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∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 

25001 Καλάβρυτα  

 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου 

∆/νση ΠΕΧΩ 

ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών 33 

26441 Πάτρα 

 

∆ήµαρχο Αιγιαλείας 

Ανδρέου Λόντου 34 

25100 Αίγιο 

 

Θέµα: ∆ιαµαρτυρία για σχεδιασµό ανέγερσης πέντε κτιρίων εστίασης και αναψυχής 

εντός ιδιωτικής δασικής έκτασης στη Θέση Μαυρονέρι Περιφέρειας Πλανητέρου 

Καλαβρύτων 

 

Αξιότιµοι κύριοι, 

Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το άρ. 103 § 9 του 

Συντάγµατος και το ν.3094/2003 εξετάζει, όπως ήδη γνωρίζετε, αναφορά σχετικά µε 

διαµαρτυρία για σχεδιασµό ανέγερσης πέντε κτιρίων εστίασης και αναψυχής εντός ιδιωτικής 

δασικής έκτασης στη Θέση Μαυρονέρι Περιφέρειας Πλανητέρο Καλαβρύτων. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της διαµεσολάβησής µας, λάβαµε το υπ’ αριθµ. 

90265/6946/09.10.12 έγγραφο του Τµήµατος Επιθεώρησης της ∆/νσης Συντονισµού και 

Επιθεώρησης ∆ασών ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου, µε το οποίο ενηµερωθήκαµε ότι η 

συγκεκριµένη Υπηρεσία είναι σύµφωνη µε τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί το 



 
 
 
∆ασαρχείο Καλαβρύτων για την αντιµετώπιση των ζητηµάτων διαχείρισης και προστασίας 

της έκτασης.  

Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλούµε το ∆ασαρχείο Καλαβρύτων να µας ενηµερώσει για 

την πορεία της υποθέσεως, σύµφωνα µε όσα προτείνει στο υπ’ αριθµ. 67519/1820/31.07.12 

έγγραφό του για την αποκατάσταση και προστασία της περιοχής. Επίσης, παρακαλούµε να 

µας αποστείλει τη σχετική αναλυτική αναφορά που έχει ήδη καταθέσει προς τη ∆/νση ∆ασών 

Αχαίας, όπως προκύπτει από τη δεύτερη παράγραφο του εν λόγω εγγράφου.  

Περαιτέρω, παρακαλούµε τη ∆/νση ΠΕΧΩ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, 

∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, να εξετάσει τη δυνατότητα ανάκλησης της υπ’ αριθµ. 

Ζα/1020/17.07.89 απόφασης έγκρισης επέµβασης για τουριστική αξιοποίηση, όπως 

προτείνεται από το ∆ασαρχείο Καλαβρύτων, αλλά και από το υπ’ αριθµ. 

225510/5636/12.01.12 έγγραφο της ∆/νσης ∆ασών & Φ.Π. του ΥΠΕΚΑ, προβαίνοντας σε 

όλες τις απαιτούµενες ενέργειες. Όπως προαναφέρθηκε, το ∆ασαρχείο Καλαβρύτων έχει ήδη 

αποστείλει σχετική πρόταση ανάκλησης µε την οποία, όπως προκύπτει από το υπ’ αριθµ. 

90265/6946/09.10.12, είναι σύµφωνη η ∆/νση Συντονισµού & Επιθεώρησης ∆ασών της 

Αποκεντρωµένης. Επίσης, ζητούµε από τη ∆/νση ΠΕΧΩ να µας ενηµερώσει για τις ενέργειες 

στις οποίες έχει προβεί σχετικά µε την πρόταση για σύνταξη µελέτης αποκατάστασης και 

αειφορικής διαχείρισης που έχει διατυπωθεί τόσο από το ∆ασαρχείο Καλαβρύτων όσο και 

από τον Φορέα ∆ιαχείρισης Χελµού – Βουραϊκού µε το υπ’ αριθµ. 362/16.05.12 έγγραφό του, 

το οποίο, όπως ενηµερωθήκαµε, ακόµα δεν έχει απαντηθεί. 

