλτιστο διοικητικό συντονισµό

για την πρόληψη πυρκαγιών στο µέλλον µελετά ο ΣτΠ σε

ειδική έκθεσή του που βρίσκεται υπό επεξεργασία. 

ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Ο ΣτΠ δέχθηκε αναφορά από οργάνωση πολιτών της Σα -

ντορίνης σχετικά µε προβλήµατα που θέτει η ρύπανση του

θαλάσσιου περιβάλλοντος στον όρµο της Καλντέρας από

το ναυάγιο του κρουαζιερόπλοιου «Sea Diamond». Ο

ΣτΠ, µε παρέµβασή του προς τις αρµόδιες υπηρεσίες του

Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής

Πολιτικής και του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Θήρας,

ζήτησε να επισπευστούν όλα τα πρόσφορα µέτρα για την

προστασία του περιβάλλοντος, όπως είναι η απάντληση

των καυσίµων του ναυαγίου, και να εξεταστεί το ενδεχό-

µενο ανέλκυσης του πλοίου. Οι αρµόδιες υπηρεσίες απά -

ντησαν ότι έχουν προβεί στη διεξαγωγή διεθνούς διαγω-

νισµού για την υποβολή µελετών κόστους απάντλησης

και ανέλκυσης και σε προσωρινά µέτρα για τον περιορι-

σµό της ρύπανσης. Ωστόσο, ο ΣτΠ πρότεινε στις συναρµό -

διες υπηρεσίες την ανάθεση µελέτης στο Ελληνικό Κέ -

ντρο Θαλάσσιων Ερευνών, προκειµένου αυτό να εξετάσει

την αναγκαιότητα της ανέλκυσης. Η ∆ιεύθυνση Περιβαλ-

λοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΧΩ∆Ε ενηµέρωσε τον ΣτΠ

ότι, σύµφωνα µε την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νο-

µοθεσία, το ναυάγιο δεν εµπίπτει στον ορισµό του απο-

βλήτου. Αντίθετα, εφόσον το ναυάγιο ανελκυστεί, θα µπο-

ρεί να εµπίπτει στις ισχύουσες διατάξεις περί αποβλήτων.

Για το ζήτηµα αυτό, ο ΣτΠ επισήµανε στο ΥΠΕΧΩ∆Ε ότι θα

µπορούσε να αντιµετωπίσει το ναυάγιο ως απόβλητο σύµ-

φωνα µε τη σχετική κοινοτική Οδηγία και τις απόψεις της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης ζήτησε από το Υπουργείο

Εµπορικής Ναυτιλίας να προσδιορίσει νοµοθετικά την ανά-

ληψη αρµοδιότητας από τις κεντρικές του υπηρεσίες για

την αποτροπή της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλο -

ντος από ναυάγια (υπόθεση 3340/2008). 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΙΓΙΑΛΟ–ΠΑΡΑΛΙΑ 

Στο γενικότερο ζήτηµα της προστασίας των ζωνών αιγια-

λού και παραλίας εµπλέκονται θέµατα που αφορούν δια-

φόρων µορφών ανθρωπογενείς παρεµβάσεις, έργα και

χρήσεις των ζωνών αυτών που αποτελούν το φυσικό όριο

ανάµεσα στην ξηρά και τη θάλασσα. Οι οικιστικές πιέσεις

που ασκούνται σε αυτές τις περιοχές, µαζί µε τα σχέδια

ανάπτυξης τουριστικών και οικονοµικών δραστηριοτή-

των, προκαλούν πολλές φορές περίπλοκα και δυσεπί-

λυτα προβλήµατα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόµη και

σε προστατευόµενη παραλία, όπως σε αυτή της Παρίσαι-

νας Μαγνησίας που αναφέρεται στη συνέχεια, επιχει-

ρούνται σταδιακά επεµβάσεις που αλλοιώνουν τη φυ-

σιογνωµία της περιοχής. Στην περίπτωση αυτή, όπως και
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στην, επίσης προστατευόµενη, παραλία της Ζαχάρως του

νοµού Ηλείας που ακολουθεί, η Αρχή εµµένει στην υπο-

χρέωση να εκπονείται ειδική περιβαλλοντική µελέτη

πριν από οποιαδήποτε επέµβαση και ζητάει την ενεργο-

ποίηση των αρµόδιων υπηρεσιών για την προστασία του

αιγιαλού και της παραλίας. Αντίθετα, στην τρίτη από τις πε-

ριπτώσεις που ακολουθούν οι υπηρεσίες επέδειξαν υπερ-

βάλλοντα ζήλο και αποξήλωσαν ξύλινες ράµπες που

διασφάλιζαν την πρόσβαση ατόµων µε αναπηρία (ΑµεΑ)

στην παραλία. 

