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Ελληνική Δημοκρατία 
Δήμος Χίου 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Υποστήριξης Πολ. Οργάνων Δ. Χίου 
Οικονομική Επιτροπή 
Αρ.Πρωτ.: 42449/30-06-2020 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
Εκ της υπ' αριθ. 29 της 29-06-2020 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής 

Αριθμός απόφασης 
395/2020 

Περίληψη απόφασης 
Α.Ενεργοποίηση της 55/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής-Συνδρομή του Δ. Χίου 
στον Δικηγορικό Σύλλογο Χίου στον δικαστικό αγώνα κατά της επίταξης του Αίπους 
Στη Χίο και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα την 29η Ιουνίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 
13.30 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  στην οποία προήδρευσε ο κ. Βεργίνας Κωνσταντίνος και 
ύστερα από πρόσκληση που υπέγραψε  ο ίδιος με ημερομηνία 29-06-2020 που δόθηκε σε κάθε σύμβουλο 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν 3852/10 και αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη 
απαρτία αφού σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 8 μέλη, δηλαδή: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 
 1 Μπουρνιάς Χαράλαμπος           
 2 Ξενάκης Ιωάννης                
 3 Ζωάνος Κυριάκος                
 4 Καλογεράκης Παύλος             
 5 Γεωργούλης Αλέξανδρος          
 6 Μυριαγκός Βασίλειος            
 7 Βουρνούς Εμμανουήλ             
  

ΑΠΟΝΤΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 
α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 
 1 Σαραντινός Σταμάτιος           
  

 
Ακολούθως o κ. Βεργίνας Κωνσταντίνος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
Στην αρχή διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης τα οποία και 
υπογράφονται. 

---------- Αποχωρήσεις-Προσελεύσεις ---------- 
Με την έναρξη της συνεδρίασης εγκρίθηκε ομόφωνα το κατεπείγον της συνεδρίασης, διότι η καταληκτική 
ημερομηνία για την κατάθεση της αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας λήγει αύριο 
Τρίτη 30/6/2020. 
 
 
Ακολούθως συζητήθηκε το πιο κάτω θέμα 
Α.Ενεργοποίηση της 55/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής-Συνδρομή του Δ. Χίου 
στον Δικηγορικό Σύλλογο Χίου στον δικαστικό αγώνα κατά της επίταξης του Αίπους 
Με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 55/2020, το Δημοτικό Συμβούλιο δήλωσε ότι θα προσφύγει 
δικαστικώς κατά της πράξης νομοθετικού περιεχομένου και κάθε υπουργικής απόφασης, αλλά και κάθε άλλης 
διοικητικής πράξης που θα σχετίζεται με την επίταξη του ακινήτου στο 17ο χιλιόμετρο στο Αίπος και κάλεσε τον 
Δικηγορικό σύλλογο Χίου και την Νομαρχιακή Επιτροπή ΤΕΕ Χίου, προκειμένου άμεσα να συγκροτηθεί 
επιστημονική ομάδα υποστήριξης της προσφυγής κατά των πράξεων της επίταξης.  
Επιστολή του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου:  
<<Αξιότιμε κ . Δήμαρχε και Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 
Όπως είναι γνωστό ο ΔΣ Χίου στις 3/3/2020 είχε καταθέσει ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χίου ασφ. 
μέτρα αιτούμενος προσωρινή διαταγή απαγόρευσης επιτέλεσης πράξεων /εργασιών που να προσβάλλουν η 
μεταβάλλουν την πραγματική/νομική κατάσταση του επιταχθέντος με ΠΝΠ και ΥΑ 1311/20     γεωτεμαχίου 
εκτός σχεδίου επιφανείας 624.713,10 τ.μ. στη θέση "17" του όρους Αίπους προς το σκοπό δημιουργίας 
"κλειστής" (ελεγχόμενης) υπερδομής   φιλοξενίας μεταναστών/προσφύγων (το αίτημα πρ. διαταγής απερρίφθη 
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από το δικαστήριο αναιτιολόγητα).  Τότε στην εκδίκαση  της αίτησης ασφ. μέτρων και για χορήγηση πρ. 
διαταγής ο Δήμος της Χίου -και άλλοι φορείς /περιβαλλοντικά /πολιτιστικά σωματεία που παρενέβησαν στη 
συζήτηση-είχε συνταχθεί και παρέμβει υπέρ του Δ.Σ. Χίου κατά τη συζήτηση της υπόθεσης για το φλέγον αυτό 
ζήτημα της από πλευράς της Κυβέρνησης απόπειρας δημιουργίας υπερδομής   φιλοξενίας 
μεταναστών/προσφύγων σε   συνδυασμό με προγενέστερη ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. 
Χίου περί εναντίωσης στην ίδρυση ΚΥΤ -υπερβαίνοντος τον αριθμό των χιλίων φιλοξενουμένων και προοπτικής 
μονιμοποίησης της παραμονής τούτων στο νησί-   και εξ όσων γνωρίζουμε η απόφαση αυτή του Δήμου Χίου, 
παραμένει ενεργή και σε ισχύ.  
Κατόπιν των ανωτέρω σας γνωρίζουμε την απόφαση του ΔΣ Χίου να προβεί σε κατάθεση αίτησης ακύρωσης 
ενώπιον του ΣτΕ κατά της ειρημένης ΠΝΠ και συναφών Υ.Α     και αφορούν στην επίταξη   με ΠΝΠ και ΥΑ 
1311/20     γεωτεμαχίου εκτός σχεδίου επιφανείας 624.713,10 τ.μ. στη θέση "17" του όρους Αίπους προς το 
σκοπό δημιουργίας "κλειστής" (ελεγχόμενης) υπερδομής   φιλοξενίας μεταναστών/προσφύγων εν όψει της 
εκπνοής των δικονομικών προθεσμιών και εκ λόγων ετοιμότητας προς αποφυγή δυσάρεστων αιφνιδιασμών 
(ανεξάρτητα από την αξιολόγηση εκδίκασης της εν λόγω αίτησης) ώστε να δοθεί γόνιμη ευκαιρία ανταλλαγής 
απόψεων     με την Κυβέρνηση ,τους τοπικούς φορείς και την τοπική κοινωνία, προς το σκοπό ενός ρεαλιστικού 
πλαισίου σταδιακής αποσυμφόρησης του νησιού και την αποφυγή μονιμοποίησης της παραμονής των 
μεταναστών/προσφύγων σε αριθμούς που υπερβαίνουν κατά πολύ την αναλογικότητα και τις δυνατότητες του 
τόπου μας.  
Εν όψει της σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα στις 26/6/2020 δύνασθε επικαιροποιούντες την 
προγενέστερη ομόφωνη υπ αριθμ. 55/2020    Απόφασή σας, να προβείτε στα δέοντα νόμιμα (εξουσιοδοτήσεις, 
οικονομική επιτροπή κ.λ.π) άμεσα -εν όψει εκπνοής δικονομικής προθεσμίας την 30/6/2020- ώστε ο Δήμος Χίου 
να είναι από κοινού ΑΙΤΩΝ μετά του Δ Σ Χίου, για το προφανές έννομο συμφέρον που έχει και σε ενίσχυσης της 
αίτησης ακυρώσεως που συντάχθηκε από τον δικηγόρο Αθηνών, Χιακής καταγωγής Γεώργιο Θεοτοκά. 
Επισημαίνουμε ότι δεν χωρεί παρέμβαση υπέρ του αιτούντος  στο ΣτΕ (δεν είναι παραδεκτή) & άρα ο Δήμος δεν 
θα μπορεί να ασκήσει παρέμβαση κατά την εκδίκαση, όπως έπραξε στα ασφαλιστικά μέτρα.>>  
 
Ακολουθεί το δικόγραφο:  
<<ΕΝΩΠΙΟΝ  ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 
1.Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΙΟΥ"  που εδρεύει στη Χίο στην οδό 
Ροδοκανάκη, αρ. 48 και εκπροσωπείται νόμιμα από την πρόεδρο αυτού Ανθίππη Ζαννάρα του Μιλτιάδη.  
2. Του Δήμου Χίου που εδρεύει στην πόλη της Χίου και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Σταμάτιο 
Κάρμαντζη.  
ΚΑΤΑ 
1.Του Υπουργού Μετανάστευσης  και Ασύλου που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα.  
2.Του Υπουργού Οικονομικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα.  
3.Του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα.  
4.Του Υπουργού Εσωτερικών που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα.  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ 
1.Της υπ'αρίθμ. 1311/10-2-2020 Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου (Φ.Ε.Κ. 405 
Β/11-2-2020).  
2. Της υπ'αρίθμ.1398/11-2-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και 
Μετανάστευσης και Ασύλου (Φ.Ε.Κ. 407Β/11-2-2020).  
3.Της συναφούς με τις δύο παραπάνω Υ.Α. και Κ.Υ.Α υπ'αρίθμ. 117/21-2-2020 Aπόφασης του Υπουργού 
Μετανάστευσης και Ασύλου που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (ΑΔΑ 6Λ7Θ46ΜΔΨΟ-207).  
4. Της υπ'αρίθμ. 1551/14-2-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Εσωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου (Φ.Ε.Κ. 480Β/14-2-2020).  
5. Κάθε άλλης Πράξης ή Παράλειψης συναφούς ή σχετικής με τις παραπάνω προσβαλλόμενες Πράξεις.  
 
------------------------------------------ 
 
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
Για την κατασκευή νέων "Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης" για πρόσφυγες και μετανάστες (στο εξής 
Κ.Υ.Τ.) στα νησιά Σάμο, Λέσβο και Χίο η Ελληνική Κυβέρνηση εξέδωσε διά των αρμοδίων υπουργών της, 
ύστερα από νομοθετική εξουσιοδότηση που χορηγήθηκε με την από 10-2-2020 Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ.Α28/10-2-2020) που επιγράφεται "κατεπείγουσες ρυθμίσεις επίταξης ακινήτων για την 
αποφυγή διακινδύνευσης της δημόσιας τάξης και υγείας" - με την οποία προβλέφθηκε η δυνατότητα επιτάξεων 
ακινήτων για την κατασκευή των Κ.Υ.Τ. στις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου - τις παρακάτω 
Υπουργικές και Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις:  
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1.    Ο πρώτος των καθών Υπουργός Μετανάστευσης  και Ασύλου εξέδωσε την υπ'αριθμ.1311/10-2-2020 (ΦΕΚ 
Β/11-2-20) Υπουργική Απόφαση (1ηπροσβαλλόμενη), η οποία επιγράφεται "Επίταξη ακινήτων στις νήσους 
Σάμο, Λέσβο και Χίο για την αποφυγή διακινδύνευσης της δημόσιας τάξης και υγείας" που περιέχει "άρθρο 
μόνο" με βάση το οποίο και με αιτιολογία "για την αποφυγή διακινδύνευσης της δημόσιας τάξης και υγείας, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνεχής και αδιατάρακτη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών καθώς και να 
αντιμετωπισθεί ο κίνδυνος διάδοσης λοιμωδών, μολυσματικών ή μεταδοτικών νόσων στις νήσους Λέσβο Χίο και 
Σάμο" επέταξε  τρία ακίνητα τα οποία χαρακτηρίζει στην παραπάνω υπουργική απόφαση "γεωτεμάχια εκτός 
οικισμού", εκτάσεως 216.067,87 τ.μ. στη Σάμο, 260.086,00 τ.μ. στη Λέσβο και 624.713,10τ.μ.στηΧίο (δηλαδή 
στη Χίο σχεδόν τριπλάσιου εμβαδού σε σχέση με τα δύο άλλα νησιά!), για να χρησιμοποιηθούν "για την 
εγκατάσταση και λειτουργία Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων των παραγράφων 4 και 5 
του άρθρου 8 και του άρθρου 10 του ν. 4375/2016". 
Ειδικά στη νήσο Χίο στην οποία επικεντρώνεται η παρούσα αίτησή μας, ο Υπουργός Μετανάστευσης και 
Ασύλου επέταξε σύμφωνα με το περιεχόμενο της παραπάνω Υ.Α. "γεωτεμάχιο εκτός οικισμού, έκτασης μέτρων 
τετραγωνικών 624.713,10 κείμενο στον Δήμο Χίου της Περιφερειακής Ενότητας Χίου της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου στη θέση "ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΛΑΚΚΟΣ - ΨΕΙΡΑ" (σημείωση: το οποίο αποτελεί τμήμα του όρους "Αίπος" 
στο σημείο "17" της νομαρχιακής οδού Χίου - Βολισσού), το οποίο εμφαίνεται περιμετρικά με τους αριθμούς 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1 στο από 9 Φεβρουαρίου 2020 τοπογραφικό 
διάγραμμα που προσαρτάται στην παρούσα ως Παράρτημα ΙΙΙ", ενώ ορίσθηκε ότι "η διάρκεια της επίταξης 
ορίζεται σε τρία (3) έτη από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως". 
 
