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Εκποίηση του Οικοσυστήµατος Ερηµίτη 

στην Κασσιώπη Κέρκυρας 

 

 

 

� Οι γνωµοδοτήσεις του Επιµελητηρίου Περιβάλλοντος και 

Βιωσιµότητος έχουν ως αντικείµενο την επιστηµονική µελέτη της 

βιωσιµότητος της τιθεµένης υπό την κρίση του δηµοσίας πολιτικής ή 

ιδιωτικής αποφάσεως, σύµφωνα µε την Αρχή 18 της ∆ιακηρύξεως 

της Στοκχόλµης περί της Προστασίας του Περιβάλλοντος και της 

Αναπτύξεως (1972). 

 
� Η µελέτη γίνεται µε την µέθοδο των Συστηµάτων Μεγάλης 

Κλίµακος (ΣΜΚ) και συµφώνως προς τις αρχές των Επιστηµών της 

Βιωσιµότητος (∆ίκαιο Βιωσίµου Αναπτύξεως, Επιστήµη Γης-

Περιβαλλοντική Επιστήµη κ.λπ.). 

 
� ∆οθέντος ότι η θεµελιώδης Αρχή της Βιωσιµότητος («Αειφορίας») 

κατοχυρούται τόσο στο ∆ιεθνές ∆ίκαιο όσο και στο Συνταγµατικό 

∆ίκαιο, η κρίση περί της βιωσιµότητος ωρισµένης πολιτικής ή 

αποφάσεως συµπίπτει µε την κρίση περί της νοµιµότητος αυτών. 
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Εκποίηση του Οικοσυστήµατος Ερηµίτη 

στην Κασσιώπη Κέρκυρας 

 

1.  

Ενώπιον του Επιµελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιµότητος φέρεται η από 25 

Μαρτίου 2012 αίτηση της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνος Κέρκυρας1 για τη 

διάσωση του οικοσυστήµατος Ερηµίτη Κερκύρας.  Με την αίτηση αυτή 

ζητείται η γνωµοδότηση του Επιµελητηρίου για τη νοµιµότητα και βιωσιµότητα 

της προκηρύξεως-προσκλήσεως του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας 

του ∆ηµοσίου (ΤΑΙΠΕ∆) προς υποβολή εκδηλώσεως ενδιαφέροντος για την 

αξιοποίηση ακινήτου του ∆ηµοσίου στην περιοχή Κασσιώπης της Νήσου 

Κέρκυρας. 

 
Η ανωτέρω περιοχή περιγράφεται ως δηµοσία έκταση εµβαδού 489.560 

τετραγωνικών µέτρων, η οποία ανήκει στην Κτηµατική Υπηρεσία του ∆ηµοσίου 

(ΚΕ∆)2 και κείται στην θέση Αρταβάνης-Ερηµίτης της περιοχής Αγίου Στεφάνου 

του ∆ήµου Κασσωπαίων Κέρκυρας.  Είναι τµήµα ευρύτερης δασικής εκτάσεως 

εµβαδού δύο εκατοµµυρίων τετραγωνικών µέτρων περίπου, η οποία εκτείνεται 

κατά µήκος της βορειοανατολικής ακτής της Κέρκυρας από τη θέση «Αυλάκι» 

µέχρι τον λιµένα του Αγίου Στεφάνου του ∆ήµου Κασσωπαίων. 

 
Κατά την οικεία περιγραφή, φέρεται ως περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, 

όπου συνυπάρχουν τρία µικρά υγροτοπικά οικοσυστήµατα, τα οποία έχουν 

ελάχιστα επηρεασθεί από την ανθρώπινη δραστηριότητα και διατηρούν στο 

ακέραιο το φυσικό τους κάλλος.  Πρόκειται για τις τρεις λίµνες «Άκολη», 

                                                
1
  Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Κέρκυρας, Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος 

Σινιών, Πολιτιστικός Σύλλογος Κασσιώπης, Αγροτικός Αλιευτικός Σύλλογος ∆ήµου 

Κασσωπαίων ‘Ο Σαµπιέρος’ 
2
  Μεταβιβασθείσα στο ΤΑΙΠΕ∆ µε την ΚΥΑ υπ’ αρ. 202/21.2/7.3.2012, ΦΕΚ 

656Β/7.3.2012) 
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«Βρωµόλιµνη», «Σαβούρα» (Αυλάκι), οι οποίες περικλείονται αµφιθεατρικά από 

παράκτια θαλάσσια ζώνη και τον ορεινό όγκο του Ερηµίτη. 

