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9 Αυγούστου 2010 
Αρ. πρωτ. 7787/08/2.16 

 
 
 

ΠΟΡΙΣΜΑ 
 

Θέμα: «Χώρος αναψυχής» εντός δάσους στη Μαλακάσα Αττικής και ενέργειες 
της Διοίκησης ως προς τον έλεγχο της νόμιμης λειτουργίας του 

 
 
 

Σχετικά: 
 
1. Το υπ’ αρ. πρωτ. 7787/08/2.2/1-7-08 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη προς την Κοινότητα Μαλακάσας 

(κοινοποιήθηκε σε ∆/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης & ∆ιοίκησης Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής). 
2. Το υπ’ αρ. πρωτ. 7787/08/2.3/1-7-08 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη προς τον Ελληνικό Οργανισμό 

Τυποποίησης Α.Ε. (κοινοποιήθηκε σε Εθνικό Σύστημα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. και Κοινότητα Μαλακάσας). 
3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 7787/08/2.4/1-7-08 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη προς τη ∆/νση ∆ασών και τη 

∆/νση ∆ασών Ανατολικής Αττικής της Περιφέρεια Αττικής καθώς και το ∆ασαρχείο Καπανδριτίου 
(κοινοποιήθηκε σε Κοινότητα Μαλακάσας). 

4. Το υπ’ αρ. πρωτ. 08/∆ΤΑ/12914/15-7-08 έγγραφο του Τμ. Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Ν.Π.∆.∆. της ∆/νσης 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ∆ιοίκησης Ανατολικής Αττική της Περιφέρειας Αττικής προς την Κοινότητα 
Μαλακάσας (κοινοποιήθηκε και στον Συνήγορο του Πολίτη). 

5. Το υπ’ αρ. πρωτ. 3542/15-7-08 έγγραφο της ∆/νσης ∆ασών Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής 
προς το ∆ασαρχείο Καπανδριτίου (κοινοποιήθηκε στον Συνήγορο του Πολίτη). 

6. Το υπ’ αρ. πρωτ. 6437/21-7-08 έγγραφο της Εθνικό Σύστημα ∆ιαπίστευσης Α.Ε προς τον Συνήγορο του 
Πολίτη. 

7. Το υπ’ αρ. πρωτ. 2406/22-7-08 έγγραφο της ∆/νσης ∆ασών Περιφέρειας Αττικής προς τον Συνήγορο του 
Πολίτη. 

8. Το υπ’ αρ. πρωτ. 3791/30-7-08 έγγραφο του ∆ασαρχείου Καπανδριτίου προς τον Συνήγορο του Πολίτη 
(κοινοποιήθηκε στη ∆/νση ∆ασών και τη ∆/νση ∆ασών Ανατολικής Αττικής της Περιφέρεια Αττικής καθώς 
και στον φερόμενο ως υπεύθυνο του «χώρου αναψυχής»). 

9. Το υπ’ αρ. πρωτ. 7787/08/2.5/7-8-08 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία 
Οινοφύτων. 

10. Το υπ’ αρ. πρωτ. 7787/08/2.6/1-12-08 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη προς την Κοινότητα Μαλακάσας 
(κοινοποιήθηκε στη ∆/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης & ∆ιοίκησης Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας 
Αττικής). 

11. Το υπ’ αρ. πρωτ. 7787/08/2.7/1-12-08 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη προς τον Ελληνικό Οργανισμό 
Τυποποίησης Α.Ε. (κοινοποιήθηκε στον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης) 

12. Το υπ’ αρ. πρωτ. 7787/08/2.8/1-12-08 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία 
Οινοφύτων (κοινοποιήθηκε σε Περιφερειακή ∆ιοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Στερεάς Ελλάδας και 
∆ιοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Βοιωτίας). 

13. Το υπ’ αρ. πρωτ. 1515/12-12-08 έγγραφο της Κοινότητας Μαλακάσας προς τον Συνήγορο του Πολίτη. 
14. Το υπ’ αρ. πρωτ. 4377 Φ. 701.3/Φ.Ε.Ε. 90/15-12-08 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Οινοφύτων προς 

τον Συνήγορο του Πολίτη. 
15. Το υπ’ αρ. πρωτ. 13-8911/ΠΘ/εχα/2008-12-29 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης Α.Ε. προς 

τον Συνήγορο του Πολίτη. 
16. Το υπ’ αρ. πρωτ. 7787/08/2.9/13-5-09 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη προς την Πυροσβεστική 

Υπηρεσία Οινοφύτων (κοινοποιήθηκε σε Περιφερειακή ∆ιοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Στερεάς Ελλάδας 
και ∆ιοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Βοιωτίας) 

17. Το υπ’ αρ. πρωτ. 7787/08/2.10/13-5-09 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη προς τη ∆/νση Οργάνωσης και 
Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών. 

18. Το υπ’ αρ. πρωτ. 7787/08/2.11/13-5-09 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη προς την «*** Α.Ε.». 
19. Η υπ’ αρ. πρωτ. 9962/27-5-09 αίτηση της «*** Α.Ε.» προς τον Συνήγορο του Πολίτη. 
20. Το υπ’ αρ. πρωτ. 31641/28-5-09 έγγραφο της ∆/νσης Οργάνωσης και Λειτουργία ΟΤΑ του Υπουργείου 

Εσωτερικών προς τον Συνήγορο του Πολίτη. 
21. Το υπ’ αρ. πρωτ. 3163 Φ. 701.14/Φ.Ε.Ε. 90/2-6-09 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Οινοφύτων προς 