2.     Ο πρώτος των καθών Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και ο  δεύτερος των καθών Υπουργός 
Οικονομικών εξέδωσαν την υπ' αριθμ. 1398/11-2-2020(Φ.Ε.Κ. Β 407/11-2-2020) Κοινή Υπουργική Απόφαση 
(2η προσβαλλόμενη) η οποία επιγράφεται "Κάλυψη πιστώσεων για τις αναγκαίες εργασίες διαμόρφωσης της 
χρήσης των επιταγμένων ακινήτων στις νήσους Σάμο, Λέσβο και Χίο" που περιέχει "άρθρο μόνο" σύμφωνα με 
το οποίο "Οι αναγκαίες εργασίες για τη διαμόρφωση της χρήσης των επιταγμένων ακινήτων, δυνάμει της αριθμ. 
1311/10-02-2020 (405/Β/2020) απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου "Επίταξη ακινήτων στις 
νήσους Σάμο, Λέσβο και Χίο για την αποφυγή διακινδύνευσης της δημόσιας τάξης και υγείας" καλύπτονται από 
τις πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί στις γενικές κρατικές δαπάνες του Υπουργείου Οικονομικών για 
μεταναστευτικές ροές και έως του ανωτάτου ορίου των  πέντε (5) εκατομμυρίων ευρώ". 
 
3.   Επίσης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου σε υλοποίηση των προβλέψεων των παραπάνω Υ.Α. και 
Κ.Υ.Α. εξέδωσε την Απόφαση Α/Α/ 117 με αρ. Πρωτοκ. 1758/21-2-2020 (3η προσβαλλόμενη) που αναρτήθηκε 
στο διαδίκτυο με στοιχεία ανάρτησης ΑΔΑ: 6Λ7Θ46ΜΔΨΟ-2Ο7  με βάση το περιεχόμενο της οποίας εγκρίθηκε 
"δέσμευση πίστωσης ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000,00) συμπεριλαμβανομένου του εκάστοτε 
ισχύοντος Φ.Π.Α. για τη πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων 
οικονομικού έτους 2020 του Υπουργείου Μετανάστευσης  και Ασύλου, Ειδικός Φορέας 1055-2010000000 
"Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής Υποδοχής και Ασύλου" Α.Λ.Ε.2420902001 "Έξοδα για 
Τεχνικές Υπηρεσίες" για να καλυφθεί η δαπάνη για την εκτέλεση άμεσων εργασιών στις εκτάσεις που 
προορίζονται γιατατρία(3)νέαΚ.Υ.Τ. σε Λέσβο, Χίο και Σάμο του Υπουργείου Μετανάστευσης  και Ασύλου". 
 
4.   Στη συνέχεια, οι πρώτος, τρίτος και τέταρτος των καθών υπουργοί Μετανάστευσης  και Ασύλου, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών αντίστοιχα εξέδωσαν τηνμεαριθμ.1551/14-2-2020(ΦΕΚ 
Β480/14.2.2020)Κονή Υπουργική απόφαση (4η προσβαλλόμενη) που επιγράφεται "Αδειαχωροθέτησης και 
κατασκευής", με βάση την οποία "αδειοδότησαν" τις εργασίες κατασκευής των νέων Κ.Υ.Τ. και η οποία έχει το 
παρακάτω μεταξύ άλλων  περιεχόμενο: Έχοντας υπόψη : 1. "Τις διατάξεις της από 10.2.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου "κατεπείγουσες ρυθμίσεις επίταξης ακινήτων για την αποφυγή διακινδύνευσης της 
Δημόσιας Τάξης και Υγείας" Α?28 2. " Την με αριθμό 1311/10.2.2020 Υ.Α του Υπουργού Μετανάστευσης  και 
Ασύλου "επίταξη ακινήτων στις νήσους Λέσβο, Σάμο και Χίο για την αποφυγή διακινδύνευσης της Δημόσιας 
Τάξης και Υγείας" (Β?405). 3."Τις διατάξεις του αρθ.16 παρ.3 του Ν.4375/2016 ( Α?51) ? ?..10."Τους λόγους 
κατεπείγοντος υπό την έννοια της παρ.3. του άρθ.109 του Ν.4622/2019 (Α?133)όπως θεμελιώνονται στην 
10/2/2020 πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου "κατεπείγουσες ρυθμίσεις επίταξης ακινήτων για την αποφυγή 
διακινδύνευσης της Δημόσιας Τάξης και Υγείας" (Α? 28), η οποία εκδόθηκε λόγω της εξαιρετικά επείγουσας 
ανάγκης επίταξης ακινήτων σε νήσους υποδοχής μεταναστών και προσφύγων των Περιφερειών Βορείου και 
Νοτίου Αιγαίου για την αποφυγή διακινδύνευσης της Δημόσιας Τάξης και Υγείας "προκειμένου να εξασφαλισθεί 
η συνεχής και αδιατάρακτη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών καθώς και να αντιμετωπισθεί ο κίνδυνος 
διάδοσης λοιμωδών και μολυσματικών ή μεταδοτικών νόσων στις ανωτέρω νήσους".(!!!). 11. "την έγγραφη 
εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα Υποδοχής για την άμεση κι επείγουσα έναρξη εργασιών περίφραξης και 
χωματουργικών εργασιών για την προετοιμασία της εγκατάστασης δομών του Ν.4375/2016 με τα συνημμένα 
σχέδια και τεχνική έκθεση"..?.. και η οποία περιέχει "άρθρο μόνο" με το παρακάτω περιεχόμενο:"1. Χορηγείται 
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άδεια χωροθέτησης των Περιφερειακών Υπηρεσιών δομών και διακριτών χώρων των παραγράφων 4 και 5 του 
άρθρου 8 και άρθρου 10 του Ν.4375/2016 ( Α?51) στα επιταχθέντα γεωτεμάχια της παρ.1 του άρθρου μόνου της 
αριθμ. 1311/10-02-2020 απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου "Επίταξη ακινήτων στις νήσους 
Σάμο, Λέσβο και Χίο για την αποφυγή διακινδύνευσης της Δημόσιας Τάξης και Υγείας" ( Β 405). 2. " 
Χορηγείται άδεια εκτέλεσης εργασιών τοποθέτησης περίφραξης και χωματουργικών, για τη διαμόρφωση των 
γηπέδων ώστε να μπορούν να εγκατασταθούν οι προαναφερόμενες δομές". 
 
Μετά από τη δημοσίευση των παραπάνω υπουργικών αποφάσεων, ξεκίνησαν περί τα μέσα του μηνός 
Φεβρουαρίου 2020και για δύο μόνο ημέρες κάποιες χωματουργικές εργασίες στην επιταχθείσα έκταση στη νήσο 
Χίο από ένα σκαπτικό μηχάνημα του Στρατού (!!!), οι οποίες όμως σταμάτησαν μετά από την αναταραχή που 
προκάλεσε η πρωτόγνωρη για τα δεδομένα του νησιού αντίδραση των κατοίκων που αντιτίθενται στην 
εγκατάσταση ενός επιπλέον τεράστιου Κ.Υ.Τ. στα εθνικά σύνορα (με προδιαγραφές κανονικού οικισμού όπως 
αναφέρουμε παρακάτω) και μετά από τη βίαιη επέμβαση των Μ.Α.Τ. αποτελούμενων από εκατοντάδες άνδρες 
που μεταφέρθηκαν από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη στη Χίο και τα οποία αναγκάσθηκαν μετά από λίγες 
ημέρες να εγκαταλείψουν το νησί!!!  
 
Β. ΛΟΓΟΙ ΑΚΥΡΏΣΕΩΣ 
Η παρούσα αίτηση ακυρώσεως εστιάζεται στην ακύρωση των προσβαλλόμενων Πράξεων Υ.Α. και Κ.Υ.Α. ως 
προς το περιεχόμενό τους που αφορά ειδικότερα στη νήσο Χίο και των οποίων την ακύρωση ζητάμε για τους 
παρακάτω νόμιμους, βάσιμους και αληθείς λόγους.  
 
1.    Οι προσβαλλόμενες με την παρούσα Υπουργικές Αποφάσεις και Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για την 
κατασκευή του νέου Κ.Υ.Τ. στη νήσο Χίο, έχουν παραβιάσει ουσιώδεις διατάξεις του  νόμου και συγκεκριμένα 
το άρθρο 24 παραγ. 1 και 6 του Συντάγματος, το άρθρο 2 παραγ. 1 του Συντάγματος, το άρθρο 25 παραγ. 1 του 
Συντάγματος, το άρθρο 16 παραγ. 3 του Ν. 4375/2016 (που προβλέπει την υποχρέωση Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης), το άρθρο 31 παραγ. 2 της Διεθνούς Σύμβασης της Γενεύης του 1951 για τους Πρόσφυγες, το 
άρθρο 9 ν. 3937/2011, τα άρθρα 1, 2 (παραγ. 4), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (παραγ. 1 και 2) και 11 του Ν. 4014/2011 
(που προβλέπουν τις ειδικές διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης σε προστατευόμενες περιοχές), αλλά και 
το άρθρο 57 Α.Κ. (που προστατεύει το δικαίωμα στην προσωπικότητα) όπως αναλυτικά θα εκθέσουμε 
παρακάτω.  
 
