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ΠΟΡΙΣΜΑ
Θέµα: Κατεδάφιση αυθαίρετων περιφράξεων και περιορισµός πρόσβασης στον αιγιαλό
στους ∆ήµους Ν. Προποντίδας και Κασσάνδρας, Χαλκιδικής
Σχετική αλληλογραφία:
Α) Το υπ’ αρ. πρωτ. 8744/07.11.2011 της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
Β) Το υπ’ αρ. πρωτ. 13762/08.5/27-9-2011, 13890/08.5/27-9-2011, 14222/08.5/27-9-2011
έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη.
Γ) Το υπ’ αρ. πρωτ. 13762/08.4/25-8-2010, 13890/08.4/25-8-2010, 14222/08.4/25-8-2010
έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη.
∆) Το υπ’ αρ. πρωτ. 8205/10-9-2010∆ΙΠΕΧΩ έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας.
Ε) Το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 15.2/4113/4-8-2010 έγγραφο του Τµ. Πολεοδοµίας & Πολεοδοµικών
Εφαρµογών Ν. Μουδανιών.
ΣΤ) Το υπ’ αρ. πρωτ. 67034/7-10-2011 έγγραφο της Γεν. ∆/νσης Εσωτ. Λειτουργίας,
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
Ζ) Το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 4949/10-6-2011 έγγραφο της ∆ΙΠΕΧΩ, Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Μακεδονίας-Θράκης.
Η) Το υπ’ αρ. πρωτ. 016/1618/07-10-2010 έγγραφο της Νοµ/κής Αυτ/σης Χαλκιδικής,
Γραφείο Νοµάρχη.
Θ) Το υπ’ αρ. πρωτ. 133627/26187/28-9-2011 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη
Ι) Το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 15.2/511/4-2-2010 έγγραφο του Τµ. Πολεοδοµίας & Πολεοδοµικών
Εφαρµογών Ν. Μουδανιών.
Κ) Το υπ’ αρ. πρωτ. 2513/4-4-2011 έγγραφο της Γεν. ∆/νσης Χωρ/κής & Περ/κής Πολ/κής,
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
Λ) Το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 8943/18-10-2011 έγγραφο της Γεν. ∆/νσης Χωρ/κής & Περ/κής
Πολ/κής, Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
Μ) Το υπ’ αρ. πρωτ. 15/5194/18.10.2010 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας, Ν. Α.
Χαλκιδικής.
Ν) Το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 15.2/768/5-3-2010 έγγραφο του Τµ. Πολεοδοµίας & Πολεοδοµικών
Εφαρµογών Ν. Μουδανιών.
Ξ) Το υπ’ αρ. πρωτ. 01ο /1443/8-9-2010 έγγραφο της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Χαλκιδικής, Γρ. Νοµάρχη.
Ο) Το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 15.2/3176/28-7-2003 έγγραφο του Τµ. Πολεοδοµίας &
Πολεοδοµικών Εφαρµογών Ν. Μουδανιών.
Π) Το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 15.2/11/4-2-2010 έγγραφο του Τµ. Πολεοδοµίας & Πολεοδοµικών
Εφαρµογών Ν. Μουδανιών.
Ρ) Το υπ’ αρ. πρωτ. 13762/08.5, 13890/08.5, 14222/08.5/27-9-2011 έγγραφο του Συνηγόρου
του Πολίτη.
Σ) Το υπ’ αρ. πρωτ. 133627/21692/20-6-2012 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη.
Τ) Το υπ’ αρ. πρωτ. 478/1-2-2012 έγγραφο της Γεν. ∆/νσης Χωρ/κής & Περ/κής Πολ/κής,
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
Υ) Το υπ’ αρ. πρωτ. 25/3/4-4-2011 έγγραφο της Γεν. ∆/νσης Χωρ/κής & Περ/κής Πολ/κής,
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
Φ) Το υπ’ αρ. πρωτ. 4390/30-5-2011 έγγραφο της Γεν. ∆/νσης Χωρ/κής & Περ/κής Πολ/κής,
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
Χ) Το υπ’ αρ. πρωτ. 133627/36631/22-12-2011 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη.

2

Ψ) Το υπ’ αρ. πρωτ. Φ.2Θ/1/132/9-1-2012 έγγραφο του Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.
Ω) Το υπ’ αρ. πρωτ. 133627/3258/7-2-2011 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το άρθρο 103 παρ. 9 του
Συντάγµατος και το Ν. 3094/2003 (Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις), διερεύνησε
τις αναφορές των κ.κ. *** (αριθµοί φακέλων υποθέσεων 133627/08.10.2010, 13762/20-82008, 13890/22-8-2008 και υπ’ αρ. 14222/29-8-2008) µε αντικείµενο την κατεδάφιση
αυθαίρετων περιφράξεων και τον εξαιτίας αυτών περιορισµό της πρόσβασης στον αιγιαλό,
στους ∆ήµους Ν. Προποντίδας και Κασσάνδρας, Χαλκιδικής. Ειδικότερα, δεδοµένου ότι στο
άρθρο 4 παρ. 6 του ως άνω νόµου προβλέπεται ότι «…ο Συνήγορος του Πολίτη µετά το πέρας
της έρευνας εφόσον το απαιτεί η φύση της υπόθεσης, µπορεί να συντάσσει πόρισµα το οποίο
γνωστοποιεί στον καθ’ ύλην αρµόδιο Υπουργό και τις αρµόδιες υπηρεσίες…» ο Συνήγορος του
Πολίτη προβαίνει στη σύνταξη του παρόντος πορίσµατος το οποίο γνωστοποιείται,
διαβιβάζεται και κοινοποιείται αρµοδίως.
