15 Μαρτίου 2017
Αριθ. Πρωτ.: 202008/11730/2017
Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου

1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
Τµήµα Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και Εφαρµογών Β΄
Μεσογείων 239 & Παρίτση 145
154 51 Ν.Ψυχικό
2. ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Μ.Αντύπα &Στ. Καραγιώργη 2
14121 Ηράκλειο
Θέµα: Κεραίες κινητής τηλεφωνίας στην οδό Μ.Αντύπα 78, στο Ηράκλειο Αττικής.
Όπως ήδη γνωρίζετε, ο Συνήγορος του Πολίτη εξετάζει αναφορά της κας ***, σχετικά µε
τη νοµιµότητα λειτουργίας κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο Ν.Ηράκλειο και ειδικότερα, στην
οδό Μ.Αντύπα 78, στο Ηράκλειο Αττικής.
Στο πλαίσιο του διαµεσολαβητικού έργου µας, λάβαµε το υπ΄αριθ.πρωτ.47629/3861/226-2016 έγγραφο της ∆/νσης ΠΕΧΩΣΧ της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, το οποίο
κοινοποιήθηκε στις υπηρεσίες του ∆ήµου Ηρακλείου Αττικής, µε αίτηµα συνδροµής στο έργο
της κατεδάφισης των ανωτέρω κεραιών, όπως προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία.
Σε απάντηση των υπ΄αριθ.πρωτ.202008/24917/6-7-2016 και 202008/37613/11-10-2016
εγγράφων του ΣτΠ, παρελήφθη το υπ΄αριθ.πρωτ.17710/20-10-2016 έγγραφο των
υπηρεσιών του ανωτέρω ∆ήµου, σύµφωνα µε το οποίο ο ∆ήµος δε διαθέτει τα απαιτούµενα
µέσα ούτε το έµπειρο για κατεδαφίσεις προσωπικό, ώστε να συνδράµει στην κατεδάφιση των
αυθαιρέτων .
Στη συνέχεια, αποστείλαµε το υπ΄αριθ.πρωτ.202008/43421/24-11-2016 έγγραφο προς
τη ∆/νση ΠΕΧΩΣΧ της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, ζητώντας να λάβουµε
ενηµέρωση για τις δυνατότητες εξέλιξης του ζητήµατος. Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου
της Αρχής, λάβαµε το υπ΄αριθ.πρωτ.10826/552/22-2-2017 έγγραφο, σύµφωνα µε το οποίο η
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση δεν θεωρεί τις αυθαίρετες κατασκευές σε ιδιωτικούς χώρους ως
υψηλής προτεραιότητας και ζητά τη συνεργασία των όµορων ∆ήµων προς το ∆ήµο
Ηρακλείου Αττικής για τη διενέργεια κατεδάφισης, κοινοποιώντας το έγγραφο στην Υ∆ΟΜ
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Ν.Ιωνίας, από την οποία προήλθε η σχετική έκθεση αυθαιρέτου και ελήφθη η απαραίτητη
ενηµέρωση για τα πραγµατικά και νοµικά δεδοµένα.
Κατόπιν των ανωτέρω και µε δεδοµένη την ιδιαίτερα µακρά χρονική διάρκεια της
διαδικασίας αυθαιρέτου και πολλώ µάλλον της εκτέλεσης των κατεδαφίσεων, η Αρχή
διαπιστώνει τη διατήρηση της πολύπλοκης διοικητικής διαδικασίας και της έλλειψης
αποτελεσµατικής συνεργασίας µεταξύ των εµπλεκοµένων υπηρεσιών, µε εξαίρεση την
Υ∆ΟΜ Ν.Ιωνίας, η οποία έχει ήδη προβεί στις νόµιµες ενέργειες, αναλαµβάνοντας τη
διοικητική υποστήριξη του ∆ήµου Ηρακλείου Αττικής και έχει επιδείξει τη δέουσα συνεργασία
µε τον ΣτΠ.
Ο Συνήγορος του Πολίτη αντιλαµβάνεται τις ελλείψεις και τις αδυναµίες της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, ως προς την εκτέλεση των κατεδαφίσεων αυτής της κατηγορίας,
πλην όµως η συγκεκριµένη αρµοδιότητα κινδυνεύει να καταστεί κενό γράµµα, παρά το
γεγονός ότι η κείµενη νοµοθεσία προέβλεψε τη δυνατότητα συνδροµής των ∆ήµων για την
αποµάκρυνση κατασκευών µικρής κλίµακας µε δικά τους µέσα. Ας µη λησµονείται ότι οι
αρµοδιότητες των ∆ήµων (102 Σ και Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονοµίας που
κυρώθηκε µε τον ν. 1850/1989) και οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται εντός αυτών,
αφορούν, σύµφωνα µε το ν.3463/06 που αναφέρεται ενδεικτικά στις αρµοδιότητες των ΟΤΑ,
και στις δραστηριότητες που τούτες περιλαµβάνουν τους τοµείς περιβάλλοντος και της
ποιότητας ζωής και εύρυθµης λειτουργίας των πόλεων και των οικισµών (άρθρο 75 παρ.1 ν,
3463/06), στις οποίες σαφώς εµπίπτει και βάσει της αρχής της εγγύτητας, η µέριµνα περί της
λειτουργίας εντός των ορίων του ∆ήµου και στο οικιστικό συγκρότηµα, κεραιών κινητής
τηλεφωνίας, που έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν νόµιµα και µετά την έκδοση των
απαραιτήτων αδειών από τις αρµόδιες αρχές. Το ζήτηµα αυτό έχει ήδη απασχολήσει τα
πολιτικά δικαστήρια, κατά την προσφυγή πολιτών στη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων
(βλ.

ενδεικτικά

την

υπ΄αριθ.19510/2014

απόφαση

του

Μονοµελούς

Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης).
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε τις υπηρεσίες σας να προβούν στην απαραίτητη
συνεργασία για την ολοκλήρωση της αποµάκρυνσης των επίµαχων αυθαιρέτων κατασκευών.
Το παρόν έγγραφο κοινοποιείται στην Υ∆ΟΜ Ν.Ιωνίας , στον ∆Ε∆∆ΗΕ Ηρακλείου Αττικής
και στην ΕΕΤΤ, προκειµένου να ενηµερωθούν και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες,
στο πλαίσιο της διαδικασίας διακοπής ηλεκτροδότησης των αυθαιρέτων κατασκευών, στο
πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 11 και 14 του
ν.3982/2011, καθώς και την υπ΄αριθ.πρωτ.ΦΓ9.6/Οικ.7771/561/2011 ερµηνευτική εγκύκλιο.

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση θα είµαστε στη διάθεσή σας.
Με εκτίµηση
Ιωάννης Π. Σαγιάς
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

Συνηµµένα:
1. Το υπ΄αριθ.πρωτ.47629/3861/22-6-2016
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής.
2. Το υπ΄αριθ.πρωτ.10826/552/22-2-2017
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής.
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Κοινοποίηση:
1. ***
2. ∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΟΜΗΣΗΣ
Αντλιοστασίου & Αγ.Γεωργίου 40
14234 Ν. Ιωνία
3. ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Μαρίνου Αντύπα 49 & Καλύµνου
14121-Ηράκλειο
4. ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΩΝ
Λ. Κηφισιάς 60
15125 Μαρούσι

