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ΠΡΟΣ 

ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

Κοιν.: - Γραφείο Πρωθυπουργού 

- Υπουργό Εσωτερικών 

- Πρόεδρο Δ.Σ. ΤΑΙΠΕΔ 

 

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

 

Των 

ΔΗΜΩΝ ΚΡΩΠΙΑΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 

ΠΑΙΑΝΙΑΣ – ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ, ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ, 

ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

 

Επί 

 Της αναγνωρίσεως και αποδόσεως των προβλεπομένων από το 

άρθρο ένατο παρ. 4 του ν. 2338/1995 ποσών (αντισταθμιστικών 

οφελών) από την αξιοποίηση της εκτάσεως του πρώην 

Αεροδρομίου Ελληνικού. 

 

Αθήνα, 2 Απριλίου 2014  
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 Αξιότιμε κ. Υπουργέ. 

 Με το άρθρο ένατο παρ. 4 του ν. 2338/1995 προβλέφθηκε, ως 

γνωστόν, ότι ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) των 

εσόδων που προκύπτουν από την αξιοποίηση της εκτάσεως του πρώην 

Αεροδρομίου του Ελληνικού θα διατίθεται «για τη δημιουργία 

σύγχρονης υποδομής και δικτύων ποιότητας ζωής, καθώς και για 

την παροχή αντισταθμιστικών οφελών στην ευρύτερη περιοχή των 

Μεσογείων με αιχμή τα Σπάτα στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου 

χωροταξικού οικιστικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού της 

περιοχής». Υπενθυμίζεται ότι η ως άνω διάταξη θεσπίστηκε 

προκειμένου να εξασφαλισθούν τα αναγκαία κονδύλια για τη 

δημιουργία υποδομών στους Δήμους των Μεσογείων, έτσι ώστε να 

αντιμετωπιστούν οι σημαντικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές  

συνέπειες που προέκυψαν από την εγκατάσταση και λειτουργία στην 

περιοχή μας του νέου Αεροδρομίου «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ». 

Θεσπίστηκε έτσι δικαίωμα των Δήμων των Μεσογείων στη λήψη 

αντισταθμιστικών οφελών και, αντίστοιχα, υποχρέωση του 

Δημοσίου για τη χορήγησή τους. Υποχρέωση, η οποία είναι τόσο 

νομική έναντι των Δήμων μας, όσο και κοινωνική και πολιτική 

έναντι των δημοτών και των άλλων κατοίκων τους. 

 Ωστόσο, μέχρι σήμερα το Δημόσιο κωφεύει στην εκπλήρωση της 

εν λόγω νομικής και πολιτικής υποχρέωσής του, αρνούμενο να 

καταβάλει τα προβλεπόμενα αντισταθμιστικά οφέλη. Για τον λόγο 

αυτό, οι Δήμοι μας υποχρεώθηκαν να ασκήσουν αιτήσεις ακυρώσεως 

ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της άρνησης του 

Δημοσίου να καταβάλει τα ποσά που έχουν εισπραχθεί στο παρελθόν 

από την πάσης φύσεως αξιοποίηση των χώρων του πρώην 

Αεροδρομίου. Η συζήτηση των εν λόγω αιτήσεων ακυρώσεως 
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πρόκειται να πραγματοποιηθεί ενώπιον της μείζονος συνθέσεως του 

Ε΄ Τμήματος του Δικαστηρίου κατά τη δικάσιμο της 4
ης

 Ιουνίου 2014, 

με εισηγητή τον Σύμβουλο κ. Χρ. Ράμμο. 

 Με πρόσφατη απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ αποφασίστηκε, ως 

γνωστόν, να γίνει αποδεκτή η πρόταση της εταιρείας LAMDA 

DEVELOPMENT για την αγορά του συνόλου των μετοχών της 

εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., που εμφανίζεται σήμερα ως ιδιοκτήτρια 

της εκτάσεως του πρώην Αεροδρομίου, με σκοπό την αξιοποίηση 

αυτής. Γίνεται έτσι αντιληπτό ότι ενεργοποιείται αυτομάτως το 

δικαίωμα των Δήμων των Μεσογείων για την απόδοση των 

προβλεπόμενων κατά τα ανωτέρω αντισταθμιστικών οφελών που 

προκύπτουν από την ως άνω πώληση της εκτάσεως και την 

αξιοποίησή της. 

 Οι Δήμοι των Μεσογείων δεν αντιτίθενται ασφαλώς στην 

αξιοποίηση της εκτάσεως και σε οποιαδήποτε νόμιμη μορφή 

επένδυσης, η οποία μπορεί να έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για την 

αναπτυξιακή διαδικασία. Οφείλει όμως να σας υπενθυμίσει το χρέος 

του Δημοσίου για την καταβολή των εν λόγω αντισταθμιστικών 

οφελών στους Δήμους μας. Η εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής από 

το Δημόσιο θα αποτελέσει, δίχως αμφιβολία, σημαντικό μοχλό 

ανάπτυξης για την περιοχή των Μεσογείων και τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των κατοίκων της, αφού τα κονδύλια που θα 

προκύψουν θα αξιοποιηθούν αποκλειστικώς για την ανάπτυξη 

υποδομών και έργων ποιότητας ζωής, μεταβάλλοντας έτσι δραστικά 

τη σημερινή εικόνα της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Αττικής. 

 Ευελπιστούμε κύριε Υπουργέ, ότι το Δημόσιο θα εκπληρώσει το 

νομικό και πολιτικό χρέος της απέναντι στους πολίτες των Μεσογείων 

και της Ανατολικής Αττικής και ότι συνακόλουθα, δεν θα 
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αναγκασθούμε να προσφύγουμε σε νομικές ενέργειες για την 

προάσπιση των δικαιωμάτων των δημοτών μας, οι οποίες κάθε άλλο 

παρά βοηθούν στη διαμόρφωση της εικόνας της Πολιτείας μας ως 

νομικά δικαιοκρατικής και πολιτικά συνεπούς στις δεσμεύσεις και τις 

υποχρεώσεις της. 

 

     

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος 

 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΔΡ.Ν. -ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ 30-32 

ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210-7222007 
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