
ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 
Η Πολεοδοµία, αποβλέποντας στη διαµόρφωση καλύτερων συνθηκών 

διαβίωσης και µε όρους αισθητικής, τη συµφιλίωση συγκρουοµένων οικιστικών 

συµφερόντων, θα µπορούσε να οριστεί ως «δίκαιο της αρµονίας». 

Η πάλη –δυστυχώς- ανάµεσα στο ιδιωτικό συµφέρον και στη κανονιστική 

δεοντολογία, που στοχεύει στην µε τους καλύτερους δυνατούς όρους διαβίωση και 

στην αειφόρο παραγωγική δραστηριότητα, είναι αέναη και πολύµορφη. Καρπός της η 

πραγµατικότητα. Και στην οικιστική πραγµατικότητα οι πληγές της πάλης στο 

περιβάλλον χάσκουν και πυορροούν. Το αυθαίρετο αποδείχθηκε, δυστυχώς, 

ακαταγώνιστο. 

Τα βουνά της σηµερινής οικιστικής παρανοµίας αδυνατεί να τα εξαφανίσει η για 

πολλαπλές αιτίες µη εφαρµογή του νόµου, η πενιχρή κρατική παρέµβαση, µερικές 

φορές η εκτός πραγµατικότητας κανονιστική ρύθµιση, που ωθεί η ίδια στην 

παρανοµία, αλλά και η  αδιαφιλονίκητη ελλειµµατική κοινωνική συνείδηση, της οποίας 

στερούνται, µερικές φορές, και φορείς των εξουσιών.  

Για την ανάσχεση του κακού και την ανάδειξη του οικιστικού περιβάλλοντος 

απαιτείται, ως πρώτο και σοβαρό βήµα, πολιτική βούληση ξεκάθαρη, που να 

αποπνέει δύναµη, θέληση, γενναιότητα, συνέπεια και συνέχεια, που να µην 

ανακόπτεται από χρονικά προσδιορισµένες πελατειακές σκοπιµότητες και 

καραδοκούντα κάθε είδους ιδιωτικά συµφέροντα και, ιδίως σήµερα, τα διαπλεκόµενα 

παγκοσµιοποιούµενα µεγαλοσυµφέροντα. 

Κατά τον Νόαµ Τσόµσκυ, σήµερα κοινωνικό, πολιτικό και ιδεολογικό πρόβληµα 

δεν αποτελεί η κάθε ιδιοκτησία ή η µικροϊδιοκτησία, αλλά η µεγαλοϊδιοκτησία και, 

κυρίως, η συγκεντρωµένη εξουσία της ιδιοκτησίας. 

∆εν πρέπει όµως να παραγνωρίζεται ότι το πρόβληµα του αυθαίρετου 

δηµιουργείται κυρίως από τη µικρή και µεσαία ιδιοκτησία, ορισµένες µεν φορές από 

αναπόδραστους κοινωνικούς λόγους, τις περισσότερες όµως από ιδιοτέλεια και 
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φιλοχρηµατία, η οποία, σχεδόν πάντα, καταφέρνει να ξεγλυστρά από κάθε 

επιβαλλόµενη κύρωση. 

Πρώτιστη προϋπόθεση ανάκαµψης αποτελεί η εξυγίανση και ο εκσυχρονισµός 

συνολικά της κρατικής υποδοµής, µη εξαιρούµενης και της δικαστικής, για να µην 

επεµβαίνει, περιοδικά και τραγικά, στο οικιστικό έργο ο Εγκέλαδος. 

 Χαιρετίζουµε την προσπάθεια που καταβάλλεται για την εύρυθµη λειτουργία 

του Ανώτατου Ακυρωτικού µας ∆ικαστηρίου (ΣτΕ). Ακατανόητο όµως είναι να 

εκδίδονται αποφάσεις µετά από ένα, δύο, τρία, πέντε ή και περισσότερα χρόνια από 

την ηµέρα της εκδίκασης του ένδικου µέσου ή τρία, πέντε, επτά, οκτώ χρόνια µετά 

την άσκηση του ένδικου µέσου. Φοβούµαστε πως το πρόβληµα είναι σοβαρό, δοµικό 

και δύσκολα αναστρέψιµο. 

