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Ο ρόλος του ΣτΠ
• ∆ιαµεσολάβηση µεταξύ πολιτών και δηµοσίων
υπηρεσιών µε στόχο την καταπολέµηση της
κακοδιοίκησης – ν. 3094/2003.
• Ο κύκλος Ποιότητας Ζωής έχει ως κύριο αντικείµενο τη
διερεύνηση αναφορών µε θέµατα που αφορούν στο
περιβάλλον, στην πολεοδοµία, στη χωροταξία, στα
δηµόσια έργα και στον πολιτισµό.

Ο ρόλος του ΣτΠ
•

Εξετάζει ατοµικές διοικητικές πράξεις ή παραλείψεις των αρµοδίων
υπηρεσιών.

•

Γνωµοδοτικές αρµοδιότητες.

•

∆υνατότητα διαβίβασης της υπόθεσης για πειθαρχικό έλεγχο.
«Αρνηση λειτουργού ή υπαλλήλου ή µέλους διοίκησης να συνεργασθεί µε τον Συνήγορο του Πολίτη,
κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα παράβασης καθήκοντος, για δε τα
µέλη διοίκησης λόγο αντικατάστασής τους. Αν κατά την έρευνα διαπιστωθεί παράνοµη συµπεριφορά
λειτουργού, υπαλλήλου ή µέλους διοίκησης, ο Συνήγορος του Πολίτη διαβιβάζει την έκθεση στο
αρµόδιο όργανο και µπορεί να προκαλέσει την πειθαρχική δίωξη του υπαιτίου ή να προτείνει τη
λήψη άλλων µέτρων, αν ο υπαίτιος δεν υπόκειται σε πειθαρχικό έλεγχο (ν. 3094/03 αρθρ. 4 παρ.
11».

•

∆υνατότητα διαβίβασης της υπόθεσης στον αρµόδιο εισαγγελέα.
«Λειτουργός ή υπάλληλος ο οποίος αρνείται να συνεργασθεί µε τον Συνήγορο του Πολίτη µε σκοπό
να παρακωλύσει ή να αποτρέψει τη διεξαγωγή έρευνας, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο ετών. Η
ποινική δίωξη ασκείται µόνο εφόσον υποβληθεί σχετική έκθεση από την Ανεξάρτητη Αρχή προς τον
αρµόδιο Εισαγγελέα…Αν προκύψουν αποχρώσες ενδείξεις για τέλεση αξιόποινης πράξης από
λειτουργό, υπάλληλο ή µέλος διοίκησης, ο Συνήγορος του Πολίτη διαβιβάζει την έκθεση και στον
αρµόδιο εισαγγελέα. Για την υπεράσπιση των δικαιωµάτων του παιδιού, αν κριθεί ότι παρίσταται
ανάγκη παρέµβασης της αρµόδιας δικαστικής αρχής ή άλλης δηµόσιας υπηρεσίας ή φορέα, ο
Συνήγορος του Πολίτη διαβιβάζει σε αυτούς σχετική έκθεση (ν. 3094/03 αρθρ. 4 παρ. 10 & 12».

Ο ρόλος του ΣτΠ
• Ο Συνήγορος του Πολίτη συντάσσει
ετήσια έκθεση, στην οποία εκθέτει το
έργο της Αρχής, παρουσιάζει τις
σηµαντικότερες υποθέσεις και
διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση
των δηµοσίων υπηρεσιών και
αναγκαίες νοµοθετικές ρυθµίσεις.
• ∆ύναται να επιληφθεί υποθέσεων
αυτεπαγγέλτως.
• Εισηγείται για τη βελτίωση του
νοµοθετικού πλαισίου προς τους
αρµοδίους Υπουργούς.

