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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΘΕΣΜΟΥ Μ.Σ.Δ.

•
→
→
→

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Μηχανισμός Μεταφοράς Δικαιωμάτων Ανάπτυξης
(Η.Π.Α. ήδη από 1961)

Ν. 880/1979 (Φ.Ε.Κ. 58Α’ - άρθρα 1-2)
•
•
→

Αποδέσμευση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας από την φυσική υπόσταση αυτής.
Βελτιστοποίηση του πολεοδομικού σχεδιασμού.
Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων με περιορισμούς ανάπτυξης.
Αξιοποίηση υπεραξίας πολεοδομικών ρυθμίσεων.

*

Αποζημιωτικός χαρακτήρας.
Υποβαθμισμένη η διάσταση του πολεοδομικού μηχανισμού.
Βασική λειτουργία η έκδοση Τίτλου Σ.Δ. για ακίνητο με περιορισμό στην δόμηση
(Βαρυνόμενο Ακίνητο) και εφαρμογή του Τίτλου αυτού σε άλλο ακίνητο, εντός ή
και εκτός καθορισμένης Ζώνης (Ωφελούμενο Ακίνητο).
Κρίση διατάξεων του ως αντισυνταγματικών από το Σ.τ.Ε. (ολομ. 1073/1994 κ.ά.).

Ν. 2300/1995 (Φ.Ε.Κ. 69Α’ - άρθρα 1-21)
*

Κρίση διατάξεων του ως αντισυνταγματικών από το Σ.τ.Ε. (ολομ. 6070/1996 κ.ά.).

Ν. 3044/2002 (Φ.Ε.Κ. 197Α’ - άρθρα 1-7)
*

ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΟΥ
Σχεδιαζόμενη αντικατάσταση των εν λόγω διατάξεων του Ν. 3044/2002
και του Ν. 4178/2013, και εν γένει επαναπροσδιορισμός της Μ.Σ.Δ., από
το Κεφ. Β1 του Ν/Σ του Υ.Π.ΕΝ. για το Δομημένο Περιβάλλον.

Κρίση διατάξεων του ως αντισυνταγματικών από το Σ.τ.Ε. (ολομ. 2367/2007 κ.ά.).

Ν. 4178/2013 (Φ.Ε.Κ. 174Α’ – άρθρα 31-37)
«Τράπεζα Γης»
Υποχρέωση εξασφάλισης Τίτλου Μ.Σ.Δ. των αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγών
χρήσεων της κατηγορίας 5 (με υπερβάσεις στοιχείων δόμησης μεγαλύτερες του 40% των
επιτρεπόμενων σήμερα μεγεθών).
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Μ.Σ.Δ.
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ

(Βάσει των Ν. 880/1979, Ν. 2300/1995 και Ν. 3044/2002)

(Βάσει του Ν. 4178/2013 και του υπό επεξεργασία Ν/Σ του
Υ.Π.ΕΝ. για το Δομημένο Περιβάλλον)

• Αποκλειστικός, ήδη από το 1979, τρόπος
αποζημίωσης των ιδιοκτητών Διατηρητέων
ακινήτων και Μνημείων, με την έκδοση Τίτλων
Μ.Σ.Δ.

• Εφαρμογή έννοιας «Τράπεζας Γης», για την
υποχρέωση εξασφάλισης Τίτλου Μ.Σ.Δ. των
αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγών χρήσεων
της κατηγορίας 5 (Ε) (με υπερβάσεις στοιχείων
δόμησης μεγαλύτερες του 40% των
επιτρεπόμενων σήμερα μεγεθών) του Ν.
4178/2013 αλλά και του Κεφαλαίου Γ
(Αντιμετώπιση Αυθαίρετης Δόμησης) του υπό
επεξεργασία Ν/Σ του Υ.Π.ΕΝ. για το Δομημένο
Περιβάλλον.

