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Σύνοψη 

Η ενεργητική στάση των πολιτών κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για την 

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Σε μια προσπάθεια ενίσχυσης και 

διευκόλυνσης της δράσης τους οργανώθηκε η εθελοντική νομική ομάδα 

υποστήριξης πολιτών του WWF Ελλάς. Το διάστημα 2014-2015 η ομάδα 

επεξεργάστηκε περίπου 40 καταγγελίες και ερωτήματα πολιτών και 

περιβαλλοντικών ομάδων. Η θεματική των υποθέσεων εστιάζει στο φυσικό 

περιβάλλον και την άγρια πανίδα και σε ότι αφορά το ανθρωπογενές, αστικό 

περιβάλλον περιορίζεται σε υποθέσεις που αφορούν το αστικό και περιαστικό 

πράσινο. Οι εθελοντές της ομάδας ανέλαβαν να ερευνήσουν το σχετικό νομικό 

καθεστώς, να εντοπίσουν τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις απαιτούμενες 

ενέργειες για την εξωδικαστική επίλυση των προβλημάτων. Στόχος είναι η 

υποστήριξη των πολιτών στην επικοινωνία τους με τη διοίκηση και όχι η 

υποκατάσταση της δράσης τους, για αυτό άλλωστε η ομάδα δεν αναλαμβάνει 

την διευθέτηση των υποθέσεων εκ μέρους των πολιτών. Συμπληρωματικά 

πρόσφερε παρατηρήσεις και σκέψεις αναφορικά με νέα νομοθετήματα που 

επηρεάζουν το περιβάλλον στην ομάδα πολιτικής του WWF Ελλάς.  

Την περίοδο αναφοράς, η νομική ομάδα έλαβε και επεξεργάστηκε συνολικά 

39 υποθέσεις: 17 το έτος 2014 και 22 το έτος 2015. Η πλειοψηφία αφορά σε 

υποθέσεις υποβάθμισης του παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος, 

δασών/δασικών εκτάσεων καθώς και σε περιστατικά ρύπανσης λόγω 

έλλειψης ή κακής διαχείρισης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας στερεών και 

υγρών αποβλήτων. Οι καταγγελίες για περιστατικά υποβάθμισης σε 

προστατευόμενες περιοχές είναι λιγότερες σε σχέση με παλιότερες χρονιές, 

ενώ η νότια Ελλάδα (Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Αττική) συνεχίζει να 

αποτελεί την κύρια πηγή προέλευσης των υποθέσεων. Συχνά διαπιστώνεται 

έλλειψη πληροφόρησης ή παρανόηση των ισχύουσων ρυθμίσεων για τις 

επιτρεπόμενες και μη ανθρώπινες δραστηριότητες εντός προστατευόμενων 

περιοχών, καθώς και μια αδυναμία ανταπόκρισης των πολιτών στις αναγκαίες 

ενέργειες σε βάθος χρόνου που απαιτεί μια καταγγελία υποβάθμισης του 

φυσικού περιβάλλοντος.  
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Η Νομική Ομάδα Υποστήριξης Πολιτών 

Η Nομική Oμάδα Yποστήριξης Πολιτών του WWF Ελλάς αποτελείται από 
επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων που προσφέρουν εθελοντικά το χρόνο, 
τις γνώσεις και την εμπειρία τους για να υποστηρίξουν καταγγελίες πολιτών ή 
ομάδων πολιτών που μάχονται για την προστασία του περιβάλλοντος. 
Παρέχει πληροφορίες και συμβουλές για την εξωδικαστική επίλυση των 
καταγγελιών και συμπληρωματικά προσφέρει ιδέες στο τμήμα πολιτικής του 
WWF Ελλάς σε νομοθετήματα που τίθενται σε διαβούλευση και επηρεάζουν 
το φυσικό περιβάλλον.  

Από τον Οκτώβριο του 2002 η Νομική Ομάδα έχει τη δυνατότητα άμεσης 
πρόσβασης σε κρίσιμες νομικές πληροφορίες μέσω της σύνδεσης με τη βάση 
δεδομένων «ΝΟΜΟΣ». Η δωρεάν σύνδεση με αυτή τη σημαντική βάση 
νομικών δεδομένων οφείλεται σε ευγενική προσφορά της εταιρείας Intercom. 
Στο έργο της νομικής ομάδας έχει αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμη η 
διαδικτυακή χαρτογραφική εφαρμογή ΟΙΚΟΣΚΟΠΙΟ του WWF Ελλάς 
<http://oikoskopio.gr/>στην οποία αποτυπώνεται περιβαλλοντική και 
κοινωνικοοικονομική πληροφορία στο επιθυμητό χωρικό επίπεδο.  

Οι αναφορές/καταγγελίες της περιόδου 2014-2015 

Οι καταγγελίες που φτάνουν στη Νομική Ομάδα αφορούν διάφορους τύπους 
περιβαλλοντικής υποβάθμισης και κατατάσσονται σε τρεις ενότητες:  

Α. Φυσικό Περιβάλλον  
Β. Ανθρωπογενές Περιβάλλον 
Γ. Άγρια Πανίδα 

Η ενότητα «Φυσικό Περιβάλλον» αφορά σε περιπτώσεις υποβάθμισης 
φυσικών οικοτόπων, προστατευόμενων και μη, από έργα/δραστηριότητες που 
αδειοδοτούνται περιβαλλοντικά ή άλλα έργα. Η δεύτερη ενότητα 
περιλαμβάνει περιπτώσεις υποβάθμισης ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και η 
τρίτη, αναφορές για κακομεταχείριση, θανάτωση ή παράνομο εμπόριο άγριας 
πανίδας. Στην ενότητα «Φυσικό Περιβάλλον» επισημάνθηκε το καθεστώς 
προστασίας της περιοχής για κάθε αναφοράς/καταγγελίας, σύμφωνα με το 
Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών του νόμου 3937/11.  

Στην έκθεση επιλέχθηκε να παρουσιαστούν μόνο οι αναφορές/καταγγελίες 
που επεξεργάστηκε η Νομική Ομάδα. Απλούστερες υποθέσεις, τηλεφωνικές 
αναφορές και σύντομες συστάσεις αντιμετωπίζονται από τα στελέχη του 
WWF Ελλάς, και δεν προσμετρούνται. Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί ότι 
κάποιες υποθέσεις δεν διεκπεραιώνονται μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος, και 
ότι στην παρούσα αναφορά παρουσιάζονται μόνο οι νέες υποθέσεις των ετών 
2014 και 2015.  

