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Πολίτης προσέφυγε στο Συνήγορο για να εξετάσει τη νοµιµότητα οικοδοµικής
άδειας ανέγερσης πέντε κτιρίων εστίασης και αναψυχής, σε ιδιωτική δασική έκταση,
στη θέση Μαυρονέρι της περιοχής «Πλανητέρο» Καλαβρύτων. Η έκταση βρίσκεται
εντός της ζώνης Γ΄ του Εθνικού Πάρκου Χελµού – Βουραϊκού και κοντά στην κοίτη
του Αροανείου ποταµού.
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. Επιπλέον, η
περιοχή εντάσσεται σε δίκτυο Natura 2000 και ανήκει σε Ειδική Ζώνη ∆ιατήρησης,
ενώ µέρος της βρίσκεται εντός Ζώνης Ειδικής Προστασίας.
Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι δεν είχαν τηρηθεί οι απαιτούµενες
διαδικασίες πριν την έκδοση της οικοδοµικής άδειας. Μετά την παρέµβασή του, 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.
Παράλληλα, η αρµόδια υπηρεσία της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου –
∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου έκρινε ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί η ειδική µελέτη
επανεξέτασης της προστατευόµενης περιοχής και να ενταχθεί αυτή στο αντίστοιχο
Σχέδιο ∆ράσης. Επίσης, θεώρησε αναγκαία την εκπόνηση και έγκριση Σχεδίου
∆ιαχείρισης του συνόλου της περιοχής που εντάσσεται στη Ζώνη Ειδικής
Προστασίας.
Ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, κατόπιν εισήγησης του
∆ασαρχείου Καλαβρύτων, ανακάλεσε τις δύο εγκρίσεις επέµβασης, που είχαν
χορηγηθεί από τα αρµόδια όργανα της πρώην Νοµαρχίας Αχαΐας, λόγω παραβίασης
των σχετικών περιβαλλοντικών όρων και επιπρόσθετα, λόγω εγκατάλειψης και µη
λειτουργίας των κτηριακών εγκαταστάσεων.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, εκτός από τις συστάσεις για την τήρηση των νόµιµων
διαδικασιών και την ανάκληση των παράνοµων διοικητικών πράξεων, εστίασε τη
διαµεσολάβησή στην αποκατάσταση της έκτασης, µέσω κατάλληλων διαχειριστικών
µελετών από τις αρµόδιες υπηρεσίες και στην ανάγκη οριοθέτησης της κοίτης του
Αροανείου ποταµού.
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