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Tν ecopress.gr ζε εθδήιωζε ηεο «Επηηξνπήο Πξωηνβνπιίαο θαη πιινγηθήο Δξάζεο 

Οηθνδνκηθώλ πλεηαηξηζκώλ» ζην ΔΑ. 

Με ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα ζρεδηάδεη ην ππνπξγείν Πεξηβάιινληνο λα 

αληηκεησπίζεη ην ζέκα ηεο νινθιήξσζεο ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ ζην ζχλνιν ησλ 340 

δήκσλ ηεο ρψξαο. ηφρνο  λα ιπζεί ν γφξδηνο δεζκφο  ησλ ρσξνζεηήζεσλ  θαη αδεηνδνηήζεσλ 

 θάζε είδνπο δξαζηεξηνηήησλ θαη επελδχζεσλ ζηε ρψξα θαη κεηαμχ απηψλ λα επηιπζεί νξηζηηθά θαη 

ην πνιχπαζν ζέκα ησλ νηθνδνκηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, πνπ αληηκεησπίδνληαη πιένλ σο δπλακηθέο 

νηθηζηηθέο αλαπηχμεηο. 

  

 

Ζ δεκηνπξγία  ελφο νινθιεξσκέλνπ πιέγκαηνο πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ κε λέα Σνπηθά 

Ρπκνηνκηθά ρέδηα γηα φινπο ηνπο δήκνπο ηεο επηθξάηεηαο θαη παξάιιεια ε νινθιήξσζεο  ηνπ 

ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ αιιά θαη ηνπηθφ επίπεδν, φπσο άιισζηε 

απνηειεί δηαρξνληθή επηηαγή ηνπ ηΔ,  αλαθέξνπλ νη πιεξνθνξίεο ηνπ ecopress.gr απφ ην ΤΠΔΝ,  

φηη απνηειεί ην λέν κεγάιν ζηνίρεκα ηνπ ππνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο. 

ην πιαίζην απηνχ ηνπ ζρεδηαζκνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ Κηεκαηνινγίνπ θαη ηελ 

θχξσζε ησλ δαζηθψλ ραξηψλ γηα ην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο ηελ πεξίνδν 2018-2020 επηδηψθεηαη  
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λα αληηκεησπηζηεί ξηδηθά θαη νινθιεξσκέλα ην ζέκα ηεο ρσξνζέηεζεο θαη αδεηνδφηεζεο θάζε 

είδνπο δξαζηεξηνηήησλ θαη επελδχζεσλ ζηε ρψξα θαη κεηαμχ απηψλ λα αληηκεησπηζηεί επηηέινπο 

ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ηειηθήο ιχζεο  θαη ην πνιχπαζν ζέκα ησλ νηθνδνκηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ. 

Γηα αξθεηνχο νηθνδνκηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο κε δεθάδεο ρηιηάδεο κέιε, πνπ ζπγθεληξψλνπλ φιεο 

ηεο πξνυπνζέζεηο νηθηζηηθήο θαηαιιειφηεηαο, ζχγρξνλεο ιεηηνπξγίαο κε αλακνξθσκέλα 

θαηαζηαηηθά θαη δηαζέηνπλ θαζαξέο ηδησηηθέο εθηάζεηο πξνο πνιενδφκεζε θαη δφκεζε παγηψλεηαη 

ε πεπνίζεζε ζηα ζπλαξκφδηα  ππνπξγεία Οηθνλνκηθψλ θαη ΠΔΝ, ζην ζχλνιν ησλ δεκνθξαηηθψλ 

θνκκάησλ, φζν θαη ζηελ αγνξά φηη απνηεινχλ πιένλ έλα ψξηκν θαη δπλακηθφ πεδίν, ζχγρξνλσλ 

νηθηζηηθψλ αλαπηχμεσλ θαη επελδχζεσλ, πςειήο απφδνζεο. 

