
ΕΡΕΥΝΑ: Συνήγορος Πολίτη και ελεγκτές ξεσκεπάζουν

ΔΙΑΦΘΟΡΑ-ΧΑΟΙ
στην Πολεοδομία

ΰ ιαφθορά σε όλα τα  κλιμάκια της Πολεοδομίας, υπερβο- ων προκύπτουν από τις καταγγελίες στον Συνήγορο του Πολί- 
λικές καθυστερήσεις, άρνηση για εφαρμογή της νομο- τη, τις εκθέσεις των ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και 
θεσίας, ιδίως σε κατεδαφίσεις αυθαιρέτων, σύγχυση στην από έρευνα μεταξύ 800 πολιτών. Αμεσοι υπεύθυνοι, νομαρχίες, 

ερμηνεία νόμων και εγκυκλίων και τεράστιος όγκος υποθέσε- δήμοι και κοινότητες. ΣΕΛ. 25,26,55  Αρθρο της «Ε», ΣΕΛ. 8



ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
Η ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΑΠΟΨΕΙΣ
πολεοδομίας χάος

και διαφθορά
ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ και με ειδική έρευνα, που διενεργήθη- 

κε από το υπουργείο Εσωτερικών και Δημόσιας Διοί
κησης, ότι στα πολεοδομικά γραφεία επικρατεί χάος, 
κυριαρχεί η διαφθορά και οι πολίτες ταλαιπωρούνται, 
αλλά και διαφθείρουν για να κάνουν τη δουλειά τους.

ΟΜΟΑΟΓΕΙΤΑΙ, και μάλιστα από το διευθυντή Πολεο
δομίας της πανάκριβης, και άρα επίμαχης, περιοχής της 
Γλυφάδας, ότι «στο 99% των οικοδομών όλο και κάτι 
αυθαίρετο υπάρχει», αλλά η Πολεοδομία δεν επεμβαί
νει αυτεπαγγέλτως, παρά μόνον «όταν γίνεται κάποια 
καταγγελία». Οταν, όμως, όλοι παρανομούν (99%), 
ποιος να κάνει καταγγελία, χωρίς τον κίνδυνο να κα
ταγγελθεί και ο ίδιος; Υπάρχει, λοιπόν, το «συμφέρον 
της σιωπής», γ ι’ αυτό και καταγγελίες δεν γίνονται!

ΟΜΟΑΟΓΕΙΤΑΙ, επίσης, πανηγυρικά ότι κατεδαφίσεις 
αυθαιρέτων δεν γίνονται, «αφού στην Ελλάδα όλοι 
βγαίνουν στα κανάλια με τα παιδιά στην αγκαλιά και 
απειλούν να αυτοκτονήσουν».

ΕΔΕΙΞΕ η έρευνα ότι οι πολίτες που είχαν δοσοληψίες με 
την Πολεοδομία επιρρίπτουν τις ευθύνες για τη δια
φθορά στους διευθυντές και τους προϊσταμένους των 
πολεοδομικών γραφείων, αλλά, επίσης, καταλογίζουν 
ευθύνες και στους πολιτικούς μηχανικούς, οι οποίοι εκ
δίδουν τις άδειες και συναλλάσσονται με τις υπηρεσίες.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ σήμερα η «Ε» αναλυτικά τα στοιχεία της 
έρευνας του υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Δι
οίκησης, όπως και στοιχεία από περιπτώσεις που έχουν 
αντιμετωπίσει ο Συνήγορος του Πολίτη και οι Ελεγκτές 
Δημόσιας Διοίκησης.

ΣΧΕΔΟΝ τίποτε απ’ ό,τι αποκαλύπτεται και επίσημα δεν 
είναι άγνωστο, αφού οι παρανομίες και οι αυθαιρεσίες 
στις οικοδομές είναι ορατές διά γυμνού οφθαλμού, και 
καλύπτονται από τα «στραβά μάτια» της διαφθοράς.

ΤΑ ΙΔΙΑ «στραβά μάτια», στην κυριολεξία τα ορθάνοιχτα 
και αρπαχτικά, υπάρχουν σ’ όλη την κρατική μηχανή, 
που έχει διαβρωθεί επικίνδυνα. Και έχει μεταδοθεί η 
διάβρωση στην ίδια την κοινωνία.

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ, όμως, δεν είναι αν «το αβγό έκανε την 
κότα ή η κότα το αβγό», δηλαδή αν οι πολίτες διέφθει- 
ραν την κρατική μηχανή ή η κρατική μηχανή τους πολί
τες. Το ερώτημα είναι, αν, μετά τις πανηγυρικές δ ια
γνώσεις, υπάρχει ελπίδα από κάπου, επιτέλους, να αρ
χίσει η θεραπεία και να φτάσουμε στην εξυγίανση και 
σε ένα αξιόπιστο κράτος, που θα το σέβεται ο πολίτης.

ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣ, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι την ευθύνη για 
τις πολεοδομικές υπηρεσίες την έχουν οι δήμοι και οι 
νομαρχίες, που είναι καιρός να δικαιώσουν τη λειτουρ
γία της αποκέντρωσης.
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ολεοδομία: η εν πολλαίς
αμαρτίαις περιπεσούσα υπηρεσία 
του Δημοσίου. Οπου το κόμμα 
της διαφθοράς και της 
συναλλαγής «ψηφίζεται» με 
ποσοστό 70%. Οπου οι επτά 
στους δέκα πολίτες δήλωναν 

απερίφραστα πέρυσι τον Μάιο, οε έρευνα του 
υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας 
Διοίκησης, ότι «ναι, αυτή η υπηρεσία είναι 
διεφθαρμένη». Οπου οι εκθέσεις του

