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Η γη γεννάει …

� Τα είδη φυτών ή ζώων µπορούν να αλλάζουν µέσα στην
πάροδο των αιώνων, αλλά ο χώρος – ο τόπος
δηµιουργεί νέα ζωή και τη συντηρεί.

� Τα οικοσυστήµατα διατηρούνται σε έναν χώρο, κυρίως
επειδή τους το επιτρέπει το γεωλογικό ανάγλυφο, οι
ιδιότητες του εδάφους και οι κλιµατολογικές συνθήκες, 
σε συνδυασµό, φυσικά, µε πολλές άλλες παραµέτρους. 

� Tο αβιοτικό περιβάλλον συνδέεται άµεσα µε τη διάδοση
και εξέλιξη των βιοτικών στοιχείων, και κατ’ επέκταση, µε
την ύπαρξη και ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισµού. 



Η γη συντηρεί …

� Η προσπάθεια προστασίας
µόνο των περιοχών του
δικτύου Natura καθίσταται
άνευ αντικειµένου εάν δεν
γίνει κατανοητό ότι ο
φυσικός χώρος δεν έχει
σύνορα και τα στοιχεία που
τον απαρτίζουν βρίσκονται
σε συνεχή «επικοινωνία» και
«συνεργασία», µε διαρκείς
αλλαγές µέσα στον χρόνο, 
ώστε να δηµιουργήσουν τη
συνολική εικόνα αυτού που
εµείς εκλαµβάνουµε ως
περιβάλλον.



Τι είναι «γεώ» - «τοπος»;

Θέσεις:

• Στρωµατογραφίας

• Αντιπροσωπευτικές για το παλαιοπεριβάλλον

• Απολιθωµατοφόρες

• Πετρολογικού ενδιαφέροντος

• Ορυκτολογικού & οικονοµικού ενδιαφέροντος
• Τεκτονικού ενδιαφέροντος (λατοµεία, µεταλλεία)
• Γεωµορφολογικές δοµές και τοπία (σπήλαια, φαράγγια, γεωµορφές

αιολικής, ποτάµιας ή θαλάσσιας διάβρωσης, παράκτιες γεωµορφές, 
πανοραµικές θέσεις και τοπία, φιορδ κλπ.)

• Υδρολογικού – υδρογεωλογικού ενδιαφέροντος (λίµνες, ποτάµια, 
πηγές κλπ)

• Γεωπολιτιστικές (µεγάλες τεχνικές κατασκευές, γεωιστορικές θέσεις, 
γεωµυθολογικές θέσεις) 

• Ηπειρωτικής ή ωκεάνιας κλίµακας γεωλογικά χαρακτηριστικά



Η προστασία των

γεωτόπων εντάσσεται

στην έννοια της

γεωδιατήρησης. Η
επίτευξη της

γεωδιατήρησης είναι

εξαιρετικά σηµαντική, 
επειδή οι γεώτοποι δεν

αποκαθίστανται και δεν

αναπληρώνονται αν

καταστραφούν. 



ΟιΟι γεώτοποιγεώτοποι ωςως τµήµατµήµα τουτου

βιοτικούβιοτικού περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος

Αρθρ. 18, 19 και 21 του ν. 1650/86 
(όπως τροποποιήθηκε µε ν. 3937/11 
«διατήρηση της βιοποικιλότητας και

άλλες διατάξεις»

ΟιΟι γεώτοποιγεώτοποι ωςως προστατευόµεναπροστατευόµενα

τοπίατοπία
ν. 3827/10 (Σύµβαση της Φλωρεντίας)

ΟιΟι γεώτοποιγεώτοποι ωςως

στοιχείοστοιχείο τηςτης

πολιτιστικήςπολιτιστικής ––
αρχαιολογικήςαρχαιολογικής

κληρονοµιάςκληρονοµιάς

νν. 3028/02. 3028/02 ((Σπήλαια &
Παλαιοντολογικά κατάλοιπα

που σχετίζονται µε τον

άνθρωπο)

ΟιΟι γεώτοποιγεώτοποι & & ηη ανθρώπινηανθρώπινη

δραστηριότηταδραστηριότητα στονστον χώροχώρο

�Περιφερειακός & Τοπικός Χωρικός

Σχεδιασµός

�Γενικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασµού και

αειφόρου ανάπτυξης

�Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο για τον Τουρισµό

�Ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασµού και

αειφόρου ανάπτυξης για τη βιοµηχανία

�Εξορυκτική ∆ραστηριότητα

�Ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασµού και

αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιµες

πηγές ενέργειας

�ΓΕΩΠΑΡΚΑ (UNESCO)



