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Θέµα:Πολεοδοµικό καθεστώς της περιοχής «Λαιµός-Λουζιτάνια-Παραλία» του
∆ήµου Ασπροπύργου Αττικής

Αξιότιµοι κ.κ. Υπουργοί,
Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το άρθρο
103 παρ. 9 του Συντάγµατος και το Ν. 3094/2003 (Συνήγορος του Πολίτη και άλλες
διατάξεις), διερεύνησε αναφορά πολίτη, ο οποίος ως ιδιοκτήτης ακινήτου έχει
έννοµο συµφέρον, σχετικά µε την ισχύ των πολεοδοµικών µελετών επέκτασης και
αναθεώρησης του σχεδίου πόλης στην περιοχή «Λαιµού-Λουζιτάνια-Παραλία» του
∆ήµου Ασπροπύργου Αττικής. ∆εδοµένου ότι στο άρθρο 4 παρ. 6 του ως άνω νόµου
προβλέπεται ότι «…ο Συνήγορος του Πολίτη µετά το πέρας της έρευνας εφόσον το
απαιτεί η φύση της υπόθεσης, µπορεί να συντάσσει πόρισµα το οποίο γνωστοποιεί
στον καθ’ ύλην αρµόδιο Υπουργό και τις αρµόδιες υπηρεσίες…» η Αρχή προβαίνει
στη σύνταξη του παρόντος πορίσµατος το οποίο γνωστοποιείται, διαβιβάζεται και
κοινοποιείται αρµοδίως.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Στο

Συνήγορο

του

Πολίτη

κατατέθηκε

η

µε

αριθµό

φακέλου

167744/31.5.2013 αναφορά, µε αίτηµα τη διαµεσολάβηση της Ανεξάρτητης Αρχής,
προκειµένου να διευκρινιστεί το πολεοδοµικό καθεστώς των ακινήτων του
αναφερόµενου, στην κτηµατική περιφέρεια του ∆ήµου Ασπροπύργου και στην θέση
«Λαιµός-Λουζιτάνια-Παραλία», δεδοµένου ότι, ενώ η ισχύσασα πολεοδοµική µελέτη
είχε ακυρωθεί δικαστικά, η πράξη εφαρµογής εξακολουθούσε να ισχύει και να
παράγει έννοµα αποτελέσµατα.
Το έτος 1999 µε την µε αριθµό 386/Φ5-4/99 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η πολεοδοµική µελέτη επέκτασης του σχεδίου πόλης
στις περιοχές Λαιµός-Λουζιτάνια-Παραλία Ασπροπύργου.
Η απόφαση αυτή, ακυρώθηκε µε την µε αριθµό 3857/2004 απόφαση του
Συµβουλίου της Επικρατείας, διότι είχε εκδοθεί από αναρµόδιο όργανο, ενώ η
δικαστική απόφαση µεταγράφηκε στο Υποθηκοφυλακείο Αχαρνών (τ.883/α.α.
56/25.9.2006).

Συγκεκριµένα, και σύµφωνα µε το σκεπτικό της ακυρωτικής

απόφασης, η επίδικη περιοχή ανεξάρτητα από το γεγονός ότι αποτελεί παραλιακό
οικισµό κάτω των 2.000

κατοίκων, βρίσκεται µέσα στα εγκεκριµένα όρια του

Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου του ∆ήµου Ασπροπύργου και δεν περιλαµβάνεται σε
κάποια από τις αναφερόµενες στο άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 2242/1994 λοιπές
κατηγορίες οικισµών, εποµένως κρίθηκε
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ότι αναρµοδίως η προσβαλλόµενη πράξη

εκδόθηκε από το Γενικό Γραµµατέα Περιφέρεια Αττικής.
Με την µε αριθµό 1379/114/2000 απόφαση του Νοµάρχη της Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης ∆υτικής Αττικής κυρώθηκε διορθωµένη η µε αρ. 2/2000 πράξη
εφαρµογής της πολεοδοµικής µελέτης «Λαιµός-Λουζιτάνια-Παραλία» του ∆ήµου
Ασπροπύργου. Η πράξη εφαρµογής είχε συνταχθεί βάσει της 386/Φ5-4/99
1