Τρόπος εξέτασης των αναφορών
• Εξετάζονται:
1. Το γενικό νοµοθετικό πλαίσιο µε βάση τις
καταγγελλόµενες επεµβάσεις/ υποβαθµίσεις.
2. Το ειδικότερο προστατευτικό καθεστώς της
περιοχής (πχ. κήρυξη έκτασης ως προστατευόµενης,
δασική έκταση, αρχαιολογικός χώρος κλπ).
3. Η περιβαλλοντική υποβάθµιση επιµέρους στοιχείων
της φύσης (πχ. ρέµατα, υδροβιότοποι, αιγιαλός)
ανεξαρτήτως της διοικητικής αναγνώρισης –
οριοθέτησής τους, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
προστατευτικές περιβαλλοντικές διατάξεις.

Στόχος
Αποκατάσταση και προστασία του
περιβαλλοντικού αγαθού.

Π∆ 148/2009 ?
• Από τις αναφορές που έχουν κατατεθεί
στον ΣτΠ προκύπτει ότι οι υπηρεσίες δεν
εφαρµόζουν το Π∆ στις περισσότερες των
περιπτώσεων.
• Εφαρµογή παρατηρείται (συνήθως) για τις
περιπτώσεις ανεξέλεγκτης διάθεσης
αποβλήτων.

Αγία Άννα
•

Περιβαλλοντική υποβάθµιση σπηλαιοβαράθρου, βάθους 25 µ., στην Αγ.
Άννα Βοιωτίας, το οποίο είχε µετατραπεί σε ΧΑ∆Α.

•

Κατά τη αρχική αυτοψία του Συνηγόρου το 2013, διαπιστώθηκε έντονη
περιβαλλοντική υποβάθµιση, καθώς ο χώρος χρησίµευε για πολλά έτη, ως
τόπος απόθεσης των απορριµµάτων της κοινότητας. Από τον οικισµό
µέχρι το σπηλαιοβάραθρο είχε διανοιχθεί χωµατόδροµος που στόχευε στη
διευκόλυνση της κίνησης των απορριµµατοφόρων. Μετά από τη
διαµεσολάβηση του Συνηγόρου, ξεκίνησαν οι διοικητικές διαδικασίες για
τον καθαρισµό του χώρου.

•

Η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας το 2014
εξέδωσε απόφαση λήψης µέτρων πρόληψης περιβαλλοντικής ζηµίας και
αποκατάστασης χωµατερής από το ∆ήµο Λεβαδέων, κατ΄ εφαρµογή του
πδ 148/2009, εν συνεχεία δε ο ∆ήµος Λεβαδέων, προέβη στις αναγκαίες
ενέργειες και δαπάνες σε συµµόρφωση µε αυτήν.

•

Κατόπιν της δεύτερης αυτοψίας της Αρχής (2016), και της τελικής
ενηµέρωσης εκ µέρους του ∆ήµου Λεβαδέων (Ιανουάριος 2017),
επιβεβαιώθηκε η ολοκλήρωση εργασιών αποκατάστασης του
σπηλαιοβαράθρου µε την ορθή αποµάκρυνση των αποβλήτων από το
εσωτερικό του, καθώς και η τοποθέτηση δεξαµενής πυρόσβεσης και
περίφραξης, ως επιβεβληµένων προληπτικών µέτρων.

Πλανητέρο – Πηγές Αροανίου ποταµού/
Ιδιωτικό ∆άσος
• Μέρος της έκτασης του εν λόγω δάσους ανήκει στη Ζώνη Ειδικής
Προστασίας (ΖΕΠ µε κωδικό GR2320013 και ονοµασία «Όρος
Χελµός (Αροανία – Φαράγγι Βουαραϊκού και Περιοχή Καλαβρύτων»,
ενώ το σύνολο της έκτασης ανήκει στον «Τόπο Κοινοτικής
Σηµασίας» µε κωδικό GR2320002 που στη συνέχεια κηρύχθηκε ως
Ζώνη Ειδικής ∆ιατήρησης (ΖΕ∆ - Special Protection Area) µε την
ονοµασία «Όρος Χελµός & Ύδατα Στυγός».
• Οι πηγές του Αροανίου Ποταµού έχουν χαρακτηρισθεί ως Τοπίο
Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλους (AT1011017) και σύµφωνα µε τις
καταγραφές στο σύστηµα «Φιλότις» η κατάστασή του έχει
χαρακτηρισθεί ως υποβαθµισµένη εξαιτίας ανθρωπογενών
παρεµβάσεων.