Μαζί µε την Λιµνοθάλασσα «Αντινιώτη» που ευρίσκεται λίγο βορειότερα, και τη 

Λιµνοθάλασσα του «Βουθρωτού» που ευρίσκεται στις απέναντι αλβανικές 

ακτές, σχηµατίζουν ενιαίο σύνολο, λίαν σηµαντικό για τη µεταναστευτική 

πανίδα, ιδιαιτέρως δε την ορνιθοπανίδα.  Κάθε χρόνο πλήθος πτηνών 

χρησιµοποιούν αυτούς τους υγροτόπους για τις µεταναστευτικές τους ανάγκες 

(τροφή, ξεκούραση κ.λπ.).   

Οι ανωτέρω περιοχές αποτελούν σηµαντικούς υγροβιότοπους για όλη την 

Κέρκυρα, διότι, µεταξύ άλλων, χαρακτηρίζονται από την µόνη παρουσία του 

θηλαστικού «Βίδρα», που προέρχεται από τους υγροτόπους των απέναντι 

αλβανικών ακτών και έχει πλήρως προσαρµοσθεί στην περιοχή.  Η συνεχής 

παρουσία του στην περιοχή αποτελεί βιολογικό δείκτη καθαρών υδάτων, 

επάρκειας τροφής και ελλείψεως ενοχλήσεων από την µέχρι σήµερα ανθρώπινη 

παρουσία. 

 

2.  

Η παρούσα υπόθεση γεννά µείζονα ζητήµατα, τα οποία βαίνουν πέραν των 

θεµάτων εκτελεστότητος και νοµιµότητος της ανωτέρω προσκλήσεως 

εκδηλώσεως ενδιαφέροντος και αφορούν την συνταγµατικότητα των διατάξεων 

του Ν. 3896/2011, µε τις οποίες ιδρύεται το «Ταµείο Αξιοποίησης 

Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου Α.Ε.» (Ταµείο) και καθορίζονται η 

λειτουργία και αρµοδιότητές του.   

 
Ειδικότερα, µε το άρθρο 1 του νόµου αυτού, «Συνιστάται ανώνυµη εταιρεία µε 

την επωνυµία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (Ταµείο).  Το Ταµείο έχει αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίηση 

περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής περιουσίας του ∆ηµοσίου, καθώς και 

περιουσιακών στοιχείων των δηµοσίων επιχειρήσεων των οποίων το µετοχικό 

κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άµεσα ή έµµεσα, στο ∆ηµόσιο ή σε Ν.Π.∆.∆., 
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όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5, σύµφωνα µε τις επικρατούσες 

συνθήκες της αγοράς και µε εγγυήσεις πλήρους  διαφάνειας, προκειµένου να 

επιτευχθούν οι στόχοι των εσόδων. Τα περιουσιακά στοιχεία µεταβιβάζονται 

στο Ταµείο, σύµφωνα µε τις επόµενες διατάξεις.  (2) Το προϊόν αξιοποίησης 

χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την αποπληρωµή του δηµοσίου χρέους της 

χώρας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 17 του επόµενου άρθρου.  

(3) Το Ταµείο λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος, 

σύµφωνα µε τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας, δεν υπάγεται στην 

κατηγορία των οργανισµών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα 

και δεν εφαρµόζονται σε αυτό, καθώς και στις εταιρείες των οποίων το µετοχικό 

κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άµεσα ή έµµεσα, στο Ταµείο, οι διατάξεις που 

διέπουν εταιρείες που ανήκουν άµεσα ή έµµεσα στο ∆ηµόσιο, µε εξαίρεση όσων 

ρητά ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.  (4) Το Ταµείο διέπεται 

από τις διατάξεις της νοµοθεσίας περί ανωνύµων εταιρειών, εκτός εάν ορίζεται 

διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου». 

 
Ο ίδιος νόµος (Κεφάλαιο Β'), επιχειρώντας να «εναρµονίσει» την κοσµογονική 

χωροταξική αλλαγή, που συνεπάγεται η εφαρµογή του, µε τις συνταγµατικές 

απαιτήσεις για ορθολογική µε στόχο την ποιότητα ζωής χωροταξία (άρθρ. 24 

παρ. 2 του Συντάγµατος), καθιερώνει µία καινοφανή διαδικασία, την οποία 

ονοµάζει «πολεοδοµική ωρίµανση και επενδυτική ταυτότητα ∆ηµοσίων 

Ακινήτων». 

 

Το Επιµελητήριο θα προβεί σε έναν γενικό σχολιασµό της ανωτέρω διαδικασίας, 

υποδεικνύοντας ταυτοχρόνως προς τους αιτούντες τις ευκαιρίες που αυτή 

καταλείπει για προσφυγή στον ακυρωτικό δικαστικό έλεγχο. 

 

3.  