Σύμφωνα με την επικαλούμενη στο περιεχόμενο της υπ' αριθμ. 1551/14-2-2020 Κ.Υ.Α. (4η προσβαλλόμενη) 
διάταξη της παραγ.3 του άρθρ. 16  του Ν.4375/2016 που προβλέπει ότι "σε εξαιρετικές περιπτώσεις επείγουσας 
κι επιτακτικής ανάγκης και για λόγους εθνικού συμφέροντος για την ανάγκη εγκατάστασης των δομών του άρθ. 
10 σε ακίνητα του Δημοσίου  η ΟΤΑ  σε κοινόχρηστους χώρους, χερσαίες ζώνες λιμένων ή σε ιδιωτικά ακίνητα 
επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης  των ήδη υφισταμένων σε αυτά κτιρίων καθώς και η εκτέλεση των αναγκαίων 
μετασκευών ή τοποθέτηση ή ανέγερση προκατασκευασμένων κτιρίων εγκαταστάσεων και υποδομών κατά 
παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής πολεοδομικής ή άλλης διάταξης. Η παρέκκλιση ισχύει όσο διαρκεί η ως άνω 
νέα χρήση. Οι εγκαταστάσεις έχουν προσωρινό χαρακτήρα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλο σκοπό και 
απομακρύνονται όταν εκλείψει η ανάγκη εγκατάστασης κατόπιν απόφασης του Υπουργού Μεταναστευτικής 
Πολιτικής. Ειδικά για την εγκατάσταση των παραπάνω προσωρινών εγκαταστάσεων σε εκτός σχεδίου  περιοχές 
απαιτείται το ελάχιστο εμβαδόν γηπέδου να είναι 4.000,00 τ.μ. και να διασφαλίζεται η ύπαρξη υπαίθριων χώρων 
και δικτύου εσωτερικών μετακινήσεων οχημάτων και πεζών με επιφάνεια τουλάχιστον 20% της συνολικής 
έκτασης του γηπέδου. Για την αλλαγή χρήσης και τις κατασκευές δεν απαιτείται έκδοση έγκρισης ή άδειας 
δόμησης ή εργασιών μικρής κλίμακας.  
Ηπεριβαλλοντικήαδειοδότησηόπουαπαιτείται,γίνεταισύμφωναμετοΝ.4014/2011. Η άδεια χωροθέτησης και 
κατασκευής χορηγείται με κοινή απόφαση των υπουργών Μεταναστευτικής Πολιτικής, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και Εσωτερικών , η οποία μπορεί να εξειδικεύει τους όρους και τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή 
των παραπάνω ρυθμίσεων και να αφορά ήδη υφιστάμενες δομές και εκτελεσθείσες εργασίες ,για την έκδοση της 
παραπάνω απόφασης η Υπηρεσία Υποδοχής/Ταυτοποίησης υποβάλλει προς το Υπουργείο Μεταναστευτικής 
Πολιτικής αίτηση που περιλαμβάνει: α) τοπογραφικό διάγραμμα της έκτασης β) γενικό σχέδιο διάταξης των 
εγκαταστάσεων και γ) τεχνική έκθεση. Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής τηρεί το φάκελο στο αρχείο 
του και τον ενημερώνει με κάθε άλλη ειδική μελέτη ή στοιχείο που απαιτείται ανά περίπτωση προς διασφάλιση 
της τήρησης των κανόνων ασφαλείας, πυροπροστασίας και υγιεινής σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της 
επιστήμης" (όπως η παραπάνω διάταξη τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρ. 96 του Ν.4485/2017και ισχύει 
από 4/8/2017).  
Από την παράθεση των παραπάνω περί άδειας χωροθέτησης και κατασκευής της εγκατάστασης δομών του 
Ν.4375/2016 και ειδικότερα έχοντας υπόψη αρθ.1 "τις διατάξεις της 10.2.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου "κατεπείγουσες ρυθμίσεις επίταξης ακινήτων για την αποφυγή διακινδύνευσης της Δημόσιας 
Τάξης και Υγείας" προκύπτει η παραδοχή: ότι με την εν λόγω Κ.Υ.Α. 1551/14-2-2020 (4η προσβαλλόμενη) 
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"αδειοδοτήθηκαν" οι υπερδομές που εξήγγειλε το Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου στις σχετικές επιταγμένες 
εκτάσεις στα νησιά Σάμο, Λέσβο και Χίο όπως περιγράφονται  στην ΥΑ 1131/10.2.2020 (ΦΕΚ Β?405/2020) 
ήτοι ειδικά για τη Χίο επιταχθείσα έκταση 624,713,10 τ.μ. κατά το τοπογραφικό διάγραμμα που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 405/β?/11.2.2020 ΣΤΗ ΘΕΣΗ "17" /Κρητικού Λάκκος Ψείρα" στο όρος Αίπος της Χίου.  
 
Ειδικά στη περίπτωση της Χίου το σύνολο της επιταχθείσας έκτασης  χωροθετείται εντός προστατευόμενης 
περιοχής χαρακτηρισμένης ως NATURA που εκτείνεται σε έκταση με εμβαδόν 32.568,76 εκτάρια (Αρ. 
Απόφασης Aν. Υπουργού Περιβάλλοντος 50743/11-12-2017 "Αναθεώρηση εθνικού καταλόγου περιοχών του 
Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000, ΦΕΚ 4432 Β /15-12-17, κωδικόςέκτασηςGR4130003).  
 
Όπως προείπαμε ο χαρακτήρας των δομών αυτών ορίζεται στα αρθ. 8 και 10 του Ν.4375/2016 (ΦΕΚ Α51/2016), 
ενώ η παρ.3 του άρθ.16 ιδίου νόμου -όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αρθ.96/Ν.4485/2017,ναι μεν ορίζει τις 
προϋποθέσεις αδειοδότησης των εν λόγω εγκαταστάσεων δηλαδή "σε εξαιρετικές περιπτώσεις επείγουσας κι 
επιτακτικής ανάγκης και για λόγους εθνικού συμφέροντος για την ανάγκη εγκατάστασης των δομών του άρθ. 10 
σε ακίνητα του Δημοσίου  η ΟΤΑ  σε κοινόχρηστους χώρους, χερσαίες ζώνες λιμένων ή σε ιδιωτικά ακίνητα 
επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης  των ήδη υφισταμένων σε αυτά κτιρίων καθώς και η εκτέλεση των αναγκαίων 
μετασκευών ή τοποθέτηση ή ανέγερση προκατασκευασμένων κτιρίων εγκαταστάσεων και υποδομών κατά 
παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής πολεοδομικής ή άλλης διάταξης" ΑΛΛΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΕΠΙΣΗΣ 
ΟΤΙηπεριβαλλοντικήαδειοδότησηόπουαπαιτείταιγίνεταισύμφωναμετονόμο4014/2011.  
 
Συνακόλουθα επειδή ο εδαφικός χώρος που επιτάχθηκε στο όρος Αίπος της Χίου είναι στο σύνολό του τμήμα της 
ευρύτερης έκτασης που έχει κηρυχθεί ως προστατευόμενη περιοχή NATURA, ακόμη και αν θεωρηθεί ότι με 
βάση τη διάταξη του άρθρ. 16 παρ. 3 Ν. 4375/2016 η κυβέρνηση δύναται να επιτάσσει χώρους, κτίρια κ.λ.π. για 
την εγκατάσταση δομών προσφύγων και μεταναστών προσωρινού χαρακτήρα, υποχρεούται ταυτόχρονα εν 
προκειμένω να ακολουθήσει τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και να τηρήσει τις περιβαλλοντικές 
διαδικασίες που προβλέπονται στον Ν.4014/2011 και συγκεκριμένα στα άρθρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11 
αυτού!  
Έτσι στη παρ.3 του άρθρ.1 Ν.4014/2011 κεφ.Α με τίτλο "Περιβαλλοντική αδειοδότηση Έργων και 
Δραστηριοτήτων" ορίζεται ότι " έργα και δραστηριότητες ,ο σχεδιασμός και η διαδικασία υλοποίησης των 
οποίων υιοθετούνται με ειδικό νόμο εξαιρούνται από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος ,εφόσον μέσα 
από τη νομοθετική διαδικασία που ακολουθείται πληρούνται οι σκοποί του νόμου αυτού ,συμπεριλαμβανομένης 
της κατάλληλης αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της επαρκούς δημοσιοποίησης και δημόσιας 
διαβούλευσης επί των συγκεκριμένων έργων και δραστηριοτήτων". 
Ωστόσο ακόμη και η παραδοχή αυτή - δηλαδή της μη αναγκαιότητας οικοδομικής άδειας κατά τις πολεοδομικές 
διατάξεις ως η παραγ.3 του άρθρ. 16  του Ν.4375/2016 αναφέρει ότι δηλαδή "σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
επείγουσας κι επιτακτικής ανάγκης και για λόγους εθνικού συμφέροντος για την ανάγκη εγκατάστασης των 
δομών του άρθ. 10 σε ακίνητα του Δημοσίου  η ΟΤΑ  σε κοινόχρηστους χώρους, χερσαίες ζώνες λιμένων ή σε 
ιδιωτικά ακίνητα επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης  των ήδη υφισταμένων σε αυτά κτιρίων καθώς και η εκτέλεση 
των αναγκαίων μετασκευών ή τοποθέτηση ή ανέγερση προκατασκευασμένων κτιρίων εγκαταστάσεων και 
υποδομών κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής πολεοδομικής ή άλλης διάταξης" , ελέγχεται ως εσφαλμένη 
και συνακόλουθα ερευνητέα είναι η παραδοχή αυτή ,ως προς την ορθότητά της ,αφού: α) με βάση το αρθ.10 του 
ν.4375/2016 για την κατασκευή των Κ.Υ.Τ. η μοναδική περίπτωση που μπορεί να γίνουν εργασίες χωρίς τις 
"προαπαιτούμενες νόμιμες διατυπώσεις" είναι η πρόβλεψη της παρ. 3 του αρθ.10 που αναφέρεται μόνο στις 
κινητές μονάδες Κ.Υ.Τ. β)  παρατηρούμε ότι η πρώτη Υ.Α. του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου 
(1311/2020 ΦΕΚ Β?405/11.2.2020) αναφέρεται γενικά σε "εγκατάσταση και λειτουργία Περιφερειακών 
Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων" και η δεύτερη Υ.Α. η 117/21.2.20 (βλ. Διαύγεια) αφορά "στη 
δέσμευση των απαιτουμένων ποσών για εκτέλεση εργασιών που προορίζονται για τρία νέα ΚΥΤ", όμως σε καμία 
από τις προσβαλλόμενες Πράξεις δεν γίνεται αναφορά σε κινητές μονάδες Κ.Υ.Τ. για να μπορεί να τύχει 
εφαρμογής η παραπάνω διάταξη γ) Τα α) + β)  οδηγούν στο συμπέρασμα/παραδοχή ότι για το εν θεματι τεράστιο 
ΚΥΤ  στο Αίπος, -όπως παρουσιάσθηκε δημόσια από το αρμόδιο Υπουργείο-ακόμη κι αν η έκταση του Αίπους 
δεν ήταν προστατευόμενη ως περιοχή NATURA και ως Δασική έκταση, θα έπρεπε και πάλι να εκδοθούν 
νομότυπα άδειες συμβατές με τις πολεοδομικές διατάξεις για την εκπόνηση και το ξεκίνημα των εργασιών!!! Η 
παραδοχή ότι δεν έχει εκδοθεί τέτοια οικοδομική άδεια αποδεικνύει ότι ακριβώς ένεκα του ότι η επίδικη έκταση 
είναι ΔΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ, είναι αδύνατη η έκδοση οικοδομικής άδειας εργασιών χωρίς ύπαρξη 
προγενέστερης ειδικής πρόβλεψης με τυπικό νόμο η Π.Δ. που να εμπεριέχει αλλαγή χρήσεων γης και χωρίς τις 
νόμιμες διατυπώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα9 και 10 του ν. 4014/2011 ειδικότερα για τις περιοχές 
NATURA, στην οποία αναφερόμαστε αναλυτικά παρακάτω και ουδείς πολιτικός μηχανικός και αρμόδια Αρχή 
Πολεοδομίας θα υπέγραφε χωρίς την απαιτούμενη νόμιμη θεμελίωση. Εξ αυτού του λόγου οι καθ ων έσπευσαν 
να τα σχεδιάσουν, νομοθετήσουν και εφαρμόσουν λάθρα και άμεσα!!  
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Συνακόλουθα: Οι εργασίες αποχωμάτωσης και χάραξης του επιδίκου χώρου στη θέση "17" του Αίπους της Χίου 
ξεκίνησαν με αστυνομική βία και επαπειλείται η συνέχισή τους  χωρίς έκδοση των απαιτουμένων Αδειών από 
την Πολεοδομία και το Δασαρχείο!  
 