• Εναλλακτικός, από το 2001, τρόπος
αποζημίωσης των ιδιοκτητών ακινήτων που
προβλέπονται ως Κοινόχρηστοι Χώροι (Κ.Χ.) ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις - εφόσον αυτοί
συναινούν, βάσει της συνταγματικής
αναθεώρησης του 2001 (προσθήκη στο άρθρο
17 παρ. 2), με την έκδοση Τίτλων Μ.Σ.Δ.

• Δημιουργία πολεοδομικού, κατά βάση,
μηχανισμού που θα προάγει τους οικιστικούς,
πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς στόχους της
Διοίκησης, μέσω της Τράπεζας Δικαιωμάτων
Δόμησης και Κοινόχρηστων Χώρων (Τ.Δ.Δ.-Κ.Χ.),
του Κεφαλαίου Β1 του υπό επεξεργασία Ν/Σ του
Υ.Π.ΕΝ. για το Δομημένο Περιβάλλον.
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ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Μ.Σ.Δ.
Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Σ.τ.Ε., ο θεσμός της Μ.Σ.Δ., έχει κριθεί,
ότι είναι συνταγματικά επιτρεπτός, υπό τις προϋποθέσεις ότι:
Θα έχει αποζημιωτικό
Θα εντάσσεται σε πλαίσιο ευρύτερου
χαρακτήρα
πολεοδομικού
σχεδιασμού
Σύμφωνακαι
με τηνόχι
πάγιαεμπορικό
νομολογία του Σ.τ.Ε.,
ο θεσμός της Μ.Σ.Δ. έχει κριθεί, ότι είναι συνταγματικά επιτρεπτός,
υπό τις προϋποθέσεις
ότι:
(άρθρα 17 παρ. 2 και 24 παρ. 1 Συντάγματος)

(άρθρο 24 παρ. 2 Συντάγματος)

• «…δεν επιτρέπεται να οργανωθεί από τον νομοθέτη κατά τέτοιο τρόπο,
ώστε το σχετικό δικαίωμα να ενσωματώνεται σε εμπορικό τίτλο που
&
κυκλοφορεί ελεύθερα.» (ολομ. Σ.τ.Ε. 2367/2007)

• «…οι παρεκκλίσεις από τους γενικούς όρους δόμησης, οι οποίες γίνονται
διά μεταφοράς συντελεστή μπορούν να επιτραπούν μόνο σε
καθορισμένες, γνωστές εκ των προτέρων στους πολίτες, ζώνες… …η
ρύθμιση του θεσμού της μεταφοράς συντελεστή δόμησης πρέπει να
περιλαμβάνει σαφή προσδιορισμό των κριτηρίων επιλογής των παραπάνω
ζωνών. Τα κριτήρια αυτά πρέπει να είναι αμιγώς πολεοδομικά και να
αναφέρονται όχι απλώς σε συγκεκριμένα ακίνητα, αλλά στην περιοχή που
υποδέχεται το μεταφερόμενο συντελεστή, ώστε η μεταφορά να
πραγματοποιείται σε περιοχή ή περιοχές που μπορούν πολεοδομικώς να
τη δεχθούν. …επιτρέπεται να μεταφέρεται συντελεστής δόμησης, στις
καθοριζόμενες, σύμφωνα με τα πιο πάνω αναφερόμενα, ζώνες μόνο από
ακίνητα που βρίσκονται στην περιφέρεια του ίδιου Δήμου ή Κοινότητας,
όπου βρίσκεται και το βαρυνόμενο με τον περιορισμό ακίνητο…» (ολομ.
Σ.τ.Ε. 2367/2007)
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1: ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΘΕΣΜΟΥ Μ.Σ.Δ.
(Στοιχεία από το από 16-1-2017 Ενημερωτικό Σημείωμα της Δ.Α.Ο.Κ.Α. του Υ.Π.ΕΝ.)
Σ.τ.Ε.
6070/1996

Σ.τ.Ε.
Υ.Α. 3941/2004 2367/2007

1.200.000,00

ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ (τ.μ.)

Ν. 2300/1995
1.000.000,00

Σ.τ.Ε.
1073/1994
800.000,00

2005:
93.000 τ.μ.
1997:
30.000 τ.μ.

