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ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΘΕΜΑ: Απάντηση στην από 31-01-2022 με αριθμό 2764 Ερώτηση των Βουλευτών
κ.κ. Ν. ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΥ, Σ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ και Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΥ.
Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου και σε ό,τι μας αφορά,
σας γνωρίζουμε ότι η αρμοδιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 27 παρ. 3 του ν. 1577/ 1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (Φ.Ε.Κ. Α’ - 210), ως
ισχύει, έγκειται στον αυτεπάγγελτο έλεγχο των οικοδομικών εργασιών, τη διακοπή των
δομικών εργασιών ύστερα από σχετική ενημέρωση της οικείας Πολεοδομικής Αρχής, καθώς
και την υποχρέωση συνδρομής σ’ αυτή κατά την εφαρμογή των μέτρων για την αυθαίρετη
δόμηση.
Στην κατεύθυνση αυτή επισημαίνεται ότι, πλέον των αμιγώς αστυνομικών δράσεων
για την πρόληψη και αποτροπή της εν λόγω μορφής παραβατικότητας, οι περιφερειακές
αστυνομικές Υπηρεσίες βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με τις αντίστοιχες Υπηρεσίες των
αρμόδιων Φορέων και Αρχών. Σε κάθε δε περίπτωση εκδήλωσης έκνομων συμπεριφορών
ατόμων ή ομάδων προσώπων που πραγματώνουν την αντικειμενική υπόσταση αξιόποινης
πράξης, οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας εκδηλώνουν κάθε επιβαλλόμενη υπηρεσιακή
και δικονομική ενέργεια, ενημερώνοντας ταυτόχρονα αρμόδιο λειτουργό της οικείας
Εισαγγελικής Αρχής, υπό τις κατευθύνσεις και τις εντολές του οποίου ενεργούν.
Σε ό,τι ειδικότερα αφορά στο διαλαμβανόμενο στην εν θέματι Ερώτηση ζήτημα,
σημειώνεται ότι από την αρμόδια αστυνομική Υπηρεσία [Αστυνομικό Τμήμα (Α.Τ.) Νότιας
Ρόδου] -σε συνεργασία με τους συναρμόδιους Φορείς- εκδηλώνονται όλες οι προβλεπόμενες
υπηρεσιακές και δικονομικές ενέργειες αρμοδιότητας της, με παράλληλη ενημέρωση της
οικείας Εισαγγελικής Αρχής. Επιπρόσθετα, η ως άνω αστυνομική Υπηρεσία -σύμφωνα με τις
εντολές του Διευθυντή της Α’ Διεύθυνσης Αστυνομίας (Δ.Α.) Δωδεκανήσου- κατάρτισε και
υλοποιεί προσαρμοσμένο σχέδιο αποτροπής συνέχισης και ενδεχόμενης αποπεράτωσης του
έργου, μέσω της φύλαξης και της επιτήρησης του υπόψη σημείου.
Στο πλαίσιο αυτό, κατά το χρονικό διάστημα από 18-02-2021 (υποβολή πρώτης
καταγγελίας) έως 08-08-2021, σχηματίσθηκαν από το εν λόγω Α.Τ. δώδεκα (12)
προανακριτικές δικογραφίες και συνελήφθησαν δύο (2) άτομα στο πλαίσιο της αυτόφωρης
διαδικασίας, ενώ για μία εξ αυτών -κατόπιν σχετικής παραγγελίας της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών Ρόδου- διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση, η οποία ολοκληρωθείσα
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υποβλήθηκε αρμοδίως. Για τις προαναφερόμενες περιπτώσεις ενημερώθηκαν παράλληλα και
οι καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες (Πολεοδομία Ρόδου, Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσου,
Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου, Δημόσια Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ρόδου,
Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Ρόδου, Λιμενικό Τμήμα
Λίνδου), για τις δικές τους κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειες.
Ωστόσο, οι εργασίες ανέγερσης της εν λόγω κατασκευής είχαν διακοπεί μετά την
ολοκλήρωση της τελευταίας εκ των ως άνω δικογραφιών (την 08-08-2021), ενώ παράλληλα
εκδόθηκαν σχετικά πρωτοκόλλα κατεδάφισης, για την εκτέλεση των οποίων οι αρμόδιες
υφιστάμενες Υπηρεσίες θα παράσχουν, στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, κάθε νόμιμα
αιτούμενη συνδρομή προς την καθ’ ύλην αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου [παρ. 6
άρθρο 27 του ν. 2971/ 2001 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 285)]. Διευκρινίζεται ακόμα ότι υφίστατο αναστολή
της εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής, μέχρι την 31-10-2021,
για κάθε είδους έργα που υφίστανται κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του νόμου και τα οποία
κατασκευάσθηκαν, μεταξύ άλλων, στον αιγιαλό χωρίς να υπάρχει απόφαση της παραχώρησης
της χρήσης αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 247 του ν. 4782/ 2021 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 36).