� Ενδεικτικές υποθέσεις

Αλλοίωση της προστατευόµενης παραλίας

Παρίσαινας

Ο ΣτΠ διερεύνησε τη νοµιµότητα µιας σειράς παρεµβάσεων

στην παραλία της Παρίσαινας στον ∆ήµο Ζαγοράς Πηλίου,

η οποία έχει ενταχθεί στις προστατευόµενες από το ∆ίκτυο

Natura 2000 περιοχές. Μετά την επιτόπια σύσκεψη που

διοργάνωσε ο ΣτΠ, η Κτηµατική Υπηρεσία Μαγνησίας

αποδέχθηκε ότι υπήρχε τελικά µερικός καθορισµός αι-

γιαλού στην περιοχή και σε αυτοψία διαπίστωσε τη µη σύν-

νοµη εγκατάσταση στύλων της ∆ΕΗ στον αιγιαλό, οι οποί-

οι αποµακρύνθηκαν, επιφυλάχθηκε δε για το σύννοµο ή

µη της εγκατάστασης άλλων. Ο ΣτΠ υπογράµµισε ότι η

αδράνεια της διοίκησης να προβεί στις απαραίτητες ενέρ-

γειες καθορισµού του υπόλοιπου τµήµατος της ζώνης αι-

γιαλού και παραλίας αφήνει περιθώριο σε παράνοµες

επεµβάσεις αλλοίωσης της περιοχής, οι οποίες δεν είναι

εύκολα αναστρέψιµες, µε συνέπεια να προκαλείται σο-

βαρός κίνδυνος για το ευαίσθητο οικοσύστηµα. Επίσης, ο

∆ήµος Ζαγοράς είχε προβεί στη διάνοιξη δρόµου προς την

παραλία της Παρίσαινας κοντά στο µη οριοθετηµένο

ρέµα. Εκτός από την ανάγκη οριοθέτησης του ρέµατος, ο

ΣτΠ επισήµανε την αναγκαιότητα περιβαλλοντικής αδει-

οδότησης τόσο του διανοιχθέντος από τον δήµο δρόµου

όσο και των δρόµων που έχουν εκ των υστέρων διανοιγεί

στην περιοχή µε πρωτοβουλία ιδιωτών. Τέλος, ο ΣτΠ τό-

νισε ότι επιβάλλεται να εκπονηθεί Ειδική Περιβαλλοντι-

κή Μελέτη για την εν λόγω περιοχή, δεδοµένου ότι αυτή

βρίσκεται µέσα στην περιοχή προστασίας του ∆ικτύου Na-

tura 2000, προκειµένου να περιγραφεί το γενικότερο πλαί-

σιο συµβατών µε την περιοχή χρήσεων, και να µην επι-

χειρούνται αποσπασµατικές παρεµβάσεις στην παραλία

που µπορούν αθροιστικά να επιφέρουν αλλοίωση της φυ-

σιογνωµίας της (υποθέσεις 4725/2007, 9781/2007).

Επεµβάσεις στην παραλία της Ζαχάρως 

Οικολογικές οργανώσεις απευθύνθηκαν στον ΣτΠ προ-

κειµένου αυτός να ερευνήσει τη νοµιµότητα του µνηµο-

νίου µε το οποίο η Κτηµατική Εταιρεία του ∆ηµοσίου (ΚΕ∆),

αµέσως µετά τις πυρκαγιές του Αυγούστου του 2007, πα-

ραχώρησε προς χρήση στον ∆ήµο Ζαχάρως, για περίοδο

τουλάχιστον 49 ετών, παραθαλάσσια έκταση 2.593 στρεµ-

µάτων, υπαγόµενη στο καθεστώς προστασίας του ∆ικτύου

Natura 2000. Η ανάπλαση της περιοχής προέβλεπε κα -

ντίνες, έργα υποδοµής, προσβάσεις, διαδρόµους επικοι-

νωνίας, χώρους στάθµευσης, δίκτυα κοινής ωφέλειας,

χώρους υγιεινής κ.λπ. 

Ο δήµος δεν ανταποκρίθηκε στο αίτηµα του ΣτΠ να τον

ενηµερώσει για πραγµατοποιηθείσες κατασκευές και

αδειοδοτήσεις ούτε έστειλε τα σχετικά έγγραφα, το δε

Πολεοδοµικό Γραφείο Ζαχάρως δεν εφήρµοσε τις προ-

βλεπόµενες διαδικασίες περί αυθαίρετων κατασκευών.

Παράλληλα, η Κτηµατική Υπηρεσία Ηλείας, σε αυτοψία

τον Ιούλιο του 2008, ενώ διαπίστωσε αυθαίρετες κατα-

σκευές σε δηµόσιο κτήµα, δήλωσε στον ΣτΠ ότι δεν γνώ-

ριζε την ύπαρξη του µνηµονίου και ζήτησε οδηγίες από

το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών. Η ΚΕ∆ ενηµέ-

ρωσε µε καθυστέρηση τον ΣτΠ ότι είχε κατ’ αρχήν εγκρί-

νει την προκήρυξη µελέτης του δήµου για την ανάπλαση

της περιοχής βάσει του µνηµονίου. 

Ο ΣτΠ διοργάνωσε σύσκεψη όλων των εµπλεκόµενων

υπηρεσιών τον Οκτώβριο του 2008 στον ∆ήµο Ζαχάρως,

αφού διαπίστωσε τη διάνοιξη δρόµου και την ύπαρξη

σταθερών κατασκευών στην περιοχή. Ο ΣτΠ τόνισε ότι η

σχεδιαζόµενη ανάπλαση µέσω µνηµονίου συνεργασίας

ΚΕ∆ και δήµου δεν µπορεί να προχωρήσει χωρίς να έχει

εγκριθεί προηγουµένως από το ΥΠΕΧΩ∆Ε ειδική περιβαλ-

λοντική µελέτη, όπως προβλέπεται από την εσωτερική

και την κοινοτική νοµοθεσία για την αξιοποίηση προστα-

τευόµενων περιοχών. Με την άποψη του ΣτΠ συµφώνησε

και η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Πε-

ριφέρειας, η οποία ζήτησε να λάβει γνώση του µνηµονίου

και επισήµανε ότι ο δήµος πρέπει επίσης να αναµείνει να

ολοκληρωθεί το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο που ήδη εκ-

πονείται για ολόκληρο τον ∆ήµο Ζαχάρως. Ο ΣτΠ ζήτησε

επίσης να ενηµερωθεί για τις αυτοψίες και τις ενέργειες

των πολεοδοµικών και των περιβαλλοντικών υπηρεσιών

της ΝΑ Ηλείας και για τη διαδικασία έκδοσης πρω  τοκόλ-

λων κατεδάφισης από την Κτηµατική Υπηρεσία (υποθέ-

σεις 16488/2007, 17989/2007). 

