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AYTOTEΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Ταχ. ∆/νση:     Mεσογείων 119 
Ταχ. Κώδικας:  10192 Αθήνα 
Πληροφορίες:   N.Mυλωνάς 
Tηλέφωνα:      213-1513811     
FAX:                  213-1513512 
E-mail:  vouli2@prv.ypeka.gr 
               
 

                   Αθήνα, 11/4/2018     
                  Αρ. Πρωτ. 12105/47 
                  
                                       
 ΠΡΟΣ:    Βουλή των Ελλήνων    
                Τµήµα Ερωτήσεων 
                      
 ΚΟΙΝ.:  Παρατίθεται Πίνακας   
 

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»  
 
ΣΧΕΤ: α) Η µε αριθµό πρωτ. 3972/1-3-2017 Ερώτηση   
 

Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους 
Βουλευτές που αναφέρονται στον Πίνακα Κοινοποιήσεων, σας γνωρίζουµε ότι οι Επιθεωρητές 
∆όµησης και Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, διενήργησαν επιτόπιους ελέγχους στη νήσο Μακρόνησο στις 
13-7-2017 και στις 4-8-2017. Από τους ελέγχους αυτούς, διαπιστώθηκε η ύπαρξη αυθαιρέτων 
κατασκευών και χρήσεων, κατά παράβαση:  

� της Υπουργικής Απόφαση του νυν Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού µε την οποία έχει 
χαρακτηριστεί ως ιστορικός τόπος ολόκληρο το νησί της Μακρονήσου καθώς και ως ιστορικά 
διατηρητέα µνηµεία  όλα  τα  κτίρια  στρατοπέδων του νησιού ( ΦΕΚ 436/Β/5-6-89) 

� του Π.∆. (ΦΕΚ 895 ∆/1-11-1995) «Καθορισµός  χρήσεων γης και όρων και περιορισµών 
δόµησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισµού περιοχή της Νήσου Μακρονήσου (Ν. 
Κυκλάδων)» 

� του Ν.4495/2017 (ΦΕΚ 167Α΄,3-11-2017) «Έλεγχος και προστασία του ∆οµηµένου 
Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» 

 
Πολλές από τις παραπάνω κατασκευές και χρήσεις εντοπίστηκαν εντός των ερειπίων των 

εγκαταστάσεων των παλαιών στρατοπέδων. Οι επιθεωρητές κατέγραψαν τις αυθαιρεσίες και 
απέστειλαν σχετικά έγγραφα:  

1. Στην αρµόδια Υ.∆ΟΜ. Σύρου, προκειµένου να επακολουθήσει η διαδικασία περί αυθαιρέτων 
κατασκευών, στο πλαίσιο των διατάξεων του αρ. 17 του Ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/14-3-83) και 
του Π.∆. 267/1998 (ΦΕΚ 195/Α/21-8-98) ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Σηµειώνεται ότι 
τα πολεοδοµικά γραφεία των ∆ήµων (νυν Υπηρεσίες ∆όµησης) είναι αρµόδια για την εφαρµογή 
της πολεοδοµικής νοµοθεσίας, σε συνδυασµό µε τους ισχύοντες όρους και περιορισµούς 
δόµησης της κάθε περιοχής και τα πραγµατικά δεδοµένα της κάθε συγκεκριµένης περίπτωσης. 

2. Στην αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία Κυκλάδων, προκειµένου να επακολουθήσει η διαδικασία περί 
αυθαιρέτων κατασκευών εντός αιγιαλού κατ’ εφαρµογή του Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285Α). 

3. Στον ∆ήµο Κέας προκειµένου να δροµολογήσει τις δικές του ενέργειες ως ιδιοκτήτης του χώρου. 

4. Στον αρµόδιο Εισαγγελέα για διερεύνηση ποινικών και αστικών ευθυνών. 

