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ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος 
  

ΣΧΕΤ.: Ερώτηση 2487/09-12-2020 της Βουλής των Ελλήνων  
 

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο βουλευτής κ. 

Μυλωνάκης Αντώνιος με θέμα «Στον αέρα οι ιδιοκτησίες απόστρατων αξιωματικών 

και Αυτόνομου Οικοδομικού Οργανισμού Αξιωματικών», σας γνωρίζω τα ακόλουθα: 

Ο Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών (ΑΟΟΑ), στο πλαίσιο 

υλοποίησης του 32ου Στεγαστικού Προγράμματος, παρέδωσε, κατόπιν σχετικής 

κλήρωσης, σε ογδόντα (80) μέλη του, ισάριθμα οικόπεδα που ευρίσκονται στην 

περιοχή Νέα Χιλή του Δήμου Αλεξανδρούπολης. 

Τα εν λόγω οικόπεδα παρελήφθησαν από τους δικαιούχους, δυνάμει 

σχετικών πρωτοκόλλων παράδοσης-παραλαβής, με πλήρες δικαίωμα νομής, χρήσης 

και κάρπωσης, ενώ παράλληλα υφίσταται η δυνατότητα να αιτηθούν την προς αυτούς 

μεταβίβαση της πλήρους κυριότητας των εν λόγω ακινήτων και πριν την οριστική 

κοστολόγησή τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρ.5 του άρθρου 11 του 

Α.Ν.1563/1950 (Α΄ 254). 

Κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Οργανισμού (ΔΣ/ΑΟΟΑ) περί προσωρινής κοστολόγησης των οικοπέδων στη 

συγκεκριμένη περιοχή, δεκαεννέα (19) εξυπηρετηθέντα μέλη αιτήθηκαν και έλαβαν 

την πλήρη κυριότητα των οικοπέδων που τους είχαν παραχωρηθεί, με ταυτόχρονη 

εγγραφή υποθήκης επί των ακινήτων αυτών, κάνοντας χρήση της ανωτέρω 

νομοθετικής πρόβλεψης, και ως εκ τούτου να υφίσταται η δυνατότητα περαιτέρω 

μεταβίβασής τους (π.χ. με γονική παροχή, δωρεά ή ακόμα και πώληση υπό 

προϋποθέσεις), αφού διέθεταν πλέον έγκυρους τίτλους ιδιοκτησίας, οι οποίοι 
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μεταγράφηκαν νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου 

Αλεξανδρούπολης, όπως άλλωστε και τα σχετικά ενυπόθηκα συμβόλαια. 

Συναφώς, δεν υφίστανται εκκρεμή αιτήματα μεταβίβασης κυριότητας 

δικαιούχων του προγράμματος στη Νέα Χιλή Αλεξανδρούπολης και δεν απαιτείται 

νομοθετική ρύθμιση του θέματος, καθόσον η μεταβίβαση της κυριότητας γίνεται με 

πράξη του ΔΣ/ΑΟΟΑ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Κατά τα λοιπά, αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το συνερωτώμενο 

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. 
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