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 Προσ: Πρόεδρο & Μζλη  
   Περιφερειακοφ Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου  

 

 

ΘΕΜΑ:  Η προςταςία του Δημόςιου Χϊρου και οι επιπτϊςεισ του διαχρονικοφ φαινομζνου 

τησ κατάληψησ του ςτην οικονομία, ςτο περιβάλλον και ςτην κοινωνία.  

 

Η ζλλειψθ αρμοδιότθτασ ςτον Β’ βακμό Αυτοδιοίκθςθσ ςτο ηιτθμα τθσ προςταςίασ του 

Δθμόςιου χϊρουκαι ειδικότερα ςτθν υλοποίθςθ Πρωτοκόλλων Κατεδάφιςθσ Αυκαίρετων 

Καταςκευϊν, αλλά και τθσ επιβολισ των ςχετικϊν ποινϊν (διοικθτικϊν, οικονομικϊν ι 

κατεδαφίςεων), ςε ςυνδυαςμό με τθν γιγάντωςθ του φαινομζνου, μασ οδθγεί ςτο να 

απαιτιςουμε τθν ανακεϊρθςθ του ςχετικοφ κεςμικοφ πλαιςίου. 

Επιπλζον, θ Αυτοδιοίκθςθ του Β’ βακμοφ, δεν μπορεί να ςυνεχίςει να λειτουργεί ωσ 

εφκολοσ πολιτικόσ ςτόχοσ ι άλλοκι κατά περίπτωςθ, ανάλογα με τισ γνϊςεισ, ορζξεισ ι κίνθτρα 

των πάςθσ φφςεωσ καταγγελλόντων. 

Ο Δθμόςιοσ χϊροσ αποτελεί κοινό αγακό για όλουσ και ςυνεπϊσ κρίνεται απαραίτθτο να 

ςχεδιάηεται, να χρθςιμοποιείται και να ςυντθρείται, βάςει προδιαγραφϊν και κανονιςμϊν που 

απαντοφν ςτισ ανάγκεσ και τα χαρακτθριςτικά όλων των χρθςτϊν του (διαφορετικζσ 

κοινωνικζσ ομάδεσ όπωσ πχ. παιδιά, θλικιωμζνοι, ΑΜΕΑ, διαφορετικζσ χριςεισ όπωσ πχ. 

πράςινοι χϊροι, τοπικζσ επιχειριςεισ, ιδιαιτερότθτεσ ςυγκεκριμζνων περιοχϊν, κινθτικότθτα 

κ.α.). Αυτό είναι απαίτθςθ μίασ βιϊςιμθσ και κακολικά προςβάςιμθσ, ανκεκτικισ κοινωνίασ, 

που ςζβεται τουσ πολίτεσ τθσ και προνοεί για όλεσ τισ ανάγκεσ τουσ.  

Σιμερα θ καταπάτθςθ του Δθμόςιου χϊρου από ευκαιριακζσ και τυχαίεσ εμπορικζσ 

χριςεισ ι παράνομεσ ςυμπεριφορζσ, από καταπάτθςθ αιγιαλοφ,κατάλθψθ πλατειϊν και 

πεηοδρομίων, οδοςτρϊματοσ, καταπάτθςθ δαςϊν, ζωσ αγνόθςθ κυκλοφοριακϊν μζτρων και 
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παράνομθ ςτάκμευςθ, απειλεί τθν ιςάξια χριςθ και πρόςβαςθ από όλουσ ςε ζναν ευχάριςτο 

Δθμόςιο χϊρο διαβίωςθσ, εκπαίδευςθσ και αναψυχισ.  

Επιπλζον των υπολοίπων, οι επιπτϊςεισ τθσ άναρχθσ αυτισ κατάλθψθσ του Δθμόςιου 

χϊρου, υποβακμίηουν τθν ποιότθτα και ςυνεπϊσ τθν αξία και του τουριςτικοφ προϊόντοσ που 

προωκεί θ τοπικι κοινωνία.  

Συχνά προκφπτουν αντικρουόμενεσ χριςεισ γθσ - ειδικά ςε περιοχζσ φυςικοφ πλοφτου- 

που οδθγεί ςτθν υποβάκμιςθ τθσ περιοχισ.  