1. Ο καθορισµός των ορίων και των όρων και περιορισµών δόµησης, καθώς
και η έγκριση ή τροποποίηση σχεδίων πόλεων και πολεοδοµικών µελετών
οικισµών παραλιακών, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 1 περίπτ. β` του
απο 24.4.1985 π.δ/τος (ΦΕΚ 181 ∆`) ή ευρισκοµένων σε περιοχές
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή εφαπτοµένων δασών ή δασικών εκτάσεων,
καθώς και οικισµών που βρίσκονται σε περιοχές οι οποίες προστατεύονται,
κατά τα άρθρα 18 και 19 του ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α`) ή βάσει διεθνών
συνθηκών, γίνεται µε προεδρικό διάταγµα, κατόπιν προτάσεως του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων. Κατά τα λοιπά,
εφαρµόζονται οι κείµενες διατάξεις.

ακυρωθείσας από το ΣτΕ απόφασης του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας
Αττικής, συνεπώς ακυρουµένης της διοικητικής πράξης επί της οποίας εδραζόταν,
κατέστη και η ίδια ακυρωτέα και πράγµατι και η πράξη εφαρµογής ακυρώθηκε µε
την µε αριθµό 6652/930/2008 απόφαση του Νοµάρχη ∆υτικής Αττικής.
Κατά της απόφασης αυτής άσκησε προσφυγή ο ∆ήµος Ασπροπύργου µε το
επιχείρηµα ότι δυνάµει της ακυρωθείσας πράξης εφαρµογής ο ∆ήµος αλλά και
τρίτοι,

απέκτησαν

εµπράγµατα

δικαιώµατα,

έχουν

ήδη

προσδιοριστεί

οι

οφειλόµενες εισφορές σε γη και χρήµα και έχουν ήδη ξεκινήσει από το ∆ήµο οι
διαδικασίες ανάπλασης της περιοχής.
Με αποδοχή του επιχειρήµατος αυτού και µε το σκεπτικό ότι δεν επιτρέπεται
η ανάκληση παράνοµων διοικητικών πράξεων από τις οποίες οι καλόπιστοι
διοικούµενοι απέκτησαν δικαιώµατα και εποµένως διαταράσσεται η ανάγκη
ασφαλείας του δικαίου και σταθερότητας των διοικητικών καταστάσεων, εκδόθηκε
η µε αριθµό πρωτοκόλλου 9880/22677+6188/20153/2008 απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα της Περιφέρειας Αττικής, µε την οποία αναβίωσε και κατέστη εκ νέου
ισχυρή η πράξη εφαρµογής.
Κατόπιν

αυτού,

η

περιοχή

«Λαιµός-Λουζιτάνια-Παραλία»

του

∆ήµου

Ασπροπύργου βρέθηκε εκτός σχεδίου και εντός Γ.Π.Σ., µε το σχέδιο πόλεως να έχει
ακυρωθεί µετά την απόφαση του Ανώτατου Ακυρωτικού ∆ικαστηρίου και την πράξη
εφαρµογής να εξακολουθεί να ισχύει και να εφαρµόζεται.

