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Το ΠΕΡιΒαλλοΝ και Η ΠοιοΤΗΤα ζΩΗσ σΕ σΥΝθΗκΕσ  
ΔΗμοσιοΝομικΗσ κΡισΗσ: οι θΕσμικΕσ μΕΤαΡΡΥθμισΕισ  
σΕ κλιμα οικοΝομικΗσ αΒΕΒαιοΤΗΤασ 

εύαΓΓελια Μπαλλα
Βοηθός Συνήγορος

Το 2010 παρουσιάστηκε στην Ελλά-
δα η μεγαλύτερη δημοσιονομική κρί- 
ση στη μεταπολεμική περίοδο. Οι 
δύο βασικές συνιστώσες της κρίσης 
αυτής, το υψηλό ποσοστό του ελ-
λείμματος και του δημόσιου χρέους 
επί του ΑΕΠ οδήγησαν στην ανάγκη 
μείωσης των δημόσιων δαπανών και  
αύξησης των έμμεσων (κυρίως) φό-
ρων, μέτρα που έφεραν την ελληνι-
κή οικονομία σε συνθήκες πρωτο-
φανούς ύφεσης. 

Η δημοσιονομική κρίση  
και η υφεσιακή τροχιά  
της ελληνικής οικονομίας  
έχουν προφανείς επιπτώσεις  
σε όλο το φάσμα των υποθέσεων  
που διερευνά ο Κύκλος  
Ποιότητας Ζωής. 
Έτσι, οι διαχρονικές διαπιστώσεις 
του Συνηγόρου του Πολίτη  
(ΣτΠ) για πάγιες αδυναμίες  
της διοίκησης, κυρίως αυτές  
που αφορούν την υποστελέχωση  
των υπηρεσιών και την ανεπάρκεια 

πόρων, καθίστανται στην παρούσα 
συγκυρία περισσότερο επίκαιρες 
από ποτέ. 

Οι κυριότερες εκφάνσεις των επιπτώ-
σεων της οικονομικής κρίσης στο  
πεδίο της προστασίας του περιβάλ-
λοντος και της ποιότητας ζωής αφο-
ρούν: 

• την ανεπάρκεια κονδυλίων για 
την αποζημίωση λόγω απαλλοτρίω-
σης ή μακροχρόνιας δέσμευσης ιδι-
οκτησιών με σκοπό τη δημιουργία ή 
την αύξηση των κοινωφελών/κοινο-
χρήστων χώρων, την προστασία της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και τη δη-
μιουργία έργων υποδομής·

• τη μείωση των δημόσιων δαπανών  
για την προστασία του περιβάλλο-
ντος και τη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των πολιτών (κατεδαφίσεις αυ- 
θαιρέτων, δημιουργία έργων περι-
βαλλοντικής υποδομής κ.ά.)· 

• τη μείωση ιδιωτικών δαπανών, κυρί-
ως από βιομηχανίες και επιχειρήσεις, 
για την εισαγωγή και τη χρήση τεχνο-

λογιών φιλικών προς το περιβάλλον 
και τη συνεπή τήρηση των εγκεκριμέ-
νων περιβαλλοντικών όρων·

• την έλλειψη οικονομικών πόρων 
για την αντιμετώπιση χρόνιων ανα-
γκών στη στελέχωση των δημόσιων 
υπηρεσιών (πολεοδομίες, εφορείες 
αρχαιοτήτων κ.ά.) και στην παροχή 
υλικοτεχνικής υποδομής, προκειμέ- 
νου να ανταποκριθούν αποτελεσμα- 
τικά στα ελεγκτικά και κυρωτικά τους  
καθήκοντα. 

Παράλληλα, τη χρονιά αυτή προω-
θήθηκαν πολλές θεσμικές ρυθμί-
σεις, με σημαντικότερη αυτή της δι- 
οικητικής μεταρρύθμισης, που ανα-
διατάσσει τα επίπεδα της τοπικής 
(πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι- 
ας) και της αποκεντρωμένης διοίκη-
σης διευρύνοντας σημαντικά τις αρ-
μοδιότητες της πρώτης, ιδίως στον 
τομέα του περιβάλλοντος και της 
ποιότητας ζωής. 
Με δεδομένες τις παραπάνω διαπι-
στώσεις και σε περιβάλλον οικονο-
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λότερες στην ΕΕ κατά κεφαλήν δη- 
μόσιες δαπάνες για την προστασία 
του περιβάλλοντος, προβάλλεται 
δυ σοίωνη. 

μια χώρα που μέχρι σήμερα είχε επι- 
δείξει φτωχές περιβαλλοντικές επι-
δόσεις, υψηλό αριθμό περιβαλλοντι- 
κών παραβάσεων και από τις χαμη-

μικής αβεβαιότητας, η δυνατότητα 
δημιουργίας συνθηκών και προϋπο- 
θέσεων για τη βελτίωση της ποιότη- 
τας ζωής και του περιβάλλοντος, σε  

άρα οφείλουν να λειτουργούν προς 
την κατεύθυνση της επίσπευσης των  
διαδικασιών αυτών και όχι να καθυ-
στερούν αδικαιολόγητα στην εξέτα- 
ση των αιτημάτων των υποψήφιων  
επενδυτών ΑΠΕ (υπόθεση 126395/ 

2010).

Εγκατάσταση Φ/Β στην Κρήτη. Η αρ- 
χαιολογική υπηρεσία αρνήθηκε να 
χορηγήσει σε επενδυτή του οποίου  
η αίτηση απορρίφθηκε τα στοιχεία των  
θετικών γνωμοδοτήσεών της. Αυτό τε- 
λικά επιτεύχθηκε μετά την παρέμ βα-
ση του ΣτΠ (υπόθεση 21311/ 2009).

Ως προς το θέμα των ημιυπαίθριων 
χώρων, μετά την αναστολή εφαρ-
μογής του προηγούμενου νόμου, το 
υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργει-
ας και Κλιματικής Αλλαγής (υΠΕΚΑ), 
επανήλθε στο ζήτημα της «ρύθμι-
σης» αυτών των χώρων με τη δημοσί-
ευση του Ν. 3843/2010. Με τον νόμο 
αυτόν επιχειρείται η αντιμετώπιση του 
«φαινομένου» της μετατροπής των  
ημιυπαίθριων, υπογείων και άλλων 
χώρων σε χώρους κύριας χρήσης και  
η αποκατάσταση της περιβαλλοντικής  
βλάβης που έχει επιφέρει η αντίστοι-
χη αύξηση της δόμησης στις περιοχές 
όπου βρίσκονται τα ακίνητα αυτά. 

κνύουν δυσλειτουργίες στην εφαρ-
μογή των νόμων, αλλά και γενικότε-
ρα προβλήματα νομιμότητας.
Συγκεκριμένα, ο ΣτΠ δέχθηκε το 2010 
σημαντικό αριθμό καταγγελιών που 
αφορούν την εγκατάσταση φωτοβολ-
ταϊκών (Φ/Β) σταθμών, από τη διερεύ-
νηση των οποίων προκύπτει αδυναμία 
της διοίκησης να προβεί έγκαιρα στις 
απαραίτητες εγκρίσεις στο πλαίσιο 
της αδειοδοτικής διαδικασίας. Ενδει-
κτικές υποθέσεις που διερευνήθη-
καν είναι:

Εγκατάσταση Φ/Β σε εκτός σχεδίου  
περιοχές στη Θήρα, για την οποία 
το Πολεοδομικό Γραφείο Θήρας εί-
χε καθυστερήσει να χορηγήσει την 
«έγκριση εργασιών δόμησης μικρής  
κλίμακας». Μετά την επέμβαση του  
ΣτΠ το ζήτημα επιλύθηκε. Συγκεκρι- 
μένα, η Αρχή με έγγραφό της προς  
το Πολεοδομικό Γραφείο Θή ρας, 
το οποίο κοινοποίησε στο Γραφείο 
υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ- 
γειας και Κλιματικής Αλλαγής και 
στον Νομάρχη Κυκλάδων, επισήμα- 
νε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες που 
εμπλέκονται σε διαδικασίες αδειο-
δότησης έργων ΑΠΕ πρέπει να γνω-
ρίζουν ότι η επιτάχυνση ανάπτυξης 
των ΑΠΕ αποτελεί εθνικό στόχο και 

Το 2010 προωθήθηκε εμφατικά στον 
δημόσιο λόγο η ανάγκη για εγκαθί-
δρυση ενός νέου αναπτυξιακού μο-
ντέλου με επίκεντρο την «πράσινη 
ανάπτυξη», σε αντίθεση με το πεπε-
ρασμένο, κατά την άποψη αυτή, σύ-
στημα γης και οικοδομής στο οποίο 
στηρίχθηκε μεταπολεμικά η οικονο-
μική ανάπτυξη της χώρας. Δεν πρέπει 
ωστόσο να λησμονείται ότι το σύστη-
μα αυτό κληροδότησε μεν αρνητικά 
χαρακτηριστικά στο φυσικό και στο 
δομημένο περιβάλλον, αλλά συνδέ-
θηκε και με διαδικασίες που συνέβα-
λαν θετικά αφενός στην κοινωνική 
ενσωμάτωση και συνοχή, μέσα από 
τη δημιουργία έγγειων προσόδων και  
υπεραξιών που διανεμήθηκαν σε ευ- 
ρύτερα κοινωνικά στρώματα, και αφε- 
τέρου στη στήριξη της ελληνικής οι-
κονομίας σε κρίσιμες περιόδους. 
υπό το πρίσμα αυτό, η διερεύνηση 
των υποθέσεων αλλά και η προσε-
κτική ανάγνωση δύο βασικών νομο-
θετημάτων με ευθεία αναφορά τόσο  
στο επιχειρούμενο νέο πρότυπο της 
πράσινης ανάπτυξης όσο και στο κλα- 
σικό αναπτυξιακό μοντέλο, όπως εί-
ναι οι νέοι νόμοι για την επιτάχυνση 
της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πη- 
γών ενέργειας (ΑΠΕ) και για τη ρύθμι-
ση των ημιυπαίθριων χώρων, αναδει-

οικοΝομικΗ αΝαΠΤΥξΗ (ΒιΩσιμΗ;) και ΠΕΡιΒαλλοΝ: Το μΕΤΕΩΡο ΒΗμα 
Για ΤΗΝ αλλαΓΗ ΤοΥ αΝαΠΤΥξιακοΥ ΠΡοΤΥΠοΥ ΤΗσ ΧΩΡασ
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μη έγκαιρη έκδοση διευκρινιστικών 
εγκυκλίων, αλλά και την αδυναμία 
να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις οι 
οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στο νο- 
μοθετικό πλαίσιο. 

να προχωρήσουν στη ρύθμιση του-
λάχιστον μέχρι το τέλος του 2010. 
Από την εξέταση των υποθέσεων αυ- 
τών, τα προβλήματα που έχουν ανα-
δειχθεί μέχρι στιγμής αφορούν τη 

Κατά τη διάρκεια της υποβολής των 
σχετικών δηλώσεων, ο ΣτΠ δέχθη-
κε σχετικά μικρό αριθμό αναφορών, 
ανάλογο της μειωμένης προσέλευ-
σης των ιδιοκτητών που σκόπευαν 

δίων, ελέγχου των επιτρεπόμενων 
χρήσεων γης, αποσαφήνισης του κα- 
θεστώτος δόμησης σε οικισμούς και 
σε εκτός σχεδίου περιοχές. 
Οι αυθαίρετες κατασκευές αποτε-
λούν εκτεταμένο και διαχρονικό 
πρό βλημα για τον ΣτΠ. 

αυτοψίας, έκδοση και επιβολή προ-
στίμων, κατεδάφιση αυθαιρέτων). Τα 
αιτήματα των πολιτών αφορούν επί-
σης την επιτάχυνση της διαδικασίας 
σύνταξης των πράξεων εφαρμογής 
και γενικότερα θέματα έγκρισης και 
εφαρμογής των πολεοδομικών σχε-

Η ευρύτητα και κατ’ επέκταση η πο-
λυπλοκότητα των προβλημάτων που  
καλείται να επιλύσει καθημερινά ο 
Κύκλος Ποιότητας Ζωής αντανακλά-
ται και στο πλήθος των κατηγοριών 
και υποκατηγοριών στις οποίες ταξι-
νομούνται οι αναφορές των πολιτών, 
οι οποίες εντάσσονται σε τρεις βα-
σικές ενότητες: του οικιστικού, του  
φυσικού και του πολιτιστικού περι-
βάλλοντος. 
Η πιο εκτεταμένη θεματική κατηγο-
ρία είναι αυτή του οικιστικού περι-
βάλλοντος, η οποία, μεταξύ άλλων, 
περιλαμβάνει τόσο τα ζητήματα του 
πολεοδομικού σχεδιασμού και της 
εφαρμογής του όσο και τα προβλή-
ματα που σχετίζονται με τις αυθαίρε-
τες κατασκευές και τις οικοδομικές 
άδειες. 
Μέσω των αναφορών τους για τα θέ-
ματα αυτά, οι πολίτες ζητούν από 
την Αρχή να διαμεσολαβήσει προς 
τη διοίκηση για την ορθή εφαρμογή 
της νομοθεσίας και την επίσπευση 
των σχετικών διαδικασιών, καθώς 
και για τη συμμόρφωση της διοίκη-
σης με ακυρωτικές δικαστικές απο-
φάσεις, ιδίως στους τομείς της έκδο-
σης οικοδομικών αδειών και της τή-
ρησης της διαδικασίας σχετικά με τις 
αυθαίρετες κατασκευές (διενέργεια 