τον Συνήγορο του Πολίτη. 
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22. Το υπ’ αρ. πρωτ. 7787/08/2.12/4-6-09 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη προς την «*** Α.Ε.». 
23. Η υπ’ αρ. πρωτ 10729/5-6-09 αίτηση της «*** Α.Ε.» προς τον Συνήγορο του Πολίτη. 
24. Το υπ’ αρ. πρωτ. 7787/08/2.13/12-6-09 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη προς την «*** Α.Ε.». 
25. Η υπ’ αρ. πρωτ 11318/15-6-09 αίτηση της «*** Α.Ε.» προς τον Συνήγορο του Πολίτη. 
26. Το υπ’ αρ. πρωτ. 7787/08/2.14/17-6-09 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη προς την «*** Α.Ε.». 
27. Το υπ’ αρ. πρωτ. 18245/2-10-09 υπόμνημα της «*** Α.Ε.» προς τον Συνήγορο του Πολίτη, που συνοδεύεται 

από το από 17-9-09 ενημερωτικό σημείωμα του κ. *** προς τον Συνήγορο του Πολίτη. 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των κατά το ν. 3094/03 αρμοδιοτήτων του1, 
προέβη σε διερεύνηση της υπ’ αρ. πρωτ. 7787/21-5-2008 αναφοράς του κ. *** προς 
αυτόν. Η έρευνα της Αρχής αφορούσε τις ενέργειες της Διοίκησης ως προς τον 
έλεγχο της νόμιμης και ασφαλούς για τους επισκέπτες λειτουργίας του «χώρου 
αναψυχής» της «*** Α.Ε.», που βρίσκεται στη θέση «Λυκοψόφι - Χελώνα», εντός των 
διοικητικών ορίων της Κοινότητας Μαλακάσας Ν. Αττικής. Για τις ανάγκες της 
διερεύνησης, ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε με έγγραφά του σε φορείς της 
Διοίκησης και έλαβε τις έγγραφες απαντήσεις τους και στοιχεία σε σχέση με την 
υπόθεση (σχετικά αρ. 1 έως 17, 20 – 21). Επιπλέον, η Αρχή προέβη σε ενημέρωση 
της εταιρείας για τη διεξαγωγή της έρευνας, της γνωστοποίησε στοιχεία του φακέλου 
της υπόθεσης (σχετικά αρ. 18 έως 19, 22 – 26) και έλαβε γνώση των απόψεών της 
(σχετικό αρ. 27). Μετά από αναλυτική εξέταση όλων των στοιχείων που περιήλθαν 
σε αυτόν και έλεγχο της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας, ο Συνήγορος του Πολίτη 
ολοκληρώνει το διαμεσολαβητικό του έργο για τη συγκεκριμένη αναφορά και 
προβαίνει στις ακόλουθες διαπιστώσεις του ως προς τις ενέργειες της Διοίκησης: 
 
Α. Ο «χώρος αναψυχής» λειτουργεί εδώ και πέντε χρόνια εντός μη δημόσιου 
δάσους, ύστερα από την υπ’ αρ. πρωτ. 10438/1342/14-6-04 απόφαση της Δ/νσης 
Δασών Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε, από πλευράς δασικής 
νομοθεσίας2, δασοτεχνική μελέτη για «δημιουργίες χώρου διημέρευσης και υπαίθριας 
αναψυχής». Από το περιεχόμενο της μελέτης (που συντάχθηκε από δασολόγο και 
δασοπόνο) προκύπτει ότι για τον «χώρο αναψυχής» εγκρίθηκαν οργανωμένες 
δράσεις μη επιχειρηματικού χαρακτήρα που αποσκοπούν στη φυσική άσκηση, στην 
παιδαγωγική ψυχαγωγία, στην περιβαλλοντική ενημέρωση και την προστασία του 
περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η δημιουργία εναέριων διαδρομών 
μεταξύ δένδρων με χρήση συρματόσκοινων και άλλων υλικών3, η διάνοιξη 

                                                 
1 Βλ. άρθρο 1 παρ. 1 του εν λόγω νόμου, που ορίζει ότι: «Η ανεξάρτητη αρχή “Συνήγορος του Πολίτη" 
έχει ως αποστολή τη διαμεσολάβηση μεταξύ των πολιτών και των δημοσίων υπηρεσιών, των 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. […], για την προστασία των 
δικαιωμάτων του πολίτη, την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της νομιμότητας». 
2 Βάσει ιδίως του ν. 1790/88, άρθρο 21, παρ. 3, όπως η παρ. αντικαταστάθηκε από το ν. 2040/92 άρθρο 
31, και της Απ. Υφ. Γεωργίας αρ. 66102/970/95 (ΦΕΚ 170/Β/95). 
3 Πάντως, η Διοίκηση ενέκρινε τη μελέτη ενώ δεν περιλαμβάνεται σε αυτήν τοπογραφική αποτύπωση 
και ξεχωριστή περιγραφή των χαρακτηριστικών κάθε εναέριας διαδρομής στον «χώρο αναψυχής». Πιο 
συγκεκριμένα, στην μελέτη υπάρχουν συνοπτικές αναφορές στο είδος της δραστηριότητας των 
εναέριων διαδρομών, στα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των διαδρομών, λίγες 
«ενδεικτικές εικόνες των διαδρομών και των ασκήσεων» και ένα «ενδεικτικό» γενικό πλάνο διαδρομών 
το οποίο προφανώς αφορά άλλον χώρο που δεν προσδιορίζεται (βλ. σ. 12 – 16 και 24 – 25 μελέτης). 
Έτσι, δεν ορίζονται με σαφήνεια ο αριθμός και η πυκνότητα των εναέριων διαδρομών εντός του δάσους, 
η απόσταση που κάθε μία από αυτές εκτείνεται και το σύνολο των σχετικών με αυτές κατασκευαστικών 
επεμβάσεων που έχουν εγκριθεί από πλευράς δασικής νομοθεσίας. Επί αυτού αναφέρεται ότι, βάσει 
των στοιχείων που έχει στη διάθεσή της η Αρχή, η ιστοσελίδα του «χώρου αναψυχής» 
http://***/orario.html (όπου και οι τιμές χρήσης των εναέριων διαδρομών) πληροφορούσε στις 23-6-08 
για τέσσερεις (4) εναέριες διαδρομές κατηγορίας «Αλεπούδες» και στις 9-6-09, 13-10-09 και 4-8-10 για 
έξι (6) διαδρομές της ίδιας κατηγορίας. 
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μονοπατιών για πεζοπορία, η δυνατότητα ποδηλατικών διαδρομών, η διάθεση 
αναψυκτικών και νερού (χωρίς δυνατότητα εστίασης)4 κ.ά. δράσεις και επεμβάσεις 
ήπιου χαρακτήρα. 
 
