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ΘΕΜΑ:  Κοινοβουλευτικός Έλεγχος 
ΣΧΕΤ.:  Ερώτηση  981/27-09-2019 της Βουλής των Ελλήνων  

 

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατέθεσαν οι βουλευτές της 

κοινοποίησης με θέμα «Απόδοση του πρώην στρατοπέδου Καρατάσιου» σας 

γνωρίζω τα ακόλουθα: 

            Κατ’ αρχάς, μετά από απόφαση της Επιτροπής Εξετάσεως του Εθνικού 

Κτηματολογίου, παρά την Ένσταση της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης κατά 

του ΤΕΘΑ, το υπόψη ακίνητο έχει εγγραφεί ως ιδιοκτησία του Ταμείου σε ποσοστό 

100%, στις αρχικές εγγραφές του Κτηματολογίου. 

Επί της παραπάνω απόφασης, η Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου κατέθεσε, 

την από 29-5-18, Αγωγή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, κατά 

του ΤΕΘΑ, διεκδικώντας να αναγνωρισθεί εκείνο ως κύριος, του συνόλου του ακινήτου 

πρώην στρατόπεδο «ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ Α'», και επί της οποίας το ΤΕΘΑ έχει προβεί στις 

απαιτούμενες ενέργειες. 

Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση διεκδίκησης της κυριότητας του πρώην 

στρατοπέδου «ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ Α'» από το Ελληνικό Δημόσιο, μέσα από την διαδικασία 
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που προβλέπεται από το Εθνικό Κτηματολόγιο, θα τελεσιδικήσει μετά από αρκετά 

χρόνια. Βεβαίως, η διεκδίκηση της κυριότητας του υπόψη ακινήτου, δεν αποτελεί 

εμπόδιο στην αξιοποίηση του, καθώς η εκκρεμοδικία θα γνωστοποιηθεί στον 

επενδυτή. 

Το ζήτημα της βιώσιμης ανάπλασης και αξιοποίησης των αστικών 

στρατοπέδων είναι διεθνές. Οι χώρες χρησιμοποιούν διαφορετικές πρακτικές και 

προσεγγίσεις, για την ανάπλαση και αξιοποίηση των κενών στρατοπέδων με στόχο τη 

βελτίωση του μικροκλίματος, την προστασία του περιβάλλοντος και την οικιστική και 

βιοτική ανάπτυξη. 

Αναφορικά με τις θέσεις του Δήμου Παύλου Μελά, αυτός από τον Ιούλιο 2019 

τρέχοντος γνώρισε στο ΤΕΘΑ την ολοκλήρωση, από μέρους του, της διαδικασίας 

διαβούλευσης καθιστώντας σαφές, ότι δεν πρόκειται να δεχθεί, ούτε να επιτρέψει, 

οποιαδήποτε άλλη πρόταση αξιοποίησης. 

            Το ΤΕΘΑ μελέτησε την υποβληθείσα πρόταση του Δήμου Παύλου Μελά, η 

οποία όμως κρίθηκε καταφανώς μη συμφέρουσα, ετεροβαρής και μη εδραζόμενη στην 

ισχύουσα νομοθεσία και συνεπώς δεν μπορεί να αποτελέσει βάση μιας 

εποικοδομητικής συζήτησης.  

            Πάγια θέση του ΥΠΕΘΑ είναι ότι κάθε σχετική πρόταση εξετάζεται και 

συζητείται με καλή πίστη και διάθεση εξεύρεσης της επωφελούς λύσης για όλους. 

  Τέλος, το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του ΤΕΘΑ προβλέπει ότι η 

περιουσία που του διατέθηκε, έχει ως αποκλειστικό και μόνο σκοπό, τη συμπλήρωση 

των μέσων της κατά ξηρά Άμυνας της Χώρας και συνεπώς η δωρεάν παραχώρηση 

από το ΤΕΘΑ, των πρώην στρατοπέδων σε Δήμους, δεν συνάδει με το σκοπό της 

ίδρυσής του. Η όποια αξιοποίηση των ακινήτων ΤΕΘΑ γίνεται, όχι μόνο προς όφελος 

του Ταμείου, αλλά και της τοπικής κοινωνίας.    

             Κατά τα λοιπά αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο 

Οικονομικών. 
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