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Πολίτης απευθύνθηκε στον Συνήγορο, µε αίτηµα τη συµµόρφωση της διοίκησης
προς την υπ’ αριθ. 3337/2011 απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, η οποία
επιβεβαιώνει ότι το ακίνητο δεν µπορεί να εξαιρεθεί από την κατεδάφιση. Η αρµόδια
πολεοδοµική υπηρεσία ανέφερε ότι για το συγκεκριµένο ακίνητο δεν εφαρµόζει την
κατεδάφιση διότι θεµελιώνεται δικαίωµα ένταξης στις διαδικασίες του νόµου για την
τακτοποίηση αυθαιρέτων (ν. 4014/2011).
Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέφρασε την άποψη ότι η µη συµµόρφωση της
διοίκησης προς την ανωτέρω απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας είναι
αντίθετη προς το άρθρο 20 του Συντάγµατος, το οποίο κατοχυρώνει την πλήρη
δικαστική προστασία των πολιτών. Παράλληλα, αντιτίθεται και προς το άρθρο 6 της
Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου σχετικά µε τη διεξαγωγή
«δίκαιης και ορθής δίκης», η οποία περιλαµβάνει, βάσει πάγιας νοµολογίας του
Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, τις περιπτώσεις της µη
εκτέλεσης τελεσίδικης ή αµετάκλητης δικαστικής απόφασης των εθνικών
δικαστηρίων. Επίσης, επισήµανε ότι είναι αντίθετη προς τη συνταγµατική επιταγή
του άρθρου 95 του Συντάγµατος, τις ειδικότερες διατάξεις του ν. 3068/2002, καθώς
και το άρθρο 50 του π.δ. 18/1989.
Μετά τις παραπάνω διαπιστώσεις, ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε στο
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και ζήτησε: α) να
ερµηνεύουν οι υπηρεσίες τις διατάξεις των νόµων σύµφωνα µε το Σύνταγµα, δηλαδή
να εφαρµόζουν τις δικαστικές αποφάσεις, β) διαφορετικά να µεριµνήσουν ώστε να
προβλεφθεί συγκεκριµένη διάταξη, σύµφωνη µε το άρθρο 95 του Συντάγµατος και
προς τις διατάξεις του ν. 3068/2002 ως προς το σκέλος της εφαρµογής τελεσίδικων ή
αµετάκλητων δικαστικών αποφάσεων.
Μετά την παρέµβαση του Συνηγόρου το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής ενηµέρωσε, µε έγγραφό του, ότι θα λάβει υπόψη του τις
επισηµάνσεις της Αρχής, κατά τη διαδικασία επεξεργασίας νεώτερης νοµοθετικής
ρύθµισης.
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