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εργασία της κατεδάφισης απαιτεί πολλές χιλιάδες ευρώ. Θα πρέ-
πει να γίνει διαγωνισμός και να βρεθεί ο ανάδοχος, δηλαδή να 
υπάρξει μια διαδικασία που -ως γνωστόν- απαιτεί αρκετούς μή-
νες», εξηγεί στην «R» συντονιστής αποκεντρωμένης διοίκησης. 

«Κανείς δεν γνωρίζει»
Ωστόσο, εκτός των χιλιάδων αυθαιρέτων που έχουν από χρόνια 
εντοπιστεί από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις να βρίσκονται σε 
αιγιαλούς, δάση και ρέματα, οι άνθρωποι που γνωρίζουν κα-
λά τον τρόπο με τον οποίο αναπτύχθηκε οικιστικά η Ελλάδα θε-
ωρούν ότι στην πραγματικότητα τα «επικίνδυνα» και μη νομι-
μοποιήσιμα αυθαίρετα είναι πολλαπλάσια, αλλά μη εντοπίσι-
μα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελ-
λάδος, Γιώργο Στασινό, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να γνω-
ρίζουμε ποια είναι τα «επικίνδυνα» αυθαίρετα, για τον απλού-
στατο λόγο ότι δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο αιγιαλός, ποια είναι 
τα δάση και ποια είναι τα ρέματα της χώρας! «Πρέπει να πού-
με αλήθειες και να μην καθυστερήσουμε όσα χρειάζονται ακό-
μη να γίνουν. Η αλήθεια είναι ότι τα κράτος μας, από την ίδρυ-
σή του μέχρι σήμερα, ελάχιστες φορές έχει καταφέρει να σχε-
διάσει πόλεις και πολεοδομήσεις πριν από τη δόμησή τους. Και 
επίσης πρέπει να καταλάβουμε ότι στην πραγματικότητα, σή-
μερα, κανείς στο κράτος μας δεν γνωρίζει πού και τι είναι νόμι-
μο και τι αυθαίρετο. Δεν υπάρχουν ακόμη δασικοί χάρτες, δεν 
υπάρχει οριοθετημένος αιγιαλός, δεν υπάρχουν οριοθετημένα 

ρέματα, δεν υπάρχει πλήρης βάση δεδομένων 
για τις οικοδομές, καθώς το Ε9 και το Κτηματο-
λόγιο περιέχουν γενικές, οικονομικές και νομι-
κές πληροφορίες. Αν δεν ξέρουμε νομικά και 
στον χάρτη πού απαγορεύεται η δόμηση ή τι 
και πού έχει χτιστεί, πώς θα ξέρουμε ή θα κά-
νουμε όλα τα άλλα; Αν δεν έχουμε χρήσεις γης 
για όλη την επικράτεια, πώς θα ξέρουμε τι επι-
τρέπεται και τι απαγορεύεται;», διερωτάται εύ-
λογα ο πρόεδρος του ΤΕΕ, σημειώνοντας πως 
τα μέτρα που ανακοίνωσε πρόσφατα ο πρω-
θυπουργός για την καταπολέμηση της αυθαί-
ρετης δόμησης είναι στη θετική κατεύθυνση. 
«Ομως, συνοπτικά να αναφέρω ότι χρειάζεται 
ακόμη να εφαρμοστεί το όριο των δύο ετών για 
τη δήλωση αυθαιρέτων που προβλέπεται στον 
πρόσφατο νόμο 4495, να προχωρήσει άμεσα 
ο σχεδιασμός, με την εκπόνηση των 327 Τοπι-
κών Χωρικών Σχεδίων, ώστε να ολοκληρωθούν 
σε 2-3 χρόνια, να σταματήσει να υπάρχει η έν-
νοια της “εκτός σχεδίου” περιοχής ώστε να ξε-
κινήσουν τα απαραίτητα έργα υποδομής και 
κοινοχρήστων χώρων και να εφαρμοστεί άμε-
σα η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου», τονίζει 
ο Γ. Στασινός. 
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Του ΑλέξΑνδρου Κοντη