Το πρώτο και προέχον ζήτηµα το οποίο γεννάται, ανάγεται στη νοµική φύση 

του Ταµείου, αν δηλ. τούτο αποτελεί νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου 
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(ν.π.ι.δ.) και δη ανώνυµη εταιρεία, όπως ρητώς το χαρακτηρίζει ο ιδρυτικός του 

νόµος, ή αν, παρά ταύτα, εν όψει των παραχωρουµένων σε αυτό 

αρµοδιοτήτων, αποτελεί πράγµατι νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου ή 

πάντως νοµικό πρόσωπο διφυούς χαρακτήρα.  Το ζήτηµα αυτό είναι καίριο, 

διότι από αυτό εξαρτάται ο εκτελεστός ή µη χαρακτήρας των αποφάσεών του 

και κατ’ επέκταση η υπαγωγή του ελέγχου της νοµιµότητος αυτών στα 

διοικητικά ή στα πολιτικά δικαστήρια. 

 
Η απάντηση στο ερώτηµα αυτό πρέπει να αναζητηθεί στη φύση των 

αρµοδιοτήτων του Ταµείου, οι οποίες κατά νόµο συνίστανται στην αξιοποίηση 

της ιδιωτικής περιουσίας του ∆ηµοσίου µε αποκλειστικό σκοπό την αποπληρωµή 

τους δηµοσίου χρέους της Χώρας.  Γεννάται, λοιπόν, αυτοµάτως το ερώτηµα, 

ποία η έννοια του όρου «ιδιωτική περιουσία του ∆ηµοσίου» σύµφωνα 

µε τον Ν. 3896/2011.  Και τούτο διότι, αν µεν ο νοµοθέτης µε τον όρο αυτό 

περιορίζεται στη δηµόσια κτήση µε την έννοια του fiscus, δηλ. σε ακίνητα τα 

οποία δεν σχετίζονται µε θεµελιώδεις δηµόσιες πολιτικές (κυριαρχία, 

βιωσιµότης) ή µε δηµόσιες πολιτικές κοινωνικού κράτους (υγεία, παιδεία, 

πρόνοια), αλλά έχουν περιέλθει στο ∆ηµόσιο ως καθαρώς ιδιωτική του 

περιουσία, (λ.χ. εκ δωρεών, κληρονοµιών, κατασχέσεων κ.ο.κ.) και 

εξυπηρετούν καθαρώς δηµοσιονοµικούς σκοπούς, ζήτηµα δεν γεννάται.  Αν 

όµως ο νόµος, όπως σαφώς προκύπτει από τις επί µέρους διατάξεις του, 

αναφέρεται στο σύνολο της δηµοσίας κτήσεως, τότε γεννάται µείζον 

συνταγµατικό πρόβληµα τόσον ως προς τη φύση του Ταµείου3 όσο και ως 

προς τις δυνατότητες «αξιοποιήσεως» των ακινήτων αυτών.   

 
Όπως προκύπτει από το κείµενο του νόµου αλλά και από τις πρώτες πράξεις 

εφαρµογής του (όπως η υπ’ αρ. 202/21.2/7.3.2012 ΚΥΑ, η οποία αφορά και 

την επίµαχη περιοχή της Κασσιώπης), οι αρµοδιότητες του Ταµείου εκτείνονται 

                                                
3
   © Μαρία Καραµανώφ, «ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ: Βιώσιµο Κράτος 

και ∆ηµόσια Κτήση», Εκδόσεις Κυριακίδη, Αθήνα, 2011. 
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όχι µόνο στην ιδιωτική περιουσία του ∆ηµοσίου, αλλά και σε ακίνητα που 

ανήκουν στην εν στενή εννοία δηµόσια κτήση και δη αποτελούν, όπως στην 

προκειµένη περίπτωση, ουσιώδη στοιχεία του φυσικού και πολιτιστικού 

κεφαλαίου της Χώρας (δάση, ακτές, ευαίσθητα οικοσυστήµατα, τοπία φυσικού 

κάλλους κ.λπ.).  Τα ακίνητα αυτά υπόκεινται, έκαστο ανάλογα µε τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του, σε αυστηρούς περιορισµούς διαχειρίσεως και χρήσεως και 

είναι ανεπίδεκτα εκποιήσεως ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο απαλλοτριώσεως, 

επιτρέπεται δε µόνον η εξαιρετικώς ήπια διαχείριση αυτών ώστε να 

εκπληρώνουν τον φυσικό προορισµό τους, να υπάρχουν δηλ. και να 

λειτουργούν αδιατάρακτα ως οικοσυστήµατα.   