Επιπρόσθετως, σας γνωρίζουµε ότι επακολούθησαν οι κάτωθι ενέργειες: 

� Με το υπ΄ αρ. πρωτ. 6825/1-8-2017 έγγραφό της, η αρµόδια για τις αυθαίρετες κατασκευές 
εντός αιγιαλού Περιφερειακή ∆/νση ∆ηµόσιας Περιουσίας Αιγαίου, ενηµέρωσε το Σώµα 
Επιθεώρησης Ν. Ελλάδος/ΥΠΕΝ, ότι πρόκειται να προβεί στις προβλεπόµενες σύµφωνα µε το ν. 
2971/2001 ενέργειες για την αποτύπωση και τη σύνταξη πρωτοκόλλων κατεδάφισης των 
αυθαιρέτων κατασκευών εντός του αιγιαλού. Κατόπιν αυτού, η Υπηρεσία µε το α.π. 558/29-11-
2017 έγγραφο, διαβίβασε στην Περιφερειακή ∆/νση ∆ηµόσιας Περιουσίας Αιγαίου σκαριφήµατα 
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των δύο αυθαιρέτων κατασκευών εντός του αιγιαλού µε τις θέσεις τους στο ελληνικό σύστηµα 
συντεταγµένων (ΕΓΣΑ ’87) προς διευκόλυνση του έργου της. 

� Με το υπ΄ αρ. πρωτ. οικ.254/1-8-2017 έγγραφο, το Σώµα Επιθεώρησης Ν. Ελλάδος/ΥΠΕΝ ζήτησε 
από το ∆ήµαρχο και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Κέας, να προβούν στις προβλεπόµενες κατά νόµο 
ενέργειες για την αποκατάσταση της νοµιµότητας και την αποµάκρυνση των καταπατητών. 

� Με το υπ΄ αρ. πρωτ οικ. 339/26-9-2017 νεότερο έγγραφο, το οποίο κοινοποιήθηκε και στη 
Γενική Επιθεωρήτρια ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, το Σώµα Επιθεώρησης Ν. Ελλάδος/ΥΠΕΝ ζήτησε από το 
∆ήµο Κέας, ενηµέρωση για τις ενέργειές του σχετικά µε την αποµάκρυνση των καταπατητών. 

� Ακολούθως, ο ∆ήµος Κέας κοινοποίησε στο ΥΠΕΝ έγγραφά του, µε τα οποία ζητά τη συνδροµή 
του Α.Τ. Λαυρεωτικής και Κέας για τη διακρίβωση των στοιχείων των καταπατητών. 

� Με επόµενο έγγραφο (α.π. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/2013/143/15-1-2018) το Σώµα Επιθεώρησης Ν. 
Ελλάδος/ΥΠΕΝ επεσήµανε προς το ∆ήµαρχο και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Κέας πως για την 
ταυτοποίηση των στοιχείων των αυθαιρέτων καταληψιών, θα πρέπει να λάβουν υπ΄ όψη το 
γεγονός ότι έως το 2012 το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων εξέδωσε ετήσιες 
άδειες αναγκαστικής εισδοχής στο νησί της Μακρονήσου και συγκεκριµένα στους χώρους βοσκής, 
όπως καταγράφεται  και στη υπ΄αριθµ. 162/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κέας. 

� Παράλληλα, το Σώµα Επιθεώρησης Ν. Ελλάδος/ΥΠΕΝ, ήρθε σε συνεννόηση µε την Υ.∆ΟΜ. 
Σύρου, προκειµένου να τη συνδράµει το έργο της για την σύνταξη εκθέσεων αυτοψίας των 
αυθαιρέτων κατασκευών εκτός αιγιαλού, σύµφωνα µε το ν. 1337/83 και το Π.∆. 267/1998. Στις 
19-9-2017 κλιµάκιο αρµοδίων υπαλλήλων της Υ.∆ΟΜ. Σύρου, παρουσία των Επιθεωρητών, 
προέβη στη σύνταξη και θυροκόλληση οκτώ εκθέσεων αυτοψίας αυθαιρέτων κατασκευών. 

� Για µία από τις εκθέσεις αυτές (α.π.16/2017 µε φερόµενο ιδιοκτήτη τον Κυνηγητικό Σύλλογο 
Λαυρίου) υπεβλήθη εκπρόθεσµη ένσταση η οποία διαβιβάστηκε από την Υ.∆ΟΜ Σύρου προς 
εκδίκαση στο αρµόδιο ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α Ν. Αιγαίου. Οι υπόλοιπες εκθέσεις αυτοψίας έχουν καταστεί 
οριστικές σύµφωνα µε το Π.∆. 267/1998, καθώς δεν υπεβλήθη κατ’ αυτών ένσταση εντός 30 
ηµερών από τη θυροκόλληση και εκκρεµεί η έκδοση Απόφασης κατεδάφισης από τον Γενικό 
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου σύµφωνα µε την παρ. 45 του άρθρου 280 του 
ν. 3852/2010. 