Τα αδύναµα σηµεία της περιβαλλοντικής

νοµοθεσίας

• Για να ενεργοποιηθεί η προστασία των διατάξεων του ν. 3937/11 
απαιτείται η έκδοση διοικητικής πράξης, καθώς οι γεώτοποι δεν
απολαµβάνουν προστασίας ευθέως λόγω της φύσεώς τους. 

• ∆εν εκπονούνται – εγκρίνονται οι αναγκαίες ΕΠΜ και δεν εκδίδονται τα
αντίστοιχα Π∆.

• Πριν το διοικητικό χαρακτηρισµό, οι φορείς οφείλουν πάντα να
«αξιολογήσουν», εάν ένας γεώτοπος ή µια γεωµορφή πληροί τα
κριτήρια της εξαιρετικής αξίας ή του ξεχωριστού χαρακτήρα.

• Για την ανωτέρω αξιολόγηση δεν υπάρχουν τυποποιηµένα και
θεσµοθετηµένα κριτήρια ή κατευθυντήριες οδηγίες.

• Αφορά προστασία µόνο συγκεκριµένων περιοχών – µορφών και
παραβλέπει την ολότητα του γεωπεριβάλλοντος αντιµετωπίζοντας τον
χώρο µε ασυνέχειες.

• Το αρµόδιο υπουργείο δεν έχει «ενσκήψει» στην αναγκαιότητα
προστασίας του γεωπεριβάλλοντος θεωρώντας ότι οι αρµοδιότητές του
εξαντλούνται στην προστασία της βιοποικιλότητας.



Νοµοθετικά εργαλεία

Συνηθέστερη Περιπτωσιολογία:
• Ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων

• Μη σύννοµη λειτουργία λατοµικών δραστηριοτήτων

• Εγκατάσταση & λειτουργία λοιπών οχλουσών δραστηριοτήτων
• Περιβαλλοντική υποβάθµιση κατά την τουριστική αξιοποίηση περιοχών

Νοµοθεσία:
• ∆ασική νοµοθεσία

• Αρχαιολογικός νόµος

• Νοµοθεσία διαχείρισης αποβλήτων

• Προστασία υδάτων

• Προστασία ρεµάτων – αιγιαλού

• Ειδικότερες διατάξεις περί τήρησης περιβαλλοντικών όρων
εκµεταλλεύσεων

• Θεσµικό πλαίσιο των προστατευόµενων περιοχών του δικτύου natura
• Π∆ περί περιβαλλοντικής ευθύνης



Η εµπειρία του Συνηγόρου

Σπήλαιο Αλιστράτης Σερρών:

Το σπήλαιο έχει εξαιρετικούς
σχηµατισµούς και κάποτε παρουσίαζε
έντονο βιολογικό ενδιαφέρον, λόγω του
µεγάλου αριθµού χειροπτέρων.

Καταγγέλθηκε η τοποθέτηση ανελκυστήρα
εντός του σπηλαίου κατά παράβαση
της απόφασης του ΥΠΠΟ για την
τουριστική αξιοποίηση του σπηλαίου.

Η Αρχή µε σχετικό πόρισµα έκρινε ότι
απαιτούνταν η διενέργεια αυτοψίας από
αρµόδιους επιστήµονες του ΥΠΠΟ για
την καταγραφή των ζηµιών και πρότεινε
την εκπόνηση ολοκληρωµένης µελέτης
για την αποξήλωση του ανελκυστήρα, 
αλλά και νέας µελέτης
ηλεκτροφωτισµού για να αποφευχθούν
ζητήµατα ανάπτυξης χλωρίδας στις
σπηλαιοαποθέσεις. 



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. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη: 
� ∆ιαπίστωσε εκτεταµένες ζηµίες στο σπήλαιο, στο πρανές, αλλά και στις εγκαταστάσεις των

ιαµατικών λουτρών. 
� Εξέφρασε απόψεις σχετικά µε το σχέδιο Π∆ περί χαρακτηρισµού της ευρύτερης περιοχής ως

Περιοχής Προστασίας της Φύσης, ώστε να προβλέπονται οι εργασίες συντήρησης και
ανάδειξης του σπηλαίου κατόπιν έγκρισης της αρµόδιας Εφορείας του ΥΠΠΟΑ. 