1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Στο Συνήγορο του Πολίτη περιήλθαν οι υπ’ αρ. πρ. 133627/08.10.2010, 13762/20-8-2008,
13890/22-8-2008 και υπ’ αρ. 14222/29-8-2008 αναφορές, µε αίτηµα τη διαµεσολάβηση της
Ανεξάρτητης Αρχής, προκειµένου να υλοποιηθεί η κατεδάφιση αυθαίρετων περιφράξεων
στην παράκτια ζώνη του πρώην ∆ήµου Μουδανιών (ήδη ∆ήµου Ν. Προποντίδας) και του
πρώην ∆ήµου Παλλήνης (ήδη ∆ήµου Κασσάνδρας) Χαλκιδικής.
Οι αναφερόµενοι πολίτες ενηµέρωσαν την Αρχή ότι ιδιοκτήτες αγροτεµαχίων όµορων προς
τις ιδιοκτησίες τους, στις περιοχές α) Πόρτες του ∆. ∆. Αγίου Μάµαντος του πρώην ∆ήµου
Μουδανιών Χαλκιδικής και β) Κεραµάρια–Κοπανά Πευκοχωρίου του πρώην ∆ήµου
Κασσάνδρας Χαλκιδικής, είχαν κατασκευάσει παράνοµες περιφράξεις, µε αποτέλεσµα την
αδυναµία πρόσβασης στην παράκτια ζώνη.
2. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Α. Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο διερεύνησης των αναφορών, ζήτησε µε το υπ’ αρ.
13762/08.2, 13890/08.2, 14222/08.24-11-2008 έγγραφό του, την πραγµατοποίηση αυτοψίας
για την εξέταση των καταγγελιών σχετικά µε τις αυθαίρετες περιφράξεις στην περιοχή
Κεραµάρια – Κοπανά, του ∆ήµου Παλλήνης Χαλκιδικής. Οι αυθαίρετες περιφράξεις µετά
από αυτοψία του Τµήµατος Πολεοδοµικών Εφαρµογών Ν. Μουδανιών, χαρακτηρίστηκαν
κατεδαφιστέες µε την υπ’ αρ. 15.2/4661/08/1-2-2010 Έκθεση Αυτοψίας Αυθαιρέτων
Κατασκευών και επιβληθήκαν τα προβλεπόµενα πρόστιµα (σχετ. Ν). Οι ενστάσεις των
ιδιοκτητών των προαναφερόµενων αυθαιρέτων περιφράξεων, στην περιοχή Κεραµάρια–
Κοπανά Πευκοχωρίου του πρώην ∆ήµου Κασσάνδρας, ενώπιον της Επιτροπής Αυθαιρέτων
και οι αιτήσεις αντιρρήσεων ενώπιον του Προϊσταµένου του Τµήµατος Πολεοδοµικών
Εφαρµογών Μουδανιών απορρίφθηκαν (σχετ. Ε).
Οµοίως και στην περίπτωση των αυθαιρέτων περιφράξεων, στην παράκτια ζώνη στην
περιοχή Πόρτες του ∆. ∆ Αγίου Μάµαντος του πρώην ∆ήµου Μουδανιών, όπου κατόπιν
διενέργειας αυτοψίας εκ µέρους του Τµήµατος Πολεοδοµικών Εφαρµογών του Ν.
Μουδανιών, συντάχθηκε η από 21-10-1999 Έκθεση Αυτοψίας Αυθαιρέτων Κατασκευών και
εν συνεχεία υπεβλήθη ένσταση από τον φερόµενο κατασκευαστή τους, κ. Λ. Βορεάδη. Η
ένσταση αυτή απορρίφθηκε µε την από 17-05-2000 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 391
παρ. 4 του Κώδικα Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας. Επί της προαναφερόµενης απόφασης
υπεβλήθη αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, από τον κ.
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Λ. Βορεάδη, η οποία επίσης απορρίφθηκε. Ως εκ τούτου οι ως άνω περιφράξεις κρίθηκαν
τελεσίδικα κατεδαφιστέες.
Ωστόσο παρά το ότι οι επίµαχες περιφράξεις κρίθηκαν οριστικά κατεδαφιστέες, αλλά και την
επισήµανση από το Συνήγορο του Πολίτη, της καθυστέρησης υλοποίησης των κατεδαφίσεων
(σχετικό Γ), οι αρµόδιες υπηρεσίες της πρώην Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και ο Νοµάρχης
Χαλκιδικής, δεν προέβησαν σε περαιτέρω ενέργειες σχετικά µε το ζήτηµα,
όπως στη
σύσταση συνεργείων κατεδάφισης, ούτε αιτήθηκαν εκ νέου συµπληρωµατική ενηµέρωση από
τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες, αντίθετα προέβαλαν προβλήµατα ελλείψεων υλικοτεχνικής
υποδοµής των υπηρεσιών.
Ειδικότερα µε τα σχετικά Ν, Ξ, Ο και Π προς το Γραφείο του πρώην Νοµάρχη Χαλκιδικής,
ζητήθηκε από το Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών Ν. Μουδανιών η σύσταση συνεργείου
κατεδάφισης σχετικά µε τις προαναφερόµενες κατεδαφίσεις, οι οποίες είχαν τελεσιδικήσει
µετά την 15.2/4051/3-8-2010 απόφαση του Προϊσταµένου του Τµήµατος Πολεοδοµικών
Εφαρµογών Ν. Μουδανιών. Ζητήθηκε, επίσης, η υλοποίηση και συµπληρωµατικών
κατεδαφίσεων στην περιοχή για τη δηµιουργία προσβάσεων προς την ακτή σύµφωνα µε το
άρθρο 23 του Ν.1337/83. Ο πρώην Νοµάρχης Χαλκιδικής, µε το υπ’ αρ. 01β/1232/30-7-2010
έγγραφο προς την πρώην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, δήλωσε αδυναµία υλοποίησης
των κατεδαφίσεων εκ µέρους της Νοµαρχίας και ζήτησε τη συγκρότηση µόνιµου συνεργείου
κατεδάφισης από την ∆ΙΠΕΧΩ της Περιφέρειας. Ωστόσο, και η ∆ΙΠΕΧΩ της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας µε το υπ’ αρ. 8205/10-9-2010 έγγραφο της απέρριψε το αίτηµα, µε το
σκεπτικό ότι :
α) «… η µόνιµη συγκρότηση συνεργείου στην Περιφέρεια έρχεται σε αντίθεση µε την
ισχύουσα νοµοθεσία, σύµφωνα µε την οποία είστε οι κατά κανόνα αρµόδιοι για την
συγκρότηση συνεργείων και την κατεδάφιση των αυθαιρέτων κατασκευών.