Συνηγόρου του Πολίτη, μέσα από ατέρμονες 
διαδικασίες αλληλογραφίας, αποστολής 
εγγράφων αλλά και ερευνών και αυτοψιών, 
δείχνουν αδρά πόσο ορισμένες δημόσιες 
υπηρεσίες δείχνουν τόσο «αφελείς», πόσο δεν 
...θέλουν να ερευνήσουν τις καταγγελίες, 
φυσικά με το ...αζημίωτο. Οπου τα πορίσματα 
των επιθεωρητών δημόσιας διοίκησης

καταγράφουν με λεπτομέρειες παρανομίες και 
στέλνουν στον εισαγγελέα τους υπεύθυνους. 
Και δυστυχώς, μόλις πριν από 15 ημέρες, 
έμελλε όλα όσα ψυχρά και τεχνοκρατικά 
καταγράφονται σε έρευνες, πορίσματα κι 
εκθέσεις να επαληθευτούν με τον πλέον 
τραγικό, Βίαιο και αποτρόπαιο τρόπον, στο 
τριπλό έγκλημα της Θάσου. Οσο κι αν οι

αστυνομικές έρευνες δεν έχουν ακόμα 
ολοκληρωθεί, όσο κι αν κανείς δεν ξέρει 
ακριβώς τι συνέβη στη μοιραία εκείνη Βίλα το 
ξημέρωμα του προπερασμένου Σαββάτου, όλα 
δείχνουν πως κάποιοι έφτασαν στο έγκλημα 
...γιατί τα λεφτά ήταν πολλά.
«Κράτος εν κράτει», λοιπόν, η διαφθορά; Πού 
έχουν φτάσει τα όρια ανοχής και αντοχής; Πού 
είναι τα αντανακλαστικά των υγιών στρωμάτων 
της κοινωνίας;Υπάρχουν; Ας μην κοιτάξουμε 
τριγύρω, ας κοιτάξουμε, ο καθένας, μέσα μας...

Τρίζουν από ιη  διαφθορά
Τ η ς  Ε Λ Ε Ν Η Σ  Δ Ε Λ Β ΙΝ ΙΩ Τ Η

Πολεοδομ ίες, που στην αηδή  
νεο Μ δ η νικ ή  σημαίνει χάος, 
μπαξίσι και διαφθορά. Η 

κατάσταση ο ε  γεν ικ ές  γραμμές είναι 
γνωστή οε  όίίους, έχει όμω ς  
καιαγραφεί και σε ειδική έρευνα  που  
πραγματοποιήθηκε από την πιο 
επίσημη πηγή, που είναι το υπουργείο  
Εσωτερικών και Δ ημόσιας Διοίκησης.

Ετσι πλέον είναι γνωστό όχι μόνον στους πα- 
ροικούντες την Ιερουσαλήμ, αλλά και σε εκεί
νους που απλώς την έχουν επισκεφθεί έστω και 
μια φορά, ότι στις πολεοδομίες γίνεται «το έλα 
να δεις». Πρόκειται για μεταφορά, αυτούσια, 
της φράσης του καθηγητή Αλέκου Σιδερίδη,

ΤΟ ΧΑΟΣ ΜΕ ΑΡΙΟΜΟΥΣ

Ποια πιστεύετε

ρασης για τη ζνημοσια Αίοικησι 
σίασε στα μέσα Νοεμβρίου πέρυσι εξειδικευ- 
μένη μελέτη επί του θέματος.

εε 800 άτομα
Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε, πά

ντως, από το υπουργείο και αφορούσε τυχαίο 
δείγμα 800 ατόμων στην Αθήνα και στη Θεσσα
λονίκη, η συγκλονιστικότερη διαπίστωση ήταν 
αυτή που «ψήφιζε» τη διαφθορά σε ποσοστό 
70%... δηλαδή, οι επτά στους δέκα πολίτες (πο
σοστό 63,6%) δήλωναν απερίφραστα ότι πι
στεύουν (και οπωσδήποτε, ταυτόχρονα, κάτι πε
ρί τούτου θα ήξεραν) ότι υπάρχει διαφθορά στις 
πολεοδομίες. Αν στο ποσοστό αυτό προσθέσει 
κανείς κι εκείνους που δηλώνουν ότι δεν γνωρί
ζουν ή δεν θέλουν να απαντήσουν (ποσοστό 
26,3%), μένει μόλις ένα ποσοστό 10,1%, δηλα
δή ένας στους δέκα να υποστηρίζει ότι δεν υ
πάρχει διαφθορά στην υπηρεσία. Σημαντικό εί
ναι επίσης το γεγονός ότι οι πολίτες με τις απα
ντήσεις τους δείχνουν και τους υπεύθυνους της 
κατάστασης. Περίπου οι μισοί (ποσοστό 
52,9%) ρίχνουν τις μεγαλύτερες ευθύνες 
για την ύπαρξη της διαφθοράς στους δι
ευθυντές και τους προϊσταμένους των 
πολεοδομιών, δηλαδή αυτοί που βρίσκο
νται στην κορυφή της πυραμίδας στις υπη
ρεσίες βρίσκονται και στην κορυφή της δια
φθοράς. Και οι απλοί υπάλληλοι, όμως, κατα
γράφονται από τους πολίτες ότι φταίνε σε πο
σοστό 46,4% για τη διαφθορά. Υπάρχει κι ένα 
ποσοστό που αρέσκεται στην αυτοκριτική: πο
σοστό 41,5% πιστεύει ότι για τη διαφθορά φταί
νε οι ίδιοι οι πολίτες. Τέλος, αρκετά υψηλό κα
ταγράφεται και το ποσοστό (30,2%) εκείνων 
που καταλογίζουν ευθύνες στους μηχανικούς, 
καθώς αυτοί είναι οι επιστήμονες που έχουν την 
ευθύνη για τις πολεοδομικές άδειες και τις πε
ρισσότερες φορές συναλλάσσονται με τις υπη
ρεσίες των πολεοδομικών γραφείων.