Η ΧΡοΝια ΠοΥ ΠΕΡασΕ μΕσα αΠο ΤΗ ΔΡασΗ ΤοΥ κΥκλοΥ ΠοιοΤΗΤασ ζΩΗσ
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Παράλληλα, το προηγούμενο έτος, 
μετά την αποστολή των προτάσεων  
του ΣτΠ στα αρμόδια υπουργεία,  
πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις  
εργασίας για την προώθηση των  
προτάσεων της Αρχής με το υπουρ- 
γείο υποδομών, Μεταφορών και  
Δικτύων και αναπτύχθηκε αλληλο- 
γραφία με το υπουργείο Πολιτισμού  
και Τουρισμού (υΠΠΟΤ) (βλ. εδώ σ. 
94 κ.ε.) με σκοπό τη λυσιτελή αντι-
μετώπιση μακροχρόνιων εκκρεμο-
τήτων των πολιτών. 
Βασική θέση του ΣτΠ αποτελεί ότι 
η βελτίωση της ποιότητας ζωής και 
του περιβάλλοντος, ακόμη και σε 
συνθήκες οικονομικής ευημερίας, 
πολύ δε περισσότερο σε συνθήκες 
οικονομικής κρίσης, δεν μπορεί να 
επέλθει μόνο με κεντρικές «εκ των 
άνω» πολιτικές, αλλά με την ουσια-
στική αλλαγή στάσεων και συμπερι-
φορών σε ατομικό επίπεδο. 
Ο ΣτΠ, ως καταξιωμένο θεσμικό πρό-
τυπο για τα περιβαλλοντικά ζητήμα-
τα, ανέλαβε πρωτοβουλία για την 
ανάπτυξη δράσης περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 
2010–2011 σε σχολεία της πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης, στο πλαίσιο του προγράμμα- 
τος «Δεκαετία των Ηνωμένων Εθνών 
για την Εκπαίδευση υπέρ της Αειφό-
ρου Ανάπτυξης». Στόχος της δράσης 
αυτής είναι η μεταφορά στην εκ- 
παιδευτική κοινότητα της πολυετούς  
εμπειρίας του ΣτΠ σε θέματα προστα-
σίας του φυσικού, οικιστικού και πο-
λιτιστικού περιβάλλοντος, με σκο- 
πό την ευαισθητοποίηση και την 
ενεργοποίηση παιδιών και εφήβων 

θέσεις ως προς τα προβλήματα νο- 
μιμότητας σε έργα περιβαλλοντικής 
υποδομής που έχει διαπιστώσει ο 
ΣτΠ στην κατηγορία αυτή αναλύο-
νται στην αντίστοιχη ενότητα. Τα προ-
βλήματα διοικητικής δράσης στην 
κατηγορία του φυσικού περιβάλλο-
ντος αφορούν κυρίως τις καθυστε-
ρήσεις στη διενέργεια των πράξε-
ων χαρακτηρισμού από τις δασικές 
υπηρεσίες, τη συστηματική απόρρι-
ψη προϊόντων εκσκαφής και υγρών  
αποβλήτων στα ρέματα και τη στα-
θερή υποβάθμιση της ζώνης αιγια-
λού/παραλίας από παράνομες δρα - 
στηριότητες, μαζί με τις χρόνιες κα-
θυστερήσεις των αρμόδιων υπηρε-
σιών να προβούν σε οριοθέτηση της  
ζώνης αιγιαλού/παραλίας. Στην κα-
τηγορία αυτή υψηλό ποσοστό κατα-
λαμβάνουν οι αναφορές πολιτών που  
σχετίζονται με τους υδάτινους πόρους 
(υπόγεια και επιφανειακά ύδα τα) και  
την ποιότητα του πόσιμου νερού. 
Η συνολική δραστηριότητα του Κύ-
κλου Ποιότητας Ζωής το 2010 παρέ-
μεινε εστιασμένη στον χειρισμό των 
αναφορών και στη συνεχή βελτίωση 
των παρεχόμενων υπηρεσιών προς 
τους πολίτες, καθώς και στην πα-
ροχή γνώσης και εμπειρίας προς τη 
δημόσια διοίκηση για την αποτελε-
σματικότερη λειτουργία της. 
Στο πλαίσιο αυτό, οργανώθηκαν συ-
ναντήσεις εργασίας με κρίσιμες υπη-
ρεσίες της διοίκησης. Επίσης, δόθηκε 
έμφαση στη μείωση του χρόνου εξυ-
πηρέτησης των πολιτών και στη συ-
στηματική υπόμνηση προς τις υπηρε-
σίες οι οποίες δεν ανταποκρίνονταν 
άμεσα στα αιτήματα της Αρχής. 

Τα σημαντικότερα προβλήματα που 
διαπιστώθηκαν στη διαδικασία που 
αφορά τις αυθαίρετες κατασκευές 
είναι: 

• καθυστέρηση των αρμόδιων πο-
λεοδομικών υπηρεσιών να ανταπο-
κριθούν στα αιτήματα των πολιτών ή 
του ΣτΠ για τη διενέργεια αυτοψιών· 

• ανεπαρκής αιτιολόγηση εκθέσε-
ων αυτοψίας, με αποτέλεσμα τη με-
τέπειτα ακύρωσή τους από τα δικα-
στήρια και την επανάληψη της διαδι-
κασίας που αφορά τα αυθαίρετα (αυ-
τοψία, σύνταξη έκθεσης κ.λπ.), με 
ό,τι αυτό συνεπάγεται στη χρήση δι-
οικητικών και οικονομικών πόρων·

• καθυστέρηση στη σύγκληση της 
αρμόδιας επιτροπής για την εξέτα-
ση των ενστάσεων που αφορούν αυ-
θαίρετες κατασκευές ή παράλειψη 
συγκρότησής της·

• πολλαπλές αναβολές, με αποτέ-
λεσμα την υπέρβαση των προβλε-
πόμενων προθεσμιών στην εξέταση 
των ενστάσεων·

• καθυστέρηση στην άσκηση ποινι- 
κών διώξεων (βεβαίωση προστίμου)  
και αποστολής χρηματικού καταλό-
γου στα ταμεία·

• συνεχώς προβαλλόμενη αιτιολο-
γία για έλλειψη πιστώσεων και αδυ-
ναμία να συγκροτηθούν συνεργεία 
κατεδάφισης.

Σημαντικό ποσοστό των αναφορών 
του Κύκλου καταλαμβάνουν οι υπο-
θέσεις που σχετίζονται με τη διερεύ-
νηση της νομιμότητας σχετικά με τη 
χωροθέτηση, την αδειοδότηση και 
τον έλεγχο των όρων λειτουργίας έρ - 
γων υποδομής. Ενδεικτικές υπο-
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μου νερού κ.ά.). Για τον σκοπό αυ-
τόν αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα για 
το περιβάλλον υλικό από τη δράση 
του Κύκλου στις παραπάνω θεματι-
κές (πορίσματα, συνόψεις διαμεσο-
λάβησης, παραπομπές στις ετήσιες 
εκθέσεις κ.λπ.)1. 

κό ενδιαφέρον τρεις θεματικές ενό-
τητες: 

• κοινόχρηστοι χώροι (δρόμοι, πλα-
τείες, πάρκα, πεζοδρόμια), 

• διαχείριση αποβλήτων–απορ ριμ-
μάτων (στερεά και υγρά απόβλητα, 
αποκομιδή απορριμμάτων, επικίν-
δυνα απόβλητα), 

• νερό (υγρότοποι, ποιότητα πόσι-

και ειδικά την ενημέρωσή τους ως 
προς το δικαίωμά τους σε ένα καθα-
ρό περιβάλλον και ταυτόχρονα την 
υποχρέωσή τους (ατομική και συλ-
λογική ευθύνη) για την προστασία 
του περιβάλλοντος.
Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, ο Κύ-
κλος Ποιότητας Ζωής πρότεινε σε 
σχολεία που θα εκδηλώσουν σχετι-

η επίλυση των προβλημάτων και η 
λήψη μέτρων για την αποκατάσταση 
της περιβαλλοντικής βλάβης.

η ποιότητα του πόσιμου 
νερού
Ο ΣτΠ εξακολουθεί να δέχεται σημα-
ντικό αριθμό αναφορών για προβλή-
ματα στα δίκτυα ύδρευσης, που επη-
ρεάζουν άμεσα την ποιότητα του πό-
σιμου νερού. 

Θετική εξέλιξη
Οι διευθύνσεις υγείας των κατά 
τόπους νομαρχιών, όταν ξεκινά-
ει η διερεύνηση μιας υπόθεσης, 
ανταποκρίνονται πλέον άμεσα 
κινώντας τη διαδικασία υγειο νο-
μικών αναγνωρίσεων και δειγ- 
ματοληψιών. Αυτό θεωρεί ται ένα  
μικρό επίτευγμα του ΣτΠ, που επί 
σειρά ετών τονίζει ότι η διενέρ-
γεια υγειονομικών αναγνωρί-
σεων και ο έλεγχος της ποιότη-
τας του πόσιμου νερού επιβάλ-
λεται να γίνονται τακτικά, ώστε  
να εντοπίζονται οι τυχόν υγειο-
νομικοί κίνδυνοι. 

μέτρων στην υγεία του ανθρώπου. 
Στόχος του, εκτός από την ανάδειξη 
φαινομένων κακοδιοίκησης και μη 
τήρησης της νομιμότητας, παραμέ-
νει η ευαισθητοποίηση της δημόσιας 
διοίκησης και των αρμόδιων φορέων 
ώστε να λάβουν έγκαιρα και αποτε-
λεσματικά μέτρα για την προστασία 
της δημόσιας υγείας. Ιδιαίτερη έμφα-
ση δίνεται στην αναγκαιότητα να συ-
μπεριληφθεί η αρχή της προφύλα-
ξης στα μέτρα που λαμβάνει η πολι-
τεία και στις ρυθμίσεις που θεσπίζει. 
Στον τομέα της προστασίας της δη-
μόσιας υγείας, σημαντικές υποθέ-
σεις που διερευνά ο ΣτΠ σχετίζο-
νται με την ποιότητα των υδάτινων 
πόρων και της ατμόσφαιρας. Γενική 
διαπίστωση αποτελεί το γεγονός ότι, 
ενώ συνήθως η φύση του προβλή-
ματος και η μορφή κακοδιοίκησης 
εντοπίζονται έγκαιρα, καθυστερεί 

τΟ δΙκΑΙώΜΑ σΕ ΕΝΑ ΥγΙΕσ 
ΠΕΡΙβΑλλΟΝ: H ΠΡΟστΑσΙΑ  
τησ δηΜΟσΙΑσ ΥγΕΙΑσ  
κΑΙ η στΑση τησ ΠΟλΙτΕΙΑσ 
Η συσχέτιση μεταξύ περιβαλλοντι-
κής ρύπανσης και των (άμεσων και  
μακροχρόνιων) αρνητικών επιδρά-
σεών της στην υγεία έχει πλέον απο-
δειχθεί επιστημονικά, παρά το γεγο-
νός ότι δεν έχουν αναλυθεί επαρκώς 
οι μηχανισμοί που επιδρούν σε αυτό. 

Βασικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες 
οι οποίοι διαπιστωμένα σχετίζονται 
με την επιβάρυνση της υγείας του αν-
θρώπου είναι:

• η ατμοσφαιρική ρύπανση, 

•η κακή ποιότητα του πόσιμου νερού, 

• η υποβάθμιση των εδαφών, 

• οι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολί-
ες, και 

• ο θόρυβος. 

Ο ΣτΠ κατά τη δωδεκαετή λειτουργία 
του έχει ασχοληθεί συστηματικά με 
αναφορές πολιτών που σχετίζονται, 
μεταξύ άλλων, με τις συνέπειες των  
παραπάνω περιβαλλοντικών παρα-

ΠΕΔια ΔΡασΗσ 

1   http://www.synigoros.gr/perivallon/water_

resources.html 
http://www.synigoros.gr/perivallon/waste.
html 
http://www.synigoros.gr/perivallon/areas.
html

http://www.synigoros.gr/perivallon/water_resources.html
http://www.synigoros.gr/perivallon/waste.html
http://www.synigoros.gr/perivallon/areas.html
http://www.synigoros.gr/perivallon/water_resources.html
http://www.synigoros.gr/perivallon/waste.html
http://www.synigoros.gr/perivallon/areas.html
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 Ιδιαίτερη δυσκολία στην αποτελε-
σματικότητα των ελέγχων της ποιό-
τητας του νερού παρουσιάζουν τα 
νησιά. Οι διευθύνσεις υγείας, αδυ-
νατώντας να διενεργήσουν οι ίδιες 
τις αναλύσεις των δειγμάτων λόγω 
έλλειψης εργαστηριακής υποστήρι- 
ξης, τα αποστέλλουν στο Κεντρικό 
Εργαστήριο Δημόσιας υγείας. Έχει  
παρατηρηθεί δυστοκία στη διαδικα-
σία, καθώς κάποιες φορές η έγκαιρη 
αποστολή των δειγμάτων εξαρτάται 
από παράγοντες φαινομενικά ανε-
ξάρτητους, όπως επί παραδείγματι 
τα δρομολόγια ακτοπλοΐας (υπό- 
θεση 13454/2007). 

Ένα ειδικό ζήτημα που αναδείχθη- 
κε το 2010 είναι το πρόβλημα της 
κάλυψης των αναγκών υδροδότη-
σης στα νησιά, όπου ως ενδεικνυό-
μενη λύση προτείνεται η λειτουργία 
μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού 

στον Δήμο Οινοφύτων. υπήρξε εν μέ-
ρει θετική εξέλιξη, καθώς ο δήμος, 
ύστερα από αυτοψία που διενήργη-
σε ο ΣτΠ και σχετικές επισημάνσεις, 
πραγματοποιεί πλέον περιοδική, 
ανά εικοσιτετράωρο, παρακολούθη-
ση της λειτουργίας των ταχυδιυλι-
στηρίων από κατάλληλα εκπαιδευ-
μένο προσωπικό. Επιπλέον, άλλαξε 
το υλικό πλήρωσης των διυλιστηρί-
ων και δρομολογήθηκε περαιτέρω 
η διαδικασία συνεχούς παρακολού-
θησης της λειτουργίας τους. Ωστόσο, 
εξακολουθεί να αναμένεται η αντα-
πόκριση της διοίκησης σε επισημάν-
σεις του ΣτΠ, οι οποίες αφορούν τε-
χνικές διαφοροποιήσεις που διαπι-
στώθηκαν στο διυλιστήριο του δημο-
τικού διαμερίσματος Οινοφύτων συ-
γκριτικά με τα τεύχη δημοπράτησης, 
καθώς και σημαντικές ελλείψεις στη 
διαδικασία απολύμανσης (υπόθεση 
124217/2010).