2. Η ∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η ακύρωση της απόφασης (επέκτασης του σχεδίου πόλης στις επίδικες
περιοχές) του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας από το Συµβούλιο της
Επικρατείας, στέρησε το νόµιµο έρεισµα ύπαρξης της απόφασης του Νοµάρχη
∆υτικής Αττικής (κύρωση πράξης εφαρµογής της πολεοδοµικής µελέτης). Την
έλλειψη αυτή, κάλυψε η απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας µε την
οποία επανήλθε σε ισχύ αυτοτελώς, η πράξη εφαρµογής.
Κατόπιν αυτού, προέκυψε το λογικά οξύµωρο και νοµικά έωλο µόρφωµα να
ισχύει διοικητική πράξη η οποία εδράζεται σε δικαστικώς ακυρωθείσα άλλη
διοικητική πράξη. Το γεγονός, πιστοποιεί έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του

∆ήµου Ασπροπύργου (αρ.πρ. 72/31.3.2013) σύµφωνα µε το οποίο οφείλονται
συγκεκριµένες ενέργειες πολίτη επί τη βάσει της πράξης εφαρµογής « το εδαφικό
τµήµα που έχει αποµείνει µεταξύ του βόρειου ορίου της ιδιοκτησίας της *** και της
γραµµής απαλλοτρίωσης της *** και ήταν τµήµα της ιδιοκτησίας µε κτηµατολογικό
αριθµό *** και φερόµενο ιδιοκτήτη το *** ρυµοτοµήθηκε εξ ολοκλήρου από το σχέδιο
πόλεως και µε τη πράξη εφαρµογής µεταφέρθηκε και προσκυρώθηκε σε άλλη
ιδιοκτησία του ίδιου ιδιοκτήτη που βρίσκεται στο Ο.Τ. ** µε κτηµ. Αριθµό ***.».

3.Η ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο διερεύνησης της αναφοράς,
απευθύνθηκε στην ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Ασπροπύργου, χωρίς όµως να λάβει ουδέποτε οποιαδήποτε απάντηση.
Η περιοχή για την οποία επρόκειτο, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στον τοµέα
των πολεοδοµικών ρυθµίσεων διότι και εξ αιτίας αυτών, εµφανίζει σοβαρές
κοινωνικές αρρυθµίες.
Η Αρχή απευθύνθηκε λοιπόν, στη ∆ιεύθυνση Χωρικού Σχεδιασµού της
Περιφέρειας Αττικής, η οποία σε έγγραφό της (αρ.πρ. 136793/2013) παραθέτει
σειρά στοιχείων τα οποία ήταν ήδη σε γνώση της Αρχής αλλά και νεώτερα:
•

Ο αναφερόµενος πολίτης µετά την έκδοση της απόφασης του Γενικού

Γραµµατέα Περιφέρειας Αττικής, µε την οποία έκανε δεκτή την προσφυγή του
∆ήµου Ασπροπύργου, κατέθεσε αίτηση µε την οποία ζητούσε να ακυρωθεί η
απόφαση του Νοµάρχη ∆υτικής Αττικής µε την οποία κυρώθηκε η πράξη
εφαρµογής της ακυρωθείσας απόφασης έγκρισης της πολεοδοµικής µελέτης. Το
αίτηµα αυτό, που έχει τη µορφή αίτησης θεραπείας κατά απόφασης του τέως
Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας και νυν Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης, διαβιβάστηκε στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής. Η υπηρεσία
αποφάνθηκε ότι «δεν νοµιµοποιείται να εξετάσει την εν λόγω αίτηση του κ. ***.
Η ως άνω απόφαση του τέως Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Αττικής, µπορεί να
προσβληθεί ενώπιον των αρµοδίων διοικητικών δικαστηρίων, εφόσον ο
ενδιαφερόµενος δεν είχε λάβει γνώση της απόφασης πέρα της προθεσµίας που
τίθεται από το νόµο για την προσβολή της ενώπιον των δικαστηρίων».