Η μελετθμζνθ και οργανωμζνθ χριςθ του Δθμόςιου χϊρου απαιτεί ζνα ςαφζσ πλαίςιο 

διαχείριςθσ το οποίο κα ζχει αναπτυχκεί με βάςθ τα χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ. Το πλαίςιο 

αυτό κα πρζπει  

 να είναι προςαρμοςμζνο ςτα ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά τθσ κάκε περιοχισ 

(φυςικά, εμπορικά και κοινωνικά),  

 να επιτρζπει χριςεισ γθσ που ςζβονται τον φυςικό πλοφτο χωρίσ ταυτόχρονα να 

γίνονται τροχοπζδθ ςτθν ανάπτυξθ, 

 να προάγει τθν μοναδικι (αυκεντικι) ταυτότθτα τθσ περιοχισ, με ςτόχο να 

προςελκφςουν τουριςτικό ενδιαφζρον (πζραν των κλαςςικϊν προςεγγίςεων 

μαηικοφ τουριςμοφ), 

 να ακολουκεί τισ ςφγχρονεσ προδιαγραφζσ βιϊςιμου ςχεδιαςμοφ ανκεκτικϊν 

πόλεων με τθν ςυνεχι και μεκοδικι ςυμμετοχι των πολιτϊν.  

Ο επιτυχθμζνοσ ςχεδιαςμόσ αλλά και θ επιτυχθμζνθ διαχείριςθ του Δθμόςιου χϊρου,κα 

ζπρεπε να προκφπτειαπό μία πολφ-επίπεδθ και ςυνεχι ςυνεργαςία μεταξφ όλων των 

εμπλεκομζνων αρμοδίων φορζων, κοινωνικϊν οργανϊςεων και πολιτϊν ζτςι ϊςτε, να 

εξαςφαλίηεται θ ιςορροπθμζνθ κάλυψθ των αναγκϊν των χρθςτϊν αλλά και θ βζλτιςτθ 

αξιοποίθςι του για τθν τοπικι οικονομία, χωρίσ να αγνοοφνταιοι αρχζσ του αςτικοφ 

ςχεδιαςμοφ για βιϊςιμεσ και ανκεκτικζσ ςφγχρονεσ πόλεισ. Η τεκμθριωμζνθ και μεκοδικά 

δομθμζνθ ςυμμετοχι διαφορετικϊν κοινωνικϊν ομάδων και φορζων, ςτα διάφορα ςτάδια 

ςχεδιαςμοφ και διαχείριςθσ του Δθμόςιου χϊρου,κα ζπρεπε να αποτελεί βαςικό εργαλείο για 

τθν παραγωγι υψθλισ ποιότθτασ Δθμόςιου χϊρου και ςυνεπϊσ καλφτερθσ ποιότθτασ ηωισ.  
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Μζχρι ςιμερα, ο παρωχθμζνοσ ςχεδιαςμόσ του Δθμόςιου χϊρου ςτισ περιςςότερεσ 

περιοχζσ τθσ χϊρασ και δθ ςτισ τουριςτικζσ (με άξονα κυρίωσ τθν πρόςκαιρθ ωφζλεια και τθν 

εξυπθρζτθςθ περιοδικϊν αναγκϊν, με ταυτόχρονθ άγνοια μόνιμων λφςεων), επιδεινϊνει τθν 

χωρικι ποιότθτα (του ςυχνά άναρχα) δομθμζνου περιβάλλοντοσ, κακϊσ αφενόσ, δεν παρζχει 

ανζςεισ και ποιότθτεσ ενόσ ευχάριςτου χϊρου διαβίωςθσ και αναψυχισ και αφετζρου 

αδυνατεί να ανακουφίςει το περιβάλλον ςε καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ όπωσ πυρκαγιζσ, 

καφςωνεσ ι πλθμμφρεσ.  

Η ζλλειψθ ςφγχρονου ςχεδιαςμοφ, κακϊσ επίςθσ θ αδυναμία των ελεγκτικϊν 

μθχανιςμϊν, κυρίωσ λόγω υποςτελζχωςθσ, ςε ςυνδυαςμό με μία νομοκεςία θ οποία είναι 

δαιδαλϊδθσ, ζχει οδθγιςει ςτο διαχρονικό πλζον φαινόμενο, τθσ ανζγερςθσ καταςκευϊν 

χωρίσ αδειοδότθςθ, εντόσ δθμόςιων εκτάςεων ι τθσ κατάλθψθσ εν γζνει δθμοςίου χϊρου. 