Πλανητέρο – Πηγές Αροανίου ποταµού /
Ιδιωτικό ∆άσος
• Η ευρύτερη έκταση, εντός
της οποίας ευρίσκεται και
το ιδιωτικό δάσος, έχει
χαρακτηρισθεί ως Εθνικό
Πάρκο Χελµού –
Βουραϊκού µε την KYA
40390/2009.
• Η περιοχή αποτελεί,
επίσης, γεώτοπο και έχει
ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό
και Παγκόσµιο ∆ίκτυο
Γεωπάρκων υπό την αιγίδα
της UNESCO.

Πλανητέρο – Πηγές Αροανίου
ποταµού
 Εξετάστηκε η νοµιµότητα οικοδοµικής άδειας ανέγερσης
πέντε κτιρίων εστίασης και αναψυχής, σε ιδιωτική δασική
έκταση, στη θέση Μαυρονέρι της περιοχής «Πλανητέρο»
Καλαβρύτων.
 Στο συγκεκριµένο δάσος πλατάνων, είχαν εγκριθεί, µε
εισηγήσεις του αρµόδιου ∆ασαρχείου, άδειες επέµβασης
ήδη από το 1989 για τουριστική αξιοποίηση και το 1992
για εγκατάσταση και λειτουργία µονάδας εκτροφής
πέστροφας.

Πλανητέρο – Πηγές Αροανίου
ποταµού
 Ο ΣτΠ διαπίστωσε ότι δεν είχαν τηρηθεί οι απαιτούµενες διαδικασίες
πριν την έκδοση της οικοδοµικής άδειας.
 Το Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών Καλαβρύτων ανακάλεσε τη
συγκεκριµένη οικοδοµική άδεια, λόγω υποβολής ανακριβούς
τοπογραφικού διαγράµµατος, µη χορήγησης απαιτούµενων
εγκρίσεων επέµβασης από το ∆ασαρχείο Καλαβρύτων και µη
οριοθέτησης του Αροανίου ποταµού, στην επίµαχη θέση.
 Το ∆ασαρχείο Καλαβρύτων πρότεινε την κήρυξη των εκτάσεων ως
αναδασωτέων και αποκατάσταση του περιβάλλοντος βάσει
κατάλληλης µελέτης.

Πλανητέρο – Πηγές Αροανίου
ποταµού
 Ο Γενικός Γραµµατέας της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, κατόπιν
εισήγησης του ∆ασαρχείου
Καλαβρύτων, ανακάλεσε τις δύο
εγκρίσεις επέµβασης, που είχαν
χορηγηθεί από τα αρµόδια όργανα,
λόγω παραβίασης των σχετικών
περιβαλλοντικών όρων και
επιπρόσθετα, λόγω εγκατάλειψης και
µη λειτουργίας των κτιριακών
εγκαταστάσεων.
 Η ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασµού της Περιφέρειας ∆υτ.
Ελλάδος, κάλεσε τον ∆ήµο
Καλαβρύτων να προβεί σε
οριοθέτηση του Αροανίου ποταµού
και σε εκπόνηση Σχεδίου ∆ιαχείρισης
του συνόλου της προστατευόµενης
περιοχής.

Πλανητέρο – Πηγές Αροανίου
ποταµού
Ο ΣτΠ, εκτός από τις
συστάσεις για την τήρηση
των νόµιµων διαδικασιών
και την ανάκληση των
παράνοµων διοικητικών
πράξεων, εστίασε τη
διαµεσολάβηση στην
αποκατάσταση της
έκτασης, µέσω
κατάλληλων µελετών από
τις αρµόδιες υπηρεσίες και
στην ανάγκη οριοθέτησης
της κοίτης του Αροανίου
ποταµού.