Σύμφωνα όμως με τα στοιχεία που περιήλθαν στην γνώση της Αρχής5, εντός του 
«χώρου αναψυχής» παρέχονται υπηρεσίες και πραγματοποιούνται δραστηριότητες 
κατά παρέκκλιση της μελέτης και, ως εκ’ τούτου, μη εγκεκριμένες από πλευράς 
δασικής νομοθεσίας. Πρόκειται για υπηρεσίες και δραστηριότητες είτε καθαρά 
επιχειρηματικού χαρακτήρα είτε μη εγκεκριμένες βάσει της μελέτης (παροχή των 
εναέριων διαδρομών και λοιπών δραστηριοτήτων στο κοινό έναντι χρηματικού 
αντιτίμου6, ύπαρξη εγκατάστασης «bungee - τραμπολίνου», δράση τοξοβολίας και 
φιλοξενία κοινωνικών εκδηλώσεων, όπως παιδικών πάρτι7, «Planet tree»8).  
 
Μετά από αυτοψία του Δασαρχείου Καπανδριτίου (σχετικό αρ. 8), που 
πραγματοποιήθηκε αφού η Αρχή είχε ξεκινήσει τη σχετική διερεύνηση, διαπιστώθηκε 
ότι «στο κέντρο υποδοχής έχουν τοποθετηθεί δύο (2) ταμειακές μηχανές και 
προσφέρονται αναψυκτικά, νερά, παγωτά», επισημάνθηκε στην εταιρεία ότι «Η 
δραστηριότητα αυτή είναι κερδοσκοπική και αντίκειται στην εγκύκλιο διαταγή 
66102/970/23-2-1995 του Υπ. Γεωργίας και στο άρθρο 51 Ν. 998/79» και της 
ζητήθηκε «αμέσως να σταματήσει κάθε επιχειρησιακή δραστηριότητα που αποκλίνει 
από τον κανονισμό λειτουργίας του χώρου αναψυχής και να περιοριστεί μόνο στην 
είσπραξη του εισιτηρίου εισόδου9 στον χώρο αναψυχής». Η Αρχή διατηρεί 
επιφυλάξεις ως προς τα συμπεράσματα της αυτοψίας, καθώς το δασαρχείο δεν 
αναφέρθηκε αναλυτικά στις λοιπές υπηρεσίες και δραστηριότητες επιχειρηματικού 
χαρακτήρα που παρέχονται στον «χώρο αναψυχής» (και για τις οποίες είχε 
ενημερωθεί με το σχετικό αρ. 3 έγγραφο της Αρχής), όπως είναι η έναντι αντιτίμου 
εναέριες διαδρομές, το «bungee - τραμπολίνο» και η δράση τοξοβολίας, ούτε 
αναφέρθηκε στη φιλοξενία κοινωνικών εκδηλώσεων.  
 
Επίσης, η Αρχή επιφυλάσσεται ως προς την άποψη της Δ/νσης Αισθητικών Δασών, 
Δρυμών και Θήρας (πρώην υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων - ΥΠΑΑΝΤ), όπως διατυπώνεται στο υπ’ αρ. πρωτ. 96440/409/27-7-09 
έγγραφό της προς τη Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου 
Εσωτερικών (ΥΠΕΣ)10, ότι οι δραστηριότητες τραμπολίνο και paint ball 

                                                 
4 Μάλιστα, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας (σελ. 2, Δ.9) του «χώρου αναψυχής» που αποτελεί 
παράρτημα της μελέτης, στον χώρο διατίθενται αναψυκτικά και νερό «όχι όμως με σκοπό το κέρδος». 
5 Προερχόμενα από αυτοψία του δασαρχείου Καπανδριτίου, έγγραφα μεταξύ υπηρεσιών και εταιρείας, 
υπόμνημα εταιρείας προς την Αρχή και στοιχεία (κείμενα, χάρτες, φωτογραφίες) που δημοσιοποιήθηκαν 
από την εταιρεία στον διαδικτυακό τόπο «http:***». 
6 Βλ. http://***/orario.html (πρόσβαση στις 23-6-08, 9-6-09, 13-10-09, 4-8-10) 
7 Βλ. http://***/party.html και http://***/koino.html (πρόσβαση στις 23-6-08, 9-6-09, 13-10-09, 4-8-10). 
Σύμφωνα με την πρώτη ιστοσελίδα, η χρήση του χώρου για παιδικές γιορτές ήταν αρχικά άνευ χρέωσης 
(πρόσβαση στις 9-6-09 και 13-10-09), πλέον όμως απαιτείται καταβολή εισητηρίου εισόδου (πρόσβαση 
στις 4-8-10). 
8 Βλ. http://***/orario.html (πρόσβαση στις 4-8-10). 
9 Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 1790/88 (όπως η παρ. αντικαταστάθηκε από την παρ. 7 
άρθρου 31 του ν. 2040/02), είναι δυνατή η καθιέρωση εισιτηρίου εισόδου επίσκεψης σε «χώρους 
υπαίθριας αναψυχής αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας», μετά από σχετική Υπουργική Απόφαση που 
θα ρυθμίζει τον τρόπο, τη διαδικασία, την τιμή και τη διάθεση του προϊόντος του εισιτηρίου καθώς και 
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 
10 Το έγγραφο της υπηρεσίας του ΥΠΑΑΝΤ αποτελεί απάντηση σε ερώτημα της Κοινότητας Μαλακάσας 
(υπ’ αρ. πρωτ. 870/27-8-08) προς τη Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Ανατολικής Αττικής 
της Περιφέρεια Αττικής. Το ερώτημα είχε διαβιβαστεί από την υπηρεσία της Περιφέρειας (υπ’ αρ. πρωτ. 
08/ΔΤΑ/18446/14-10-08) στην εν λόγω υπηρεσία του ΥΠΕΣ και διαβιβάστηκε εκ’ νέου (υπ’ αρ. πρωτ. 
71886/23-1-09) από την τελευταία στο ΥΠΑΑΝΤ. Το έγγραφο του ΥΠΑΑΝΤ διαβιβάστηκε από την 
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(χρωματοσφαίριση) καλύπτονται από την έγκριση της σχετικής δασοτεχνικής μελέτης 
οργάνωσης του «χώρου αναψυχής», καθώς: α) αρμόδια για την έγκριση της εν λόγω 
μελέτης και, ως εκ’ τούτου, για τις όποιες διευκρινίσεις περί του αντικειμένου της 
εγκρίσεως αυτής είναι η Δ/νση Δασών της Περιφέρειας Αττικής11 και β) η εγκεκριμένη 
μελέτη δεν περιλαμβάνει αναφορά στις δραστηριότητες τραμπολίνο και paint ball. 
 
