
 

 

 

     

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς:  την Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών 

  Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

  τον Υπουργό Εσωτερικών 

 

Θέμα: «Εγκαταλειμμένα κτήρια στον παραδοσιακό οικισμό Παροικιάς» 

 

Ο Σύλλογος Παραδοσιακού Οικισμού Παροικιάς με ανακοίνωσή του στα τοπικά ΜΜΕ εκφράζει 

τον προβληματισμό του για τα εγκαταλελειμμένα σπίτια που βρίσκονται στον οικισμό και τα 

οποία εκτός από εστίες ρύπανσης ενέχουν τον κίνδυνο να καταρρεύσει τμήμα τους σε 

περίπτωση πχ σεισμού.  

Μάλιστα ο Σύλλογος σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου, μολονότι δεν έχει καμία εκτελεστική 

δύναμη, έχει προτείνει τον καθαρισμό και την άρση της επικινδυνότητας ενός παλιού 

καταστήματος στην αγορά, μοναδικής αρχιτεκτονικής αξίας, αλλά κάνει λόγο και για την 

εξαντλητική γραφειοκρατία που υπάρχει, εξαιτίας της οποίας και η όποια πρόθεση 

αποκατάστασης των κτηρίων από τους ιδιοκτήτες τους εγκαταλείπεται.  

Με τον νόμο (ΦΕΚ 594Δ/78) που κήρυξε τους οικισμούς παραδοσιακούς, έγινε υποχρεωτική η 

διατήρηση της μορφής τους. Οι όροι δόμησης που θεσπίστηκαν είχαν ως στόχο την 

διατήρηση και το ανάδειξή τους. Τα τελευταία χρόνια το μεγαλύτερο κομμάτι των κτηρίων 

στους παραδοσιακούς οικισμούς της Πάρου συντηρήθηκε και επισκευάστηκε, αλλά υπάρχουν 

και κτίσματα, σε αρκετούς από τους οικισμούς του νησιού, που είναι είτε σε κακή κατάσταση, 

είτε μισόερειπωμένα, είτε κατεδαφισμένα (ερείπια), λόγω του υψηλού κόστους συντήρησης.  

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο ότι πριν λίγες μόλις ημέρες θρηνήσαμε το χαμό δύο 

νέων παιδιών από κατάρρευση κτηρίου στη Σάμου, 

  

 Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:  

1. Ποια η κατάσταση των παραδοσιακών οικισμών στην Πάρο; 

2. Έχουν καταγραφεί στο κτηματολόγιο οι παραδοσιακοί οικισμοί της Πάρου; 

3. Αν όχι, σε τι συνίσταται η καθυστέρηση καταγραφής τους; 

4. Υπάρχει καταγραφή των εγκαταλελειμμένων κτηρίων στους παραδοσιακούς 

οικισμούς της Πάρου; 
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5. Αν ναι, πόσα εγκαταλελειμμένα κτήρια υπάρχουν και σε τι κατάσταση είναι; 

6. Έχουν εντοπιστεί οι ιδιοκτήτες των εγκαταλελειμμένων κτηρίων και έχει διερευνηθεί 

η πρόθεση αποκατάστασης των κτηρίων; 

7. Υπάρχει πρόβλεψη για διευκόλυνση των διαδικασιών και οικονομική ενίσχυση των 

ιδιοκτητών που επιθυμούν την αποκατάσταση των κτηρίων; 

8. Για όσα εγκαταλελειμμένα κτήρια δεν υπάρχουν ιδιοκτήτες, ποια η μέριμνα για τον 

καθαρισμό και τον έλεγχο της στατικότητάς τους; 

9. Για τα κτήρια που συνιστούν εστίες μόλυνσης, υπάρχει πρόβλεψη για τον καθαρισμό 

τους είτε από τους ιδιοκτήτες τους (ή επιβολής προστίμων σε περίπτωση άρνησης) 

είτε από το Δήμο; 

10. Δεδομένης της τελευταίας τραγωδίας στη Σάμο, προβλέπεται η επιδότηση για τον 

έλεγχο της στατικότητας και την αποκατάσταση των παραδοσιακών οικισμών από 

εγχώριους ή διεθνείς πόρους, όταν οι ιδιοκτήτες δεν έχουν τη δυνατότητα ή τα 

κτήρια είναι εγκαταλελειμμένα; 

 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