Το φαινόμενο αυτό το εντοπίηουμε κακθμερινά, με αποτζλεςμα να δυςχεραίνεται ι και 

να είναι αδφνατθ κάποιεσ φορζσ θ διζλευςθ, από αρκετζσ κοινωνικζσ ομάδεσ (παιδιά, 

θλικιωμζνοι, ΑΜΕΑ), ενϊ ιδιαίτερα ζντονο είναι τισ τελευταίεσ θμζρεσ το φαινόμενο 

διατιρθςθσ αυκαίρετων καταςκευϊν ςε Δθμόςιουσ χϊρουσ, μζςω τθσ αναςτολισ 

κατεδάφιςθσ αυτϊν, που επαναλαμβάνεται. 

Η ζλλειψθ πολιτικισ βοφλθςθσ ςε κεντρικό επίπεδο, για τθν αντιμετϊπιςθ του 

φαινομζνου είναι οριηόντια, υπερκομματικικαι διαχρονικι. 

Η αδράνεια αυτι είναι τελικά καταςτροφικι, διότι δθμιουργεί αφενόσ τετελεςμζνεσ 

καταςτάςεισ και αφετζρου, που είναι και το πιο ςθμαντικό, δθμιουργεί τθν πεποίκθςθ ςε 

όλουσ ότι, οι αυκαιρεςίεσ όχι μόνο δεν τιμωροφνται, αλλά διατθροφνται, άρα εμμζςωσ 

επιβραβεφονται. Το αποτζλεςμα αυτοφ; Περιςςότερεσ και μεγαλφτερθσ κλίμακασ αυκαίρετεσ 

καταςκευζσ. 

Οι επιπτϊςεισ του διαχρονικοφ αυτοφ φαινομζνου εντοπίηονται και ςτουσ τρεισ πυλϊνεσ 

τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, ςτθν κοινωνία, ςτο περιβάλλον και ςτθν οικονομία. 

Προκαλείται διάλυςθ του κοινωνικοφ ιςτοφ, με τθν εμπζδωςθ ενόσ αιςκιματοσ ανομίασ 

και ατιμωρθςίασ, το οποίο ςε βάκοσ χρόνου «προάγει» ςυμπεριφορζσ αυκαιρεςίασ, που 

εκτείνονται πολφ πζρα από τθ δόμθςθ μόνο, δθμιουργϊντασ και ζνα αίςκθμα απογοιτευςθσ 

και αναςφάλειασ ςτουσ πολίτεσ οι οποίοι δεν ςυμμετζχουν ςτθν αυκαιρεςία. 
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Η ςυνεχισ υποβάκμιςθ του περιβάλλοντοσ οδθγεί ςε ολοζνα και χαμθλότερο επίπεδο 

ηωισ των πολιτϊν. Στερεί από τισ επόμενεσ γενιζσ τθ δυνατότθτα υγιοφσ διαβίωςθσ και 

ανάπτυξθσ και καταλιγει ςτθ χειρότερθ μορφι του, ςτθν απειλι ακόμα και τθσ ίδιασ τθσ 

ανκρϊπινθσ ηωισ, ειδικότερα ςε ςυνδυαςμό με τισ δραματικζσ επιπτϊςεισ τθσ κλιματικισ 

αλλαγισ.  

Και τζλοσ, όςον αφορά ςτθν οικονομία, το φαινόμενο αυτό δθμιουργεί το «τζλειο» 

περιβάλλον ακζμιτου ανταγωνιςμοφ, με επιπτϊςεισ ςτθν υγιι ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικισ 

άμιλλασ, αλλά πολφ ςυχνά και ςτθ ςτζρθςθ πολυτίμων δθμοςίων εςόδων, ενϊ από τθν άλλθ 

και ταυτόχρονα, δθμιουργεί ζναν πολφ ακριβό μθχανιςμό διοικθτικισ διαχείριςθσ, με μεγάλο 

δθμοςιονομικό κόςτοσ και πολφ χαμθλό δθμοςιονομικό αποτζλεςμα, λόγω ακριβϊσ τθσ 

ζλλειψθσ πολιτικισ βοφλθςθσ, όπωσ αναφζρκθκε παραπάνω. 

