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1. Ο Συνήγορος του Πολίτη [ΣτΠ] είναι Ανεξάρτητη Αρχή

κατοχυρωμένη στο Σύνταγμα. Ξεκίνησε να λειτουργεί την 1η

Οκτωβρίου 1998. Παρέχει δωρεάν υπηρεσίες.

- Ερευνά ατομικές διοικητικές πράξεις, παραλείψεις, υλικές ενέργειες

οργάνων των δημόσιων υπηρεσιών που παραβιάζουν δικαιώματα ή

προσβάλλουν νόμιμα συμφέροντα φυσικών ή νομικών προσώπων.

- Κατ΄ εξαίρεση, ο Συνήγορος του Πολίτη μπορεί να ελέγξει και υλικές

ενέργειες ή παραλείψεις ιδιωτών, όταν προσβάλλεται δικαίωμα παιδιού ή

όταν υπάρχει άνιση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών σε

εργασιακά ζητήματα.

- Ο Συνήγορος του Πολίτη δεν επιλαμβάνεται περιπτώσεων, κατά τις

οποίες υπάρχει εκκρεμότητα ενώπιον Δικαστικής Αρχής […], όταν η

διοικητική ενέργεια έχει γεννήσει δικαιώματα ή έχει δημιουργήσει

ευνοϊκές καταστάσεις υπέρ τρίτων, που ανατρέπονται μόνο με δικαστική

απόφαση, εκτός εάν προφανώς συντρέχει παρανομία ή έχουν σχέση

κατά το κύριο αντικείμενό τους με την προστασία του περιβάλλοντος.

Δεν υπάγεται στην δικαιοδοσία 

κάποιου  Υπουργείου – δεν είναι ΜΚΟ

Οι ανεξάρτητες Αρχές που με τη συνταγματική αναθεώρηση του 2001, κατοχυρώθηκαν

στο ανώτατο κανονιστικό επίπεδο, είναι οι ακόλουθες:

1. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (άρθρο 9Α του

Συντάγματος).

2. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), (άρθρο 15, παρ. 2 του

Συντάγματος).

3. Η ανεξάρτητη Αρχή που διασφαλίζει το απόρρητο των επιστολών και της

ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας (ΑΔΑΕ, άρθρο 19, παρ. 1 και 2 του

Συντάγματος).

4. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), (άρθρο 103, παρ. 9 του

Συντάγματος).

5. Ο Συνήγορος του Πολίτη (ΣτΠ, άρθρο 103, παρ. 9 του Συντάγματος.



Ο ρόλος του ΣτΠ
 Διαμεσολάβηση 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 το περιβάλλον, την πολεοδομία,
την χωροταξία, τα δημόσια έργα και τον πολιτισμό.



ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣτΠ. 

Δυνατότητα διαβίβασης της υπόθεσης για πειθαρχικό

έλεγχο: «Άρνηση λειτουργού ή υπαλλήλου ή μέλους διοίκησης να συνεργασθεί με τον

Συνήγορο του Πολίτη, … συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα παράβασης καθήκοντος, για δε

τα μέλη διοίκησης λόγο αντικατάστασής τους. Αν … 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».

Δυνατότητα 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 άρθρο 4 παρ. 10 & 12).



Η Αρχή, στο πλαίσιο της διαμεσολάβησης, υποβάλλει

συστάσεις, γνώμη και προτάσεις σε όλα τα επίπεδα της

δημόσιας διοίκησης.

Επιπλέον, τα πορίσματα, τα συμπεράσματα, οι ετήσιες και ειδικές

εκθέσεις υποβάλλονται στον/στην Πρωθυπουργό, τον/την Πρόεδρο της

Βουλής και αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, τα αρμόδια

υπουργεία, τις κοινοβουλευτικές επιτροπές και τα κυβερνητικά όργανα,

προκειμένου να θεσπιστούν νέες πολιτικές και καλές πρακτικές.

Ένα σημαντικό ποσοστό των προτάσεων και των συστάσεων γίνονται

δεκτά από τη διοίκηση, επιλύοντας έτσι τα αιτήματα των πολιτών

(περίπου το 72,8% [2019] των περιπτώσεων, εντός της δικαιοδοσίας της,

επιλύονται – μικρότερο ποσοστό στα πολύ μεγάλα και με πολλούς

εμπλεκόμενους ζητήματα).

Σημειώνεται και πάλι ότι ο ΣτΠ δεν επιβάλλει κυρώσεις και δεν ακυρώνει

παράνομες ενέργειες της διοίκησης.

Επομένως, στόχος είναι να πείσει τη διοίκηση να ενεργήσει

νόμιμα, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, των ορθών

πρακτικών & της νομιμότητας.



Η κλιματική κρίση είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται πλέον σε

παγκόσμια και τοπική κλίμακα με αισθητές & σοβαρές επιπτώσεις.

Παρατεταμένες περίοδοι ξηρασίας, συχνές και έντονες καταιγίδες,

πλημμύρες, αυξημένες ημέρες καύσωνα και περισσότερες μέγα -

πυρκαγιές μαρτυρούν την μεταβολή του κλίματος

2. “Κλιματική κρίση” αντί “κλιματικής αλλαγής”
«Η φράση κλιματική αλλαγή ακούγεται μάλλον παθητική και ήπια, την

ώρα που οι επιστήμονες μιλούν για μία καταστροφή για την

ανθρωπότητα»

Oλοένα περισσότεροι επιστήμονες και οργανισμοί αλλάζουν την

ορολογία, χρησιμοποιώντας πιο «δυνατές» εκφράσεις για να

περιγράψουν την παρούσα κατάσταση.

https://www.greenbiz.com/art

icle/whats-right-word-

climate-change

https://www.greenbiz.com/article/whats-right-word-climate-change


Άρα η ορολογία που θα καλύπτει στο εξής τα θέματα του

περιβάλλοντος αλλάζει. Όπως αναφέρεται στη διεθνή

βιβλιογραφία και δημοσιογραφία, απαιτείται να μεταδίδεται

με μεγαλύτερη ακρίβεια η κρίση, που αντιμετωπίζει ο

πλανήτης.

