Νέο Σχέδιο Στέγασης Εκτοπισθέντων
Τν Υπνπξγηθό Σπκβνύιην, κε ζηόρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζηεγαζηηθώλ
αλαγθώλ ησλ εθηνπηζζέλησλ θαη ησλ παηδηώλ ηνπο, απνθάζηζε ζηηο 29.7.2015 λα
εγθξίλεη ην λέν Σρέδην Σηέγαζεο Εθηνπηζζέλησλ.
2.
Τν Σρέδην αθνξά ζηελ αύμεζε ηνπ θαζνξηζκέλνπ από ηε δώλε ζπληειεζηή
δόκεζεο ή θαη ηνπ πνζνζηνύ θάιπςεο (όπνπ απαηηείηαη) ζε ηεκάρηα όπνπ
επηηξέπεηαη από ηα Σρέδηα Αλάπηπμεο ε θαηνηθία, ώζηε νη εθηνπηζκέλνη ηδηνθηήηεο
ηνπο λα έρνπλ ην δηθαίσκα λα αλεγείξνπλ δεύηεξε ή θαη ηξίηε θαηνηθία, όπνπ απηό
αηηηνινγείηαη από ηε ζύλζεζε ηεο νηθνγέλεηαο, γηα ηε ζηέγαζε ησλ ηδίσλ ή θαη ησλ
παηδηώλ ηνπο, ρσξίο λα απαηηείηαη ε ππνβνιή αίηεζεο θαηά παξέθθιηζε ησλ
πξνλνηώλ ηνπ Σρεδίνπ Αλάπηπμεο.
3.
(α)

(β)

(γ)

Τν Σρέδην εθαξκόδεηαη κε ηηο αθόινπζεο πξνϋπνζέζεηο:
Η Πνιενδνκηθή Αξρή ζα αμηνινγεί ηελ θάζε πεξίπησζε κε βάζε ηα
πνιενδνκηθά δεδνκέλα ηεο άκεζεο πεξηνρήο ηεο αλάπηπμεο ζε ζπλδπαζκό κε
ηα αηηηνινγηθά πνπ ζα ππνβάιινληαη γηα ππνζηήξημε ηνπ αηηήκαηνο
(πξνζθπγηθή ηαπηόηεηα, ζύλζεζε νξγαληθήο νηθνγέλεηαο, Πηζηνπνηεηηθό
Έξεπλαο Αθίλεηεο Ιδηνθηεζίαο ζηελ Κνηλόηεηα/ Δηνηθεηηθή Πεξηνρή ηνπ
ηεκαρίνπ, γηα όια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο) θαη ζα δηαζθαιίδεη ζε θάζε
πεξίπησζε όηη δελ ζα επεξεάδνληαη νη αλέζεηο ησλ γεηηνληθώλ ηδηνθηεζηώλ.
Τν δνκήζηκν εκβαδόλ ησλ λέσλ θαηνηθηώλ πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηελ
αμηνπνίεζε ησλ πξνλνηώλ ηνπ παξόληνο Σρεδίνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 150
η.κ. γηα θάζε κνλάδα.
Ο αηηεηήο, ε ζύδπγνο θαη ηα παηδηά ηνπ δελ ζα είλαη θάηνρνη άιινπ ηεκαρίνπ
θαηάιιεινπ γηα ζθνπνύο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο ή θαη άιιεο θαηνηθίαο ζηελ ίδηα
Δηνηθεηηθή Πεξηνρή ηνπ ππό αλάπηπμε ηεκαρίνπ.

4.
Σηηο πεξηπηώζεηο ζπληδηόθηεηνπ νηθνπέδνπ/ ηεκαρίνπ όπνπ νη εθηνπηζζέληεο
είλαη θάηνρνη κεξηδίνπ απηνύ, ε θάζεηε επέθηαζε πθηζηάκελεο κνλάδαο ή θαη ε
αλέγεξζε λέαο κπνξεί λα γίλεη κόλν κε ππέξβαζε ηνπ επηηξεπόκελνπ αξηζκνύ
νξόθσλ ηεο δώλεο θαηά έλα, εθηόο ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ε λέα κνλάδα
δεκηνπξγείηαη ζην θέιπθνο ηεο πθηζηάκελεο νηθνδνκήο (π.ρ. κέξνο ππόζηεγνπ
ρώξνπ ζηάζκεπζεο), νπόηαλ θαη ην επίπεδν απηό ζα εμαηξείηαη από ηνλ ππνινγηζκό
ηνπ αξηζκνύ ησλ νξόθσλ ηεο νηθνδνκήο.
5.
Σε εθηόο Οξίνπ Αλάπηπμεο ηεκάρηα ζηα νπνία πθίζηαηαη εγθξηκέλε κε
πνιενδνκηθή άδεηα θαη άδεηα νηθνδνκήο θαηνηθία, επηηξέπεηαη ε αλέγεξζε δεύηεξεο ή
θαη ηξίηεο θαηνηθίαο κέγηζηνπ εκβαδνύ 150 η.κ. έθαζηε, γηα θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ
παηδηώλ ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ ηεκαρίνπ, λννπκέλνπ όηη εμαζθαιίδεηαη επαξθήο, ζπλερήο
θαη θαηάιιειε πδαηνπξνκήζεηα.
6.
Τν Σρέδην δελ εθαξκόδεηαη ζε δηαηεξεηέεο νηθνδνκέο θαη ζε Πεξηνρέο Εηδηθνύ
Φαξαθηήξα (Π.Ε.Φ.).
7.
Η Πνιενδνκηθή Αξρή είλαη επίζεο δπλαηόλ, αλεμάξηεηα από ηηο πξόλνηεο ησλ
Σρεδίσλ Αλάπηπμεο ή Εληνιήο ηνπ Υπνπξγνύ Εζσηεξηθώλ, λα επηηξέςεη ζηελ
πεξίπησζε ηξηώλ νηθηζηηθώλ κνλάδσλ ηε ρσξνζέηεζε κέρξη ηξηώλ ρώξσλ
ζηάζκεπζεο κε ηξόπν πνπ λα κελ δηαζέηνπλ όινη νη ρώξνη αλεμάξηεηε δηαθίλεζε θαη
λα εμέξρνληαη ζηνλ δξόκν κε ηελ όπηζζελ, όπνπ απηό δηθαηνινγείηαη από ηα εηδηθά
πεξηζηαηηθά ηεο αίηεζεο θαη δελ επεξεάδεηαη ε αζθαιήο νδηθή θπθινθνξία.

