∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 11-07-2003 ΥΠ’ ΑΡ.
ΠΡΩΤ. 11991 ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΟΥ «ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ» ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ ΠΕΥΚΙΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Μετά την υπηρεσιακή και ηλεκτρονική δηµοσιοποίηση του εν τίτλω
πορίσµατος, στην Αρχή περιήλθαν:
Ι.

Το από 31-03-2005 υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 16516 (αρ. εισερχοµένου

εγγράφου «Συν. του Πολίτη» 6025/08-04-2005) έγγραφο του Γενικού
Γραµµατέα

του

Υπουργείου

Εσωτερικών,

∆ηµόσιας

∆ιοίκησης

και

Αποκέντρωσης, µε το οποίο γίνεται πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή του
συγκεκριµένου πορίσµατος της Αρχής και παρέχονται οδηγίες προς τη
Γενική Γραµµατέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου,

«όπως λάβει όλα τα

κατάλληλα µέτρα για τις άµεσες ενέργειες όλων των εµπλεκοµένων
υπηρεσιών της Περιφέρειας και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού, χωρικής
αρµοδιότητας της για συµµόρφωσή τους προς το ανωτέρω πόρισµα και τη
συνεχή παρακολούθηση του θέµατος, ώστε µε την έναρξη της νέας
τουριστικής περιόδου να εκλείψουν όλα τα προβλήµατα που αναφέρονται
στο πόρισµα του Συνηγόρου του Πολίτη».
Περαιτέρω, στο έγγραφο αυτό
Α) γίνεται αναφορά στην έκδοση ερµηνευτικών εγκυκλίων του Υπουργείου
για προβλήµατα και δυσλειτουργίες σχετικές µε το νοµοθετικό πλαίσιο που
διέπει τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος
Β) διαλαµβάνεται η διευθέτηση προβληµάτων µε ειδικές νοµοθετικές
ρυθµίσεις, σε συνεργασία µε τα Υπουργεία ∆ηµόσιας Τάξης και Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Γ) υπογραµµίζεται η ανάληψη πρωτοβουλιών για παροχή υποδείξεων προς
τις αρµόδιες υπηρεσίες των περιφερειών
∆) επισηµαίνεται η σκοπούµενη αντιµετώπιση θεµάτων στο πλαίσιο
λειτουργίας της Επιτροπής για τη σύνταξη νέου ∆ηµοτικού και Κοινοτικού
Κώδικα
Ε) παρέχεται πληροφόρηση για την προώθηση συγκροτήσεως Οµάδας
∆ιοίκησης Έργου µε σκοπό την αναθεώρηση του ισχύοντος νοµοθετικού
πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των καταστηµάτων
ενδιαφέροντος.

υγειονοµικού

ΙΙ.

Είχε προηγηθεί το από 04-03-2005 υπ’ αρ. πρωτ. 93712/1008 (αρ.

πρωτ. εισερχ. ΣτΠ 4692/18-03-2005) έγγραφο του Τµήµατος ∆ασικού
Περ/ντος – Εθν. ∆ρυµών & ∆ασ. Αναψυχής της ∆/νσης Αισθητικών ∆ασών
& Θήρας της Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης & Προστασίας ∆ασών & Φ.Π. του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, απευθυνόµενο στους
αρµόδιους

υπηρεσιακούς

παράγοντες

και

την

Γ.Γ.

της

Περιφέρειας

Πελοποννήσου, τον Νοµάρχη Κορινθίας, τον ∆ήµο και το Αστυνοµικό
Τµήµα Ξυλοκάστρου. Στο έγγραφο αυτό περιέχεται η διαπίστωση της
αναρµοδιότητος της Υπηρεσίας σχετικώς µε τα θιγόµενα στο πόρισµα
ζητήµατα και

αναφέρεται ότι «ο εν λόγω ∆ήµος φέρει ακέραια την ευθύνη

της µη τήρησης του ισχύοντος Κανονισµού Λειτουργίας του Αισθητικού
∆άσους…»,

ενώ

προσεπισηµαίνεται

ότι

επειδή

«…οι

αποφάσεις

του

Συµβουλίου της Επικρατείας είναι δεσµευτικές για τη ∆ιοίκηση…δεν είναι
αποδεκτές µεθοδεύσεις, σχεδιασµοί και προτάσεις που έχουν ως στόχο την
τροποποίηση διατάξεων του, εκδοθέντος σύµφωνα µε το πνεύµα της αριθµ.
572/1999 απόφασης του Σ.τ.Ε., Κανονισµού Λειτουργίας του Αισθητικού
∆άσους, µε τρόπο ώστε να απάδουν της νοµολογίας που καθιέρωσε η
σχετική µε το θέµα απόφαση του Σ.τ.Ε.»
ΙΙΙ. Εν συνεχεία, στην Αρχή περιήλθε το από 11-04-2005 υπ’ αρ. πρωτ.
215 (αρ. εισερχ. ΣτΠ 6305/13-04-2005) έγγραφο της εµπλεκοµένης στην
υπόθεση

∆ιευθύνσεως

Πελοποννήσου,

∆ασών

της

Γεν.

∆ιεύθυνσης

υπογραφόµενο

από

τον

∆ιευθυντή

Περιφέρειας
∆ασών

και

κοινοποιούµενο, µεταξύ πολλών άλλων, στους υπουργούς ΕΣ.∆.∆.Α. και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων αντιστοίχως, καθώς και στη Γενική
Γραµµατέα Περιφερείας Πελοποννήσου.
Στο έγγραφο αυτό, απευθυνόµενο προς το ∆ασαρχείο Ξυλοκάστρου, αν και
ζητείται η απόλυτη εφαρµογή του ισχύοντος Κανονισµού Λειτουργίας,
επισηµαίνεται όµως ότι «…επειδή οι µέχρι σήµερα εκδοθείσες αποφάσεις
του Σ.τ.Ε. και το πόρισµα του Συνηγόρου του Πολίτη, στηρίχθηκαν σε
νοµικά επιχειρήµατα και όχι σε καθαρά επιστηµονικά κριτήρια, σε
συνδυασµό µε τις πραγµατικές ανάγκες της Κοινωνίας, όπως αυτές
εκφράζονται από τα δηµοκρατικά εκλεγµένα όργανα (∆ηµοτικό Συµβούλιο)
και µάλιστα µε απόλυτη πλειοψηφία, θα πρέπει να ανατραπούν µε νόµιµες
διαδικασίες, διότι προκαλούν το ∆ηµόσιο Αίσθηµα.» Στο ίδιο αυτό έγγραφο
διαλαµβάνεται ότι «Θα πρέπει ως εκ τούτου ο ∆ήµος Ξυλοκάστρου να

πάρει τις ανάλογες πρωτοβουλίες και µε τη συνδροµή των λοιπών φορέων
που κοινοποιήθηκε το ως άνω σχετικό, να κινηθούν προς την κατεύθυνση
της ανατροπής της σχετικής απόφασης του Σ.τ.Ε.»