Σ
τη διαδικασία αναζήτησης όλων των 
«επικίνδυνων» αυθαιρέτων που έχουν 
οικοδομηθεί σε κάθε γωνιά της χώρας 

βρίσκεται το υπουργείο Περιβάλλοντος. Πρό-
κειται για τα αυθαίρετα τα οποία έχουν οικο-
δομηθεί σε αιγιαλούς, δάση και ρέματα, με 
αποτέλεσμα να αποκλείονται από οποιαδήπο-
τε ρύθμιση για τη νομιμοποίησή τους, καθώς 
θεωρείται ότι εγκυμονούν μεγάλο κίνδυνο για 
την ασφάλεια των κατοικημένων περιοχών αλ-
λά και για το περιβάλλον.

 Ηδη, με διοικητικά έγγραφα που έχει απο-
στείλει το υπουργείο Περιβάλλοντος στους 
συντονιστές των αποκεντρωμένων διοικήσε-
ων όλης της Ελλάδας, ζητείται να συγκεντρω-
θούν τα στοιχεία τα οποία αφορούν τις παλαι-
ότερες και ανεκτέλεστες πράξεις κατεδάφισης 
αυθαιρέτων. Αυτά θα προστεθούν στη λίστα 
των 3.200 αυθαιρέτων της Αττικής, των οποί-
ων οι διαδικασίες κατεδάφισης προωθούνται 
άμεσα, σύμφωνα με τα μέτρα που εξήγγειλε 
ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας την προη-
γούμενη Τρίτη. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθε-
σή της η Realnews, πλην της Αττικής, από τις 
υπόλοιπες έξι αποκεντρωμένες διοικήσεις της 
Ελλάδας, δεδομένα για τα «επικίνδυνα» και μη 
νομιμοποιήσιμα αυθαίρετα έχουν συγκεντρώ-
σει ακόμα τρεις. Πρόκειται για την Αποκεντρω-
μένη Διοίκηση Κρήτης, όπου υπάρχουν αποφά-
σεις κατεδάφισης για συνολικά 271 αυθαίρετα, 
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στε-
ρεάς, με 400 αποφάσεις κατεδάφισης (320 στη 
Θεσσαλία και 80 στη Στερεά Ελλάδα), αλλά και 
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, όπου έχουν εντο-
πιστεί 584 αυθαίρετα με πρωτόκολλα κατεδά-
φισης. Η συγκέντρωση των στοιχείων αυτών, 
σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά τη φονική πυρ-
καγιά της 23ης Ιουλίου, αποδεικνύει περίτρα-
να το οικιστικό χάος που επικρατεί στην Ελλά-
δα εδώ και δεκαετίες.

 Μετά το διοικητικό έγγραφο του υπουργεί-
ου, οι συντονιστές των αποκεντρωμένων διοι-
κήσεων αναγκάστηκαν να ψάξουν βαθιά στα 
συρτάρια των υπηρεσιών τους, ώστε να εντο-
πίσουν τις ανεκτέλεστες πράξεις κατεδάφισης 
που έχουν εκδοθεί εδώ και χρόνια. Οι περισ-
σότερες από τις πράξεις κατεδάφισης που στέλ-
νουν οι αποκεντρωμένες διοικήσεις στο υπουρ-
γείο έχουν εκδοθεί ήδη από τη δεκαετία του 
2000. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι 
υπάρχουν πράξεις κατεδάφισης με ηλικία άνω 
των 30 ετών, οι οποίες, όμως, δεν έχουν ακόμα 
εκτελεστεί λόγω έλλειψης πόρων.