Τον Νοζμβριο του 2017 ψθφίςτθκε ο νόμοσ 4495, που προζβλεπε τθ δθμιουργία 

Διεφκυνςθσ Ελζγχου Δομθμζνου Περιβάλλοντοσ και Εφαρμογισ Σχεδιαςμοφ ςτο Υπουργείο 

Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, με Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ Ελζγχου Δόμθςθσ και 

Περιφερειακά Παρατθρθτιρια και Τμιματα Ελζγχου Δόμθςθσ ςτθν ζδρα κάκε Περιφζρειασ 

κακϊσ και Τοπικά Παρατθρθτιρια ανά Περιφερειακι Ενότθτα.  

Παρά τθ ρθτι πρόβλεψθ ςτο Νόμο πωσ εντόσ 6 μθνϊν επρόκειτο να εκδοκεί Προεδρικό 

Διάταγμα (ΠΔ) που κα κακόριηε τθ ςτελζχωςθ των Παρατθρθτθρίων με το αναγκαίο 

προςωπικό, τθν κατάρτιςι του, το κζμα τθσ υλικοτεχνικισ υποδομισ κλπ, αυτό ουδζποτε 

πραγματοποιικθκε. Αυτό είναι μία ακόμα απόδειξθ τθσ ζλλειψθσ πολιτικισ βοφλθςθσ ςε 

κεντρικό επίπεδο, διαχρονικά και διακομματικά. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ το γεγονόσ ότι, ο πολυνθςιακόσ χαρακτιρασ τθσ Περιφζρειασ 

Νοτίου Αιγαίου δθμιουργεί ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ ςε δφο επίπεδα: 

 Σε πρϊτο επίπεδο, λειτουργεί ωσ μαγνιτθσ για τθν ανάπτυξθ αυκαίρετων 

καταςκευϊν, 

 και δεφτερον ςε διοικθτικό επίπεδο κακιςτά δυςχερζςτατο τον ζλεγχο από 

πλευράσ των κεντρικϊν υπθρεςιϊν. 
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Σε ςυνδυαςμό με τθ διοικθτικι διάρκρωςθ των υπθρεςιϊν: 

 τθν υπαγωγι των ΥΔΟΜ ςτον Α’ Βακμό Αυτοδιοίκθςθσ 

 τθ δυνατότθτα ίδρυςθσ και λειτουργίασ δθμοτικισ αςτυνομίασ μόνο ςτον Α’ βακμό 

Αυτοδιοίκθςθσ. 

Και κυρίωσ, με δεδομζνο τον εδαφικό κατακερματιςμό, λόγω του νθςιωτικοφ χαρακτιρα 

τθσ Περιφζρειασ Νοτίου Αιγαίου, ςε ςυνδυαςμό με τθν απουςία υπθρεςιϊν τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Αιγαίου αλλά και τθσ Περιφζρειασ Νοτίου Αιγαίου, ςτθν 

ςυντριπτικι πλειοψθφία των νθςιϊν, 

Π ρ ο τ ε ί ν ο υ μ ε  :   

1. Τθν ίδρυςθ Ειδικοφ Σϊματοσ Προςταςίασ Δθμόςιου Χϊρου, ςτο επίπεδο του Α’ 

βακμοφ Αυτοδιοίκθςθσ, με τθν ταυτόχρονθ μεταφορά ςε αυτόν  

α)  των πιςτϊςεων, που για το ςκοπό αυτό, ζχουν ςιμερα ςτθ διάκεςι τουσ οι 

Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ και 

β)  των ποςϊν που προκφπτουν από τθν επιβολι των ςχετικϊν προςτίμων. 

2. Η λειτουργία του ανωτζρω προτεινόμενου ςϊματοσ να εξεταςτεί ςτο πλαίςιο 

λειτουργίασ είτε των ΥΔΟΜ είτε τθσ Δθμοτικισ Αςτυνομίασ (αμφότερεσ υπθρεςίεσ 

τθσ Α’κμιασ αυτοδιοίκθςθσ. 

3. Να γίνει κωδικοποίθςθ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ, με ςτόχο τθν απλοφςτευςι τθσ 

και τθ ςυντόμευςθ των ςχετικϊν διαδικαςιϊν, για τθν υλοποίθςθ των οριςτικϊν 

πρωτοκόλλων κατεδάφιςθσ με τθν απάλειψθ κάκε ςυναρμοδιότθτασ και τθν 

μεταφορά του ςυνόλου των ενεργειϊν ςε αποκλειςτικά ζνα επίπεδο διοίκθςθσ, 

που για τουσ λόγουσ που αναλφκθκαν παραπάνω μπορεί να είναι μόνο ο Α’ βακμόσ 

αυτοδιοίκθςθσ.  

 

 