Παραμένει ωστόσο θλιβερή δια-
πίστωση το γεγονός ότι οι δήμοι δεν 
αξιολογούν τους κινδύνους για τη δη-
μόσια υγεία και καθυστερούν υπερ-
βολικά στην υλοποίηση των μέτρων 
αποκατάστασης. Τέτοιας φύσης ζη-
τήματα εντοπίστηκαν στις υποθέσεις 
που διερευνώνται για τις περιοχές 
Κατακάλι Κορινθίας, Καστέλλα Μο-
νεμβασιάς, Πύλου και Χιλιοχωρίων 
Μεσσηνίας (υποθέσεις 16339/2007, 
15156/2008, 12351/2009). 

Είναι γεγονός ότι θετική εξέλιξη 
επιτυγχάνεται μόνον έπειτα από με-
γάλο χρόνο διαμεσολάβησης του 
ΣτΠ, καθώς απαιτούνται τακτικοί και 
συστηματικοί έλεγχοι, υλοποίηση τε-
χνικών εργασιών και διάθεση κονδυ-
λίων για τον σκοπό αυτόν. Χα ρα κτη-
ριστική περίπτωση είναι οι υποθέσεις 
των Κυθήρων, όπου πολλά δημοτικά 
διαμερίσματα, ύστερα από τρία χρό-
νια διαμεσολάβησης του ΣτΠ, ξεπέ-
ρασαν το πρόβλημα της μικροβια - 
κής ρύπανσης του νερού, όταν τελι- 
κά ο δή μος εγκατέστησε τον απαραί-
τητο εξοπλισμό για το φιλτράρισμα  
και την απολύμανσή του, υλοποιώ- 
ντας παράλληλα εργασίες για την  
αποκατάσταση βλαβών του δικτύου 
(υποθέσεις 17738/2008, 5142/2008, 
16003/2009). 

Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση  
που απασχόλησε τον ΣτΠ το 2010 
στον τομέα της ποιότητας του πόσι-
μου νερού και αναδεικνύει τα προ-
βλήματα λειτουργίας των διυλιστη-
ρίων νερού των δημοτικών διαμερι-
σμάτων Οινοφύτων και Αγίου Θωμά 
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κές επιπτώσεις. Επιπλέον, η επέμ-
βαση σε περιοχή που βρίσκεται υπό 
καθεστώς ειδικής προστασίας, όπως 
στη συγκεκριμένη, θα μπορούσε να  
επιτραπεί μόνον εφόσον διαπιστω-
θεί, ύστερα από εξαντλητική διερεύ - 
νηση των εναλλακτικών λύσεων,  
ότι είναι αδύνατη η κατασκευή του 
έργου σε άλλη θέση και κατά τρό-
πο που να μη θίγει την περιοχή. Ο 
ΣτΠ αναμένει τις απόψεις του υΠΕΚΑ 
στις επισημάνσεις του και θα παρα-
κολουθεί την εξέλιξη του θέματος 
(υπόθεση 24473/2009).

η ποιότητα της ατμόσφαιρας
Η προστασία της ποιότητας της ατμό-
σφαιρας δεν έχει αποτελέσει μέχρι 
στιγμής ζήτημα υψηλής προτεραιό-
τητας για την κεντρική διοίκηση. Ο ΣτΠ 
έχει επισημάνει εδώ και χρόνια την 
έλλειψη ενός αξιόπιστου μηχανισμού 
ελέγχου της ποιότητας του ατμοσφαι-
ρικού αέρα. Ενδεικτικό παράδειγμα 
εξακολουθεί να αποτελεί η περί-
πτωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
στους νομούς Κοζάνης και Φλώρινας 
από τη λειτουργία των εγκαταστάσε-
ων της ΔΕΗ ΑΕ. Έως σήμερα δεν έχει 
υπάρξει ανταπόκριση στην πρόταση 
του ΣτΠ για εγκατάσταση και λειτουρ-
γία σταθμών μέτρησης της ποιότητας 
της ατμόσφαιρας, καθώς και για ενί-
σχυση με προσωπικό των αρμόδιων 
ελεγκτικών υπηρεσιών. Πάντως, το 
υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρω-
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης (υΕΑΗΔ) ενημέρωσε ότι, σύμφω-
να με το άρθρο 10 του Ν. 3833/2010, 
καθ’ όλη τη διάρκεια του 2010 δεν 
χορηγούνταν εγκρίσεις για την πλή-

μνης υλίκης. Πρόκειται για σημαντι-
κό ζήτημα γενικότερου ενδιαφέρο-
ντος, καθώς η υγειονομική διάταξη 
για την προστασία των νερών ύδρευ-
σης της πρωτεύουσας θέτει απαγο-
ρεύσεις και περιορισμούς στην εκτέ-
λεση έργων μέσα στη ζώνη αυτή και 
μόνον έπειτα από γνωμάτευση της 
ΕυΔΑΠ και των αρμόδιων υγειονομι-
κών υπηρεσιών. Στην προκειμένη 
περίπτωση, η ΕυΔΑΠ και οι άλλες αρ-
μόδιες υπηρεσίες έχουν γνωμοδο-
τήσει αρνητικά για την εγκατάσταση 
των Φ/Β σταθμών, ενώ το υπουργείο 
υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
έχει εκφράσει τις επιφυλάξεις του 
ως προς το ότι δεν υπάρχουν κίνδυ-
νοι από την εγκατάστασή τους στην 
άμεση ζώνη προστασίας των λιμνών 
υδροδότησης. Ωστόσο, η αρμόδια δι-
εύθυνση της Περιφέρειας ενέκρινε 
τους περιβαλλοντικούς όρους ύστε-
ρα από σχετικό έγγραφο της υπουρ-
γού ΠΕΚΑ, τον Δεκέμβριο του 2009, 
που καλούσε την αρμόδια Περιφέ-
ρεια να προωθήσει άμεσα τις σχετι-
κές εγκρίσεις για την εγκατάσταση 
των Φ/Β. Ο ΣτΠ επισήμανε ότι κατά την 
έγκριση των περιβαλλοντικών όρων 
δεν συνεκτιμήθηκαν οι γνωμοδοτή-
σεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Πα-
ράλληλα, μνημονεύοντας την αρχή 
της προφύλαξης, τόνισε πως το γε-
γονός ότι η αλληλογραφία της διοί-
κησης πιθανολογεί τη μόλυνση ενός 
πολύτιμου αγαθού, όπως είναι το νε-
ρό ύδρευσης, καθιστά τη χωροθέτη-
ση των Φ/Β σταθμών εντός της ζώνης 
προστασίας ιδιαίτερα επισφαλή, κα-
θώς ενδεχόμενη αστοχία πιθανόν να 
προκαλέσει μείζονες περιβαλλοντι-

νερού. Ο ΣτΠ ανέδειξε το νομικό κώ-
λυμα που υφίσταται για τη χωροθέ-
τηση γενικότερα έργων υποδομής 
στη Θήρα, λόγω των περιοριστικών 
διατάξεων του ΠΔ 19/16.2.1990, το 
οποίο καθορίζει Ζώνες Οικιστικού 
Ελέγχου. Ειδικότερα, το ισχύον νο-
μοθετικό πλαίσιο επιτρέπει στη Ζώ-
νη Γ΄ (όπως η περίπτωση της Θή-
ρας) μόνο μη οχλούσες βιοτεχνικές 
εγκαταστάσεις, ενώ οι αφαλατώσεις 
θεωρούνται, ανάλογα με τη δυναμι-
κότητά τους, δραστηριότητες χαμη-
λής ή μέσης όχλησης. Με έγγραφό 
του προς το υΠΕΚΑ, ο ΣτΠ ζήτησε την 
επίσπευση της τροποποίησης του 
προεδρικού διατάγματος, ώστε να εί-
ναι εφικτή η χωροθέτηση μονάδων 
αφαλάτωσης στη Θήρα, καθώς και 
άλλων έργων που άπτονται της προ-
στασίας της δημόσιας υγείας. Δεδο-
μένης μάλιστα της κρίσιμης δημοσι-
ονομικής συγκυρίας στην οποία βρί-
σκεται η χώρα, επισημάνθηκε ότι η 
προώθηση της ανάπτυξης, μέσω της 
υλοποίησης έργων υποδομής, με σε-
βασμό πάντοτε στην περιβαλλοντική 
νομοθεσία, καθίσταται ύψιστη προτε-
ραιότητα (υπόθεση 126499/2010). 

Σε άλλη περίπτωση, πολίτης ζή-
τησε την παρέμβαση της Αρχής προ-
κειμένου να διερευνήσει την πιθανό-
τητα μόλυνσης του υδάτινου φορέα 
από τον οποίο υδρεύεται η Αθήνα, 
λόγω της λειτουργίας δύο Φ/Β σταθ-
μών σε πολύ κοντινή απόσταση. Σε 
αυτή την υπόθεση ο ΣτΠ διερευνά τη 
νομιμότητα έγκρισης περιβαλλοντι-
κών όρων δύο μεγάλων Φ/Β σταθμών 
μέσα στη ζώνη προστασίας της λί-
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κολούθησης, των πληθυσμών που 
πλήττονται. Σε ερώτημα του ΣτΠ για 
την πρόοδο στην εκπόνηση επιδημι-
ολογικών μελετών, η νομαρχία απέ-
στειλε αντίγραφο μελέτης, από την 
οποία όμως δεν φαίνεται να προκύ-
πτει επιβάρυνση στην υγεία των κα-
τοίκων από την πολυετή λειτουργία 
των ορυχείων και των ατμοηλεκτρι-

κών σταθμών. Αναμένονται τα απο-
τελέσματα μίας ακόμη επιδημιολο-
γικής μελέτης στον νομό Κοζάνης, 
η οποία βρίσκεται στη φάση της εκ-
πόνησης.
Οι δυσμενείς επιπτώσεις στην ατμό-
σφαιρα από επικίνδυνα απόβλητα 
του εγκαταλελειμμένου εργοστασί-
ου παραγωγής προϊόντων αμιάντου 

τουργία και την εποπτεία του δικτύ-
ου μέτρησης ρύπων της ΔΕΗ.
Η πρόσφατη ανακοίνωση για ένα πε-
νταετές επιχειρησιακό σχέδιο μεταξύ  
υΠΕΚΑ και ΔΕΗ, που θα εξειδικεύει τις 
περιβαλλοντικές δράσεις της επιχεί-
ρησης ώστε να συμμορφωθεί πλή-
ρως με τη νομοθεσία, αποτελεί θετι-
κή ενέργεια της πολιτείας, που πιθα-

νόν σηματοδοτεί μια νέα αφετηρία 
στην αντιμετώπιση των περιβαλλο-
ντικών προβλημάτων από τη λειτουρ-
γία των ατμοηλεκτρικών σταθμών και 
των ορυχείων στη δυτική Μακεδονία. 
Έχει επίσης καταλογιστεί στη διοίκη-
ση ότι δεν προβαίνει σε αξιολόγηση 
των κινδύνων που υπάρχουν για την 
υγεία, μέσω επιδημιολογικής παρα-

ρωση κενών οργανικών θέσεων ού-
τε στις Περιφέρειες της χώρας, που 
έχουν τη σχετική αρμοδιότητα για 
τους σταθμούς μέτρησης.
Ο ΣτΠ εξέφρασε, ωστόσο, την ικανο-
ποίησή του προς το υΠΕΚΑ και τη Νο-
μαρχία Κοζάνης για την πρόσφατη 
επιβολή υψηλών προστίμων στη ΔΕΗ, 
συνολικού ύψους 500.000 ευρώ. Θε-
ωρεί ότι είναι μια εν μέρει ανταπό- 
κριση στα συνεχή αιτήματά του για 
διενέργεια αυτοψιών από τις ελε - 
γκτικές υπηρεσίες και επιβολή κυ-
ρώσεων όταν διαπιστώνονται παρα- 
βάσεις. Ειδικά η Νομαρχία Κοζάνης  
ενημέρωσε ότι μέσα στο 2010 πραγ-
ματοποίησε, μέσω των Κλιμακίων 
Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος, 
έξι ελέγχους στη ΔΕΗ που οδήγησαν 
στην επιβολή προστίμων. Από το αρ-
μόδιο υΠΕΚΑ ο ΣτΠ, σε συνέχεια πα-
λαιότερης πρότασής του, ενημερώ-
θηκε ότι ενισχύθηκε η στελέχωση 
της Επιθεώρησης Μεταλλείων Βο-
ρείου και Νοτίου Ελλάδος με τέσσε-
ρις και πέντε υπαλλήλους αντίστοι-
χα. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι πρόκει-
ται κυρίως για διοικητικό και όχι τε-
χνικό προσωπικό, γεγονός που δεν  
βοηθάει στη βελτίωση του συστήμα-
τος ελέγχων. Θετικές πάντως αξιο-
λογούνται αφενός η ένταξη στο ΕΣΠΑ 
2007–2013 του έργου αναβάθμισης 
του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθη-
σης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στον 
νομό Κοζάνης και αφετέρου η δια-
χειριστική επάρκεια που έχει λάβει η 
αρμόδια διεύθυνση του υΠΕΚΑ. Στην  
ίδια κατεύθυνση αξιολογείται και η 
ανταπόκριση της Περιφέρειας Δυτι- 
κής Μακεδονίας να αναλάβει τη λει-
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γικά προβλήματα του έργου, οφει-
λόμενα στη μη ορθή εφαρμογή των 
εγκεκριμένων μελετών. Οι παραλεί- 
ψεις εντοπίστηκαν, ύστερα από αυτο- 
ψία, αρχικά από τον ΣτΠ και στη συνέ- 
χεια επιβεβαιώθηκαν από την Ειδι- 
κή υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλ- 
λοντος του υΠΕΚΑ. Μετά τις υποδείξεις 
του ΣτΠ επήλθε βελτίωση, ως έναν 
βαθμό, των προβλημάτων που είχαν 
διαπιστωθεί. Εξακολουθεί, όμως,  
να παραμένει η παραβίαση των περι- 
βαλλοντικών όρων σε σημαντικά ζη-
τήματα, όπως στη διάθεση της ιλύος 
(λυματολάσπης) και στις ελλείψεις 
του βασικού εξοπλισμού, των οποί-
ων την εξέλιξη θα παρακολουθήσει 
ο ΣτΠ (υπόθεση 1682/2009). 