Επιπρόσθετα δε το αίτηµά σας δεν αναφέρεται σε συγκεκριµένη περίπτωση ή
περιπτώσεις οι οποίες θα έπρεπε κατ' εξαίρεση και κατόπιν επαρκούς αιτιολογίας να
αντιµετωπισθούν, αλλά ζητείται γενικά και αόριστα η συγκρότηση συνεργείου κατεδάφισης
για τον Νοµό σας»,
β) «Η προβαλλόµενη οικονοµική αδυναµία εστιάζεται µόνον στους Κεντρικούς Αυτοτελείς
Πόρους σας (ΚΑΠ), χωρίς να γίνεται αναφορά στα κονδύλια τα οποία σύµφωνα µε τα … &
…. σχετικά, προορίζονται για την κατεδάφιση των αυθαιρέτων κατασκευών και
σύµφωνα µε τα οποία το 50% των εισπραττόµενων προστίµων από αυθαίρετες
κατασκευές αποτελεί έκτακτο έσοδό σας και σας αποδίδεται µετά το 2005, δηλαδή µετά
την έκδοση της (ε) σχετικής Απόφασης. Αναµενόµενο δε είναι, λόγω του µεγάλου
αριθµού των διαπιστωµένων αυθαιρέτων που αναφέρετε, ότι και τα
αναλογούντα σ' εσάς έσοδα είναι σηµαντικά ώστε να είχατε, κατά τα παρελθόντα
έτη αλλά και κατά το τρέχον έτος, συγκροτήσει ικανό αριθµό συνεργείων
κατεδάφισης… » και
γ) «Η διαπίστωση του µεγάλου αριθµού των αυθαιρέτων, µε δεδοµένη την
αποκλειστική σας αρµοδιότητα τον έλεγχο των κατασκευών, θα έπρεπε κατά την
άποψή µας να οδηγήσει σε εντατικ οποίηση των ελέγχω ν από τις υπηρεσί ες
σας, µε σκοπό τον περιορισµό του φαινοµένου»
Συγχρόνως, η πρώην Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής απευθύνθηκε προς την
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και προς την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας –
Θράκης, προκειµένου να ζητήσει υλικοτεχνική υποστήριξη για την εκτέλεση των
κατεδαφίσεων, µε το αιτιολογικό ότι εκείνη δεν διαθέτει Τεχνική Υπηρεσία που να µπορεί να
εκτελέσει τις κατεδαφίσεις. Ωστόσο, και οι προαναφερθείσες υπηρεσίες δήλωσαν αδυναµία
εκτέλεσης των κατεδαφίσεων.
Οµοίως απορρίφθηκε από την πρώην Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής και η πρόταση
των ενδιαφεροµένων να εκτελεστεί η κατεδάφιση µε δαπάνη τους.
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Β. Εν συνεχεία, µετά την εφαρµογή του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα
Καλλικράτης» και την υπαγωγή της εκτέλεσης των πολεοδοµικής φύσεως κατεδαφίσεων
στην καθ’ ύλη αρµοδιότητα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, ο Συνήγορος του Πολίτη
ζήτησε µε τα σχετικά Ρ και Θ: α) από τον ∆ήµο Κασσάνδρας στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων
του να µεριµνήσει, «… για τις προβλεπόµενες ενέργειες που αφορούν την υλοποίηση της
έκδοσης απόφασης κατεδάφισης, η οποία θα πρέπει στη συνέχεια να διαβιβασθεί στην αρµόδια
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας-Θράκης…», β) από το Πολεοδοµικό Γραφείο του
∆ήµου Νέας Προποντίδος εάν έχει αποστείλει στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης τους συγκεντρωτικούς καταλόγους αυθαιρέτων κατασκευών και εάν έχει
συµπεριληφθεί σε αυτούς και η συγκεκριµένη περίφραξη και γ) από την Αποκεντρωµένη
∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης να µεριµνήσει, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων που της
παρέχονται από το Ν. 3852/10, για την εκτέλεση των αποφάσεων κατεδάφισης αυθαίρετων
κτισµάτων και ανέφερε ότι «….ο Συνήγορος του Πολίτη έχει διαπιστώσει το δισταγµό της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, να εφαρµόσει το νόµο και να προχωρήσει
άµεσα στην κατεδάφιση, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία επιπλέον καθυστερήσεων στην
αποκατάσταση της νοµιµότητας (όπως στην υπόθεση κατεδάφισης κεραίας κινητής τηλεφωνίας
στο ∆ήµο Βόλβης), επισηµαίνει ότι ανάλογες περιπτώσεις υλοποίησης τελεσίδικων
κατεδαφίσεων που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα άλλων Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων (π.χ.
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση ∆υτικής Ελλάδας) και εκκρεµούσαν για χρόνια έχουν ήδη προωθηθεί
προς υλοποίηση.»