 

Η εθδήιωζε ζην ΔΑ 

 

Οη πιεξνθνξίεο γηα ηελ επφκελε εκέξα ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ησλ νηθνδνκηθψλ 

ζπλεηαηξηζκψλ, παξνπζηάζηεθαλ απφ ηνλ δεκνζηνγξάθν Αξγχξε Γεκεξηδή ηνπ ecopress.gr  ζε 

εηδηθή εθδήισζε, πνπ δηνξγάλσζε ε «Δπηηξνπή Πξσηνβνπιίαο θαη πιινγηθήο Γξάζεο Ο..» ηελ 

Κπξηαθή 12 Ννεκβξίνπ 2017 ζηελ θαηάκεζηε απφ θφζκν  αίζνπζα εθδειψζεσλ ηνπ Γηθεγνξηθνχ 

πιιφγνπ Αζελψλ. 

Ζ Γεσξγία Ρσκαίνπ, δηθεγφξνο, επηθεθαιήο ηνπ πιινγηθνχ Φνξέα ησλ Οηθνδνκηθψλ 

πλεηαηξηζκψλ ηφληζε φηη κε αιιεπάιιειεο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο ηεο πεξηφδνπ 2011- 2017, 

έρνπλ αληηκεησπηζηεί ηα νπζηαζηηθά ζέκαηα ησλ νηθνδνκηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη απνκέλνπλ  λα 

επηιπζνχλ θπξίσο δηαδηθαζηηθά ζέκαηα. Σαπηνρξφλσο ε θ Ρσκαίνπ ζρνιίαζε φηη νη λνκνζεηηθέο 

απηέο παξεκβάζεηο, πνπ είλαη πξντφλ καθξάο δηαβνχιεπζεο θαη ηεθκεξίσζεο ηεο πιεπξάο ησλ 

νηθνδνκηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθάζηνηε αξκνδίνπο θαη ηνπο 

θνηλνβνπιεπηηθνχο εθπξνζψπνπο ηνπ ειιεληθνχ Κνηλνβνπιίνπ δείρλνπλ ηελ θνηλή ζεηηθή ζηάζε 

φισλ ησλ δεκνθξαηηθψλ θνκκάησλ πξνο ηνπο νηθνδνκηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο, απφ ηε ζέζε ηφζν 

ησλ θπβεξλήζεσλ φζν θαη ηεο αληηπνιίηεπζεο, απηήο ηεο καθξάο πεξηφδνπ. 

 



 

 

ηελ εθδήισζε  ν δεκνζηνγξάθνο Αξγχξεο Γεκεξηδήο κίιεζε επίζεο  γηα ην λέν ηνπίν ηεο 

ελεκέξσζεο, φπσο δηακνξθψλεηαη απφ ηελ εμάπισζε θαη ηε λέα δπλακηθή ησλ ελεκεξσηηθψλ 

κέζσλ ηνπ δηαδηθηχνπ. Δπηζεκάλζεθε ηφζν απφ ηνλ νκηιεηή φζν θαη απφ ηνπο δηνξγαλσηέο ε 

ζεκαζία ηεο θαιήο, αληδηνηεινχο θαη παξαγσγηθήο ζπλεξγαζίαο ηνπ πιινγηθνχ Φνξέα ησλ 

Οηθνδνκηθψλ πλεηαηξηζκψλ κε  ηελ δεκνζηνγξαθηθή πχιε ecopress.gr, ζηε βάζε ακνηβαίαο 

εκπηζηνζχλεο θαη ησλ δηαθξηηψλ ξφισλ ηνπο. Οη ζεηηθέο αληηδξάζεηο ηνπ πνιππιεζνχο 

αθξναηεξίνπ, φπσο επίζεο νη παξεκβάζεηο θαη νη ηνπνζεηήζεηο εθπξνζψπσλ θνκκάησλ, θνξέσλ 

θαη ζπιινγηθνηήησλ, πνπ πξνθάιεζαλ γφληκν δηάινγν, επηζθξάγηζαλ ηε ζεκαζία θαη ηελ αλάγθε 

αμηφπηζηεο θαη άκεζεο παξνπζίαζεο ησλ ζεκάησλ ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο ρσξνηαμίαο, 

πνιενδνκίαο θαη ηεο αλάπηπμεο, πξνο ελεκέξσζε ηφζν ησλ κειψλ ησλ νηθνδνκηθψλ 

ζπλεηαηξηζκψλ φζν θαη ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ. 

