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Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Κύριο ****
Αγαπητέ κύριε ****,
Ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 6699/21.02.2012 αναφορά σας
(µε κωδικό φακέλου υπόθεσης 149933), µε την οποία ζητάτε τη διαµεσολάβηση της Αρχής,
προκειµένου η διοίκηση να συµµορφωθεί προς την υπ’ αριθµ. 3337/2011 απόφαση του
Συµβουλίου της Επικρατείας.
Θα θέλαµε να σας γνωρίσουµε ότι ο Συνήγορος του Πολίτη αποτελεί Ανεξάρτητη Αρχή
και σύµφωνα µε το Ν. 3094/2003 έχει ως αποστολή τη διαµεσολάβηση µεταξύ των πολιτών
και των δηµοσίων υπηρεσιών, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, των Ν.Π.∆.∆. και
των Ν.Π.Ι.∆, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 1 του ίδιου νόµου, για την προστασία
των δικαιωµάτων του πολίτη, την καταπολέµηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της
νοµιµότητας. O Συνήγορος του Πολίτη ερευνά, µετά από ενυπόγραφη αναφορά κάθε άµεσα
ενδιαφερόµενου φυσικού ή νοµικού προσώπου ή ενώσεως προσώπων, ατοµικές διοικητικές
πράξεις ή παραλείψεις ή υλικές ενέργειες οργάνων των δηµοσίων υπηρεσιών που
παραβιάζουν δικαιώµατα ή προσβάλλουν νόµιµα συµφέροντα φυσικών ή νοµικών
προσώπων. ∆εν υποκαθιστά, ωστόσο, τη διοίκηση στην υποχρέωσή της προς ανταπόκριση σε
αιτήµατα των πολιτών.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της αναφοράς σας, έχετε ήδη απευθυνθεί προς τις
αρµόδιες αρχές, ήτοι ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας του ∆ήµου Πατρέων και ∆ήµο Πατρέων και
έχετε ζητήσει τη συµµόρφωση τους προς την υπ’ αριθµ. 3337/2011 απόφαση του Συµβουλίου
της Επικρατείας. Ωστόσο, η ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας του ∆ήµου Πατρέων, στο υπ’ αριθµ.
πρωτ. 970/23-02-2012 έγγραφο της, σας ενηµερώνει ότι θεµελιώνεται, για τον αυθαίρετο
όροφο επί της οδού Οµήρου 50, δικαίωµα ένταξης στις διαδικασίες του Ν. 4014/2011.
Επιπρόσθετα, στο υπ’ αριθµ. πρωτ. 1763/2012/20-03-2011 έγγραφο της, η ∆ιεύθυνση
Υπηρεσίας ∆όµησης Πατρών αναφέρει ότι έχουν προσκοµιστεί βεβαιώσεις υπαγωγής του
αυθαίρετου ορόφου στις διατάξεις του Ν. 4014/2011.
Ο Ν. 4014/2011 εκδόθηκε µε σκοπό την τακτοποίηση των αυθαιρέτων κατασκευών,
εµπεριέχοντας στις διατάξεις του περιορισµένες εξαιρέσεις. Η υπ’ αριθµ. 3337/2011 απόφαση
του Συµβουλίου της Επικρατείας έρχεται σε αντίθεση προς τον πιο πάνω νόµο και τίθεται
περαιτέρω το ζήτηµα αφ’ ενός της εφαρµογής και εκτέλεσης της αµετάκλητης δικαστικής
απόφασης και αφ’ ετέρου της εφαρµογής της ισχύουσας νοµοθεσίας.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, όπως προκύπτει από το νοµικό καθεστώς που διέπει τη
λειτουργία του, διαµεσολαβεί, διενεργώντας έλεγχο νοµιµότητας. Ως εκ τούτου, οφείλει να
συντάσσεται και να εφαρµόζει την ισχύουσα νοµοθεσία. Εν τούτοις, η Αρχή µπορεί να
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διατηρήσει µία επιφύλαξη όταν οι διατάξεις ενός νοµοθετήµατος αντιβαίνουν στις διατάξεις
του Συντάγµατος ή τις διατάξεις άλλου νοµοθετήµατος. Ειδικά στην εν λόγω αναφορά, η µη
συµµόρφωση της διοίκησης προς την υπ’ αριθµ. 3337/2011 απόφαση του Συµβουλίου της
Επικρατείας είναι αντίθετη προς το άρθρο 20 παρ.1 το οποίο ενισχύει συνταγµατικά και
κατοχυρώνει την πλήρη δικαστική προστασία των πολιτών, καθώς και προς το άρθρο 6 παρ.
1 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α), το οποίο
διασφαλίζει την διεξαγωγή «δίκαιης και ορθής δίκης», συµπεριλαµβάνοντας βάσει της πάγιας
νοµολογίας του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ε∆∆Α) τις
περιπτώσεις της µη εκτέλεσης τελεσίδικης ή αµετάκλητης δικαστικής απόφασης των εθνικών
δικαστηρίων.
Για τους παραπάνω λόγους, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Τριµελές Συµβούλιο του
Συµβουλίου της Επικρατείας, βάσει του άρθρου 2 του Ν. 3068/2002, το οποίο θα αποφανθεί
αρµοδίως σχετικά µε τη συµµόρφωση της διοίκησης προς την υπ’ αριθµ. 3337/2011 απόφαση
του Συµβουλίου της Επικρατείας, λαµβάνοντας υπόψη τη συνταγµατική επιταγή του άρθρου
95 παρ. 5 του Συντάγµατος, τις ειδικότερες διατάξεις του Ν. 3068/2002, καθώς και το άρθρο
50 παρ. 4 του Π.∆. 18/1989.
Ωστόσο, σε µία ύστατη προσπάθεια διαµεσολάβησης, γνωστοποιούµε τις θέσεις της
Αρχής προς τον κο Υπουργό ΥΠΕΚΑ, προκειµένου να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες για τη
συµµόρφωση της διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις ή διαφορετικά για τη νοµοθετική
ρύθµιση των υποθέσεων αυτών και σας κοινοποιούµε το σχετικό έγγραφο.
Εν όψει των ανωτέρω, και επειδή, όπως αναφέρεται ανωτέρω, ο Συνήγορος του
Πολίτη εξαντλεί το διαµεσολαβητικό του έργο ασκώντας έλεγχο νοµιµότητας, σας
ενηµερώνουµε ότι δεν καταλείπεται περαιτέρω πεδίο παρέµβασης της Αρχής και η υπόθεσή
σας θα τεθεί στο αρχείο.
Σας ευχαριστούµε που απευθυνθήκατε στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη»
και παραµένουµε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση
θελήσετε.
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