Πρόσβαση AµεΑ στην παραλία

Ύστερα από αναφορά σωµατείου ΑµεΑ, ο ΣτΠ επιλήφθηκε

υπόθεσης και τόνισε ότι η Κτηµατική Υπηρεσία Ζακύν-

θου, που έχει την υποχρέωση να προβαίνει στη λήψη µέ-

τρων και να αποµακρύνει τα εµπόδια για την οµαλή πρό-

σβαση των ΑµεΑ στον αιγιαλό και την παραλία, βιάστηκε

να αφαιρέσει τις ξύλινες ράµπες στη ζώνη του αιγιαλού

στους δήµους Αρκαδίων και Αλυκών Ζακύνθου. Ο ΣτΠ επι-
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σήµανε ότι το ζήτηµα της διασφάλισης της προσβασιµό-

τητας των ΑµεΑ αποτελεί συστατικό στοιχείο του θεµε-

λιώδους δικαιώµατός τους στην ισότιµη συµµετοχή τους

στην πολιτική και κοινωνική ζωή, όπως αυτό κατοχυρώ-

νεται νοµικά σε διεθνές, ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό επί-

πεδο. Στην προκειµένη περίπτωση, από τη συστηµατική

ερµηνεία της νοµοθεσίας σχετικά µε τον αιγιαλό και την

παραλία, σε συνδυασµό µε τη σχετική υπουργική από-

φαση για τη διασφάλιση της εξυπηρέτησης των ΑµεΑ σε

κοινόχρηστους χώρους, προκύπτει η υποχρέωση των δή-

µων να λαµβάνουν κάθε πρόσφορο µέτρο για τη δια-

σφάλιση της πρόσβασης των ΑµεΑ στον αιγιαλό, επιλέ-

γοντας µη µόνιµες κατασκευές (π.χ. ράµπες) και

κα   τάλληλα υλικά (υπόθεση 7585/2008). Βλ. «Νοµοθε-

τικές και οργανωτικές προτάσεις».

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΣτΠ διαπίστωσε τη µεγάλη (πέραν του ενός έτους) κα-

θυστέρηση στην εξέταση των αιτηµάτων εξαίρεσης από τη

λήψη άδειας παραγωγής ενέργειας (Ν. 3468/2006), η

οποία είναι απαραίτητη για την έγκριση εγκατάστασης φω-

τοβολταϊκών συστηµάτων. Η καθυστέρηση αυτή επιβε-

βαιώνεται από τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία σε

έγγραφό της προς τον ΣτΠ αναφέρεται στον τρόπο εξέτα-

σης των αιτηµάτων και στα προβλήµατα που έχουν ανα-

κύψει, εξαιτίας του µεγάλου όγκου των αιτήσεων που έχουν

κατατεθεί, και στην αδυναµία της να τηρήσει τη βραχεία

χρονική προθεσµία που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις.

Σε έγγραφό του προς τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ο ΣτΠ

τόνισε ότι, εφόσον οι αιτήσεις δεν είναι δυνατόν να εξε-

ταστούν µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες, είναι

αναγκαίο οι πολίτες να ενηµερώνονται, σύµφωνα µε τη διά-

ταξη του άρθρου 4, παράγρ. 2 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ια-

δικασίας, η οποία προβλέπει τη γραπτή ενηµέρωση των

διοικουµένων για την τυχόν καθυστερηµένη εξέταση του

αιτήµατός τους πέραν των προβλεπόµενων προθεσµιών,

αλλά και για τους λόγους της καθυστέρησης αυτής (υπό-

θεση 5512/2008).

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΣΙΡΚΩΝ

Ο ΣτΠ δέχθηκε αναφορές πολιτών και περιβαλλοντικών ορ-

γανώσεων για την εγκατάσταση και τη λειτουργία τσίρκων

σε διάφορους δήµους, χωρίς την έκδοση των προβλεπό-

µενων από την οικεία νοµοθεσία αδειών. Ο ΣτΠ ενηµέρωσε

τους εµπλεκόµενους δήµους (δήµοι Ευκαρπίας Θεσσα-

λονίκης, Αριδαίας Πέλλης, Περάµατος Ιωαννίνων, Ανα-

βύσσου Αττικής) και τα Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα ΑΕ σχε-