Η εγκατάσταση ΒΙΟΚΑ των Δήμων 
Κερατέας και Λαυρεωτικής είναι μια 
ακόμη περίπτωση έργου που από την 
έναρξη λειτουργίας του δεν διαθέτει 
την απαιτούμενη από τον νόμο άδεια 
λειτουργίας. Ύστερα από παρέμβα-
ση του ΣτΠ, στάλθηκαν τα απαραίτη-
τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση 
της άδειας και αναμένεται η αξιολό-
γησή τους από την αρμόδια υπηρε-
σία. Διαπιστώθηκε επίσης μη τήρηση 
των περιβαλλοντικών όρων, για την 
οποία επιβλήθηκε και πρόστιμο από 
τον νομάρχη, καθώς και μη έγκαιρη 
ανανέωσή τους μετά τη λήξη ισχύος 
τους (υπόθεση 13150/2009). 

Στην περίπτωση του ΒΙΟΚΑ Αρχαίας  
Επιδαύρου, με αφορμή καταγγελία 
περιοίκων για λόγους όχλησης, δια- 
πιστώθηκε η λειτουργία του έργου 
δίχως εγκεκριμένους περιβαλλοντι- 

πράξη, δυσχεραίνουν ουσιαστικά την  
αποτελεσματική λειτουργία των έρ-
γων υποδομής. Στο κεφάλαιο αυτό  
συνοψίζονται οι βασικές διαπιστώ-
σεις του ΣτΠ από τη διερεύνηση υπο- 
θέσεων σχετικά με έργα υποδομής 
στον τομέα της επεξεργασίας υγρών 
αποβλήτων και με λιμενικά και εγ-
γειοβελτιωτικά έργα. 

Εγκαταστάσεις βιολογικού 
καθαρισμού αστικών λυμάτων
Ο ΣτΠ έχει διερευνήσει αρκετές υπο-
θέσεις που σχετίζονται με τη νόμι-
μη και αποτελεσματική λειτουργία 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστι-
κών λυμάτων και κυρίως βιολογικών  
καθαρισμών (ΒΙΟΚΑ). 

Τα βασικά προβλήματα 
εντοπίζονται στη μη τήρηση 
των νόμιμων διαδικασιών 
κατά την αδειοδότησή τους, 
στη συστηματική παράλειψη 
τήρησης των εγκεκριμένων 
περιβαλλοντικών όρων και στην 
πλημμελή λειτουργία τους.

 Ιδιαίτερα αποτελεσματική έχει απο-
δειχθεί η παρέμβαση της Αρχής στις 
περιπτώσεις που η καταγγελία αφο-
ρά και άρνηση της διοίκησης να πα-
ρέχει περιβαλλοντική πληροφόρη-
ση. Ωστόσο, η έρευνα δείχνει ότι η άρ- 
νηση αυτή οφείλεται σε προσπάθεια  
απόκρυψης των ουσιαστικών προ-
βλημάτων που υπάρχουν. Χαρακτη-
ριστική περίπτωση αποτελεί ο έλεγ-
χος νομιμότητας του ΒΙΟΚΑ Οινοφύ-
των, όπου διαπιστώθηκαν ελλείψεις 
στις διαθέσιμες άδειες και λειτουρ-

στον Δήμο Ρίου έχει απασχολήσει 
επίσης τον ΣτΠ. Η σχετική έρευνα 
έχει αναδείξει την παραβίαση των 
διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας 
για τη διαχείριση των επικίνδυνων 
αποβλήτων με σοβαρές επιπτώσεις 
γενικότερα στο περιβάλλον και στη 
δημόσια υγεία. Η υπόθεση αυτή κα-
ταδεικνύει την αδυναμία της πολιτεί- 
ας να ανταποκριθεί στη σοβαρότητα  
των περιβαλλοντικών κινδύνων, κα- 
θώς καθυστερεί υπερβολικά η απο-
κατάσταση του ρυπασμένου με αμί-
αντο χώρου, παρά την επιβολή προ-
στίμων στον περιβαλλοντικό παρα- 
βάτη. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες έχουν 
επανειλημμένα επισημάνει, θέτο-
ντας προθεσμίες που δυστυχώς πα-
ρήλθαν άκαρπες, ότι πρέπει να υπο-
βληθεί ειδική μελέτη εξυγίανσης–
αποκατάστασης του χώρου. Παρά την  
επιβολή διοικητικών κυρώσεων από 
τον Νομάρχη Αχαΐας, και προσφάτως 
υψηλού προστίμου από την υπουργό 
ΠΕΚΑ, το πρόβλημα με τις ποσότητες 
αμιαντούχων υλικών που βρίσκονται 
εκτεθειμένες παραμένει (υπόθεση 
11025/2008). 

ΕΡγΑ ΠΕΡΙβΑλλΟΝτΙκησ 
ΥΠΟδΟΜησ ΜΕ ΠΡΟβληΜΑτΙκη 
λΕΙτΟΥΡγΙΑ 
Η υλοποίηση έργων υποδομής απο-
τελεί προτεραιότητα για την προστα-
σία του περιβάλλοντος, αλλά και τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
πολιτών. Εντούτοις, είναι απαραίτη-
το να καταπολεμηθούν οι κακές δι-
οικητικές πρακτικές όχι μόνο για λό-
γους τυπικής νομιμότητας, αλλά και 
διότι, όπως έχει αποδειχθεί και στην 
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δότησης δεν έχει ολοκληρωθεί ακό-
μη (υπόθεση 123432/2010). 

Παρόμοιο φαινόμενο κακοδιοίκη-
σης παρατηρείται στο λιμάνι Αγίου 
Νικολάου Ζάκυνθου, που λειτουργεί  
επί δεκαετίες χωρίς νόμιμη χωρο-
θέτηση και αδειοδότηση. Ο ΣτΠ έχει 
επισημάνει ότι για την αδειοδότησή  
του απαιτείται επανακαθορισμός αιγι-
αλού, καθορισμός ζώνης λιμένα και  
κατεδάφιση των αυθαιρέτων. Θετική  
εξέλιξη αποτελεί η, έστω καθυστερη - 
μένη, έναρξη περιβαλλοντικής αδειο - 
δότησης (υπόθεση 18702/ 2007).

ράδειγμα αποτελεί το λιμάνι του Βό- 
λου, που λειτουργεί για χρόνια δίχως 
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς  
όρους για το σύνολο των εν λειτουρ-
γία εγκαταστάσεών του. Παράλληλα,  
με ελέγχους των αρμόδιων φορέων 
έχουν διαπιστωθεί παραβιάσεις της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας ως 
προς τη ρύπανση της ατμόσφαιρας, 
την απόρριψη στερεών αποβλήτων 
και τη διαχείριση επικίνδυνων απο-
βλήτων, για τις οποίες έχουν επιβλη- 
θεί διοικητικές κυρώσεις. Παρά τις 
σχετικές επισημάνσεις της Αρχής, η 
διαδικασία περιβαλλοντικής αδειο- 

κούς όρους και δίχως να έχει καν υπο- 
βληθεί η μελέτη περιβαλλοντικών  
επιπτώσεων (υπόθεση 20841/2009). 

Μια ακόμη περίπτωση, στην οποία 
παρατηρήθηκε το φαινόμενο της πα-
ράλειψης εκπόνησης των απαιτούμε-
νων μελετών, είναι ο ΒΙΟΚΑ Πάτρας, 
που λειτουργεί για χρόνια δίχως να 
έχει εφοδιαστεί με άδεια λειτουργίας  
και, επιπλέον, προβαίνει με μη σύν-
νομο τρόπο στη διάθεση της παραγό-
μενης ιλύος (υπόθεση 19099/ 2009). 

Ενδεικτικό παράδειγμα ΒΙΟΚΑ με 
πολυετή προβληματική λειτουργία 
και δυσμενείς επιπτώσεις στο θαλάσ- 
σιο περιβάλλον, λόγω διάθεσης ανε- 
πεξέργαστων λυμάτων, αποτελεί η  
υπόθεση του Αρκαδικού Χωριού στον  
Δήμο Βόρειας Κυνουρίας. Διαπιστώ-
θηκε καθυστέρηση τριών ετών στον 
εφοδιασμό του έργου με άδεια διάθε-
σης των λυμάτων και μη τήρηση της 
απαιτούμενης συχνότητας στη διε- 
νέργεια δειγματοληψιών, γεγονός 
που κατέστησε αδύνατη την αξιολό-
γηση του βαθμού ρύπανσης της θά-
λασσας. Ο ΣτΠ πρότεινε τον συντονι-
σμό των υπηρεσιών για την εξεύρε-
ση εναλλακτικού τρόπου διάθεσης 
των λυμάτων έως ότου επιλυθεί το 
πρόβλημα (υπόθεση 5274/2008).

λιμενικές υποδομές  
και εγγειοβελτιωτικά έργα
Ο ΣτΠ έχει αναδείξει περιπτώσεις 
λιμενικών εγκαταστάσεων που λει-
τουργούν παράνομα και των οποίων 
η νομιμοποίηση επιχειρείται απλώς  
εκ των υστέρων. Χαρακτηριστικό πα- 
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των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων,  
καθώς και κανονιστικές και νομοθε-
τικές ρυθμίσεις για τη συνολική δι-
ευθέτηση των προβλημάτων της πε-
ριοχής, οι οποίες ανάγονται σε επί- 
πεδο νομοθετικής πρωτοβουλίας και  
πολιτικής απόφασης. Σε αυτό το επί-
πεδο και ανάλογα με τον βαθμό ωρι-
μότητας των σχετικών υποθέσεων 
που διερευνά, ο ΣτΠ διατυπώνει νο-
μοθετικές και οργανωτικές προτά-
σεις ή συμμετέχει σε επιτροπές ανα-
μόρφωσης της νομοθεσίας.

το ιστορικό κέντρο της Αθήνας
Το 2010 o ΣτΠ ασχολήθηκε εντατι-
κά με τη διερεύνηση αναφορών από 
μεγάλο αριθμό κατοίκων, επιχειρη-
ματιών και εργαζομένων σχετικά με 
την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής 
στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας και 
ειδικότερα στην περιοχή της Ομόνοι- 
ας, στο Γεράνι, στην πλατεία Βάθης, 
στον Κεραμεικό, στην περιοχή του 
Μουσείου κ.α. 

Στον τομέα της ποιότητας ζωής και 
του περιβάλλοντος τα σημαντικότε-
ρα προβλήματα αφορούν: 

• την καταστρατήγηση των εγκεκρι-
μένων χρήσεων γης, που οδηγεί σε 
συστηματική υποβάθμιση της κατοι-
κίας και της νόμιμης επιχειρηματικής 
και εμπορικής δραστηριότητας, την 
άνθηση του παραεμπορίου σε δημό-
σιους χώρους, που παρεμποδίζουν το 
δικαίωμα της ελεύθερης και ανεμπό-
διστης χρήσης των χώρων αυτών· 

νας χορηγούσε επαναλαμβανόμενες 
άδει ες παραμονής αγκυροβολημέ-
νων δεξαμενόπλοιων, με τη μορφή 
«προσωρινής άδειας αγκυροβολί-
ας», παρά το γεγονός ότι το Συμβού-
λιο της Επικρατείας είχε αποφανθεί 
ότι επιβάλλεται να απαγορευθούν οι  
αγκυροβολίες έως ότου θεσπιστεί 
ειδική ρύθμιση με τις απαιτούμενες 
προϋποθέσεις και όρους αγκυροβο-
λίας για την προστασία του περιβάλ-
λοντος. Ο ΣτΠ είχε τονίσει την υποχρέ-
ωση του λιμεναρχείου να συμμορ- 
φωθεί με τη δικαστική απόφαση και 
την αναγκαιότητα να απαγορευθεί η 
συστηματική αγκυροβολία εάν δεν 
θεσπιστούν ειδικοί όροι. Μετά την πα-
ρέμβαση της Αρχής, το Κεντρικό Λιμε-
ναρχείο συμμορφώθηκε με την δικα-
στική απόφαση για την απαγόρευση 
της αγκυροβολίας των πλοίων έως 
την έκδοση του Ειδικού Κανονισμού 
Λιμένα (υπόθεση 123004/2010)2. 

ΥΠΟβΑΘΜΙση τησ ζώησ  
στηΝ ΠΟλη: η ΠΑΡΑβΙΑση  
τώΝ κΑΝΟΝώΝ σΥΜβΙώσησ
Η διαβίωση και η αρμονική συμβί-
ωση στην πόλη εξαρτώνται από την 
ενεργητική, εκ μέρους των αρμόδι-
ων αρχών, εξασφάλιση της καθαριό- 
τητας, της δημόσιας υγείας, της ασφά- 
λειας, της προστασίας του περιβάλ-
λοντος και της αισθητικής του χώ-
ρου. Ο ΣτΠ δέχεται πλήθος σχετικών 
αναφορών από πολίτες, οι οποίες θέ- 
τουν στο επίκεντρο προβλήματα που  
αφορούν τη γειτονιά, αλλά και την 
πόλη στο σύνολό της. Σε πολλές πε- 
ριπτώσεις απαιτείται αναθεώρηση 
του σχεδιασμού των χρήσεων γης, 

Σε κάποιες περιπτώσεις πάντως, 
όπως σε εκείνη του αυθαίρετου λι-
μενίσκου στο «Βρωμοπούσι» Κερα-
τέας, είναι αδύνατη η εκ των υστέρων 
νομιμοποίηση και απαιτείται η κατε-
δάφιση των παράνομων εγκαταστά-
σεων. Όμως, αν και το πρωτόκολλο  
κατεδάφισης έχει εκδοθεί από το 
2001, η εκτέλεσή του καθυστερεί, 
παρ’ ότι το Λιμεναρχείο Λαυρίου έχει  
επισημάνει τους κινδύνους που ενέ- 
χει η λειτουργία του λιμενίσκου (υπό- 
θεση 11001/2008).