600.000,00

1996:
338.000 τ.μ.

400.000,00

200.000,00

1992:
103.000 τ.μ.

0,00

ΕΤΟΣ
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ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΟΥ Μ.Σ.Δ.
(Στοιχεία από το από 2-11-2011 Ενημερωτικό Σημείωμα της Δ.Ο.Κ.Κ. του Υ.Π.Ε.Κ.Α.)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – ΒΑΡΥΝΟΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
Αριθμός Βαρυνόμενων Ακινήτων

1.266

Επιφάνειες Βαρυνόμενων Ακίνητων

1.267.092 τ.μ.

Αριθμός Βαρυνόμενων Ακίνητων που δεν έχουν υλοποιηθεί όλα τα μεταφερθέντα μέτρα

1.071

84,60%

Επιφάνειες Βαρυνόμενων που έχουν υλοποιηθεί σε Ωφελούμενα Ακίνητα (τ.μ.)

804.304 τ.μ.

63,48%

Επιφάνειες Βαρυνόμενων που δεν έχουν υλοποιηθεί σε Ωφελούμενα Ακίνητα (τ.μ.)

424.000 τ.μ.

33,46%

38.788 τ.μ.

3,06%

1.267.092 τ.μ.

100,00%

Τίτλοι προς αποζημίωση παρ. 6 άρθ. 7 Ν. 3044/2002 (Χαμηλά κτίρια αρθ. 14 Γ.Ο.Κ./1985
& πολεοδομικώς ενδιαφέροντα σημεία άρθ. 7 παρ. 2 Ν. 880/1979) (τ.μ.)

ΣΥΝΟΛΟ

Συνεπώς, από τα παραπάνω στοιχεία του ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ 1 και του ΠΙΝΑΚΑ 1, είναι σαφές, ότι, ο θεσμός της Μ.Σ.Δ. υπό την ισχύ παλαιότερα των Ν.
880/1979 και Ν. 2300/1995 και πλέον του Ν. 3044/2002 και κατόπιν, αφενός μεν, της πάγιας πλέον Νομολογίας του Σ.τ.Ε., αφετέρου δε, της
απουσίας χαρακτηρισμένων Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή (Ζ.Υ.Σ.), λειτούργησε μεν επαρκώς κατά τα χρονικά διαστήματα 1988-1997 (με ανακοπή
της πορείας το 1993-1995 λόγω της Σ.τ.Ε. 1073/1994 και επανεκκίνηση με τον 2300/1995 και εκ νέου ανατολή με την Σ.τ.Ε. 6070/1996) και 20042007 (όταν αναβίωσε λόγω της προσωρινής δυνατότητας χρήσης Τίτλων Μ.Σ.Δ. για νομιμοποίηση αυθαίρετης αλλαγής χρήσης με την Υ.Α.
3941/2004 – Φ.Ε.Κ. 88Δ΄, έως την κρίση και αυτών των διατάξεων ως αντισυνταγματικών με την Σ.τ.Ε. 2367/2007), αλλά, πλέον είναι ανενεργός,
αφήνοντας σε εκκρεμότητα ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό (34%) αλλά και απόλυτο μέγεθος, ήτοι 424.000 τ.μ. μη υλοποιημένων Τίτλων, αποτελώντας
μείζον πρόβλημα από πλευράς πολεοδομικής και προστασίας των δικαιωμάτων της ιδιοκτησίας (βλ. και διαφάνεια 10).
6 / 11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β1 Ν/Σ Υ.Π.ΕΝ. ΓΙΑ ΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Γενικές κατευθύνσεις
Οργάνωση και
ενεργοποίηση του θεσμού
της Μ.Σ.Δ., ως
πολεοδομικού
επιχειρησιακού
μηχανισμού, βάσει των
συνταγματικών επιταγών,
όπως αυτές έχουν πάγια
ερμηνευθεί από το Σ.τ.Ε.