τικά µε την εφαρµογή της διεθνούς συνθήκης για το εµπόριο

των υπό εξαφάνιση ειδών, για τα απειλούµενα είδη ζώων

και το λαθρεµπόριο αυτών, αλλά και για θέµατα νόµιµης

λειτουργίας των τσίρκων (CITES – Convention on Internatio-

nal Trade in Endangered Species). Ο ΣτΠ ζήτησε να ενηµε-

 ρωθεί για τις ενέργειες στις οποίες είχαν προβεί οι εµπλε -

κόµενοι φορείς σχετικά µε τη διαδικασία αδειοδότησης των

τσίρκων. Έθεσε επίσης το ερώτηµα της νοµιµότητας της χρή-

σης του χώρου των ολυµπιακών εγκαταστάσεων από επι-

χειρήσεις τσίρκων, αφού από τον νόµο προκύπτει ότι οι συ -

γκεκριµένοι χώροι δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για

την εγκατάσταση υπαίθριου εµπορίου και ψυχαγωγικών δρα-

στηριοτήτων. Η ανταπόκριση των περισσότερων δήµων

υπήρξε θετική. Ο ΣτΠ πληροφορήθηκε τις ενέργειες κά-

ποιων οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης που σε αντί-

στοιχες περιπτώσεις είτε ανακάλεσαν άδειες λειτουργίας

τσίρκων είτε απαγόρευσαν την εγκατάσταση τσίρκου µε ζώα

µέσα στα όριά τους. Στην περίπτωση της λειτουργίας τσίρ-

κου στις εγκαταστάσεις της ΑΕ Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα
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στον ∆ήµο Αναβύσσου δεν υπήρξε σύννοµη άδεια εγκα-

τάστασης και λειτουργίας του τσίρκου από τον αρµόδιο δήµο.

Από τα στοιχεία του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν πραγ-

µατοποιήθηκε έλεγχος τήρησης της νοµιµότητας στο συ -

γκεκριµένο τσίρκο και δεν επιβλήθηκαν διοικητικές κυ-

ρώσεις (υποθέσεις 12526/2006, 18575/2006, 4873/2007).

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ∆ΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 
ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

Πολλές αναφορές που κατά καιρούς έχουν υποβληθεί

στον ΣτΠ επισηµαίνουν την παράλειψη της διοίκησης να

κατεδαφίσει αυθαίρετα κτίσµατα. Το σηµαντικό αυτό ζή-

τηµα καταγράφεται σε κάθε ετήσια έκθεση της Αρχής. Οι

ενέργειες του ΣτΠ αποβλέπουν στην ευαισθητοποίηση

και τον συντονισµό όλων των βαθµίδων της διοίκησης σε

τοπικό και σε κεντρικό επίπεδο, ώστε να αναληφθεί η εν-

δεδειγµένη από τον νόµο δράση και να εξασφαλιστεί η 

τήρηση της νοµιµότητας. Συχνά, οι αρµόδιες για τις κατε -

δαφίσεις υπηρεσίες χρησιµοποιούν την έλλειψη οι κο -

νοµικών πόρων ως δικαιολογία για τη µη υλοποίηση κα-

τεδαφίσεων αυθαιρέτων και ο ΣτΠ εκτιµά ότι η επίκληση

οικονοµικής αδυναµίας κάποιες φορές αποτελεί παρελ-

κυστική τακτική. Ο ΣτΠ, όταν πρόκειται για κοινόχρηστους

χώρους, ζητάει από το ΓΛΚ την παροχή οικονοµικής αρω-

γής προς τις αρµόδιες για τις κατεδαφίσεις υπηρεσίες. 

Αυτό συνέβη µε την καταπάτηση από τον ∆ήµο Κερκίνης

δηµόσιας έκτασης, την παραχώρησή της σε ιδιώτη και την

κατασκευή αυθαίρετου κτιρίου σε περιοχή της λίµνης

Κερκίνης, η οποία είναι ενταγµένη στο ∆ίκτυο Natura

2000 (Ετήσια έκθεση 2007, σ. 114) και στο καθεστώς

προστασίας της Συνθήκης Ramsar. Ο ΣτΠ, λόγω της σο-

βαρότητας του ζητήµατος, είχε παραπέµψει την υπόθεση

στην οικεία εισαγγελική αρχή και είχε επιµείνει προς τη

διοίκηση να αποκαταστήσει το φυσικό περιβάλλον. Η Πε-

ριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας επικαλέστηκε την έλ-

λειψη οικονοµικών πόρων ως αδυναµία για την υλοποί-

ηση της κατεδάφισης. Μετά την παρέµβαση του ΣτΠ προς

το ΓΛΚ, εγκρίθηκε η πίστωση του αναγκαίου ποσού για την

κάλυψη της δαπάνης και άρχισε η κατεδάφιση του αυ-

θαιρέτου. Κλιµάκιο του ΣτΠ διενήργησε αυτοψία στην πε-

ριοχή τον Οκτώβριο του 2008 και διαπίστωσε ότι είχε κα-

τεδαφιστεί τµήµα µόνο του διώροφου αυθαίρετου

κτίσµατος, παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις της διοίκη-

σης. Στη συνέχεια, η Περιφέρεια ολοκλήρωσε την κατε-

δάφιση (υπόθεση 9265/2005).

