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ΛΥΣΙΑ ΛΟΓΟΙ
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Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ένωση αποτελεί ένα
νομικό δημιούργημα, βασισμένο σε
κοινές οικονομικές, πολιτικές και πολιτι-
στικές αρχές και επιδιώξεις των κρα-
τών-μελών.  Όπως έχει αναφερθεί από
πολλούς αναλυτές, η Ε.Ε. των 27, και
ακόμα περισσότερο, η νομισματική ένω-
ση των 17, τώρα βιώνει τη μεγαλύτερη
πρόκληση και απειλή διάσπασης από τη
δημιουργία της. Ο σκεπτικισμός σε σχέ-
ση με τη δημιουργία της νομισματικής
ένωσης έχει, σε μεγάλο βαθμό, επιβε-
βαιωθεί από τα γεγονότα: είναι αδύνατο
να επιτευχθεί πανευρωπαϊκή σταθερό-
τητα στις χώρες της νομισματικής ένω-
σης, χωρίς ευθυγραμμισμένους δημο-
σιονομικούς δείκτες των κρατών-μελών. 
Το 1997 δημιουργήθηκε το Σύμφωνο
Ανάπτυξης και Σταθερότητας των κρα-
τών-μελών της νομισματικής ένωσης,
μετά από εισήγηση του Γερ-
μανού υπουργού Οικονομι-
κών, προνοώντας ότι τα κρά-
τη-μέλη της Ε.Ε., τα οποία για
να γίνουν δεκτά στην ευρω-
ζώνη θα έπρεπε να πληρούν
τα οικονομικά κριτήρια του
Μάαστριχτ (δημοσιονομικό
έλλειμμα μέχρι 3% του ΑΕΠ
και δημόσιο χρέος μέχρι 60% του ΑΕΠ
των κρατών-μελών), θα συνέχιζαν, μετά
την ένταξή τους στην ευρωζώνη, να
πληρούν αυτά τα κριτήρια.  Παρά ταύτα,
τα πλείστα, αν όχι όλα τα κράτη-μέλη
της ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένων
της Γερμανίας και της Γαλλίας, παραβία-
σαν το Σύμφωνο χωρίς συνέπειες και
κυρώσεις (καθιστώντας το, de facto,
εθελοντικό) και το 2005, πάρθηκε από-
φαση για την περαιτέρω χαλάρωση της
εφαρμογής του Συμφώνου. Κάποια κρά-
τη-μέλη ίσως να μην το εφάρμοσαν πο-
τέ, δίδοντας παραπλανητικά στοιχεία σε
σχέση με την οικονομία τους προ της
ένταξής τους στη νομισματική ένωση. Η
Ελλάδα αφέθηκε να δημιουργήσει δη-
μόσιο χρέος πέραν του 150% του ΑΕΠ,
και δημοσιονομικό έλλειμμα πέραν του
12% του ΑΕΠ. Το Μάιο του 2010, μετά
την πρωτόγνωρη κρίση αποσταθεροποί-
ησης της ευρωζώνης λόγω των ελλειμ-
μάτων και χρέους της Ελλάδας, δημι-
ουργήθηκε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός
Οικονομικής Σταθερότητας (EFSF) για

την παροχή δανείων στις χώρες της ευ-
ρωζώνης όταν οι αγορές δεν θα τις δά-
νειζαν πλέον (το αντίστοιχο του ΔΝΤ
για την Ευρώπη). 
Για τη λειτουργία του Μηχανισμού, απα-
ραίτητη είναι η σημαντική συμβολή της
Γερμανίας, της μεγαλύτερης και ισχυρό-
τερης οικονομίας της ευρωζώνης. Η Γερ-
μανία, εδώ και καιρό, αυτόβουλα προχώ-
ρησε στον καθορισμό της οροφής χρέ-
ους της στον υπέρτατο νόμο της χώρας,
το Γερμανικό Σύνταγμα, και από το
2020, δεν θα είναι δυνατός ο νέος εθνι-
κός δανεισμός για τη Γερμανία πέραν
από τα συνταγματικά καθορισμένα όρια,
εφόσον παλιά δάνεια δεν έχουν αποπλη-
ρωθεί. Το γερμανικό παράδειγμα δε-
σμεύθηκαν να ακολουθήσουν και οι
Ισπανία και Πορτογαλία με τροποποιή-
σεις των δικών τους Συνταγμάτων.