Β. Δεδομένου ότι, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, στον εν λόγω «χώρο αναψυχής» 
γίνεται διάθεση ειδών όπως νερό, καφές, αναψυκτικά, παγωτά, ο Συνήγορος του 
Πολίτη επισημαίνει ότι η Κοινότητα Μαλακάσας διαθέτει εκ του νόμου (ν. 3463/06 
άρθρο 80) αρμοδιότητα να εξετάσει εάν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις 
προκειμένου να χορηγήσει στον «χώρο αναψυχής» άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 
είτε για Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος - ΚΥΕ είτε για Στεγασμένο ή 
Υπαίθριο Χώρο Εκδηλώσεων – Σ/ΥΧΕ12, καθώς και να προβεί στις προβλεπόμενες 
από τις ίδιες διατάξεις ενέργειες σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι ο «χώρος 
αναψυχής», αν και οφείλει, δεν διαθέτει κάποια εκ των αδειών αυτών. Σχετικά με την 
περίπτωση αδειοδότησης του «χώρου αναψυχής» ως Σ/ΥΧΕ, επισημαίνεται η 
πρόσφατη διασαφήνιση με Υπουργική Απόφαση της συμπερίληψης των κάθε 
μορφής υπαίθριων χώρων που φιλοξενούν κοινωνικές εκδηλώσεις στα ΚΥΕ με 
τον ειδικότερο προσδιορισμό τους ως Σ/ΥΧΕ. 13 Πάντως, προϋπόθεση για την 
χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ ή Σ/ΥΧΕ στον «χώρο αναψυχής» είναι 
η έγκριση των δραστηριοτήτων αυτών βάσει των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας 
(ιδίως ΥΑ Υφ. Γεωργίας αρ. 66102/970/95).14 
Γ. Σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 96440/409/27-7-09 έγγραφο της Δ/νσης Αισθητικών 
Δασών, Δρυμών και Θήρας, η εν λόγω υπηρεσία θεωρεί ότι η απόφαση της Δ/νσης 
Δασών Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η δασοτεχνική μελέτη του 
«χώρου αναψυχής» αποτελεί παράλληλα και άδεια λειτουργίας. 
                                                                                                                                            
υπηρεσία του ΥΠΕΣ (υπ’ αρ. πρωτ. 56436/16-9-09) στην υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, η οποία με 
τη σειρά της το διαβίβασε (υπ’ αρ. πρωτ. 08/ΔΤΑ/15918/24-9-09) στην Κοινότητα Μαλακάσας. 
11 Σύμφωνα με την ΥΑ Υφ. Γεωργίας αρ. 66102/970/95 (ΦΕΚ 170/Β'/95), όπως ισχύει, Γ’ 1. Βλ. και 
επισήμανση περί αρμοδιότητας της εν λόγω υπηρεσίας της Περιφέρειας να εγκρίνει τη μελέτη σε υπ’ αρ. 
πρωτ. 104759/3106/2-7-03 έγγραφο των Δ/νσεων Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας και 
Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του τότε Υπουργείου Γεωργίας προς τους 
ενδιαφερόμενους για τη δημιουργία του «χώρου αναψυχής». 
12 Βάσει των διδαγμάτων της κοινής πείρας, διάθεση και κατανάλωση τουλάχιστον των 
προαναφερθέντων ειδών γίνεται κατά τη διάρκεια κοινωνικών εκδηλώσεων, όπως παιδικά πάρτι. 
Άλλωστε, στην περίπτωση της συγκεκριμένης επιχείρησης, δυνατότητα επιλογής μενού catering 
υπάρχει μέσω της ιστοσελίδας http://***/contact.php (πρόσβαση στις 4-8-10).  
13 Συγκεκριμένα, με την ΥΑ υπ’ αρ. ΥΓ1-28529/24-9-09 (ΦΕΚ 2077/Β’/25-9-09) προστέθηκε το εδάφιο γ’ 
στην παρ. 3 άρθρο 40 της υπ’ αρ. Α1β/85577/83 (ΦΕΚ 526/Β’/24-9-83) Υγειονομικής Διάταξης. Η 
συμπλήρωση έγινε μετά από σχετική πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη προς τον Υπουργό Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο διερεύνησης άλλων υποθέσεων. Στο εδάφιο γ’ ορίζεται, μεταξύ 
άλλων, ότι: «’Στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων’ είναι οι χώροι στους οποίους κατά τη 
διάρκεια πάσης φύσεως εκδηλώσεων προσφέρονται τρόφιμα ή ποτά που προβλέπονται στα άρθρα 37, 
38, 39 τα οποία παρασκευάζονται και προετοιμάζονται σε άλλους χώρους που διαθέτουν την 
απαιτούμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας (εργαστήρια τροφίμων κ.λ.π.) και μεταφέρονται στους εν 
λόγω χώρους για σερβίρισμα και τελική διάθεση. Οι χώροι αυτοί αδειοδοτούνται σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 80 του ν. 3463/2006 ως Στεγασμένοι ή Υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων. Τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται, είναι όμοια με αυτά που υποβάλλονται, στην αρμόδια αρχή, για τα 
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. […]». 
14 Σύμφωνα με την ΥΑ Υφ. Γεωργίας αρ. 66102/970/95 (ΦΕΚ 170/Β/95), Δ’ περ. 15, «Επιτρέπεται η 
εγκατάσταση μικρών ξύλινων λυομένων οικημάτων που θα χρησιμοποιούνται σαν αναψυκτήρια, μη 
επιτρεπομένης της λειτουργίας τους μετά τη δύση του ηλίου ή σε καθαρά επιχειρηματική βάση. (Απλή 
διάθεση αναψυκτικών, σάντουιτς κ.λ.π. για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών του χώρου αναψυχής). Τα 
έσοδα από αυτή τη δραστηριότητα θα κατατίθενται στο Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών [ενν. το Κεντρικό Ταμείο 
Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών του ΥΠΑΑΝΤ].». Επίσης, στην ίδια ΥΑ, Ε’ περ. 2, «Για εγκατάσταση 
οικημάτων που θα λειτουργούν σαν περίπτερα - αναψυκτήρια σε επιχειρηματική βάση είναι απαραίτητο 
να κινείται η διαδικασία του άρθρ. 51 του Ν. 998/79.». Το άρθρο 51 του ν. 998/79 αναφέρεται σε 
τουριστικές εγκαταστάσεις εντός δασών ή δασικών εκτάσεων. 
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Ο Συνήγορος του Πολίτη προέβη σε εξέταση των ακόλουθων διατάξεων της δασικής 
νομοθεσίας που αφορούν τους χώρους «διημέρευσης και υπαίθριας αναψυχής»: 
 