Σε άλλη υπόθεση, ο ΣτΠ ασχολήθηκε µε αυθαίρετη κα-

τασκευή τοιχίου στην περιοχή «Μαγαζιά» του ∆ήµου Σκύ-
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ρου, µέσα στην καθορισµένη ζώνη αιγιαλού. Μετά την πα-

ρέµβαση του ΣτΠ, η Κτηµατική Υπηρεσία προέβη στην

έκδοση πρωτοκόλλου κατεδάφισης των αυθαίρετων κα-

τασκευών, το οποίο οι αρµόδιες υπηρεσίες δήλωσαν ότι

δεν µπορούν να το υλοποιήσουν (όπως και άλλα που

εκκρεµούν ήδη από το 2004) επικαλούµενες έλλειψη οι-

κονοµικών πόρων. Ο ΣτΠ ζήτησε από την Περιφέρεια Στε-

ρεάς Ελλάδας να µεριµνήσει για την εξασφάλιση των

απαραίτητων κονδυλίων στον προϋπολογισµό του επό-

µενου οικονοµικού έτους, ζητώντας παράλληλα και από

το ΓΛΚ την απαραίτητη συνδροµή για την ικανοποίηση του

αιτήµατος οικονοµικής ενίσχυσης της Περιφέρειας. Ανα-

µένεται η ανταπόκριση του ΓΛΚ (υπόθεση 19671/2007). 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΏΡΟΣ: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ

ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Ο ΣτΠ έχει εξετάσει και το πρόβληµα της διαµόρφωσης

του περιβάλλοντος χώρου σε περιπτώσεις ανέγερσης οι-

κοδοµών. Τόσο η νοµοθεσία όσο και η νοµολογία έχουν

ως κύρια µέριµνα την ελάχιστη δυνατή παρέµβαση στο

φυσικό ανάγλυφο και τη µορφολογία του εδάφους, που

θεωρούνται στοιχεία του προστατευόµενου φυσικού πε-

ριβάλλοντος. Είναι όµως σύνηθες φαινόµενο οι εκτετα-

µένες επεµβάσεις µε στόχο τη διαµόρφωση της στάθµης

του εδάφους, έτσι ώστε αυτός που χτίζει µια οικοδοµή να

πετύχει τον πλέον συµφέροντα υπολογισµό ύψους.

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν πληµµέλειες που

καταγράφηκαν στη διαδικασία έκδοσης οικοδοµικής

άδειας πολυτελούς ξενοδοχείου στην πόλη των Ιωαννί-

νων. Η Πολεοδοµία του ∆ήµου Ιωαννίνων είχε ήδη κατα-

γράψει αποκλίσεις από τα εγκεκριµένα αρχιτεκτονικά

σχέδια και υπερβάσεις ύψους. ∆εν είχε προχωρήσει όµως

στην επιβολή των σχετικών προστίµων µε την αιτιολογία

ότι οι αποκλίσεις αυτές υπήρχαν στα τροποποιητικά σχέ-

δια που είχαν υποβληθεί για έγκριση. Ισχυρίστηκε µάλι-

στα ότι το κτίριο δεν έχει, αλλά «δηµιουργεί την εντύ-

πωση ότι έχει» έναν παραπάνω όροφο, εξαιτίας της µη

τελικής διαµόρφωσης του εδάφους. 

Ο ΣτΠ επισήµανε ότι: 

η εκ των υστέρων έγκριση διαµόρφωσης περιβάλλοντος

χώρου συνιστά προσαρµογή του εδάφους στο κτίριο και

όχι του κτιρίου στο έδαφος, γεγονός που αποτελεί επί της

ουσίας καταστρατήγηση της σχετικής νοµοθεσίας (υπό-

θεση 841/2008). 

Την ίδια θέση εξέφρασε ο ΣτΠ και σε άλλη υπόθεση, που

αφορούσε υπέρµετρες αλλοιώσεις του εδάφους, προ-

κειµένου να µεταβληθεί το απόλυτο ύψος κτιρίου στον Νέο

Βουτζά Αττικής. Ο ΣτΠ τόνισε µάλιστα ότι ο Γενικός Οικο-

δοµικός Κανονισµός επιτρέπει απόκλιση της οριστικής στάθ-

µης του εδάφους από τη φυσική του στάθµη µέχρι το 1,5 µ.,

εκτός εάν υπάρξει γνωµοδότηση της Επιτροπής Πρωτο-

βάθµιου Αρχιτεκτονικού Ελέγχου που να εγκρίνει µεγα-

λύτερη παρέµβαση. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, η

απόκλιση έφθανε τα 3 µ. Ο ΣτΠ επισήµανε ότι οι γνωµο-

δοτήσεις της επιτροπής οφείλουν να είναι ειδικώς και επαρ-

κώς αιτιολογηµένες και να µη δίνονται εκ των υστέρων,

δηµιουργώντας και πάλι την εντύπωση ότι το έδαφος προ-

σαρµόζεται στο κτίριο και όχι το αντίστροφο. Η ∆ιεύθυνση

Πολεοδοµίας Νοτίου Τοµέα της ΝΑ Ανατολικής Αττικής απο-

δέχθηκε τις επισηµάνσεις του ΣτΠ (υπόθεση 10861/2007). 

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Το µεγαλύτερο τµήµα των οικιστικών περιοχών των δή-

µων της χώρας είναι χαρακτηρισµένο ως περιοχές αµι-

ΠΠΟΟΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  ΖΖΩΩΗΗΣΣ 83

ΣΣΥΥΝΝΗΗΓΓΟΟΡΡΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΗΗ



γούς ή γενικής κατοικίας (Ετήσια έκθεση 2007, σ. 122

κ.ε.). Ο χαρακτηρισµός αυτός δεν δίνει τη δυνατότητα σε

αρκετές επαγγελµατικές δραστηριότητες να λάβουν νό-

µιµη άδεια λειτουργίας. Ο ΣτΠ έχει κατ’ επανάληψη ασχο-

ληθεί µε τη διασταλτική ερµηνεία ή την απευθείας πα-

ραβίαση του νόµου από τους αρµόδιους για τη χορήγηση

των αδειών λειτουργίας δήµους, µε σκοπό να επιτρέ-

ψουν τη δραστηριοποίηση επαγγελµατιών και καταστη-

µάτων στην περιοχή τους.