Σπήλαιο Ιαµατικών Πηγών
Καϊάφα
•

Στο σπήλαιο φιλοξενείται µεγάλος αριθµός
προστατευόµενων ειδών χειροπτέρων, ενώ η ευρύτερη
περιοχή εντάσσεται στις περιοχές του δικτύου Natura και έχει
χαρακτηρισθεί ως ΤΙΦΚ. Το σπήλαιο εντός του οποίου
εντοπίζεται και ο ιαµατικός πόρος, βρίσκεται εντός
κηρυγµένου αρχαιολογικού χώρου και είναι χαρακτηρισµένο
ως αρχαίο µνηµείο.

•

Η υπόθεση εισήχθη λόγω της παράνοµης περίφραξης
των Ιαµατικών Λουτρών Σπηλαίου Καϊάφα που διαχειρίζεται η
ΕΤΑ∆ ΑΕ. Η περίφραξη τοποθετήθηκε για την ασφάλεια του
κοινού, λόγω καταπτώσεων βράχων µετά τις πυρκαγιές του
2007.

Σπήλαιο Ιαµατικών Πηγών Καϊάφα
Ο Συνήγορος του Πολίτη:
 ∆ιαπίστωσε εκτεταµένες ζηµίες στο σπήλαιο, στο πρανές,
αλλά και στις εγκαταστάσεις των ιαµατικών λουτρών,
κατόπιν 2 αυτοψιών.
 Απέστειλε απόψεις προς τον αρµόδιο Υπουργό σχετικά
µε το σχέδιο Π∆ περί χαρακτηρισµού της ευρύτερης
περιοχής ως Περιοχής Προστασίας της Φύσης, αφενός
για τα ζητήµατα οριοθέτησης του αιγιαλού, αλλά και
προκειµένου να προβλέπονται οι εργασίες συντήρησης
και ανάδειξης του σπηλαίου, µόνο κατόπιν έγκρισης της
αρµόδιας Εφορείας του ΥΠΠΟΑ.
 Ζήτησε µετρήσεις του µικροβιολογικού φορτίου των
υδάτων, τα οποία βρέθηκαν ακατάλληλα για χρήση.
 Τηρήθηκε η διαδικασία περί αυθαιρέτων κατασκευών από
την αρµόδια Πολεοδοµία.

Σπήλαιο Ιαµατικών Πηγών Καϊάφα
 Μετά τη σύσταση κλιµακίου ΚΕΠΠΕ επιβλήθηκαν τα αναλογούντα
πρόστιµα στην ΕΤΑ∆ τόσο για την παράνοµη περίφραξη όσο και για
την ακαταλληλότητα των υδάτων.
 Πραγµατοποιήθηκε οριοθέτηση του αιγιαλού της λιµνοθάλασσας.
 Μετά από σχετική πρόσκληση του Υπουργείου Οικονοµίας, οι
εργασίες συντήρησης του σπηλαίου εντάχθηκαν στο ΕΠΑΝΕΚ.
 Κρίθηκε ως επικινδύνως ετοιµόρροπο το τµήµα των λουτρών που
είχε καταρρεύσει και οι διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

∆ηλητηριασµένα ∆ολώµατα
Ο Συνήγορος του Πολίτη,
εξέτασε αναφορά
περιβαλλοντικών οργανώσεων,
σχετικά µε την παράλειψη
αποτελεσµατικής προστασίας
της άγριας ζωής από την
παράνοµη χρήση
δηλητηριασµένων δολωµάτων.
Η καταγγελία υπεβλήθη επ’
αφορµή της µαζικής
δηλητηρίασης αρπακτικών
πουλιών στα στενά του Νέστου
τον Φεβρουάριο του 2012.

∆ηλητηριασµένα ∆ολώµατα
• Επ’ αφορµής του ανωτέρω περιστατικού µε
βάση το οποίο η υπόθεση διερευνήθηκε από
τον ΣτΠ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε
στοιχεία από τους αρµόδιους φορείς αναφορικά
µε την υπόθεση EU-PILOT 3601/2012 «∆ηλητηρίαση Άγριων Πτηνών στην περιοχή
του Νέστου».
• ∆εδοµένου ότι κρίθηκε ότι δεν έχουν ληφθεί
µέτρα για την εξασφάλιση της πλήρους
συµµόρφωσης µε το δίκαιο της ΕΕ, η Επιτροπή
απέστειλε αιτιολογηµένη γνώµη. Έτσι, εάν οι
Ελληνικές Αρχές δεν λάµβαναν µέτρα εντός 2
µηνών, θα πραγµατοποιούταν παραποµπή της
υπόθεσης στο ∆ικαστήριο της ΕΕ.

