
 

Αθήνα, 27 Μαΐου 2021 

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων 

Προς τους κ.κ. Υπουργούς 

(α) Εσωτερικών,  (β) Παιδείας και Θρησκευμάτων,  (γ) Προστασίας του Πολίτη, 
(δ) Περιβάλλοντος και Ενέργειας, (ε) Υποδομών και Μεταφορών, (στ) Πολιτισμού 

και Αθλητισμού 
 

Θέμα: Παράνομη απαγόρευση δημόσιας χρήσης  Επαρχιακής Οδού στο 
Ακρωτήρι Χανίων 

Τον Απρίλιο του 2021, η Ι.Μ Γουβερνέτου προχώρησε στο κλείσιμο της Επαρχιακής Οδού Ε.Ο 

38  με την ανέγερση τοιχίου και την τοποθέτηση μεταλλικής πόρτας, παρακωλύοντας την 

κυκλοφορία των οχημάτων, εμποδίζοντας την ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση των 

πολιτών στη Μονή, αλλά και στη πεζοπορική διαδρομή «Γουβερνέτο – Σταυρός», 

τοποθετώντας μάλιστα πινακίδα σήμανσης με την επιγραφή «Προσοχή δεν επιτρέπεται η 

διέλευση λεωφορείων χωρίς την άδεια της Μονής. Ο δρόμος είναι ιδιωτικός». 

Σε ανακοίνωση της, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στον τοπικό και εθνικό τύπο, η Ι.Μ Γουβερνέτου 

επικαλείται - μεταξύ άλλων - τον κίνδυνο διασποράς του SARS Covid-19, αιτιολογώντας - με 

ένα μέτρο που διέπεται από την αρχή της προσωρινότητας -  τον παράνομο και μόνιμο 

αποκλεισμό διέλευσης οχημάτων και πεζών από την Επαρχιακή Οδό.  

Στις ως άνω ενέργειες της Ι.Μ Γουβερνέτου, αντέδρασε τόσο η τοπική κοινωνία, όσο και 

ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο των Προέδρων των Κοινοτήτων της Δ.Ε Ακρωτηρίου, το 

οποίο εξέδωσε το με υπ’αριθμ. 86/2021 Ψήφισμα, το οποίο και διαβίβασε αρμοδίως στον 

Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, προκειμένου να συζητηθεί κατά την 22.4.2021 συνεδρίαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου της Κρήτης. 

Στην απο 9.4.2021 επιστολή της, που δημοσιεύτηκε στον τοπικό τύπο, η Ι.Μ Γουβερνέτου 

αναφέρει μεταξύ άλλων, ότι η κατασκευή πορταρικίου έχει εγκριθεί από την Αντιπεριφέρεια 

Χανίων και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων και ότι η απόφαση για την κατασκευή της είχε 

ληφθεί πολύ καιρό πριν, για λόγους και μόνο αποτροπής και αποφυγής τέλεσης έκνομων 

ενεργειών. 

Τέλος, αναφορικά με τον χαρακτηρισμό του δρόμου ως Επαρχιακής Οδού, η Ι.Μ Γουβερνέτου 

δήλωσε ότι είναι ένα “γεγονός που παντελώς αγνοούσαμε”, αμφισβητώντας ευθέως τους 

νόμους του κράτους και τονίζοντας εμφατικά στην σχετική ανακοίνωση της, ότι “ουδέποτε 

έγιναν έργα συντήρησης του οδικού δικτύου από δημόσια φορέα και ούτε όμως 

αμφισβητήθηκε η κυριότητα τη Μονής επ’ αυτού”. 

 

Δεδομένου ότι: 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

6886

Αριθμ. Πρωτ. Αίτησ. Κατ. Εγγράφων:

618

Ημερομ. Κατάθεσης:

27/5/2021



(α) Με ομόφωνη Γνωμοδότηση το ΤΣΚ ενέκρινε στις 22.6.2020 την από 11.2.2020 μελέτη της 

Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Κυρίας των Αγγέλων Γουβερνέτου, για την 

“κατασκευή πορτορακίου και διαμόρφωσης χώρου στάθμευσης”, 

(β) Σύμφωνα με το Ν. 3155/1955 (ΦΕΚ 63/Α/1955) και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία, οι οδοί 

της χώρας διακρίνονται σε εθνικές, επαρχιακές και δημοτικές ή κοινοτικές. Και η αρμοδιότητα 

επί των επαρχιακών οδών ανήκει στην Περιφέρεια,  

(γ)  Σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 2969/1999), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, για την εγκατάσταση μέσων σήμανσης , «όποιος έχει κατά τον παρόντα Κώδικα 

αρμοδιότητες ή την εξουσία επί του πράγματος, επί του οποίου διεξάγεται δημόσια 

κυκλοφορία, υποχρεούται να λαμβάνει κάθε μέτρο, ώστε από τη δημόσια κυκλοφορία να μη 

δημιουργείται κίνδυνος ή ζημιά τρίτων προσώπων ή άλλων έννομων αγαθών». Καθώς επίσης 