Δημιουργία ενός άμεσα
λειτουργικού συστήματος
που, αφενός μεν, θα
λαμβάνει υπόψη και θα
δίνει την δυνατότητα και
τα κίνητρα ένταξης των
παλαιών Τίτλων Μ.Σ.Δ.,
αφετέρου δε, θα
διευρύνει την έννοια του
«Ωφελούμενου» ακινήτου.

Άρτια και ταχεία εκπόνηση
των απαιτούμενων
Πολεοδομικών Μελετών
για τον καθορισμό Ζωνών
Υποδοχής [Ζώνες
Υποδοχής Συντελεστή
(Ζ.Υ.Σ.) – Ζώνες Αυξημένης
Επιβάρυνσης Συντελεστή
(Ζ.Α.Ε.Σ.)]

Εξασφάλιση της
χρηματοδότησης και των
απαιτούμενων
υποδομών, τεχνογνωσίας
και προσωπικού για την
άμεση και εύρυθμη
οργάνωση και λειτουργία
της Τράπεζας Δ.Δ.-Κ.Χ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β1 Ν/Σ Υ.Π.ΕΝ. ΓΙΑ ΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Βασικά διακυβεύματα
Προστασία φυσικού και
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος
και πολεοδομικός σχεδιασμός
• Διατήρηση και προστασία των
σημαντικών φυσικών σχηματισμών.
• Αποτελεσματική προστασία της
πολιτιστικής κληρονομιάς (διατηρητέα
και μνημεία).
• Εξασφάλιση των απαιτούμενων για
την εύρυθμη λειτουργία των οικισμών
Κ.Χ., ιδίως ενόψει του
συνυπολογισμού στο ισοζύγιο αυτών
και των αυθαιρέτων της Κατηγορίας 5
(Ε) του Ν. 4178/2013, αλλά και της
νομολογίας του Σ.τ.Ε. για την
αντισυνταγματικότητα κάθε
πολεοδομικής ρύθμισης που οδηγεί σε
επιδείνωση των όρων διαβίωσης των
κατοίκων. («πολεοδομικό κεκτημένο»)

Δημιουργία λειτουργικού και
επιχειρησιακού πολεοδομικού
μηχανισμού

Επιτυχής εφαρμογή «Τράπεζας
Γης» για αυθαίρετα Κατ. 5 (Ε)
Ν. 4178/2013 και αυτού Ν/Σ

Δυνατότητα υλοποίησης αποζημίωσης ιδιοκτητών
παλαιών Τίτλων Μ.Σ.Δ.

• Η χρήση του θεσμού της Μ.Σ.Δ. ως
πολεοδομικού μηχανισμού, σύμφωνα
με την διεθνή πρακτική αλλά και τις
συνθήκες της αγοράς ακινήτων, για
την αποτελεσματικότερη, σε σχέση με
την κανονιστική οδό, διαχείριση των
αστικών και περιαστικών πυκνοτήτων
με σκοπό την βέλτιστη επίτευξη των
οικιστικών, πολιτιστικών και
περιβαλλοντικών στόχων της
Διοίκησης, στα πλαίσια των
συνταγματικών επιταγών του άρθρου
24.
• Η δημιουργία ενός συστήματος το
οποίο, θα επιτύχει την ομαλή ένταξη
στην Τράπεζα Δ.Δ.-Κ.Χ. των παλαιών
Τίτλων Μ.Σ.Δ. προσαρμοζόμενο στο
καθεστώς έκδοσης τους, αφετέρου δε,
θα διευρύνει την έννοια του
«Ωφελούμενου» ακινήτου,
εντάσσοντας σε αυτήν και περιπτώσεις
παρεκκλίσεων δόμησης αλλά και
πολεοδομικών υπεραξιών.

• Η εφαρμογή των διατάξεων του Ν.
4178/2013 για την «Τράπεζα Γης», με
υποχρεωτική συμμετοχή, εντός 7-ετίας
στην προβλεπόμενη διαδικασία
εξασφάλισης Τίτλου Μ.Σ.Δ. των
ακινήτων της Κατηγορίας 5 (Ε) του
άρθρου 9 του Νόμου αυτού, στα
πλαίσια των συνταγματικών επιταγών
όπως αυτά ερμηνεύονται από το Σ.τ.Ε.,
ιδίως ενόψει της υποχρέωσης
ολοκλήρωσης των απαιτούμενων
μελετών και έκδοσης των
απαιτούμενων κανονιστικών πράξεων
έως τον Σεπτέμβριο του 2018 και
ολοκλήρωσης της εν λόγω διαδικασίας
έως τον Σεπτέμβριο του 2020.