Την περίοδο αναφοράς, η νομική ομάδα έλαβε και επεξεργάστηκε συνολικά 
39 νέες υποθέσεις: 17 το έτος 2014 και 22 το έτος 2015. Η πλειοψηφία των 
αναφορών/καταγγελιών (69 %) ανήκει στην κατηγορία της υποβάθμισης του 
φυσικού περιβάλλοντος. Κυριαρχούν οι καταγγελίες για περιστατικά 

http://oikoskopio.gr/


 

Νομική Ομάδα Υποστήριξης Πολιτών WWF Ελλάς  
Αναφορά Περιόδου 2014-2015 

 

5 
 

υποβάθμισης του παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος και 
δασών/δασικών εκτάσεων. Αρκετά επίσης είναι τα περιστατικά ρύπανσης 
από την έλλειψη ή κακή διαχείριση εγκαταστάσεων επεξεργασίας στερεών 
και υγρών αποβλήτων και από την λειτουργία βιοτεχνικών εγκαταστάσεων 
καθ υπέρβαση της άδειας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.  

Πίνακας 1: Κατηγοριοποίηση 

Κατηγορία αναφορών/καταγγελιών  2014 2015 2014-2015 

Α. Φυσικό περιβάλλον  12 15 27 

Β. Ανθρωπογενές περιβάλλον  1 6 7 

Γ. Άγρια πανίδα 4 1 5 

ΣΥΝΟΛΟ:  
17 22 39 

Διάγραμμα 1: Αναφορές/Καταγγελίες 2014-2015 

 
 

Γεωγραφική προέλευση  

Η νότια Ελλάδα (Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Αττική) συνεχίζει να 
αποτελεί την κύρια πηγή προέλευσης των υποθέσεων της νομικής ομάδας, 
ενώ ισχυρή παρουσία έχουν και οι νησιωτικές περιοχές. Αντίθετα την περίοδο 
2014-2015 δεν είχαν αντιπροσώπευση οι περιφέρειες της Μακεδονίας, της 
Θεσσαλίας και της Ηπείρου.  
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Διάγραμμα 2: Γεωγραφική Κατανομή 

 

 

Προστατευόμενες περιοχές 

Οι καταγγελίες για περιστατικά υποβάθμισης σε προστατευόμενες περιοχές 
είναι λιγότερες σε σχέση με παλιότερες χρονιές. Κατεγράφησαν 17 
περιστατικά, που εντοπίζονται κυρίως σε περιοχές προστασίας οικοτόπων και 
ειδών, δηλαδή περιοχές του δικτύου Natura (ΕΖΔ, ΖΕΠ) και Καταφύγια 
Άγριας Ζωής, καθώς και κάποιες σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως δάση ή 
δασικές εκτάσεις.   

Πίνακας 2: Καθεστώς προστασίας 

Προστατευόμενη περιοχή/είδος  2014 2015 2014-2015 

ναι  (σε περισσότερες από μια κατηγορία) 1 3 4 
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ναι: περιοχές προστασίας οικοτόπων και ειδών (ΕΖΔ, 
ΖΕΠ, ΚΑΖ) 

3 4 7 

ναι: προστατευόμενο είδος  3 1 4 

ναι: προστατευόμενα τοπία και φυσικοί σχηματισμοί  0 0 0 

όχι 9 12 21 

- 0 1 1 

ΣΥΝΟΛΟ καταγγελιών περιόδου:  17 22 39 
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Η πλειοψηφία των καταγγελιών για περιστατικά υποβάθμισης εντός 
προστατευόμενων περιοχών αφορά στην υποβάθμιση παράκτιων 
οικοσυστημάτων και δασικών οικοτόπων από δραστηριότητες που δεν 
αδειοδοτούνται περιβαλλοντικά, όπως κατασκευές [πχ Αυθαίρετο κτίσμα σε 
δασική έκταση, Σάμος], [πχ Κατασκευές σε αιγιαλό εκτός περιοχής 
παραχώρησης χρήσης, Πάρος] και υλοτομίες [πχ Κοπή δένδρων σε 
αρχαιολογικό χώρο, Μεσσηνία].  

Διάγραμμα 3: Αναφορές/καταγγελίες σε προστατευόμενες περιοχές 

 

 

Κατηγορίες  

Α. Φυσικό Περιβάλλον 

Την περίοδο 2014-2015 η Νομική ομάδα εξέτασε  27 υποθέσεις υποβάθμισης 
του φυσικού περιβάλλοντος, οι περισσότερες από τις οποίες αφορούν 
περιστατικά υποβάθμισης ή αυθαίρετες επεμβάσεις σε παράκτια 
οικοσυστήματα [πχ Επεμβάσεις σε παραλία με Juniperus spp, Φωκίδα 2015] 
και σε δάση/δασικές εκτάσεις [πχ Αυθαίρετο κτίσμα σε δασική έκταση, Σάμος 
2015]. Καταγράφηκαν επίσης αρκετές καταγγελίες για ρύπανση από τη 
λειτουργία βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας 
στερεών και υγρών αποβλήτων καθ’ υπέρβαση της  απόφασης έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων [πχ Ρύπανση από δυσλειτουργία ΧΥΤΑ, Εύβοια 2015].  
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Διάγραμμα 4: Αναφορές/καταγγελίες για την κατηγορία Α. Φυσικό Περιβάλλον 

 
 

Β. Ανθρωπογενές περιβάλλον 

Στην ενότητα «Ανθρωπογενές περιβάλλον» κατατάσσονται 7 καταγγελίες και 
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δένδρων σε πάρκο, Αγ. Δημήτριος Αττικής, 2015], και κάποιες καταγγελίες 
σχετικά με ανεξέλεγκτη απόθεση αποβλήτων [πχ Εκσκαφές και απόρριψη 
κτηνοτροφικών αποβλήτων, Τραγάνα Βοιωτίας 2014].  
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αρμοδιότητα υπηρεσίων έγκρισης σχεδίου θανάτωσης εισβλητικού είδους 
σαύρας ή για την διαδικασία ταφής νεκρών ζώων από δηλητηριασμένα 
δολώματα. 
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Υποθέσεις που ξεχωρίζουν 

Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού/παραλίας σε περιοχή του 

δικτύου Natura: Την περίοδο 2014-2015 έφτασαν αρκετά ερωτήματα από 

πολίτες αναφορικά με δραστηριότητες εντός ζώνης αιγιαλού-παραλίας. Οι 

τελευταίες φαντάζουν ασύμβατες με το χαρακτήρα μιας προστατευόμενης 

περιοχής, βάσει της κυρίαρχης αντίληψης ότι εντός προστατευόμενων 

περιοχών του δικτύου Natura δεν επιτρέπεται καμία ανθρώπινη 

δραστηριότητα. Μετά την παροχή κατάλληλων διευκρινίσεων και 

πληροφοριών για την διαδικασία παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και 

παραλίας σε προστατευόμενες περιοχές και τη ρύθμιση των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων σε αυτές, διαπιστώθηκε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις 

είχε ακολουθηθεί η τυπική διαδικασία που προβλέπει η νομοθεσία.  Ωστόσο η 

«σύμφωνη γνώμη» του ΥΠΕΚΑ, που συνοδεύει την παραχώρηση απλής 

χρήσης, δεν περιέχει καμία σοβαρή εκτίμηση των επιπτώσεων της 

δραστηριότητας στην περιοχή (μεμονωμένα και συσσωρευτικά), ενώ σε μια 

τουλάχιστον περίπτωση διαπιστώθηκε ασυμβατότητα μεταξύ της 

παραχωρούμενης από το δήμο και της σύμφωνης από το ΥΠΕΚΑ θέσης 

[Κατασκευές σε αιγιαλό εκτός περιοχής παραχώρησης χρήσης, Πάρος 2015]. 

Σημειώνεται ότι η αυτοψία της υπηρεσίας για το περιστατικό 

πραγματοποιήθηκε μετά το τέλος της τουριστικής περιόδου. Λαμβάνοντας 

υπόψη την ευαισθησία των παράκτιων οικοσυστημάτων, την ένταση των 

χρήσεων και το γεγονός ότι σχεδιασμός για τη διαχείριση και την προστασία 

της κρίσιμης παράκτιας ζώνης δεν έχει προχωρήσει, κρίνεται αναγκαία η 

βελτίωση της διαδικασίας παραχώρησης και του ελέγχου των 

δραστηριοτήτων στην παραλία και τον αιγιαλό, ειδικά στις προστατευόμενες 

περιοχές.  

Ρύπανση από δυσλειτουργία ΧΥΤΑ: Η νομική ομάδα υποστήριξης 

πολιτών έλαβε καταγγελία για τα προβλήματα ρύπανσης που προκαλεί η 

υπερχείλιση ΧΥΤΑ μετά από βροχοπτώσεις, επειδή δεν έχουν κατασκευαστεί 

τα κατάλληλα αντιπλημμυρικά έργα [Δυσλειτουργία ΧΥΤΑ, Ιστιαία, 2015]. 

Παρείχε αναλυτικές πληροφορίες στους καταγγέλλοντες για την επικοινωνία 

τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα μέσα προστασίας τους απέναντι στη 

διαμορφωμένη κατάσταση. Οι υπηρεσίες ανταποκρίθηκαν μερικώς: οι 

επιθεωρητές Νοτίου Ελλάδος προτίθενται να επιβάλλουν νέο πρόστιμο στην 

εγκατάσταση, ωστόσο η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δεν διαθέτει τους 

απαιτούμενους πόρους για τα αναγκαία έργα. Η πολυπλοκότητα των 

υποθέσεων και η αδυναμία της διοίκησης να παρέμβει αποτελεσματικά, 
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επιβεβαιώνει το διαχρονικό πρόβλημα της Ελλάδας στη διαχείριση των 

στερεών αποβλήτων και αστικών λυμάτων.  

Διαδικασία REFIT των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ: H 

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους και τα είδη, και η Οδηγία 

2009/147/ΕΚ για τα άγρια πτηνά εντάχθηκαν πρόσφατα στο πρόγραμμα 

REFIT1 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την βελτίωση της καταλληλότητας και 

της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου. Στα πλαίσια της δημόσιας 

διαβούλευσης της διαδικασίας αξιολόγησης των οδηγιών, μέλη της ομάδας 

προχωρήσαν σε έρευνα και μελέτη της νομολογίας του ΔΕΕ ως προς την 

εφαρμογή και αποτελεσματικότητα των οδηγιών για τη Φύση. Το υλικό που 

συγκεντρώθηκε, έλαβε πολλών επαίνων και συμπεριλήφθηκε στην επίσημη 

απάντηση/θέση του WWF European Policy Office 2  προς την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. Επί του παρόντος συνεχίζεται η επεξεργασία του υλικού 

προκειμένου να δημοσιευτεί σε μορφή άρθρου σε επιστημονικό περιοδικό.  

Νέοι δασικοί νόμοι: Την περίοδο 2014-2015 απασχόλησαν την ομάδα δύο 

σχέδια νόμου που τροποποιούσαν σημαντικά τη δασική νομοθεσία: το σ/ν 

«Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση – Οικοδομικοί 

Συνεταιρισμοί - Εγκαταλελειμμένοι οικισμοί και Βιώσιμη ανάπτυξη»3 (Ιούλιος 

2014) και το σ/ν «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα – Ρυμοτομικές 

απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις»4 (Δεκέμβριος 2014). Μέλη της ομάδας 

προχώρησαν σε αξιολόγηση συγκεκριμένων διατάξεων των νέων δασικών 

νόμων ειδικότερα των άρθρων 32-36 του ν.4280/14 και των άρθρων που 

αφορούν τουριστικές εγκαταστάσεις [ενδεικτικά πίνακας 5] και αναδασωτέες.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 http://goo.gl/nqji6E  
2 http://www.wwf.eu/about_us/ 
3 Ν.4280/2014 (ΦΕΚ Α' 159) 
4 Ν.4315/2014 (ΦΕΚ Α'269) 

http://goo.gl/nqji6E
http://www.wwf.eu/about_us/
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Διαπιστώσεις 