 
Με τα δεδοµένα αυτά, το Ταµείο, οσάκις κινεί την διαδικασία εκποιήσεως των 

ακινήτων αυτών, διαχειρίζεται πράγµατι δηµόσια αγαθά προορισµένα από τη 

φύση τους να εξυπηρετούν τους θεµελιώδεις δηµόσιους σκοπούς της 

προστασίας του περιβάλλοντος και της βιωσιµότητος και όχι το δηµόσιο χρέος.   

Ανεξαρτήτως, εποµένως, από τις επί µέρους ουσιαστικές παρανοµίες των 

πράξεων αυτών, το Ταµείο ενεργεί πάντως κατά τούτο ως φορέας δηµοσίας 

εξουσίας, γεγονός που του προσδίδει διφυή χαρακτήρα4.  Αυτό έχει ως 

                                                
4
  «…Το ΣτΕ, µε πρόσφατες αποφάσεις της Ολοµελείας (ΣτΕ 891/2008 Ολ., ΣτΕ 

1176/2008 Ολ.), δέχεται ότι οι πράξεις της ΕΤΑ που αφορούν την διαχείριση 

ειδικώς των κοινοχρήστων ακινήτων (εν προκειµένω την παραχώρηση ιδιαιτέρων 

δικαιωµάτων επί αιγιαλού) εκδίδονται κατ’ ενάσκηση δηµοσίας εξουσίας και, ως εκ 

τούτου, αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις, έστω και αν η εν λόγω δράση 

αποτελεί µέρος της επιχειρηµατικής δραστηριότητος της εταιρείας και αποβλέπει 

και στην επίτευξη κέρδους.  Η νοµική αυτή κατασκευή περί του διφυούς 

χαρακτήρος της ΕΤΑ κατά την διαχείριση των κοινοχρήστων πραγµάτων ήταν 

αναγκαία και αναπόφευκτη, εφ’ όσον το ∆ικαστήριο εµµένει στο οργανικό κριτήριο, 

προκείµενου οι πράξεις αυτές της ΕΤΑ να υπαχθούν στον ακυρωτικό έλεγχο.  

Αναγκαία λογική συνέπεια της κατασκευής αυτής, κατά την άποψη της 

συγγραφέως, είναι ότι οι πράξεις αυτές είναι µεν εκτελεστές διοικητικές πράξεις, 

είναι όµως εξ ορισµού παράνοµες, ανεξαρτήτως του ειδικότερου περιεχοµένου τους, 

εφ’ όσον έχουν ως αντικείµενο την διαχείριση κοινοχρήστων πραγµάτων εκ µέρους 
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έννοµη συνέπεια ότι όλες οι σχετικές µε τα ανωτέρω ακίνητα πράξεις του 

Ταµείου έχουν τον χαρακτήρα εκτελεστής διοικητικής πράξεως και είναι 

προσβλητές µε αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ και των διοικητικών 

δικαστηρίων κατά περίπτωση.   

 

4.  

Με δεδοµένο ότι οι πράξεις του Ταµείου έχουν εκτελεστό χαρακτήρα, 

εξεταστέα, σε αδρές γραµµές, είναι τα ζητήµατα συνταγµατικότητας τα 

οποία γεννά η εφαρµογή των διατάξεων του νόµου και ιδίως των άρθρων 

11 και επ. αυτού.   

 

Κατ’ αρχάς επισηµαίνεται ότι η κατά το άρθρο 24 του Συντάγµατος 

υπέρτατη επιταγή για αειφόρο ανάπτυξη και βιώσιµο χωροταξικό και 

πολεοδοµικό σχεδιασµό νοθεύεται και, κατά ρητή διάταξη του νόµου, υποχωρεί 

έναντι κριτηρίου άµεσης οικονοµικής αποδοτικότητος για δηµοσιονοµικούς 

σκοπούς.  Τούτο οδηγεί σε πλήρη εξουθένωση και καταστρατήγηση της 

ανωτέρω συνταγµατικής επιταγής µέσω της πλήρους παράκαµψης των 

θεσµοθετηµένων χωροταξικών και πολεοδοµικών σχεδίων.  Έρχεται δε σε 

πλήρη αντίθεση µε την πάγια νοµολογία του ΣτΕ, σύµφωνα µε την οποία 

βασικός στόχος του καθορισµού του καθεστώτος των χρήσεων γης είναι η 

ορθολογική σύνθεση των σκοπών δηµοσίου συµφέροντος, µόνο δε τα όργανα 

τα οποία είναι εντεταγµένα σε αντίστοιχες Κρατικές Υπηρεσίες έχουν 

αρµοδιότητα να προβαίνουν σε χωροταξικό σχεδιασµό (πρβλ. 3037/2008 

Ολοµέλεια ΣτΕ).   