1.) ν. 1790/88, άρθρο 21, παρ. 3 (όπως η παρ. 3 αντικαταστάθηκε από την παρ. 7 άρθρου 31 του ν. 
2040/92), περ. δ’: «Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη δημιουργία χώρων διημέρευσης (πικ-νικ) και 
γενικά χώρων υπαίθριας αναψυχής στα δάση και τις δασικές εκτάσεις της χώρας [...].» 

 
2.) ΥΑ Υφ. Γεωργίας αρ. 66102/970/95 (ΦΕΚ 170/Β'/95, διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 330/Β΄/95): 

«Καθορίζουμε τις πιο κάτω διαδικασίες για τη δημιουργία χώρων διημέρευσης και υπαίθριας 
αναψυχής στα δάση και τις δασικές εκτάσεις της χώρας [...] κατ' εφαρμογή του άρθρου 31 παρ. 7δ 
του Ν. 2040/1992. [...]:  
[...] 
Γ' Οργάνωση χώρων διημέρευσης και υπαίθριας αναψυχής σε δάση και δασικές εκτάσεις που 
ανήκουν στην κυριότητα ή διακατοχή Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή στην 
κυριότητα Φυσικών Προσώπων.  
 
1. Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και τα Φυσικά Πρόσωπα, τα οποία διαθέτουν 
νόμιμα αναγνωρισμένα δικαιώματα κυριότητας ή διακατοχής δασών ή δασικών εκτάσεων, δύνανται 
να οργανώνουν χώρους υπαίθριας αναψυχής εντός αυτών, με ίδια δαπάνη.  
Η οργάνωση των χώρων αυτών από τα Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα γίνεται επί τη βάσει μελέτης 
οργάνωσης του χώρου για υπαίθρια αναψυχή στην οποία υποβάλλει το ενδιαφερόμενο Νομικό ή 
Φυσικό Πρόσωπο στην αρμόδια Δασική Αρχή προκειμένου να εγκριθεί από τον περ/κό Δ/ντή κατά 
τα καθορισμένα. Στην έγκριση του περ/κού Δ/ντή θα ορίζονται και οι όροι και οι προϋποθέσεις 
εκτέλεσης των έργων καθώς και οι διαδικασίες επίβλεψής τους. [...]» 

 
Βάσει των διατάξεων αυτών, η Αρχή θεωρεί ότι η υπ’ αρ. πρωτ. 10438/1342/14-6-04 
απόφαση της Δ/νσης Δασών Περιφέρειας Αττικής αποτελεί έγκριση της μελέτης 
οργάνωσης του «χώρου αναψυχής» από πλευράς δασικής νομοθεσίας και 
μόνον, χωρίς η απόφαση αυτή να αποτελεί, σε καμία περίπτωση, άδεια 
λειτουργίας του «χώρου» για την παροχή υπηρεσιών. Επομένως, ο Συνήγορος 
του Πολίτη συμφωνεί α) με τη Δ/νση Δασών της Περιφέρειας, που, στη σχετική αρ. 7 
απάντησή της προς την Αρχή, υποστηρίζει ότι: «Η έγκριση της μελέτης δεν αποτελεί 
και άδεια λειτουργίας, που δεν είναι άλλωστε αρμοδιότητα της Δασικής Υπηρεσίας» 
και β) με τη διατύπωση, στη σχετική αρ. 8 απάντηση του Δασαρχείου Καπανδριτίου 
προς την Αρχή, ότι «Ως προς την άδεια λειτουργίας του ως επιχείρηση να φροντίσει 
[ενν. «η Δ/νση της ‘***’»] να την εξασφαλίσει από τις αρμόδιες υπηρεσίες» 
 
