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Ιδιαίτερα χρήσιμη και θετική απέβη η επίσκεψη στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας 
κλιμακίου του Συνηγόρου του Πολίτη με επικεφαλής τη Βοηθό Συνήγορο, υπεύθυνη του 
κύκλου «ποιότητας ζωής» κα. Χρύσα Χατζή. Το κλιμάκιο πραγματοποίησε σειρά 
υπηρεσιακών συσκέψεων στις οποίες συμμετείχαν φορείς και υπηρεσίες της περιοχής. 
Συγκεκριμένες αναφορές πολιτών της ευρύτερης περιοχής της Μαγνησίας (βλ. Συνημμένο) 
συζητήθηκαν στην προσπάθεια εξεύρεσης άμεσα λύσεων επί των θεμάτων αυτών. 
 
Υπήρξε γόνιμη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των υπηρεσιών για θέματα που καθυστερούσαν 
λόγω διαφόρων διοικητικών εμπλοκών και συναρμοδιοτήτων και δρομολογήθηκαν 
συγκεκριμένα μέτρα για την επίλυση των προβλημάτων. 
 
Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής: 
 
Για την υλοποίηση της κατεδάφισης αυθαιρέτων σε δάση προέκυψε η ανάγκη ενίσχυσης της 
διεύθυνσης ελέγχου Συντήρησης Έργων και Περιφέρειας με προσωπικό, μέσα και χρήματα. 
Ωστόσο, για τον μεγάλο αριθμό των αποφάσεων κατεδάφισης που ήδη εκκρεμούν προς 
υλοποίηση, ο Συνήγορος πρότεινε στην περιφέρεια να τις κατηγοριοποιήσει ανά νομό και να 
ζητήσει την άμεση συνδρομή των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.), όπως προβλέπει ο 
νόμος. Ο κος Νομάρχης Μαγνησίας δεσμεύτηκε για την άμεση θετική του ανταπόκριση όταν 
υποβληθεί σχετικό αίτημα από την Περιφέρεια. 
 
Για τα αυθαίρετα στον αιγιαλό, στην περιοχή του Δήμου Αρτέμιδας, ο ΣτΠ συνέστησε στην 
Κτηματική Υπηρεσία Μαγνησίας να προχωρήσει άμεσα στην έκδοση πρωτοκόλλων 
κατεδάφισης, ώστε να μην παρεμποδίζεται η πρόσβαση στη θάλασσα από τις παράνομες 
κατασκευές. Επίσης ο ΣτΠ συνέστησε στη Ν. Α. να προωθήσει και τις απαλλοτριώσεις και 
κατεδαφίσεις αυθαιρέτων στη ζώνη παραλίας του νομού. 
 
Για το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Βόλο, η ανάθεση μελέτης από τη Ν.Α. 
για τις πηγές των ρύπων είναι σημαντικό βήμα, ωστόσο ο ΣτΠ διευκρίνισε ότι η αρμοδιότητα 
παρακολούθησης και αντιμετώπισης του αέρα, με άμεσα ή μεσοπρόθεσμα μέτρα ανήκει στην 
Περιφέρεια και στο ΥΠΕΧΩΔΕ, το οποίο ακόμα δεν έχει εγκρίνει σχετικό εκπονηθέν 
επιχειρησιακό σχέδιο ούτε έχει καθορίσει ζώνες υπερβάσεων ρύπων και αντίστοιχα μέτρα. 
Μόνον δε το θέμα του σταθμού μέτρησης των ρύπων έχει αναλάβει η Ν.Α. κατόπιν σχετικής 
δήλωσης αδυναμίας της Περιφέρειας και όλα τα σχετικά στοιχεία στέλνονται on line στο 
ΥΠΕΧΩΔΕ. Ο Συνήγορος επισήμανε την υποχρέωση της Περιφέρειας να εγκαταστήσει 
δεύτερο σταθμό μέτρησης για την κυκλοφοριακή ρύπανση. Ως προς τη μέτρηση των ρύπων ο 
Συνήγορος επίσης επισήμανε ότι τυχόν υπέρβαση των ορίων από βιομηχανικές μονάδες 
πρέπει να συνοδεύεται και από την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.  
 
Τέλος, για της εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων στα Αστέρια Αγριάς, ο ΣτΠ 
συζήτησε το θέμα αδειοδότησης της επιχείρησης και επισήμανε την έλλειψη συνολικού 
ελέγχου των επιπτώσεων στο περιβάλλον από τη μακρόχρονη λειτουργία της. Ο ΣτΠ ζήτησε 
από τη Ν.Α. να ελεγχθεί η υφιστάμενη κατάσταση και η ενδεχόμενη ρύπανση εδάφους και 
υδάτων, κι επισήμανε την ελλιπή αδειοδότηση από τον ΟΛΒ της παραχώρησης χρήσης 
λιμένα στην επιχείρηση .   
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