Περαιτέρω και για την πληρέστερη τεκμηρίωση της παραβίασης της νομιμότητας από το εκτελούμενο έργο του 
νέου Κ.Υ.Τ. στη Χίο παραθέτουμε και τα εξής. Με βάση τη διάταξη του άρθρ. 9 του ν. 3937/2011προβλέπονται 
οι επιτρεπόμενες χρήσεις και θεσπίζονται οι ειδικοί περιορισμοί και απαγορεύσεις για την εκτέλεση εργασιών σε 
προστατευόμενες περιοχές NATURA, όπως είναι στο σύνολό της η επίμαχη έκταση των 624.713,10 τ.μ., πλην 
όμως η προοριζόμενη χρήση της κατασκευής Κ.Υ.Τ. δεν εμπίπτει και δεν θα μπορούσε να εμπίπτει ως μεγάλη 
και οχληρή για το φυσικό περιβάλλον κατασκευή, σε καμία από τις προβλεπόμενες επιτρεπόμενες χρήσεις.  
 
Σε κάθε περίπτωση, για όλα τα έργα και τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε προστατευόμενες περιοχές 
χαρακτηρισμένες ως Natura ισχύουν οι υποχρεώσεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης που προβλέπονται με το 
αρθρ. 10 του ν. 4014/2011.Περαιτέρω,ακόμη και στην θεωρητική περίπτωση που ήθελε κριθεί ύστερα από την 
τήρηση των ειδικών διαδικασιών που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγρ. 1 και 2 του παραπάνω άρθρου 
-ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΤΗΡΗΘΗΚΑΝ ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΩ- ότι οι σχεδιαζόμενες επεμβάσεις και εργασίες δεν 
έχουν αρνητική επίπτωση στο περιβάλλον και ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση, θα πρέπει να 
ακολουθηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται με την παραγρ. 4 του ίδιου άρθρου, δηλαδή να ληφθεί κάθε 
αναγκαίο αντισταθμιστικό μέτρο ώστε να εξασφαλιστεί η προστασία της περιοχής από την εκτέλεση του έργου 
και επιπλέον, ο υπουργός Περιβάλλοντος έχει υποχρέωση να ενημερώσει την Ευρωπαϊκή επιτροπή για τις 
επιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν και για τα αντισταθμιστικά μέτρα που ελήφθησαν. Για να καταλήξει η 
υπόθεση όμως σε αυτό το στάδιο και να τύχει εφαρμογής η παράγραφος 4 του παραπάνω άρθρου, θα πρέπει 
προηγουμένως να έχουν ακολουθηθεί οι διαδικασίες που προβλέπονται από τις παραγρ. 1 και 2 του ίδιου άρθρου, 
οι οποίες παρακάμφθηκαν πλήρως εν προκειμένω.  
 
Πέραν των ως άνω στη συγκεκριμένη Υπ. Απ.1131/10-2-2020 (ΦΕΚ Β 405/2020)  Περί χωροθέτησης και 
Αδειοδότησης των Υπερδομών που εξήγγειλε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου στις σχετικές 
επιταγμένες εκτάσεις στα νησιά Λέσβου, Χίου και Σάμου,   ουδεμία αναφορά γίνεται σε περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις ή αξιολόγησης αυτών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρ. 1,9,10 και 11 του ν. 4014/2011.  
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ: Για την αδειοδότηση των έργων του νέου Κ.Υ.Τ. στη νήσο Χίο απαιτείται να 
ακολουθηθεί η διαδικασία που περιέχεται αναλυτικά στο Ν.4014/2011έχουν εφαρμογή και κυρίως οι 
προβλεπόμενες στα άρθρα 9 και 10 του Ν.4014/2011 ειδικές διαδικασίες που αφορούν στις περιοχές NATURA. 
Συνεπώς για την αδειοδότηση της υπερδομής φιλοξενίας προσφύγων/μεταναστών  στην αυθαιρέτως 
"χωροθετηθείσα" περιοχή του Αίπους ("θέση 17") από το αρμόδια Υπουργεία και την Κυβέρνηση απαιτείται  να 
προηγηθεί η έγκριση περιβαλλοντικών όρων από το αρμόδιο Συμβούλιο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου αλλά 
και οι προβλεπόμενες εγκρίσεις από την αρμόδια Εφορία Αρχαιοτήτων (όπως θα εκθέσουμε παρακάτω) και την 
Δασική Υπηρεσία.  
 
2.Είναι προφανές ότι στην υπ'αρίθμ. 1551/14-2-2020 Κ.Υ.Α. (4η προσβαλλόμενη) για την "άδεια χωροθέτησης 
και κατασκευής" του νέου Κ.Υ.Τ στη νήσο Χίο, έχουν παρακαμφθεί και δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι διατάξεις 
του Ν.4014/2011 αρθ. 2 έως 7 καθώς και των άρθρων 9 και 10, που στη προκειμένη περίπτωση της 
εγκατάστασης "κλειστής" δομής στο όρος ΑΙΠΟΣ της Χίου στη λεγόμενη "θέση 17", είναι αναμφισβήτητα 
εφαρμοστέες για τους λόγους που αναφερόμαστε παραπάνω και συνακόλουθα υφίσταται προσβολή των 
δικαιωμάτων μας παράνομη και καταχρηστική η δε προσβολή υφίσταται και λόγω τη στέρησης κοινών σε χρήση 
πραγμάτων, υπό την έννοια της βίαιης, αυθαίρετης εγκατάστασης δομής για μετανάστες/πρόσφυγες 
υπερμεγέθους και σε πλήρη διάσταση και αντίθεση με το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής που 
θα γίνει η κατασκευή, που αποδεδειγμένα αποτελεί αρχαιολογικού και ιστορικού-πολιτισμικού ενδιαφέροντος 
χώρο, που επιπλέον είναι χαρακτηρισμένη ως δασική έκταση και περιοχή ΝΑΤURA.  
 
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1 του Συντάγματος και την πάγια Νομολογία ως προς το 
περιεχόμενο της εν λόγω διάταξης, οι επεμβάσεις στο δασικό περιβάλλον, πρέπει να προβλέπονται σε ειδική 
διάταξη νόμου η σε κανονιστική πράξη και να γίνονται για την ικανοποίηση σπουδαίου δημοσίου συμφέροντος, 
υπέρτερου  και εξαιρετικού (ΣτΕ 772/1992, ΣτΕ 2435/1993, 4739/1995). Ταυτόχρονα, είναι σαφές ότι όχι μόνο 
δεν περιέχεται η απαιτούμενη ειδική πρόβλεψη για τις επεμβάσεις στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της 
επιταχθείσας προστατευόμενης περιοχής στη Χίο σε καμία από τις κατ' εξουσιοδότηση της από 10-2-2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου εκδοθείσες και προσβαλλόμενες με την παρούσα αίτησή μας  Υπουργικές 
Αποφάσεις και Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, 
αλλάούτεκανγίνεταιαναφοράσεδασικήέκτασηήπροστατευόμενηπεριοχήΝΑΤURA, αποσιωπάται εντελώς και 
χαρακτηρίζεται η επίμαχη έκταση απλώς ως "γεωτεμάχιο εκτός σχεδίου"!!! 
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Συνακόλουθα, με βάση την πάγια Νομολογία που ερμηνεύει την παραπάνω διάταξη του Συντάγματος, θα πρέπει 
η "θυσία" της δασικής έκτασης για αλλαγή χρήσης της να αποτελεί απαραίτητα το  μοναδικό πρόσφορο μέσο και 
να υλοποιείται με την μικρότερη  δυνατή απώλεια (ΣτΕ 2435/1993) ενώ, όπως προαναφέραμε, ειδικά στη νήσο 
Χίο , έχουν επιταχθεί 624.713,10 τ.μ. έκταση δηλαδή τριπλάσια σε σχέση με τις επιταχθείσες εκτάσεις για την 
κατασκευή αντίστοιχων Κ.Υ.Τ. στις νήσους Σάμο και Λέσβο!!!  
 
Επίσης, η επιλογή της επίμαχης περιοχής της Χίου αλλά και η επιλογή της νήσου Χίου ή των νησιών του Β.Α. 
Αιγαίου γενικότερα για την κατασκευή ενός ακόμη Κ.Υ.Τ. ("κλειστών δομών") σε καθένα από αυτά, δεν 
προκύπτει ως νομική υποχρέωση για τη Διοίκηση από καμία διάταξη νόμου, κανονιστικής πράξης ή διεθνούς 
σύμβασης, ουδέ καν προκύπτει από τη "συμφωνία" ("κοινή δήλωση") Ε.Ε.-Τουρκίας η δέσμευση, οι επιστροφές 
των μη δικαιουμένων χορήγησης ασύλου, να γίνονται μόνο από όσους δήθεν ευρίσκονται στα νησιά, ώστε να 
μπορούν να επικαλεσθούν την υποτιθέμενη αναγκαιότητα να γίνουν οπωσδήποτε τα νέα "κλειστά" Κέντρα 
Μεταναστών στα νησιά και εν προκειμένω στο όρος ΑΙΠΟΣ της Χίου ειδικότερα.  
Άλλωστε αυτό το αποδεικνύουν οι αποφάσεις του ΣτΕ805/2018 και 806/2018με τις οποίες ακυρώθηκε η 
απόφαση της Διευθύντριας Ασύλου (κατόπιν προσφυγής του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου) περί περιορισμού στα 
νησιά των αιτούντων άσυλο -μεταξύ των οποίων και η νήσος Χίος- οι οποίες έκριναν ότι 
πρέπειναγίνεταιελεύθεραημετακίνησητωνμεταναστών/αιτούντωνάσυλοσεόλη την Ελληνική Επικράτεια, σε 
εφαρμογή των προβλέψεων της Σύμβασης της Γενεύης του 1951γιατουςΠρόσφυγες(άρθρο31παρ.2) και ότι η 
αντίστοιχη απαγόρευση αντιτίθεται ευθέως στις προβλέψεις της παραπάνω Διεθνούς Σύμβασης.  
 
Συνεπώς και μεδεδομένητηδυνατότηταεπιτάξεωνπεριοχώνσεόλητηνελληνικήεπικράτεια που παρέχεται ρητά στον 
Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου με την από 10-2-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 28/10-
2-2020), η επίταξη της εν λόγω επίδικης προστατευόμενης έκτασης στη νήσο Χίο ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ επ' ουδενί Η 
ΜΟΝΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 10 παραγ. 1 και 2 ν. 4014/2011 και ΤΟ 
ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΜΕΣΟ για την κατασκευή του νέου Κ.Υ.Τ. σύμφωνα με τη πάγια νομολογία που ερμηνεύει 
τη διάταξη του αρθρ. 24 παραγ. 1 του 
Συντάγματος,αφούυπάρχειηδυνατότητανακατασκευασθείαυτόσεμηδασικήκαιμηπροστατευόμενηπεριοχήσεοποια
δήποτεπεριοχήτηςΕλληνικήςΕπικράτειας και της μεταφοράς εκεί του αντίστοιχου αριθμού προσφύγων και 
μεταναστών που βρίσκονται σήμερα σε δομές της Χίου και κυρίως στο Κ.Υ.Τ. "ΒΙΑΛ" στο οποίο διαβιούν 
σήμερα πάνω από 5.500 μετανάστες.  
 