Το πρόβληµα όµως εµφανίζεται και µε την αντίστροφη

όψη, όπως προέκυψε από υπόθεση που χειρίστηκε ο

ΣτΠ. Συγκεκριµένα, η οµάδα «18 άνω», που αποτελεί µο-

νάδα µε διάφορα προγράµµατα επανένταξης απεξαρ-

τηµένων ατόµων, θέλησε να µισθώσει κτίριο στον ∆ήµο

Ψυχικού, προκειµένου να το χρησιµοποιήσει ως ξενώνα

κοινωνικής επανένταξης. Υπήρξε αντίδραση από τον

δήµο, ο οποίος θεώρησε ότι η παραπάνω λειτουργία

δεν εντάσσεται στην κατηγορία της κατοικίας αλλά της

επαγγελµατικής στέγης, προσοµοιάζει δε µε κλινική. Επι-

καλέστηκε µάλιστα προηγούµενο σφράγισης οδο ντια-

τρείου στην ίδια περιοχή. Το ΥΠΕΧΩ∆Ε, που κλήθηκε να

αποφανθεί επί του θέµατος, θεώρησε ότι οι ξενώνες

επανένταξης εντάσσονται σε ειδική χρήση «περίθαλ-

ψης». Ο ΣτΠ θεώρησε την ερµηνεία αυτή εξαιρετικά συ-

σταλτική και λανθασµένη στη συγκεκριµένη περίπτωση.

Ένας ξενώνας κοινωνικά επανεντάξιµων ατόµων είναι

κατοικία, έστω και αν η παραµονή των ατόµων που φιλο -

ξενούνται σε αυτόν δεν έχει το στοιχείο της µονιµότητας.

Ο ΣτΠ σε πορισµατικό έγγραφό του ενέµεινε στην άποψη

ότι η αντίδραση στην εφαρµογή τέτοιων προγραµµάτων

είναι αντιφατική για τη διοίκηση, καθώς ακυρώνει στην

πράξη τον κρατικό στόχο της κοινωνικής επανένταξης

(υπόθεση 11849/2008).

ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗΣ Α∆ΕΙΑΣ

Ο ΣτΠ ασχολήθηκε µε υποθέσεις ανασύστασης απολε-

σθέντος φακέλου οικοδοµικής άδειας. Ως απώλεια φα-

κέλου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π∆ 114/2005, νοεί-

ται η απώλεια πιστοποιητικών ή δικαιολογητικών τα οποία

έχουν υποβληθεί από τον πολίτη και συνοδεύουν την αί-

τησή του για την έκδοση κάποιας διοικητικής πράξης. 

Σε πολλές περιπτώσεις οι πολεοδοµικές αρχές επικα-

λού  νται την απώλεια µέρους ή του συνόλου φακέλου

οι κοδοµικής άδειας, για λόγους που αφορούν την κακή

οργά νωση και λειτουργία των υπηρεσιών. Σε αρκετές

περι πτώσεις οι υπηρεσίες ζητούν από τους πολίτες να

συµπληρώσουν τα απολεσθέντα στοιχεία των φακέλων

µε δικές τους ενέργειες, σε αντίθεση µε τα προβλεπόµενα

από την οικεία νοµοθεσία, αλλά και από την αρχή της

χρηστής διοίκησης. Σε σχετικές αναφορές για απώλεια

στοιχείων από τη ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας Ανατολικού

Τοµέα της Νοµαρχίας Αθηνών, έπειτα από διαµεσολά-

βηση του ΣτΠ, µε απόφαση του Αντινοµάρχη Αθηνών συ-

στάθηκε επιτροπή προκειµένου να εξετάσει το θέµα και

ζητήθηκε η γνώµη της νοµικής υπηρεσίας της νοµαρ-

χίας. Αυτή διατύπωσε τη γνώµη ότι η ευθύνη για την ανα-

σύσταση φακέλου βαρύνει την υπηρεσία, η οποία οφείλει

να προχωρήσει στην προσωρινή διεκπεραίωση του αιτή-

µατος του πολίτη µε την έκδοση προσωρινής πράξης, η δε

υλοποίηση των µελετών που έχουν απολεσθεί και είναι

απαραίτητες για την ανασύσταση του φακέλου βαρύνουν

τον προϋπολογισµό της νοµαρχίας. Ο ΣτΠ ζητάει την εφαρ-

µογή της παραπάνω γνωµοδότησης, η οποία προσδιορί-

ζει πλέον στην πράξη τις οφειλόµενες ενέργειες της πο-

λεοδοµίας στις σχετικές αναφορές που υποβάλλονται

στην Αρχή για την ανασύσταση φακέλων (υποθέσεις

15768/2005, 6859/2007).

