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Σκοπός - Γενικά

Σκοπός της νέας νοµοθετικής πρωτοβουλίας για τις αυθαίρετες κατασκευές
είναι να αντιµετωπίσει – επιτέλους - ριζικά, το υπαρκτό από δεκαετίες
πρόβληµα της πολεοδοµικής αυθαιρεσίας µέσα από την περιβαλλοντική αλλά
και πολεοδοµική του διάσταση.
Σύµφωνα µε τη νοµολογία, «το οικιστικό περιβάλλον έχει αναχθεί σε
συνταγµατικώς προστατευόµενη αξία». Οι διατάξεις αυτές του Συντάγµατος
[άρθρο 24 παρ. 1 και 2] απευθύνουν στον κοινό και κανονιστικό νοµοθέτη
επιταγές ώστε να ρυθµίσει την πολεοδοµική διαµόρφωση βάσει ενός
ορθολογικού

πολεοδοµικού

σχεδιασµού,

δηλαδή

σχεδιασµού

υπαγορευόµενου από πολεοδοµικά κριτήρια και προσαρµοσµένου στην
ιδιοµορφία και την εν γένει φυσιογνωµία, καθώς και τις ανάγκες, κάθε
περιοχής.
Η εικόνα που υπάρχει σήµερα αναφορικά µε τις πολεοδοµικές αυθαιρεσίες
συνδέεται:
 µε χρόνιες παθογένειες του τρόπου οικιστικής ανάπτυξης, µε ελλιπή αν
όχι ανύπαρκτο σχεδιασµό.
 µε τη διατήρηση γκρίζων περιοχών αλλά και µεθόδων που πολλές
φορές οδηγούσε σε έµµεση νοµιµοποίηση των αυθαιρεσιών.
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 µε την αποσπασµατική αντιµετώπιση εκ µέρους των ανά την
επικράτεια Πολεοδοµιών, πολεοδοµικής νοµοθεσίας και εφαρµογής
κανόνων.
 µε την πολιτική ατολµία να ληφθούν ριζικά µέτρα κατά της
πολεοδοµικής παραβατικότητας.

Επιπρόσθετα στο επίπεδο του πολεοδοµικού - χωροταξικού σχηµατισµού
ήταν και είναι εµφανής η απουσία ενός σύγχρονου και αποτελεσµατικού
πλαισίου. Το γεγονός αυτό υποβαθµίζει το δοµηµένο περιβάλλον και
επηρεάζει αρνητικά την καθηµερινή ζωή των πολιτών.

Στόχοι

Στο πλαίσιο αυτό, οι βασικοί στόχοι µας για την δηµιουργία ενός δίκαιου,
ορθολογικού,

και

αποτελεσµατικού

νοµοθετικού

πλαισίου

για

την

αντιµετώπιση της αυθαίρετης δόµησης και της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης
συνοψίζονται ως εξής :
 Αποκατάσταση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου και του περιβάλλοντος
από τις πολεοδοµικές αυθαιρεσίες που εντέλει οδήγησαν στην
υποβάθµιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
 Αποκατάσταση των ανισοτήτων που έχουν προκύψει µεταξύ των
πολιτών και η εµπέδωση του κράτους δικαίου.
 Χάραξη της «κόκκινης γραµµής» για την αυθαίρετη δόµηση στο µέλλον
µέσω ενός αποτελεσµατικού τρόπου κρίσης και ελέγχου της ∆ιοίκησης
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που θα διαθέτει αξιόπιστα και επιστηµονικά έγκυρα εργαλεία προς
τούτο.
 Αντιµετώπιση του προβλήµατος µέσα από την περιβαλλοντική και
πολεοδοµική του διάσταση στην λογική της βιώσιµης ανάπτυξης, των
αρχών της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος
 Συνέργεια

του

θεσµικού

πλαισίου

για

την

αντιµετώπιση

της

πολεοδοµικής παραβατικότητας αφενός µε τον απαραίτητο σχεδιασµό
στην κατεύθυνση του οποίου πρέπει να κινείται η Πολιτεία και
αφετέρου µε το πλαίσιο που διέπει την ανάπτυξη του κτιριακού
αποθέµατος της χώρας (ΝΟΚ, Ταυτότητα Κτιρίων).
 Κατηγοριοποίηση των γενόµενων παραβάσεων, στο µέτρο του
εφικτού, ώστε τα προτεινόµενα µέτρα να συνδυαστούν αποτελεσµατικά
σε κάθε µία από τις παραβάσεις αυτές.
 Κωδικοποίηση των διατάξεων που διέπουν την αντιµετώπιση της
αυθαίρετης δόµησης µε ενσωµάτωση των κατά καιρούς εγκυκλίωνοδηγιών της ∆ιοίκησης αλλά και συµµόρφωση προς την νοµολογία του
ΣτΕ.
 Παροχή κινήτρων στους πολίτες για την υπαγωγή στις διατάξεις του
νόµου.
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