Ο ΣτΠ διερεύνησε υποθέσεις που 
αφορούν προβλήματα στον σχεδια- 
σμό και τη λειτουργία του εγγειοβελ-
τιωτικού έργου «Δίκτυο ανοικτών δι-
ωρύγων πεδιάδος Μόρνου». Διαπί-
στωσε παραλείψεις στην τήρηση του 
θεσμικού πλαισίου, καθώς το έργο εκ- 
βολής της τάφρου Τ3 δεν είχε αξιολο-
γηθεί και αδειοδοτηθεί περιβαλλο- 
ντικά. Επίσης, δεν τηρήθηκαν οι προ-
βλεπόμενες από τον νόμο διαδικασί-
ες για την παραχώρηση αιγιαλού και 
παραλίας και δεν είχαν χορηγηθεί οι 
απαραίτητες εγκρίσεις πριν από την 
έναρξη των εργασιών στη ζώνη αιγι-
αλού, γεγονός που οδήγησε σε επι-
βολή διοικητικού προστίμου (υποθέ-
σεις 7362/2008, 4064/2009).

Σημαντική υπόθεση αποτελεί η 
απαγόρευση της αγκυροβολίας πλοί-
ων στην Πάχη Μεγάρων μέχρι την 
έκδοση Ειδικού Κανονισμού Λιμένα 
με τη ρύθμιση συγκεκριμένων όρων 
και προϋποθέσεων, που επιτεύχθη-
κε ύστε ρα από παρέμβαση του ΣτΠ.  
Ειδικότερα, το Λιμεναρχείο Ελευσί-

2   http://www.synigoros.gr/pdf_01/8844_1_

PAXH.MEGARON.SYNOPSH.DIAMES.pdf

http://www.synigoros.gr/pdf_01/8844_1_PAXH.MEGARON.SYNOPSH.DIAMES.pdf
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για την απομάκρυνση παράνομων 
δραστηριοτήτων·

• άμεση σφράγιση χρήσεων που πα- 
ραβιάζουν την υγειονομική και την 
πολεοδομική νομοθεσία·

• αυστηρός και συστηματικός έλεγ-
χος της λειτουργίας των καταστημά-
των υγειονομικού ενδιαφέροντος και  
επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις 
παραβίασης των όρων λειτουργίας 
τους· 

• τακτική συντήρηση των κοινόχρη-
στων χώρων και εντατικοποίηση του 
προγράμματος καθαριότητας των 
δημόσιων χώρων. 
Δεδομένης ωστόσο της πολυπλοκό-
τητας της υφιστάμενης κατάστασης, 
που δεν συμβάλλει στη μακροπρό-
θεσμη και οριστική επίλυση των προ- 
βλημάτων, θα πρέπει να προωθη-
θούν νομοθετικές και κανονιστικές 
ρυθμίσεις για τον σχεδιασμό μεσο-
πρόθεσμων και μακροπρόθεσμων 
μέτρων και κινήτρων, με σκοπό τη 
σταδιακή ανάταξη της περιοχής, που  
θα έχουν ως επίκεντρο τρεις βασι-
κούς στόχους: 

• την πολεοδομική αναβάθμιση, 

• την ενίσχυση της κοινωνικής συ-
νοχής, και

• την οικονομική αναζωογόνηση της  
περιοχής. 
Στην κατεύθυνση αυτή, κατά την άπο- 
ψη του Κύκλου Ποιότητας Ζωής, θε-
ωρείται αναγκαία η αναθεώρηση 
των όρων δόμησης και των χρήσεων  
γης, με ενίσχυση των χρήσεων κατοι-
κίας και κεντρικής λειτουργίας πό- 
λης (οικονομικές, εμπορικές λει-
τουργίες), που θα αυξήσουν την επι-
σκεψιμότητα του κέντρου και συγ- 

τις αρμόδιες αρχές ασφαλείας, με 
τον Αντιδήμαρχο Καταστημάτων και 
Ασφάλειας του Δήμου Αθηναίων, με 
την πρόεδρο της Εταιρείας Ενοποί-
ησης Αρχαιολογικών Χώρων και με 
την εκτελεστική επιτροπή του Οργα-
νισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προ-
στασίας Περιβάλλοντος Αθήνας. 
Η απαξίωση του οικιστικού ιστού, η 
έλλειψη υποδομών και αστικού εξο-
πλισμού και η επιδείνωση των κλι-
ματικών συνθηκών λόγω της ατμο-
σφαιρικής ρύπανσης, που ανάγκα-
σαν ήδη από τις αρχές του 1990 τους 
κατοίκους σε φυγή από το κέντρο της 
πόλης στα προάστια, δημιούργησαν 
συνθήκες πρόσφορες για την όξυνση 
των προβλημάτων που προαναφέρ-
θηκαν. Τα προβλήματα αυτά επιδει-
νώθηκαν είτε με κεντρικές πολιτικές 
επιλογές, που οδήγησαν σε μονομε-
ρή ανάπτυξη των χρήσεων γης (ψυ-
χαγωγία και διασκέδαση), είτε με την 
απουσία άλλων δημόσιων πολιτικών 
(μεταναστευτική πολιτική και πολιτι-
κή ασύλου), που είχαν ως αποτέλε-
σμα την ανεξέλεγκτη συνάθροιση 
μεγάλου αριθμού «αντικανονικών» 
μεταναστών στην περιοχή. 

Ως προς τα θέματα που αφορούν την  
ποιότητα ζωής, ο ΣτΠ εκτιμά ότι απαι- 
τείται κατά προτεραιότητα η πιστή 
και εντατική εφαρμογή από κάθε αρ- 
μόδιο όργανο της υφιστάμενης νο-
μοθεσίας του τομέα ευθύνης του, 
γεγονός που θα βελτιώσει αισθητά 
την καθημερινότητα στο ιστορικό κέ- 
ντρο της Αθήνας. Συγκεκριμένα ως 
άμεσα μέτρα προτείνονται:

• αυστηροί και συστηματικοί έλεγχοι  

• την παρεμπόδιση της ομαλής λει - 
τουργίας των καταστημάτων–επι- 
χειρήσεων και των ξενοδοχείων της 
περιοχής, από την αύξηση παράνο-
μων δραστηριοτήτων, αλλά και την 
έξαρση της εγκληματικότητας του 
«δρόμου»· 

• τη συσσώρευση μεγάλου αριθμού 
καταστημάτων υγειονομικού ενδια- 
φέροντος σε συγκεκριμένες χωρικά  
περιοχές (Ψυρρή, Γκάζι), με τα συνε- 
πακόλουθα προβλήματα (ηχορύπαν-
ση, κατάληψη κοινόχρηστων χώρων 
από τραπεζοκαθίσματα, αυθαιρεσί-
ες πολεοδομικού χαρακτήρα, απορ- 
ρίμματα) από τη συστηματική παρα-
βίαση των όρων λειτουργίας τους και  
τον πλημμελή έλεγχό τους·

• την απαξίωση του αστικού εξοπλι-
σμού και των κοινοχρήστων χώρων, 
την έλλειψη σε κοινωνικές υποδο-
μές (σχολικά κτίρια, παιδικοί σταθ-
μοί κ.ά.) και την ανεπαρκή συντήρη-
ση των υφιστάμενων·

• την ελλιπή τήρηση των όρων υγι-
εινής και καθαριότητας στους δημό- 
σιους και τους κοινόχρηστους χώ-
ρους, αλλά και σε ιδιωτικά εγκαταλε- 
λειμμένα ακίνητα, με κίνδυνο για τη 
δημόσια υγεία, λόγω της αύξησης 
του αριθμού των αστέγων και της μα- 
ζικής διαμονής αλλοδαπών σε δια-
μερίσματα υπό ανεπαρκείς συνθή-
κες υγιεινής. 
Για τη διερεύνηση των σχετικών υπο- 
θέσεων, ο ΣτΠ διενήργησε αυτοψίες  
και συναντήσεις με συλλόγους πο-
λιτών στην περιοχή και στα γραφεία 
της Αρχής. Συμμετείχε σε συσκέψεις 
με τον Εισαγγελέα Περιβάλλοντος 
για το ιστορικό κέντρο της Αθήνας και  
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λειτουργίας των καταστημάτων υγει-
ονομικού ενδιαφέροντος, αλλά και 
την έλλειψη αποτελεσματικής αστυ-
νόμευσης της περιοχής. 
Ο ΣτΠ συνεχίζει τη διερεύνηση της 
υπόθεσης, ζητώντας περαιτέρω ενη- 
μέρωση και συνεργασία των αρμό-
διων αρχών, αναφορικά με τη συνο-
λική διευθέτηση των χώρων γύρω 
από τα μνημεία και τους αρχαιολογι-
κούς χώρους, καθώς και της χρήσης 
τους. Ζητάει την τήρηση της νομιμό- 
τητας για τη λειτουργία καταστημά- 
των γύρω από τον αρχαιολογικό χώ- 
ρο και τη λήψη άμεσων μέτρων σε  
περιπτώσεις κατάληψης κοινοχρή- 
στων χώρων κοντά σε μνημεία, ηχο- 
ρύπανσης, τροποποίησης των όρων  
λειτουργίας καταστημάτων και πο-

αρμόδιων εφορειών αρχαιοτήτων  
κατά τη διαδικασία χορήγησης άδει- 
ας λειτουργίας καταστήματος που 
βρίσκεται κοντά σε μνημεία και την 
αισθητική υποβάθμισή τους όσο και 
τις οχλήσεις των περιοίκων λόγω της  
ηχορύπανσης από την ανεξέλεγκτη 
λειτουργία και τη συσσώρευση κα-
ταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέ-
ροντος στην ευρύτερη περιοχή. 
Η Αρχή έχει διαπιστώσει την παραβία-
ση των εγκεκριμένων χρήσεων γης 
(αμιγής κατοικία), την έλλειψη των 
απαι τούμενων εγκρίσεων από τις αρ- 
μόδιες εφορείες αρχαιοτήτων, την 
έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των πε- 
ριφερειακών υπηρεσιών του υΠΠΟΤ 
και του Δήμου Κω, την έλλειψη συστη- 
ματικού ελέγχου τήρησης των όρων 

χρόνως θα αποθαρρύνουν χρήσεις 
και δραστηριότητες που συμβάλλουν  
σε φαινόμενα γκετοποίησης και κοι-
νωνικού αποκλεισμού. Η ενίσχυση,  
ωστόσο, των λειτουργιών στο κέ-
ντρο της πόλης θα πρέπει να συνο- 
δεύεται από προσεκτικό σχεδιασμό,  
που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλ-
λων, την παροχή κινήτρων (π.χ. οι-
κονομικά και φορολογικά) προκει-
μένου να έχει πιθανότητες επιτυχούς  
εφαρμογής. 

το ιστορικό κέντρο της κω 
Ο ΣτΠ διερευνά τη νομιμότητα λει-
τουργίας καταστημάτων υγειονομι- 
κού ενδιαφέροντος στο ιστορικό κέ- 
ντρο της Κω. Αυτή αφορά τόσο την 
απουσία εγκρίσεων εκ μέρους των 
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Ειδικότερα, ο Δήμος Αθηναίων ενη-
μέρωσε τον ΣτΠ για: 

• την καταγραφή των παράνομων 
διαφημιστικών πλαισίων, 

• τη διαβίβαση σχετικού πίνακα στη 
Διεύθυνση Καθαριότητας, και 

• την αποστολή στο υΠΕΚΑ και στην 
Περιφέρεια Αττικής καταστάσεων με  
παράνομα διαφημιστικά πλαίσια εγκα-
τεστημένα στα όρια ευθύνης του. 
Ο Δήμος Χαλανδρίου γνωστοποίησε 
στην Αρχή αναλυτικό κατάλογο των 
παράνομων διαφημιστικών πλαισί-
ων που αποξηλώθηκαν από το 2003 
έως το 2009, και των προστίμων που,  
κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, εκ-
κρεμούν ακόμη, έχουν βεβαιωθεί ή 
έχουν εισπραχθεί. Ομοίως, ο Δήμος 
Αμαρουσίου απέστειλε αναλυτική κα- 
τάσταση με τα πρόστιμα που επιβλή-
θηκαν και βεβαιώθηκαν από το 2005 
έως και το 2009, απαριθμώντας και 
τις αποξηλώσεις που διενεργήθηκαν  
μεταξύ των ετών 2007–2009. Ο Δήμος 
Βύρωνα ενημέρωσε την Αρ χή σχετικά 
με την προσπάθεια που καταβάλλει 
για την αποξήλωση των παράνομων 
διαφημιστικών πλαισίων, ενώ ο Δήμος 
Φιλοθέης διαβε βαίωσε ότι δεν υφί-
στανται παράνομα διαφημιστικά πλαί- 
σια επί της οδού Καποδιστρίου. Ο Δή-
μος Αγίας Παρασκευής προέβη στην 
αποξήλωση παράνομης διαφημιστι-
κής πινακίδας αντιπροσωπείας αυτο-
κινήτων επί της λεωφόρου Μεσογεί-
ων αρ. 339 και μετά τις παρατηρήσεις 
της Αρχής, επέβαλε και πρόστιμο. Ο 
Δήμος Αγίου Ιωάννη Ρέντη πληρο-
φόρησε τον ΣτΠ ότι έχει στείλει στην 
Περιφέρεια Αττικής έγγραφο για την 
απομάκρυνση διαφημιστικών πινα-

επιβολή προστίμου, που συχνά επι-
φέρει ακύρωσή του από τα διοικητι-
κά δικαστήρια. Συχνά δε η δυσανα-
λογία των καταλογιζόμενων προστί-
μων προς το κέρδος των διαφημιστι-
κών εταιρειών ματαιώνει την απο-
τρεπτική λειτουργία του προστίμου. 
Εξάλλου, η συχνή μεταβολή της νο- 
μικής μορφής των εταιρειών και η 
μη αναγραφή των στοιχείων τους 
στα διαφημιστικά πλαίσια δυσχεραί-
νουν την επιβολή και την είσπραξη 
των προστίμων. Σοβαρή όμως κρίνε-
ται και η παράλειψη επιβολής προ- 
στίμου εις βάρος του διαφημιζομέ-
νου, ο οποίος μπορεί να εντοπιστεί 
ευχερώς.
Όσον αφορά την ανταπόκριση των 
υπηρεσιών στην παρέμβαση της Αρ-
χής, σημειώνεται ότι οι Περιφέρειες 
Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας 
απάντησαν εγγράφως ότι έχουν δρο-
μολογήσει διαδικασίες για την κα-
θαίρεση παράνομων διαφημιστικών 
πλαισίων στα όρια ευθύνης τους. Επι- 
πλέον, η Περιφέρεια Κεντρικής Μα-
κεδονίας, τον Ιούνιο του 2010, διατύ-
πωσε συγκεκριμένες προτάσεις για  
την αντιμετώπιση των κενών και της 
ανεπάρκειας της ισχύουσας νομοθε-
σίας. Οι προτάσεις αυτές διαβιβάστη-
καν, με πρωτοβουλία του ΣτΠ, στο  
Γραφείο του Γενικού Γραμματέα του 
υΕΑΗΔ προς αξιολόγηση, στο πλαί-
σιο της νομοπαρασκευαστικής δια-
δικασίας που ξεκίνησε.
Η ανταπόκριση των δημοτικών αρ-
χών συνίσταται σε αποξήλωση δια-
φημιστικών πλαισίων ή δρομολόγη-
ση της σχετικής διαδικασίας και σε 
επιβολή προστίμων. 