Αντί λοιπόν για «κλιματική αλλαγή» (climate change),

προτιμάται το «κλιματική έκτακτη ανάγκη» (climate

emergency) ή «κλιματική κρίση» (climate crisis), ενώ για την

άνοδο της θερμοκρασίας στον πλανήτη από το σχετικά

ήπιο «global warming» περνάει στο «global heating», με τον

όρο heat, που σημαίνει καύσωνας, να παραπέμπει σε μία

πολύ πιο έντονη κατάσταση.



3. Συνοπτική παρουσίαση της εμπειρίας που αποκτήθηκε

από τη διαμεσολάβηση του ΣτΠ, τα τελευταία ~23 χρόνια,

σε θέματα φυσικών καταστροφών και πως ανταποκρίθηκε

η Δημόσια Διοίκηση [παρουσίαση μόνο από εμπειρία Αρχής μέσα από

διερεύνηση αναφορών]

Οι αναφορές σχετίζονται κυρίως με:

 «Ανεπαρκή χειρισμό» των προβλημάτων που αφορούν τις φυσικές

καταστροφές, σε επίπεδο πρόληψης, σχεδιασμού και

αποκατάστασης από τη δημόσια διοίκηση.

 Χρονοβόρες διαδικασίες για παροχή της βοήθειας που παρέχεται

στους πολίτες.

 Καθυστερημένες ή ελλιπείς επισκευές ζημιών στα έργα υποδομής

μετά από καταστροφή.

 Επικάλυψη αρμοδιοτήτων των δημόσιων υπηρεσιών, άρνηση

δράσης, απουσία συντονισμού.



 Απροετοίμαστες δημόσιες υπηρεσίες [Αυτοδιοίκηση,

Αποκεντρωμένες, Υπουργεία] για έγκαιρη δράση σε θέματα φυσικών

καταστροφών και την ανταπόκριση σε αναφορές πολιτών για τη λήψη

προληπτικών μέτρων.

 Άλλες παράμετροι, όπως οι παράνομες κατασκευές σε δάση, ακτές,

ποτάμια κ.λπ. ή ακατάλληλη διαχείριση αστικών αποβλήτων

σχετίζονται επίσης με τη διερεύνηση των συνεπειών από φυσικές

καταστροφές.



 Οι Δήμοι σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν συστήσει

αυτοτελή γραφεία πολιτικής προστασίας [ΠΠ] με

εξειδικευμένο και επαρκές προσωπικό. Οι Περιφέρειες

ακόμα και όταν έχουν αυτοτελή Διεύθυνση ΠΠ δεν

είναι επαρκώς στελεχωμένες και δεν διατίθενται

επαρκείς πόροι….

 Νέος νόμος για ΠΠ 4662/2020 [Εθνικός Μηχανισμός

Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της

Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος

εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του

Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις].



Εκτιμάται ότι η κλιματική κρίση οδηγεί, τα

τελευταία χρόνια, σε αύξηση των εισερχόμενων

αναφορών προς το ΣτΠ που αφορούν τις

φυσικές καταστροφές, όχι μόνο για ζημιές σε

έργα υποδομών, αλλά και για την έλλειψη

προληπτικών ενεργειών από τη δημόσια

διοίκηση.

Η Αρχή διενήργησε & διενεργεί αυτοψίες για

αναφορές που επηρεάζουν μεγάλο αριθμό

πολιτών, η από τις οποίες προκύπτουν σοβαρά

ζητήματα. Στις ετήσιες, ειδικές εκθέσεις,

Πορίσματα & έγγραφα περιγράφει την

«ανταπόκριση» της διοίκησης σε θέματα

φυσικών καταστροφών [πρόληψη, διαχείριση,

αποκατάσταση].



Με τον αυξανόμενο ρυθμό εμφάνισης πλημμυρών, οι πολίτες ζητούν από τις

τοπικές αρχές [δήμους, περιφέρειες] και την κυβέρνηση [υπουργεία

αποκεντρωμένη διοίκηση] να λάβουν μέτρα προστασίας. Η πιθανότητα

πλημμυρών, πέραν της κλιματικής κρίσης , αυξάνεται από:

 Ανεπαρκείς υποδομές προστασίας.

 Άνευ «σχεδίου» αλόγιστη επέκταση του αστικού ιστού.

 Επιχώσεις & καταστροφές ρεμάτων.

 Διευθέτηση ρεμάτων κλπ χρησιμοποιώντας ακατάλληλους σωλήνες

παροχέτευσης των υδάτων της βροχής.

 Κατασκευές [με άδειοδότηση η και παράνομες] που μειώνουν την ικανότητα ροής

ρεμάτων, ποταμών κλπ.

 Έλλειψη δράσεων καθαρισμού.

Η αρμοδιότητα καθαρισμού ποταμών, ρεμάτων κ.λ.π που

υπαγορεύεται από τον Ν. 3852/2010 ανήκε κυρίως στις Περιφέρειες

και κατ’ εξαίρεση στους Δήμους για νησιά ή ορεινές περιοχές.

Μετά την θέσπιση του Ν. 4555/2018, οι Περιφέρειες

(τεχνικές υπηρεσίες) είναι οι μόνες αρμόδιες αρχές.

