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Πολίτες προσέφυγαν στον Συνήγορο του Πολίτη διαµαρτυρόµενοι για την καθυστέρηση
χορήγησης της άδειας µεταβίβασης δύο ιδιωτικών νησίδων που βρίσκονται στον
Κορινθιακό Κόλπο. Οι ενδιαφερόµενοι είχαν υποβάλει αίτηση για τη σχετική άδεια από
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ήδη από το 2007. Η µεταβίβαση των
νησίδων αποτελούσε προϋπόθεση για την πραγµατοποίηση επένδυσης από το
εξωτερικό, µε αντικείµενο την εγκατάσταση µονάδας ιαµατικού τουρισµού.
Η νοµοθεσία προβλέπει (ν. 1892/1990, άρθρο 28) ότι για την απόκτηση
εµπράγµατων ή ενοχικών δικαιωµάτων από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα σε ιδιωτικά
νησιά ή νησίδες της Ελλάδας, απαιτείται άδεια του Υπουργού Γεωργίας (νυν Αγροτικής
Ανάπτυξης) µετά από σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας.
Η ∆ιεύθυνση Πολιτικής Γης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ενηµέρωσε το
Συνήγορο του Πολίτη ότι η ίδια είχε προβεί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες της
αρµοδιότητάς της, αλλά είχαν παραµείνει εκκρεµή, χωρίς να υπογραφούν από τρεις
διαδοχικούς υπουργούς, σχέδια υπουργικής απόφασης.
Ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε εγγράφως σε δύο κατά σειράν Υπουργούς και
στα έγγραφα του επεσήµανε την εξαιρετικά µεγάλη δαπάνη χρόνου και διοικητικών
ενεργειών για την έκδοση της αναγκαίας υπουργικής απόφασης. Τόνισε επίσης ότι η
καθυστέρηση αυτή ήταν αδικαιολόγητη, καθώς υπήρχε η σύµφωνη γνώµη όλων των
εµπλεκόµενων υπηρεσιών, ουδέποτε είχε προβληθεί οποιαδήποτε διεκδίκηση εκ
µέρους του ελληνικού ∆ηµοσίου, και επιπλέον η µεταβίβαση είχε αναπτυξιακόεπενδυτικό χαρακτήρα.
Μετά τη διαµεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη, υπογράφηκε τελικώς η σχετική
υπουργική απόφαση στις 05-10-2010. Παρά την επιτυχή κατάληξη, η συνολικά τριετής
καθυστέρηση έκδοσης της υπουργικής απόφασης και η εν τω µεταξύ µεταβολή των
οικονοµικών συνθηκών, έχει προκαλέσει προβληµατισµό στους αγοραστές για την
τελική πραγµατοποίηση της επένδυσης. Με γνώµονα την τελευταία αυτή εξέλιξη, ο
Συνήγορος του Πολίτη επισηµαίνει τον γενικότερο κίνδυνο µαταίωσης επενδυτικών
προοπτικών, λόγω της µη έγκαιρης ολοκλήρωσης των προβλεπόµενων διοικητικών
διαδικασιών, σε µία κρίσιµη συγκυρία για την προσέλκυση και επιτάχυνση υλοποίησης
επενδύσεων.
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