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Ο Συνήγορος του Πολίτη, µε αφορµή σειρά αναφορών που σχετίζονται µε το
χαρακτηρισµό οδών και την αλυσιτελή έκβαση των υποθέσεων, κατέγραψε τα
κυριότερα ζητήµατα που έχουν εντοπιστεί αναφορικά µε:
1. ζητήµατα νοµιµότητας οικοδοµικών αδειών που σχετίζονται µε την έλλειψη
δικτύου κοινοχρήστων χώρων εντός ορίων οικισµού χωρίς ρυµοτοµικό σχέδιο
2. κατάληψη τµηµάτων κοινοχρήστων χώρων
και απέστειλε σχετικό έγγραφο προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
στις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις της χώρας.
Η Αρχή επεσήµανε ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 39 του ΝΟΚ (ν.
4067/2012), «κοινόχρηστοι χώροι είναι οι κοινής χρήσης ελεύθεροι χώροι, που
καθορίζονται από το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση µε
οποιοδήποτε νόµιµο τρόπο». Κατά τη νοµολογία (ΕφΑθ 281/2009, ΣτΕ 3622/2004),
οι δηµοτικές ή κοινοτικές οδοί αποκτούν την ιδιότητα του κοινόχρηστου πράγµατος µε
συγκεκριµένη διαδικασία.
Με βάση τη συνταγµατική επιταγή για ολοκληρωµένο πολεοδοµικό σχεδιασµό, ο
καθορισµός των κοινοχρήστων χώρων σε κάθε οικιστική περιοχή αποτελεί
αντικείµενο της οικείας πολεοδοµικής µελέτης, που πρέπει να καταρτίζεται κατ’
εκτίµηση των αναγκών της περιοχής, δυνάµει πολεοδοµικών κριτηρίων και
σταθερότυπων. ∆εν δύναται, λοιπόν, ο σχεδιασµός των οικοδοµήσιµων και
κοινόχρηστων χώρων να ρυµουλκείται από πραγµατικές καταστάσεις, οι οποίες
δηµιουργούνται µε πρωτοβουλία ιδιωτών προς εξυπηρέτηση ιδιωτικών
συµφερόντων.
Ο Συνήγορος διευκρίνισε ότι µε την εφαρµογή των διατάξεων του Π∆ της 24.43.5.1985 δηµιουργήθηκε µια στρεβλή κατάσταση αναφορικά µε το ζήτηµα αυτό,
καλλιεργώντας ανασφάλεια δικαίου και αναιρώντας την αρχή της δικαιολογηµένης
εµπιστοσύνης του πολίτη προς τη διοίκηση.
Το 2011, λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η πολιτεία –στην προσπάθειά της να
διορθώσει τη στρέβλωση αυτή- υιοθέτησε τη διάταξη του άρθρου 35 του N. 3937/11
(ΦΕΚ 60 Α/31-3-2011): ∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις, σύµφωνα
µε την οποία ο νοµοθέτης αναθέτει στη διοίκηση τη δυνατότητα να προωθήσει τη
δηµιουργία δικτύου κοινοχρήστων χώρων µε στόχο την επίλυση παρόµοιων
ζητηµάτων (καταργώντας τις παρ. 2,3,4 του άρθρου 6 του Π∆ 24.4-3.5.1985 (ΦΕΚ
181/∆). Στη συνέχεια, το Υπουργείο εξέδωσε την Εγκύκλιο 12 /31168/21.6.2012
«Οδηγίες και διευκρινίσεις για την κύρωση δικτύου κοινοχρήστων χώρων οικισµών».
Έκτοτε, το θέµα δεν έχει προχωρήσει ουσιαστικά κλονίζοντας την αρχή της
ασφάλειας δικαίου.
Με την παρέµβασή του, ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε από το αρµόδιο
Υπουργείο την άµεση προώθηση ενεργειών σε συνεργασία µε τις αρµόδιες
υπηρεσίες των ΟΤΑ, ώστε να εξεταστεί η δυνατότητα επεξεργασίας νοµοθετικής
ρύθµισης που να ορίζει ως υποχρέωση των ∆ήµων να καθορίσουν άµεσα τα δίκτυα
κοινοχρήστων χώρων τους –σε πρώτη φάση στους ήδη οριοθετηµένους οικισµούςδίνοντας ουσιαστική λύση στη νοµοθετική αυτή δυσλειτουργία, η οποία αποτελεί
σηµαντικό παράγοντα κακοδιοίκησης.
Η Αρχή υπογράµµισε ότι η ρύθµιση αυτή θα ελαφρύνει σηµαντικά το βάρος
που έχει επωµιστεί η δικαιοσύνη, αλλά και η διοικητική λειτουργία των ∆ήµων από
σειρά δυσεπίλυτων υποθέσεων.
Παρά τις επισηµάνσεις του Συνηγόρου, το ζήτηµα δεν έχει ολοκληρωθεί και έχει
επανέλθει µε νέα αναφορά εντός του 2016.
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