Η Γενική ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού, καθώς και η ∆ιεύθυνση
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας
Θράκης, παρά την υφιστάµενη νοµοθεσία, µε τα σχετικά Υ και Φ, ζήτησαν νοµοθετική
ρύθµιση για τη µεταφορά της αρµοδιότητας υλοποίησης των κατεδαφίσεων στην
Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και δήλωσαν αδυναµία προώθησής των διότι: α) «….. η
αρµοδιότητα της εκτέλεσης αποφάσεων κατεδάφισης δεν συνάδει µε τον χαρακτήρα της
Υπηρεσίας.», β) «Η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης δεν έχει περιφερειακές
Υπηρεσίες, που είναι απαραίτητες για την άσκηση της συγκεκριµένης αρµοδιότητας στο σύνολο
της Κεντρικής Μακεδονίας ….», και γ) «Υπάρχει έλλειψη εξειδικευµένου και κατάλληλων
ειδικοτήτων προσωπικού …..» επισηµαίνοντας ότι «είναι αδύνατον για την υπηρεσία µας να
ανταποκριθεί στην πρόσθετη αρµοδιότητα της εκτέλεσης αποφάσεων κατεδάφισης των ∆ήµων
που αποδόθηκε µε το Ν. 3852/2010». Επίσης, η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης, µε το σχετικό Ζ, ζήτησε
την αποστολή συγκεντρωτικών καταλόγων αυθαιρέτων κατασκευών, ιεραρχηµένους κατά
σειρά προτεραιότητας, που έχουν τελεσιδικήσει και εκκρεµεί η κατεδάφισή τους,
προκειµένου να ενηµερωθεί η Υπηρεσία για το εύρος του αντικειµένου και να εξεταστούν οι
απαιτούµενες ενέργειες.
Εν συνεχεία, ο Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη Ιωάννης Σαγιάς και ο εκ των ειδικών
επιστηµόνων του Κύκλου Ποιότητας Ζωής που χειρίζονταν τις υποθέσεις Κων/νος
Πεχλιβάνογλου, στο πλαίσιο επίσκεψης κλιµακίου στη Θεσσαλονίκη, µετείχαν σε σύσκεψη
την 14 Νοεµβρίου 2011 µε στελέχη της ∆ΙΠΕΧΩ και της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εσωτερικής
Λειτουργίας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης, για την εξέταση
εκκρεµών υποθέσεων, εν όψει της προαναφερόµενης άρνησης αλλά και της σηµειωθείσας
καθυστέρησης προώθησης της διαδικασίας των κατεδαφίσεων εκ µέρους της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Κατά την ως άνω συνάντηση
διαπιστώθηκε εκ νέου απροθυµία συνεργασίας των εκπροσώπων της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης για την εξεύρεση λύσης στο πρόβληµα της υλοποίησης των κατεδαφίσεων, παρά
την επισήµανση ότι, ανάλογες περιπτώσεις υλοποίησης τελεσίδικων κατεδαφίσεων που
υπάγονταν στην αρµοδιότητα άλλων Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων (π.χ. Αποκεντρωµένη
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∆ιοίκηση Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας) και εκκρεµούσαν για χρόνια είχαν ήδη
προωθηθεί προς υλοποίηση.
Κατόπιν των ανωτέρω, η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης αναφέρει στο υπ’ αρ. πρωτ. 8744/07-112011 έγγραφο της ότι δεν δύναται µε την υφιστάµενη στελέχωση να ανταπεξέλθει στις ήδη
υπάρχουσες υποχρεώσεις της και αδυνατεί να ανταποκριθεί στην πρόσθετη αρµοδιότητα της
εκτέλεσης αποφάσεων κατεδάφισης των ∆ήµων, επισηµαίνει την παντελή έλλειψη
εξειδικευµένου και κατάλληλων ειδικοτήτων προσωπικού και παραθέτει τις ενέργειες στις
οποίες έχει προβεί, ήτοι: α) ζήτησε νοµοθετική ρύθµιση µε απόδοση της σχετικής
αρµοδιότητας στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, β) αιτήθηκε τη σύσταση ειδικού γραφείου
κατεδαφίσεων, γ) ζήτησε µε το 2513/04-04-2011 έγγραφο την έγκριση πίστωσης ύψους
πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ΕΥΡΩ, η οποία δεν είχε µέχρι τότε διατεθεί, δ) ζήτησε µε
το υπ’ αρ. 3094/21-06-2011 έγγραφο της προς το Πολεοδοµικό Γραφείο του ∆ήµου Νέας
Προποντίδας να εντάξει τις αυθαίρετες κατασκευές στους Πίνακες Αυθαιρέτων και ε) µε το
υπ’ αρ. πρωτ. 5983/28-07-2011 ζήτησε από το Πολεοδοµικό Γραφείο Μουδανιών να εντάξει
τις αυθαίρετες κατασκευές στους καταλόγους επισηµαίνοντας το θέµα της ιεράρχησης µε την
οποία θα εκτελούνται οι κατεδαφίσεις. Τέλος, µε το υπ’ αρ. πρωτ. 8943/18-10-2011 έγγραφο
του Γενικού Γραµµατέα απεστάλησαν στην Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος
και Ενέργειας όσα στοιχεία διαβιβάστηκαν στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας
Θράκης.
Επίσης, η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης, µε το υπ’ αρ. πρωτ. 478/01.02.2012 έγγραφό της προς το
Σώµα Ελεγκτών Επιθεωρητών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, αναφέρεται διεξοδικά σε όλα τα
ανωτέρω ζητήµατα και καταλήγει στο συµπέρασµα ότι δεν είναι δυνατή ή άµεση άσκηση της
δύσκολης και σοβαρής αυτής αρµοδιότητας κατεδάφισης των αυθαιρέτων µε το δεδοµένο
προσωπικό και τα υλικοτεχνικά δεδοµένα.
Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι στο υπ αρ. πρωτ. 662/15-02-2012 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας
Θράκης, σχετικά µε την περίπτωση της κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών στην περιοχή
Πόρτες Αγίου Μάµαντος, αναφέρεται ότι ο κ. Λάζαρος Βορεάδης κατέθεσε αίτηµα υπαγωγής
στο άρθρο 24 του Ν. 4014/2011 για την τακτοποίηση της αυθαίρετης περίφραξης. Ωστόσο,
στο υπ’ αρ. πρωτ. 473/26-3-2012, 475/22-02-2012, 591/05-03-2012 έγγραφο της Υπηρεσίας
∆όµησης του ∆ήµου Νέας Προποντίδας αναφέρεται ότι, σχετικά µε τη δήλωση ένταξης στον
Ν.4014/2011 του κ. Βορεάδη για την τακτοποίηση της αυθαίρετης περίφραξης, είναι αδύνατη
η ταυτοποίηση της κατασκευής την παρούσα στιγµή µε τη δήλωση ένταξης, διότι δεν
υπάρχουν αρχιτεκτονικά σχέδια και τοπογραφικό καθώς πρόκειται για προσωρινή υπαγωγή.
Γ. Κατόπιν των ανωτέρω, ο Συνήγορος του Πολίτη, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 5 του Ν.
3094/03 (ΦΕΚ Α΄ 10/22-01-2003), όπου ορίζεται ότι «Ο Συνήγορος του Πολίτη δύναται κατά
την έρευνα των υποθέσεων να ζητεί τη συνδροµή του Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ή άλλων ελεγκτικών σωµάτων της ∆ιοίκησης» απευθύνθηκε, µε το
σχετικό Χ, στο Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και στο Σώµα Επιθεωρητών
Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, το οποίο και παλαιότερα είχε επιληφθεί επί της ιδίας
υποθέσεως, µετά από αναφορά του ενός εκ των αναφεροµένων πολιτών. Ο Συνήγορος του
Πολίτη ανέφερε στο σχετικό έγγραφό του ότι παρά τις επισηµάνσεις του, την
πραγµατοποιηθείσα σύσκεψη, αλλά και τις υποδείξεις της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εσωτερικής
Λειτουργίας προς την ∆ΙΠΕΧΩ της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης, εκείνη
παραλείπει χωρίς επαρκή αιτιολογία, να προωθήσει τη διαδικασία υλοποίησης των εν λόγω
κατεδαφίσεων. Επίσης, επισήµανε ότι η ως άνω πρακτική αποτελεί πάγια στάση της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, αναφέροντας χαρακτηριστικά ανάλογη
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παράλειψή της να υλοποιήσει κατεδάφιση, η οποία διαπιστώθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή
και στην υπόθεση κατεδάφισης κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο ∆ήµο Βόλβης, µε
αποτέλεσµα τη δηµιουργία επιπλέον καθυστερήσεων στην αποκατάσταση της νοµιµότητας.
Ταυτόχρονα, στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι προκειµένου να αιτιολογήσει την παράλειψή
της να προωθήσει τη διαδικασία κατεδαφίσεων, η Γενική ∆ιεύθυνση Χωροταξικής &
Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης, έχει
αποστείλει ή κοινοποιήσει σε υπηρεσίες αλλά και στο Συνήγορο του Πολίτη σειρά εγγράφων,
όπου επικαλείται ασάφεια νοµοθετικού πλαισίου, έλλειψη οικονοµικών πόρων, ελλείψεις
τεχνικής υποδοµής, υποστελέχωση σε ανθρώπινο δυναµικό κλπ. Εντούτοις, στα
προαναφερθέντα έγγραφα δεν υπάρχει σαφής µνεία: α) στις απαιτούµενες ειδικότητες του
αναγκαίου προσωπικού το οποίο αιτείται για τη στελέχωση της υπηρεσίας, πέραν του ήδη
υπηρετούντος, β) στον προβλεπόµενο αναλυτικό πίνακα κατεδαφιστέων κατασκευών, ο
οποίος να αιτιολογεί την αιτούµενη έγκριση πίστωσης 500.000 € που ζητήθηκε, για την
προώθηση της διαδικασίας κατεδάφισης των αυθαιρέτων κατασκευών κ.α. Καταλήγοντας, η
Ανεξάρτητη Αρχή ζήτησε από τον Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και το ΣΕΕ∆∆∆
τη διενέργεια ελέγχου, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Μακεδονίας-Θράκης και ειδικότερα της Γενικής ∆ιεύθυνσης Χωροταξικής &
Περιβαλλοντικής Πολιτικής, επισυνάπτοντας όλη τη σχετική αλληλογραφία.
Κατόπιν της αποστολής του προαναφερόµενου εγγράφου του Συνηγόρου του Πολίτη, µε το
Ψ σχετικό, ανατέθηκε σε Επιθεωρητή του Σώµατος Ελεγκτών Επιθεωρητών ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης η διενέργεια επιθεώρησης – ελέγχου, µε χρόνο έναρξης την 1-2-2012 και χρόνο
ολοκλήρωσης 30 ηµέρες. Ωστόσο, στο σηµείο αυτό επισηµαίνεται ότι µέχρι και σήµερα ο
Συνήγορος του Πολίτη δεν έχει λάβει ενηµέρωση για την ολοκλήρωση του ελέγχου και τα
συµπεράσµατα τα οποία προέκυψαν από αυτόν, τόσο από το Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης όσο και από το Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, παρά το
υποµνηστικό έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής (σχετ. Σ). Αντίθετα, στο υπ’ αρ. πρωτ. 983/1007-2012 έγγραφο του Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης προς την
Ανεξάρτητη Αρχή αναφέρεται ότι η εξέταση της υπόθεσης, που δόθηκε µε την 132/09-012012 εντολή διενέργειας Επιθεώρησης-Ελέγχου του ΣΕΕ∆∆, και αφορά σε διαδικασίες
κατεδάφισης αυθαιρέτων περιφράξεων στον πρώην ∆ήµο Μουδανιών και ∆ήµο Παλλήνης
Χαλκιδικής, βρίσκεται στο στάδιο συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων και δεν έχει ακόµα
ολοκληρωθεί.