Α. Πλημμύρες



Η προστασία των ποταμών & και λοιπών υδάτινων διαδρομών από παράνομες

κατασκευές, ασκείται από τα πολεοδομικά γραφεία, δασαρχεία [Δήμος,

Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση] και την Κτηματική Υπηρεσία

[ακτογραμμές και ποτάμια - υδάτινοι τρόποι].

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή δομών αποχέτευσης όμβριων υδάτων συνήθως

σχετίζεται με διάφορες άλλες υποδομές [μεταφοράς, επεκτάσεις αστικών

περιοχών κλπ.] οπότε σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, η αντίστοιχη

αρμοδιότητα ανήκει σε πολλές δημόσιες υπηρεσίες ή ιδιωτικούς φορείς.





Kατασκευή μικρού λιμανιού 

στην εκβολή χειμάρρου, χωρίς 

αδειοδότηση και μελέτη…έχει 

εκδοθεί πρωτόκολλο 

κατεδάφισης που δεν έχει 

εφαρμοστεί …πήραν αναστολή 

μέχρι 10/2021



Πολλές αναφορές έχουν σχέση με τον

καθαρισμό και τη διεύρυνση –

αποκατάσταση της όχθης των

ποταμών ως μέτρο πρόληψης.

Με το νόμο 4258/14, η αρμοδιότητα για τη

μελέτη, κατασκευή και συντήρηση δομών

προστασίας από πλημμύρες [& διευθέτηση]

μπορούν να μελετηθούν & εκτελεστούν,

τμηματικά [δηλαδή όχι σε όλο το μήκος και σε

όλη την υδρογεωλογικη υδρολογική λεκάνη

απορροής] από δήμους, Περιφέρειες ή

άλλους φορείς διοίκησης & ιδιώτες.

Αυτό οδηγεί σε αόριστη αρμοδιότητα και

ως εκ τούτου αδράνεια όλων των

σχετικών δημόσιων υπηρεσιών

[αντισυνταγματικό σύμφωνα με ΣτΕ]



Ρέματα και πολεοδομικός 

σχεδιασμός…



Β. Δάση – Πυρκαγιές & Προστασία

- Η αρμοδιότητα διαχείρισης απορριμμάτων και αποψίλωσης οικοπέδων και

κοινόχρηστων χώρων, σε αστικές και προαστιακές περιοχές ανήκει στους

Δήμους.

- Οι πολίτες υποχρεούνται να διατηρούν τις ιδιοκτησίες τους καθαρές από

εύφλεκτα υλικά. Σε περίπτωση αδράνειάς τους οι Δήμοι έχουν την υποχρέωση να

καθαρίζουν ιδιωτικά ακίνητα, χρεώνοντας αναλόγως.

Η προστασία των δασών ασκείται από τις Δασικές Υπηρεσίες ενώ η

πυροσβεστική υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την πυρόσβεση.

- Η Αρχή εξέτασε αναφορές σχετικά με την απουσία έγκαιρου καθαρισμού

ελεύθερων χώρων, ιδιωτικών και δημόσιων, κοντά ή μέσα σε δάση. Κατά τη

διάρκεια αυτοψίας της Αρχής, σε πυρόπληκτη περιοχή, διαπιστώθηκε ότι οι

δρόμοι έκτακτης ανάγκης και οι αντιπυρικές ζώνες ασφαλείας μέσα στα δάση δεν

ήταν σωστά συντηρημένοι.

https://www.tanea.gr/print/2020/11/16/greece/oi-pyrkagies-kostizoun-akriva/

Επίσης, το δίκτυο διανομής ηλεκτρικού

ρεύματος δεν είχε συντηρηθεί και

«προστατευτεί» επαρκώς από τη ΔΕΗ, γεγονός

που οδήγησε σε υψηλότερη πιθανότητα

πυρκαγιών που προέρχονται από σπινθήρες.



- Σημαντικός αριθμός αναφορών

σχετίζεται με την ανεξέλεγκτη διάθεση

αποβλήτων, έναν πολύ πιθανό λόγο για

δασικές πυρκαγιές [πέρα από άλλες

περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως

ρύπανση του αέρα, του εδάφους, των

υπόγειων & επιφανειακών υδάτων.]

Σε περιόδους υψηλών θερμοκρασιών

προκαλείται αυτανάφλεξη.

Οι πυρκαγιές αποδίδονται, επίσης, από τις αρμόδιες υπηρεσίες σε εμπρησμό για

να μειωθεί ο όγκος των αποβλήτων ή να συλλεχθούν πολύτιμα υλικά, δηλαδή

μέταλλα κ.λπ.

Η Ελλάδα έχει υιοθετήσει μια σειρά διατάξεων ευρωπαϊκών οδηγιών, δηλαδή

1999/31 / ΕΚ, 2008/98 / ΕΚ, κ.λπ. για μεθοδολογίες διάθεσης αποβλήτων.

Θα πρέπει επομένως να εφαρμοστεί το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

μαζί με τα αντίστοιχα Περιφερειακά. Ωστόσο, η επίτευξη των στόχων είναι

περιορισμένη, οδηγώντας σε σοβαρά προβλήματα διαχείρισης αποβλήτων, με

αποτέλεσμα η ΕΕ να επιβάλλει πρόστιμα στην Ελλάδα.



Γ. Επισκευή Υποδομών

Η αποκατάσταση & επισκευή διαφόρων έργων υποδομής, μετά από μια

καταστροφή, απαιτεί ειδική εμπειρία, γνώση και εξοπλισμό.