Κατ’ αρχήν, η αντίληψη των πολιτών για τις επιτρεπόμενες και μη 

δραστηριότητες εντός προστατευόμενων περιοχών μπορεί να χαρακτηριστεί 

αρκετά συγκεχυμένη. Η διαφορετική ρύθμιση των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων στους εκάστοτε τύπους προστατευόμενων περιοχών και 

ιδιαίτερα το καθεστώς των περιοχών Natura που δεν διαθέτουν εξειδικευμένο 

ΠΔ ή ΚΥΑ, αποδεικνύονται ιδιαίτερα δύσκολα προς κατανόηση θέματα.  Μια 

δεύτερη διαπίστωση αφορά στην συνέπεια των πολιτών στη διευθέτηση των 

υποθέσεων που επικοινωνούν στη νομική ομάδα. Συνήθως οι περισσότερες 

υποθέσεις περιστατικών περιβαλλοντικής υποβάθμισης είναι μακροχρόνιες, 

ενώ η συνεργασία με τη διοίκηση, η πολυπλοκότητα του νομικού πλαισίου και 

των διαδικασίων μπορεί να είναι αρκετά αποθαρρυντική. Τα παραπάνω έχουν 

ως αποτέλεσμα κάποιοι πολίτες να εγκαταλείπουν αρκετά νωρίς την 

προσπάθεια, συνήθως μετά την πρώτη επικοινωνία της ομάδας για τις 

ενέργειες στις οποίες πρέπει να προχωρήσουν. Παρόλα αυτά, η ενεργοποίηση 

των πολιτών απέναντι στην αλλαγή της προστατευτικής νομοθεσίας για δάση, 

τον αιγιαλό και την παραλία, καθώς και η μεγάλη ανταπόκριση τους στην 

καμπάνια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την αξιολόγηση των οδηγιών για 

τη Φύση, επιβεβαιώνει το σταθερό ενδιαφέρον και εμπλοκή τους στην 

προστασία της βιοποικιλότητας.  
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Παράρτημα Ι: Κατηγορίες καταγγελιών 

 

 
Α. Φυσικό Περιβάλλον &Β. Ανθρωπογενές Περιβάλλον  

 
Κατασκευαστικά έργα/δραστηριότητες σε φυσικούς βιοτόπους  

1 Βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις 

2 Εγκαταστάσεις παραγωγής συμβατικής ενέργειας 

3 Ειδικά Έργα 

4 Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες 

5 Έργα Οδοποιίας  

6 Λιμενικά έργα 

7 Συστήματα παραγωγής ενέργειας  

8 Συστήματα υποδομών -  επεξεργασία στερεών και υγρών αποβλήτων  

9 Τουριστικές εγκαταστάσεις & Εργασίες Πολεοδομίας  

10 Υδραυλικά έργα 

 Α. Φυσικό Περιβάλλον 

1 Υποβάθμιση δάσους/δασικής έκτασης 

2 Υποβάθμιση παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος  

3 Υποβάθμιση προστατευόμενων οικοτόπων  

4 Υποβάθμιση εσωτερικών υδάτων (ρέματα, ποτάμια, λίμνες) 

5 Υποβάθμιση υγροτόπων  

6 Θεσμικά - Καθεστώς προστασίας 

 
Β. Ανθρωπογενές Περιβάλλον  

1 Υποβάθμιση αστικού περιβάλλοντος 

 
Γ. Άγρια Πανίδα  

1 Παράνομο εμπόριο και συνθήκη CITES 

2 Εκμετάλλευση, κακομεταχείριση, τραυματισμός και θανάτωση άγριας πανίδας 

3 Λαθροθηρία 

4 Λαθραλιεία 

 
 
 
 



Παράρτημα ΙΙ: Αναφορές/καταγγελίες περιόδου 2014-2015 

Πίνακας 3: Αναφορές/Καταγγελίες 2014 
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2014 1 Εργασίες αναδάσωσης σε 
άλσος 

Ενημερωτικό email/Υπόμνημα και 
Προφορικές συμβουλές/Τηλέφωνο για 
εργασίες αναδάσωσης σε περιαστικό 
δάσος σε χωριό του Ναυπλίου, με 
πρωτοβουλιά των κατοίκων 

Υποβάθμιση 
δάσους/δασικής 
έκτασης 

Α. Φυσικό 
περιβάλλον 

Αριά 
Ναύπλιου 

Αργολίδας Πελοπόννησος όχι 

2014 2 Παρακολούθηση με εναέρια 
μέσα σε προστατευόμενη 
περιοχή 

Ενημερωτικό email/Υπόμνημα σχετικά με 
τη νομιμότητα χρήσης προσωπικών 
δεδομένων από τις βιντεοσκοπήσεις 
κινήσεων στον θαλάσσιο χώρο. 

Άλλα θέματα Α. Φυσικό 
περιβάλλον 

Γυάρος Κυκλάδων Νότιο Αιγαίο όχι 

2014 3 Ρύπανση από ΧΑΔΑ Ενημερωτικό email με πληροφορίες για 
την αδειοδότηση και έλεγχο εργασιών 
αποκατάσταση ΧΑΔΑ 

Συστήματα 
υποδομών -  
επεξεργασία 
στερεών και 
υγρών αποβλήτων 

Α. Φυσικό 
περιβάλλον 

Ερεικούσα Κέρκυρας Ιόνιοι Νήσοι ναι 

2014 4 Νεκρή Βίδρα Προφορικές συμβουλές/Τηλέφωνο. 
Εντόπισε νεκρή βίδρα δίπλα στον π. 
Σπερχειό και ζήτησε πληροφορίες. 
Τηλεφωνική επικοινωνία και αποστολή 
στοιχείων επιστημόνων και φορέων που 
θα ενημερώσει σε περίπτωση νέου 
περιστατικού 

Εκμετάλλευση, 
κακομεταχείριση, 
τραυματισμός και 
θανάτωση άγριας 
πανίδας 

Γ. Άγρια 
πανίδα 

Λιανοκλάδι Φθιώτιδας Στερεά Ελλάδα ναι 

2014 5 Περιβαλλοντική πληροφόρηση 
παραχώρηση απλής χρήσης 
αιγιαλού 

Ενημερωτικό email για ερωτήσεις 
σχετικά με τη διαμόρφωση χώρου, 
καντίνες κλπ και την πιθανότητα 
καταπάτησης αιγιαλού 

