
                                                                                                         

 

                                                                       

                  

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 

                                     ΔΑΣΟΚΤΗΜΑ ΚΟΡΑΚΙΑ  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.-Το δασόκτημα ΚΟΡΑΚΙΑ το οποίο αποτελεί ιδιοκτησία του ΟΣΜΑΝ κατά πλήρη 

κυριότητα , νομή και εκμετάλλευση , σύμφωνα με τις αποφάσεις των δικαστηρίων και 

τελεσίδικα και του Αρείου Πάγου , παρουσιάζει νομικά προβλήματα αναφορικά με την 

πώληση του και με την διανομή τιμήματος στα μέλη του προγράμματος ,όπως επίσης 

και με την διανομή τιμήματος από την κατά άλλο τρόπο εκμετάλλευσή του. Επίσης 

υπάρχει εκκρεμότητα με το μητρώο των μελών και με την δυνατότητα μεταβίβασης του 

άυλου δικαιώματος <προσμονής> από τους δικαιούχους σε τρίτους. 

2.-Οι ανωτέρω λόγοι είναι εκείνοι που επί 48 χρόνια έχουν καταστήσει το πρόγραμμα 

μη εκμεταλλεύσιμο. 

3.-Το ΔΣ/ΟΣΜΑΝ εργάζεται εντατικά προς την κατεύθυνση εκμετάλλευσης του 

δασοκτήματος είτε με πώληση είτε με μίσθωση , ώστε να υπάρξουν οικονομικά οφέλη 

για τα μέλη του προγράμματος , αλλά και για τον ΟΣΜΑΝ γενικότερα. Επίσης ευρίσκεται 

στο στάδιο εκκαθάρισης του μητρώου , ώστε να καταστεί δυνατόν να οριστικοποιηθούν 

οι δικαιούχοι του προγράμματος , ενώ εξετάζεται η δυνατότητα εκχώρησης του 

δικαιώματος μέλους του προγράμματος. 

4.-Όσες προσπάθειες έγιναν στο παρελθόν για πώληση δεν απέδωσαν , λόγω του 

νομικού προβλήματος της εκμετάλλευσης της έκτασης από τον υποψήφιο αγοραστή. Το 

ΔΣ εργάζεται εντατικά για την άρση αυτών των εμποδίων με επαφές με τους αρμοδίους 

κυβερνητικούς παράγοντες , αλλά δυστυχώς αν και έχει εκδοθεί νόμος που επιτρέπει 

την υπό όρους δόμηση (Ν.     4280/2014)  δεν έχει εκδοθεί ακόμη η εκτελεστική Κοινή 

Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που θα καθορίζει τους όρους αυτούς , όπως προβλέπει ο 



νόμος. Σημειώνεται ότι έχει κατατεθεί στα αρμόδια Υπουργεία σχέδιο ΚΥΑ που 

συντάχθηκε από επιστημονικούς συνεργάτες  του ΟΣΜΑΝ . 

5.-Το εάν και πότε θα υπογραφεί η εν λόγω ΚΥΑ , η οποία θεωρείται προϋπόθεση  από 

τους υποψηφίους αγοραστές για την αγορά της έκτασης , είναι άγνωστο. 

6.-Επομένως η πιο σίγουρη και ταχεία κίνηση για εκμετάλλευση της έκτασης είναι, με τα 

τωρινά δεδομένα, η μίσθωση. 

 

ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ 

 

7.-Το σχέδιο μισθωτηρίου που έχει ψηφιστεί από το Δ.Σ με ψήφους  6 υπέρ και μια 1 

κατά, παρουσιάζεται στην παρούσα Γενική Συνέλευση για να λάβει την τελική  έγκριση 

και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας. Οποιαδήποτε πρόταση τροποποίησης επί των 

ουσιαστικών όρων του σχεδίου-μισθωτηρίου  ή υπαναχώρηση εκ μέρους του μισθωτή 

θα εξυπακούεται και τη μη υπογραφή του από τον Ο.Σ.Μ.Α.Ν 

8.-. Τα βασικά του στοιχεία που πρέπει να είναι σε γνώση των μελών του ΟΣΜΑΝ ώστε 

να ψηφίσουν για το εν λόγω θέμα  είναι τα ακόλουθα : 

-Ολόκληρη η έκταση που αποτελείται από 3.541.647 τ.μ. ενοικιάζεται στον μισθωτή και 

θα είναι    εικοσιπενταετής (25 έτη),  αρχόμενη από την ημερομηνία έκδοσης άδειας 

κατασκευής του ενεργειακού πάρκου δυνάμενη  να παραταθεί , με νέους όρους, για 

είκοσι πέντε (25) ακόμη έτη  ή για βραχύτερη διάρκεια, εφόσον εκδηλωθεί το τελευταίο 

εξάμηνο πριν από τη λήξη της  έγγραφη βούληση του μισθωτή  και συμφωνήσει ο 

ΟΣΜΑΝ.  

Η μισθώτρια εταιρεία υποχρεούται όπως εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και όχι 

περισσότερο από πέντε έτη από τη σύνδεση με το Εθνικό Δίκτυο μεταφοράς Η.Ε να  

κατασκευάσει σε έκταση 100.000 τ.μ. εντός της εκμισθούμενης έκτασης,  

παραθεριστικές κατοικίες για αποκλειστική χρήση του ΟΣΜΑΝ αξίας 1.000.000 Ε. 