Ση εηνηκάδεηαη γηα ηνλ πνιενδνκηθό ζρεδηαζκό θαη ηηο νηθηζηηθέο αλαπηύμεηο  

 

  



Δηδηθφηεξα, φπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ εθδήισζε, κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ ecopress.gr  νη 

εμειίμεηο, γχξσ απφ ηνπο νηθνδνκηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο έρνπλ σο εμήο: 

Σν ΤΠΔΝ ζρεδηάδεη, ηνπο επφκελνπο κήλεο, ακέζσο κφιηο δξνκνινγεζνχλ νη εθηειεζηηθέο 

απνθάζεηο ηνπ λένπ λφκνπ γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ πξνζηαζία δφκεζεο (λ.4495/2017), ζηνλ νπνίν 

πεξηιακβάλνληαη ε ειεθηξνληθή ηαπηφηεηα δήκνπ, ε ηξάπεδα γεο, ε ελεξγνπνίεζε ηνπ ζεζκνχ ηεο 

Μεηαθνξάο πληειεζηή Γφκεζεο, κε κειέηεο Εσλψλ Τπνδνρήο πληειεζηή θαη ειεθηξνληθφ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο, φπσο επίζεο θαη άιιεο επί κέξνπο δηαηάμεηο, νη νπνίεο άκεζα είηε έκκεζα αθνξνχλ 

θαη ηνπο νηθνδνκηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο λα θαηαξηηζηεί έλα λέν λνκνζρέδην, ην νπνίν ζα 

αληηκεησπίδεη φια ηα εθθξεκή ζέκαηα ησλ νηθνδνκηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, δίλνληαο ηειηθέο ιχζεηο 

νηθηζηηθήο αλάπηπμεο ηνπο. 

ε απηή ηελ θαηεχζπλζε ζα δνζνχλ ιχζεηο θαη γηα θαζαξέο, απφ πιεπξάο ηδηνθηεζίαο θαη ρξήζεσλ 

γεο, εθηάζεηο νηθνδνκηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, πνπ ελψ ζπγθεληξψλνπλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο 

νηθηζηηθήο αλάπηπμεο επί πνιιά ρξφληα  πξνζθξνχνπλ ζηελ απνπζία ή ηελ θαζπζηέξεζε 

νινθιήξσζεο ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

Αλνηρηή «πιεγή»  

εκεηψλεηαη φηη ην ζέκα ηεο νινθιήξσζεο ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ απνηειεί αλνηρηή 

«πιεγή» εδψ θαη ηνπιάρηζηνλ ηξηάκηζη  δεθαεηίεο. Με αθεηεξία ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 

μεθίλεζε, ρσξίο λα νινθιεξσζεί  ε θηιφδνμε επηρείξεζε πνιενδνκηθήο αλαζπγθξφηεζεο, ε 

γλσζηή ΔΠΑ. Δλ ζπλερεία ηελ πεξίνδν 1997 έσο ζήκεξα  έρεη νινθιεξσζεί κφιηο ην πεξίπνπ 15% 

απφ ηε λέα γεληά πνιενδνκηθψλ κειεηψλ.  Γηα πνζνζηφ πάλσ απφ 30% ησλ δήκσλ, νη  κειέηεο 

απηήο ηεο πεξηφδνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε ή πην ζσζηά εμαθνινπζνχλ λα «θαξθηλνβαηνχλ» γηα 

ρξνληθά δηαζηήκαηα θαηά κέζν φξν άλσ ηεο δεθαεηίαο. Παξάιιεια ην 55% ησλ δεκνηηθψλ 

ελνηήησλ ηεο ρψξαο παξακέλεη ρσξίο θαλέλα εηδηθφ ρσξηθφ ζρεδηαζκφ, κε απνηέιεζκα ε δφκεζε 

λα απαγνξεχεηαη ή λα γίλεηαη κε βάζε ηνπο γεληθνχο θαλφλεο ηεο λνκνζεζίαο, θπξίσο ηεο εθηφο 

ζρεδίνπ δφκεζεο. 