«Απόλυση»
Χαρακτηριστικές είναι ακόμη και οι απόψεις 

των πολιτών πως θα καταπολεμηθεί το φαινό
μενο της διαφθοράς: Οι περισσότεροι πιστεύ-

ΕλΛείψεις Παραλείψεις Καθυστέρηση; Ελλιπής Επιβολή Διαδικασία 
στην : στην έκδοση : στην έκδοση ; έλεγχος ; κυρώσεων ηλεκτροδότησης; Αλλο ΔΓ/ΔΑ

*»***»■■■■

Ποιοι κατά την γνώμη σας 
ευθύνονται για την διαφθορά;

0ι υπάλληλοι

Οι προϊστάμενοι/ /α% 
οι διευθυντές

Πόσες φορές 
χρειάστηκε να πάτε;

Μία φορά 24,6%

Δύο φορές 14,8%

Τρεις φορές 18,0%

Πάνω από 
τρεις φορές 31,1%

Δεν γνωρίζω/ 
δεν απαντώ 11,5%

Υπάρχει διαφθορά 
στις πολεοδομικές 

υπηρεσίες;

θ ' *  ΙΛΙΥΒ&σΜ Μ
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ουν πως χρειάζεται φωτιά και... 
τσεκούρι και τα μέτρα που προτείνουν

στό 46,7%) και ακολουθεί σε ποσο
στό 35,8% η απόλυση των υπαλλήλων

είναι ιδιαίτερα σκληρά. Ετσι, ως το πλέον απο- που ευθύνονται. Δηλαδή, οκτώ στους δέκα πο- 
τελεσματικό μέτρο θεωρείται η αφαίρεση της ά- λίτες πιστεύουν ότι εκείνος που συλλαμβάνεται 
δειας των μηχανικών που παρανομούν (ποσο- να δωροδοκείται ή να δωροδοκεί πρέπει να χά

νει τη δουλειά του και πάντως να αντιμετωπίζε
ται πολύ αυστηρά.

Με τις άδειες και τα αυθαίρετα σχετίζονται 
και τα σημαντικότερα προβλήματα των πολεδο- 
μιών. Ετσι, οι ελλείψεις στην οργάνωση των 
γραφείων θεωρείται σε ποσοστό 27,4% το ση
μαντικότερο πρόβλημα κι ακολουθούν ο ελλι
πής έλεγχος των αυθαιρέτων (ποσοστό 24,4%), 
η καθυστέρηση στην έκδοση αδειών (ποσοστό 
20,4%), η επιβολή κυρώσεων για τα αυθαίρετα 
(ποσοστό 14,3%), η διαδικασία ηλεκτροδότη
σης των αυθαιρέτων (ποσοστό 11,9%), οι παρα
λείψεις κατά την έκδοση αδειών (ποσοστό 
11,6%).

Εκτός βέβαια από τη διαφθορά στις π ο λ ε ο 
δ ο μ ίε ς  κ υ ρ ια ρ χ ε ί κ α ι το ... χά ο ς . Το χάος εδρά
ζεται κυρίως στην πολυπλοκότητα των πολεο
δομικών διατάξεων και στις διαφορές των ερ
μηνειών που δίνουν για τις ίδιες διατάξεις οι υ- 

..ΐΓ.η/*ρπι'ΡΓ ΗνπΓ πτοίιγ πέντε π ο λ ά ^  που επι- 
σκέφθηκαν την πολεδομία δήλωσε ότι υπήρξε 
κάποια διαφορά στις ερμηνείες των διατάξεων 
στις συναλλαγές του με την υπηρεσία. Το 36% 
των διαφορών λύθηκαν υπέρ των πολιτών, το 
16% υπέρ της πολεοδομίας, ενώ το 28% των υ
ποθέσεων που ο πολίτης διαφώνησε με την πο
λεοδομία και βρίσκεται σε διαμάχη εκκρεμούν.

Σε γενικές γραμμές, πάντως, φαίνεται ότι οι 
πολίτες δεν έχουν παράπονα με τη συμπεριφο
ρά των υπαλλήλων στις πολεοδομίες, όμως είναι 
βέβαιο ότι δεν είναι σε θέση να διαχωρίσουν το 
«μπαξίσι» από την εξυπηρέτηση. Το 35,5% των 
πολιτών, λοιπόν, δηλώνουν ότι οι υπάλληλοι των 
πολεοδομιών ήταν αρκετά εξυπηρετικοί και το 
22,6% πολύ εξυπηρετικοί. Το 17,7% ανέφερε ό
τι οι υπάλληλοι ήταν λίγο εξυπηρετικοί και μό
λις το 16,1% είχαν παράπονα ότι οι υπάλληλοι 
δεν ήταν καθόλου εξυπηρετικοί μαζί τους.

Ξανά και ξανά
Οι υπάλληλοι πάντως και το πόσο εξυπηρετι

κοί είναι με τους πολίτες δεν φαίνεται να βοη
θάει στη γενικότερη λειτουργία των πολεοδομι
κών γραφείων. Το σημαντικότερο στοιχείο για 
το χάος που επικρατεί στις πολεοδομίες είναι ό
τι το 1/3 των πολιτών χρειάστηκε να πάει και να 
ξαναπάει (πάνω από τρεις φορές) στην υπηρε
σία για να εξυπηρετηθεί...