∆ηλητηριασµένα ∆ολώµατα
 Ο Συνήγορος του Πολίτη, στοχεύοντας στη συνολικότερη επίλυση
του ζητήµατος, ερεύνησε το νοµικό καθεστώς που διέπει τη
χρήση δηλητηριασµένων δολωµάτων σε συνδυασµό µε εκείνο
που διέπει την προστασία της άγριας πανίδας και συµµετείχε σε
τρεις συσκέψεις µεταξύ περιβαλλοντικών οργανώσεων και
αρµοδίων διοικητικών φορέων. Επίσης, η Ανεξάρτητη Αρχή
απέστειλε έγγραφες προτάσεις προς τα 2 αρµόδια υπουργεία,
ζητώντας την άµεση αντιµετώπιση του θέµατος µε τη λήψη
κατάλληλων µέτρων.
 Η Ανεξάρτητη Αρχή συνέταξε, τον Νοέµβριο του 2016, πόρισµα:
«Θανάτωση άγριων ζώων από την παράνοµη χρήση
δηλητηριασµένων δολωµάτων»
https://www.synigoros.gr/resources/docs/170124-porisma.pdf

∆ηλητηριασµένα ∆ολώµατα
 Κρίθηκε ότι απαιτείται η δηµιουργία ολοκληρωµένου
προγράµµατος δράσης, πλαισιωµένου µε τον κατάλληλο
θεσµικό τύπο, ώστε όλες οι υπηρεσίες, συνεργαζόµενες
οµαλά, να δρουν βάσει συγκεκριµένων πρωτοκόλλων
και ξεκάθαρων αρµοδιοτήτων.
 Λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειµένου και της
αναγκαιότητας εφαρµογής διαχειριστικών µέτρων που
καταλαµβάνουν ένα ευρύ αντικείµενο (φύλαξη υπαίθρου,
προληπτικά µέτρα, ενηµερωτικές εκστρατείες,
περισυλλογή του ζώου, αποστολή του ζώου για
τοξικολογικό έλεγχο, διαχείριση του νεκρού ατόµου,
σύννοµη χρήση φυτοφαρµάκων κλπ) απαιτούνται
οριζόντιες προβλέψεις για όλη την επικράτεια και όχι
τοµεακές ρυθµίσεις.

∆ηλητηριασµένα ∆ολώµατα
 Οι ∆ασικές Υπηρεσίες είναι αρµόδιες τόσο για τη δίωξη των
αδικηµάτων που σχετίζονται µε την παράνοµη χρήση
δηλητηριασµένων δολωµάτων όσο και µε τη φύλαξη των εκτάσεων,
στις οποίες λαµβάνουν χώρα οι εν λόγω ενέργειες.
 Η ∆/νση ∆ιαχείρισης ∆ασών και ∆ασικού Περιβάλλοντος (Τµήµα
∆ιαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας) του ΥΠΕΝ ενεργοποιήθηκε
προκειµένου να περιοριστεί το φαινόµενο παράνοµης χρήσης
δηλητηριασµένων δολωµάτων. Ωστόσο, µέχρι σήµερα δεν έχουν
υλοποιηθεί τα προτεινόµενα σχέδια ενηµερωτικής δράσης και δεν
προκύπτει να έχουν αποδώσει σε ικανοποιητικό βαθµό οι
προσπάθειες για την αποδοτικότερη λειτουργία των ∆ασικών
Υπηρεσιών.
 Η ∆/νση Προστασίας Βιοποικιλότητας, έκρινε ότι υπάρχει πλήρες
εθνικό νοµικό πλαίσιο. Εντούτοις, µε το πρόγραµµα «Εθνικό Σχέδιο
∆ράσης για την καταπολέµηση της χρήσης δηλητηριασµένων
δολωµάτων» ενηµέρωσε την Αρχή ότι θα υπάρξει αξιολόγηση και
επανεκτίµηση του συνόλου του εθνικού πλαισίου.

