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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1250/2008, του Σωτηρίου Γκανάτσιου, ελληνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της "Ε.Α.Κ." (Ένωση θιγέντων γαιοκτημόνων και κτηνοτρόφων στην 
Κάρλα Μαγνησίας) σχετικά με την αποκατάσταση της λίμνης Κάρλας και τους 
συνεπαγόμενους περιορισμούς για τη χρήση αυτής από τους πληττόμενους 
αγρότες και κτηνοτρόφους

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι η αποκατάσταση της λίμνης Κάρλας στον νομό Μαγνησίας, η 
οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
συνεπάγεται σοβαρά προβλήματα για τους αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής, οι οποίοι 
μέχρι πρότινος μπορούσαν να χρησιμοποιούν τον αποξηραμένο πυθμένα της λίμνης για 
καλλιέργειες και βοσκή ζώων. Παραπέμποντας στις διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας 
σχετικά με τις αποζημιώσεις για τον περιορισμό της χρήσης γης, και συγκεκριμένα στο άρθρο 
174 της Συνθήκης ΕΚ και στις οδηγίες 85/337/ΕΟΚ και 97/11/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά 
με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο 
περιβάλλον, καθώς και σε αποφάσεις ελληνικών δικαστηρίων τις οποίες οι ελληνικές αρχές 
δεν εφάρμοσαν, ο αναφέρων ζητεί την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Η αναφορά εκρίθη παραδεκτή στις 17 Φεβρουαρίου 2009. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
συμπληρωματικές πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4 του κανονισμού)

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Ιουνίου 2009.

Η αναφορά
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Ο αναφέρων ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της "Ένωσης θιγέντων ιδιοκτητών γης και 
κτηνοτρόφων στην Κάρλα Μαγνησίας" (ΕΑΚ) η οποία συγκεντρώνει 2.300 οικογενειάρχες οι 
οποίοι τα τελευταία χρόνια επονομάζονται "ακτήμονες καλλιεργητές ".
Κάθε χρόνο, ο νομάρχης Μαγνησίας, για να μπορέσουν να επιβιώσουν, τους έδινε ένα 
κομμάτι γης που αποτελούσε τμήμα της παλιάς λίμνης Κάρλας που αποξηράθηκε το 1962.
Αυτή η παροχή γης έληξε το 2000, όταν η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να 
πραγματοποιήσει σχέδιο αποκατάστασης της παλαιάς λίμνης Κάρλας, συγχρηματοδοτούμενο 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με τον αναφέροντα, οι γεωργοί και κτηνοτρόφοι τους οποίους εκπροσωπεί,
εκδιώχθηκαν από το ελληνικό κράτος από τα αγροκτήματα στα οποία ζούσαν με τις 
οικογένειές τους, χωρίς να λάβουν την παραμικρή αποζημίωση.
Ο αναφέρων επικαλείται δύο τελεσίδικες αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, το 
οποίο αναγνωρίζει ότι το ελληνικό κράτος υποχρεούται να αποζημιώσει τους γεωργούς, τους 
δικαιούχους και τους κτηνοτρόφους της λίμνης Κάρλας. Κατά τον αναφέροντα, οι δύο αυτές 
αποφάσεις έμειναν χωρίς αποτέλεσμα.

Ο αναφέρων ζητεί από την Επιτροπή Αναφορών να παρέμβει με βάση την κοινοτική 
νομοθεσία, εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχρηματοδοτεί όχι μόνο την εφαρμογή του 
σχεδίου αλλά επίσης την αποζημίωση των ανθρώπων που βλάπτονται από αυτό.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι το πρόγραμμα αποκατάστασης της λίμνης Κάρλας αποτελεί ένα 
μεγάλο πρόγραμμα κατά την έννοια των άρθρων 25-26 του Κανονισμού (EΚ) αριθ. 
1260/1999 του Συμβουλίου της 21 Ιουνίου 1999 που αφορά γενικές διατάξεις σχετικά με τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία. Εκ τούτου, η Επιτροπή έλαβε την απόφαση συγχρηματοδότησης
C(2003) 3628, η οποία τροποποιήθηκε από την απόφαση C(2007) 1647 και από την απόφαση 
C(2009)994. Η τελευταία αυτή απόφαση προβλέπει χρηματοδοτική ενίσχυση 82,3 εκατομ. 
ευρώ επί συνολικού προϋπολογισμού 110,1 εκατομμυρίων.