Άλλα θέματα Α. Φυσικό 
περιβάλλον 

Γλυφάδα Αττικής Αττική όχι 

2014 6 Παραχώρηση απλής χρήσης 
αιγιαλού 

Ενημερωτικό email/Υπόμνημα και 
Προφορικές συμβουλές/Τηλέφωνο  για το 
καθεστώς των natura/επιτρεπόμενες 
ενέργειες, τις διατάξεις για την 

Υποβάθμιση 
παράκτιου και 
θαλάσσιου 
περιβάλλοντος 

Α. Φυσικό 
περιβάλλον 

Διβάρι, 
Πύρος 

Μεσσηνίας Πελοπόννησος ναι 
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παραχώρηση απλής χρήσης και τη θετική 
γνωμοδότηση του ΥΠΕΚΑ για την 
παραχώρηση της παραλίας. 

2014 7 Ρύπανση από σκουπίδια σε 
παραλία 

Ενημερωτικό email για τους αρμόδιους 
φορείς στη διαχείριση στερεών 
αποβλήτων 

Υποβάθμιση 
παράκτιου και 
θαλάσσιου 
περιβάλλοντος 

Α. Φυσικό 
περιβάλλον 

Μάταλα Ηρακλείου Κρήτη όχι 

2014 8 Περιβαλλοντική πληροφόρηση 
για χρήση αιγιαλού 

Ενημερωτικό email/Υπόμνημα για τον 
έλεγχο νομιμότητας εγκαταστάσεων στον 
αιγιαλό 

Άλλα θέματα Α. Φυσικό 
περιβάλλον 

Σχοινιάς Αττικής Αττική ναι  

2014 9 Δηλητηριασμένα δολώματα Ενημερωτικό email/Υπόμνημα για τη 
διαδικασία ταφής δηλητηριασμένων 
ζώων και την κινητοποίηση της 
Εισαγγελίας σε αντίστοιχα περιστατικά 

Εκμετάλλευση, 
κακομεταχείριση, 
τραυματισμός και 
θανάτωση άγριας 
πανίδας 

Γ. Άγρια 
πανίδα 

- Έβρος Ανατολική 
Μακεδονία και 
Θράκη 

ναι 

2014 10 Τροφή κροκόδειλου Ενημερωτικό email με πληροφορίες 
σχετικά με το γιατί δεν επιτρέπεται να 
τραφεί με ζωντανά δολώματα ο 
κροκόδειλος 

Άλλα θέματα Γ. Άγρια 
πανίδα 

Φράγμα 
Ποταμών, 
Αμαρίου 

Ρέθυμνο Κρήτη ναι 

2014 11 Εκσκαφές και απόρριψη 
κτηνοτροφικών αποβλήτων 

Ενημερωτικό email/Υπόμνημα και 
Προφορικές συμβουλές/Τηλέφωνο, για 
την αντιμετώπισης της ρύπανσης που 
προκαλεί η απόθεση ανεπεξέργαστης 
κοπριάς και άλλων ζωικών και οργανικών 
παραπροϊόντων. 

Συστήματα 
υποδομών -  
επεξεργασία 
στερεών και 
υγρών αποβλήτων 

Β. 
Ανθρωπογενές 
περιβάλλον 

Τραγάνα Βοιωτία Στερεά Ελλάδα όχι 

2014 12 Περιβαλλοντική πληροφόρηση 
για εργοστάσιο 
Ηλεκτροπαραγωγής 

Προφορικές συμβουλές/Τηλέφωνο Βιομηχανικές και 
βιοτεχνικές 
εγκαταστάσεις 

Β. 
Ανθρωπογενές 
περιβάλλον 

Αμφίκλεια Φθιώτιδας Στερεά Ελλάδα όχι 

2014 13 Παρεμβάσεις σε παραλία Ενημερωτικό email/Υπόμνημα και 
Προφορικές συμβουλές/Τηλέφωνο, για 
εμπόδια στην πρόσβαση και για εργασίες 
αλλοίωσης της παραλίας 

Υποβάθμιση 
παράκτιου και 
θαλάσσιου 
περιβάλλοντος 

Α. Φυσικό 
περιβάλλον 

Σούνιο Ανατολική 
Αττική 

Αττική όχι 

2014 14 Εισβλητική σαύρα Ενημερωτικό email/Υπόμνημα  για την 
αρμόδια υπηρεσία έγκρισης 
προγράμματος εξόντωσης μιας 
εισβητικής σαύρας  που εντόπισε στην 
Αττική η Ελληνική Ερπετολογική 

Άλλα θέματα Γ. Άγρια 
πανίδα 

Αττική Αττική Αττική όχι 
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Εταιρεία. 

2014 15 ΧΥΤαδρανών - πληροφορίες Ενημερωτικό email για πληροφορίες για 
την αδειοδότηση και λειτουργία των 
ΧΥΤΑδρανών και για το αν τα υλικά 
εκσκαφών και κατεδαφίσεων μπορούν να 
γίνουν αποδεκτά σε κοινούς ΧΥΤΑ. 

Συστήματα 
υποδομών -  
επεξεργασία 
στερεών και 
υγρών αποβλήτων 

Α. Φυσικό 
περιβάλλον 

Λέσβος Λέσβου Βόρειο Αιγαίο όχι 

2014 16 Καθαρισμός ρεμάτων Ενημερωτικό email για την αδειοδότηση 
και τις βέλτιστες τεχνικές καθαρισμού 
των ρεμάτων. Οι εργασίες του Δήμου 
αφαιρούν πλήρως τη φυσική βλάστηση 
του ρέματος. 

Υποβάθμιση 
εσωτερικών 
υδάτων (ρέματα, 
ποτάμια, λίμνες) 

Α. Φυσικό 
περιβάλλον 

Ραφήνα Αττική Αττική όχι 

2014 17 Ρύπανση από ελαιοτριβείο Ενημερωτικό email/Υπόμνημα για την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση και έλεγχο 
αντίστοιχων δραστηριοτήτων 

Βιομηχανικές και 
βιοτεχνικές 
εγκαταστάσεις 

Α. Φυσικό 
περιβάλλον 

Αλίαρτος Βοιωτία Στερεά Ελλάδα ναι 

Πίνακας 4: Αναφορές/Καταγγελίες 2015 
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2015 1 Κατασκευή καταφυγίου 
σκαφών 

Ενημερωτικό email με πληροφορίες για 
την περιβαλλοντική αδειοδότηση 
λιμενικών έργων. 