Εξάλλου, με τα παραπάνω αναφερόμενα συνδέεται άρρηκτα και το γεγονός ότι η παραμονή δεκάδων χιλιάδων 
αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης στα εθνικά σύνορα των νησιών ενδέχεται να 
προκαλέσει ζητήματα εθνικής ασφάλειας αλλά και ζητήματα διατάραξης της ομαλής κοινωνικής και οικονομικής 
ζωής μιας ευαίσθητης παραμεθόριας περιοχής, η προστασία των οποίων αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση της 
πολιτείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 παραγ. 1 και 25 παραγ. 1 του Συντάγματος, όπως κατέδειξαν 
εξάλλου και τα πρόσφατα γεγονότα του Μαρτίου 2020 στα σύνορα με τη γείτονα Τουρκία στον Έβρο, αλλά και 
τα συνεχή έκτροπα και εξεγέρσεις στα Κ.Υ.Τ. που διαβιούν οι μετανάστες στη Χίο (εμπρησμοί και καταστροφές 
στη "ΒΙΑΛ" τον Απρίλιο 2020), τη Λέσβο (εξέγερση και εμπρησμοί στη "Μόρια" τον Φεβρουάριο 2020) και 
πρόσφατα στο τέλος Απριλίου 2020 στη Σάμο (εμπρησμός και καταστροφές).  
Να μην λησμονούμε δε ότι η ανάγκη της αυξημένης προστασίας των παραμεθόριων περιοχών και των εθνικών 
συνόρων- στα οποία εντάσσονται τα νησιά του Β.Α. Αιγαίου - έναντι των αλλοδαπών, και ιδιαίτερα των μη 
υπηκόων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει οδηγήσει διαχρονικά το Ελληνικό κράτος να θεσπίσει σε 
πλείστες όσες περιπτώσεις απαγορεύσεις και ειδικούς περιορισμούς και μέτρα προστασίας, όπως επί 
παραδείγματι την απαγόρευση κτήσης εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων σε παραμεθόριες περιοχές ή 
επίσης την επιβολή περιορισμών και απαγορεύσεων στην άσκηση οικονομικής δραστηριότητας με βάση τις 
προβλέψεις σειράς νομοθετικών διατάξεων και συγκεκριμένα του Νομοθετικού Διατάγματος 22/24-6-1927,του 
Α.Ν. 1366/1938, των άρθρων 24 έως 32 του ν. 1892/1990, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρ. 114 ν. 
3978/2011, το αρθρ. 43 ν. 4278/2014 και το άρθρ. 3 ν. 4126/2013.  
 
Ως εκ τούτου η απόφαση της κυβέρνησης και των καθών υπουργών της να προχωρήσουν με την έκδοση των 
προσβαλλόμενων Πράξεων στην κατασκευή και νέων τεράστιας δυναμικότητας Κέντρων στα νησιά του Β.Α. 
Αιγαίου, είναι ελεγκτέα και ακυρωτέα όχι ως προς την σκοπιμότητά της - ο έλεγχος της οποίας δεν υπάγεται στην 
αρμοδιότητα του Δικαστηρίου Σας - αλλά ως προς την νομιμότητα  αυτής, εξεταζόμενης υπό το πρίσμα της 
ρήτρας που τίθεται από τον νόμο και τη νομολογία ως προς την επιλογή του τόπου κατασκευής ενός έργου και 
της αλλαγής χρήσης γης σε ειδικά προστατευόμενη περιοχή,  ότι δηλαδή η επιλογή αυτή πρέπει να αποτελείτο 
"μοναδικό πρόσφορο μέσο", σύμφωνα με τα παραπάνω αναλυτικά αναφερόμενα και συνεπώς οι προσβαλλόμενες 
Πράξεις είναι ακυρωτέες και εξ αυτού του λόγου.  
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Είναι επίσης σαφές, ότι με βάση την πάγια νομολογία του ΣτΕ η οικιστική αξιοποίηση δεν συνιστά θεμιτό λόγο 
για  την εφαρμογή των προβλεπόμενων από το άρθρο 24 παρ. 1 του Συντάγματος παρεκκλίσεων από την 
προστασία των δημοσίων δασών  (ΣτΕ Ολ. 3754/1981, ΣτΕΟλ. 2856/2003). Στην προκειμένη περίπτωση της 
κατασκευής νέου Κ.Υ.Τ. στην περιοχή "Αίπος" της Χίου, η επιδιωκόμενη από τους καθών χρήση είναι 
ουσιαστικά η δημιουργία οργανωμένου οικισμού ("πόλης μεταναστών") με όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές και 
τους προβλεπόμενους από τη πολεοδομική νομοθεσία κοινόχρηστους χώρους και εγκαταστάσεις, αφού εκτός από 
εκατοντάδες κατοικίες θα υπάρχουν πλατείες, χώροι αθλοπαιδιάς, σχολεία, χώροι λατρείας, εγκαταστάσεις 
αναψυχής, εστιατόρια κ.λ.π., σύμφωνα με τις ανακοινώσεις και τα επίσημα σχέδια που παρουσιάστηκαν δημόσια 
από τον υφυπουργό Άμυνας Αλκιβιάδη Στεφανή τον Νοέμβριο του 2019, τα οποία εν σιωπή απέκρυψε στη 
συνέχεια η ελληνική Κυβέρνηση για ευνόητους λόγους.  
 
Πρέπει δε να επισημανθεί ότι η στερεότυπη αναφορά σε όλες τις προσβαλλόμενες με την ένδικη αίτησή μας 
Πράξεις (Υπουργικές Αποφάσεις και Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις) του προορισμού της επιταχθείσας έκτασης 
ως Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) υποδηλώνει μόνο τον ΣΚΟΠΟ της προοριζόμενης χρήσης και 
όχι το είδος αυτής και σε καμία περίπτωση η περιγραφή Κ.Υ.Τ. δεν περιλαμβάνεται σε οποιαδήποτε κατηγορία 
και περιεχόμενο χρήσεων γης ή περιγραφόμενης και επιτρεπόμενης δραστηριότητας χρήσεων γης κατά τους 
επίσημους ορισμούς της πολεοδομικής νομοθεσίας και συγκεκριμένα του Π.Δ. 23.2/6-3-1987 (ΦΕΚ 166Δ).  
 
3.Μη νόμιμη η εκτέλεση έργων κατασκευής Κ.Υ.Τ. σε περιοχή χαρακτηρισμένη ως αρχαιολογικού 
ενδιαφέροντος, ιστορικό  μνημείο και σε παρθένο φυσικό τοπίο – οροπέδιο σπάνιας γεωλογικής σύστασης.  
 
α. Εκτέλεση έργων σε αρχαιολογική περιοχή.  
 
Η περιοχή που επιτάχθηκε στη νήσο Χίου για την κατασκευή του νέου Κ.Υ.Τ. ανήκει στον ευρύτερο 
αρχαιολογικό χώρο του "Ρημόκαστρου", που καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του ανατολικού οροπεδίου του 
όρους Αίπος, έχει κηρυχθεί με την υπ' αρ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/7224/397/2-3-94 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 
166/Β/15-3-94) και συμπληρωματικά με την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/46684/2468π.ε/18-6-2001 Υ.Α. 
(ΦΕΚ 863/Β/6-7-01), προστατευόμενη  περιοχή λόγω των εκτεταμένων λειψάνων αρχαίων αγροτοποιμενικών 
εγκαταστάσεων, που έχουν εντοπισθεί  στην περιοχή αυτή, καθώς και των πολυάριθμων λιθοσωρών γνωστών ως 
"Σωροί της Γριάς", οι οποίοι σχετίζονται με την μακροχρόνια προσπάθεια εκχέρσωσης της γης από την 
αρχαιότητα μέχρι και τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα.  
Το 1976 ο αρχαιολόγος Μ. Μιτσός προέβη σε σύντομη δοκιμαστική ανασκαφική έρευνα δύο, εκ των σωρών 
στην θέση "Αστυφιδόλακος", σε μια προσπάθεια να επιβεβαιώσει τη θεωρία του, ότι επρόκειτο περί τύμβων. Η 
έρευνα απέδειξε ότι οι κατασκευές δεν σχετίζονταν με ταφή νεκρών, ενώ τα αλλεπάλληλα ακανόνιστου 
σχήματος "κρηπιδώματα"  που βρέθηκαν στο κατώτερο τμήμα των σωρών, υποδεικνύουν την προσπάθεια 
συγκράτησης των λίθων, ώστε να είναι εφικτή η αύξηση του όγκου των λιθοσωρών.  
Μεταξύ των ετών 1980-81 διεξήχθη σύντομη έρευνα και δοκιμαστική ανασκαφή στις θέσεις "Ρημόκαστρο", 
"Καμπούρη Γύρισμα" και "Εβριακή" από τον Τομέα Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε 
συνεργασία με το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο του Βερολίνου, που έφεραν στο φως λείψανα ποιμενικών 
εγκαταστάσεων μέσα και κάτω από σύγχρονα μαντριά.  
Μεγαλύτερη έκταση καταλαμβάνουν τα λείψανα στη θέση "Καμπούρη Γύρισμα". Πρόκειται για μια αρχαία 
αγροικία αποτελούμενη από πέντε τουλάχιστον χώρους, εκ των οποίων οι δύο προορίζονταν για τα ζώα του 
αγροκτήματος. Μια λαξευμένη στο έδαφος δεξαμενή εξασφάλιζε την ύδρευση. Ο χώρος ήταν σε χρήση από το 
δ? τέταρτο του 5ου π.Χ. αιώνα μέχρι και τους Βυζαντινούς χρόνους, με ιδιαίτερη ακμή κατά τον 3ο π.Χ. αιώνα.  
Το σημαντικότερο οικοδομικό σύνολο είναι όμως αυτό του Ρημόκαστρου, κτισμένο, πάνω από τη χαράδρα του 
χειμάρρου Κρικελή, γνωστού και ως Άγριου. Οι διαστάσεις του, η επιμελημένη τοιχοποιία του και η μεγάλη 
ομοιότητα του κυρίως κτίσματος με το ναό της Αθηνάς στον Εμπορειό της νότιας Χίου, οδήγησαν πολλούς 
μελετητές, όπως τον καθηγητή Βασίλειο Λαμπρινουδάκη να επιχειρήσουν την ταύτισή του, με το ναό του Ήρωος 
Ευμένους, που αναφέρεται στις πηγές. Εν τούτοις η ανασκαφική έρευνα απέδειξε ότι πρόκειται για μια 
σημαντική αρχαία αγροικία, όπως προκύπτει από τα ευρήματα. Το κύριο οικοδομικό συγκρότημα, που 
πιθανότατα αποτελούσε την κατοικία του ιδιοκτήτη, έχει συμμετρική κάτοψη, με στεγασμένους χώρους 
εκατέρωθεν μιας κεντρικής τετράγωνης αυλής, με προσανατολισμό Α - Δ. Βοηθητικά κτίσματα και μια μεγάλη 
φροντισμένη δεξαμενή εξυπηρετούσαν τις ποικίλες αγροτικές δραστηριότητες των κατοίκων του συγκροτήματος. 
Ο χώρος ήταν σε χρήση τουλάχιστον από τη στροφή του 5ου προς τον 4ο π.Χ. αι. μέχρι και τους Ρωμαϊκούς 
χρόνους, ενώ τα ευρήματα μαρτυρούν ότι η χρήση τους συνεχίζεται έως και τους Βυζαντινούς χρόνους.  
 