•

Ο ∆ήµος Ασπροπύργου έχει καταθέσει στο ΥΠΕΧΩ∆Ε (νυν ΥΠΕΚΑ)

µελέτη µε αρ.πρ. 42627/6-10-08 καθώς και συµπληρωµατικό φάκελο µε αρ.πρ.
52044/3-12-08 για την επανένταξη της περιοχής. Αµφότερα εκκρεµούν στο
Υπουργείο.
•

Η ∆ιεύθυνση Χωρικού Σχεδιασµού συµφωνεί µε τη διατυπωθείσα

άποψη της Αρχής, ότι «µετά την ακύρωση της πολεοδοµικής µελέτης, η περιοχή
βρίσκεται εκτός σχεδίου και δεν µπορεί να βρίσκεται σε ισχύ και η πράξη
εφαρµογής του ρυµοτοµικού σχεδίου, καθόσον αυτό δεν υφίσταται».

4. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ

Ο έλεγχος της νοµιµότητας στην προκείµενη περίπτωση, αφορά στην ισχύ
µιας διοικητικής πράξης (της πράξης εφαρµογής του σχεδίου πόλεως), όταν η
διοικητική πράξη (σχέδιο πόλης) τις ρυθµίσεις της οποίας υλοποιεί, έχει ακυρωθεί
δικαστικά.
Η απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Αττικής, µε την οποία
εγκρίθηκε η πολεοδοµική µελέτη επέκτασης του σχεδίου πόλης στις αναφερόµενες
περιοχές του ∆ήµου Ασπροπύργου, εκδόθηκε από αναρµόδιο όργανο, γεγονός που
οδήγησε στην δια της απόφασης του ΣτΕ, ακύρωσή της. Έχει κριθεί νοµολογιακά
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ότι τα σχέδια πόλεων ή οι πολεοδοµικές µελέτες κατά το άρθρο 6 του ν.1337/1983
κατά τα µέρος τους που αφορά στον καθορισµό µιας περιοχής ως οικιστικής, τον
παρεπόµενο ορισµό των οικοδοµήσιµων και των κοινόχρηστων ή κοινωφελών
χώρων και τις συναφείς ρυµοτοµικού χαρακτήρα διαρρυθµίσεις, αποτελούν
εξειδίκευση ρυθµίσεως πλήρως καταστρωµένης στο νόµο που δεν αναφέρεται σε
µια κατηγορία σχέσεων αλλά σε σύνολο περιπτώσεων που έχουν µεταξύ τους έναν
τοπικό δεσµό. Κατά το µέρος αυτό λοιπόν, που εξαντλείται στη χάραξη ορισµένων
γραµµών (ρυµοτοµικών, οικοδοµικών κ.λπ.) αποτελούν γενικές ατοµικές πράξεις.
Από την άποψη αυτή, αποτελούν τα νοµικά πλαίσια για τη δηµιουργία πραγµατικών
καταστάσεων και τη θεµελίωση εµπράγµατων δικαιωµάτων, τα οποία από τη φύση
και το χαρακτήρα τους συνδέονται µε την ασφάλεια δικαίου, έτσι ώστε η ανάκλησή
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Βλ. ΣτΕ 2282/1992

τους λόγω παρανοµίας που εµφιλοχώρησε κατά την έγκρισή τους να πλήττει
πραγµατικές καταστάσεις, που έχουν δηµιουργηθεί µε τη σύµπραξη της ∆ιοίκησης,
καθώς και ατοµικά δικαιώµατα και να κλονίζει την εµπιστοσύνη του πολίτη προς τη
∆ιοίκηση. Από την άλλη, λόγω της σπουδαιότητας της πράξης µε την οποία
εγκρίνεται ένα ρυµοτοµικό σχέδιο και της επιρροής της σε πλήθος εννόµων
σχέσεων τόσο των πολιτών µεταξύ τους όσο και των πολιτών µε τη ∆ιοίκηση, η
τυχόν ανάκληση έχει σοβαρές επιπτώσεις στο γενικότερο δηµόσιο συµφέρον. Έτσι η
γενική αρχή του ∆ικαίου σύµφωνα µε την οποία η ∆ιοίκηση έχει ευχέρεια και όχι
υποχρέωση να ανακαλεί τις παράνοµες πράξεις της, που υπαγορεύεται από την
ασφάλεια δικαίου και την ανάγκη σταθερότητας των διοικητικών καταστάσεων,
βρίσκει κατ’ αρχήν πρόσφορο έδαφος εφαρµογής στα ρυµοτοµικά σχέδια.
Στην προκείµενη περίπτωση όµως, η ανάκληση της διοικητικής πράξης, δεν
επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια της ∆ιοίκησης, αλλά επιβάλλεται δικαστικώς.
Ένα σύνολο παράνοµων ατοµικών διοικητικών πράξεων, εξαφανίζεται διοικητικά ,
δηλαδή ακυρώνεται αναδροµικά. Επέρχονται συνέπειες πλήρους αποκατάστασης
των έννοµων σχέσεων οι οποίες έπασχαν παρανοµία3.
Παρά ταύτα, η ισχύς της πράξης εφαρµογής, δηµιουργεί ένα καθεστώς
άτυπης οιονεί ισχύος του σχεδίου, µιας αναβίωσής του παρά την ακυρωτική
απόφαση του ΣτΕ , εφόσον,