Είναι οι πικρές διαπιστώσεις για μια ομάδα 
νευραλγικών υπηρεσιών του Δημοσίου, τις πο
λεοδομίες. Μέσα από τα αποτελέσματα της έ
ρευνας διαγράφεται αδρά ότι το κράτος στη συ
νείδηση των πολιτών εμφανίζεται δύσκαμπτο, 
αδιάφορο και εν πολλοίς διεφθαρμένο... Οι πο
λίτες αναγκασμένοι να «πολεμούν» στα... χαρα
κώματα παίρνουν θέσεις άμυνας ή επίθεσης, 
πάντα όμως θέσεις που βρίσκονται «απέναντι» 
από την υπηρεσία, ποτέ δίπλα, ποτέ μαζί. Πρό
κειται για πολίτες πάντα καχύποπτους με το Δη
μόσιο και μονίμως διαμαρτυρομένους είτε έ
χουν δίκαιο είτε έχουν άδικο. Το άσχημο γι’ αυ
τό το κράτος της... δημοκρατίας της Δανιμαρ- 
κίας είναι ότι οι πολίτες τις περισσότερες φορές 
έχουν δίκαιο.
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ποαεοδομιες-ερευνα. Τέοοερίξ περιπτώοεις που έφιαοαν οιον Συνήγορο τουΠοήίιπ και ξεπερνούν κάβε προηγούμενο αυβωρεοίας, διαφθοράς και παρανομίας

Υπόβαγα γίνονται οουπερμαρκει, ακροβαλαοοκ ς πρώέ omóncóa.
Μ ( Ω « ΐ Δ έ

ΣΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟ
Μ

Ιστορία μου, αμαρτία μου
Της ΛΙΑΝΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ενας αιιό τους φορείς για  τον οποίο ο Συ
νήγορος του Πολίτη έχει πολλά... ράμμα

τα για  τη γούνα του, είναι και η Πολεοδομία 
Γλυφάδας.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Συνη
γόρου, πολίτες κατέφυγαν στο θεσμό, δια- 
μαρτυρόμενοι για  υπερβολική καθυστέρηση 
ή άρνηση εφαρμογής της πολεοόομικής νο
μοθεσίας θ3ΐό το πολεοδομικό γραφείο Γλυ
φάδας. Ο  Συνήγορος επικοινώνησε τόσο με 
το πολεοδομικό γραφείο όσο και με το δή
μαρχο Γλυφάδας, ζητώντας στοιχεία, τη διε
ξαγωγή αυτοψίας σε σειρά ακινήτων, καθώς 
και την εφαρμογή του νόμου όπου διαπιστώ
νονται οικοδομικές και πολεοδομικές παρα
βάσεις.

Παρά την παρέμβαση και της Διεύθυνσης 
Π ΕΧΩ της περιφέρειας Αττικής, δεν απα
ντήθηκαν επί της ουσίας τα ερωτήματα που έ
θεσε η αρχή, ενώ -σύμφωνα πάντα με την έκ- 
Βεση του Συνηγόρου για  το 2000-παρατηρή
θηκε και το φαινόμενο συ
στηματικής απροθυμίας των 
εμπλεκόμενων υπηρεσιών 
να συνεργαστούν επαρκώς.
Ενδεικτικά αναφέρεται η μη 
πραγματοποίηση αυτοψιών 
που ζητήθηκαν και η ελλιπής 
καταγραφή των πολεοδομι- 
κών παραβάσεων.

Μάλιστα, όπως αναφέρε- 
ται στην έκθεση, «η στάση 
αυτή της διοίκησης παρε
μπόδισε την επίλυση των θε
μάτων, ενώ ενίσχυσε την ε
ντύπωση ότι επιχειρείται συ
γκάλυψη οικοδομικών ατα
σθαλιών και καταστρατήγη- 
ση των κειμένων διατάξεων».

Επειτα από την αρχική παρατεταμένη άρ
νηση συνεργασίας, σας 2/6/2000 κλιμάκιο ει
δικών επιστημόνων του Συνηγόρου του Πολί
τη επισκέφθηκε τις ιδιοκτησίες για τις οποίες 
υπήρχαν καταγγελίες και κατέγραψε σειρά 
παρανομούν, ορατών από το εξωτερικό τους.

Σε όλες τις οικοδομές διαπιστώθηκε το 
κλείσιμο μεγάλων τμημάτων πιλοτής και η με
τατροπή της σε χώρο κατοικίας ή καταστημά
των, ενώ παράλληλα είχαν κλειστεί παρανό- 
μως πολλοί υμησιαίθριοι χώροι. Οι οικοδομι
κές εργασίες στις περισσότερες από τις οικο
δομές ήταν σε εξέλιξη, επομένως δεν ήταν 
δυνατόν να υποστηριχτεί ότι οι παρανομίες έ
γιναν εκ των υστέρων και εν αγνοία της επι- 
βλεπουσας υπηρεσίας.

Το κλιμάκιο του Συνηγόρου εντυπωσιά
στηκε από τον εξαιρετικά μεγάλο αριθμό και 
άλλων οικοδομών στις οποίες παρατηρήθη
καν οι ίδιες παρανομίες. Δημισυργήθηκε έτσι 
η πεποίθηση ότι η Πολεοδομία Γλυφάδας πα
ραβλέπει τα τεκταινόμενα στη ζώνη αρμο- 
διότητάς της, γεγόνος που —σύμφωνα με το 
Συνήγορο— στοιχειοθετεί τουλάχιστον α
δράνεια και παράλειψη εφαρμογής του νό
μου.