ότι, «η κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση των οδών εκτελείται μόνο κατόπιν σχετικής 

μελέτης. Αρμόδιοι φορείς για την εκπόνηση έγκρισης μελετών εφαρμογής (...) και την 

εγκατάσταση και συντήρηση της σήμανσης αυτής είναι είτε η Γ.Γ Δημοσίων Έργων του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, είτε οι υπηρεσίες της 

Περιφέρειας, είτε οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης που τις συντηρούν κατά 

περίπτωση»,  

(δ) Σύμφωνα επίσης με την Υ.Α 151344/165/2017 (ΦΕΚ 206/Β/2017) «Τα ορειβατικά 

πεζοπορικά μονοπάτια εξυπηρετούν τη δασική αναψυχή, τον ορεινό τουρισμό (....), την 

προσέγγιση δύσβατων περιοχών ή σημείων της υπαίθρου (...) και ταυτόχρονα συμβάλλουν 

στην προβολή της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και στην ευαισθητοποίηση των 

πολιτών για την καλύτερη προστασία τους». 

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί: 

1. Συνιστά ή όχι η συγκεκριμένη ενέργεια της Ι.Μ. Γουβερνέτου επικίνδυνη παρέμβαση 

στην οδική συγκοινωνία και ποιά τα αρμόδια όργανα για την διαπίστωση τυχόν 

παραβίασης της νομοθεσίας; 

2. Ορίζει ρητώς ή όχι η με αριθμ. πρωτ 11627/2018 και με ημερομηνία έκδοσης 1.3.2019 

Πράξη Χαρακτηρισμού της έκτασης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης 

(Γενική Δ/νση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων κ.α),  την οποία αιτήθηκε η Ι.Μ 

Γουβερνέτου, ότι δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης εμπράγματων δικαιωμάτων; 

3. Σε ποιες ενέργειες έχουν ήδη προβεί μετά τις δημόσιες καταγγελίες των κατοίκων και 
των τοπικών αρχών ή σκοπεύουν άμεσα να προβούν οι αρμόδιες αρχές, προκειμένου να  
αποτραπεί ο περαιτέρω αποκλεισμός της Επαρχιακής Οδού και να αποκατασταθεί η 
κυκλοφορία των οχημάτων και των πολιτών; 

4. Παραβιάζεται ή όχι ο κανόνας περί του ανεμπόδιστου της κοινής χρήσης για τα 
κοινόχρηστα πράγματα, τα οποία δεν μπορούν να παραχωρηθούν προς ιδιαίτερη 
χρήση, παρά μόνο εφόσον από την παραχώρηση δεν παρεμποδίζεται κατ’ οιονδήποτε 
τρόπο η κοινή χρήση του πράγματος; 

5. Περιορίζει και εμποδίζει ή όχι η ως άνω αναφερόμενη έκνομη ενέργεια της Ι.Μ 
Γουβερνέτου, το δικαίωμα κοινής χρήσης των κοινόχρηστων πραγμάτων και των 
περιβαλλοντικών αγαθών; 
 
 
 



Αιτούμαι την κατάθεση των παρακάτω εγγράφων: 

1. Την από 11.2.2020 (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΧΑ/ΤΒΜΑΜ/73710/50740/790/175/11-

02-2020) αίτηση της Ιεράς Πατριαρχικής & Σταυροπηγιακής Μονής Κυρίας των 

Αγγέλων Γουβερνέτου αίτηση προς την Εφορία Αρχαιοτήτων Χανίων, μαζί με τη 

μελέτη. Καθώς και την από 7.4.2020 εισήγηση προς το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων 

Κρήτης (ΤΣΜΚ) και την από 22.6.2020 Γνωμοδότηση του ΤΣΜΚ. 

2. Την από 22.4.2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Κρήτης επί του 

διαβιβασθέντος σε αυτό υπ’αριθμ. 86/21.4.2021 ως άνω αναφερόμενου Ψηφίσματος. 

3. Την σχετική άδεια από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και τη 

Γνώμη του Συμβουλίου, με την οποία εγκρίνεται η τοποθέτηση πινακίδας πλησίον 

ιστορικού τόπου, βυζαντινού και μεταβυζαντινού μνημείου. 

4. Την απόφαση του Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου, με την οποία 

εγκρίνονται τα μέτρα ρύθμισης για την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας επί της 

εν θέματι Επαρχιακής Οδού Ε.Ο 38, καθώς και τη διαβίβαση της απόφασης αυτής - 

όπως προβλέπεται - στην Ελληνική Αστυνομία, το ΕΚΑΒ, την Πυροσβεστική 

Υπηρεσία και τους φορείς Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.  

5. Τις αποφάσεις έγκρισης οικοδομικών άδειων από την υπηρεσία της πολεοδομίας για την 

κατασκευή των τοιχίων και για της καγκελόπορτας, 

 

 

 

 

Ο ερωτών βουλευτής 

 

Κρίτων Αρσένης 

 

 