Με αυτή την «αιτιολογία», οι δημόσιες υπηρεσίες αναθέτουν συνήθως την

μελέτη, κατασκευή και μερικές φορές τη λειτουργία αυτών των έργων στον

ιδιωτικό τομέα.

Ο νόμος 4412/16, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/24 / ΕΕ για τις

δημόσιες συμβάσεις [πρόσφατος ν. 4782/21] καθορίζει τον κανονισμό για τις συμβάσεις

μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα [σχεδιασμός και κατασκευή υποδομών]

Η εφαρμογή αυτού του νομοθετικού πλαισίου είναι πολύ χρονοβόρα, επομένως

η χρήση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

προτείνεται από το νόμο σε ορισμένες απρόβλεπτες περιπτώσεις & έκτακτης

ανάγκης (άρθρα 32 & 32Α). https://gr.euronews.com/2020/02/18/gefyri-plakas-oloklirwthike-apokatastasi-megalytero-

monotokso-gefiri-valkaniwn
https://www.iefimerida.gr/ellada/gefyri-tis-plakas-anastilosi-tzoymerka



Το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών διευκρίνισε ότι

επιτρέπεται η χρήση της παραπάνω διαδικασίας σε

περιπτώσεις φυσικών καταστροφών χωρίς χρηματοδοτικό

όριο [εγκύκλιος 18-19/10/2016].

Ο χειρισμός αναφορών αποκάλυψε περιορισμένη [ή καμία] χρήση αυτής

της οδηγίας από Περιφέρειες, Δήμους και δημόσιες υπηρεσίες.

Μια δικαιολογία είναι ότι δεν έχουν το κατάλληλο τεχνικό ή χρηματοδοτικό

υπόβαθρο για την χρήση αυτής της διαδικασίας, οπότε προωθούν το

πρόβλημα στην κεντρική διοίκηση.

Ως αποτέλεσμα, μετά από μια καταστροφή, οι κρίσιμες υποδομές, δηλαδή

οι τοίχοι συγκράτησης, οι γέφυρες, τα λιμάνια κ.λπ. δεν επισκευάζονται

εγκαίρως και ως συνήθως τα αρμόδια Υπουργεία πρέπει να διαχειριστούν

προβλήματα από ολόκληρη τη χώρα.



Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας περίπτωσης προέκυψε από

διερεύνηση αναφοράς σχετικά με κατολίσθηση [στην Κρήτη]. Αυτή

παρατηρήθηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του 2000, και δεν

αντιμετωπίστηκε ποτέ!

Μετά από ακραίες καιρικές συνθήκες το 2018, η κατολίσθηση επεκτάθηκε

και κατέστρεψε έναν σημαντικό δρόμο απειλώντας πολλές κατοικίες.

Η αρχική, μικρότερη έκτασης κατολίσθηση προκλήθηκε πιθανώς από την

κατασκευή ενός δρόμου χωρίς τις κατάλληλες μελέτες [γεωλογικές,

γεωτεχνικές, σταθερότητας του εδάφους - όπως αναφέρεται σε δημόσια αντίγραφα].

Ωστόσο, κατασκευάστηκε ένα ακατάλληλο, κακώς μελετημένο και

κατασκευασμένο τοίχωμα συγκράτησης για να αποφευχθεί η ανάπτυξη

της κατολισθήσεως.

Ο Συνήγορος του Πολίτη zήτησε από το Υπουργείο Μεταφορών και

Υποδομών, την Περιφέρεια Κρήτης, τη Συντονίστρια Αποκεντρωμένης

Διοίκησης και τον δήμαρχο να συνεργαστούν προκειμένου να δοθεί

λύση το συντομότερο δυνατόν.

Στην επιστολή του Συνηγόρου του Πολίτη επισημαίνεται ότι στο σημείο

των κατολισθήσεων υπάρχει ένα τοιχίο αντιστήριξης το οποίο αδυνατεί

να συγκρατήσει τα πρανή και έχει υποστεί φθορές από τις

συνεχιζόμενες κατολισθήσεις. Το πρόβλημα της αντιστήριξης φαίνεται

να οφείλεται σε “αστοχίες” από την φάση μελέτης και κατασκευής.

Όπως προκύπτει από Έκθεση Πραγματογνωμοσύνης του ΤΕΕ Δυτικής

Κρήτης που συντάχθηκε το 1999, το τοιχίο κατασκευάστηκε το 1996 υπό

την εποπτεία της τότε ΔΕΚΕ της Περιφέρειας Κρήτης. Επίσης στο

πόρισμα αναφέρεται ότι “σκοπός της κατασκευής του τοιχίου είναι η

αντιστήριξη των γαιών κατά την φάση διάνοιξης του δρόμου και όχι η

στήριξη του εδάφους για κατασκευή κάποιου τεχνικού έργου”.



Για πολλά χρόνια ο Δήμος δεν φαίνεται ότι αντιμετώπισε το πρόβλημα και

δεν έλαβε μέτρα για την προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος

από πιθανή σοβαρή κατολίσθηση. Η δικαιολογία ήταν ότι ο δρόμος δεν

αποτελούσε δική του ευθύνη, αφού το (τότε) Υπουργείο Δημοσίων Έργων

επόπτευσε και χρηματοδότησε την αρχική κατασκευή δρόμου.

Ο Δήμος ισχυρίστηκε ότι η αρμοδιότητά του περιοριζόταν μόνο στον

καθαρισμό ή την απλή συντήρηση του δρόμου.

Τελικά, μετά τη διαμεσολάβηση

της Αρχής, ο Δήμος δέχτηκε να

επιλύσει το πρόβλημα χωρίς τη

χρήση της Οδηγίας του

Υπουργείου (δεν εξήγησε τον

λόγο).