Τα συχνότερα εμφανιζόμενα προβλήματα 
είναι: το κλείσιμο των υπαίθριων χωρών, η

0 διευθυντής 
Πολεοδομίας 

ομολογεί ότι στο 99% 
των οικοδομών 

υπάρχουν αυθαιρεσίες 
αλλά καρφώνει τον 

Συνήγορο: «Δεν 
ξέρουν τι τους 

γίνεται»

διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου μέχρι και 
περισσότερο από 1,5 μέτρο πάνω από το 3τε- 
ζοδρόμιο και η μέτρηση του ύψους της οικο
δομής από αυτό το χώρο όχι από το φυσικό έ
δαφος, το κλείσιμο της πιλοτής, καθώς και η 
παράνομη προσθήκη 6ου ορόφου με το πρό
σχημα κατασκευής στέγης.

Ο Συνήγορος του Πολίτη απηυθυνε νέα ε
πιστολή προς το πολεοδομικό γραφείο Γλυ
φάδας, ενημερώνοντας για τα ευρήματα της 
αυτοψίας και καλώνταςτο να προχωρήσει α
μέσως στην εντολή διακοπής των οικοδομι
κών εργασιών στις συγκεκριμένες οικοδο
μές, στην πραγματοποίηση αυτοψιών και εν 
γένει στην εφαρμογή όσων προβλέπσνται α
πό το νόμο.

Ενημέρωσε δε ότι προτίθεται να διαβιβά
σει τα στοιχεία στη διοικητικώς προϊσταμένη 
αρχή για πειθαρχικό έλεγχο, καθώς και στις 
εισαγγελικές αρχές για διερεύνηση τυχόν 
ποινικών ευθυνών. Μετά την επιστολή αυτή, 
¡υπάλληλοι του πολεοδομικαυ γραφείου αντα- 
ποκρίθηκαν άμεσα.

—γ π ε »  ηρσε σε επαφή με 
τον κ. Πολύβιο Σωφρονά, 
διευθυντή της Πολεοδομίας 
Γλυφάδας, ο οποίος διέψευ- 
Ισε το περιεχόμενο της έκθε
σης -το οποίο όπως είπε α
γνοεί-, ακόμα και το τελευ
ταίο της κομμάτι στο οποίο 
αναφέρεται ότι η Πολεοδο
μία συμμορφώθηκε!

Τόνισε δε όα, κατά την 
προσωπική του άποψη, δεν 
ξέρουν τι τους γίνεται στο 
Συνήγορο, αφού δεν είναι 
ειδικοί για να κρίνουν.

«Δεν έχουν το κατάλληλο 
δυναμικό και άρα δεν μπο

ρούν να ξέρουν τι είναι αυθαιρεσία και τι ό
χι»: είπε στην «Ε» ο κ. Σωφρονάς και πρό- 
σθεσε: «Δεν υπάρχει ούτε καθυστέρηση ούτε 
άρνηση από μας. Δεν έχουν δίκιο και δεν εί
ναι ειδικοί. Ως τι πάνε και διενεργούν ελέγ
χους; Ολη αυτήν την έκθεση που μου λέτε, 
αφ’ ενός δεν την έχω υπόψη μου και αφετέ
ρου δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως αναφέ- 
ρονται.

Είναι αναληθές ακόμη και το γεγόνος ότι 
μετά την απειλή τους, πως θα δώσουν τα στοι
χεία στον εισαγγελέα, εμείς συνεργαστήκα
με. Με έχουν ενοχλήσει κατ' επανάληψη και 
τους το έχω αρνηθεί επισήμως, διότι δεν είναι 
ειδικοί όπως προείπα. Προφανώς θα έχουν 
βρει υπαλλήλους με τους οποίους συνεργάζο
νται ερήμην μου, αφού εγώ αρνήθηκα».

Οσον αφορά το γιατί δεν επεμβαίνει η Πο
λεοδομία όταν υπάρχουν αυθαιρεσίες στη 
Γλυφάδα, ο διευθυντής μας είπε ευθέως: 
«Επεμβαίνουμε όταν γίνεται κάποια καταγ
γελία. Αν το κάναμε αυτεπάγγελτα δεν θα 
κάναμε τίποτε άλλο, αφού στο 99% των οικο
δομών όλο και κάτι αυθαίρετο υπάρχει...

Αφήστε που κατεδαφίσεις και τέτοια δεν 
γίνονται, αφού στην Ελλάδα όλοι βγαίνουν 
στα κανάλια με τα παιδιά στην αγκαλιά και 
απειλούν να αυτοκτονήσουν όταν πρόκειται 
να τους γκρεμίσεις το αυθαίρετο»!

Η!
ι περιοχή της Ναυπάκτου είναι... αμαρ- 
Ιτωλή. Εχει απασχολήσει τον Συνήγο- 

|  ρο του Πολίτη και παλαιότερα. Ομως 
αυτή η περίπτωση ξεπερνά κάθε προηγού
μενο: μια φορά κι έναν καιρό υπήρχε μια 
χονδρεμπορική εταιρεία φρούτων και λαχα
νικών. Αυτή, λοιπόν, η εταιρεία 3τήρε άδεια 
από το γραφείο Πολεοδομίας Ναυπακτίας 
για  να κατασκευάσει ένα ανοικτό υπόστεγο 
600 τετραγωνικών, για στάθμευση φορτη
γών στη Λυγιά Ναυπάκτου.