Η επιταγμένη έκταση, εμβαδού 624.713,10 τ.μ., όπως εμφαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 405/Β/11-2-2020), βρίσκεται στη θέση "Κρητικού Λάκκος -Ψείρα", σε 
απόσταση περίπου 800 μέτρων από τον κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο του Ρημόκαστρου (υπάρχει 
ορθοφωτογραφία την οποία θα προσκομίσουμε, όπου με πράσινο χρώμα εμφαίνεται το όριο της κήρυξης) και 

ΑΔΑ: ΨΦ3ΑΩΗΝ-119



Σελίδα 9 από 13 
 

έχει άμεση οπτική επαφή με την αρχαία μνημειακού χαρακτήρα αγροικία της περιοχής, που απέχει από το όριο 
της έκτασης αυτής περίπου 2χλμ. (εικ. 1-2). Πολύ κοντύτερα βρίσκεται στην θέση "Φλώρι", όπου υπάρχουν 
σαφή ίχνη αρχαίας αγροτικής εγκατάστασης, όπως μαρτυρούν τα λείψανα τοίχων, οι αρχαίες υδατοδεξαμενές και 
η άφθονη επιφανειακή κεραμεική που παρατηρούνται εκεί (εικ. 3). Τέλος εντός της επιταγμένης έκτασης και 
μέσα στα όρια ενός μικρού γυρίσματος νεώτερων χρόνων, έχουν εντοπισθεί στο παρελθόν αποσπασματικά 
λείψανα αρχαίων τοίχων και διάσπαρτη επιφανειακή αρχαία κεραμεική, δυστυχώς πολύ φθαρμένη για να 
χρονολογηθεί με ακρίβεια (εικ. 4-6). Στην ύπαρξη αρχαίων λειψάνων στη θέση "Κρητικού Λάκκος" αναφέρεται 
και ο αρχαιολόγος Αντώνιος Στεφάνου σε κάποια από τις παλαιές του δημοσιεύσεις στον τοπικό Τύπο. Η 
περιοχή αυτή εμπίπτει στην ευρύτερη έκταση που έχει προταθεί να κηρυχθεί ως αρχαιολογικός χώρος από 
τετραετίας τουλάχιστον.  
 
Με έγγραφο της η αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων το 2012προς όλες τις υπηρεσίες του νομού Χίου, το οποίο θα 
προσκομίσουμε, είχε καταστήσει γνωστή την αρχαιολογική σημασία της περιοχής και είχε ζητηθεί να μην 
εκτελείται κανένα έργο που περιλαμβάνει εκσκαφικές εργασίες, χωρίς την προηγούμενη έγκριση και επίβλεψη 
της Υπηρεσίας, προκειμένου να αποφευχθεί η καταστροφή αρχαίων.  Η σημερινή εκτέλεση εργασιών, χωρίς την 
έγκριση της Εφορείας Αρχαιοτήτων και καμία επίβλεψη, ενέχει τον κίνδυνο της απόλυτης καταστροφής αρχαίων 
λειψάνων. ( βλ. εργασία της Αρχαιολόγου Δέσποινας Τσαρδάκα).  
 
β. Όρος "Αίπος" της Χίου: Ιστορικός τόπος και ανοικτό μουσείο φύσης και γεωλογίας.  
Ένα ανοιχτό μουσείο φύσης, μυθολογίας και ιστορίας από τους αρχαίους, βυζαντινούς και νεώτερους χρόνους 
αποτελεί το εμβληματικό βουνό της Χίου Αίπος. Στο Αίπος κυριαρχούν τα βράχια με την εικόνα του σεληνιακού 
τοπίου που είναι και θεματικό "πάρκο" του Συλλόγου Αστρονομίας της Χίου, όπου γίνονται εκδηλώσεις και 
παρατηρήσεις με εποπτικά όργανα αναλόγως και των εποχικών περιόδων. Στο Αίπος υπάρχουν αιώνες τώρα 
κρυμμένα μυστικά:  
-  Ο Helmut Riedl ( Universitaet Salzburg ) θεωρεί ότι από γεωλογικής σκοπιάς στο Αίπος απεικονίζεται η 
γεωλογική ιστορία του πλανήτη (Zeitschrift  " DieHoehle " Heft 3 - 51 Jahrgang  2000).  
- Πολύ κοντά στην περιοχή "17" (17ο χιλιόμετρο της νομαρχιακής οδού Χίου-Βολισσού) και γύρω από τον Άη 
Γιώργη στο τοπωνύμιο "Φλώρι" υπάρχουν 60 υπεραιωνόβιοι δρύες και 13 υπέργηρα πεύκα που απαιτούνται 5 
άνθρωποι για να τα αγκαλιάσουν. Αυτά τα δέντρα δεν τα πειράζει κανείς, αφού όλοι πιστεύουν ότι τα 
προστατεύει ό Άη Γιώργης όπως και όλη την περιοχή. Εδώ υπάρχει επίσης αρχαίο αλώνι και 28 (!) αρχαίες 
πετρόχτιστες φουντάνες βρόχινου νερού. Όλη η περιοχή βρίθει επίσης αρχαίων χωραφιών και λιθοσωρών, 
απομεινάρια της εντατικής εκμετάλλευσης  κατά την αρχαιότητα (βλ. σημείωμα του εκπαιδευτικού Γ.Χαλάτση 
που θα προσκομίσουμε).  
- Εδώ έζησε ο πρώτος κοινωνικός επαναστάτης και αρχηγός των εξεγερθέντων σκλάβων της Χίου (περίπου 
100.000) κατά τον 6ο π.χ. αιώνα, ο Δριμάκος. Υπάρχει πεζοπορική διαδρομή 8 χλμ. "στα χνάρια του Δρίμακου " 
βλ.επίσης "Δρίμακος ο δρόμος της φωτιάς" ιστορικό μυθιστόρημα του εκπαιδευτικού και λογοτέχνη Μάρκου 
Κάβουρα.  
 
Επίσης η σχεδιαζόμενη υπερδομή Κ.Υ.Τ. πρόκειται να κατασκευασθεί επάνω  κυριολεκτικά στο πετρόχτιστο 
μονοπάτι του  ΟΜΗΡΟΥ  (Brand Name του νησιού) που χρησιμοποιούσαν μέχρι πριν λίγα χρόνια οι κάτοικοι 
του Πιτυούς για να πάνε στην πόλη της Χίου, καθώς επίσης η από στόματος παράδοση από τους αρχαίους 
χρόνους έως σήμερα αποδίδει την ονομασία "Φλώρι" στον εντυπωσιασμό του ιδίου του Ομήρου στη θέα των 
βραχωδών ορέων με το επιφώνημα " ε!!! όρη?!" και στο πως αποτυπώθηκε στη ντοπιολαλιά των Χίων (μαρτυρία 
Δημητρη Σταμπόλου, ποιητή).  
 
Αλλά και κατά την κατάληψη της νήσου Χίου το 1912 υπό του Ελληνικού Στρατού και την απελευθέρωσή της 
από τους Τούρκους και την παράδοσή της από τον τότε Τούρκο Διοικητή Ζιχνή Βέη στους Έλληνες , το Αίπος 
απετέλεσε το κρίσιμο πεδίο των αιματηρών δοθεισών μαχών στο σώμα του, εως της τελικής επικράτησης της 
ελευθερίας του νησιού, όπως ιστορείται στο βιβλίο του Γεωργίου Ιω. Χωρέμη με τίτλο "Όσα ο ίδιος είδον" ως 
μάχιμος αγωνιστής, ως αναφέρει και ο ελευθερωτής της Χίου Νικόλαος  Δελαγραμμάτικας "ο ίδιος ο Γ. Χωρέμης 
κατόρθωσε δια πολιτών και δι' ιδίων εξόδων να στρώση δάπεδον γεφύρας δια σιδήρων ελασμάτων και λοιπών 
μέσων εις την αρχήν της ανόδου του Αίπους ίνα κατορθωθεί η άνοδος του πεδινού πυροβόλου επί του 
όρους"βλ.σελ.13 του ως άνω βιβλίου ως και το κεφάλαιο "πρώτη κατάληψις του Αίπους /απερίσκεπτος 
προέλασις πεζοναυτών" (βλ.σελ.73 ιδίου).  
 
Συνεπώς το εκτελούμενο έργο του νέου ΤΕΡΑΣΤΙΟΥ Κ.Υ.Τ. στη νήσο Χίο, το οποίο κατά δήλωση του αρμόδιου 
υπουργού θα είναι χωρητικότητας 5.000 -7.000 ατόμων, με προοπτική να αυξηθεί η χωρητικότητά του δεδομένου 
ότι δεσμεύτηκε έκταση 624.713,10 τ.μ. (τριπλάσια από την έκταση που δεσμεύτηκε σε Σάμο και Λέσβο!) και 
συνεπώς θα υποδεχθεί ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΟΓΚΩΔΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ εντός αυτού, βρίσκεται 
σε χώρο αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και εφάπτεται, γειτνιάζει και έχει οπτική θέαση με χαρακτηρισμένο 
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αρχαιολογικό χώρο ειδικά χαρακτηρισμένο με βάση τις παραπάνω αποφάσεις της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και 
είναι βέβαιο ότι η τεράστια κατασκευή με τις εκατοντάδες κατοικίες και τις λοιπές εγκαταστάσεις είναι 
ασύμβατες με το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και "ξένο σώμα" σε αυτό, το οποίο θα αλλοιώσουν και θα 
βλάψουν ανεπανόρθωτα και ως εκ τούτου, εκτός των άλλων και αναφερόμενων παραπάνω ειδικών Αδειών και 
Περιβαλλοντικών Μελετών και Αδειοδοτήσεων,  απαιτείται  Άδεια και της αρμόδιας  Εφορείας Αρχαιοτήτων για 
την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας εντός αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 24 παρ. 6 του 
Συντάγματος και του αρθρ. 2 παραγ. 4 του Ν. 4014/2011.  
 
Πρέπει δε να σημειωθεί ότι ακόμη δε και αν υποτεθεί ότι η επίμαχη επιταχθείσα περιοχή στο όρος Αίπος της 
Χίου δεν ήταν αρχαιολογικός χώρος και πάλι, με βάση τη διάταξη του αρθρ.2 παραγρ. 4 του ν. 4014/2011 που 
προβλέπει ότι "Για κάθε έργο ή δραστηριότητα απαιτείται γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού σχετικά με το αν 
Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΧΩΡΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ή η δραστηριότητα είναι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος?", θα 
έπρεπε και πριν από οποιαδήποτε εργασία να ζητηθεί η έγγραφη  γνώμη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, η οποία 
προφανέστατα δεν ζητήθηκε εν προκειμένω.  
 
Συνακόλουθα, δεν προκύπτει από το περιεχόμενο καμιάς από τις προσβαλλόμενες Πράξεις ότι για την 
κατασκευή του νέου τεράστιου Κ.Υ.Τ. στο όρος Αίπος της Χίου δεν υπήρχε άλλη εναλλακτική λύση και ότι η 
επιλογή αυτή ήταν το μόνο πρόσφορο μέσο δεδομένου του αρχαιολογικού και ιστορικού χαρακτήρα της περιοχής 
που επιτάχθηκε, πέραν του χαρακτηρισμού της και ως προστατευόμενης περιοχής Natura, ενώ επίσης δεν 
προκύπτει από καμία Πράξη ότι η εν λόγω επιλογή έγινε με τη μικρότερη δυνατή απώλεια εφόσον επιτάχθηκαν 
624.713,10 τ.μ., εδαφική έκταση τριπλάσια σε σχέση με την αντίστοιχη επιταχθείσα στις νήσους Λέσβο και 
Σάμο, σύμφωνα με τις προβλέψεις της διάταξης του άρθρ. 10, παραγ. 1 και 2 ν. 4014/2011, αλλά και τη σχετική 
νομολογία που ερμηνεύει τη διάταξη του αρθρ. 24 παρ. 1 του Συντάγματος.  
 