 

Με τα δεδοµένα αυτά, οι αποφάσεις του Ταµείου, οι οποίες σχετίζονται και 

υλοποιούν την διαδικασία αξιοποιήσεως ακινήτων της δηµοσίας κτήσεως που 

                                                                                                                                         

νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε κερδοσκοπικό χαρακτήρα…»  (© Μαρία 

Καραµανώφ, ένθ. ανωτέρω). 
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δεν ανήκουν στο fiscus, όχι απλώς έχουν εκτελεστό χαρακτήρα, αλλά πάσχουν 

πολλαπλή παρανοµία.  Πρώτον, διότι προέρχονται από νοµικό πρόσωπο του 

οποίου η οργάνωση, δοµή και λειτουργία (υπαγωγή σε δίκαιο περί ανωνύµων 

εταιρειών, αναρµοδιότης ως προς την άσκηση χωροταξικής και πολεοδοµικής 

πολιτικής, αποκλειστικός δηµοσιονοµικός σκοπός κ.λπ.) δεν συνάδουν προς 

τους νοµικούς περιορισµούς και εγγυήσεις που απαιτεί η διαχείριση της 

δηµοσίας κτήσεως.  ∆εύτερον, διότι ο νόµος παρέχει στο Ταµείο την εξουσία να 

ενεργεί κατά παράβαση και καταστρατήγηση των συνταγµατικών 

επιταγών του άρθρου 24 και της ισχύουσας χωροταξικής και 

πολεοδοµικής νοµοθεσίας (βλ. ιδίως άρθ.11 παρ.1 του νόµου). 

 

Ειδικότερα επισηµαίνονται επιγραµµατικώς τα εξής: 
 

• Η µελέτη των καθοριζοµένων διά του άρθρου 11 του Ν.3986/2011 

«γενικών χρήσεων γης» για τα προς «αξιοποίηση» δηµόσια ακίνητα, 

καταδεικνύει, ότι πρόκειται πράγµατι περί σχεδίου προσθήκης στο 

υφιστάµενο οικιστικό δίκτυο της χώρας ενός πλήθους µικρών πόλεων µε 

λίαν εντατικές χρήσεις (π.χ. καζίνο, λιµένες, ελικοδρόµια, εµπορικά κέντρα 

κ.λπ.), όχι όµως για την κάλυψη πραγµατικών αναγκών στέγασης του 

πληθυσµού, αλλά για αµιγώς οικονοµικούς λόγους.  Αξίζει να σηµειωθεί, ότι 

το σχέδιο αυτό της ευρείας πολεοδόµησης θα υλοποιηθεί κατά 

παράκαµψη της κειµένης χωροταξικής και πολεοδοµικής 

νοµοθεσίας.  Μάλιστα, όπως σαφώς προκύπτει από τις διατάξεις της 

παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου, το συνταγµατικό κριτήριο για την 

χωροταξική αναδιάρθρωση της χώρας, ήτοι η βάσει γνησίων πολεοδοµικών 

κριτηρίων διασφάλιση των καλύτερων δυνατών όρων διαβίωσης, 

φαλκιδεύεται, εάν όχι αναιρείται, αφού τίθενται «γενικοί κανόνες 

χωροθέτησης», στους οποίους εµφιλοχωρούν κριτήρια, όπως «η 

αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα της επένδυσης».  Αξίζει επίσης να 

σηµειωθεί, ότι µε τις ίδιες διατάξεις παρακάµπτεται, ως ανύπαρκτος, ο 
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περιφερειακός σχεδιασµός, καθώς επιβάλλεται να ληφθούν υπ’ όψιν µόνον 

τα «υφιστάµενα χωροταξικά πλαίσια εθνικού επιπέδου». 

Περαιτέρω, από τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 & 4 του άρθρου 11 του 

Ν. 3986/2011, προκύπτει ότι η επιδιωκόµενη «αξιοποίηση των δηµοσίων 

ακινήτων» απειλεί ευθέως τον πυρήνα του εθνικού φυσικού και 

πολιτιστικού κεφαλαίου. 

Και να µεν στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 11 του Ν. 3896/2011 ορίζεται ότι 

δεν επιτρέπεται η αξιοποίηση ωρισµένων ακινήτων υψίστης οικολογικής και 

πολιτιστικής σηµασίας, πλην όµως οι εξαιρέσεις αυτές περιορίζονται στα 

ελάχιστα, ως γνωστόν, ακίνητα τα οποία έχουν µέχρι σήµερα υπαχθεί σε 

καθεστώς προστασίας, και δεν καταλαµβάνουν το µεγαλύτερο µέρος της 

δηµοσίας κτήσεως, το οποίο δεν έχει µέχρι στιγµής αρµοδίως χαρακτηριστεί 

προστατευτέο, µολονότι έχει τα απαιτούµενα προς τούτο χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατα.   

