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                                                 ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΑΤ 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι,
 
Το Δ.Σ. θα ήθελε να υπενθυμίσει τα ακόλουθα: 
 
Η Ελληνική Νομοθεσία, όπως και η νομοθεσία όλων των Ευρωπαϊκών χωρών, απαγορεύει ρητά την ελεύθερη κατασκήνωση. 
 
Όπως γνωρίζετε, για τα αυτοκινούμενα, ως ελεύθερη κατασκήνωση νοείται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και τέντας,  σύμφωνα με
-- την εισηγητική έκθεση για τον Νόμο  4403/2016 (μπορείτε να την διαβάσετε εδώ https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/p-enokat-eis-synoliko.pdf  
-- και με ερμηνευτική εγκύκλιο της αστυνομίας , η οποία βρίσκεται στον ιστότοπο της ΕΛΑΤ στην διεύθυνση http://www.motorhomeclub.gr/images/nomothesia/370401242-%CE%9D-4403-2016-%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%98%CE%9C%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97-%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97.pdf
 
Αναλυτικά, σύμφωνα με την  παράγραφο 18 του άρθρου 7 του Νόμου 4276 του 2014 ο οποίος τροποποιήθηκε  και αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 5 του άρθρου 31 του Νόμου 4403/7-7-2016 που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ΦΕΚ 125, τεύχος Α, 7/7/16 “απαγορεύεται η εγκατάσταση αυτοκινουμένων, όπως και σκηνών, ρυμουλκουμένων και ημι-ρυμουλκουμένων τροχόσπιτων,  σε αρχαιολογικούς χώρους, αιγιαλούς, παραλίες, παρυφές δημόσιων δασών και εν γένει κοινόχρηστους χώρους”.  Ως κοινόχρηστοι χώροι νοούνται οι πλατείες, τα πάρκα κλπ. αλλά όχι οι δρόμοι.  Απαγορεύεται επίσης βάσει αυτής της νομοθεσίας “η φιλοξενία πέραν του ενός τροχόσπιτου (όχι αυτοκινούμενου) από καταστηματάρχες ή ιδιώτες” . Η παράβαση τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 3 μήνες ή με επιβολή προστίμου 300 ευρώ ανά άτομο ή ανά όχημα.  Επίσης το Άρθρο 34 παράγραφος 4 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ορίζει ότι “στις κατοικημένες περιοχές απαγορεύεται η στάθμευση φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους πάνω από 3,5 τόνους, λεωφορείων, μηχανημάτων έργων, αγροτικών μηχανημάτων, ρυμουλκούμενων, τροχόσπιτων και σκαφών, πέραν από 24 συνεχείς ώρες”. Από την απλή ανάγνωση προκύπτει ότι ο ΚΟΚ δεν απαγορεύει την στάθμευση αυτοκινουμένων, πάνω ή κάτω από 3,5 τόνους, σε ”κατοικημένες περιοχές”. 
 
Συμπερασματικά λοιπόν, η στάθμευση των αυτοκινουμένων επιτρέπεται παντού όπου επιτρέπεται η στάθμευση για τα Ι.Χ. οχήματα, δηλ. όπου δεν υπάρχει σχετική απαγορευτική πινακίδα. Απαγορεύεται ρητά όμως η εγκατάσταση, ήτοι το ελεύθερο κάμπινγκ, όπως περιγράφεται στην εισηγητική έκθεση. Σημειωτέον ότι ούτε ο νόμος, ούτε η  εισηγητική έκθεση, ούτε και η ερμηνευτική εγκύκλιος της αστυνομίας κάνουν μνεία περί πολυήμερης παραμονής  συνδυαστικά με την ανάπτυξη τέντας και τραπεζοκαθισμάτων, που σημαίνει  πρακτικά ότι από την πρώτη στιγμή που προκύπτει ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και τέντας μπορεί να δεχτούμε καταγγελία.  
 
Σε σχέση με τις εκδρομές μας, θα θέλαμε να τονίσουμε, ότι κανένας Δήμος και καμία Αρχή (Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, Λιμεναρχείο, κ.α.) δεν δίνουν και δεν μπορούν να μας δώσουν άδεια παραχώρησης οιουδήποτε χώρου, η οποία άδεια να επιτρέπει το ελεύθερο κάμπινγκ, δηλ. την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων  και τέντας, γιατί απλά όπως προαναφέρθηκε, θα παραβιαζόταν η νομοθεσία.  Γι΄αυτό όταν διοργανώνεται μία εκδρομή, το Δ.Σ. ζητάει   παραχώρηση χώρου για  “στάθμευση και παραμονή”  των αυτοκινουμένων.  
 
Θα θέλαμε λοιπόν να παροτρύνουμε όλα τα μέλη της ΕΛΑΤ,  ιδιαίτερα στις καλοκαιρινές εκδρομές μας,  που τα κάμπινγκ είναι ανοιχτά και υπάρχει το ενδεχόμενο να υποβάλλουν καταγγελίες εναντίον μας,  να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί είτε είμαστε σε ομαδική είτε σε ατομική  εκδρομή.  
 
Παρ΄όλα αυτά το Δ.Σ .έχει αναλάβει να διερευνήσει πρωτοβουλίες για πιθανή διέξοδο από το παραπάνω πρόβλημα.   
 
Καλό Καλοκαίρι σε όλους μας 