Δ. Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε και τις ενέργειες της Διοίκησης αναφορικά με την 
αδειοδότηση και τον έλεγχο της ασφάλειας των εγκαταστάσεων ψυχαγωγίας - 
«περιπέτειας» του «χώρου αναψυχής», καθώς η αναφορά του κ. *** έκανε λόγο και 
για ατύχημα σε άτομο που πραγματοποιούσε εναέρια διαδρομή. Για το θέμα της 
αδειοδότησης της λειτουργίας των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων ψυχαγωγίας, η 
Δ/νση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας διατύπωσε στο υπ’ αρ. πρωτ. 
96440/409/27-7-09 έγγραφό της την άποψη ότι: «Η 66102/970/95 Απόφαση Υφ. 
Γεωργίας δεν προβλέπει διαδικασία αδειοδότησης από τον οικείο Ο.Τ.Α., καθότι η 
οργάνωση των χώρων διημέρευσης και υπαίθριας αναψυχής σε δάση και δασικές 
εκτάσεις από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα των 
οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Ακολούθως, η Δ/νση Οργάνωσης & 
Λειτουργίας ΟΤΑ του ΥΠΕΣ, με το υπ’ αρ. πρωτ. 56436/16-9-09 έγγραφό της προς 
την Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας 
Αττικής επεσήμανε ότι: «[…] ύστερα από το σχετικό [ενν. το προαναφερθέν] έγγραφο 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο οποίο απευθύνθηκε η υπηρεσία μας 
[ενν. με το υπ’ αρ. πρωτ. 71886/23-1-09 έγγραφό της] μετά από σχετικό ερώτημά 
σας, αποσαφηνίζεται πλήρως το νομικό καθεστώς βάσει του οποίου λειτουργεί η 
ανωτέρω εταιρεία και ως εκ’ τούτου ουδεμία αρμοδιότητα έχει η Κοινότητα 



 
 

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 

 

 7

Μαλακάσας, αφού οι δραστηριότητες του συγκεκριμένου Πάρκου Αναψυχής [ενν. οι 
«εναέριες διαδρομές, flying fox, τραμπολίνο και paint ball» που αναφέρονταν στο υπ’ 
αρ. πρωτ. 71886/23-1-09 έγγραφο της υπηρεσίας του ΥΠΕΣ] δεν υπάγονται στις 
διατάξεις του άρθρου 81 του Κ.Δ.Κ. […]». Μετά και από αυτή την άποψη της 
υπηρεσίας του ΥΠΕΣ συνεχίζεται, για πέμπτο έτος, η λειτουργία των 
εγκαταστάσεων ψυχαγωγίας – «περιπέτειας» του «χώρου αναψυχής» 
(εναέριες διαδρομές, «bungee - τραμπολίνο», δράση τοξοβολίας), χωρίς 
έλεγχο και αδειοδότηση ως προς την ασφάλειά τους από τη Διοίκηση. 
 
Σύμφωνα με το ν. 3463/06, άρθρο 81: «Για την εγκατάσταση και λειτουργία […] 
ψυχαγωγικών παιδειών (λούνα - παρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο κ.λπ.) 
απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από τον […] πρόεδρο της Κοινότητας με τη 
διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του προηγούμενου άρθρου [ενν. το άρθρο 
80 για τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος] και εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις των οικείων διατάξεων που διέπουν αυτά.»15. Με το ΠΔ 12/05 (ΦΕΚ 
10/Α’/18-1-05), άρθρο 6 παρ. 3, που ισχύει μεταβατικά και μέχρι νεοτέρας 
κανονιστικής ρυθμίσεως για θέματα ψυχαγωγικών παιδειών16, ορίζονται κατά 
περίπτωση ειδικά δικαιολογητικά για την «χορήγηση άδειας εγκατάστασης και 
λειτουργίας κάθε φύσεως ψυχαγωγικών παιχνιδιών», όπως (περ. γ’) «βεβαίωση 
μηχανικού διπλωματούχου ανώτατης σχολής για την καλή εγκατάσταση και 
λειτουργία των παιχνιδιών». 17 
 
Έχοντας υπόψη: α) τις συνταγματικές διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες το Κράτος 
μεριμνά για την υγεία των πολιτών, σε συνδυασμό με το δικαίωμα του καθενός 
για απόλυτη προστασία της ζωής του και της υγείας του που τελεί υπό την 
εγγύηση του Κράτους και διασφαλίζεται από τα όργανά του (άρθρο 5 παρ. 2 και 
5, άρθρο 21 παρ. 3 και άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος), β) τις διατάξεις του ν. 
3463/06 και του ΠΔ 12/05 που προαναφέρθηκαν και δεν ορίζουν περιοριστικά τα 
είδη ψυχαγωγικών παιδειών – παιχνιδιών που αδειοδοτούνται και ελέγχονται από 
τον οικείο ΟΤΑ και γ) συνεκτιμώντας το γεγονός ότι δεν υφίσταται μέχρι σήμερα 
ειδικότερη νομοθεσία που να ρυθμίζει θέματα αδειοδότησης και ασφάλειας για 
εγκαταστάσεις, δραστηριότητες και εξοπλισμό «περιπέτειας» (όπως, εναέριες 
διαδρομές – flying fox κ.τ.λ.), ο Συνήγορος του Πολίτη εκτιμά ότι η Κοινότητα 
Μαλακάσας διαθέτει, βάσει των κανόνων και διατάξεων του δικαίου που 
αναφέρθηκαν, αρμοδιότητα αδειοδότησης και ελέγχου, από απόψεως 
                                                 