Γ. ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ - ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ 
 
1.   Με το άρθρο 47 παρ. 1 π.δ. 18/1989 προβλέπεται ότι: "Αίτηση ακυρώσεως δικαιούται να ασκήσει ο ιδιώτης ή 
το νομικό πρόσωπο, τους οποίους αφορά η διοικητική πράξη ή των οποίων έννομα συμφέροντα, έστω και μη 
χρηματικά, προσβάλλονται από αυτήν" βάσει δε αυτού σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κώδικα Περί 
Δικηγόρων ν. 4190/2014 -όπως ισχύει σήμερα- είχαμε ασκήσει ως Δικηγορικός Σύλλογος Χίου την από 
21/7/2017 αίτηση ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ με αριθμό κατάθ. Ε2245/2017 Τμημα Δ κατά αποφάσεως της 
Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου που υποχρέωνε τους πρόσφυγες και μετανάστες σε γεωγραφικό περιορισμό 
στα νησιά Λέσβου, Χίου, Σάμου, Λέρου, Κω και Ρόδου και είχαν  εκδοθεί οι υπ'αριθμ.805/2018 και 806/2018 
Αποφάσεις του Δικαστηρίου Σας, οι οποίες έκαναν δεκτούς τους ισχυρισμούς του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου 
και των λοιπών αιτούντων Δικηγορικών Συλλόγων, περί του εννόμου συμφέροντός τους προς κατάθεση της εν 
λόγω αιτήσεως ακύρωσης, οπότε πέραν των διατάξεων του Νόμου και νομολογιακά έχει γίνει δεκτό ότι οι 
Δικηγορικοί Σύλλογοι νομιμοποιούνται σε άσκηση  αγωγών, αιτήσεων και παντός είδους ενδίκων μέσων από 
πλευράς εννόμου συμφέροντος, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων της χώρας και των Δικαστηρίων της Ε.Ε. 
Εξάλλου σύμφωνα με το αρθρ. 90 περ. ζ του νέου Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4190/2014) προβλέπεται ρητά και 
χωρίς καμία περαιτέρω προϋπόθεση, η δυνατότητα να ασκεί ο κάθε Δικηγορικός Σύλλογος  ενώπιον της 
Δικαιοσύνης αγωγές, προσφυγές, ένδικα μέσα κ.λ.π. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι υπάγεται στην αρμοδιότητα 
των Δικηγορικών Συλλόγων : "? ζ) Η άσκηση παρεμβάσεων ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε αρχής (στις 
οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι ανεξάρτητες αρχές) για κάθε ζήτημα εθνικού, κοινωνικού, πολιτιστικού, 
οικονομικού ενδιαφέροντος και περιεχομένου που ενδιαφέρει τα μέλη του συλλόγου ή το δικηγορικό σώμα 
γενικότερα, καθώς και για κάθε ζήτημα εθνικού, κοινωνικού, πολιτισμικού ή οικονομικού ενδιαφέροντος. Για 
την υλοποίηση της επίτευξης αυτού του σκοπού οι Δικηγορικοί Σύλλογοι μπορούν να υποβάλλουν αγωγή, κύρια 
ή πρόσθετη παρέμβαση, αναφορά, μήνυση, δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής, αίτηση ασφαλιστικών 
μέτρων, αίτηση  ακύρωσης, ουσιαστική προσφυγή και γενικά οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα και μέσο 
οποιασδήποτε φύσης κατηγορίας ενώπιον κάθε δικαστηρίου ποινικού, πολιτικού διοικητικού ουσίας ή 
ακυρωτικού ή Ελεγκτικού οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και 
σε οποιοδήποτε διεθνές δικαστήριο.  
Επίσης για τα πιο πάνω ζητήματα μπορούν να παρεμβαίνουν με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, σε κάθε αρμόδια 
αρχή στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και σε οποιανδήποτε άλλη αρχή ή αρχή διεθνούς δικαίου". 
 
Το ζήτημα μάλιστα της συγκέντρωσης χιλιάδων μεταναστών στα ακριτικά νησιά μας είναι  μείζον θέμα 
γενικότερου ενδιαφέροντος το οποίο έχει πρώτιστα εθνική διάσταση, λόγω της ευαίσθητης γεωπολιτικά θέση 
τους, αφού  βρίσκονται στον χώρο αλληλεπίδρασης και διέλευσης των περιοχών των Βαλκανίων και της Μέσης 
Ανατολής σε συνδυασμό με τα προβλήματα που δημιουργεί η νησιωτικότητα στον κοινωνικό και οικονομικό 
τομέα, δεδομένου ότι αποτελεί έναν ανασταλτικό παράγοντα ανάπτυξης, που οφείλεται στη γεωγραφική 
ασυνέχεια του χώρου η οποία εντείνεται όσο η απόσταση από την ηπειρωτική χώρα αυξάνεται και όσο το 
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μέγεθος του νησιού μειώνεται και καθιστούν το πρόβλημα του εγκλωβισμού μεγάλου αριθμού  προσφύγων και 
μεταναστών από διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής, της Ασίας και της Αφρικής σ? αυτά, ζήτημα 
γενικότερου εθνικού, κοινωνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος καθώς επίσης και εθνικής ασφάλειας (όπως 
έδειξαν και τα πρόσφατα γεγονότα του Μαρτίου 2020 στον Έβρο), που επηρεάζει άμεσα την τοπική κοινωνία και 
την ποιότητα ζωής των κατοίκων  και των ίδιων των προσφύγων - μεταναστών, αλλά, λόγω της σε παγκόσμιο 
επίπεδο  αύξησης του κινδύνου από την τρομοκρατία, δημιουργεί εμμέσως πλην σαφώς και θέματα εθνικής 
ασφάλειας, εξ ου και ο Δικηγορικός Σύλλογος Χίου νομιμοποιείται μεταξύ άλλων (που εκτίθενται κατωτέρω) 
στην άσκηση της παρούσας αίτησης ακυρώσεως (πρβλ. ΣτΕ Ολ. 2527/2013, 1283/2012 κ.α. ) αφού η ένδικη 
αίτηση αφορά κυρίως στο νησί της Χίου.  
 
2.       Επίσης, όπως γίνεται πάγια δεκτό το δικαίωμα στο περιβάλλον είναι ατομικό και κοινωνικό δικαίωμα που 
προστατεύεται και στο πλαίσιο του δικαιώματος στην προσωπικότητα (ΣτΕ 4279/2013).  
Το δικαίωμα χρήσης των περιβαλλοντικών αγαθών και των ωφελειών από αυτά αναγνωρίζεται ως αυτοτελής 
εκδήλωση του δικαιώματος της προσωπικότητας όπως προσδιορίζεται και από τις διατάξεις του Συντάγματος 
στα αρθ.2  παρ.1,άρθ. 5 παρ. 1,2,5 και 24 παρ. 1 (ΑΠ 1574/2014 Εφ.Δυτ.Μακεδονίας,112/2012 Νόμος 
ΑΠ39/2016 Νόμος ).  
Γίνεται επίσης δεκτό ότι ακόμη και κάτοικος άλλης περιοχής της χώρας έχει έννομο συμφέρον να αξιώσει 
προστασία (ΣτΕΟλ.3920/2010) από τη προσβολή στην προσωπικότητα του, εφόσον θεωρήσει ότι θίγεται το 
έννομο αγαθό της φύσης και του περιβάλλοντος ή άυλη αξία αυτού σε ό,τι σε βάθος χρόνου έχει διαδραματίσει 
ιστορικά, πολιτισμικά, και ως υφιστάμενο χώρο με χαρακτηριστικά δασικού ή άλλου στοιχείου της Φύσης, με 
διακριτικά γνωρίσματα αρχαιολογικού  και γεωλογικού ενδιαφέροντος εξ ου και επικαλούμεθα τα ανωτέρω που 
αποδίδουν εικόνα του αγαπημένου -για όλους αυτούς του λόγους- ιστορικού όρους του Αίπους της Χίου.  
 
Συνακόλουθα αποδίδεται και αναγνωρίζεται έννομο συμφέρον σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε 
έτερα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ακόμη και σε Ενώσεις Προσώπων χωρίς νομική 
προσωπικότητα εχουσών ως σκοπό την προστασία του Περιβάλλοντος (ενδεικτικά ΣτΕ 810/1977, ΣτΕ 
4576/1977, ΣτΕ 3059/2009, ΣτΕ 1970/2012) και συνακόλουθα νομιμοποιείται για την άσκηση της παρούσης 
τόσο ο Δήμος Χίου όσο και ο Δ.Σ.Χίου σε συνδυασμό με τη διάταξη του αρθρ. 90 του νέου Κώδικα Δικηγόρων 
(ν. 4190/2014), αλλά και σε συνδυασμό με τη διάταξη τουαρθρ.57 ΑΚ , με βάση την οποία "όποιος 
προσβάλλεται παράνομα στην προσωπικότητα του έχει δικαίωμα να απαιτήσει την άρση της προσβολής και να 
μην επαναληφθεί στο μέλλον" και τέτοια είναι και η έννοια της ελευθερίας,  υπό την έννοια της ανεμπόδιστης 
ανάπτυξης κάθε ανθρώπινης ενέργειας η δραστηριότητας, περιλαμβάνοντας την ελευθερία κίνησης του 
προσώπου στο χώρο, απορρέοντος εκ του δικαιώματος της προσωπικότητας και το δικαίωμα της χρήσης των 
αναφερομένων στα αρθρ.966 Α.Κ. και 67Α.Κ. κοινών σε όλους κοινόχρηστων πραγμάτων 
(βλ.Μον.Πρωτ.Χανίων 34/2009 ΝοΒ 2009,513). Ομοίως η παρακώλυση χρήσης κοινόχρηστου πράγματος 
συνιστά προσβολή της προσωπικότητας (βλ.ΑΠ 43/2016 ΧρΙΔ 2016,262,Νο Β2016 , 2257,ΑΠ 800/2006 και 
ανάλογα η παρεμπόδιση της απόλαυσης πολιτιστικού ή ιστορικού μνημείου η τόπου λατρείας (Μον.Πρωτ. 
Αθηνών 7341/2014). Και όσον αφορά το περιβάλλον η μη ρύπανση, η διατήρηση , η προστασία και ακώλυτη 
χρήση του περιβάλλοντος αποτελούν αγαθά που εντάσσονται στο δικαίωμα της προσωπικότητας (ΑΠ 
43/2016,Π.Πρωτ.Αθ.29/2007).Με το αρθ.24 του Συντάγματος το περιβάλλον έχει αναχθεί σε αυτοτελώς 
προστατευόμενο αγαθό (ΑΠ 1731/2006) και το δικαίωμα χρήσης και απόλαυσης του περιβάλλοντος ως ζωτικού 
χώρου (βλ.ΑΠ 43/2016) ενώ το δικαίωμα χρήσης αποτελεί ιδιωτικού δικαίου έκφανση του συνταγματικώς 
κατοχυρωμένου δικαιώματος στο περιβάλλον (βλ.ΜΠρ.Αθην.4351/2004, Ερμηνεία κατ' αρθ. Α.Κ. Ν.Τριάντος 
Γεν. Αρχές σελ.108). Η σύμφωνα με τη διαταξη 57 Α.Κ. προσβολή, αναφέρεται στην εξωτερική προσβολή με 
οιαδήποτε πράξη ή παράλειψη τρίτου με την οποία διαταράσσεται η κατάσταση που υπάρχει σε μία η 
περισσότερες εκφάνσεις της ατομικότητας του βλαπτομένου.(βλ.ΑΠ195/2007) τέλος προσβολή προσωπικότητας 
όχι μόνο με λόγια αλλά και με έργα (βλ.ΑΠ 812/1980) , η προσβολή πρέπει να είναι παράνομη ή να ασκείται 
καταχρηστικά (βλ.ΑΠ 273/2008) ή όταν υπάρχει διάταξη που απαγορεύει τη συγκεκριμένη πράξη (βλ.ΑΠ 
762/2016).  
 