Λιμενικά έργα Α. Φυσικό 
περιβάλλον 

Κέα Κυκλάδων Νότιο Αιγαίο όχι 

2015 2 Εργασίες τοποθέτησης 
αγωγού ομβρίων 

Ενημερωτικό email με πληροφορίες για 
την περιβαλλοντική αδειοδότηση 
υδραυλικών έργων. 

Υδραυλικά έργα Β. 
Ανθρωπογενές 
περιβάλλον 

Ηλιούπολη Αττικής Αττική όχι 
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2015 3 Αδειοδότηση εργοστασίου 
ασφαλτομίγματος 

Ενημερωτικό υπόμνημα με πληροφορίες 
για την διαδικασία περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων, 
προτάσεις για ενέργειες, ενημέρωση της 
Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και 
Πολιτισμού. Σε εξέλιξη 

Βιομηχανικές και 
βιοτεχνικές 
εγκαταστάσεις 

Α. Φυσικό 
περιβάλλον 

Σπάρτη, 
Πάρνωνας 

Λακωνίας Πελοπόννησος όχι 

2015 4 Ρύπανση ποταμού από 
ελαιοτριβείο 

Ενημερωτικό email με προτάσεις για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος της 
ρύπανσης του βοιωτικού Κηφισού. Το 
ανέλαβε στη συνέχεια ο καταγγέλλων. Οι 
δημοτικές και περιφερειακές αρχές 
ανταποκρίθηκαν. Κινήθηκε η διαδικασία 
επιβολής προστίμου. 

Βιομηχανικές και 
βιοτεχνικές 
εγκαταστάσεις 

Α. Φυσικό 
περιβάλλον 

- Βοιωτία Στερεά Ελλάδα ναι 

2015 5 Ρύπανση από δυσλειτουργία 
ΧΥΤΑ 

Ενημερωτικό email με συμβουλές για τον 
έλεγχο λειτουργίας του ΧΥΤΑ, και 
πρότυπη επιστολή προς τις υπηρεσίες. Οι 
υπηρεσίες ανταποκρίθηκαν.Σε εξέλιξη. 

Συστήματα 
υποδομών -  
επεξεργασία 
στερεών και 
υγρών αποβλήτων 

Α. Φυσικό 
περιβάλλον 

Ιστιαία Εύβοιας Στερεά Ελλάδα όχι 

2015 6 Οριοθέτηση ρεμάτων για 
εργασίες αμμοληψίας 

Ενημερωτικό email με πληροφορίες 
σχετικά με την οριοθέτηση και την 
προστασία ρεμάτων. Επισημάναμε ότι τα 
συγκεκριμένα ρέματα  δεν πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν για εργασίες 
αμμοληψίας, καθώς κάτι τέτοιο 
απαγορεύεται σαφώς από το Σχέδιο 
Διαχείρισης ΛΑΠ της περιοχής. 

Υποβάθμιση 
εσωτερικών 
υδάτων (ρέματα, 
ποτάμια, λίμνες) 

Α. Φυσικό 
περιβάλλον 

Ακράτα Αχαϊας Πελοπόννησος ναι 

2015 7 Κύρωση δασικών χαρτών - μη 
οριοθετημένοι οικισμοί 

Ενημερωτικό email με πληροφορίες. 
Προσπάθεια "τακτοποίησης" ομάδας 
σπιτιών μέσα σε δάσος (δεν αποτελεί καν 
οικισμό) 

Θεσμικά - 
Καθεστώς 
προστασίας 

Α. Φυσικό 
περιβάλλον 

Πικέρμι Αττικής Αττική ναι 
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2015 8 Δασικοί Νόμοι - έρευνα για 
νέα σχέδια νόμου 

Έρευνα για τη πιθανή 
αντισυνταγματικότητα διατάξεων των 2 
τελευταίων δασικών νόμων. Ενημερωτικό 
υπόμνημα (πίνακες, κείμενο)-έλεγχος 
συνταγματικότητας άρθρων 32-36 του 
ν.4280/14 και των αρθρων που αφορούν 
τουριστικές εγκαταστάσεις και 
αναδασωτέες 

Θεσμικά - 
Καθεστώς 
προστασίας 

Α. Φυσικό 
περιβάλλον 

- - - όχι 

2015 9 Ανέγερση ενοριακού κέντρου 
σε δασική περιοχή 

Ενημερωτικό email με πληροφορίες για τη 
διαδικασία κοπής δένδρων. 

Υποβάθμιση 
αστικού 
περιβάλλοντος 

Β. 
Ανθρωπογενές 
περιβάλλον 

Μελίσσια Αττικής Αττική όχι 

2015 10 Ηχορύπανση εργοστασίου Ενημερωτικό email με πληροφορίες για το 
πολεοδομικό καθεστώς της περιοχής, 
προτάσεις για την διεθέτηση του θέματος 
και πρότυπα επιστολών προς τις 
υπηρεσίες. 

Άλλα θέματα Β. 
Ανθρωπογενές 
περιβάλλον 

Παλλήνη Αττικής Αττική όχι 

2015 11 Ρύπανση από έργο οδοποιίας Ενημερωτικό email με πληροφορίες για τη 
νομοθεσία σχετικά με την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων οδοποιίας και την 
προστασία αιγιαλού/παραλίας 

Έργα Οδοποιίας Α. Φυσικό 
περιβάλλον 

Φωκιανός Λακωνία/Αρ
καδία 

Πελοπόννησος όχι 

2015 12 Ρύπανση από δυσλειτουργία 
ΕΕΛ 

Ενημερωτικό email με προτάσεις για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος της 
θαλάσσιας ρύπανσης από τη 
δυσλειτουργία της ΕΕΛ της περιοχής. 