Αρχικά πάρθηκαν προσωρινά

μέτρα προστασίας αλλά η

οριστική αποκατάστη, είναι

αργή και ο κίνδυνος υφίστατο

μέχρι πρότινος στις γύρω

περιοχές και τους πολίτες.





Η προσαρμογή στην κλιματική κρίση είναι απαραίτητη για την προστασία των

πληθυσμών από ακραία καιρικά φαινόμενα.

Ωστόσο, δεν ενσωματώνεται επαρκώς στις πολιτικές & πρακτικές της πολιτικής

προστασίας. Βελτίωση υπάρχει με την θέσπιση του ν. 4662/2020, αλλά δεν έχει

εφαρμοστεί…προκύπτουν θέματα που χρήζουν αντιμετώπισης-ρύθμισης.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι απαιτείται ριζική αλλαγή στον τρόπο

διακυβέρνησης έτσι ώστε να υπάρξει καλύτερη ενσωμάτωση των πρακτικών

προσαρμογής σε θέματα κλιματικής κρίσης, στην πολιτική προστασία.

Τονίζουν τη σημασία της κατανόησης των πολιτικών που εμπλέκονται σε αυτήν

τη διαδικασία, δηλαδή του περιβάλλοντος και της πολιτικής προστασίας.

Οι στρατηγικές για την αποφυγή τέτοιων προβλημάτων θα εντοπίσουν τους

κινδύνους και θα αναπτύξουν την απαιτούμενη πολιτική σε διεθνείς συμβάσεις

για την κλιματική κρίση αναγνωρίζοντας παράλληλα τον σημαντικό ρόλο των

τοπικών αρχών στην πολιτική για το κλίμα.

Δ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

και ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ στην 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Κάλλιον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν.

Ιπποκράτης



4. Αρχή της Φέρουσας Ικανότητας & Τουρισμός:

Από τις αρχές του 20ου αιώνα διατυπώθηκε η άποψη ότι η χρήση των φυσικών

οικοσυστημάτων πρέπει να διατηρείται «στα όρια της φέρουσας ικανότητας».

Αποδίδεται έτσι η έννοια της πεπερασμένης χωρητικότητας και αντοχής των

οικοσυστημάτων και των ανθρωπογενών συστημάτων, ώστε να μην επέλθει

σοβαρή επιδείνωση τους.

Στα μέσα της δεκαετίας του '60 αναδείχθηκε η κοινωνική διάσταση της φέρουσας

ικανότητας (φ.ι.), η οποία αποτελεί βασικό κριτήριο των μελετών που αφορούν

την οικιστική και κυρίως την τουριστική ανάπτυξη.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας συνέδεσε εξαρχής την έννοια της φ.ι. με τη βιώσιμη

ανάπτυξη και με τα προβλήματα από την απουσία χωροταξικού σχεδιασμού, σε

συνδυασμό με το επιτρεπτό της εκτός σχεδίου δόμησης. Με αποφάσεις του ΣτΕ,

επαναλαμβάνονται οι σκέψεις για τη σπουδαιότητα ευπαθών οικοσυστημάτων και

ότι η ανάπτυξη τους πρέπει να είναι τέτοιας κλίμακας ώστε να μη διαταράσσει,

αλλά να διατηρεί αμείωτο το φυσικό και πολιτιστικό τους κεφάλαιο.

Η διατήρηση της αρχιτεκτονικής και πολεοδομικής φυσιογνωμίας των

παραδοσιακών οικισμών συνάδει και με το Σύνταγμα για την αρχή της

περιφερειακής ανάπτυξης των νησιών, διότι η ανάδειξη της ιδιαίτερης μικρής

κλίμακας των οικισμών τους συμβάλλει καθοριστικά στον βιώσιμο τουρισμό.



Η έννοια της φέρουσας ικανότητας στον Τουρισμό :

Η έννοια της φέρουσας ικανότητας αναπτύχθηκε αρχικά με στόχο την

περιβαλλοντική προστασία από επενδύσεις που ξεπερνούσαν τη δυνατότητα

κάλυψης των αναγκών ντόπιων και τουριστών.

Οι ορισμοί που δόθηκαν γι' αυτήν εστιάζονται στον μέγιστο αριθμό των

τουριστών που μπορεί να δεχθεί μία περιοχή, χωρίς να υπάρχουν αισθητές και

μη αντιστρέψιμες βλάβες στο φυσικό περιβάλλον. Σταδιακά, η έννοια γενικεύθηκε

και ενσωματώθηκαν στον ορισμό και θέματα που αφορούσαν στα κοινωνικό-

πολιτιστικά και οικονομικά στοιχεία της περιοχής. Η φέρουσα ικανότητα πλέον

ορίζεται μόνο με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια.

Επομένως η τουριστική φέρουσα ικανότητα μπορεί να διακριθεί σε :

- φυσική Φ.Ι που να αναφέρεται στον αριθμό των τουριστών που μπορεί να φιλοξενήσει μια περιοχή,

- περιβαλλοντική ή οικολογική Φ.Ι, που αναφέρεται στον αριθμό των τουριστών που μπορεί να

φιλοξενήσει μια περιοχή, πριν αρχίσουν να προκαλούνται βλάβες στο περιβάλλον ή το οικοσύστημα,

- οικονομική Φ.Ι, που αναφέρεται στον αριθμό των ανθρώπων πέρα από το οποίο επέρχεται κοινωνική

αποσύνθεση,

- Φ.Ι υποδομών, που αναφέρεται στο μέγιστο αριθμό τουριστών που μπορούν να εξυπηρετήσουν οι

υποδομές μιας περιοχής.