Το μίσθωμα μετά από τρία (3) χρόνια και εφόσον το Ε/Π  συνδεθεί με το Εθνικό Δίκτυο 

μεταφοράς Η.Ε θα ανέρχεται  ετησίως στο ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα πέντε 

χιλιάδων ευρώ (475.000€) 

Τα πρώτα 3 χρόνια ή και νωρίτερα εφόσον υλοποιηθεί η σύνδεση με το Εθνικό Δίκτυο 

μεταφοράς Η.Ε  ο μισθωτής θα καταβάλει ετησίως στον ΟΣΜΑΝ το ποσό των 50.000€ 

ως εγγύηση ισχύος της συμφωνίας. 

-Στο διάστημα της μίσθωσης ο ΟΣΜΑΝ δικαιούται να πωλήσει την έκταση με 

προτιμητέα την μισθώτρια εταιρεία. 



- Με τις υπόλοιπες διατάξεις του μισθωτηρίου διασφαλίζονται τα συμφέροντα του 

ΟΣΜΑΝ  

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ-ΠΡΟΤΑΣΗ 

 

9.-Το μισθωτήριο που σας τίθεται υπόψη είναι ότι καλύτερο μπορεί να επιτύχει ο 

ΟΣΜΑΝ την παρούσα χρονική στιγμή και εάν χαθεί αυτή η ευκαιρία είναι άγνωστο εάν 

και πότε θα υπάρξει δεύτερη. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν έγινε διαγωνισμός για την 

μίσθωση δεδομένου ότι δεν υπήρχαν χρονικά περιθώρια. 

10.-Παραμένει ως δυνατότητα η εν συνεχεία πώληση 

11.- Θα εξαντληθεί κάθε νομική δυνατότητα ώστε τα μέλη του προγράμματος ΚΟΡΑΚΙΑ 

να λάβουν χρηματικό ποσό από την μίσθωση αυτή ή από ενδεχόμενη πώληση , σε 

χρόνο που θα προκύψει αυτή η δυνατότητα. 

12.-Κατόπιν των ανωτέρω ζητάμε την θετική ψήφο σας. 

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Αντιναυάρχου Β. Αγριογιάννη Π.Ν.  ε.α. μέλους Δ.Σ. Ο.Σ.Μ.Α.Ν. 
μειοψηφήσαντος για μίσθωση ΚΟΡΑΚΙΑ 
 
 1. Το πρόγραμμα ΚΟΡΑΚΙΑ πρέπει να τελειώσει καθώς σε λίγο συμπληρώνει πενήντα 

έτη και με την μίσθωση παραμένει σε εκκρεμότητα για ακόμη εικοσιεπτά (27) έτη, 

περίοδο που η πλειονότης των μελών προγράμματος δεν θα ευρίσκονται εν ζωή. 

 2.  Το μίσθιο των 475.000 ΕΥΡΩ δεν κρίνεται ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΌ διότι τούτο εκτιμώ ότι 

θα υπόκειται σε φορολόγηση και πιθανόν ο συνεταιρισμός να κληθεί από το κράτος να 

πληρώνει ΕΝΦΙΑ (είναι αρκετά σημαντικό το ποσόν) καθώς ο συνεταιρισμός θα έχει 

κέρδη (στην παρούσα κατάσταση επειδή θεωρούμεθα μη κερδοσκοπικός συνεταιρισμός 

δεν πληρώνουμε ΕΝΦΙΑ), οπότε το πραγματικό όφελος θα είναι πολύ μικρό. 

3. Η διαδικασία μίσθωσης έγινε χωρίς προσπάθεια μίσθωσης με αγγελία-ανάθεση σε 

μεγάλα μεσιτικά γραφεία-πλειοδοτικό διαγωνισμό και δεν επιχειρήθηκε διαδικασία 

πώλησης μέσω πλειοδοτικού διαγωνισμού η ανάθεσης σε μεγάλα μεσιτικά γραφεία 

τόσον του εσωτερικού όσον και του εξωτερικού με τις δυνατότητες που δίνει ο νέος 

νόμος περί αξιοποίησης δασικών εκτάσεων. 

4. Η θέση της πρότασης της πλειοψηφίας ότι..(θα εξαντληθεί κάθε νομική δυνατότητα 

ώστε τα μέλη του προγράμματος ΚΟΡΑΚΙΑ να λάβουν χρηματικό ποσόν από την 



μίσθωση αυτή η από ενδεχόμενη πώληση, σε χρόνο που θα προκύψει αυτή η 

δυνατότητα.) είναι αόριστη και μη δεσμευτική. 

 5. Η ενδεχόμενη πώληση της έκτασης ΚΟΡΑΚΙΑΣ κατά την διάρκεια της μίσθωσης 

εκτιμώ ότι θα είναι πολύ δύσκολη και περίπλοκη. 

6.  Η μίσθωση εκτιμώ ότι αντίκειται στο άρθρο 3 του καταστατικού περί του σκοπού 

ύπαρξης του Ο.Σ.Μ.Α.Ν. 

7.  Η παραχώρηση της έκτασης από το κράτος έγινε για άλλο σκοπό. 

 

για όλα τα ανωτέρω καταψήφισα την πρόταση μίσθωσης της έκτασης ΚΟΡΑΚΙΑ. 

 

 

 

 

 

 

 

 