3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Α. Σύµφωνα µε το άρθρο 23 του Ν. 1337/83, για την προστασία των ακτών ορίζεται ότι:
1. Από την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού σε περιοχές εκτός εγκεκριµένων σχεδίων
πόλεων ή οικισµών προ του 1923 και σε ζώνη πλάτους 500 µ. από την ακτή ή την όχθη
δηµόσιων λιµνών (εκτός αν έχει οριστεί µεγαλύτερο πλάτος Ζ.Ο.Ε. κατά το άρθρ. 29 του
νόµου αυτού) δεν επιτρέπονται οι περιφράξεις.
Κατ' εξαίρεση περιφράξεις επιτρέπονται σε περίπτωση που είναι αναγκαίες για την
προστασία καλλιεργειών ή άλλων ειδικών χρήσεων που προσδιορίζονται µε Π.∆/γµα που
εκδίδεται µια φορά µε πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος.
Με το ∆/γµα αυτό καθορίζονται οι προϋποθέσεις εφαρµογής της διάταξης αυτής, που
επιτρέπει την κατ’ εξαίρεση περίφραξη, ως και ο τρόπος, το είδος και η έκταση της
περίφραξης αυτής. Επίσης από την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού στις πιο πάνω
περιοχές είναι δυνατό µε απόφαση της αρµόδιας πολεοδοµικής υπηρεσίας να επιβληθεί η
διακοπή των εργασιών κάθε είδους περίφραξης, καθώς και η κατεδάφιση περιφράξεων
που έχουν τελειώσει, εφόσον οι περιφράξεις αυτές παρεµποδίζουν την πρόσβαση προς την
ακτή ή την όχθη δηµόσιας λίµνης και στο µέτρο που η διακοπή ή η κατεδάφιση εξυπηρετεί
την πρόσβαση αυτή ή που συµβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος. Οι περιφράξεις
κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού θεωρούνται αυθαίρετες και
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εφαρµόζονται για την κατεδάφισή τους οι διαδικασίες του άρθρ. 17 του παρόντος.
2. Ως ακτή για την εφαρµογή της παραπάνω διάταξης νοείται το προς την ξηρά όριο του
αιγιαλού και, αν η οριογραµµή αυτή δεν έχει προσδιορισθεί κατά τις κείµενες διατάξεις,
νοείται η διαχωριστική γραµµή ξηράς - θάλασσας.
……….
7. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των προηγουµένων παραγράφων του άρθρου αυτού µπορεί
να ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος.
Β. Ειδικότερα µε την ΥΑ 44353/1812/83 (ΦΕΚ Β' 466) «∆ιαδικασία κατεδάφισης
περιφράξεων, που εµποδίζουν την πρόσβαση προς τις ακτές» ορίζεται ότι η κατεδάφιση
θεωρείται αναγκαία :
α. Όταν µία ή περισσότερες συνεχείς περιφράξεις ανεξαρτήτως µήκους λόγω της
µορφολογίας του εδάφους αποκλείουν πλήρως ή δυσχεραίνουν ιδιαίτερα την πρόσβαση
του κοινού προς την ακτή ή την όχθη της λίµνης.
β. Όταν µια ή περισσότερες περιφράξεις που εκτείνονται σε µεγάλο µήκος προς
οποιαδήποτε κατεύθυνση µέσα στη ζώνη των 500 µ. παρεµποδίζουν την προσπέλαση προς
τις διεξόδους που οδηγούν στην ακτή. "Το µέγιστο συνεχές µήκος των περιφράξεων
αυτών εκτιµάται κατά περίπτωση από την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία η οποία
συνεκτιµά τις τοπικές συνθήκες κάθε περιοχής (µορφολογίας ακτής, ύπαρξη οδών σε
µικρή απόσταση που ήδη εξυπηρετούν την πρόσβαση προς την ακτή κλπ.) πρέπει πάντως
να κυµαίνεται στα 300 µ. περίπου και σε καµµία περίπτωση να µην υπερβαίνει τα 350 µ.
γ. Όταν οι περιφράξεις προσβάλλουν την αισθητική του τοπίου κατά την κρίση της
αρµόδιας πολεοδοµικής υπηρεσίας. Σε περίπτωση που η περίφραξη έχει κατασκευαστεί
νόµιµα η κατεδάφιση γίνεται µετά από σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής Ενάσκησης
Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.
δ. Όταν οι περιφράξεις παρεµποδίζουν την ανάπτυξη και διακίνηση χαρακτηριστικών
ειδών της πανίδας και της χλωρίδας της περιοχής.
Από την παρ. 1 του άρθρου 23 του προαναφερόµενου νόµου, αλλά και το άρθρο 2 της ως άνω
Υ.Α. προκύπτει ότι σε εκτός σχεδίου περιοχές, τόσο για προληπτικούς περιβαλλοντικούς
λόγους (παρεµπόδιση της ανάπτυξης και διακίνηση χαρακτηριστικών ειδών της πανίδας και
της χλωρίδας της περιοχής), όσο και για κοινωνικούς λόγους (δυνατότητα ελεύθερης
πρόσβαση των πολιτών στις ακτές), δεν επιτρέπονται οι συνεχόµενες σε µήκος µετώπου
ακτής µεγαλύτερο των 300 µ. περιφράξεις, και σε απόσταση 500 µ. από αυτή. Ειδικότερα το
µήκος των συνεχόµενων περιφράξεων εκτιµάται από την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία,
ενώ η απόσταση των 500 µ. νοείται είτε από το όριο του αιγιαλού, εφόσον αυτός έχει ήδη
καθορισθεί είτε από την οριογραµµή ξηράς θάλασσας, εφόσον δεν έχει καθορισθεί ο
αιγιαλός.