Συνοψίζοντας, βασικό κριτήριο που λαμβάνεται υπόψη είναι η συνολική εμπειρία

που αποκομίζει ο/η τουρίστας/τουρίστρια, αλλά και οι ντόπιοι κάτοικοι. Έτσι,

υπάρχουν δύο βασικοί ορισμοί για τη φέρουσα ικανότητα :

o πρώτος αφορά τον τουρισμό και ο δεύτερος τους μόνιμους κατοίκους.

- Σύμφωνα με τον πρώτο ορισμό, η φέρουσα ικανότητα εκφράζει το μέγιστο

αριθμό των ανθρώπων που μπορούν να "χρησιμοποιούν" μια περιοχή, χωρίς μη

αποδεκτή αλλαγή στο φυσικό περιβάλλον και χωρίς μη αποδεκτή υποβάθμιση

στην ποιότητα της εμπειρίας των επισκεπτών.

- Σύμφωνα με το δεύτερο ορισμό η

φέρουσα ικανότητα εκφράζει τον αριθμό

των ανθρώπων που μπορούν να

επισκέπτονται και να διαμένουν σε μια

περιοχή, χωρίς να προκαλούνται

αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνική ζωή

των μόνιμων κατοίκων και χωρίς η

παρουσία τους να γίνεται ανεπιθύμητη

από τους μόνιμους κάτοικους.



Συγκερασμός των δύο εννοιών :

Οι δύο έννοιες (φέρουσα ικανότητα και βιώσιμος τουρισμός) ενσωματώνουν τις

τρείς διαστάσεις (οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική), αλλά διαφέρουν,

καθώς ο ρόλος της Φ.Ι είναι να θέσει ανώτατα όρια, ενώ του βιώσιμου τουρισμού

είναι η συνεχής βελτίωση των αποδόσεων της τουριστικής δραστηριότητας. Από

τις δύο έννοιες της φέρουσας ικανότητας και του βιώσιμου τουρισμού, η δεύτερη

φαντάζει πιο αποτελεσματική, αφού όχι μόνο δεν προσκρούει στα

προαναφερθέντα προβλήματα, αλλά διατηρεί και βελτιώνει συνεχώς την

κατάσταση του περιβάλλοντος, χωρίς να φτάνει αυτό στα όρια του. Παράλληλα ο

βιώσιμος τουρισμός συμβαδίζει και με την παγκόσμια τάση στο χώρο της

ανάπτυξης γενικότερα, που είναι βιώσιμη ανάπτυξη.

Βιώσιμος τουρισμός μόνο με αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος.



Ανάπτυξη [έστω και αν βαφτίζεται βιώσιμη] και προστασία του περιβάλλοντος :

Είναι δυνατή η συμπόρευση;
Η ανάπτυξη αρχικά οριζόταν κυρίως από την άποψη της οικονομίας:

Η πεποίθηση ήταν πως όσο οι χώρες γνωρίζουν οικονομική μεγέθυνση, η

παραγωγική τους ικανότητα επεκτείνεται και «αναπτύσσονται». Όμως

διαπιστώθηκε ότι η «συσσώρευση» στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα δεν

μπορεί να πραγματοποιείται χωρίς σημαντικό περιβαλλοντικό κόστος.

Η φράση «προστασία του περιβάλλοντος» έχει σχεδόν υποκατασταθεί από την

έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης (βλ. Παγκόσμια Διάσκεψη του Γιοχάνεσμπουργκ για τη Βιώσιμη

Ανάπτυξη, 2002).

Αναδεικνύεται το κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό περιεχόμενο των

περιβαλλοντικών ζητημάτων, που μέσω της έννοιας της Βιώσιμης Ανάπτυξης

«ξεπερνούν την αυστηρά οικολογική τους πτυχή και αποκτούν μια ολιστική και

σφαιρική θεώρηση μέσα από την οποία εκείνο το οποίο τίθεται ως

προτεραιότητα είναι το αλληλένδετο των περιβαλλοντικών ζητημάτων».

5. Βιώσιμη Ανάπτυξη & Αποανάπτυξη



Ωστόσο, στον υπό συζήτηση όρο το ουσιαστικό είναι η «ανάπτυξη», ενώ το

«βιώσιμη» αποτελεί απλώς έναν επιθετικό χαρακτηρισμό της. Ακόμη και λεκτικά,

η προτεραιότητα δίνεται στην ανάπτυξη και η βιωσιμότητα έπεται. Αυτό συνέβη

για δυο λόγους :

πρώτα απ’ όλα, το κυρίαρχο πολιτικό –

οικονομικό σύστημα προβάλλει την

ανάπτυξη (σωστότερα : την οικονομική

μεγέθυνση) ως τη μόνη οδό για την

επιβίωση του ανθρώπου, συνεπώς η

προστασία και διαχείριση του φυσικού

περιβάλλοντος «οφείλει» να συμβαδίζει με

την ανάπτυξη και σε καμία περίπτωση να

μην την αναχαιτίζει.



Ο δεύτερος λόγος είναι πως η επιστημονική έρευνα και κυρίως τα μαθηματικά

του περιβάλλοντος, που διατυπώθηκαν τη δεκαετία του 1980, προώθησαν την

ιδέα ότι η περιβαλλοντική προστασία, όχι μόνο δεν είναι εμπόδιο στην

ανάπτυξη αλλά μπορεί και να αποτελέσει εφαλτήριο. Ήταν ακριβώς τα

οικονομικά του περιβάλλοντος που προετοίμασαν το έδαφος για την μετέπειτα

κυριαρχία της έννοιας της βιώσιμης ανάπτυξης. Επιπλέον, καταρρίφθηκε η

πεποίθηση πως η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί πολυτέλεια όταν

δεν έχει εξασφαλισθεί η επιβίωση.