λεοδομικών αυθαιρεσιών (υπόθε-
ση 6692/2006).

Παράνομη εγκατάσταση 
διαφημιστικών πινακίδων
Ο ΣτΠ και το 2010 συνέχισε τη διερεύ-
νηση και τη διαμεσολάβηση σε υπο-
θέσεις σχετικά με την παράνομη το-
ποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων 
στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας των 
Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής 
Μακεδονίας, καθώς και των Δήμων 
Βύρωνα, Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Αθη-
ναίων, Φιλοθέης, Αγίας Παρασκευής,  
Αμαρουσίου, Χαλανδρίου και Ηρα-
κλείου Αττικής. Οι πολίτες διαμαρτύ-
ρονται για τις συνέπειες του φαινο-
μένου στην οδική ασφάλεια και την 
αισθητική των πόλεων. 
Από τις αναφορές προκύπτουν τα 
ακόλουθα γενικά συμπεράσματα: 

• Mεγάλος αριθμός διαφημιστικών 
πινακίδων τοποθετείται αυθαίρετα 
και συντηρείται παράνομα. 

• Παρά την πρόσφατη πρόοδο στο 
θέμα, έχει παρατηρηθεί γενικά ολι-
γωρία ή αδράνεια στη διαδικασία 
άμεσης αποξήλωσης των πινακίδων,  
μετά τη διαπίστωση της παράνομης 
τοποθέτησής τους. 

• Τα πρόστιμα που προβλέπει ο σχε-
τικός νόμος δεν επιβάλλονται σε 
όλες τις περιπτώσεις. Αυτά αφορούν 
τον εκμισθωτή του οικείου χώρου, τη 
διαφημιστική εταιρεία, αλλά και τον 
ίδιο τον διαφημιζόμενο. Η αρμοδιό-
τητα επιβολής προστίμων ενίοτε πα-
ρερμηνεύεται ως διακριτική ευχέ-
ρεια, ενώ είναι δέσμια αρμοδιότητα. 
Παρατηρείται, επίσης, αοριστία ή 
ανεπάρκεια της αιτιολογίας στην 
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νούν, με αποτέλεσμα σε αυτό το ομι- 
χλώδες τοπίο να γεννώνται και να  
αναπτύσσονται φαινόμενα δια φθο- 
ράς και αδιαφάνειας.
Στην ενότητα αυτή επιχειρείται μια 
οριζόντια ανάγνωση μερικών μόνον  
από τις υπηρεσίες με τις οποίες έρχε-
ται καθημερινά σε επαφή ο Κύκλος 
και η ανάδειξη όψεων και πρακτι-
κών διοικητικής παθογένειας με πα- 
ρόμοια, σε πολλές περιπτώσεις, χα-
ρακτηριστικά κακοδιοίκησης. 

Πολεοδομικές υπηρεσίες
Από την ίδρυση του ΣτΠ έως σήμε-
ρα, η λειτουργία των πολεοδομικών 
υπηρεσιών αποτέλεσε ένα από τα κύ- 
ρια πεδία ενασχόλησής του. Το πλή-
θος των σχετικών αναφορών που κα-
τατέθηκαν και συνεχίζουν να κατατί-
θενται στην Αρχή έχουν αναδεί ξει βα- 
σικές δομικές αδυναμίες των πολεο- 
δομικών υπηρεσιών, τόσο των πρω- 
τοβάθμιων όσο και των δευτεροβάθ- 
μιων ΟΤΑ.

Τα χρονίζοντα προβλήματα  
της διοικητικής δράσης  
των πολεοδομικών υπηρεσιών 
αφορούν την καθυστέρηση  
αφενός στην τήρηση  
της διαδικασίας περί αυθαιρέτων 
και αφετέρου στην έκδοση 
οικοδομικών αδειών και άλλων 
συναφών πράξεων. 

Τα αίτια αυτών των προβλημάτων 
εντοπίζονται κυρίως στην πολυπλο-
κότητα της πολεοδομικής νομοθεσίας 
και την έλλειψη κωδικοποίησής της,  
που δημιουργούν σύγχυση τόσο στους  

τάλη χρόνου και πό ρων. Η καθημε-
ρινή επαφή του ΣτΠ με τις υπηρεσίες, 
λόγω του διαμεσολαβητικού του ρό-
λου για τον έλεγχο της νομιμότητας 
των πράξεών τους και την ικανοποίη-
ση των νόμιμων αιτημάτων των πολι-
τών, του δίνει τη δυνατότητα να αποτι-
μήσει με διαύγεια και νηφαλιότητα τα 
πραγματικά αίτια που καθιστούν προ-
βληματική και αναποτελεσματική τη 
λειτουργία τους. 

Σε γενικές γραμμές, τα αίτια που επι- 
βαρύνουν καθημερινά την ομαλή 
λειτουργία των υπηρεσιών είναι: 

• η υποστελέχωση ή/και η έλλειψη 
ικανά καταρτισμένου προσωπικού, 

• η έλλειψη μηχανοργάνωσης και 
υλικοτεχνικών μέσων, 

• η ελλιπής ενημέρωση–επι μόρ φω  - 
ση των στελεχών, 

• η διχογνωμία ή και πολλές φορές 
η αδυναμία «επικοινωνίας» μεταξύ 
των συναρμόδιων φορέων, 

• η πολυνομία και η πολυπλοκότη-
τα της ισχύουσας νομοθεσίας. 

Σε αυτά, προστίθενται πλέον και οι 
ευρύτερες θεσμικές μεταρρυθμίσεις 
που προωθήθηκαν το 2010, οι οποί-
ες διευρύνουν το πεδίο των αρμοδι-
οτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
χωρίς ωστόσο να έχει δημιουργηθεί 
ένα ασφαλές πλαίσιο λειτουργίας 
που θα αντιμετωπίζει τις διαπιστωθεί- 
σες αδυναμίες και ανεπάρκειες του 
συστήματος. 
Κάτω από αυτές τις συνθήκες, οι υπη- 
ρεσίες ασφυκτιούν, αδυνατούν να 
αντεπεξέλθουν στα καθήκοντά τους 
και σε πολλές περιπτώσεις αδρα-

κίδων επί της Λεωφόρου Κηφισού, 
και, τέλος, ο Δήμος Ηρακλείου Αττι-
κής ενημέρωσε ότι έχει δρομολογη-
θεί η διαδικασία επιβολής προστίμου 
και αποξήλωσης των παράνομων δι-
αφημιστικών πινακίδων επί της οδού 
Κουντουριώτου αρ. 20 (υποθέσεις 
19299/2009, 16749/2009, 10307/ 

2009, 6960/2009, 16369/2008, 2333/ 

2008, 2340/2008). 

Ο ΣτΠ, στο πλαίσιο της 
διαμεσολάβησής του γι’ αυτή 
την κατηγορία αναφορών και της 
συμμετοχής του ως παρατηρητή 
στην Επιτροπή Κωδικοποίησης 
και Αναθεώρησης της σχετικής 
νομοθεσίας, θεωρεί αναγκαία τη 
θέσπιση συγκεκριμένων κριτηρίων 
χωροθέτησης των διαφημιστικών 
πλαισίων, με κύριο γνώμονα 
την οδική ασφάλεια και την 
αισθητική του τοπίου. Σκόπιμη, 
τέλος, θεωρείται η εξειδίκευση 
των κατά νόμο «περιστάσεων» 
για την εκτίμηση του ύψους 
των επιβαλλόμενων προστίμων, 
καθώς και η πρόβλεψη προστίμου 
για τη διατήρηση παράνομου 
διαφημιστικού πλαισίου. 

η «ΜΙκΡΟσκΟΠΙκη» ΕΞΕτΑση 
τησ δηΜΟσΙΑσ δΙΟΙκησησ: 
ΟΨΕΙσ δΙΟΙκητΙκησ 
ΠΑΘΟγΕΝΕΙΑσ 
Ο Κύκλος Ποιότητας Ζωής, στο πλαί-
σιο των αρμοδιοτήτων του, δέχεται  
πλήθος αναφορών από πολίτες που 
καταγγέλλουν τη δημόσια διοίκηση 
για διαφθορά, αδιαφορία, ανεπίτρε-
πτες συνθήκες εξυπηρέτησης, σπα-
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πράξης χαρακτηρισμού ιδιοκτησιών 
του στην περιοχή Καραβά Κυθήρων.
Η καθυστέρηση οφείλεται, όπως επα - 
νειλημμένα αναφέρθηκε στον ενδια-
φερόμενο πολίτη αλλά και στην Αρ-
χή, στην έλλειψη προσωπικού (πρό- 
βλημα που αντιμετωπίζουν, όπως έχει 
διαπιστώσει ο ΣτΠ, οι περισσότε ρες, 
αν όχι όλες οι δασικές υπηρεσίες),  
στις αυξημένες αρμοδιότητες που οι  
λιγοστοί εναπομείναντες υπάλληλοι  
έχουν (μεταξύ των οποίων αναφέρθη-
καν οι εκτός έδρας μετακινήσεις για 
τη διενέργεια αυτοψιών, αλλά και για 
την αποτύπωση των καμένων δασι-
κών εκτάσεων) και στην ελλιπή χαρ-
τογράφηση των δασικών εκτάσεων. 
Μετά την παρέμβαση του ΣτΠ, ο οποί-
ος επικαλέστηκε και τις προθεσμί-
ες που τάσσει ο Ν. 998/1979, στις 
13.9.2010 εκδόθηκε η μία από τις δύο  
πράξεις χαρακτηρισμού. Παράλληλα  
δε, μετά και την προσκόμιση από τον 
ενδιαφερόμενο πολίτη των συμπλη-
ρωματικών στοιχείων που ζητήθη-
καν από τη δασική υπηρεσία, η εξέτα- 
ση της δεύτερης πράξης χαρακτηρι-
σμού βρίσκεται σε εξέλιξη (υπόθεση 
22697/2009).

Αρχαιολογική υπηρεσία
Πολίτης προσέφυγε στην Αρχή με 
αίτημα την επίσπευση της διενέρ-
γειας ανασκαφής στο οικόπεδό του, 
η οποία εκκρεμούσε για δέκα και 
πλέον έτη. Το ακίνητο βρίσκεται μέ- 
σα στα όρια του αρχαίου νεκροταφεί-
ου στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, όπου  
διενεργείται συστηματική ανασκαφή  
ήδη από το 1988. Σύμφωνα με τη σχε- 
τική κοινή υπουργική απόφαση, για 

σεις (ημιυπαίθριοι, πρόγραμμα «Καλ- 
λικράτης» κ.ά.) απαιτούν την πλήρη  
ετοιμότητα των υπηρεσιών, δημιουρ- 
γώντας μια δυσάρεστη καθημερινό-
τητα τόσο για τους πολίτες όσο και 
για τους υπαλλήλους. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ΣτΠ υπήρ-
ξε αποδέκτης μεγάλου αριθμού ανα-
φορών που αφορούν τα προβλήματα 
των πολιτών και το επίπεδο εξυπη-
ρέτησής τους από τις πολεοδομίες. Η 
προσπάθεια ωστόσο διαμεσολάβη- 
σής του προσέκρουσε στη δεδηλω-
μένη πια και αντικειμενική αδυναμία 
των υπηρεσιών να ανταποκριθούν 
στα αιτήματα των πολιτών. 
Συγκεκριμένα, ο Νομάρχης Κυκλά-
δων με έγγραφό του (30.8.2010 προς  
τον υπουργό Εσωτερικών εκθέτει τη 
δραματική κατάσταση που επικρατεί  
στα πολεοδομικά γραφεία του νομού  
(Τήνος, Μήλος, Νάξος και Θήρα) λό- 
γω της έλλειψης προσωπικού και ζή- 
τησε την άμεση ενίσχυσή τους. Επί-
σης, σε έγγραφα της Πολεοδομίας  
Άνδρου, Πύλου και της Τεχνικής υπη- 
ρεσίας Ναυπάκτου, καθώς και της Δι- 
εύθυνσης Πολεοδομίας και Περιβάλ- 
λοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοί-
κησης Κυκλάδων, δηλώνεται η αντι-
κειμενική αδυναμία των υπηρεσιών 
αυτών να ανταποκριθούν στα αιτήμα- 
τα των πολιτών λόγω έλλειψης προ-
σωπικού (βλ. επίσης Ετήσια έκθεση 
2009, σ. 81–82).