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Στην Ετήσια έκθεση 2007 (σ. 116) ο ΣτΠ ανέδειξε το πρό-

βληµα του µεγάλου αριθµού των δεσµευµένων ακινήτων

και της καθυστέρησης ολοκλήρωσης των απαλλοτριώ-

σεων για αρχαιολογικούς σκοπούς που πιθανώς συνδέ-

εται µε την έλλειψη κονδυλίων. Ο ΣτΠ είχε διαπιστώσει ότι

από τον Μάιο του 2007 ο προγραµµατισµός των αυτο-

ψιών της σχετικής επιτροπής γινόταν από το γραφείο του

τότε Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Πολιτισµού

(ΥΠΠΟ) και όχι επί τη βάσει των επικαιροποιηµένων από

το υπουργείο καταλόγων όλων των εκκρεµών απαλλο-

τριώσεων, πρακτική που δεν φαίνεται να ευνοεί την εφαρ-

µογή αντικειµενικών κριτηρίων στην προώθηση των εκ-

κρεµών υποθέσεων. Για τον λόγο αυτόν, κλιµάκιο του

ΣτΠ πραγµατοποίησε συνάντηση εργασίας µε τον Γενικό

Γραµµατέα του ΥΠΠΟ τον Οκτώβριο του 2008, στην οποία

έθεσε και συναφή διοικητικά προβλήµατα που αφορούν

υπηρεσίες του υπουργείου και, όπως αποκαλύπτουν οι

αναφορές των πολιτών, επαναλαµβάνονται µε µεγάλη

συχνότητα. Ειδικότερα, πέρα από την αποσαφήνιση των

κριτηρίων για την αποδοχή αιτηµάτων απαλλοτρίωσης, η

σύσκεψη επικεντρώθηκε κυρίως: 

• στα θέµατα δέσµευσης ιδιοκτησιών για τη διενέργεια

ανασκαφών και τη µετακύληση της δαπάνης στους πο-

λίτες ακόµη και για δοκιµαστικές ανασκαφές, 

• στην πρόσβαση σε πρακτικά του Κεντρικού Αρχαιολο-

γικού Συµβουλίου και σε άλλα στοιχεία, 

• στις ελλείψεις στην οριοθέτηση των αρχαιολογικών

χώρων, 

• στην εκκρεµότητα, συναρµοδιότητας του ΥΠΕΧΩ∆Ε, στον

καθορισµό όρων χρήσεων στη Β́  ζώνη αρχαιολογι-

κών χώρων, 
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• στο πρόβληµα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών που

καλούνται να επιτελέσουν εκτεταµένο ανασκαφικό και

ελεγκτικό έργο κ.ά. 

Στη συνάντηση υπήρξε ενηµέρωση για την εξέλιξη των εκ-

κρεµών απαλλοτριώσεων, για την οποία ο ΣτΠ ζήτησε το

σχετικό χρονοδιάγραµµα και την έγγραφη αποτύπωση

των ακολουθούµενων κριτηρίων. Αποσαφηνίστηκε από

πλευράς ΥΠΠΟ ότι το βασικό κριτήριο προώθησης των

απαλλοτριώσεων είναι η δυνατότητα συνολικής ανάδειξης

των αρχαιοτήτων. Για τα υπόλοιπα θέµατα έγινε διεξοδική

συζήτηση και τέθηκαν οι βάσεις για εποικοδοµητική συ-

νεργασία µεταξύ της Αρχής και του ΥΠΠΟ, προκειµένου

να εξευρεθούν λύσεις σύµφωνες µε τον νόµο και τις αρ-

χές της χρηστής διοίκησης. Ακολουθούν ενδεικτικά πα-

ραδείγµατα υποθέσεων που απασχόλησαν την Αρχή και

συζητήθηκαν στη συνάντηση αυτή.

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Με αφορµή την καταγγελία πολιτών για τη µη έγκριση,

από τη Θ́  Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαι-

οτήτων, εγκατάστασης ποιµνιοστασίου σε αγρόκτηµα

µέσα στον αρχαιολογικό χώρο της Κοιλάδας των Μουσών

στην Άσκρα Βοιωτίας, ο ΣτΠ διαπίστωσε το σύννο µο των

ενεργειών της εφορείας. Ωστόσο, διαπίστωσε και τη διά-

νοιξη δασικού δρόµου µέσα στον αρχαιολογικό χώρο,

για τον οποίο, ύστερα από παρέµβαση της Αρχής, το

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ενέκρινε πιστώσεις για

τη µελέτη αποκατάστασης του τοπίου. Όµως, ο ΣτΠ επι-

σήµανε ότι ο αρχαιολογικός χώρος είχε ασαφή οριοθέ-

τηση, δεν προβλέπονταν ζώνες προστασίας και υπήρχε

γενική απαγόρευση «κάθε ανθρώπινης δραστηριότη-

τας». Με βάση τον περιορισµό αυτόν είχε απορριφθεί και

αίτηµα των πολιτών για «δοκιµαστική» ανασκαφή, προ-

κειµένου να εξακριβωθεί η ύπαρξη ή όχι αρχαίων στο

συγκεκριµένο χώρο και, τελικά, να επιτραπεί η κατα-

σκευή του ποιµνιοστασίου. Ο ΣτΠ παρατήρησε ότι µε µια

τόσο αυστηρή και γενική απαγόρευση ούτε ο αρχαιολο-

γικός χώρος προστατεύεται αποτελεσµατικά (είναι αδύ-

νατον να τηρηθεί η απαγόρευση «κάθε ανθρώπινης δρα-

στηριότητας» σε µια µεγάλη έκταση) ούτε τα αιτήµατα των

πολιτών για δρα στηριότητα (αγροτική, βιοτεχνική ή άλλη)

στους ευρύτερους χώρους των αρχαιο λογικών περιοχών

ικανοποιούνται. Η σαφής οριοθέτηση των αρχαιολογι-

κών χώρων καθίσταται συνεπώς επιτακτική (υπόθεση

15714/2006).