• Η αναγκαία συμμόρφωση με την
νομολογία του Σ.τ.Ε. (2773/2010),
βάσει της οποίας για την αποζημίωση
των ιδιοκτητών των βαρυνόμενων
ακινήτων δεν αρκεί η έκδοση των
Τίτλων Μ.Σ.Δ. αλλά απαιτείται και η
δυνατότητα αξιοποίησης αυτών,
άλλως αυτοί θα πρέπει να
αποζημιωθούν σε χρήμα, δυνατότητα
η οποία προφανώς υπό τις παρούσες
δημοσιονομικές συνθήκες δεν δύναται
να καλυφθεί πρωτογενώς από τον
προϋπολογισμό, όταν μάλιστα, αφορά,
τόσο τους Τίτλους Μ.Σ.Δ. που τυχόν θα
εκδοθούν, όσο και, το πλήθος αυτών
που εκκρεμούν εδώ και πολλά έτη (βλ.
και διαφάνεια 6). Έτσι, αφενός με,
τίθεται σε κίνδυνο η διατήρηση των
αντίστοιχων απαλλοτριώσεων,
αφετέρου δε, παραβιάζονται οι αρχές
της χρηστής διοίκησης και της
προστατευόμενης εμπιστοσύνης προς
τους πολίτες ως προς το συνταγματικά
θεμελιωμένο δικαίωμα της
ιδιοκτησίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β1 Ν/Σ Υ.Π.ΕΝ. ΓΙΑ ΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Υφιστάμενη κατάσταση Δηλώσεων Αυθαιρέτων Ν. 4178/2013
(Στοιχεία από το Σύστημα Διαχείρισης Δηλώσεων Αυθαιρέτων Κτισμάτων του Τ.Ε.Ε.)

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ Ν. 4178/2013
ΠΛΗΘΟΣ
ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΚΥΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ
(τ.μ.)

ΧΩΡΟΙ ΜΕ ΜΕΙΩΤ.
ΣΥΝΤ. (Β.Χ.) (τ.μ.)

ΛΟΙΠΕΣ
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΤΙΜΟ
Κ.Χ. (€)

ΠΡΟΣΤΙΜΟ Β.Χ.
(€)

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΛΟΙΠ.
ΠΑΡΑΒ. (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ (€)

104.361

5.958.125

3.071.971

71.434

396.860.940

119.852.460

35.250.475

551.963.875

Κατηγορία 1

72.883

5.294.724

1.189.313

31.095

36.516.300

381.325

412.325

37.309.950

Κατηγορία 2

77.908

5.279.710

1.841.004

39.697

70.080.907

17.061.396

20.283.950

107.426.253

Κατηγορία 3

70.783

167.262

135.226

11.332

33.462.762

362.366

1.364.150

35.189.278

Κατηγορία 4

321.763

12.857.121

7.963.726

248.418

777.835.297

340.114.859

116.368.975

1.234.319.131

Κατηγορία 5

303.400

29.630.644

12.240.159

257.279

1.768.006.163

571.354.477

112.563.575

2.451.924.215

951.098

59.187.586

26.441.399

659.255

3.082.762.369

1.049.126.883

286.243.450

4.418.132.702

(Δεν έχουν λάβει
χαρακτηρισμό)