15 Βλ. και άρθρο 75 ίδιου νόμου, ΙΙ: «Οι Δήμοι και οι Κοινότητες ασκούν, σε τοπικό επίπεδο, κρατικού 
χαρακτήρα αρμοδιότητες, οι οποίες τους έχουν ανατεθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, 
σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Οι αρμοδιότητες αυτές είναι, ειδικότερα, οι ακόλουθες: […] 16. Η 
χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας […] διάφορων ψυχαγωγικών 
δραστηριοτήτων, όπως λούνα πάρκ, τσίρκο, πίστες αυτοκινητιδίων, μουσικών συναυλιών και άλλων 
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και ο έλεγχος 
τήρησης των σχετικών διατάξεών της.» 
16 Δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 3377/05. Η έκδοση νέου ΠΔ για θέματα ψυχαγωγικών 
παιδειών προβλέπεται με το άρθρο 1 παρ. 12 του ν. 2323/95 (όπως το άρθρο 1 αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 1 του ν. 3377/05). Η κατάργηση διατάξεων του ΠΔ 12/05, που έλαβε χώρα με το άρθρο 8 του 
ΠΔ 254/05, δεν αφορά τα θέματα ψυχαγωγικών παιδειών. 
17 Σύμφωνα με το ΠΔ 12/05, άρθρο 6 παρ. 3 περ. β’, για την αδειοδότηση απαιτείται και γνωμάτευση 
του Συμβουλίου «περί θεάτρων και κινηματογράφων», «αν πρόκειται για λούνα - πάρκ, τσίρκο, 
συναυλίες, πίστες αυτοκινητιδίων, επιδείξεις (όπως το ελαστικό σάλτο) και λοιπές παρεμφερείς 
εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, για την καταλληλότητα των χώρων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού». 
Επομένως, κατά την Αρχή, η αρμοδιότητα του εν λόγω Συμβουλίου να γνωμοδοτήσει σχετικά με τις 
ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού τους, στον 
«χώρο αναψυχής» στη Μαλακάσα επαφίεται στην τεχνική κρίση της Διοίκησης. Πάντως, σύμφωνα με 
την υπ’ αρ. 635/4-2-08 απόφαση του Νομάρχη Αν. Αττικής, στη σύνθεση του πρωτοβάθμιου 
Συμβουλίου «περί θεάτρων και κινηματογράφων» περιλαμβάνεται και μηχανικός ως μέλος (βλ. ΚΥΑ αρ. 
7004/15/7λβ της 21/23-9-92 - ΦΕΚ 576/Β’, άρθρο 1 παρ. 1). 
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ασφάλειας, των εγκαταστάσεων ψυχαγωγίας – «περιπέτειας» 
(συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού τους) που λειτουργούν στον «χώρο 
αναψυχής», δεδομένου ότι οι δράσεις που σχετίζονται με τις συγκεκριμένες 
εγκαταστάσεις αποτελούν, βάσει του επιδιωκόμενου σκοπού τους, ψυχαγωγική 
παιδειά. Ως εκ τούτου, η αντίθετη άποψη της προαναφερθείσας υπηρεσίας του 
ΥΠΕΣ, όπως διατυπώθηκε στο έγγραφό της προς την υπηρεσία της Περιφέρειας 
Αττικής, εμπεριέχει εσφαλμένη αιτιολογία καθώς βασίζεται σε ερμηνεία διατάξεων 
που δεν αφορούν το πεδίο αρμοδιότητας του ΥΠΕΣ και υπάγονται στη δασική 
νομοθεσία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η υπηρεσία του ΥΠΕΣ δεν έλαβε υπόψη 
της τις ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα ψυχαγωγικών παιδειών και οι 
οποίες σαφώς εμπίπτουν στο δικό της πεδίο αρμοδιότητας.18 
 
E. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Οινοφύτων (σχετικά αρ. 14 και 21), ενημέρωσε την 
Αρχή μετά από αυτοψία ότι για τον «Υπαίθριο χώρο αναψυχής σε Δάσος» υπάρχει 
Βεβαίωση Ενεργητικής Πυρασφάλειας σε ισχύ (έως τις 7-7-2010) και ότι αυτός 
«διαθέτει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας». 
 
 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
Ο Συνήγορος του Πολίτη, ολοκληρώνοντας τη διαμεσολάβησή του για την υπόθεση, 
γνωστοποιεί στους αποδέκτες του παρόντος τα συμπεράσματα της έρευνάς του και 
παρακαλεί για τις αρμόδιες ενέργειες των υπηρεσιών της Διοίκησης και τη 
σχετική εντός ευλόγου χρόνου ενημέρωση της Αρχής. Επίσης, κατά την έρευνά 
του διαπίστωσε ότι υφίσταται ευδιάκριτη ανάγκη νομοθετικής παρέμβασης της 
πολιτείας για τη ρύθμιση των ζητημάτων που άπτονται της λειτουργίας των φορέων 
που παρέχουν υπηρεσίες ψυχαγωγίας – «περιπέτειας». Για το λόγο αυτό, η Αρχή 
προτείνει στα αρμόδια υπουργεία να εξετάσουν άμεσα – καθώς τίθενται και 
θέματα ασφαλείας – την περίπτωση ανάληψης μιας τέτοιας νομοθετικής 
πρωτοβουλίας. Σ’αυτήν την κατεύθυνση και ειδικά για τις περιπτώσεις των 
προαναφερθεισών δραστηριοτήτων εντός δασικών ή άλλων περιβαλλοντικά 
προστατευόμενων εκτάσεων, η Διοίκηση θα μπορούσε ενδεχομένως να αξιοποιήσει 
την χρονική συγκυρία εκπόνησης των νομοσχεδίων για την «Χρηματοδότηση 
Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και 
άλλες διατάξεις»19 ή / και για την «Προστασία της βιοποικιλότητας»20  
 
Άποψη του Συνηγόρου του Πολίτη είναι ότι η προτεινόμενη ρύθμιση θα πρέπει να 
αποσκοπεί: 
 

α) στη διευκρίνιση των επιτρεπόμενων ψυχαγωγικών δράσεων (με σαφή 
αναφορά αν θα μπορούν να είναι και επιχειρηματικές) σε δάση, δασικές 
εκτάσεις και λοιπές περιβαλλοντικά προστατευόμενες περιοχές καθώς και 
των προϋποθέσεων για την άσκησή τους,  
β) στην καθιέρωση τεχνικών προδιαγραφών και – ενδεχομένως – προτύπων 
ασφαλείας των εγκαταστάσεων και του σχετικού εξοπλισμού (η τήρησή των 