Αυτά έλεγε η άδεια, γιατί η εταιρεία έκα
νε άλλα: αντί για υπόστεγο έφτιαξε μια α
ποθήκη και αντί για 600 έφτιαξε 1.800 τε
τραγωνικά κι αντί για τη συγκεκριμένη θέση 
που αναφερόταν στην άδεια η κατασκευή, 
έγινε σε άλλη θέση του οικοπέδου κι ενώ η 
εταιρεία είχε άδεια πολυκαταστήματος τρο
φίμων αποθήκευε, διατηρούσε και μετα
φόρτωνε νωπά προϊόντα. Η επιχείρηση ενο
χλούσε, έτσι οι γείτονες διαμαρτυρήθηκαν. 
Κατήγγειλαν την παράνομη κατασκευή, τις 
απαράδεκτες συνθήκες υγιεινής (σάπια α
πόβλητα, δυσοσμία, αρουραίοι, έντομα)και 
το θόρυβο, ιδιαίτερα τις ώρες της κοινής η
συχίας, όταν με τη μεγαλύτερη ευκολία οι υ
πάλληλοι της εταιρείας φόρτωναν και ξε
φόρτωναν τις νταλίκες. Εκαναν τις καταγ
γελίες τους:
Μ στο κοινοτικό συμβούλιο
■  στις υπηρεσίες της Νομαρχίας
■  στο αστυνομικό τμήμα Ναυπάκτου
■  στη ΔΕΗ
■  στο γραφείο Πολεοδομίας Ναυπάκτου 

Παρά τις τόσες καταγγελίες όμως σε τό
σες υπηρεσίες, η επιχείρηση συνέχισε να 
λειτουργεί και να τη βγάζει καθαρή με μι- 
κροπρόστιμα, όσο για τις αποφάσεις σφρα
γίσματος των εγκαταστάσεων, κατά έναν 
περίεργο τρόπο ακύρωναν η μια την άλλη... 
παρά και το έγγραφο της Διεύθυνσης Υγεί
ας που βεβαίωνε για την ύπαρξη προβλημά
των για τη δημόσια υγεία και της Διεύθυν
σης Ορυκτού Πλούτου που χαρακτήριζε τις 
εγκαταστάσεις αποθήκη, χαρακτηρισμός 
που απέκλειε τη νομιμοποίηση και επα
ναλειτουργία των εγκαταστάσεων.

Ομως η επιχείρηση απλώς άλλαξε 
διευθυντή, ο αντικαταστάτης του α
πλώς χαρακτήρισε τις έγκατα 
στάσεις «πολυκατάστημα».
Ετσι η Διεύθυνση ΠΕΧΩ ε 
πέτρεψε στην πολεοδομία 
να τακτοποιήσε ι νομιμο
φανούς τις οικοδομικές 
παραβάσεις, στη δε 
ΔΕΗ να επανηλε- 
κτροδσγήσει τις ε
γκα

ταστάσεις. Ο Συνήγορος δεν χάνει το θάρ
ρος του, εντοπίζει την ανανηστοιχία διαπι
στώσεων και βεβαιώσεων και ζητεί από τη 
Διεύθυνση Ορυκτού Πλούτου τη διενέργεια 
πειθαρχικού ελέγχου σε βάρος του υπευθύ
νου. Η Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας δια
κόπτει τη λειτουργία της επιχείρησης, σφρα
γίζει τα ψυκτικά μηχανήματα και διακόπτει 
την ηλεκτροδότηση. Η  υπόθεση εκκρεμεί...

ΣΤΑ ΚΑΛΥΒΙΑ

Δ·  υο υπαίθρια νυχτερινά κέντρα στον 
Η  Δήμο Καλυβιών έχουν κάνει αφόρητη 
Η  τη ζωή σε εκείνους που είχαν την ατυ

χία να έχουν το σπίτι τους δίπλα, όχι μόνον 
|  εξαιτίας της ηχορύπανσης και της βραδινής 

αγρύπνιας, στην οποία ήταν υποχρεωμένοι 
να παραμένουν, αλλά και εξαιτίας κυκλο- 
φοριακών προβλημάτων. Τότε οι άνθρωποι 
διαμαρτυρήθηκαν στο δήμο και στην α 
στυνομία Σαρωνίδας, ο ι οποίοι ουδέ
ποτε έκαναν το παραμικρό.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, 
στον οποίο απευθύνθηκαν οι 
κάτοικοι, ζήτησαν α3τό το 
δήμο να λύσει το πρόβλημα, 
καθώς υπάρχουν διατάξεις 
που ιτροβλέπουν τα ανώ
τατα επιτρεπόμενα όρια 
θορύβου, ειδικά σε α
στικές περιοχές. Με 
βάση αυτές τις διατά
ξεις, η Αστυνομία Σα
ρωνίδας βεβαίωσε τις 
παραβάσεις, γεγονός 
που είχε αποτέλεσμα 
να σφραγιστούν τα 
καταστήματα για 
δέκα ημέρες.

Στη συνέχεια όμως τα καταστήματα επα- 
ναλειτούργησαν, δημιουργώντας την ίδια 
κατάσταση και προκαλώντας τα ίδια  προ
βλήματα

Βάσειτου νόμου, η οριστική σφράγιση εί
ναι δυνατή μόνο έπειτα από τρεις διαδοχι
κές αποφάσεις προσωρινής αφαίρεσης της 
άδειας λέιτουργίας. Η  κύρωση αυτή δεν συ
νοδεύεται από επίβολή αυστηρού χρηματι
κού προστίμου. Αϊτό έγγραφο της Διεύθυν
σης Υγιεινής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη
σης Ανατολικής Αττικής, προκύπτει ότι ο 
Δήμος Καλυβιών δεν είχε ζητήσει γνωμά
τευση γιά την τήρηση συγκεκριμένων διατά
ξεων, η οποία είναι απαραίτητη για την α
νανέωση! της άδειας λειτουργίας. Η  κατά
σταση παρέμεινε στάσιμη, αφού τα δυο κα
ταστήματα έκλεισαν για τη χειμερινή περίο

δο. Ο Συνήγορος του Πο- 
I Ι  λίτη έχει ειδο

ποιήσει εγγρά- 
φως το δήμο ό
τι για να ανανε
ωθεί η άδεια 

λειτουργίας για 
τη νέα χρονιά, θα 

πρέπει να λη- 
φθούν υπόψη όλες 
οι παραβάσεις 
που έγιναν

παρελθόν και να δοθεί οριστική λύση στο 
πρόβλημα.