ΣΥΝΟΛΟ

Συνεπώς, από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει, ότι, αφενός μεν, ο αστικός αλλά και ο εξωαστικός χώρος έχουν επιβαρυνθεί υπέρμετρα με, συνολικά,
πλέον των 85 εκατομμυρίων τ.μ. αυθαίρετης δόμησης με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρότατη νόθευση και καταστρατήγηση του ορθολογικού
πολεοδομικού σχεδιασμού, η οποία εκτροπή, μάλιστα σε πλήθος περιοχών (π.χ. Ηράκλειο Κρήτης) αποτελεί τον κανόνα και όχι την εξαίρεση, αφετέρου
δε, ότι τα Πρόστιμα των εν λόγω αυθαίρετων κατασκευών ανέρχονται σε ιδιαίτερα σημαντικά ποσά, ήτοι συνολικά 4,4 δις €, ενώ το σημαντικότερο
αναλογικά ποσοστό αυτών, ήτοι τα 2,45 δις €, αφορά τα Αυθαίρετα της Κατ. 5 (Ε) με υπερβάσεις δόμησης >40%, τα οποία θα μπορούσαν και θα
έπρεπε να χρηματοδοτήσουν δράσεις περιβαλλοντικής και πολεοδομικής ανασυγκρότησης και ανάταξης των επιβαρυμένων περιοχών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β1 Ν/Σ Υ.Π.ΕΝ. ΓΙΑ ΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Καταγραφή εγκεκριμένων Κοινόχρηστων Χώρων προς απαλλοτρίωση
(Στοιχεία από το από 13-1-2017 Ενημερωτικό Σημείωμα της Δ.Π.Σ.-Τ.Γ. του Υ.Π.Ε.Κ.Α. –ιστοσελίδα www.pld.ypeka.gr)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ
Δήμοι που έχουν καταχωρίσει τα στοιχεία

57

17,50%

Συνολικό εμβαδόν των μέχρι στιγμής καταχωρισμένων Κ.Χ. (τ.μ.)

1.978.555 τ.μ.

Εκτιμώμενο κόστος των Κ.Χ. (για το 9% των παραπάνω καταχωρισμένων Κ.Χ.)

131.535.627€

Εκκρεμεί η συντέλεση της απαλλοτρίωσης (συνολικά)

1.217.207 τ.μ.

61,52%

107.040 τ.μ.

5,41%

31.063 τ.μ.

1,57%

632.245 τ.μ.

31,50%

1.267.092

100,00%

Βρίσκεται σε διαδικασία άρσης (έχει συνταχθεί και είναι υπό έγκριση τροποποίηση Ρ.Σ.)
Έχει μετατραπεί σε οικοδομήσιμο χώρο μετά από άρση απαλλοτρίωσης
Εκκρεμεί η υλοποίηση των προβλεπόμενων έργων υποδομής