                                                 
18 Αντιθέτως, το υπ’ αρ. πρωτ. 11814/19-3-08 έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας του ΥΠΕΣ προς την 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανέφερε για άλλη υπόθεση, ότι: «[…] το ψυχαγωγικό παιχνίδι 
PAINTBALL […] εμπίπτει στην κατηγορία των ψυχαγωγικών παιδειών που διέπονται από τις ρυθμίσεις 
του Π.Δ. 12/2005. Για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής απαιτείται η κατοχή άδειας […] και 
εγκατάστασης και λειτουργίας η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 81 του Κ.Δ.Κ. με τη διαδικασία 
που προβλέπεται στο άρθρο 80 αυτού.». 
19 Βλ. http://www.opengov.gr/minenv/wp-content/uploads/downloads/2010/07/ns_prasino_tameio.pdf. 
20 Βλ. http://www.opengov.gr/minenv/wp-content/uploads/downloads/2010/07/Sxedio_Nomou_ 
Viopoikilotita.pdf. 
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οποίων ενδεχομένως να αποτελεί προϋπόθεση για την αδειοδότηση των 
δράσεων),  
γ) στη διερεύνηση της δυνατότητας ανάθεσης σε υφιστάμενο φορέα του 
Δημοσίου της αρμοδιότητας για την αδειοδότηση της λειτουργίας και, 
ενδεχομένως, τον τεχνικό έλεγχο και τη χορήγηση βεβαίωσης ελέγχου ως 
προς την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και του σχετικού εξοπλισμού των 
δράσεων «περιπέτειας» (ή, εναλλακτικά, να υπάρξει μέριμνα ώστε ο ΕΛΟΤ 
ΑΕ να αποκτήσει την αναγκαία τεχνογνωσία και υλικοτεχνική υποδομή για να 
ελέγχει και να χορηγεί βεβαιώσεις ελέγχου βάσει των ισχυόντων επίσημων 
προτύπων ασφαλείας για ανάλογες δράσεις «περιπέτειας», όπως το ΕΝ 
15567-1), καθώς και 
δ) σε κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια. 

 
Τέλος, δεδομένου ότι για την καθιέρωση εισιτηρίου εισόδου επίσκεψης σε «χώρους 
υπαίθριας αναψυχής αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας» προβλέπεται21 η έκδοση 
Υπουργικής Απόφασης (πλέον του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής) που θα ρυθμίζει τον τρόπο, τη διαδικασία, την τιμή και τη 
διάθεση του προϊόντος του εισιτηρίου καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, ο 
Συνήγορος του Πολίτη προτείνει να ρυθμιστεί νομοθετικά η υποχρέωση 
διάθεσης μέρους του προϊόντος του εισιτηρίου των παραπάνω «χώρων 
υπαίθριας αναψυχής» στους «πράσινους πόρους» του «Πράσινου Ταμείου», 
για την ενίσχυση του σκοπού του υπό θέσπιση δημόσιου φορέα (βλ. σχετικό 
νομοσχέδιο που προαναφέρθηκε, ιδίως άρθρα 3, 4 και 5). 
 

 
         Ευαγγελία Μπαλλά 
 
 
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη 

 
 
Ειδ. Επιστήμονας: Ε. Τσακιράκης 

 *** 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
1. ***, 

Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 
Αμαλιάδος 17, 115 23, Αθήνα. 
 

2. ***, 
Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
Βασ. Σοφίας 15, 106 74, Αθήνα. 

 
3. ***, 

Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 
Νίκης 5 - 7, Πλατεία Συντάγματος, 
101 80, Αθήνα. 

 
                                                 
21 Με την παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 1790/88 (όπως η παρ. αντικαταστάθηκε από την παρ. 7 άρθρου 
31 του ν. 2040/02). 
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4. ***, 
Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, Αμαλιάδος 17, 115 23, Αθήνα. 

 
5. ***, 

Ειδικός Γραμματέας Δασών, 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 
Χαλκοκονδύλη 31, 
104 32, Αθήνα. 

 
6. ***,  

Γενική Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος,  
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 
Χαλκοκονδύλη 31, 101 64, Αθήνα. 

 
7. ***, 

Προϊσταμένη Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α., 
Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
Σταδίου 27, 101 83, Αθήνα. 

 
8. ***, 

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, 
Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Α.Ε.,  
Αχαρνών 313, 111 45, Αθήνα. 

 
9. ***, 

Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Αττικής, 
Κατεχάκη 56, 115 25, Αθήνα. 

 
10. ***, 

Πρόεδρος Κοινότητας Μαλακάσας, 
190 11, Μαλακάσα Αττικής. 

 
11. ***, 

Προϊστάμενος Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ανατ. Αττικής, 
Περιφέρεια Αττικής, 
Λεωφ. Σπάτων 65, 153 44, Γέρακας Αττικής. 

 
12. ***, 

Προϊστάμενος Δ/νσης Δασών, 
Περιφέρεια Αττικής,  
Λ. Μεσογείων 239, 154 51, Αθήνα. 

 
13. ***, 

Προϊστάμενος Δ/νσης Δασών Ανατολικής Αττικής, 
Περιφέρεια Αττικής, 
Αγίου Ιωάννου 65 και Ελευθερίας 2,  
153 42, Αγία Παρασκευή Αττικής. 

 
14. ***, 

Δασάρχης Καπανδριτίου, 
Δασαρχείο Καπανδριτίου, 
190 14, Καπανδρίτι Αττικής. 
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15. ***, 

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ανάπτυξης, 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής, 
17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, 153 51, Παλλήνη Αττικής.  

 
16. ***, 

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, 
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. 
Θησέως 7, 176 76, Καλλιθέα. 

 
17. ***, 

Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Οινοφύτων, 
25ης Μαρτίου 17, 320 11, Οινόφυτα Βοιωτίας. 

 
18. κ. *** 
 
19. «*** Α.Ε.» 
 
20. κ. *** 