Στο σηµείο αυτό θα θέλαµε να µνηµονεύσουµε την υπ’ αριθµ. 1581/2010 απόφαση του 

ΣτΕ µε την οποία κρίθηκε ότι σύµφωνα µε την κατηγορηµατική διατύπωση του αρθρ. 21 παρ. 

1 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας µια ατοµική διοικητική πράξη µπορεί να ανακαλείται, 

για οποιαδήποτε λόγο εσωτερικής ή εξωτερικής νοµιµότητας, είτε από το όργανο που την 

εξέδωσε, είτε από το όργανο, το οποίο είναι, κατά το χρόνο της ανάκλησης, αρµόδιο για την 

έκδοσή της. Σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις του αρθρ. 12 παρ. 1 του ν. 4014/2011, όπως 

αναδιατυπώθηκε µε το αρθρ. 55 του ν. 4042/2012, η έγκριση επέµβασης σε δασική έκταση ή 

δάσος ενσωµατώθηκε στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Εν συνεχεία, 

εκδόθηκε η ΥΑ 15277/09.04.12, η οποία εξειδικεύει τις διαδικασίες για την ενσωµάτωση στις 

ΑΕΠΟ της, προβλεπόµενης από τις διατάξεις της ∆ασικής Νοµοθεσίας, έγκρισης επέµβασης 

για έργα ή δραστηριότητες των κατηγοριών Α και Β της ΥΑ 1958/12. Περαιτέρω, όπως 

προκύπτει από τα αρθρ. 1 και 2 της ΥΑ 15277/12 και σε συνδυασµό µε το παράρτηµα VI της 

ΥΑ 1958/12, αρµόδια Υπηρεσία πλέον, φαίνεται να είναι για αντίστοιχα έργα (τουριστικές 

εγκαταστάσεις εντός περιοχής Νatura σε εκτός σχεδίου περιοχή, λαµβανοµένης υπόψη και 

της έκτασης της δραστηριότητας) η ∆/νση ΠΕΧΩ της Αποκεντρωµένης, η οποία αποφασίζει 

µετά από εισήγηση του αρµόδιου ∆ασαρχείου και τελική γνωµοδότηση της ∆/νσης 



 
 
 
Επιθεώρησης ∆ασών (περ. β αρθρ. 3 ΥΑ 15277/12), εφόσον κριθεί το έργο ότι εντάσσεται 

στην υποκατηγορία Α2. 

Περαιτέρω, παρακαλούµε το ∆ήµαρχο Αιγιαλείας να µας αποστείλει τα σχετικά έγγραφα 

της Ε∆Ε, η οποία ενηµερωθήκαµε ότι έχει ασκηθεί κατά υπαλλήλων του Τµήµατος 

Πολεοδοµικών Εφαρµογών µε αφορµή τη συγκεκριµένη υπόθεση, προκειµένου να λάβουµε 

γνώση.  

Τέλος, ζητούµε από όλες τις υπηρεσίες, στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα επιστολή, 

να προβούν στις απαιτούµενες ενέργειες και να συνδράµουν, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων 

τους, το έργο του ∆ασαρχείου Καλαβρύτων. 

Ευχαριστώντας σας για τη µέχρι σήµερα συνεργασία, παραµένουµε στη διάθεσή σας για 

κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.  

 

Με τιµή 

 

Ιωάννης Π. Σαγιάς 

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη 

 

 

Κοινοποίηση: 

1. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελ/σου, Στ. Ελλ., Ιονίου 

Γενική ∆/νση ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων 

∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΑΧΑΪΑΣ  

Αγ. Ανδρέου 140, 26110 Πάτρα 

 

2. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου 

∆/νση Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών 

ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών 33 

26441 Πάτρα 

 
 


