
 

 

 

Η BirdLife International είναι μια διεθνής ένωση Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων με εταίρους σε 
πάνω από 100 χώρες, 40 από τις οποίες δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη. Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
είναι ο εταίρος της BirdLife International στην Ελλάδα. Σκοπός της Ορνιθολογικής είναι η μελέτη και η προστασία 
των άγριων πουλιών και των βιοτόπων τους. 
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ΘΕΜΑ:  «Επικαιροποιημένο αίτημα για παροχή γεωγραφικής πληροφορίας σχετικά με τα 

ακίνητα του Δημοσίου που εκχωρούνται στο ΤΑΙΠΕΔ» 

 

Αξιότιμες κυρίες, 

Αξιότιμοι κύριοι, 

 

Σε συνέχεια της υπ. αριθ. πρωτ. 14/302-14.11.2015 επιστολής της Ελληνικής Ορνιθολογικής 

Εταιρείας προς το ΤΑΙΠΕΔ, η οποία ουδέποτε απαντήθηκε, θα θέλαμε με την παρούσα να σας 

επαναλάβουμε το αίτημα μας για παροχή γεωγραφικής πληροφορίας σχετικά με τα ακίνητα 

του Δημοσίου που εκχωρούνται στο ΤΑΙΠΕΔ και ευελπιστούμε η νέα διοίκηση να 

ανταποκριθεί θετικά. 

Όπως γνωρίζεται, η Ορνιθολογική, έχει προχωρήσει στην ανάπτυξη ενός εργαλείου 

«Παρατηρητήριο ΤΑΙΠΕΔ» που διευκολύνει την πρόσβαση των πολιτών στη γεωχωρική 

πληροφορία που αφορά στα ακίνητα του ΤΑΙΠΕΔ και πώς αυτά επικαλύπτονται με τις κύριες 

κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών της Ελλάδας. 

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του διαδικτυακού αυτού εργαλείου διαπιστώσαμε ότι ο 

αναρτημένος κατάλογος δεν είναι πλήρης καθώς ακίνητα που ήδη έχουν μεταβιβαστεί σε 

ιδιώτες δεν αποτυπώνονται σε αυτόν. Για τους σκοπούς του Παρατηρητήριου ΤΑΙΠΕΔ 

προβήκαμε σε χρήση των αρχείων pdf. με τίτλο «Σύνοψη Χαρτοφυλακίου Ακινήτων (Ομάδα 

Α-Δ)», όπως είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Παρόλα αυτά, προκειμένου να 

έχουμε τη δυνατότητα αξιολόγησης των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων 

http://files.ornithologiki.gr/docs/TAIPED/map.html
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έργων μετά τις μεταβιβάσεις είναι απαραίτητη όλη η γεωγραφική και άλλη πληροφορία για τα 

ακίνητα. 

Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να επικαλεστούμε το δικαίωμα πρόσβασης του κοινού 

στις αρχές για την παροχή πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον1 για να σας ζητήσουμε τη 

χορήγηση του συνόλου των γεωγραφικών δεδομένων των ιδιοκτησιών για όλη την 

επικράτεια που αφορούν μόνο στο φυσικό περιβάλλον και έχουν μεταβιβασθεί στο ΤΑΙΠΕΔ 

προς αξιοποίηση.  

Συγκεκριμένα, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τα πλέον επικαιροποιημένα γεωχωρικά 

δεδομένα που αφορούν στις κατηγορίες ακινήτων «Ολοκληρωμένες Αποκρατικοποιήσεις», 

«Επικείμενες Αποκρατικοποιήσεις» και «Αποκρατικοποιήσεις σε Εξέλιξη», καθώς και τα ΦΕΚ 

μεταβίβασής τους. Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την ολοκλήρωση 

του εργαλείου «Παρατηρητήριο ΤΑΙΠΕΔ» και δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους.  

Τέλος, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε την προθεσμία των 60 ημερών2 που προβλέπεται 

στον νόμο για την ικανοποίηση του σύνθετου αυτού αιτήματος. Η κοινοποίηση των στοιχείων 

μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά (αποστολή στο info@ornithologiki.gr), είτε κατόπιν 

συνάντησης. 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω 

διευκρίνιση και πληροφορία. 

 

 

Με εκτίμηση,  

 

 
 

Μαλαμώ Κορμπέτη 

               Συντονίστρια Θεμάτων Πολιτικής Περιβάλλοντος 

 

 

                                                 
1 1 και 3 της ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 11764/653/16.3.2006 (ΦΕΚ Β' 327). 
2 3§3 εδ. α' της  ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Η.Π. 11764/653/16.3.2006 (ΦΕΚ Β' 327)· 5§6 Ν. 2690/1999 
[ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ] (ΦΕΚ Α' 45), όπως αντικαταστάθηκε από 11§2 Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ Α' 44). 
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