� Εκκρεµεί ο προγραµµατισµός νεότερης αυτοψίας της Υ.∆ΟΜ. Σύρου για την θυροκόλληση 
εκθέσεων αυτοψίας 11 ακόµα αυθαιρέτων κατασκευών που καταγράφονται στα (9) και (11) 
σχετικά έγγραφα των επιθεωρητών του ΥΠΕΝ. 

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανέλαβε 
πρωτοβουλία ώστε να αποκατασταθεί η νοµιµότητα στον ιστορικό τόπο της Μακρονήσου. Το Σώµα 
Επιθεώρησης Ν. Ελλάδας του Υπουργείου, θα παρακολουθεί τις ενέργειες όλων των συναρµοδίων 
Υπουργείων και Υπηρεσιών και θα συνδράµει αυτές µέχρι την πλήρη αποκατάσταση της νοµιµότητας.     

 
 

  
                   Ο   ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
 
 
 
 
                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΣΤΑΘΑΚΗΣ  
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Πίνακας Κοινοποιήσεων  
 

� Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού  

� Βουλευτές κ.κ. 

1. Μπαλτά Αριστείδη  

2. Αθανασίου Αθανάσιο 

3. Αναγνωστοπούλου Αθανασία  

4. Αντωνίου Χρήστο  

5. Αυλωνίτου Ελένη  

6. Βάκη Φωτεινή  

7. Βαρδάκη Σωκράτη  

8.  Γεννιά Γεωργία  

9. Γεωργοπούλου – Σαλτάρη Ευσταθία  

10. Γκιόλας Ιωάννης  

11. Δημαράς Γεώργιος  

12. Δουζίνας Κωνσταντίνος  

13. Δρίτσας Θεόδωρος  

14. Δριτσέλη Παναγιώτα  

15. Εμμανουηλίδης Δημήτριος  

16. Ζεϊμπέκ Χουσείν   

17. Θελερίτη Μαρία  

18. Θεοφύλακτος Ιωάννης  

19. Θηβαίος Νικόλαος  

20. Ιγγλέζη Αικατερίνη  

21. Καββαδία Ιωαννέτα  

22. Καί̈́σας Γεώργιος  

23. Καρακώστα Ευαγγελία  

24. Κασιμάτη Νίνα  

25. Καφαντάρη Χαρά  

26. Κοζομπόλη – Αμανατίδη Παναγιώτα  

27. Κουράκης Αναστάσιος  

28. Κυρίτσης Γεώργιος  

29. Μανιός Νικόλαος  

30. Μαντάς Χρήστος  

31. Μάρδας Δημήτριος  

32. Μιχελογιαννάκης Ιωάννης  

33. Μορφίδης  Κωνσταντίνος  

34. Μουμουλίδης Θεμιστοκλής 

35. Μουσταφά Μουσταφά  

36. Μπαλαούρας Γεράσιμος  

37. Ξυδάκης Νικόλαος  

38. Πάλλης Γεώργιος  

39. Πάντζας  Γεώργιος 

40. Παπαδόπουλος Νικόλαος  

41. Παπαδόπουλος Χριστόφορος 

42. Παπαφιλίππου Γεώργιος  

43. Παρασκευόπουλος Νικόλαος  

44. Παυλίδης Κωνσταντίνος  

45. Πρατσόλης Αναστάσιος  

46. Ρίζος Δημήτριος  

47. Σαρακιώτης Ιωάννης  

48. Σεβαστάκης Δημήτριος  

49. Σιμορέλης Χρήστος  

50. Σκουρολιάκος Παναγιώτης  
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51. Σκούφα Ελισσάβετ  

52. Σπαρτινός Κωνσταντίνος 

53. Σταματάκη Ελένη  

54. Σταμπουλή Αφροδίτη  

55. Στέφος Ιωάννης  

56. Συρίγος Αντώνιος  

57. Τριανταφύλλου Μαρία  

58. Φίλης Νικόλαος 

59. Χριστοδουλοπούλου Αναστασία  

60. Ψυχογιός Γεώργιος  

   

 
 
 
 
 

Σελίδες απάντησης: 4 

Σελίδες συνηµµένων: 0 

Σ ύ ν ο λ ο  Σελίδων: 4 
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