 

• Οι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 3986/2011 προβλέπουν τον τρόπο µε 

τον οποίο προσδιορίζεται η «επενδυτική ταυτότητα» των προς αξιοποίηση 

ακινήτων, δηλ. τη διαδικασία µε την οποία διαµορφώνεται η 

χρηµατιστηριακή τους αξία5, η οποία και µόνο φαίνεται να ενδιαφέρει 

εν προκειµένω τον νοµοθέτη. 

Κατά τις προβλέψεις του νόµου, η ανωτέρω διαδικασία εκκινεί µε την 

κατάρτιση και έγκριση Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης 

∆ηµοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑ∆Α).  Πρόκειται περί καινοφανούς µέσου 

                                                
5
  Η µελέτη της λεγόµενης υπόθεσης της Μονής Τοπλού, η οποία ήχθη προς κρίση 

ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας (βλ. απόφαση Ολ. ΣτΕ 3920/2010), είναι 

χρήσιµη εν προκειµένω.  Μία περιοχή της Κρήτης, ενταχθείσα στο ευρωπαϊκό 

οικολογικό δίκτυο Natura 2000 (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ), παρεδόθη σε µία αλλοδαπή 

εταιρεία, η οποία ανέλαβε να οικοδοµήσει εκεί ολόκληρη πόλη.  Πριν καν 

αδειοδοτηθεί το επενδυτικό της σχέδιο από τις ελληνικές αρχές, οι µετοχές της 

εταιρείας αυτής είχαν ήδη υπερτιµηθεί στα χρηµατιστήρια! 
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χωροταξικού σχεδιασµού, το οποίο «εµβολίζει» τα προβλεπόµενα από 

τον νόµο 2742/1999 µέσα, χωρίς να είναι σαφής ούτε η µεταξύ τους 

ιεραρχική σχέση, ούτε ο τρόπος µε τον οποίον εναρµονίζονται µε αυτά.  Το 

µόνο που είναι σαφές είναι ότι τα ΕΣΧΑ∆Α υπέρκεινται των κατώτερων 

εργαλείων χωροταξικού σχεδιασµού (ΓΙΊΣ, ΖΟΕ, ΣΧΟΟΑΠ) - βλ. παρ.4 

άρθρ.12.   

 

• Επίσης, είναι ασαφές το επίπεδο, στο οποίο καταρτίζονται τα ΕΣΧΑ∆Α.  

Από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθ. 12, φαίνεται να επιτρέπεται η 

αποσπασµατική τους κατάρτιση, δηλ. για ένα έκαστο των προς 

αξιοποίηση ακινήτων, κάτι που προδήλως αντιβαίνει στις περί χωροταξίας 

απαιτήσεις του Συντάγµατος και καταστρατηγεί την Οδηγία 2001/42/ΕΚ 

σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων.  Όπως ανωτέρω ελέχθη, ο Ν. 

3986/2011, σε συνολική θεώρησή του, επιδιώκει την προσθήκη στο 

υφιστάµενο οικιστικό δίκτυο και στο δίκτυο υποδοµών της χώρας, νέων 

πόλεων και νέων µεταφορικών και βιοµηχανικών υποδοµών.   

Κατά συνέπεια, η εφαρµογή του ΕΣΧΑ∆Α προϋποθέτει την προηγούµενη 

εναρµόνισή του προς τον χωροταξικό προσανατολισµό της χώρας, όπως 

αυτός αποτυπώνεται στα ισχύοντα χωροταξικά σχέδια εθνικού επιπέδου. 

 

• Κατά τις προβλέψεις του νόµου (βλ. άρθρ.12 παρ.3 ), τα ΕΣΧΑ∆Α 

εγκρίνονται µε Προεδρικά ∆ιατάγµατα που εκδίδονται µε πρόταση των 

Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος.  Η διαδικασία έγκρισης κινείται 

κατόπιν αιτήσεως των επενδυτών, οι οποίοι υποβάλλουν στη Γενική 

Γραµµατεία ∆ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών δύο µελέτες 

(βλ. άρθρ. 12 παρ. 2 στοιχ. α & β), ήτοι: 

α) Μελέτη, η οποία τεκµηριώνει «τον βέλτιστο χωρικό προορισµό» του 

ακινήτου, ο οποίος «συνιστά και τη βασική επενδυτική του ταυτότητα», 

kostas
Επισήμανση

kostas
Επισήμανση

kostas
Επισήμανση

kostas
Επισήμανση



 

Εκποίηση του Οικοσυσυστήματος Ερημίτη 

στην Κασσιώπη Κέρκυρας 

 

 

 

 

Σελ: 12 από 15 

Φωκίωνος Νέγρη 82, Τ.Κ. 11361  ΑΘΗΝΑ   ||   Καλλιδρομίου 30,  Τ.Κ.11473   ΑΘΗΝΑ 

Τηλ: 210-3823.850  |  Φαξ: 210-3823.850  |  decleris@environ-sustain.gr  |  www.environ-sustain.gr 

δηλαδή, µελέτη, που υποδεικνύει τον τρόπο επίτευξης της µέγιστης 

δυνατής χρηµατιστηριακής αξίας του ακινήτου, και 

β) Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) της Οδηγίας 

2001/42/ΕΚ. 