Μόλις ολοκληρωθεί η αποστολή των στοι-
χείων στο υπουργείο Περιβάλλοντος, εκτιμά-
ται ότι η κυβέρνηση θα έχει στα χέρια της μια 
λίστα με περισσότερα από 7.000 αυθαίρετα, 
για τα οποία υπάρχει η νομική δυνατότητα της 
άμεσης κατεδάφισής τους. Σε πρακτικό επίπε-
δο, όμως, αρκετοί από τους υπεύθυνους των 
αποκεντρωμένων διοικήσεων θεωρούν ότι δεν 
υπάρχει η δυνατότητα να αναλάβουν δράση οι 
μπουλντόζες, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 
2018. «Σε περιπτώσεις μεγάλων αυθαιρέτων, η 

Η ανατολική Αττική αναδεικνύεται σε «πρωτεύουσα» των αυθαίρετων κτισμάτων, 
τη στιγμή που οι αποκεντρωμένες διοικήσεις στέλνουν στο υπουργείο Περιβάλλοντος 
όλα τα στοιχεία για τα παράνομα κτίσματα σε αιγιαλούς, δάση και ρέματα 

«Σαφάρι» για 
τα αυθαίρετα 
σε όλη την Ελλάδα

άγνοια
Αυτή τη στιγμή 
δεν μπορούμε 
να γνωρίζουμε 
ποια είναι τα 
«επικίνδυνα» 
αυθαίρετα, για 
τον απλούστατο 
λόγο ότι δεν 
γνωρίζουμε ποιος 
είναι ο αιγιαλός, 
ποια είναι τα δάση 
και ποια είναι τα 
ρέματα της χώρας!
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ΑΤΤΙΚΗ

Ο ΧΑΡΤΗΣ 
ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

141.299
νέα αυθαίρετα έχουν
δηλωθεί το πρώτο 
εξάµηνο του 2018
σε όλη τη χώρα

ρώνει ο Νότιος Τοµέας Αθηνών, µε 31.195 αυ-
θαίρετα και πρόστιµα 133,8 εκατ. ευρώ. Από 
την υπόλοιπη χώρα ξεχωρίζει η Χαλκιδική µε 
27.232 αυθαιρεσίες και πρόστιµα ύψους 134,7 
εκατ. ευρώ, αλλά και η Εύβοια µε 23.783 αυ-
θαίρετα και πρόστιµα 100,5 εκατ. ευρώ. Ψη-
λά στη λίστα των περιοχών µε τα περισσότερα 
αυθαίρετα είναι ακόµα η Λάρισα µε 18.609 και 
πρόστιµα 56,7 εκατ. ευρώ, αλλά και το Ηρά-
κλειο µε 16.388 και πρόστιµα που φτάνουν τα 
146,5 εκατ. ευρώ.

ζωή τους, αναδεικνύεται ως η ελληνική «πρωτεύουσα» των αυθαι-
ρέτων. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής έχουν δη-
λωθεί 76.612 αυθαίρετα, ενώ τα πρόστιµα που αναλογούν στους 
ιδιοκτήτες τους για τη νοµιµοποίησή τους ανέρχονται στα 553,5 
εκατοµµύρια ευρώ. Ακολουθούν η Περιφερειακή Ενότητα Θεσ-
σαλονίκης µε 66.911 αυθαίρετα και πρόστιµα ύψους 246,7 εκατ. 
ευρώ, ο Κεντρικός Τοµέας Αθηνών µε 51.915 αυθαίρετα και πρό-
στιµα 153,8 εκατ. ευρώ, όπως και ο Βόρειος Τοµέας Αθηνών µε 
40.127 αυθαίρετα, για τα οποία, λόγω των µεγαλύτερων παρα-
νοµιών τους, έχουν επιβληθεί πρόστιµα ύψους 243,2 εκατ. ευ-
ρώ. Την πρώτη πεντάδα των Περιφερειακών Ενοτήτων συµπλη-

Οι «πρωταθλητές» 
της παράνοµης δόµησης
Σε 970.072 ανέρχονται τα αυθαίρετα κτίσµα-
τα που έχουν µπει σε διαδικασία νοµιµοποίη-
σης σε όλη την Ελλάδα. Από αυτά, τα 141.299 
µπήκαν σε διαδικασία νοµιµοποίησης από τον 
Νοέµβριο του 2017 κι έπειτα, όταν και ψηφί-
στηκε ο νέος νόµος για το ∆οµηµένο Περιβάλ-
λον. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παραχώρη-
σε το ΤΕΕ στην «R», η ανατολική Αττική, ο τό-
πος όπου τουλάχιστον 93 άνθρωποι έχασαν τη 