Οι νόµοι ακόµη και οι δικαστικές αποφάσεις του ΣτΕ, δυστυχώς, µερικές φορές 

δεν εφαρµόζονταν. Η κατάσταση τελευταία έχει βελτιωθεί. Η ευθύνη βαρύνει κυρίως 

τη διοίκηση. ∆εν µπορεί όµως έτσι να ανακοπεί η κυριαρχία του αυθαίρετου και να 

γίνει σεβαστή η νοµιµότητα. 

Ουδέποτε κατεδαφίστηκε οποιοδήποτε σηµαντικό αυθαίρετο. Ούτε βεβαίως 

αφαιρέθηκε η άδεια άσκησης επαγγέλµατος µηχανικών, ούτε ασκήθηκαν ποινικές 

διώξεις κατά συµβολαιογράφων ή δικηγόρων κλπ. για τη σύµπραξή τους σε 

παράνοµες συµβάσεις. 

Θεωρώ γενικώς ότι εξακολουθούν να ισχύουν τα προλεγόµενα της πρώτης 

έκδοσης του βιβλίου µου (βλ. παρακάτω).  

Το νοµοθετικό χάος του δικαίου της πολεοδοµίας –όπως γράφω και στον 

πρόλογο της α´ έκδοσης- είναι σχεδόν αδύνατο να το «δαµάσει» κανείς, για να 

µπορεί να επεξεργασθεί συστηµατικά µε επιστηµονική πληρότητα τµήµατα της ύλης 

του. 

Επαινετή προσπάθεια αποτελεί το πρ. διάταγµα 14/27.7.1999, ο «Κώδικας 

Βασικής Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας», ο οποίος όµως δεν περιέλαβε, δυστυχώς, και 

τις διατάξεις του βασικού νοµοθετήµατος 2508/1997. Από τότε έχουν εκδοθεί 
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σηµαντικά πολεοδοµικά νοµοθετήµατα και πρέπει επειγόντως να επεκταθεί µέχρι τις 

µέρες µας η Κωδικοποίηση, για να µη µείνει χωρίς συνέχεια η δύσκολη αλλά 

ελπιδοφόρα αρχή.  

Με τη δεύτερη έκδοση του βιβλίου µου αυτού, γνωρίζοντας τις δυσχέρειες, 

επιχειρώ να προσφέρω τη συνδροµή µου σ’ αυτούς που προσπαθούν να 

εφαρµόσουν την ισχύουσα νοµοθεσία, µε ένα βοήθηµα ενισχυµένο κατά το δυνατόν 

µε παραποµπές στη νοµολογία και τη θεωρία.  

Φοβούµαι πως µικρή θα είναι η προσφορά µου, εκτός των άλλων και διότι 

συνεχώς ανανεώνεται το κανονιστικό πλαίσιο του οικιστικού σχεδιασµού. 

Νιώθω όµως την ανάγκη, από τώρα, να ζητήσω την κατανόηση των 

αναγνωστών, για τις ελλείψεις και τις αδυναµίες του έργου. Η προσπάθειά µου είναι 

καρπός των περιορισµένων χρονικών περιθωρίων που έχει στη διάθεσή του ο «εν 

ενεργεία» δικηγόρος. 

Ευχαριστώ όσους βοήθησαν για την έκδοση αυτή και ιδιαίτερα το δικηγόρο 

Γιάννη Χοροµίδη, τη γραµµατέα µου κ. Πηνελόπη Κουρτίδου και το συνάδελφο κ. 

Νίκο Αποστολάκη, που ανέλαβε την τυπογραφική επιµέλεια της έκδοσης. 
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