∆ηλητηριασµένα ∆ολώµατα
 Η διαχείριση των πτωµάτων άγριων ζώων που υπήρξαν θύµατα
δηλητηριασµένων δολωµάτων δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του
Κανονισµού 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε αποτέλεσµα να µην
έχει περιληφθεί στους στόχους του Εθνικού Προγράµµατος Συλλογής και
∆ιαχείρισης Νεκρών Ζώων.
 Η επανεµφάνιση κρουσµάτων λύσσας και η ενεργοποίηση όλων των
µηχανισµών για τον περιορισµό της καθορίζουν όλες τις πολιτικές δράσης
γύρω από το θέµα. Από τις δεσµευτικές διατάξεις περί διαχείρισης
λυσσύποπτων ζώων και από τις οδηγίες που συντάχθηκαν από το ΥΠΑΑΤ για
τη διαχείριση των δηλητηριασµένων δολωµάτων, η Αρχή θεωρεί ότι πλέον
καθίσταται σαφές ότι η συλλογή και µελέτη των πτωµάτων, άγριων ή µη
ζώων, πρέπει να γίνεται βάση ενιαίου θεσµικού πλαισίου, ως προς τις
διοικητικές αρµοδιότητες.
 Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες των Περιφερειών θα ήταν οι πλέον αρµόδιες να
αναλάβουν το µεγαλύτερο τµήµα του έργου αυτού, καθώς µόνο ο κτηνίατρος
µπορεί να διαπιστώσει µε ασφάλεια την αιτία θανάτου.

∆ηλητηριασµένα ∆ολώµατα
 Με τροποποίηση του αρθρ. 19 της ΚΥΑ
8197/90920/05.03.13 (µε της ΚΥΑ
6669/79087/2015) προβλέφθηκαν οι
διαδικασίες ενηµέρωσης του κοινού για
τα δηλητηριασµένα δολώµατα µε
φυτοπροστατευτικά προϊόντα και η
αντιµετώπισή τους. Περαιτέρω
εκδόθηκαν Οδηγίες για Πρώτες Βοήθειες
σε ζώα µε δηλητηρίαση από γεωργικά
φάρµακα και Οδηγίες ∆ιαχείρισης των
δηλητηριασµένων δολωµάτων (2014).
 Έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης των
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, η οποία
είχε ανασταλεί και ξαναξεκίνησε τη
λειτουργία στις 18.09.17.

∆ηλητηριασµένα ∆ολώµατα
 Σχετικά µε τα ζητήµατα της αποζηµίωσης του φυτικού
και ζωικού κεφαλαίου από τις ζηµίες που προξενούν τα
άγρια ζώα δεν προκύπτει να πραγµατοποιήθηκε καµία
βελτίωση στις προβλέψεις των σχετικών διοικητικών
πράξεων του ΕΛΓΑ.
 ∆εδοµένης της ιδιαιτερότητας του θέµατος η Αρχή
εκτίµησε ότι ο ΕΛΓΑ θα έπρεπε να είχε εξετάσει σε
διαφορετική βάση τα ζητήµατα που τίθενται, εφόσον ήδη
από την υφιστάµενη νοµοθεσία βρίσκονται σε ισχύ
σχετικές προβλέψεις για αποζηµίωση ζηµιών από άγρια
ζώα και για θέσπιση µέτρων ενεργητικής προστασίας.

Συµπερασµατικά …
Κάθε υπόθεση εξετάζεται τόσο ως προς τη
νοµιµότητα των διοικητικών ενεργειών όσο
και ως προς τη ύπαρξη ικανού και σαφούς
θεσµικού πλαισίου εντός του οποίου
δύναται να λειτουργήσει αποτελεσµατικά η
διοίκηση.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