Ενόψει της αδιάλειπτης επιτήρησης της υπόψη κατασκευής και μετά τη διαπίστωση
ύπαρξης δομικών υλικών παρακείμενων αυτής, με εντολή του Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Ρόδου, το σημείο φυλασσόταν από στατικές δυνάμεις του Α.Τ. Νότιας Ρόδου, κατά το
χρονικό διάστημα από 11-10 έως και 26-11-2021, οπότε και με την απομάκρυνση των υλικών
συνεχίστηκε η επιτήρηση του χώρου από τις διατιθέμενες εποχούμενες περιπολίες της ιδίας
Υπηρεσίας. Προς επίτευξη του ανωτέρω σχεδιασμού, το εν λόγω Α.Τ. ενισχύθηκε με
συνολικά έξι (6) αστυνομικούς, κατά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο έτους 2021, ενώ
αξιοσημείωτη τυγχάνει και η δραστηριοποίηση, σε τακτική βάση, της Ομάδας Πρόληψης και
Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) στην εν λόγω περιοχή.
Τονίζεται δε ότι κάθε φορά που περιέρχονταν σε γνώση των αστυνομικών
Υπηρεσιών πληροφορίες για επικείμενη συνέχιση των εργασιών, πραγματοποιούνταν μικρής
κλίμακας επιχειρήσεις, είτε σε συνεργασία με την Ο.Π.Κ.Ε. ή με δυνάμεις του αρμόδιου
Αστυνομικού Τμήματος, -αλλά και αιφνιδιαστικές επιχειρήσεις- για τη διαπίστωση τυχόν
ύπαρξης εργατών ή προόδου της κατασκευής.
Στο πλαίσιο αυτό, κατά το χρονικό διάστημα από 20-11-2021 έως και 09-02-2022,
υποβλήθηκαν από το ανωτέρω Α.Τ. οκτώ (8) μηνύσεις στην οικεία Εισαγγελική Αρχή, σε μία
εκ των οποίων, την 16-01-2022, συνελήφθησαν επτά (7) άτομα που απασχολούνταν ως
εργάτες, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και, με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους
δικογραφία, οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, ενώ παράλληλα τους
επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις και ενημερώθηκαν όλες οι συναρμόδιες
Υπηρεσίες. Επιπλέον, το Α.Τ. Νότιας Ρόδου, κατόπιν ενημέρωσης της οικείας Εισαγγελικής
Αρχής και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, υπέβαλλε μήνυση
κατά αγνώστων δραστών και προέβη στην αφαίρεση -τηρουμένης της προβλεπόμενης
διαδικασίας- κάμερας κλειστού κυκλώματος, η οποία βρισκόταν προσαρμοσμένη σε
εγκαταλελειμμένο κτίσμα και στραμμένη προς το έργο.
Υπογραμμίζεται ότι τα ανωτέρω πρωτόκολλα κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών
που υφίστανται στην παραλία Γλύστρα της νήσου Ρόδου, μέχρι την 09-02-2022, δεν είχαν
εκτελεστεί, πλην όμως, οι αστυνομικές Υπηρεσίες τυγχάνουν αναρμόδιες ως προς τη μη
εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων.
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Πέραν των ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι για τη διασφάλιση του υψηλότερου δυνατού
επιπέδου απόδοσης των αστυνομικών Υπηρεσιών, το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
καταβάλλει προσπάθειες για την πλέον επαρκή στελέχωση αυτών με ανθρώπινο δυναμικό,
αξιοποιώντας όλες τις παρεχόμενες δυνατότητες που προκύπτουν από την ορθολογική
κατανομή της συνολικής δύναμης του Σώματος, σε συνάρτηση με τις ειδικές προβλέψεις του
κανονισμού που διέπει τις μεταθέσεις και τις εν γένει μετακινήσεις του ένστολου προσωπικού.
Ειδικότερα, ως προς τη στελέχωση της Α’ Δ.Α. Δωδεκανήσου και των υφιστάμενων
αυτής Υπηρεσιών, σημειώνεται ότι πέραν των πραγματοποιηθεισών, εντός του έτους 2021,
λοιπών τοποθετήσεων - μετακινήσεων, έχει ήδη ληφθεί μέριμνα για την περαιτέρω ενίσχυσή
της κατά τις τακτικές μεταθέσεις του τρέχοντος έτους [προκήρυξη δεκαέξι (16) θέσεων
διαφόρων βαθμών]. Επίσης, σύμφωνα με τα άρθρα 19 του π.δ/τος 100/ 2003 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 94)
και 15 του π.δ/τος 211/ 2005 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 254) ως ισχύουν, παρέχεται η δυνατότητα στον
Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Νοτίου Αιγαίου, καθώς και τον Διευθυντή της
ανωτέρω Διεύθυνσης, να αποσπούν το προσωπικό τους μέχρι τον βαθμό του Αστυνόμου Α’,
ανάλογα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες.
Στο ως άνω πλαίσιο, το Α.Τ. Νότιας Ρόδου ενισχύθηκε με τρεις (3) αστυνομικούς
κατά τις τακτικές μεταθέσεις έτους 2021 καθώς και με την από 01-02-2022 τρίμηνη
απόσπαση ενός (01) ακόμη αστυνομικού.
Τέλος, υπογραμμίζεται ότι η δραστηριοποίηση των αρμόδιων Υπηρεσιών της
Ελληνικής Αστυνομίας στην εν λόγω περιοχή της Ρόδου συνεχίζεται συστηματικά και με
αμείωτη ένταση, με στόχο την πρόληψη των όποιων τυχόν έκνομων ενεργειών και την
αναβάθμιση, όπου απαιτείται, του επιπέδου των λαμβανόμενων μέτρων, πάντα σε συνάρτηση
με τις χρονικές και τοπικές απαιτήσεις και ανάγκες, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο συνεχούς
αξιολόγησης και εκτίμησης.
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