� Ζήτησε µετρήσεις των υδάτων, τα οποία βρέθηκαν ακατάλληλα για χρήση, ενώ επιβλήθηκαν τα
αναλογούντα πρόστιµα στην ΕΤΑ∆.

� Ζήτησε τήρηση της διαδικασίας περί αυθαιρέτων κατασκευών από την αρµόδια Πολεοδοµία.
� Ξεκίνησε και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία οριοθέτησης του αιγιαλού της λιµνοθάλασσας. 
� Μετά από σχετική πρόσκληση του Υπουργείου Οικονοµίας, οι εργασίες συντήρησης του

σπηλαίου εντάχθηκαν στο ΕΠΑΝΕΚ.

Η εµπειρία του Συνηγόρου



Η εµπειρία του Συνηγόρου

Σπηλαιοβάραθρο Αγ. Άννας
Βοιωτίας:

Εκτεταµένος ΧΑ∆Α σε σπηλαιοβάραθρο
(βάθους 25 µέτρων) στην Αγ. Άννα
Βοιωτίας.

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε έντονη
περιβαλλοντική υποβάθµιση, δεδοµένου
ότι ο χώρος χρησίµευε για πολλά έτη ως
τόπος απόθεσης των απορριµµάτων της
κοινότητας. 

Μετά την παρέµβαση της Αρχής, ο ∆ήµος
Λεβαδέων προέβη στις αναγκαίες
ενέργειες για τον υποδειγµατικό
καθαρισµό και αποκατάσταση του
χώρου. 

Η ∆/νση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
πραγµατοποίησε µετρήσεις των
φυσικοχηµικών παραµέτρων των
υπογείων υδάτων χωρίς, ευτυχώς, να
διαπιστωθούν υπερβάσεις σε
µικροβιολογικό φορτίο ή βαρέα µέταλλα. 



Η εµπειρία του Συνηγόρου

Σαντορίνη:
∆ηµιουργία ΧΑ∆Α στην Καλντέρα.
Κατόπιν της διαµεσολάβησης της

Αρχής πραγµατοποιήθηκαν οι

απαιτούµενες αυτοψίες από την

Περιφέρεια και αναµένεται η

επιβολή των αναλογούντων

προστίµων

Ο ∆ήµος Θήρας δεν έχει απαντήσει

µέχρι σήµερα στον Συνήγορο και

η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.



Η εµπειρία του Συνηγόρου

Ρέθυµνο: 
Εκτεταµένος ΧΑ∆Α σε περιοχή ανενεργού

λατοµείου, πλησίον σπηλαίων
σηµαντικού αρχαιολογικού

ενδιαφέροντος. 
Μετά τη διαµεσολάβηση της Αρχής

ενεργοποιήθηκαν οι αρµόδιες

υπηρεσίες και η υπόθεση βρίσκεται σε

εξέλιξη, ώστε να πραγµατοποιηθούν οι
σχετικές µελέτες και να ξεκινήσουν οι

προσπάθειες αποκατάστασης.



Η εµπειρία του Συνηγόρου

Βορεινή Σίφνου:
Ζητήµατα ποιότητας πόσιµου ύδατος και λειτουργίας

ΧΑ∆Α στη θέση Βορεινή στη Σίφνο. 

∆ιαπιστώθηκε µέγιστη περιβαλλοντική επιβάρυνση µε
παράλληλη καταστροφή ανενεργών
µεταλλευτικών στοών, λόγω της απόθεσης
βοθρολυµµάτων και της καύσης στερεών
αποβλήτων στο εσωτερικό τους. 

Η Αρχή έχει ζητήσει:
� Αποκατάσταση του ΧΑ∆Α

� Μετρήσεις των υπογείων υδάτων σε
συγκεκριµένες γεωτρήσεις

� ∆ιάσωση της πολιτιστικής κληρονοµιάς της Νήσου

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, µε σκοπό την
αποκατάσταση του ΧΑ∆Α και τη δηµιουργία
χώρου ΧΥΤΑ. 