Συστήματα 
υποδομών -  
επεξεργασία 
στερεών και 
υγρών αποβλήτων 

Α. Φυσικό 
περιβάλλον 

Ερεσός Λέσβος Βόρειο Αιγαίο όχι 

2015 13 Παράνομες αμμοληψίες Ενημερωτικό email με πληροφορίες για τη 
νομοθεσία σχετικά με την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση αμμοληψιών εντός Εθνικού 
Πάρκου και  παραδείγματα με αντίστοιχες 
ενέργειες από άλλα Εθνικά Πάρκα. 

Υποβάθμιση 
υγροτόπων 

Α. Φυσικό 
περιβάλλον 

Πρέσπες Φλώρινα Δυτική Ελλάδα ναι 
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2015 14 Αυθαίρετο κτίσμα σε δασική 
έκταση 

Ενημερωτικό email με πληροφορίες για 
την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών 
σε περιοχή με δασικό χαρακτήρα και 
πρότυπα επιστολών προς τις υπηρεσίες. 

Υποβάθμιση 
δάσους/δασικής 
έκτασης 

Α. Φυσικό 
περιβάλλον 

Μαραθόκαμ
πος 

Σάμου Βόρειο Αιγαίο ναι 

2015 15 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
παράνομου λιμενοβραχίονα 

Έρευνα για τις διαδικασίες 
«τακτοποίησης»  λιμενικών έργων. Τέθηκε 
στο αρχείο επειδή έχει αναλάβει 
δικηγόρος. 

Λιμενικά έργα Α. Φυσικό 
περιβάλλον 

Κεφαλλονιά Κεφαλλονιά Ιόνιοι Νήσοι ναι 

2015 16 Κοπή δένδρων σε πάρκο Ενημερωτικό email με πληροφορίες για το 
πολεοδομικό καθεστώς της περιοχής, τις 
επιτρεπόμενες χρήσεις,το καθεστώς 
προστασίας και πρότυπα επιστολών προς 
τις υπηρεσίες. 

Υποβάθμιση 
αστικού 
περιβάλλοντος 

Β. 
Ανθρωπογενές 
περιβάλλον 

Αγ. 
Δημήτριος 

Αττικής Αττική όχι 

2015 17 Κατασκευές σε αιγιαλό εκτός 
περιοχής παραχώρησης 
χρήσης 

Ενημερωτικό email με πληροφορίες για 
την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού 
παραλίας σε προστατευόμενη περιοχή και 
πρότυπα επιστολών προς τις αρμόδιες 
υπηρεσίες. Έληξε η περίοδος μίσθωσης. 

Υποβάθμιση 
παράκτιου και 
θαλάσσιου 
περιβάλλοντος 

Α. Φυσικό 
περιβάλλον 

Πάρος Κυκλάδων Νότιο Αιγαίο ναι 

2015 18 Στερεά Απόβλητα, επικίνδυνα 
σε οικισμό 

Έρευνα για τη διαχείριση παρατημένων 
ηλεκτρικών συσκευών σε οικόπεδο εντός 
οικισμού. 

Συστήματα 
υποδομών -  
επεξεργασία 
στερεών και 
υγρών αποβλήτων 

Β. 
Ανθρωπογενές 
περιβάλλον 

Ελιά Λακωνίας Πελοπόννησος όχι 

2015 19 Επεμβάσεις σε παραλία με 
Juniperus spp 

Ενημερωτικό email με προτάσεις για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος 
υποβάθμισης του παράκτιου 
περιβάλλοντος (υλοτομία, μεταφορά 
άμμου, προσπάθεια διάνοιξης διόδου μέσα 
από την παραλία) και πρότυπα επιστολών 
προς τις υπηρεσίες. 

Υποβάθμιση 
παράκτιου και 
θαλάσσιου 
περιβάλλοντος 

Α. Φυσικό 
περιβάλλον 

Κλοβίνος Φωκίδα Στερεά Ελλάδα ναι 
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2015 20 Άρνηση χορήγησης 
περιβαλλοντικών 
πληροφορίων 

Έρευνα και πρότυπο επιστολής παροχής 
περιβαλλοντικών πληροφορίων προς  τις 
υπηρεσίες, για τις ανάγκες του θαλάσσιου 
προγράμματος του WWF Ελλάς. 

Άλλα θέματα Α. Φυσικό 
περιβάλλον 

- - - - 

2015 21 Κοπή δένδρων σε 
αρχαιολογικό χώρο 

Οι υπηρεσίες είχαν ήδη ανταποκριθεί στις 
πρώτες επιστολές του/των 
καταγγέλλοντα/ων. Αποστολή 
συμπληρωματικών πληροφορίων για 
εργασίες υλοτομίας εντός αρχαιολογικού 
χώρου, και αρμόδιες υπηρεσίες. 

Υποβάθμιση 
δάσους/δασικής 
έκτασης 

Α. Φυσικό 
περιβάλλον 

Νιόκαστρο 
Πύλου 

Μεσσηνία Πελοπόννησος ναι 

2015 22 Λαθροθηρία ελαφιού - 
φωτογραφίες σε facebook 

Οι υπηρεσίες είχαν ήδη ανταποκριθεί στις 
πρώτες επιστολές του/των 
καταγγέλλοντα/ων.  Έρευνα για τις 
αρμόδιες υπηρεσίες, τη νομοθεσία για την 
οπλοκατοχή και τη λαθροθηρία. Η 
υπηρεσία ελέγχου ηλεκτρονικού 
εγκλήματος διαπίστωσε ότι ο λογαριασμός 
FB βρίσκεται σε ΗΠΑ, από όπου είναι και 
οι φωτογραφίες με τα νεκρά ελάφια. 