Όπως φαίνεται λοιπόν, η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης βγάζει τις εθνικές

και τοπικές αρχές από το δίλημμα «περιβάλλον ή ανάπτυξη», μειώνοντας τις

εντάσεις και τις διεκδικήσεις των πολιτών σχετικά με την υποβάθμιση του

περιβάλλοντος και τις κυριολεκτικά τρομακτικές - και όχι τόσο

μακροπρόθεσμες πλέον - επιπτώσεις τους για τη ζωή στον πλανήτη Γη, ενώ

παράλληλα ανοίγει νέα πεδία κερδοφόρων επιχειρήσεων (ανανεώσιμες πηγές

ενέργειας, ανακύκλωση κλπ) και τις ανάλογες νέες θέσεις εργασίας.

Η πρακτική “business as usual” ενδύεται έτσι πράσινο

μανδύα και «νομιμοποιείται», ενώ η Ρηχή Οικολογία –

δηλαδή αυτό που οι περισσότεροι διοικούντες σήμερα

εννοούν με τον όρο «οικολογία» – εφησυχάζει τις

συνειδήσεις των πιο ανήσυχων, που νιώθουν ότι πράττουν

σύμφωνα με το καθήκον τους προς το περιβάλλον και τις

μελλοντικές γενιές, αφού ανακυκλώνουν, καταναλώνουν

βιολογικά προϊόντα και χρησιμοποιούν ηλιακά συστήματα

θέρμανσης.





ΑΠΟΑΝΑΠΤΥΞΗ

Παράλληλα με την «κυοφορία» της έννοιας της βιώσιμης ανάπτυξης, από τις

αρχές της δεκαετίας του 1970 πολλοί διανοητές είχαν εντοπίσει αυτό που σήμερα

αποτελεί σχεδόν κοινό τόπο ανάμεσα στους επιστήμονες των περιβαλλοντικών

και των ανθρωπιστικών σπουδών : περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα

της ανθρωπότητας, έχουν προκύψει από το σύγχρονο μοντέλο οικονομικής

ανάπτυξης τουλάχιστον από τη Βιομηχανική Επανάσταση και μετά (το πρώτο

επίσημο διεθνές έγγραφο όπου αυτό γίνεται παραδεκτό είναι η Agenda 21, 1992).

Από όλη αυτή την διαλεκτική

στο πεδίο των επιστημών αλλά

και της περιβαλλοντικής ηθικής,

έχουν προκύψει τα λεγόμενα

κινήματα της Μετα-ανάπτυξης,

με χαρακτηριστικότερο όλων

ίσως εκείνο της Αποανάπτυξης





Η ιδέα, με πολύ ενδιαφέρον, μπήκε δυναμικά στην δημόσια συζήτηση στις

αρχές του 2001. Ακτιβιστές σε όλο τον κόσμο άρχισαν να μιλούν για ένα

διαφορετικό μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης. Αυτό που όπως

προαναφέρθηκε είναι σήμερα γνωστό ως ‘’Αποανάπτυξη’’. Με λίγα λόγια την

σμίκρυνση της οικονομίας. Την στήριξη του τοπικού εμπορίου και την τοπική

παραγωγή. Όλα αυτά με γνώμονα τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση του

περιβάλλοντος, τον περιορισμό των μετακινήσεων για τη διακίνηση

προϊόντων και πολλά άλλα.

Ο όρος αποανάπτυξη είναι πολύ ευρύς και 

μπορεί να περιλαμβάνει ένα μεγάλο 

φάσμα δράσεων. Δεν είναι μόνο η 

προστασία του περιβάλλοντος. Είναι η 

αναζήτηση ενός καλύτερου βιοτικού 

επιπέδου, με ρυθμούς ζωής σαφώς πιο 

χαλαρούς. Δικαιότερο εμπόριο για 

παραγωγούς και καταναλωτές. Fair trade 

και υπεύθυνη κατανάλωση, είναι σίγουρα 

πιο εύκολο να εφαρμοστούν στα πλαίσια 

ενός τέτοιου μοντέλου ανάπτυξης.



Η Αποανάπτυξη (Degrowth, Décroissance), παγκόσμιο πολιτικό, οικονομικό και

κοινωνικό κίνημα το οποίο βασίζεται σε ιδέες που απορρέουν από τα

Οικονομικά του Περιβάλλοντος, την Πολιτική Οικολογία, τον Αντικαταναλωτισμό

και τον Αντικαπιταλισμό, έχει ως κεντρική του ιδέα το ότι ο

υπερκαταναλωτισμός αποτελεί τη ρίζα τόσο των περιβαλλοντικών

προβλημάτων όσο και των κοινωνικών ανισοτήτων (που με τη σειρά τους

προκαλούν κοινωνικές αναταραχές), συνεπώς η οικονομική αποανάπτυξη είναι

ένα απαραίτητο βήμα για τη μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη κοινωνία.

(https://degrowth.org/short-history/).

Η Αποανάπτυξη προϋποθέτει την έξοδο από μια κοινωνία χτισμένη πάνω στο

υφιστάμενο πρότυπο της ανάπτυξης, μια αλλαγή προτύπου.