Εδώ πρέπει να παρατηρηθούν τα εξής : 

Η Οδηγία 2001/42/ΕΚ επιβάλλει την ενσωµάτωση του 

περιβαλλοντικού κριτηρίου κατά την προετοιµασία σχεδίων και 

προγραµµάτων, που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της.  Η 

ενσωµάτωση του ανωτέρω κριτηρίου, επιτυγχάνεται, κατά τις διατάξεις της 

Οδηγίας, µε την παρεµβολή στη συνολική διεργασία σύλληψης και 

υλοποίησης σχεδίων/προγραµµάτων, ενός σταδίου αµιγούς 

περιβαλλοντικής εκτίµησης, το οποίο προηγείται της τελικής έγκρισής 

τους και τελειούται µε την έκδοση ξεχωριστής, διακριτής εγκριτικής 

πράξης. 

Υπό τα δεδοµένα αυτά, η προβλεπόµενη από τις διατάξεις του άρθ. 12 

διαδικασία έγκρισης των ΕΣΧΑ∆Α αντίκειται στις ρυθµίσεις της Οδηγίας.  

Το ίδιο ισχύει και για τις διατάξεις του στοιχ. β) της παραγρ. 2 του ιδίου 

άρθρου, οι οποίες κάθε άλλο παρά έγκαιρη και πραγµατική ευκαιρία 

προσφέρουν για τις διαβουλεύσεις που επιβάλλει το άρθρο 6 της Οδηγίας.  

Η προθεσµία των 20 ηµερών που τάσσεται για την έκφραση γνώµης σε 

τόσο πολυσύνθετα σχέδια, ισοδυναµεί µε αναίρεση της διαδικασίας 

διαβούλευσης. 

Γενικώς ειπείν, οι εξεταζόµενες ρυθµίσεις υποβιβάζουν την επιβαλλόµενη 

από την Οδηγία σύνθετη διαδικασία περιβαλλοντικής εκτίµησης, από 

διαδικαστική εγγύηση για την επίτευξη του στόχου της Οδηγίας (η υψηλού 

επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος), σε απλό διαδικαστικό τύπο, ο 

οποίος µάλιστα υποχωρεί έναντι του προέχοντος κριτηρίου της οικονοµικής 

αποδοτικότητος. 
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• Παρά το γεγονός ότι πρόκειται, όπως ήδη ελέχθη, περί ιδρύσεως νέων 

πόλεων και υποδοµών, εν τούτοις δεν προβλέπεται ένταξη αυτών στο 

χωροταξικό σχέδιο της ευρύτερης περιοχής.  Υπενθυµίζεται, ότι τούτο, 

κατά το Σύνταγµα και την κειµένη πολεοδοµική νοµοθεσία, αποτελεί 

προϋπόθεση εκ των ων ουκ άνευ.  Αντ’ αυτού, οι διατάξεις του στοιχ. α) 

της παραγρ. 2 του άρθρου 12 προβλέπουν εκπόνηση και υποβολή µελέτης, 

στην οποία «…τεκµηριώνεται µε βάση κριτήρια χωροταξικά, 

περιβαλλοντικά, χρηµατοοικονοµικά και εµπορικά, ο βέλτιστος χωρικός 

προορισµός του ακινήτου, ο οποίος συνιστά και τη βασική επενδυτική του 

ταυτότητα για κάθε µεταγενέστερη πράξη αξιοποίησης».  Πρόκειται για 

διάταξη καταδήλως αντίθετη στο άρθρο 24 παρ. 2 του 

Συντάγµατος, αφού θέτει εκποδών τα γνήσια χωροταξικά και 

πολεοδοµικά κριτήρια τα οποία έχουν προτεραιότητα έναντι πάντων, 

σύµφωνα µε το Σύνταγµα και την παγία νοµολογία του ΣτΕ. 