Κυνήγι Γ. Άγρια 
Πανίδα 

- - - ναι 
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Πίνακας 5: Ανακεφαλαίωση ν.998/79 –άρθρο 49 : εγκαταστάσεις τουριστικού χαρακτήρα 

Σύνοψη άρθρου 

Νέο άρθρο: 
Επιτρέπεται η δημιουργία χιονοδρομικών κέντρων, εγκαταστάσεων ιαματικών πηγών, κέντρων θαλασσοθεραπείας, καταλυμάτων 4 ή 5 αστέρων, διαδρομών 
γκολφ, κατόπιν τεκμηρίωσης για εξαιρετικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, εξυπηρέτησης ανάγκης της εθνικής οικονομίας… (παρ. 2) 
σε: 

 χορτολιβαδικές και βραχώδεις – πετρώδεις δασικές εκτάσεις (περιπτ. α και β της παρ. 5 του άρθ. 3),  

 δάση και δασικές εκτάσεις για αναψυχή πληθυσμού …(περιπτ. δ παρ. 1 άρθ. 4) 

 δάση και δασικές εκτάσεις εκτός των περιπτώσεων α,β,γ,δ της παρ. 1 του αρθ. 4 

 δάση και δασικές εκτάσεις σε ζώνη 1000μ από τη θάλασσα (παραλιακά δάση) για όλη τη χώρα (περ. β παρ. 2 αρθ.4) 

 δάση και δασικές εκτάσεις 500 μ από λίμνες (παραλίμνια δάση) (περ. β παρ. 2 αρθ.4) 

 δάση και δασικές εκτάσεις 200 μ από όχθες ποταμών (περ. β παρ. 2 αρθ.4) 

 δάση και δασικές εκτάσεις εντός ζώνης 1000 μ εκατέρωθεν εθνικών οδών (περ. γ  παρ. 2 αρθ.4) 

 δάση και δασικές εκτάσεις εντός ζώνης 200 μ εκατέρωθεν επαρχιακών οδών (περ. γ  παρ. 2 αρθ.4) 

 δάση και δασικές εκτάσεις εντός τουριστικών περιοχών ή λουτροπόλεων (περ. δ  παρ. 2 αρθ.4) 

 δάση και δασικές εκτάσεις πέριξ και σε ακτίνα 3000 μ από το κέντρο τουριστικών περιοχών ή λουτροπόλεων (περ. δ  παρ. 2 αρθ.4)  

 δάση και δασικές εκτάσεις γύρω από και σε ακτίνα 3000 μ από το κέντρο αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων ή μνημείων ή παραδοσιακών οικισμών 

(περ. ε  παρ. 2 αρθ.4) 

Απαγορεύονται σε: 

 Δάση και δασικές εκτάσεις με ιδιαίτερο επιστημονικό, αισθητικό, οικολογικό και γεωμορφολογικό ενδιαφέρον ή περιλαμβάνονται σε  ειδικές ζώνες 

διατήρησης και ζώνες ειδικής προστασίας (εθνικοί δρυμοί, αισθητικά δάση, υγροβιότοποι, διατηρητέα μνημεία της φύσης, δίκτυα και περιοχές 

προστατευόμενα από το κοινοτικό δίκαιο, αρχαιολογικοί χώροι, το άμεσο περιβάλλον μνημείων και ιστορικοί τόποι)  

 Δάση και δασικές εκτάσεις τα οποία ασκούν προστατευτική επίδραση στο έδαφος και τα υπόγεια ύδατα, εντός λεκανών απορροής χειμάρων, 

υπερκείμενες πόλεων και οικισμών, τα ασκόντα προστασία σε παρακείμενα φυσικά ή πολιτιστικά μνημεία ή σημαντικά τεχνικά έργα (προστατευτικά 

δάση και δασικές εκτάσεις). 

 Δάση και δασικές εκτάσεις με ιδιαίτερη σημασία λόγω παραγωγής δασικών προϊόντων ή άλλων αγαθών πρωτογενούς παραγωγής (εκμεταλλεύσιμα ή 

παραγωγικά δάση και δασικές εκτάσεις) 
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 Πάρκα και άλση εντός πόλεων ή οικιστικών περιοχών 

Παλιό άρθρο: 
Παραχώρηση στον ΕΟΤ υπό όρους για διατήρηση της δασικής μορφής των εκτάσεων και πρόβλεψη σύμβασης προς διαφύλαξη, προστασία και ενίσχυση της 
δασικής βλάστησης (παρ. 3)   
 

Συμπερασματικά: 

1. Προστασία δασών/ μεταβολή δασικού χαρακτήρα και δημόσιο συμφέρον 

Με την τροποποίηση του άρθρου, θεσμοθετείται η δυνατότητα επέμβασης σε δάση/δασικές εκτάσεις κατόπιν τεκμηρίωσης για εξαιρετικούς λόγους δημοσίου 
συμφέροντος, οι οποίοι θα περιέχονται σε σχετικό αίτημα προς τη διοίκηση.  

Βάσει της νομολογίας, η αλλαγή του δασικού χαρακτήρα, πρέπει να αποτελεί το μόνο πρόσφορο μέσο για την ικανοποίηση μιας ζωτικής ανάγκης της εθνικής 
οικονομίας και ο επιδιωκόμενος σκοπός να ικανοποιείται με τη μικρότερη δυνατή απώλεια του δασικού πλούτου (Στε 2435/1993). Η κρίση για το αν 
συντρέχουν «λόγοι δημοσίου συμφέροντος» μεταφέρεται από το ΣτΕ στη Διοίκηση(;). 

2. Επεμβάσεις σε χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις 

Με την τροποποίηση του άρθρου αυτού, θεσμοθετείται η δόμηση τουριστικών εγκαταστάσεων (χιονοδρομικά κέντρα, ξενοδοχειακά καταλύματα, γκολφ κλπ) 
σε «χορτολιβαδικές εκτάσεις που δεν συνιστούν δασοβιοκοινότητα» και «βραχώδεις ή πετρώδεις» εκτάσεις, για λόγους δημοσίου συμφέροντος. 

Σύμφωνα με την ΣτΕ 3140/1992, πρέπει να εξετάζεται κατά το χαρακτηρισμό της έκτασης, αν οι χορτολιβαδικές εκτάσεις περιβάλλονται από δάση/δασικές 
εκτάσεις και αποτελούν οργανική ενότητα, διότι τότε υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. 

3. Αύξηση δομήσιμης επιφάνειας  

Με την τροποποίηση του άρθρου, αυξάνεται ο συντελεστής δόμησης για τις εκτάσεις όπου πραγματοποιούνται παρεμβάσεις και η έκταση στην οποία 
υπολογίζεται η δόμηση, σε σχέση με του προηγούμενο καθεστώς, χωρίς να υπάρχει δέσμευση για τη διατήρηση του δασικού χαρακτήρα, και χωρίς να 
λαμβάνεται υπόψη η φέρουσα ικανότητα της αξιοποιούμενης έκτασης ή της γύρω περιοχής. 
 

 