Επειδή η υπόθεση εκκρεμεί για  το Συνή
γορο, υπάρχει κάποιος αρμόδιος να μας πει 
τι έγινε τώρα που άρχισε η καλοκαιρινή πε
ρίοδος;

-------------ΣΤΗ ΝΑΞΟ-------------

Μ !ι

έχρι τώρα ξέραμε ότι ο ι «ξύπνιοι» 
καταπατούν την ακροθαλασσιά και 
μετατρέπουν τη θάλασσα σε πριβέ 

οικόπεδο. Ομως στη Νάξο οι λεγόμενοι «ξύ
πνιοι» ξεπέρασανκάθε προηγούμενο, αφού 
άνοιξαν δρόμο δίπλα στη θάλασσα για να α- 
ξιοποιηθούν τα αγροτεμάχιά τους και στη 
συνέχεια, έχοντας δημιουργήσει πρόσβαση 
σε-Οάλασσα, πήραν επιδότηση για να-φαά» 
ξουν ενοικιαζόμενα πάνω στο κύμα...

Ο Συνήγορος του Πολίτη ύστερα από πολ
λούς μήνες αλληλογραφία με τις εμπλεκόμε
νες υπηρεσίες, διαπίστωσε ότι η διάνοιξη 
του δρόμου δεν είναι νόμιμη και πραγματο
ποιήθηκε σε περιοχή με ιδιαίτερο καθεστώς 
προστασίας του περιβάλλοντος.

Η  κοινότητα Βίβλου εξέδωσε ψευδείς δη
λώσεις, βεβαιώνοντας την ύπαρξη του δρό
μου από παλιά, ενώ έχει διαπιστωθεί και 
παραποίηση εγγράφου, συμβάλλοντας έτσι 
στην παράτυπη ένταξη της περιοχής στο 
πρόγραμμα αγρστσυρισμσύ.

^ηθει

ταλύματα αν και προβλέπεται στο σχετικό 
νόμο και βέβαια δεν εξετάστηκαν ο ι περι
βαλλοντικές παράμετροί 

Ο Συνήγορος συνέταξε πόρισμα, ζήτησε 
και τη συνδρομή του Σώματος Επιθεωρητών 
καθώς έχει βάσιμες υποψίες ότι οι παράτυ
πες αυτές επιδοτήσεις δεν είναι και οι μο
ναδικές στο νησί, η υπόθεση όμως μέχρι τώ
ρα εκκρεμεί..

ι;«■Λχβια
«Ανθρωποι είμαστε...

Π ΑΤΡΑ

Του ΜΑΡΙΝΟΥ ΓΡΑΨΑ

Σ Τ Η  Ν Ε Α  Π Ε Ν Τ Ε Λ Η

Ε ίναι δυνατόν ένας ιδιώτης να καταπα
τε ί έναν κοινόχρηστο χώρο, να χτίζει 
αυθαίρετο σε αυτόν, να παίρνει φως 

από την κοινότητα, να παίρνει νερό από δη
μοτικό κρουνό και η κοινότητα να μην αντι- 

__|δρά;
Πού συμβαίνουν όλα αυτά; Σε κάποιο α 

πομακρυσμένο ορεινό χωριό; Οχι, βέβαια... 
Στη Νέα Πεντέλη, όπου ένας πολίτης που 
θεωρεί και προφανώς έχει τρόπο να πείσει 
τους υπόλοιπους ότι βρίσκεται πάνω από το 
νόμο, έχτισε αυθαίρετο σε χώρο που προ- 
βλεπόταν για πράσινο.

Ενας άλλος πολίτης κι αυτός πάνω από 
τους νόμους καταπατεί την περιοχή, έχει ε- 
γκατασιήσει παράνομα δεξαμενή αερίου κι 
έχει γεμίσει το γύρω χώρο με μπάζα.

Η κατοικία ηλεκτροδοτείται παράνομα α-

Η  Πολεοδομία Αχαίας είναι μία από τις υπηρεσίες, όπου
mm

γεγονος στι 
νόημα αυτή δεν κάνει τίποτα από το 1994. 
Οι καταπατητές παίρνουν νερό από δημοτι
κούς κρουνούς και πάλι η κοινότητα δεν α
ντιδρά.

Ο ι γείτονες καταγγέλουν στην Αστυνομία 
ότι τρομοκρατούνται και καταθέτουν δια 
του λόγου το ασφαλές στο Συνήγορο κάλυ
κες από σκάγια...

Οι δημόσιες υπηρεσίες, τονίζει ο  Συνήγο
ρος, επιδεικνύουν ανεξήγητη,αδράνεια που 
εγείρει εύλογα ερωτήματα ως προς τους λό
γους που καθιστούν εφικτή την κάλυψη της 
εμφανούς 3ταρανομίας από τους αρμόδιους.
Η  υπόθεση εκκρεμεί..

υτυ

λεγξε τους φακέλους που είχαν υποβληθεί 
για την έκδοση των οικοδομικών αδειών. 
Παράλληλα τελέσθηκαν οικοδομικές αυ
θαιρεσίες και εκθέσεις αυτοψίας διαπίστω
ναν αυθαίρετες κατασκευές, αλλά ουδέπο
τε κοινοποιήθηκαν λόγω παρέμβασης του έ
παρχου Νάξου.