Η εµπειρία του Συνηγόρου

Μετέωρα:
ΤΙΦΚ, ΖΕΠ & Ιστορικά Μνηµεία.
Ζητήµατα περιβαλλοντικής

υποβάθµισης από απόρριψη

αποβλήτων, πολεοδοµικές
παραβάσεις, σύνδεση µε δίκτυο
αποχέτευσης, διάνοιξη οδών κλπ.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και

κατόπιν της διαµεσολάβησης

πραγµατοποιήθηκε η απαιτούµενη

αυτοψία από την Περιφέρεια.



Η εµπειρία του Συνηγόρου

Μπουφούσκια Αιγίου :
Γεωλογικοί ψαµµιτικοί σχηµατισµοί. 

Χαρακτηρισµένο ΤΙΦΚ. Το πλήθος των
σπηλαίων αποτελεί καταφύγιο αρπακτικών. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη κλήθηκε να
διαµεσολαβήσει για τη διακοπή της
επιφανειακής απόληψης και µεταγενέστερα
για την αποτροπή δηµιουργίας υπόγειου
δανειοθαλάµου αδρανών υλικών πλησίον
των σχηµατισµών. 

Οι εργασίες διακόπηκαν, επειδή αφενός η
συνολική έκταση κρίθηκε αναδασωτέα και
αφετέρου δεν είχαν ληφθεί οι απαιτούµενες
άδειες για τη δηµιουργία υπογείου
δανειοθαλάµου. 

Προτάθηκε, µεταξύ άλλων, η σύνταξη ΕΠΜ για
την προστασία της περιοχής. 



Η εµπειρία του Συνηγόρου

Μηλιά Γρεβενών:
Η περιοχή διακρίνεται παγκόσµια για την

εύρεση των µεγαλύτερων χαυλιόδοντων
µαστόδοντων στον κόσµο και βρίθει
παλαιοντολογικών ευρηµάτων πολλών
ειδών θηλαστικών. 

Πλησίον του εγκαταλειµµένου οικισµού της
Παλιάς Μηλιάς είχε εγκατασταθεί λατοµείο
αδρανών υλικών το οποίο κατέστρεψε
παραποτάµιο νεολιθικό οικισµό
(παραπόταµος Αλιάκµονα) ενώ κινδύνευαν
τα παλαιοντολογικά κατάλοιπα που
βρίσκονταν στην έκταση, δεδοµένου ότι ο
τελευταίος χαυλιόδοντας εντοπίστηκε κατά
τις εργασίες απόληψης και διασώθηκε
κατόπιν καταγγελίας.

Ο Συνήγορος του Πολίτη υποστήριξε προς τα
αρµόδια υπουργεία ότι τα παλαιοντολογικά
ευρήµατα και οι γεώτοποι εν γένει, πρέπει
να προστατεύονται ευθέως και ad hoc, 
ανεξαρτήτως των διοικητικών ενεργειών
χαρακτηρισµού τους ως τέτοιων. 



ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

� ∆ηµιουργία θεσµικού πλαισίου, µε το οποίο θα καθίσταται σαφές ότι η
γεωλογική κληρονοµιά προστατεύεται ευθέως και άµεσα, άνευ ανάγκης
διοικητικής αναγνώρισης της ως προστατευόµενης.

� Θεσµική κατοχύρωση της τυποποίησης των γεωτόπων (και των επιµέρους
στοιχείων τους).

� Ορισµός των προδιαγραφών για τις αναγκαίες µελέτες, αλλά και τις
επιτρεπόµενες επεµβάσεις σε συνάρτηση µε την προηγηθείσα τυποποίηση
των γεωτόπων. 

� Υποχρεωτική µελέτη, από εξειδικευµένους επιστήµονες, του γεωλογικού
υποβάθρου στο πλαίσιο των ΜΠΕ – τροποποίηση των ΕΠΜ όπου απαιτείται.

� Απόπειρα για ενιαία νοµοθετική αντιµετώπιση και διοικητική προσέγγιση της
προστασίας των γεωτόπων, ώστε να είναι σαφές ποιος φορέας αναλαµβάνει
την ευθύνη της φύλαξής τους.

� Άρση της σύγχυσης µεταξύ διοικητικών -ελεγκτικών και εκπαιδευτικών –
ερευνητικών αρµοδιοτήτων µεταξύ των φορέων και ανάγκη συνεργασίας.



Ευχαριστούµε!