επ’ αυτού στηριζόµενη και διαλαµβάνοντας τις

ρυθµίσεις που αυτό προβλέπει, το εφαρµόζει4.
Μεταξύ των ετών 2004, οπότε εκδόθηκε η ακυρωτική απόφαση του
Ανώτατου Ακυρωτικού και του έτους 2008, οπότε και ακυρώθηκε η απόφαση
Νοµάρχη που κύρωσε την πράξη εφαρµογής, µεσολαβούν τέσσερα χρόνια
αδράνειας της ∆ιοίκησης, ενώ η µεταβολή του καθεστώτος που δηµιούργησε η
απόφαση του ΣτΕ δεν απαιτούσε σοβαρές, δύσκολες και ουσιώδεις µεταβολές, κι
αυτό διότι η ακύρωση της πράξης ανάγεται στον τύπο, ουσιώδη και προκλητικό της
ακύρωσης αλλά στον τύπο, ως εκδοθείσα από αναρµόδιο όργανο, και όχι στο
περιεχόµενο του σχεδίου πόλεως. Η θεραπεία της κατάστασης, θα προέκυπτε από
την επανεπιβολή και έγκριση του σχεδίου στον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε (τότε) και νυν
ΠΕΚΑ.

3
4

Βλ.ΣτΕ 15/1978, 3667/1992
Ν. 1337/1983 άρθρο 12, ιδίως παρ.2.

Σύµφωνα µε την έγγραφη ενηµέρωση5 που έλαβε η Αρχή,

ο ∆ήµος

Ασπροπύργου κατέθεσε µελέτη και συµπληρωµατικό φάκελο στο ΥΠΕΧΩ∆Ε, ήδη
από το 2008, για την επανένταξη της περιοχής στο σχέδιο. Η επί σχεδόν έξι χρόνια
αναµονή της εξέτασης και προώθησης του φακέλου

κρίνεται υπερβολική και

οπωσδήποτε παθογενής ως προς τη δράση της ∆ιοίκησης.

5. ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η περιοχή «Λαιµός-Λουζιτάνια-Παραλία» του ∆ήµου Ασπροπύργου, µε
πράξεις και παραλείψεις της ∆ιοίκησης και µε αποκλειστική της ευθύνη, βρέθηκε σε
ένα καθεστώς πολεοδοµικής εκκρεµότητας και ασάφειας, προφανούς ανοµίας και
ελέγξιµης δράσης των αρµόδιων διοικητικών οργάνων.
Η ασφάλεια δικαίου, η κτήση εµπράγµατων δικαιωµάτων, η δηµιουργία ενός
πλέγµατος έννοµων σχέσεων δεν µπορεί ασφαλώς να παραβλεφθεί, ιδίως στο πεδίο
των πολεοδοµικών ρυθµίσεων, οι οποίες άπτονται ενός ιδιαίτερα ευαίσθητου για
την ελληνική κοινωνία δικαιώµατος, αυτού της ιδιοκτησίας. Ωστόσο, στο βωµό των
παραµέτρων αυτών, δεν είναι δυνατόν σε µία έννοµη τάξη, να θυσιάζεται η
νοµιµότητα και η δικανική κρίση και να αδρανεί ο διοικητικός µηχανισµός.
Ενόψει αυτών, η πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη συνοψίζεται στην άµεση
εξέταση και επικαιροποίηση, λαµβανοµένων υπόψη των σηµερινών συνθηκών, από
τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ του φακέλου µελέτης της επανένταξης της
περιοχής (στο πλαίσιο της επανεξέτασης του φακέλου κρίσιµο σηµείο παραµένει η
νοµιµότητα των τυχόν εκδοθεισών στο διατρέξαν διάστηµα πάσης φύσεως
πολεοδοµικών αδειών), ο οποίος έχει κατατεθεί από το έτος 2008 και παραµένει
αδρανής, και την επείγουσα προώθησή του προς υπογραφή στον αρµόδιο Υπουργό
ΠΕΚΑ.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω,

ο Συνήγορος του Πολίτη παρακαλεί κατά το

άρθρο 4 παρ. 5 του Ν. 3094/2003, τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής και Εσωτερικών να αναλάβουν πρωτοβουλία για το σύνολο των
ενεργειών που απαιτούνται ώστε η περιοχή αυτή του ∆ήµου Ασπροπύργου να
επανέλθει στη νοµιµότητα όσον αφορά το εξετασθέν θέµα των πολεοδοµικών
ρυθµίσεων, καθώς και να διερευνήσουν συνολικά το ζήτηµα και να τοποθετηθούν
µε πληρότητα στα αναδειχθέντα θέµατα διοικητικής δράσης, τα οποία συνίστανται:
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•

στην αποσπασµατική αντιµετώπιση του θέµατος της ισχύος του
σχεδίου και της πράξης εφαρµογής εκ µέρους της Περιφέρειας
Αττικής, µε συνέπεια να υφίσταται περιοχή εκτός σχεδίου, χωρίς
σχέδιο πόλης σε ισχύ και µε υφιστάµενη την πράξη εφαρµογής .

•

στην ελλιπή άσκηση των ελεγκτικών εργαλείων εφόσον µετά την
ακύρωση της πολεοδοµικής µελέτης, αυτή εξακολουθούσε να παράγει
αποτελέσµατα, ενώ το ρυµοτοµικό σχέδιο είχε πάψει να υφίσταται.

•

στην έλλειψη συντονισµού, συνεργασίας, επικοινωνίας και σφαιρικής
αντιµετώπισης του θέµατος από την αυτοδιοίκηση όλων των
βαθµίδων και τέλος

•

στη βραδεία αντιµετώπιση της ήδη κατατεθειµένης από το έτος 2008
στο Υ.ΠΕ.Κ.Α., µελέτης του ∆ήµου Ασπροπύργου για την επανένταξη
της περιοχής.

Τέλος, επισηµαίνεται στους λοιπούς αποδέκτες, (Περιφέρεια Αττικής,
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής και ∆ήµος Ασπροπύργου) , ότι οφείλουν να
λαµβάνουν σοβαρά υπόψη τα πραγµατικά περιστατικά και τις νοµικές παραµέτρους
τους, ενόψει της ορθής άσκησης της αρµοδιότητάς τους και της ευθύνης που
υπέχουν για τις συνέπειες των πράξεων και παραλείψεών τους.

ώστε να

εφαρµόζουν ορθές πρακτικές άσκησης των αρµοδιοτήτων τους, αναλαµβάνοντας
τις ευθύνες τους µε επίγνωση των συνεπειών των πράξεων και παραλείψεών τους.
Με τιµή
Καλλιόπη Σπανού
Συνήγορος του Πολίτη
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