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Λευκάδα, 19 Νοεμβρίου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα 

 

ΘΕΜΑ : «Δυνατότητα εξαγοράς ακινήτων του δημοσίου μέσα από ένα νέο και  

               ρεαλιστικό θεσμικό πλαίσιο» 

 

Κύριε Υπουργέ 

 

Όπως γνωρίζετε υπάρχουν ακίνητα που είτε ανήκουν είτε τα διεκδικεί το δημόσιο, τα 

οποία νέμονται πολίτες που μερικοί εξ αυτών έχουν αναπτύξει σε αυτά επαγγελματική και 

επιχειρηματική δραστηριότητα.  

Ουδείς υποστηρίζει ότι θα πρέπει να νομιμοποιηθούν πρόσφατες καταπατήσεις 

δημοσίων ακινήτων, πρέπει όμως να υπάρξει μέριμνα για υποθέσεις που έρχονται από το 

παρελθόν και να εξεταστούν κατά περίπτωση, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε αυτούς τους 

ανθρώπους να εξαγοράσουν τα ακίνητα του δημοσίου μέσα από ένα νέο πλαίσιο ρυθμίσεων 

και με τιμή που θα αντιστοιχεί στα σημερινά κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα. 

Με αυτόν τον τρόπο αφενός θα ενισχυθούν τα δημόσια έσοδα,  και αφετέρου θα 

τακτοποιηθούν καταπατημένα ακίνητα, ώστε θα δοθεί λύση σε ένα σοβαρό κοινωνικό 

πρόβλημα και θα απελευθερωθεί το δημόσιο από το οικονομικό και διοικητικό κόστος που 

επωμίζεται σήμερα.  

Σε όλες τις περιοχές της χώρας, ανεξαιρέτως, υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα. 

Για παράδειγμα στο Νυδρί της Λευκάδας, το ζήτημα του καθορισμού των οριογραμμών 

αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού, δημιούργησε δημόσια κτήματα, προκαλώντας μια 

αδιέξοδη κατάσταση για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, με δυσβάσταχτα πρόστιμα, ποινικά 

δικαστήρια και υψηλά έξοδα, έριδες και διαπληκτισμούς μεταξύ ιδιοκτητών καταστημάτων 

και εκμισθωτών.  

Επιπλέον, το σχέδιο πόλης που ξεκίνησε το 1992 και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, 

έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί ούτε το δημόσιο να πάρει τα χρήματά του ούτε οι 

περιουσίες να τακτοποιηθούν ώστε υπάρχει κοινωνικό πρόβλημα, το οποίο δυσχεραίνει τις 

σχέσεις των πολιτών μεταξύ τους, με τις υπηρεσίες και με την πολιτεία εν γένει.  
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Με δεδομένο ότι οι  προηγούμενες θεσμικές πρωτοβουλίες της Πολιτείας δεν είχαν 

καθολική και αποτελεσματική εφαρμογή, ενώ θεωρούνται πλέον ξεπερασμένες και 

αναποτελεσματικές, προκύπτει η ανάγκη διαμόρφωσης ενός σύγχρονου και 

επικαιροποιημένου θεσμικού πλαισίου που να δίνει τη δυνατότητα εξαγοράς ακινήτων του 

δημοσίου σε περιπτώσεις όπως οι σχετικές που ανέφερα. 

 

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο Κύριος Υπουργός: 

 

Είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης η διαμόρφωση και ψήφιση ενός νέου ρεαλιστικού και 

αποτελεσματικού νομοθετικού πλαισίου για την εξαγορά ακινήτων του δημοσίου; 

 

Ο ερωτών Βουλευτής 

 

 

Αθανάσιος Καββαδάς 

Βουλευτής Λευκάδας                        
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