Ως εκ τούτου, η αρµόδια υπηρεσία, εν προκειµένω το Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών Ν.
Μουδανιών της πρώην Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής, ενεργώντας στο πλαίσιο
των αρµοδιοτήτων της και σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες νοµοθετικές ρυθµίσεις,
εξέδωσε τις αποφάσεις κατεδάφισης των περιφράξεων, οι οποίες εµπόδιζαν την πρόσβαση
στον αιγιαλό.
Γ. Επίσης, στη σχετική νοµοθεσία υπάρχει ρητή πρόβλεψη για την αρµοδιότητα των
Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων σχετικά µε την εκτέλεση των αποφάσεων κατεδάφισης
αυθαίρετων κτισµάτων. Ειδικότερα, στο άρθρο 280 περ. ΙΙ, αρ. 45 του Ν. 3852/2010
αναφέρονται τα ακόλουθα: «Στις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις απονέµεται η άσκηση των
ακολούθων, πρόσθετων, αρµοδιοτήτων:…Η εκτέλεση αποφάσεων κατεδάφισης αυθαίρετων
κτισµάτων ή κατασκευών, που εκδίδονται από την αρµόδια υπηρεσία του δήµου…». Επιπλέον,
στο άρθρο 9, περ. Β αρ. 2 του Π.∆ 142/2010 (Οργανισµός της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Μακεδονίας-Θράκης) ορίζονται τα εξής: «Η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασµού Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης…β) Τµήµα Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και
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Εφαρµογών, το οποίο είναι αρµόδιο ιδίως για…την εκτέλεση αποφάσεων κατεδάφισης
αυθαιρέτων κτισµάτων ή κατασκευών που εκδίδονται από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία».
4. ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ
Α. Η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Μακεδονίας-Θράκης ανέφερε, στο υπ’ αρ. πρωτ. 478/01-02-2012 έγγραφό της, το ζήτηµα της
ιεράρχησης των εκκρεµών υποθέσεων αυθαίρετων κατασκευών προς κατεδάφιση,
ενηµερώνοντας ότι ζητήθηκε από τις πολεοδοµίες η αποστολή ιεραρχηµένων – κατά σειρά
προτεραιότητας- καταλόγων, οι οποίοι δεν είχαν µέχρι εκείνη τη χρονική στιγµή αποσταλεί.
Αναφέρει επίσης, ότι µετά τον Ν. 4014/2011 η Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και
Κατεδάφισης (ΕΥΕΚΑ)/ΥΠΕΚΑ παρείχε οδηγίες ιεράρχησης των κατεδαφιστέων
αυθαιρέτων, προτάσσοντας τις αυθαίρετες κατασκευές που εµπίπτουν σε δηµόσια κτήµατα,
αιγιαλό παραλία, ρέµατα κλπ.
Στο σηµείο αυτό, ο Συνήγορος του Πολίτη εκτιµά σχετικά µε το ζήτηµα της ιεράρχησης των
κατεδαφίσεων στις αυθαίρετες κατασκευές πολεοδοµικής φύσεως, ότι µπορεί να δοθεί
προτεραιότητα σε περιπτώσεις, όπως η περίπτωση των αυθαιρέτων περιφράξεων στην
παράκτια ζώνη στην περιοχή Πόρτες του ∆. ∆ Αγίου Μάµαντος του πρώην ∆ήµου
Μουδανιών και στην περιοχή Κεραµάρια – Κοπανά, του ∆ήµου Παλλήνης Χαλκιδικής, όπου
υφίσταται εκκρεµότητα για χρονικό διάστηµα πέραν της δεκαετίας και αδυναµία πρόσβασης
των πολιτών στην παράκτια ζώνη. Επίσης, η Ανεξάρτητη Αρχή παρακαλεί τις αρµόδιες
υπηρεσίες να την ενηµερώσουν σχετικά µε τις απόψεις τους σχετικά µε το ζήτηµα της
ιεράρχησης των κατεδαφίσεων και εάν έχουν µέχρι σήµερα αποσταλεί οι προαναφερόµενοι
κατάλογοι.
Β. Εξάλλου, από τα στοιχεία που έχουν τεθεί υπ’ όψιν της Ανεξάρτητης Αρχής, προκύπτει ότι
υποβλήθηκε αίτηµα υπαγωγής στο άρθρο 24 του Ν. 4014/2011 για την τακτοποίηση της
αυθαίρετης περίφραξης στην παράκτια ζώνη στην περιοχή Πόρτες του ∆. ∆ Αγίου Μάµαντος
του πρώην ∆ήµου Μουδανιών. Ωστόσο, σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα στο υπ’ αρ. πρωτ.
473/26-3-2012, 475/22-02-2012, 591/05-03-2012 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του
∆ήµου Νέας Προποντίδας, καθώς και από τα στοιχεία του φακέλου της αναφοράς, δεν
υφίσταται στην συγκεκριµένη περίπτωση, κατά την παρούσα χρονική στιγµή,
δυνατότητα ένταξης στην ως άνω νοµοθετική ρύθµιση. Σχετικά µε τις υπόλοιπες
αναφορές υπ’ αρ. πρωτ. 13762/20-8-2008, 13890/22-8-2008 και 14222/29-8-2008, που έχουν
υποβληθεί στον Συνήγορο του Πολίτη, δεν έχει περιέλθει στη γνώση της Αρχής η υποβολή
αιτήµατος ένταξης στο άρθρο 24 του Ν. 4014/2011. Συνεπώς, εφόσον τελικά διαπιστωθεί,
µετά την παρέλευση της προθεσµίας του άρθρου 24 του Ν. 4014/2011, ότι δεν υφίσταται
δυνατότητα ένταξης για καµία από τις παρούσες περιπτώσεις στην ως άνω διαδικασία, θα
πρέπει να εκτελεστούν οι συγκεκριµένες κατεδαφίσεις.
5. ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Α. Από τα προαναφερόµενα στο υπ’ αρ. πρωτ. 478/01-02-2012 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ΜακεδονίαςΘράκης συνάγεται ότι η υπηρεσία καθυστερηµένα και µετά από επανειληµµένες οχλήσεις
του Συνηγόρου του Πολίτη προέβη σε συγκεκριµένες ενέργειες για την αντιµετώπιση του
ζητήµατος της κατεδάφισης των αυθαιρέτων περιφράξεων στην περιοχή της Χαλκιδικής.
Ωστόσο, οι προαναφερόµενες αποσπασµατικές ενέργειες σε συνδυασµό µε τη διαπιστωθείσα
µεγάλη καθυστέρηση είχε ως αποτέλεσµα τη µέχρι και σήµερα µη υλοποίηση κατεδάφισης
των αυθαίρετων κατασκευών και την παρεµπόδιση για µακρό χρονικό διάστηµα της
πρόσβασης στην παράκτια ζώνη στις συγκεκριµένες περιοχές.
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Β. Όπως προαναφέρθηκε ο Συνήγορος του Πολίτη σύµφωνα µε τον καταστατικό του νόµο,
ζήτησε τη συνδροµή του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και του Σώµατος
Επιθεωρητών Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης αιτούµενος τη διενέργεια ελέγχου της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. Ωστόσο, το ΣΕΕ∆∆ µέσα σε χρονικό
διάστηµα ενός έτους εξακολουθεί να βρίσκεται στο στάδιο συλλογής και επεξεργασίας
στοιχείων και δεν έχει ακόµα ολοκληρώσει τον διενεργούµενο έλεγχο. Κατόπιν των
ανωτέρω, παρακαλείται το ΣΕΕ∆∆ να ενηµερώσει την Ανεξάρτητη Αρχή σχετικά µε την
εξέλιξη της έρευνάς του και τα αποτελέσµατά της.
Γ. Η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Μακεδονίας-Θράκης, µε το υπ’ αρ. πρωτ. 478/01-02-2012 έγγραφό της, ενηµέρωσε ότι έχει
διατυπώσει αίτηµα για την τροποποίηση του υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου,
προκειµένου να µεταβιβαστεί η αρµοδιότητα κατεδάφισης αυθαιρέτων στην περιφερειακή
αυτοδιοίκηση. ∆εδοµένου ότι µέχρι και σήµερα δεν έχει µεταβιβαστεί η ως άνω αρµοδιότητα
και ότι ο Συνήγορος του Πολίτη δεν έχει αρµοδιότητα εκ του καταστατικού του νόµου για
την τροποποίηση του νοµοθετικών πράξεων, η Ανεξάρτητη Αρχή εκτιµά ότι για όσο χρονικό
διάστηµα η αρµοδιότητα αυτή έχει ανατεθεί στις κατά τόπο αρµόδιες Αποκεντρωµένες
∆ιοικήσεις εξακολουθεί να υφίσταται αναµφίβολα και η υποχρέωση εφαρµογής της.
∆. Στο υπ’ αρ. πρωτ. 478/01.02.2012 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης αναφέρεται ότι ζητήθηκε
πίστωση ύψους πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ΕΥΡΩ για την προώθηση της διαδικασίας
κατεδάφισης των αυθαιρέτων κατασκευών, η οποία δεν είχε διατεθεί µέχρι εκείνη τη χρονική
στιγµή. ∆εδοµένου ότι στο άρθρο 25 του Ν. 4014/2011 προβλέπεται ότι το ενιαίο ειδικό
πρόστιµο αποδίδεται υπέρ του Πράσινου Ταµείου και διατίθεται ιδίως, µεταξύ άλλων, και
για την κατεδάφιση των αυθαιρέτων, παρακαλούνται οι αρµόδιες υπηρεσίες να µεριµνήσουν
για την εξεύρεση της πίστωσης είτε από τους πόρους του Πράσινου Ταµείου είτε από
πιστώσεις του Υπουργείου Οικονοµικών και να ενηµερώσουν σχετικά τον Συνήγορο του
Πολίτη.
Ε. Σηµειώνεται τέλος ότι κατά τη διάρκεια της διερεύνησης των προαναφερµένων υποθέσεων
έχουν υποβληθεί και νεότερες αναφορές στο Συνήγορο του Πολίτη οι οποίες αφορούν
παράλειψη κατεδάφισης περιφράξεων οι οποίες περιορίζουν την πρόσβαση στην παράκτια
ζώνη της περιοχής που υπάγεται στην κατά τόπο αρµοδιότητα της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης, τις οποίες παραλείπει επίσης να καταγράψει η αρµόδια
πολεοδοµική υπηρεσία και να κατεδαφίσει η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ο Συνήγορος του Πολίτη παρακαλεί κατά το άρθρο 4 παρ. 5 του
Ν. 3094/2003, τους αρµόδιους Υπουργούς Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης να διερευνήσουν συνολικά το ζήτηµα και να παράσχουν
πλήρη, σαφή και αιτιολογηµένη απάντηση στην Ανεξάρτητη Αρχή.

Καλλιόπη Σπανού
Συνήγορος του Πολίτη
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Κοινοποίηση
1. Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών
Περιβάλλοντος
Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και
Κατεδάφισης Αυθαιρέτων
Λεωφ. Κηφισίας 1-3
Τ.Κ. 115 23 ΑΘΗΝΑ

4. Κύριο ***

2. Κύριο ***

5. Κύριο ***

3. Κύριο ***
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