δασικές υπηρεσίες
Ο ΣτΠ ανέλαβε να εξετάσει υπόθε-
ση πολίτη σχετικά με την παράλειψη 
του Δασαρχείου Πειραιά να απαντή-
σει σε αιτήσεις του για την έκδοση 

πολίτες όσο και στη διοίκηση ως προς 
το εφαρμοστέο πολεοδομικό καθε-
στώς και ενισχύουν τα περιθώρια 
αντιφατικών ερμηνειών και νομιμο-
φανούς αυθαιρεσίας. Σε αρκετές πε-
ριπτώσεις έχει παρατηρηθεί ακόμη 
έλλειμμα πληροφόρησης εκ μέρους 
των υπηρεσιών που εφαρμόζουν την 
πολεοδομική νομοθεσία. Επιπροσθέ- 
τως, καθυστερήσεις και σύγχυση ως 
προς τον τρόπο εφαρμογής πολεοδο-
μικών διατάξεων δημιουργούνται και 
ύστερα από ερμηνευτικά έγγραφα 
των συναρμόδιων υπηρεσιών. Επί- 
σης, η ελλιπής καταγραφή και οριο- 
θέτηση περιοχών με ειδικό καθεστώς  
προστασίας, η καθυστέρηση εφαρμο- 
γής των ρυμοτομικών σχεδίων και 
των πράξεων εφαρμογής και οι ελ-
λείψεις σε προσωπικό και μηχανορ-
γάνωση παρακωλύουν την άσκηση 
των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών, με  
αποτέλεσμα να καθυστερεί η έκδο-
ση ή η ανάκληση παράνομων διοικη-
τικών πράξεων, εις βάρος των δικαι-
ωμάτων των πολιτών.
Ο ΣτΠ έχει επανειλημμένα επισημά- 
νει τις αδυναμίες των πολεοδομικών 
υπηρεσιών και τις κοινωνικές και  
οικονομικές επιπτώσεις που αυτές 
επιφέρουν, χωρίς ωστόσο να υπάρ-
ξει καμία αξιοσημείωτη πρόοδος 
στον τομέα αυτόν.
Αντίθετα, τα επί μακρόν οργανωτικά 
και λειτουργικά προβλήματα διο-
γκώνονται, με αποτέλεσμα την αδυ-
ναμία των υπηρεσιών να ανταποκρι-
θούν συστηματικά τόσο στα ελεγκτι-
κά όσο και στα κυρωτικά τους καθή-
κοντα, ιδίως σε μια συγκυρία κατά 
την οποία οι νέες θεσμικές ρυθμί- 
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εν λόγω περιοχής. Ειδικότερα, κατά 
τα αναφερόμενα σε δύο εκθέσεις του 
Εθνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευ-
νών, η αυθαίρετη ανέγερση (ήδη από  
το 1992–1993) του αλιευτικού κατα-
φυγίου (λιμενοβραχίονας και τέσσε-
ρις μικρές προβλήτες) προκάλεσε 
ρύπανση και υποβάθμιση της γύρω 
περιοχής, διάβρωση της παραλίας και  

σχηματισμό σπηλαίωσης κάτω από 
το εκκλησάκι του διατηρητέου κτιρι-
ακού συγκροτήματος. 
Μετά την παρέμβαση της Αρχής, ο Λι-
μενικός Σταθμός Ληξουρίου και η Κτη-
ματική υπηρεσία Κεφαλληνίας βε- 

σχετικά με αυθαίρετες παρεμβάσεις 
(ανέγερση αλιευτικού καταφυγίου 
στον αιγιαλό και τη θάλασσα και άλ-
λων κτισμάτων, καθώς και διάνοιξη 
δύο δρόμων πρόσβασης προς την 
παραλία) μέσα στα όρια της ενταγ-
μένης στο δίκτυο Natura 2000 περι-
οχής του όρμου Αθέρα, στην οποία 
φιλοξενείται και κτιριακό συγκρότη-

μα, δείγμα της νεότερης επτανησια-
κής αρχιτεκτονικής, χαρακτηρισμέ-
νο από το υπουργείο Πολιτισμού ως 
έργο τέχνης.
Από την εξέταση της υπόθεσης, ο ΣτΠ 
διαπίστωσε ότι η αδράνεια των συ-
ναρμόδιων φορέων για τη λήψη άμε-
σων μέτρων και η ανοχή έως σήμερα 
των αυθαίρετων παρεμβάσεων αλ-
λοίωσαν το φυσικό περιβάλλον της 

«κάθε υπόθεση που απαιτεί ανασκα- 
φή» ορίζεται «ως χρόνος διεκπεραί- 
ωσης 1 χρόνος».
Η αρμόδια ΙΣΤ́  Εφορεία Προϊστορι-
κών και Κλασικών Αρχαιοτήτων κα-
θυστερούσε τη διεκπεραίωση του αι-
τήματος, επικαλούμενη ότι, εκτός του 
ότι τηρείται προτεραιότητα στις κατα-
τιθέμενες αιτήσεις, δεν υπάρχουν θε-
σμοθετημένα κριτήρια για τον χρόνο 
διενέργειας ανασκαφών σε ιδιωτικά 
ακίνητα. Ως εκ τούτου, με δεδομένη  
την οικονομική αδυναμία του ιδιο-
κτήτη να καλύψει ο ίδιος το κόστος 
της ανασκαφής, η αίτησή του δεν έτυ-
χε ανταπόκρισης για πολλά χρόνια. 

Θετική εξέλιξη
Μετά την παρέμβαση του ΣτΠ, 
τον Απρίλιο του 2010 το υΠΠΟΤ 
προέβη στην έκδοση υπουργι-
κής απόφασης με την οποία χο-
ρήγησε στην αρμόδια εφορεία 
αρχαιοτήτων πίστωση για τη συ-
γκεκριμένη ανασκαφή (υπόθε-
ση 24509/2009)3. 

συναρμοδιότητες φορέων
Η πλειονότητα των αναφορών που δέ- 
χεται ο Κύκλος Ποιότητας Ζωής εμπί-
πτουν στις αρμοδιότητες περισσότε-
ρων του ενός φορέα. Σε όλες αυτές τις  
περιπτώσεις ο ΣτΠ διαπιστώνει ότι η  
αδράνεια των υπηρεσιών και η έλλει- 
ψη συνεργασίας μεταξύ των συναρμό-
διων φορέων λειτουργούν αρνητικά 
τόσο για το οικιστικό όσο για το πολιτι-
στικό και το φυσικό περιβάλλον.
Ενδεικτική είναι η αναφορά κατοίκων 
του δημοτικού διαμερίσματος Αθέρα 
του Δήμου Παλικής στην Κεφαλονιά 

3   http://www.synigoros.gr/pdf_01/8668_1_

synopsi_diamesolabisis_anaskafes_

june_2010.pdf

http://www.synigoros.gr/pdf_01/8668_1_synopsi_diamesolabisis_anaskafes_june_2010.pdf
http://www.synigoros.gr/pdf_01/8668_1_synopsi_diamesolabisis_anaskafes_june_2010.pdf
http://www.synigoros.gr/pdf_01/8668_1_synopsi_diamesolabisis_anaskafes_june_2010.pdf
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και επίμονης προσπάθειας που είχε 
καταβάλει ο ΣτΠ είναι η θετική εξέ-
λιξη που σημειώθηκε μετά τη συ-
νάντηση. Συγκεκριμένα,  η εταιρεία  
αναγνώρισε την έκταση και τη σοβα-
ρότητα των προβλημάτων και ανα-
κοίνωσε ότι δεσμεύεται να: 

• Επεξεργαστεί τις διαδικασίες για 
ομαδικές διορθώσεις. 

• Προωθήσει στον αρμόδιο Αναπλη-
ρωτή υπουργό ΠΕΚΑ πρόταση νομο-
θετικής ρύθμισης για την απρόσκο-
πτη εφαρμογή των διαδικασιών δι-
όρθωσης χωρίς περαιτέρω οικονο-
μική επιβάρυνση των πολιτών. 
Ο ΣτΠ, στο πλαίσιο της διερεύνησης 
της υπόθεσης, παρακολουθεί την 
εξέλιξη του θέματος προκειμένου να  
διαπιστώσει την υλοποίηση των προ- 
αναφερομένων και τη λειτουργικό-
τητα της προτεινόμενης νομοθετικής 
ρύθμισης για την απρόσκοπτη λει- 
τουργία του κτηματολογίου και την 
εδραίωση της εμπιστοσύνης των πο- 
λιτών στον θεσμό (υπόθεση 7220/ 

2008)5. 

η σΥΜβΟλη τΟΥ στΠ στηΝ 
ΠΡΟστΑσΙΑ τησ ΠΟλΙτΙστΙκησ 
κληΡΟΝΟΜΙΑσ κΑΙ στη 
δΙΑσφΑλΙση τΟΥ δΙκΑΙώΜΑτΟσ 
τησ ΙδΙΟκτησΙΑσ 
Ο ΣτΠ έχει επανειλημμένα επισημά-
νει τα προβλήματα των πολιτών που 
σχετίζονται με το υΠΠΟΤ, τόσο στις 
ετήσιες εκθέσεις του όσο και σε συ-

κτηματολογικά γραφεία 
Ο ΣτΠ δέχθηκε και αυτή τη χρονιά 
σημαντικό αριθμό αναφορών σχετι-
κά με τη λειτουργία του κτηματολο-
γίου. Η θεματολογία των αναφορών 
αυτών επικεντρώνεται κυρίως στο 
αίτημα διόρθωσης των σφαλμάτων 
που έχουν εμφιλοχωρήσει στις αρ-
χικές κτηματολογικές εγγραφές και 
αφορούν νομικά σφάλματα, αλλά και  
αστοχίες στις καταχωρήσεις γεωμε-
τρικών στοιχείων.
Σποραδικά, αναφορές αφορούν την 
πλημμελή λειτουργία αυτών των 
ίδιων των κτηματολογικών γραφεί-
ων, με σημείο αιχμής την ελλιπή πλη- 
ροφόρηση του κοινού. Από την άπο-
ψη αυτή, εξακολουθεί να ισχύει η ήδη  
διατυπωμένη άποψη της Αρχής (Ετή-
σια έκθεση 2009, σ. 71) για την ανα-
γκαιότητα προετοιμασίας και οργά-
νωσης των οριστικών κτηματολογι-
κών γραφείων.
Ο ΣτΠ παγίωσε την τακτική της κοινο-
ποίησης των εγγράφων του που απευ-
θύνονται στα κτηματολογικά γρα- 
φεία, στην «Κτηματολόγιο» ΑΕ, με 
σκοπό την επιτάχυνση της ανταπό-
κρισής τους για την επίλυση των προ- 
βλημάτων των πολιτών. 
Στο πλαίσιο διερεύνησης σοβαρών 
και χρονιζόντων προβλημάτων που 
αφορούν κτηματογραφημένες περι-
οχές, η Αρχή διοργάνωσε συνάντη-
ση εργασίας στη Μυτιλήνη. Στη συ-
νάντηση αυτή έλαβε μέρος ο πρό-
εδρος της «Κτηματολόγιο» ΑΕ και 
στελέχη της εταιρείας, καθώς και 
όλοι οι εμπλεκόμενοι, στη λειτουρ-
γία του κτηματολογίου, τοπικοί φο-
ρείς. Απόρροια της συντονισμένης 

βαίωσαν αρμοδίως τις παραβάσεις, 
εισηγήθηκαν την απομάκρυνση του 
αλιευτικού καταφυγίου και εξέδω-
σαν τα πρωτόκολλα κατεδάφισης. Η  
Διεύθυνση Πολεοδομίας της Νομαρ- 
χιακής Αυτοδιοίκησης Κεφαλληνίας 
προχώρησε στη σύνταξη της πράξης 
αναλογισμού αποζημίωσης για τη δι-
άνοιξη της ζώνης παραλίας Αθέρα,  
η κύρωση της οποίας έχει ήδη κρι-
θεί τελεσιδίκως. 
Ο ΣτΠ, επισημαίνοντας την ανάγκη συ-
νεργασίας των συναρμόδιων φορέων, 
ζήτησε από τον Γενικό Γραμματέα της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων την άμε-
ση κατεδάφιση των αυθαίρετων κατα-
σκευών και τόνισε την υποχρέωση 
εκ πόνησης ειδικής περιβαλλοντικής 
μελέτης πριν από κάθε παρέμβαση ή 
κατασκευή στην περιοχή. 

Θετική εξέλιξη 
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
ενημέρωσε τον ΣτΠ ότι:

• Εξασφάλισε πίστωση για την 
ανάθεση των εργασιών κατεδά-
φισης του αλιευτικού καταφυγί-
ου και του αυθαίρετου λιμενο-
βραχίονα, η οποία αναμένεται να  
ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του  
2010.

• Σκοπεύει να προβεί στην εκ-
πόνηση ειδικής περιβαλλοντι-
κής μελέτης για την ουσιαστική  
προστασία και ανάδειξη του όρ-
μου Αθέρα, με τη δημιουργία 
και τη στελέχωση των αρμόδι-
ων υπηρεσιών μετά την έναρ-
ξη εφαρμογής του προγράμμα-
τος «Καλλικράτης» (υπόθεση 
11649/2008)4. 

4   http://www.synigoros.gr/perivallon/
pdf_01/8888_1_ORMOS_KATELEIOU.pdf

5   http://www.synigoros.gr/perivallon/
pdf_01/8887_1_DeltioTypouKtimatologio.pdf

http://www.synigoros.gr/perivallon/pdf_01/8888_1_ORMOS_KATELEIOU.pdf
http://www.synigoros.gr/perivallon/pdf_01/8887_1_DeltioTypouKtimatologio.pdf
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• Συστάθηκε κοινή επιτροπή του 
υΠΕΚΑ και του υΠΠΟΤ για τα ζητήματα 
καθορισμού όρων δόμησης και χρή-
σεων γης στις Ζώνες Β́  και αποσα-
φηνίστηκαν οι αρμοδιότητες των αρ-
χαιολογικών και των πολεοδομικών 
υπηρεσιών στο θέμα αυτό. 