Degrowth is not a passive critique, but

an active project of hope, with vivid

utopian visions of another, better

world with equality, decolonization,

reparations and social justice as its

foundation



«Ο όρος λοιπόν χρησιμοποιείται περισσότερο συμβολικά, με στόχο να

προκαλέσει και να αντιταχθεί στην παράλογη άποψη ότι επιβάλλεται να έχουμε

διαρκή οικονομική ανάπτυξη για να λύσουμε τα πολύπλευρα προβλήματα της

κοινωνίας και του περιβάλλοντος - τα οποία έχουν οξυνθεί ακριβώς λόγω της

εμμονής των σύγχρονων καπιταλιστικών οικονομιών για ανάπτυξη! Η

αποανάπτυξη λοιπόν είναι ένα κάλεσμα να “απο-αποικιοποιήσουμε το

φαντασιακό μας” από τη λογική του καταναλωτισμού και της διαρκούς

οικονομικής ανάπτυξης, ως άτομα και ως σύνολο, και να προτείνουμε μια

κοινωνία πιο περιβαλλοντικά βιώσιμη και κοινωνικά δίκαιη, που θα βασίζεται σε

ένα διαφορετικό σύστημα αξιών.»

https://www.irishtimes.com/opinion/

mindless-growth-robust-scientific-

case-for-degrowth-is-stronger-every-

day-

1.4011495?fbclid=IwAR1VZ41sbZm

ATGzUGORi_b7sR56YhbFIqd3UNB

M9_Y8lRyMq9omlijXaDkw



6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Έχοντας κατά νου όλα όσα αναφέρθηκαν τα προβλήματα, σε θέματα

αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών από τη διοίκηση, είναι:

 Η απουσία - δυσκολία εφαρμογής προληπτικών μέτρων, διαχείριση της επί

τόπου κρίσης και των συνεπειών τους.

 Η ανακριβής εφαρμογή των διαφόρων υφιστάμενων νομοθετικών διατάξεων,

Νομοθετικά κενά και αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων των αρχών.

 Οι δημόσιες υπηρεσίες δεν αναγνωρίζουν τις ευθύνες τους, χρησιμοποιώντας

ως δικαιολογία τις αμφιλεγόμενες νομοθετικές διατάξεις.

 Η νομοθεσία δεν έχει ορίσει ένα «σαφές» σχέδιο ή τεχνικά εργαλεία για τη

διανομή συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων μεταξύ των υπηρεσιών για τη μελέτη

και κατασκευή δομών προστασίας από πλημμύρες.

 Απουσία συγκροτημένων υπηρεσιών ΠΠ.



 Επίσης, η χρήση της ταχύτερης διαδικασίας διαπραγμάτευσης για τη

χρηματοδότηση δημόσιων έργων, που σχετίζονται με την

αποκατάσταση μετά από φυσικές καταστροφές, προτείνεται από το

νόμο σε ορισμένες απρόβλεπτες περιπτώσεις, έκτακτης ανάγκης*. Το

αρμόδιο Υπουργείο έχει διευκρινίσει ότι η χρήση της παραπάνω

διαδικασίας ** επιτρέπεται σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών

χωρίς όριο χρηματοδότησης. Ωστόσο, αυτή η διάταξη δεν

χρησιμοποιείται από τις τοπικές αρχές & επομένως οι υποδομές δεν

επισκευάζονται εγκαίρως και συνήθως το Υπουργείο πρέπει να

διαχειριστεί προβλήματα από ολόκληρη τη χώρα.

** Οδηγία 18 - 19/10/16:… Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης

απρόβλεπτου χαρακτήρα, π.χ. φυσικές καταστροφές, είναι

δυνατόν να εφαρμοστεί το άρθρο 32 του νόμου, για τη χρήση

της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη

δημοσίευση, αντί του άρθρου 118

Ν. 4412/2016, Άρθρο 32. Χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη

δημοσίευση (άρθρο 32 της οδηγίας 2014/24 / ΕΕ) [χωρίς όριο κόστους]

•Άρθρο 118. Απευθείας ανάθεση 1. Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

επιτρέπεται, όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των

τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.

•Για τις διαδικασίες ανάθεσης σύμβασης έργου και τις συμβάσεις υπηρεσιών, οι οποίες

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 107 έως 110, το ποσό του προηγούμενου

εδαφίου είναι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ.

*Έκτακτη ανάγκη 

(Emergency): η ξαφνική 

και απρόβλεπτη 

απειλητική κατάσταση 

που απαιτεί την άμεση 

λήψη μέτρων για την 

ελαχιστοποίηση των 

δυσμενών συνεπειών 

της. [ορισμός από νόμο 

4662/2020]



Τα ευρήματα από τις παραπάνω ενδεικτικές περιπτώσεις εκφράζονται

στην ακόλουθη εξίσωση:

Ακραίες καιρικές συνθήκες + φυσικές καταστροφές διαφόρων πηγών +

απροετοίμαστες δημόσιες υπηρεσίες + απροθυμία προσαρμογής σε νέες

συνθήκες, προσαρμογή στην κλιματική κρίση + παράνομες ή/και κακώς

μελετημένες κατασκευές + κενά νομοθεσίας, ασάφεια αρμοδιοτήτων,

επικαλύψεις και ανεπάρκεια + έλλειψη υιοθέτησης ορθών πρακτικών + μη

εφαρμογή νομοθεσίας =
κακή διαχείριση κρίσεων + αύξηση τρωτότητας* + τραγικές απώλειες +

καταστροφές υποδομών + πολύ αργή επισκευή + έλλειψη ανθεκτικότητας

της κοινωνίας + οικονομική απώλεια

* Τρωτότητα (Vulnerability): οι

συνθήκες που καθορίζονται από

φυσικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς

και περιβαλλοντικούς παράγοντες ή

διεργασίες που αυξάνουν την

ευπάθεια μιας κοινωνίας στις

επιπτώσεις των κινδύνων. [ορισμός

από νόμο 4662/2020]



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