Δ.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΕΚΘΕΣΗΝΟΜΙΚΩΝΖΗΤΗΜΑΤΩΝ (κατ' αρθρ. 19 παρ. 2 Π.Δ. 
18/1989).  
 
Οι προσβαλλόμενες Πράξεις με τις οποίες αποφασίσθηκε η κατασκευή του νέου Κ.Υ.Τ. στη νήσο Χίο σε 
επιταχθείσα έκταση στο όρος "Αίπος" που βρίσκεται στο σύνολό της εντός προστατευόμενης δασικής περιοχής 
NATURA και σε άμεση γειτνίαση με παρακείμενο χαρακτηρισμένο αρχαιολογικό χώρο, έχουν παραβιάσει τις 
διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 και 6, 2 παραγ. 1 και 25 παραγ. 1  του Συντάγματος, του άρθρ. 31 παραγ. 2 της 
Διεθνούς Σύμβασης της Γενεύης του 1951 για τους πρόσφυγες, του αρθρ. 57 του Α.Κ., του αρθρ. 16 παρ. 3 ν. 
4375/2016 (όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του αρθρ. 96 ν. 4485/2017),του αρθρ. 9 ν. 3937/2011, και των 
αρθρ. 1 έως 11 ν. 4014/2011, για τον λόγο ότι η επίδικη κατασκευή και η  περιγραφόμενη στις προσβαλλόμενες 
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Πράξεις χρήση Κ.Υ.Τ. αφορά στην ουσία σε οικιστική χρήση με τη δημιουργία οικισμού χιλιάδων κατοίκων και 
την εγκατάσταση εκατοντάδων κατοικιών και λοιπών ογκωδών κτισμάτων και εγκαταστάσεων εντός αυτού που 
κατά πάγια Νομολογία του ΣτΕ (και μάλιστα της Ολομέλειας) δεν αποτελεί επιτρεπόμενη και θεμιτή παρέκκλιση 
από τον κανόνα που τίθεται με το άρθρ. 24 παρ. 1 του Συντάγματος, ενώ επίσης δεν ακολουθήθηκε η 
υποχρεωτική για τις προστατευόμενες περιοχές NATURA περιβαλλοντική αδειοδότηση και δεν τηρήθηκαν οι 
προβλεπόμενες για τις περιοχές αυτές νόμιμες διαδικασίες, ενώ 
ταυτόχροναδενλήφθηκανοιαπαιτούμενεςεγκρίσειςαπότηνΑρχαιολογικήΥπηρεσία. Επιπρόσθετα, δεν προκύπτει 
από καμία από τις προσβαλλόμενες Πράξεις ότι η επιλεγείσα και επιταχθείσα περιοχή στη νήσο Χίο ήταν η μόνη 
εναλλακτική λύση για την εκτέλεση του επίμαχου έργου και ότι η επιλογή αυτή έγινε με κριτήριο τη μικρότερη 
δυνατή απώλεια, δεδομένων των ειδικών χαρακτηριστικών της έκτασης που επιλέχθηκε ως δασική και 
προστατευόμενη περιοχή NATURA, ως αρχαιολογικός χώρος, ως ιστορικός τόπος και ως μοναδικό φυσικό-
γεωλογικό τοπίο, του τεράστιου εύρους της εδαφικής έκτασης που επιτάχθηκε αλλά και της δυνατότητας της 
κυβέρνησης να  επιλέξει άλλη  περιοχή όχι μόνο στη νήσο Χίο αλλά και σε  ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, 
καθ' όσον δεν υπάρχει κανένας νόμιμος περιορισμός ή εμπόδιο για τη μεταφορά των προσφύγων και μεταναστών 
που βρίσκονται σήμερα στα νησιά του Β.Α. Αιγαίου σε άλλη περιοχή της ηπειρωτικής Ελλάδας, δεδομένης και 
της έκδοσης των υπ'αριθμ. 805/2018 και 806/2018 αποφάσεων του ΣτΕ που έκριναν ότι οποιαδήποτε 
απαγόρευση στην μετακίνηση των προσφύγων και μεταναστών από τα νησιά αντίκειται στη Σύμβαση της 
Γενεύης και λαμβανομένης υπόψη επίσης της υποχρέωσης της πολιτείας με βάση τις διατάξεις των αρθρ. 2 
παραγ. 1 και 25 παραγ. 1 του Συντάγματος  για την προστασία και τη δημόσια ασφάλεια των παραμεθόριων 
περιοχών και των εθνικών συνόρων.  
 
Επειδή όλες οι προσβαλλόμενες πράξεις και αποφάσεις είναι μη νόμιμες και πρέπει να ακυρωθούν για όλους 
τους παραπάνω αναλυτικά αναφερόμενους λόγους και για όσους άλλους επιφυλασσόμαστε έγκαιρα να 
προσθέσουμε.  
 
Επειδή με τις προσβαλλόμενες Πράξεις και Αποφάσεις οι καθών επιχειρούν  να αλλοιώσουν το φυσικό και 
πολιτιστικό περιβάλλον κατά παράβαση των επικαλούμενων με την ένδικη αίτησή μας διατάξεων του νόμου και 
του Συντάγματος, και κατά παράνομη προσβολή του δικαιώματος της προσωπικότητας μας.  
 
Επειδήεπισήμως από την Ελληνική κυβέρνηση δηλώνεται επανειλημμένα ότι οι καθών θα επιδιώξουν τη 
συνέχιση και την ολοκλήρωση των εργασιών για την εγκατάσταση του νέου τεράστιου Κέντρου – Οικισμού 
μεταναστών που κατ' ευφημισμό ονομάζουν "Κ.Υ.Τ." στο ιστορικό όρος "Αίπος" της Χίου, χωρίς να συντρέχουν 
οι νόμιμες προϋποθέσεις για την αλλαγή χρήσης γης που συντελείται με την κατασκευή του επίμαχου έργου σε 
προστατευόμενη δασική περιοχή και χωρίς η προοριζόμενη οικιστική κατ' ουσίαν χρήση να είναι νόμιμη αλλά 
και χωρίς, σε κάθε περίπτωση, να έχουν δοθεί και εκδοθεί οι παραπάνω αναφερόμενες νόμιμες  Εγκρίσεις και 
Άδειες και η προβλεπόμενη Έκθεση /Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, κατά σαφή και ευθεία παραβίαση 
των παραπάνω αναφερόμενων διατάξεων νόμου και του Συντάγματος, σύμφωνα με όλα τα παραπάνω αναλυτικά 
αναφερόμενα.  
 
Επειδή έχουμε έννομο συμφέρον για την άσκηση της παρούσας αίτησης.  
 
Επειδή το δικαστήριό σας είναι αρμόδιο για τη εκδίκαση της αίτησής μας.  
 
Επειδή η ένδικη αίτησή μας κατατέθηκε εμπρόθεσμα, δεδομένου ότι έλαβαν χώρα διαδοχικές αναστολές των 
νόμιμων και δικαστικών προθεσμιών λόγω της πανδημίας του ιού Covid-19 με βάση την από 11-2-2020 Πράξη 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. Α 55/11-3-2020) και τις εκδοθείσες σε εκτέλεση της παραπάνω Π.Ν.Π. από 
12-3-2020 (Φ.Ε.Κ. Β 833/12-3-2020), 27-3-2020 (Φ.Ε.Κ. Β 1074/27-3-2020), 11-4-2020 (Φ.Ε.Κ. Β 1301/11-4-
2020), 25-4-2020 (Φ.Ε.Κ. 1588Β/25-4-2020), 15-5-2020 (Φ.Ε.Κ. Β 1857/15-5-2020) Κοινές Υπουργικές 
Αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης που μεταξύ άλλων ανέστειλαν διαδοχικά 
τις "νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον 
των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών.."  για το χρονικό διάστημα από την 13-3-2020 έως και την 
31-5-2020.  
 
Επειδή καταβάλαμε το προβλεπόμενο παράβολο για την άσκηση της παρούσας (αρ.       ).  
 
Επειδή η αίτησή μας είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής.  
 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
και για όσους θα προσθέσουμε έγκαιρα, με επιφύλαξη των όλων νόμιμων δικαιωμάτων μας.  
ΖΗΤΑΜΕ 
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Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μας. Να ακυρωθούν όλες οι προσβαλλόμενες με την παρούσα Υπουργικές και 
Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, όπως επίσης και κάθε άλλη συναφής ή σχετική με αυτές Διοικητική Πράξη ή 
Παράλειψη.  
Να διαταχθεί η επιστροφή του παραβόλου. Και να καταδικασθούν οι καθών στην εν γένει δικαστική μας δαπάνη.  
 
Αντίκλητο διορίζουμε με την παρούσα τον δικηγόρο Αθηνών Γεώργιο Νικ. Θεοτοκά (Α.Μ. /Δ.Σ.Α. 13.595), 
κάτοικο Αθηνών, οδός Κονοπισοπούλου, αριθμός 11, Τ.Κ. 11524.  
Χίος 16-6-2020 
Ο 1ος των αιτούντων                    Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του 2ου των αιτούντων>> 
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. 55/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 
επιστολή του Δικηγορικού Συλλόγου, το δικόγραφο που συντάχθηκε από την επιστημονική ομάδα υποστήριξης 
της προσφυγής κατά των πράξεων της επίταξης, τους Ν. 3463/2006, 3852/2020, 4555/2018 
 

Αποφάσισε ομόφωνα 
 

Συμφωνεί με το κείμενο της αίτησης ακύρωσης που συντάχθηκε από την επιστημονική ομάδα υποστήριξης και 
θα κατατεθεί ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας από τον Δικηγορικό Σύλλογο Χίου και το Δήμο Χίου, κατά 
των Υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας , Εσωτερικών 
Η ακύρωση θα ζητηθεί για,  
1.Την αριθμ. 1311/10-2-2020 Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου (Φ.Ε.Κ. 405 
Β/11-2-2020).  
2.Την αριθμ.1398/11-2-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Μετανάστευσης 
και Ασύλου (Φ.Ε.Κ. 407Β/11-2-2020).  
3.Την συναφή με τις δύο παραπάνω Υ.Α. και Κ.Υ.Α αριθμ. 117/21-2-2020 Aπόφαση του Υπουργού 
Μετανάστευσης και Ασύλου που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (ΑΔΑ 6Λ7Θ46ΜΔΨΟ-207).  
4. Την αριθμ. 1551/14-2-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Εσωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου (Φ.Ε.Κ. 480Β/14-2-2020).  
5. Κάθε άλλη Πράξη ή Παράλειψη συναφούς ή σχετικής με τις παραπάνω προσβαλλόμενες Πράξεις.  
 
Εξουσιοδοτεί την δικηγόρο του Δ. Χίου, κ. Ειρήνη Μονιού όπως εκπροσωπήσει το Δήμο Χίου, ενώπιον του 
Συμβουλίου της Επικρατείας και όπως από κοινού με την Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου υπογράψει 
την αίτηση ακύρωσης.  
 
Η απόφαση να διαβιβαστεί στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Χίου και στον Δικηγορικό Σύλλογο Χίου, 
dora.mamouna@gmail.com 
 
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 395/2020 
 

O Πρόεδρος                                                     Τα μέλη 
Υπογραφή                                                       υπογραφές 

Ακριβές απόσπασμα 
Χίος 30-06-2020 

Ο/H επί των πρακτικών 
 
 

Παραδείση Γεωργία 

ΑΔΑ: ΨΦ3ΑΩΗΝ-119


		2020-06-30T14:17:32+0300
	Athens