Όσον αφορά το παραδεκτό κόστος της αποζημίωσης των ανθρώπων που χάνουν την
ιδιοκτησία τους, ο κανόνος επιλεξιμότητας  5.1.1(β) του Κανονισμού της Επιτροπής (EΚ) 
αριθ. 448/2004 της 10ης Μαρτίου 2004, για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
1685/2000, ο οποίος θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1260/1999 του Συμβουλίου, όσον αφορά την επιλεξιμότητα των δαπανών σχετικά με τις 
ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία, και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1145/2003, προβλέπει ότι : 
"εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο σημείο 2, η αγορά της εδαφικής έκτασης δεν 
αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 10 % των επιλέξιμων δαπανών της πράξης, εκτός εάν 
καθορίζεται υψηλότερο ποσοστό στην παρέμβαση που εγκρίνεται από την Επιτροπή·".
Οι περιπτώσεις που αναφέρονται στο σημείο 2 του κανόνα 5 είναι όταν πρόκειται για μέτρα
διατήρησης του περιβάλλοντος. 

Το σχέδιο αποκατάστασης της λίμνης Κάρλας συμπεριλαμβάνει τον εφοδιασμό με ύδωρ μιας
τεράστιας έκτασης και, συνεπώς, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως σχέδιο που αποσκοπεί καθαρά 
στη διατήρηση του περιβάλλοντος, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του  κανόνα 5 του 
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κανονισμού της Επιτροπής (EΚ) αριθ. 448/2004. 

Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι η μνεία της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ είναι άνευ αντικειμένου, 
καθώς αυτή αφορά τις αρχές εκτίμησης των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων στο περιβάλλον 
κυρίως λόγω της φύσης, των διαστάσεων ή της θέσης τους. Δεν υπάρχει κοινοτική πράξη
σχετικά με τις απαλλοτριώσεις. Εξ άλλου, σύμφωνα με το άρθρο 295 της Συνθήκης ΕΚ, "Οι 
Συνθήκες δεν προδικάζουν με κανένα τρόπο το καθεστώς της ιδιοκτησίας στα κράτη μέλη". 
Συνεπώς, οι κανόνες σχετικά με την απαλλοτρίωση και οι λεπτομέρειες σχετικά με
ενδεχόμενες πληρωμές αποζημιώσεων εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή πληροφορεί την Επιτροπή Αναφορών ότι, δυνάμει των κανόνων της
επιλεξιμότητας, 10% του ποσού των 110,1 εκατομμυρίων ευρώ – συνολικό κόστος που
λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό της συμμετοχής των ταμείων- μπορεί να διατεθεί για 
την καταβολή των απαλλοτριώσεων.

Το ζήτημα όσον αφορά την πραγματική πληρωμή του ποσού των απαλλοτριώσεων, που 
αποφάσισε το ελληνικό δικαστήριο, εμπίπτει στην εθνική νομοθεσία. 

Πληροφοριακά : τον Δεκέμβριο του 2008, η Επιτροπή ήδη απάντησε στον προσφεύγοντα επ' 
αυτού του θέματος (κανόνας επιλεξιμότητας του 10% που προβλέπεται από τον κανονισμό
(EΚ) Αριθ. 448/2004) κατόπιν καταγγελίας που είχε υποβάλει στην Επιτροπή στις 4 
Αυγούστου 2008.