 

• Τέλος, οι διατάξεις του άρθ. 13 του ν. 3986/2011 προβλέπουν χωροθέτηση 

«του επενδυτικού σχεδίου αξιοποίησης δηµοσίου ακινήτου» µε την έκδοση 

Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η οποία εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως του 

«κυρίου της επένδυσης» και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Με την απόφαση αυτή καθορίζονται ειδικότερα τα έργα και οι 

εγκαταστάσεις που θα ανεγερθούν εντός της εκτάσεως του ΕΣΧΑ∆Α καθώς 

και τα έργα εξωτερικής υποδοµής και εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι 

τους κατά τη διαδικασία του Ν. 1650/1986.  Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις της παρ. 3 του ιδίου άρθρου, η ανωτέρω απόφαση 

ενσωµατώνει τις πράξεις άδειας επέµβασης και αλλαγής χρήσης των δασών 

και δασικών εκτάσεων, καθώς και την προβλεπόµενη από τον αρχαιολογικό 

νόµο έγκριση. 
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Τα έργα εξωτερικής υποδοµής είναι αναπόσπαστα στοιχεία των 

«επενδυτικών σχεδίων», θα έχουν εξ ίσου σηµαντικές, ενδεχοµένως και 

σηµαντικότερες επιπτώσεις από τα εντός των ΕΣΧΑ∆Α έργα και θα 

επηρεάζουν ευρύτερες περιοχές.  Εποµένως, πρέπει να προβλέπονται και να 

αξιολογούνται σε προηγούµενο στάδιο και µάλιστα στο επίπεδο της 

Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ.  Η 

σχετική ρύθµιση του νόµου, κατά την οποία τα έργα αυτά προσδιορίζονται 

και εκτιµώνται περιβαλλοντικώς µετά την έγκριση των ΕΣΧΑ∆Α, αντιβαίνει 

προφανώς στις διατάξεις της Οδηγίας. 

 

• Σύµφωνα µε τα προεκτεθέντα, οι πράξεις του Ταµείου που αφορούν την 

διαδικασία εκποιήσεως κ.λπ. των ακινήτων της δηµοσίας κτήσεως, καθώς 

και τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα του άρθρου 12, η Κοινή Υπουργική Απόφαση 

χωροθέτησης του άρθρου 13, η Κοινή Υπουργική Απόφαση παραχώρησης 

της χρήσης αιγιαλού και παραλίας του άρθρου 14 και οι οικοδοµικές άδειες 

του άρθρου 15, αποτελούν διοικητικές πράξεις προσβλητές επ' ακυρώσει.   

Πρέπει να τονισθεί, ότι για τις µη δηµοσιευτέες στην Εφηµερίδα τις 

Κυβερνήσεως πράξεις, η εκκίνηση της προθεσµίας για την αίτηση 

ακυρώσεως ορίζεται από την εποµένη της ανάρτησής τους στο διαδίκτυο 

(βλ. παρ.2 άρθρ. 15).  Η διάταξη αυτή αντίκειται στο άρθ. 20 παρ. 1 του 

Συντάγµατος, καθώς περιορίζει σε σηµαντικό βαθµό το δικαίωµα της 

δικαστικής προστασίας. 

 

Οι ρυθµίσεις του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α, 1.7.2011) «επείγοντα µέτρα 

εφαρµογής µεσοπροθέσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015», 

αντικατοπτρίζουν µε εύγλωττο τρόπο τον πανικό του έλληνα νοµοθέτη, ο 

οποίος εκλήθη να αντιµετωπίσει το οξύ δηµοσιονοµικό πρόβληµα της Χώρας σε 

ασφυκτικά χρονικά πλαίσια.  Η επιδιωκόµενη αξιοποίηση των δηµοσίων 
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ακινήτων θέτει µείζονα ζητήµατα6, τα οποία άπτονται πολλών δηµοσίων 

πολιτικών και το οποία ουδόλως έχουν ληφθεί υπ’ όψιν κατά την κατάρτιση του 

νόµου.   

 

Αθήνα, 24 Μαΐου 2012 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Μιχαήλ ∆εκλερής 

                                                
6
   Για παράδειγµα, η κλίµακα και η ένταση των επιτρεποµένων χρήσεων, δηµιουργεί 

αναπόφευκτα πρόβληµα κάθετης αύξησης της κατανάλωσης ενέργειας.  Επειδή δε 

το επιβαλλόµενο από το κοινοτικό και εθνικό δίκαιο ποσοστό διείσδυσης των ΑΠΕ 

στην ηλεκτροπαραγωγή υπολογίζεται επί της τελικής ακαθάριστης κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας, η υλοποίηση του σχεδίου του Ν. 3986/2011 απαιτεί και 

συνεπάγεται την κατασκευή και λειτουργία νέων βιοµηχανικών συγκροτηµάτων 

τεχνικών συστηµάτων εκµετάλλευσης ΑΠΕ στον εθνικό χώρο.  Πρόκειται περί 

φαύλου κύκλου, που οδηγεί µε µαθηµατική ακρίβεια στην ακύρωση της εθνικής 

οικολογικής φυσιογνωµίας. 
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