Όπως, όμως, όλοι ξέρουμε, ο
μεγαλύτερος κίνδυνος απο-
σταθεροποίησης, προκλήθη-
κε, τις τελευταίες εβδομάδες,
από την Ελλάδα και την Ιταλία. 
Ο Γερμανός υπουργός Εξωτε-
ρικών, σε πρόσφατο άρθρο
του, αναφέρει ότι η μόνη
οδός για τη μη αναστρέψιμη

οικονομική σταθερότητα στην ευρωζώ-
νη, είναι η τροποποίηση των Ευρωπαϊ-
κών Συνθηκών. Η χαλαρή εφαρμογή
του Συμφώνου θα αποτελεί παρελθόν,
και η επιβολή κυρώσεων για την από-
κλιση από τους δημοσιονομικούς δεί-
κτες θα ενεργοποιείται αυτόματα. Λαμ-
βάνοντας υπόψη ότι οι Ευρωπαϊκές Συν-
θήκες βρίσκονται, στην ιεραρχία του δι-
καίου των κρατών-μελών, πάνω και από
αυτά τα εθνικά συντάγματα, η τροποποί-
ηση των Ευρωπαϊκών Συνθηκών θα
έχει τη δεσμευτικότητα συνταγματικού
καθορισμού δημοσιονομικών δεικτών ή
ορίων για τα κράτη-μέλη, με άμεσες συ-
νέπειες -και περιορισμούς- για τη χάρα-
ξη του εθνικού προϋπολογισμού των
κρατών-μελών και τον εθνικό δανεισμό.   
Ο δρόμος για την τροποποίηση των Ευ-
ρωπαϊκών Συνθηκών δεν είναι ποτέ εύ-
κολος. Το ειδικό βάρος όμως και η οικο-
νομική ισχύς και επιρροή της Γερμα-
νίας, δεν αφήνει και πολλές αμφιβολίες
για το τελικό αποτέλεσμα. 

• Ο Νίκος Παυλίδης είναι νομικός.

Ευρωπαϊκή νομοθεσία και 
επιβίωση της ευρωζώνης

«T
ο κράτος δεν
μπορεί να απαλ-
λοτριώνει κτήμα-
τα τα οποία σκο-
πεύει να χρησι-

μοποιήσει δεκαετίες αργότερα,
επωφελούμενο τη διαφορά στην
αξία της γης. Δεν είναι ανάγκη να
αποδειχθεί ότι ο σκοπός έχει κατα-
στεί εφικτός, αλλά ότι η απαλλοτρι-
ούσα αρχή παρέλειψε να προβεί σε
ενέργειες για υλοποίηση του έργου
μέσα σε τρία χρόνια από της απαλ-
λοτρίωσης». Τα παραπάνω επεσή-
μανε το πενταμελές Εφετείο απο-
δεχόμενο την Αναθεωρητική Εφε-
ση αρ. 176/2008, με την οποία ο
εφεσείων ζητούσε την επιστροφή
του κτήματός του που βρίσκεται
στην Πάνω Λακατάμια και το οποίο
είχε απαλλοτριωθεί για το σκοπό
της ανέγερσης του Αθλητικού Κέ-
ντρου Λακατάμιας και άλλων έρ-
γων δημόσιας ωφέλειας. Το κτήμα
του εφεσείοντα απαλλοτριώθηκε
το 1995 και του κατεβλήθη ως
αποζημίωση ποσό £36.711, ενώ το
κτήμα ενεγράφη στο όνομα της
Δημοκρατίας. Μέχρι το 2000 στο
κτήμα του εφεσείοντα το οποίο
προοριζόταν για την ανέγερση μέ-
ρους της αίθουσας πολλαπλών
χρήσεων, δεν έγιναν οποιεσδήπο-
τε εργασίες. 

Ο εφεσείων το 2007 αξίωσε την
επιστροφή του κτήματός του, όμως
το αίτημά του απορρίφθηκε, οπότε
προσέφυγε ενώπιον του Ανωτάτου
Δικαστηρίου, όμως η προσφυγή του
απορρίφθηκε, με αποτέλεσμα να εφε-
σιβάλει τον πρωτόδικη απόφαση. Στην
ομόφωνη απόφασή τους οι πέντε Εφέ-
τες, Πέτρος Αρτέμης (Πρόεδρος του
Ανωτάτου Δικαστηρίου), Δημήτρης
Χατζηχαμπής, Εφη Παπαδοπούλου,
Γεώργιος Ερωτοκρίτου, και Ανδρέας
Πασχαλίδης, έκριναν τα εξής: «Με
όλο το σέβας προς τον αδελφό πρω-
τόδικο Δικαστή, η υπαγωγή των ενώ-
πιόν του δεδομένων στο κριτήριο “του
κατά πόσο ο σκοπός για τον οποίο έγι-

νε η απαλλοτρίωση κατέστη εφικτός
ή όχι”, δεν συνάδει με τις αρχές της
νομολογίας που τέθηκαν στην υπό-
θεση Ευθυμιάδης. Είναι πρόδηλο ότι
με την υπόθεση Ευθυμιάδης επανα-
προσδιορίστηκαν οι βάσεις του θέ-
ματος. Το βάρος στον ιδιοκτήτη δεν
είναι πλέον να αποδείξει ότι ο σκοπός
της απαλλοτρίωσης έχει εγκαταλει-
φθεί ή κατέστη ανέφικτος, αλλά αν η
Διοίκηση δεν προέβη σε όλες τις εύ-
λογα αναγκαίες υπό τις περιστάσεις
ενέργειες, για την υλοποίηση των σκο-
πών της απαλλοτρίωσης. Με άλλα λό-
για, έργο του Δικαστηρίου είναι να
διαπιστώσει, στη βάση των εκάστοτε
ενώπιόν του δεδομένων, κατά πόσο
η Διοίκηση δεν προέβη στις εν λόγω
ενέργειες. Και το κριτήριο στο οποίο
τα δεδομένα μιας εκάστης των περι-
πτώσεων θα πρέπει να υπάγονται, εί-
ναι αντικειμενικό. Στη συγκεκριμένη
περίπτωση, μπορεί η αίθουσα πολ-
λαπλών χρήσεων να αποτελεί, όπως
το πρωτόδικο Δικαστήριο επισημαί-
νει, μέρος όλου του έργου και η ανέ-
γερσή της να εντάσσεται στο ευρύ-
τερο πλαίσιο υλοποίησης του σκοπού