ΣΥΝΟΛΟ

Συνεπώς, από τα παραπάνω στοιχεία είναι σαφές, ότι, υφίσταται απτός κίνδυνος απώλειας της πλειοψηφίας: Α= 61,52+5,41= 66,93% των εγκεκριμένων
Κοινόχρηστων Χώρων προς απαλλοτρίωση, καθόσον οι Δήμοι της Χώρας, στο υφιστάμενο ασφυκτικό δημοσιονομικό καθεστώς, προφανώς αδυνατούν να
ανταποκριθούν στο σημαντικότατο κόστος απαλλοτρίωσης, ιδίως ενόψει της μη απαίτησης έκδοσης Δικαστικής Απόφασης για την αναγνώριση της
αυτοδίκαιης άρσης απαλλοτρίωσης όταν έχει παρέλθει 15-ετία από την κήρυξη της (άρθρο 3 Ν. 4315/2014 – Φ.Ε.Κ. 269Α’). Τα ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (με την
παραδοχή ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι αντιπροσωπευτικά και με γραμμική παρεμβολή) ανέρχονται σε, ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Ε=(1.217.207+107.040 τ.μ.)/
17,50%= 7.567.126 τ.μ. ήτοι 7.500 στρέμ., με ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ: Κ= [(66,93%/9%)x131.535.627€]/17,50% = 5.589.637.782€, ήτοι 5,6 δις €!
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΣΜΟΥ
Θα πρέπει να επιτευχθεί η συνταγματική
και εύθυμη λειτουργία του θεσμού της
Μ.Σ.Δ. εντάσσοντας στην Τράπεζα Δ.Δ.-Κ.Χ.
τους κατόχους των παλαιών Τίτλων Μ.Σ.Δ.
και διευρύνοντας την έννοια του
«Ωφελούμενου Ακίνητου» με τις
περιπτώσεις παρεκκλίσεων δόμησης και
πολεοδομικών υπεραξιών.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥ ΩΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
Ο θεσμός θα πρέπει να αποκτήσει τον
επιθυμητό, σύμφωνα και με την διεθνή
πρακτική, χαρακτήρα, της διαχείρισης
αύλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας (Τράπεζα
Γης), και να λειτουργήσει ως επιχειρησιακός
πολεοδομικός μηχανισμός για την βιώσιμη
αστική ανάπτυξη, μέσω της διαχείρισης
πυκνοτήτων και της αξιοποίησης της
υπεραξίας πολεοδομικών ρυθμίσεων.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΣΕ Ζ.Α.Ε.Σ.
Είναι επιβεβλημένο να υλοποιηθούν
άμεσα, συνολικές και σύντονες δράσεις
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και εν γένει
ορθολογικού σχεδιασμού στις Ζώνες
Αυθαιρέτων (Ζ.Α.Ε.Σ.), με στόχο την
προστασία και αειφορία του αστικού και
εξωαστικού χώρου και την ανασυγκρότηση
και ανάταξη των επιβαρυμένων περιοχών.
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ΔΙΑΣΩΣΗ Κ.Χ.
Θα πρέπει, να καταστεί ύψιστη
προτεραιότητα η διάσωση των Κ.Χ. προς
απαλλοτρίωση, ενόψει της αδυναμίας των
Δήμων για την αποζημίωση τους, καθώς εάν
χαθούν αυτά τα 7.500 στρέμματα Κ.Χ., ο
οποιοσδήποτε μελλοντικός Πολεοδομικός
Σχεδιασμός πρακτικά δεν θα μπορεί να
υλοποιηθεί, με ανυπολόγιστες συνέπειες για
την ποιότητα του αστικού χώρου και την
αειφορία. Μια ενδιαφέρουσα υπόθεση
εργασίας, και μια εύλογη πολιτική επιλογή,
θα ήταν το κόστος αυτό (5,6 δις €) να
καλυφθεί, τουλάχιστον κατά μεγάλο μέρος
του, από τα Αυθαίρετα της Κατηγορίας 5 (Ε),
τόσο από τα Πρόστιμα (2,45 δις €) όσο και
από την υποχρέωση συμμετοχής τους στην
Τράπεζα Γης με την απόκτηση Τίτλων Μ.Σ.Δ.

Για την σύνταξη του παρόντος, και την αμέριστη και διαρκή αρωγή και συμπαράσταση τους
στην ενασχόληση μου με το θέμα της Μ.Σ.Δ., οφείλω θερμές ευχαριστίες στους εξής:
• Κωνσταντίνο Μενουδάκο – Πρόεδρο Α.Π.Δ.Π.Χ. - τ. Πρόεδρος Σ.τ.Ε.

• Ρένα Κλαμπατσέα - Γ.Γ. Υ.Π.ΕΝ.,
• Σταυρούλα Αγρίου - Σύμβουλο Υπ. Π.ΕΝ.,
• Θεοδόση Ψυχογιό - Διευθυντή Δ.Π.Σ.-Τ.Γ. Υ.Π.ΕΝ.,

• Νίκο Μπία - Τμηματάρχη Τμ. Αδειοδοτήσεων Δ.Α.Ο.Κ.Α. Υ.Π.ΕΝ., και,
• Νίκο Παναγιωτόπουλο – Προϊστ. Δ/νσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας Τ.Ε.Ε.

Ας μην ξεχνάμε το ύψιστο χρέος και ευθύνη μας απέναντι στις επερχόμενες γενιές, για την
προστασία της ποιότητας ζωής των πόλεων μας, και την διατήρηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς μας και του φυσικού περιβάλλοντος στο διηνεκές!

σας ευχαριστώ για την προσοχή σας…