O υπουργός υποστήριξε ακόμη ότι,  
σε περίπτωση που μια σωστική ανα-
σκαφή λαμβάνει χαρακτήρα συστη-
ματικής, θα έπρεπε το συγκεκριμένο 
ακίνητο να απαλλοτριώνεται, αλλά 
αυτό θα προσέκρουε στις οικονομι-
κές δυσχέρειες του υπουργείου. Επι-
πλέον, γίνεται επεξεργασία αντισταθ-
μιστικών μέτρων για τις περιπτώσεις 
στέρησης γης, π.χ. ανταλλαγή, μετα-
φορά συντελεστή δόμησης, σε συν-
δυασμό με τη δημιουργία ενός τα-
μείου γης, φορολογικά οφέλη κ.λπ., 
σύμφωνα με προτάσεις του ΣτΠ. 
Τέλος, ο ΣτΠ ενημερώθηκε ότι το 
υΠΠΟΤ θα επεκτείνει το σύστημα μέ-
τρησης και αποδοτικότητας των το-
μέων της πολιτικής του σε όλες τις 
γενικές γραμματείες του υπουργεί-
ου, σύμφωνα με τον Ν. 3230/2004, 
με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτη-
ση των πολιτών.
Παρά τις προαναφερθείσες εξελί-
ξεις, σημαντικός αριθμός υποθέσε-
ων που χειρίζεται ο ΣτΠ εκκρεμεί. 

Επεμβάσεις  
σε εβραϊκές συναγωγές 
Ο ΣτΠ διερευνά τα τελευταία τρία χρό-
νια υπόθεση με θέμα επεμβάσεις σε 
προστατευόμενες από την αρχαιολο-
γική και την πολεοδομική νομοθεσία 
εβραϊκές συναγωγές στην Αθήνα και 

• Έθεσε κριτήρια για τη χρονική προ-
τεραιότητα των εκκρεμών υποθέσε-
ων με αντικείμενο τις δεσμεύσεις 
ιδιοκτησιών, όπως είναι η σπουδαι-
ότητα των ευρημάτων, η δυνατότητα 
διατήρησης και ανάδειξής τους και 
ιδίως ο χρόνος δέσμευσης· 

• Ζήτησε να υπάρχει πλήρης αιτιο-
λόγηση των σχετικών αποφάσεων 
των υπηρεσιών και των αντίστοιχων 
γνωμοδοτικών οργάνων·

• Δεσμεύτηκε για την αναμόρφωση 
άμεσα του νομοθετικού πλαισίου ως 
προς το ζήτημα του χαρακτηρισμού 
ως αγροτικών εκτός σχεδίου ακινή-
των, με κριτήριο όχι τη θέση τους 
εντός ή εκτός αστικής ζώνης, αλλά 
τον προορισμό τους από τη νομοθε-
σία για τη συγκεκριμένη περιοχή. 
Επιπλέον, μετά την εξέταση πρότα-
σης του ΣτΠ για έλεγχο της λειτουργί-
ας της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων, 
αποφασίστηκε να καταργηθεί, εφόσον  
η λειτουργία της συνεπαγόταν χρονι-
κή επιβάρυνση στην εξέταση των αι-
τημάτων από το Κεντρικό Αρχαιολο- 
γικό Συμβούλιο και περιττό φόρτο ερ-
γασίας για το προσωπικό. 

Επίσης: 

• Επιταχύνθηκε η διαδικασία εισα- 
γωγής υποθέσεων στα αρμόδια γνω- 
μοδοτικά συμβούλια. 

• Δόθηκε εντολή για επιτάχυνση των  
διαδικασιών γνωμοδότησης.

• Στην περίπτωση των οριοθετήσεων 
ή αναοριοθετήσεων θα λαμβάνεται 
υπόψη, εκτός από το ενδιαφέρον για 
την προστασία των αρχαιολογικών  
χώρων, και η μη διατάραξη της κοι-
νωνικής και οικονομικής ζωής.

ναντήσεις εργασίας για επί μέρους 
θέματα (βλ. ετήσιες εκθέσεις 2007, 
σ. 116–117· 2008, σ. 84–86). 
Τον Απρίλιο του 2010 ο ΣτΠ συνόψι-
σε τις απόψεις που προέρχονταν από 
όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις και 
απέστειλε εκ νέου στο υπουργείο τις  
προτάσεις του για επίλυσή τους. Επι- 
προσθέτως, ο ΣτΠ ζήτησε από το 
υπουργείο να ορίσει μόνιμο εκπρό-
σωπο, με σκοπό τη συστηματική αντι- 
μετώπιση των εκκρεμοτήτων. 

Τον Ιούνιο του 2010 ο υπουργός ΠΟΤ 
όρισε εκπρόσωπο για τις επαφές του 
υπουργείου με την Αρχή, αναγνωρίζο-
ντας τα προβλήματα που έχουν ανα-
δειχθεί από τον ΣτΠ, και τόνισε τρεις 
κυρίως διοικητικές παθογένειες: 

• την αδυναμία του υπουργείου και 
των εποπτευόμενων φορέων να 
ανταποκριθούν εγκαίρως και αποτε- 
λεσματικά στις υποχρεώσεις για κα-
ταβολή τόσο των επιδικασθέντων πο- 
σών αποζημιώσεων λόγω απαλλο-
τριώσεων ακινήτων για αρχαιολογι- 
κούς σκοπούς όσο και πλήρους απο- 
ζημίωσης στις περιπτώσεις ουσιώ-
δους περιορισμού ή οριστικής στέ-
ρησης χρήσης του ακινήτου· 

• τη σημαντική καθυστέρηση εξυπη-
ρέτησης των πολιτών, που οφείλε-
ται στην αναγκαιότητα για ολοκλη- 
ρωμένη προστασία της πολιτιστικής 
κληρονομιάς· 

• το πρόβλημα της έλλειψης επαρ-
κούς και εξειδικευμένου προσωπι-
κού στις υπηρεσίες του υπουργείου. 

Ειδικότερα, ο υπουργός ΠΟΤ ακο-
λούθησε τις προτάσεις του ΣτΠ και: 
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Απαγόρευση ανέγερσης 
οικίας στον γαλατά δήμου 
τροιζηνίας, μέσα σε κηρυγμένο 
αρχαιολογικό χώρο 
Η ΚΣΤ́  Εφορεία Προϊστορικών και 
Κλασικών Αρχαιοτήτων δεν ενέκρι-
νε την ανέγερση οικίας στον Γαλα-
τά Δήμου Τροιζηνίας, μέσα στον κη-
ρυγμένο αρχαιολογικό χώρο, με την 
αιτιολογία ότι η ιδιοκτησία δεν πλη-
ρούσε τις προϋποθέσεις αρτιότητας 
με βάση απόφαση του υπουργού 
Πολιτισμού. Ο ΣτΠ επισήμανε στην 
εφορεία αρχαιοτήτων ότι η απόφασή 
της δεν στηριζόταν σε κάποια εκτε-
λεστή υπουργική απόφαση, αλλά 
σε πρόταση για θέσπιση όρων και 
περιορισμών δόμησης και χρήσεων 
γης μέσα στη Ζώνη Β́  του συγκεκρι-
μένου αρχαιολογικού χώρου. Τρία 
χρόνια μετά την αρχική της άρνηση 
και ύστερα από διετή διαμεσολάβη-
ση του ΣτΠ, η εφορεία τελικά ενέκρι-
νε με όρους την ανέγερση της οικο-
δομής. Ο ΣτΠ ζήτησε από το υΠΠΟΤ 
να εκδώσει, το συντομότερο δυνα-
τόν, την κοινή υπουργική απόφαση 
με την οποία θα καθορίζονται οι όροι 
και οι περιορισμοί δόμησης και χρή-
σης γης στην εν λόγω Ζώνη Β́  του 
αρχαιολογικού χώρου, καθώς, εξαι-
τίας της απουσίας κανονιστικής από-
φασης, δεν προστατεύεται επαρκώς 
ο συγκεκριμένος αρχαιολογικός χώ-
ρος και υπάρχει καθεστώς ασάφειας 
και ανασφάλειας για τους πολίτες 
ως προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις 
και δραστηριότητες στην περιοχή 
(υπόθεση 16771/2007).

Σε αντίστοιχη περίπτωση επεμβάσε-
ων σε συναγωγή της Βέροιας (ιστο-
ρικό διατηρητέο μνημείο με από-
φαση του υπουργείου Πολιτισμού), 
η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων 
Κε ντρικής Μακεδονίας ζήτησε από 
τους ιδιοκτήτες της συναγωγής και 
τον Δήμο Βέροιας να της υποβάλουν 
τεχνική τεκμηρίωση των επεμβάσε-
ων που πραγματοποίησαν στη συνα-
γωγή μεταξύ των ετών 1997–2005 
χωρίς την έγκριση της εφορείας, κα-
θώς και μελέτη αποκατάστασης του 
μνημείου. Η εφορεία δεσμεύτηκε 
ότι, σε περίπτωση που οι παραπά-
νω υπεύθυνοι των επεμβάσεων δεν 
ανταποκριθούν, θα προβεί η ίδια στις  
απαραίτητες ενέργειες για τη βελ-
τίωση και την εν μέρει αποκατάστα- 
ση του μνημείου (υπόθεση 4911/ 

2007). 

δέσμευση ιδιοκτησίας  
χωρίς καταβολή αποζημίωσης 
για 36 χρόνια 
Το υπουργείο Πολιτισμού δέσμευε 
για 36 χρόνια το ιστορικό διατηρητέο 
μνημείο του τεμένους Ορτά Τζαμί 
στη Βέροια, χωρίς να καταβάλει απο-
ζημίωση στον ιδιοκτήτη. Μετά την  
τριετή διαμεσολάβηση του ΣτΠ εκδό-
θηκε τελικά κοινή υπουργική από- 
φαση αναγκαστικής απαλλοτρίω-
σης, χωρίς ωστόσο να ληφθεί υπόψη 
η νέα αντικειμενική αξία του απαλ- 
λοτριωθέντος ακινήτου, η οποία ήταν  
όμως εγκαίρως γνωστή στη Διεύθυν-
ση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών 
Αρχαιοτήτων (υπόθεση 9011/2007).

στη Βέροια. Συγκεκριμένα, στην πε-
ρίπτωση της συναγωγής «Γιαννιω-
τών» στην Αθήνα, η Πολεοδομία 
του Δήμου Αθηναίων ανακάλεσε το 
2010 τις οικοδομικές άδειες που εί-
χε η ίδια εκδώσει για πραγματοποί-
ηση επεμβάσεων στη συναγωγή 
(διατηρητέο κτίριο με απόφαση του 
υΠΕΧΩΔΕ) ύστερα από παρέμβαση 
του ΣτΠ, λόγω έλλειψης προηγού-
μενης έγκρισης των εργασιών από 
την Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων 
Αττικής που απαιτούνταν, εφόσον το 
κτίριο της συναγωγής ήταν προγε-
νέστερο των 100 τελευταίων ετών. 
Η Αρχή επισήμανε ότι ο δήμος οφεί-
λει να αναλάβει τη δαπάνη αποκα-
τάστασης του εσωτερικού χώρου της 
συναγωγής, με βάση τις διατάξεις 
της πολεοδομικής νομοθεσίας και 
της σχετικής νομολογίας του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας. Ωστόσο, 
η Πολεοδομία του Δήμου Αθηναίων 
με νεότερο έγγραφό της απάντησε 
ότι δεν προκύπτει επιπλέον ανάγκη 
αποκατάστασης του κτιρίου της Συ-
ναγωγής και ότι όταν εκδόθηκε η 
αρχική άδεια του κτιρίου δεν είχαν 
συμπληρωθεί 100 έτη από την απο-
περάτωση αυτού και για τον λόγο  
αυτόν δεν είχε ζητηθεί έγκριση από 
την εφορεία. Με αυτή την απάντη-
σή της η πολεοδομία έρχεται κατ’ 
ουσίαν σε πλήρη αντίφαση με προ-
ηγούμενά έγγραφά της, καθώς και 
με την ανάκληση των οικοδομικών 
αδειών, στην οποία είχε ήδη προβεί 
λόγω της, σύμφωνα με τα προανα-
φερθέντα, έλλειψης προηγούμενης 
έγκρισης από την αρμόδια εφορεία. 

Περισσότερα και πιο αναλυτικά 
στοιχεία (έγγραφα του ΣτΠ, 
απαντήσεις της διοίκησης, ειδικές 
εκθέσεις κ.ά.) μπορείτε να βρείτε:
 
Στον ιστότοπο του ΣτΠ
www.synigoros.gr  
[Επιλέξτε: Εκθέσεις – Πορίσματα, 
Κύκλος Ποιότητας Ζωής]

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

http://www.synigoros.gr
http://www.synigoros.gr/perivallon


97

σΥΝηγΟΡΟσ τΟΥ ΠΟλΙτη | ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010

(84,10% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ)
ΓΡΑΦΗΜΑ 12 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Χωροθέτηση – Αδειοδότηση και έλεγχος όρων λειτουργίας 
έργων υποδομής [19,92%]

 

 

Αυθαίρετες κατασκευές [16,19%]

Χωροθέτηση – Αδειοδότηση και έλεγχος όρων λειτουργίας 
εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων [14,04%]

Πολεοδομικός σχεδιασμός – Ρυμοτομικά σχέδια [11,89%]

Χορήγηση οικοδομικών αδειών [7,45%]

Ατμόσφαιρα – Θόρυβος – Έδαφος [7,16%]

Δεσμεύσεις – Απαλλοτριώσεις [6,88%]

Δημόσια κτήματα [6,30%]

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις [5,30%]

Ειδικότερα θέματα υγειονομικού ενδιαφέροντος [4,87%]
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ΓΡΑΦΗΜΑ 13      ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
(10,48% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ)

Δάση και δασικές εκτάσεις [43,68%]

Υδάτινοι πόροι [14,94%]

Αιγιαλός και παράκτιες ζώνες [19,54%]
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Προστατευόμενες περιοχές [4,60%]
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ΓΡΑΦΗΜΑ 14      ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
(5,42% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ)

Μνημεία [24,45%]

Αρχαιολογικοί χώροι [22,22%]

Δεσμεύσεις –  Απαλλοτριώσεις [15,56%]

Άλλες περιπτώσεις πολιτιστικού ενδιαφέροντος [15,56%]

Διατηρητέα [13,33%]

Θαλάσσιες περιοχές υποβρύχιας δραστηριότητας [4,44%]

Παραδοσιακοί οικισμοί [4,44%]
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