της απαλλοτρίωσης, όμως αυτό δεν
δικαιολογεί την απαλλοτρίωση του
κτήματος για 16 και πλέον χρόνια χω-
ρίς αυτό να χρησιμοποιηθεί. Είναι αλή-
θεια ότι η υλοποίηση του έργου γίνε-
ται κατά φάσεις και ο ευρύτερος σκο-
πός της απαλλοτρίωσης δεν έχει εγκα-
ταλειφθεί, όμως, αυτό δεν δικαιολο-
γεί την παράλειψη εκτέλεσης οποι-
ωνδήποτε έργων μέσα στο συγκε-
κριμένο κτήμα. 

Όπως πολύ εύστοχα παρατηρείται
από τον αδελφό Δικαστή Νικολαΐδη
στην απόφασή του στην υπόθεση Ε.
Κλεοβούλου κ.α. ν. Κυπριακής Δη-
μοκρατίας, αρ. 1638/08 ημερομηνία
9 Μαΐου 2011: «Αν το σκοπούμενο
έργο ήταν τόσο πολύπλοκο η Δημο-
κρατία θα έπρεπε να απαλλοτριώνει
σταδιακά τα κτήματα τα οποία χρεια-
ζόταν και όχι να τα δεσμεύει δεκαε-
τίες πριν αυτά θα της ήταν χρήσιμα.
Στο κάτω-κάτω είναι φανερό ότι και οι
τιμές στα ακίνητα αυξάνονται, με τους
ιδιοκτήτες να υφίστανται ουσιαστι-
κή οικονομική απώλεια». 

Δικηγόρος του αιτητή ήταν ο κ. Θ.
Ιωαννίδης.

Το κράτος
πρέπει να
αποφεύγει 
τη δέσμευση
κτημάτων 
για δεκαετίες
και να επωφε-
λείται έτσι τη
διαφορά στην
αξία της γης,
απεφάνθη το
Ανώτατο Δι-
καστήριο

Οι απαλλοτριώσεις να γίνονται
σταδιακά για τα μεγάλα έργα

Οι εργασίες ανεστάλησαν 
πριν από δέκα χρόνια

ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ του το Εφετείο παρατήρησε επίσης τα ακό-
λουθα: «Στην υπό εξέταση υπόθεση είναι ενδεικτικό το γε-
γονός ότι οι εργασίες με στόχο την υλοποίηση του έργου ανα-
στάληκαν προς δεκαετίας, χωρίς στο διάστημα που μεσολά-
βησε μέχρι σήμερα να έχουν επαναρχίσει. Ούτε στο κτήμα
του εφεσείοντα, αλλά ούτε και στο όμορο με αυτό κτήμα, στο
οποίο θα ανεγειρόταν μέρος της αίθουσας πολλαπλών χρή-
σεων, έγινε οποιασδήποτε μορφής εργασία προς αυτή την
κατεύθυνση, δηλαδή την ανέγερση της αίθουσας πολλαπλών
χρήσεων. Στην πραγματικότητα κατά τη διάρκεια του διαρ-
ρεύσαντος διαστήματος των δέκα και πλέον χρόνων, παρα-
τηρήθηκε πλήρης απραξία των εφεσιβλήτων σε σχέση με την
εκτέλεση οποιωνδήποτε εργασιών, εκτός των εργασιών συ-
ντήρησης των ήδη κατασκευασθέντων έργων, προς υλοποί-
ηση του ευρύτερου σκοπού της απαλλοτρίωσης. Δεν υποτι-
μούμε τη σημασία του ρόλου που το κτήμα διαδραματίζει για
σκοπούς συμπλήρωσης του έργου. Ούτε και αμφιβάλλουμε
για την αναγκαιότητα απαλλοτρίωσής του. Όμως έχουμε
την άποψη ότι η απαλλοτρίωση του κτήματος θα έπρεπε να
λάβει χώρα όταν οι εφεσίβλητοι θα ήταν έτοιμοι με αναγκαία
προαπαιτούμενα για την υλοποίηση της πρόθεσής τους να
ανεγείρουν την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων». 

Με τον Χριστάκη Γιαννακό
christakis.yiannakos@phileleftheros.com

Του Νίκου 
Παυλίδη
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