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Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο
Βουλευτής κ. Γιάννης Μανιάτης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με την παρ. 18 του άρθρου 7 του Ν. 4276/2014 (Α’ 155), όπως αυτή
αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ. 5 του άρθρο 31 του ν. 4403/2016 (Α΄125)
«Απαγορεύεται η εγκατάσταση σκηνών, ρυμουλκούμενων, ημιρυμουλκούμενων και
αυτοκινούμενων τροχόσπιτων σε αρχαιολογικούς χώρους, αιγιαλούς, παραλίες, παρυφές
δημόσιων δασών και εν γένει κοινόχρηστους χώρους, καθώς και η φιλοξενία πέραν του ενός
τροχόσπιτου από καταστηματάρχες ή ιδιώτες».
Η άνω διάταξη του ν. 4403/2016 αντικατέστησε την φράση «Απαγορεύεται η
εγκατάσταση σκηνών ή στάθμευση τροχόσπιτων σε αρχαιολογικούς χώρους, αιγιαλούς,
παραλίες, παρυφές δημόσιων δασών και εν γένει κοινόχρηστους χώρους, καθώς και η φιλοξενία
πέραν του ενός τροχόσπιτου από καταστηματάρχες ή ιδιώτες» με νέα διάταξη, διαγράφοντας τη
λέξη «στάθμευση» και προσθέτοντας τις κατηγορίες τροχόσπιτων στις οποίες εφαρμόζεται η
διάταξη αυτή (ρυμουλκούμενων, ημιρυμουλκούμενων και αυτοκινούμενων τροχόσπιτων). Το
σκεπτικό της διάταξης αυτής αποτυπώνεται στην αιτιολογική έκθεση η οποία -μεταξύ άλλωναναφέρει ότι «με την εισαγόμενη τροποποιητική ρύθμιση καθίσταται πλέον σαφές ότι ο
περιορισμός/ απαγόρευση της διάταξης αφορά -όπως είναι απόλυτα λογικό- μόνο την
εγκατάσταση σε κοινόχρηστους χώρους των κάθε κατηγορίας τροχόσπιτων (αυτοκινούμενων,
ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων) και όχι την απλή προσωρινή στάθμευσή τους». Στη
συνέχεια γράφει ρητά ότι «Δε θα έπρεπε να απαγορεύεται η στάθμευση τροχόσπιτων στους
νόμιμους, σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. χώρους στάθμευσης, εφόσον δεν διαπιστώνεται η ανάπτυξη
στοιχείων, που συνιστούν ελεύθερη κατασκήνωση, όπως π.χ. η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων
και τέντας», οπότε και συνάγεται «εγκατάσταση».
Σε κάθε περίπτωση, σας επισημαίνουμε ότι ο έλεγχος του φαινομένου της ελεύθερης
κατασκήνωσης εμπίπτει στην αρμοδιότητα της εκάστοτε Αστυνομικής ή Λιμενικής Αρχής.
Περαιτέρω, οι αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές της Αργολίδας, αλλά και των υπόλοιπων τεσσάρων
Περιφερειακών Ενοτήτων χωρικής αρμοδιότητας της Π.Υ.Τ. Πελοποννήσου, στο πεδίο ευθύνης
των οποίων εμπίπτει, μεταξύ άλλων, και ο έλεγχος τήρησης της τουριστικής νομοθεσίας [άρθρο
11 παρ.3 εδαφ. ε’ του Ν.4249/2014 (ΦΕΚ Α/73)], δεν έχουν γνωστοποιήσει ή κοινοποιήσει στο
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Υπουργείο μας αποτελέσματα ελέγχου, λειτουργίας παράνομων οργανωμένων κατασκηνώσεων
(κάμπινγκ) ή φαινομένων ελεύθερης κατασκήνωσης.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Τουρισμού συνεργάζεται στενά με τα
συναρμόδια Υπουργεία, τους φορείς, τις περιφερειακές υπηρεσίες και τις Αρχές της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα νομοθετικά μέτρα μέσα από ένα σύγχρονο
ρυθμιστικό πλαίσιο με στόχο την προστασία των δημόσιων και κοινόχρηστων χώρων
(αρχαιολογικούς χώρους, αιγιαλό, παραλίες, παρυφές δημοσίων δασών), την προστασία της
υγιούς τουριστικής επιχειρηματικότητας, την υψηλή ποιότητα και ανταγωνιστικότητα του
τουριστικού προϊόντος και τη βιώσιμη και ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού.
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