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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1506/2007, της Αικατερίνης Τσαμαδιά, ελληνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης αλληλεγγύης πολιτών της Ιεράς Πόλης του 
Μεσολογγίου, σχετικά με εικαζόμενες παραλείψεις και απουσία διαφάνειας 
στον πολεοδομικό σχεδιασμό στο Μεσολόγγι (Ελλάδα)

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα κάνει λόγο για σειρά παραλείψεων και για απουσία διαφάνειας στον 
πολεοδομικό σχεδιασμό στο Μεσολόγγι. Βάσει του τοπικού σχεδίου, οι εργασίες 
οικοδόμησης πρόκειται να επεκταθούν σε οκτώ περιοχές κατοικίας, και η αναφέρουσα 
ισχυρίζεται ότι οι αρμόδιες αρχές ευθύνονται για σοβαρές παρατυπίες σε σχέση με την 
αποζημίωση για τις συναφείς δημόσιες αγοραπωλησίες εκτάσεων γης για την ανέγερση 
κτιρίων. Επιπλέον, έγινε γνωστό εκ των υστέρων ότι ορισμένες από τις περιοχές που αφορά 
το τροποποιημένο πολεοδομικό σχέδιο βρίσκονται σε υγροτόπους που προστατεύονται από 
τη Σύμβαση Ramsar, και, ως εκ τούτου, η αναφέρουσα καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
λάβει μέτρα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 2 Ιουνίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Οκτωβρίου 2008.

Η αναφορά

Οι αναφέροντες καταγγέλλουν ανακρίβειες και διαδικαστικά σφάλματα στο ζήτημα του 
λεπτομερούς περιεχομένου των σχεδίων χρήσης γης στο Μεσολόγγι, που καλύπτουν πολλά 
έτη και περιλαμβάνουν την προοπτική ορισμένοι υγρότοποι και οικότοποι πτηνών, που 
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προηγουμένως αποτελούσαν δημόσια ιδιοκτησία, να περάσουν σε καθεστώς ιδιωτικής 
ιδιοκτησίας.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η Επιτροπή οφείλει να επαναλάβει ότι το λεπτομερές περιεχόμενο του τοπικού σχεδιασμού 
χρήσης γης δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου. Η Επιτροπή σημειώνει 
ότι, όπως συνέβη και σε περιπτώσεις πολλών άλλων αναφορών σχετικά με ζητήματα 
χωροταξίας, και πρόσφατα στην περίπτωση της αναφοράς 148/2005, τα εν λόγω ζητήματα 
παραπέμφθηκαν στις τοπικές δικαστικές αρχές, όπως θα έπρεπε δηλαδή.

Όσον αφορά τον υγρότοπο και οικότοπο πτηνών, ο οποίος σύμφωνα με τους αναφέροντες θα 
έπρεπε να αποτελεί προστατευόμενη περιοχή δυνάμει της Σύμβασης Ramsar, η Επιτροπή 
επισημαίνει ότι η περιοχή έχει χαρακτηρισθεί ζώνη ειδικής προστασίας σύμφωνα με την 
οδηγία 79/409/ΕΟΚ για τα πτηνά. Η αναφορά δεν περιέχει περαιτέρω σχετικές πληροφορίες 
όσον αφορά τις ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην περιοχή.

Συμπέρασμα

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή δεν έχει λόγο να παρέμβει.
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