Υπό το πρίσµα αυτό, κρίνεται ιδιαίτερα θετική η ανταπό-

κριση της διοίκησης σε υπόθεση που αφορά τον ενά λιο
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αρχαιολογικό χώρο του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου

Αλοννήσου και Βόρειων Σποράδων, ανταπόκριση σε πρό-

ταση που είχε αναφερθεί στην Ετήσια έκθεση 2007 (σ.

120). Είχε ζητηθεί από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων

του ΥΠΠΟ να επανεξετάσει το κα νονιστικό πλαίσιο προ-

στασίας του αρχαιολογικού χώρου, µεριµνώντας πρωτί-

στως για τη διαφύλαξη των αρχαιοτήτων και επιδιώκοντας

παράλληλα την ικανοποίηση του αιτήµατος των νησιωτών

για εξορθολογισµό των περιοριστικών διατάξεων (αλιείας

κ.λπ.). Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, σε πρόσφατο

έγγραφό της, παραδέ χθηκε την ανάγκη άµεσης, νέας

οριοθέτησης (υπό θεση 11155/2007).

ΣΤΕΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ 

Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ∆ΟΜΗΣΗΣ

Πολίτης κατέφυγε στον ΣτΠ διαµαρτυρόµενος για την

απόρριψη, από τις συναρµόδιες εφορείες αρχαιοτήτων,

της αρχιτεκτονικής µελέτης που είχε υποβάλει για την

ανέγερση κατοικίας σε οικόπεδο που βρίσκεται µέσα

στη ζώνη προστασίας Β́  του αρχαιολογικού χώρου των

Σπηλαίων ∆ιρού. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης δια-

πιστώθηκε ότι οι ειδικοί όροι/περιορισµοί της δόµησης

που επικαλούνταν η διοίκηση (µεταξύ των οποίων και ο

περιορισµός η κατοικία να µην ξεπερνά τα 120 τ.µ.) δεν

ήταν θεσµοθετηµένοι, αλλά βασίζονταν σε απλή πρό-

ταση του ΥΠΠΟ προς το ΥΠΕΧΩ∆Ε, προκειµένου να εκδοθεί

υπουργική απόφαση που θα τους περιλάµβανε. 

Ο ΣτΠ επισήµανε την ανάγκη άµεσης ολοκλήρωσης της

θεσµοθέτησης των όρων, προκειµένου να προστατευτεί

ο αρχαιολογικός χώρος αλλά και η ασφάλεια δικαίου

των πολιτών, οι οποίοι δικαιούνται να έχουν σαφή εικόνα

των περιορισµών που βαρύνουν την ιδιοκτησία τους. Πα-

ράλληλα, όµως, ο ΣτΠ τόνισε ότι, έως ότου ολοκληρωθεί

η εν λόγω διαδικασία, ισχύουν οι γενικοί όροι δόµησης

και η απόρριψη της αρχιτεκτονικής µελέτης του προ-

σφεύγοντος πολίτη στερείται νόµιµης αιτιολογίας. Η αντα -

πόκριση της διοίκησης υπήρξε θετική, καθώς το Τοπικό

Συµβούλιο Μνηµείων Πελοποννήσου γνωµοδότησε τε-

λικά υπέρ ενός συνολικού εµβαδού κατοικίας 200 τ.µ.,

όπως προβλέπουν οι γενικές πολεοδοµικές διατάξεις

(υπόθεση 7859/2008).

* Περισσότερα και πιο αναλυτικά στοιχεία (έγγραφα του ΣτΠ, απαντήσεις της διοίκησης κ.ά.) 
µπορείτε να βρείτε: 

Στην ιστοσελίδα του ΣτΠ www.synigoros.gr 
[Επιλέξτε: Εκθέσεις – Πορίσµατα, Κύκλος Ποιότητας Ζωής]

Στην υπο-ιστοσελίδα για το περιβάλλον www.synigoros.gr/perivallon



ΓΡΑΦΗΜΑ 12 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Οικιστικό περιβάλλον (27,06%)

Φυσικό περιβάλλον (21,38%)

Πολιτιστικό περιβάλλον (2,37%)

Δεσμεύσεις ιδιοκτησίας (9,93%)

Κτηματολόγιο κα θέματα ιδιοκτησίας (8,90%)

 Άδειες επιχειρήσεων από ΟΤΑ
(καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κ.ά.) (6,81%)

Δημόσια έργα (4,82%)

Συγκοινωνιακά θέματα (3,60%)

Διαφημιστικές πινακίδες (2,27%)

Αποκατάσταση ζημιών και συναφείς αποζημιώσεις (2,46%)

Σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας (3,78%)

Άλλες περιπτώσεις (6,62%)
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ΓΡΑΦΗΜΑ 13      ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
(27,06% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ)

Σχέδια πόλεων – Ζώνες οικιστικού ελέγχου (7,47%)

Οικοδομικές άδειες – Αυθαίρετα (19,59%)

7,47%

19,59%

ΓΡΑΦΗΜΑ 14      ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
(21,38% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ)

Φυσικό περιβάλλον – Προστασία 

(εθνικά πάρκα, θάλασσα, βιότοποι κ.λπ.)(0,66%)

Ρύπανση (2,46%)

Προέγκριση χωροθέτησης, ΜΠΕ (2,18%)

Περισυλλογή αστικών αποβλήτων, επικίνδυνα απόβλητα (3,11%)

Διαχείριση υδάτινων πόρων (0,85%)

Καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων (1,80%)

Εγκατάσταση κεραιών, στύλων δικτύων (4,07%)

Ηχορύπανση (1,80%)

Άλλες περιπτώσεις (4,45%)
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