Σε άλλη περίπτωση δόθηκε εξαίρεση από 
την κατεδάφιση τμήματος οικοδομής χωρίς 
να πληρούνται οι προϋποθέσεις. Η Διεύ
θυνση Προγραμματισμού του υπουργείου 
Γεωργίας δεν έχει προβεί σε καμία ενέρ
γεια, προκειμένου να ελέγξει την νομιμότη
τα των επιδοτήσεων. Δεν ζητήθηκε προέ- ι 
γκριση από τον EOT για τα τουριστικά κα- 1

Προϊστάμενος: 
Φταίει και 
η «δαιδαλώδης 
νομοθεσία»

__¡σύμφωνα με την έκθεση του Σώματος Επιθεωρητών
Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης- εντοπίστηκαν παρατυπίες 
και παρανομίες.
Πρόκειται για υποθέσεις που είχαν εντοπιστεί πέρυσι το 
καλοκαίρι, όταν επιθεωρητές του Σώματος, για  τρεις μήνες, 
είχαν «ξεσκονίσει» άλες τις υποθέσεις της υπηρεσίας, 
προβαίνσντας σε διαπιστώσεις που είχαν συμπεριληφθεί σε 
πόρισμα.
Την περίοδο εκείνη, άλλωστε, η Πολεοδομία Αχαΐας ήταν 
στο ..προσκήνιο, μετά από καταγγελίες που είχε κάνει σε 

τηλεοπτική εκπομπή εργολάβος 
οικοδομικών έργων, για  
χρηματισμά της τότε προϊστάμενης 
της υπηρεσίας.
Σύμφωνα με το νυν προϊστάμενο 
της υπηρεσίας Βασίλη Τσονάχα το 
πόρισμα αυτό είχε εχδοθεί πέρσι 

I τα Χριστούγεννα, μετά το 
διοικητικό έλεγχο, που είχε *

___ πόαν ιιαταποιηθε ί  το καλοκαίρι ανάμεσα στους 150 φακέλους
*1ΧΑθπ̂  εΐν31 Υνωστη,στψί ^ 1/  ο"$>5μύων άδειων παν δώπ&ήΒηιΛν ίλΤγχΜ.--------

| εντοπίστηκαν προβλήματα στους 25 όχου είχαν σημειωθεί
__| πολεοδομικές παραβάσεις.

«Αυτό που δημοσιοποιείται τώρα είναι η ίδ ια  η έκθεση. 
ενσωματωμένη με την όλη δουλειά του Σώματος, αφού δεν 
προστίθεται κάτι περισσότερο». Σύμφωνα με τον κ.
Τσονάχα, κάποια προβλήματα που είχαν εντοπιστεί' τότε 
δημοσιοποιήθηκαν και κάποιες περιπτώσεις 
παραπέμφθηκαν στον εισαγγελέα για  να ακολουθηθεί η 
νόμιμη διαδικασία.
Ωστόσο για άλλες περιπτώσεις, ο ι επιθεωρητές είχαν ζητήσει 
να γίνει επανέλεγχος από την Πολεοδομία και από τότε 
πέρασαν έξι μήνες... Εχουν γίνει άραγε οι επανέλεγχοι;
«Μας ανέθεσαν τότε, στο πλαίσιο του πορίσματος, κάποιες 
περιπτώσεις που εή(σν στοιχεία μη νομιμότητας ή κάποιων 
υπερβάσεων, για να κάνουμε επιμελημένο και 
λεπτομερέστερο έλεγχα που ολοκληρώθηκε πριν αχό λίγες 
ημέρες. Πραγματικά υπήρχαν κάποια ζητήματα, που είχαν 
εντοπιστεί και θα στεΑουμε σύντομα την αναφορά μας».
Γϊα το θέμα της λειτουργίας του Παλεοδρμικου Γραφείου 
Πάτρας, πάντως, ο  κ. Τϋσνάκας επίσημον? ότι υπάρχουν 
προβλήματα, με σύνθετη αιτιολογία. Οι υπάλληλοι 
καλούνται να διεκπεραιώσουν κάθε χρόνο 1S.000-2Q.0Q0 
υποθέσεις, χωρίς να υπάρχει η παραμικρή «ηλεκτρονική· 
βοήθεια, αφού -όπως είπε χαρακτηριστικά- όλα γίνονται με . 
το χέρι. Ισως λοιπόν είναι ανθρώπινα ορισμένα λάθη και 
παραλείψεις.
Ο προϊστάμενος της Πολεοδομίας θεωρεί επίσης 
«δαιδαλώδη τη νομοθεσία». 3101* μπορεί να ερμηνενθει 
πουαλότραπα. ενώ χαρακτηρίζει «χαμηλή τη σύνθεση του 
προσωπικού», αφού δεν υπάρχει ανανέωση προσώπων ούτε 
επιμόρφωση, ενώ παραδέχθηκε ότι ενδεχομένως σε 
ορισμένες περιπτώσεις «υπάρχουν κακοί1 τάκου 
συναλλαγές».
Από την πλευρά του. ο πρόεδρος του Σίνλλόγου Πολιτικών 
Μηχανικών Αχαιας Παναγιώτης Χριστόδουλος αποδίδει τη 
δυσλειτουργία της Πολεοδομίας στο γενικότερο πρόβλημα ι 
που αντιμετωπίζει η δημόσια διοίκηση και επισημαίνει ση 
χάθηκαν οι ευκαιρίες του εχσσνχρονκηιού από ευρωπαϊκά 
προγράμματα. Παράλληλα ο κ  Λρκπάπουλος υποστηρίζει 
ότι ορκηώνες εγκύκλιοι τον υπουργείου αλλά και προεδρικά 
διατάγματα δεν είναι σαφή, με απατέλεομα να ερμηνεύονται 
διαφορετικά από τους υπαλλήλους, ενώ επιοήμανε ό» είναι 
αναγκαία η αλλαγή του τράτου ελέγχου σας πολεοδομικά· 
άδειες». ρ