 

Η ρξεκαηνδόηεζε ηνπ πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ 

Σν ΤΠΔΝ θαη ην ππνπξγείν Οηθνλνκίαο  βξίζθνληαη ζε ψξηκεο ζπδεηήζεηο λα πεηχρνπλ 

ρξεκαηνδφηεζε ζπλνιηθνχ χςνπο 300 εθαηνκκπξίσλ επξψ απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα, ψζηε λα 

πινπνηήζνπλ κία λέα επηρείξεζε πνιενδνκηθήο αλαζπγθξφηεζεο ζε νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα θαη 

ζηνπο 340 δήκνπο ηεο ρψξαο, σο έλα αλαγθαίν θαη θαη εμνρήλ αλαπηπμηαθφ έξγν. Ζ Δπξσπατθή 

Έλσζε, ην ΔΠΑ θαη ηα πξνγξάκκαηα ζηήξημεο δελ ρξεκαηνδνηνχλ έξγα θαη κειέηεο 

πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ. Απηφο είλαη ν ιφγνο, πνπ αλαδεηείηαη ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ 

Παγθφζκηα Σξάπεδα. Παξάιιεια εμεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

πνιενδνκηθψλ κειεηψλ θαη  πφξνη θαη απφ ην Πξάζηλν Σακείν, νη νπνίνη σο γλσζηφλ ζε κεγάιν 

βαζκφ είλαη δεζκεπκέλνη απφ ηηο δεκνζηνλνκηθέο δεζκεχζεηο, πνπ έρεη αλαιάβεη ε ρψξα έλαληη 

ησλ δαλεηζηψλ ηεο. 

Σν πξψην βήκα πάλησο έρεη ήδε γίλεη θαζψο ην Πξάζηλν Σακείν πξνρψξεζε ήδε ζε δηάζεζε 

60.000 επξψ γηα ηελ εθπφλεζε κειέηεο, πνπ ζα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ην λέν ζρεδηαζκφ. Ζ 

κειέηε ζα απνηππψζεη κε αθξίβεηα ηελ ζεκεξηλή θαηάζηαζε, ηα πξνβιήκαηα, ηηο θαζπζηεξήζεηο 

ηηο ζπγθξνχζεηο ρξήζεσλ θαη ζα ζέζεη πξνηεξαηφηεηεο, κε βάζε ηηο νηθηζηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο 

πηέζεηο αιιά θαη απζηεξά θξηηήξηα πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο, ηα επφκελα βήκαηα γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

Με βάζε ηνπο λφκνπο 4269/14 θαη 4447/16 ην θαηψηεξν επίπεδν ηνπ ζρεδηαζκνχ έρεη 

ηξνπνπνηεζεί, ψζηε ζε δχν ζηάδηα ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο θαη ηεο πξάμεο εθαξκνγήο θαη κε 

απινχζηεξεο δηαδηθαζίεο, φπνπ ππάξρνπλ είηε εθθξεκή ε νινθιήξσζε ε επέθηαζε ησλ παιαηψλ 

ΓΠ,  φινη νη δήκνη λα απνθηήζνπλ λέα νινθιεξσκέλα Σνπηθά Υσξηθά ρέδηα. 



Παξάιιεια πξνβιέπεηαη ε πξνψζεζε θαη νινθιήξσζε ηνπ ιεγφκελνπ ππεξθείκελνπ ζρεδηαζκνχ, 

κε ηελ εθπφλεζε θαη νινθιήξσζε ρεδίσλ Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηθηψλ Πφιεσλ 

(ΥΟΟΑΠ), φπσο επίζεο ε  νινθιήξσζε ζπκπιήξσζε θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

ρσξνηαμηθψλ ζρεδίσλ θαη ησλ εηδηθψλ ρσξνηαμηθψλ ζρεδίσλ, θαηά πξνηεξαηφηεηα γηα ηνκείο 

αηρκήο, φπσο ν ηνπξηζκφο, νη Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο θιπ. 

Ρπζκίζεηο γηα έξγα θαη θαηαζηαηηθά 

Δίλαη αμηνζεκείσην φηη ην ΤΠΔΝ ζηνλ πξφζθαην λφκν 4495/17 ηθαλνπνηψληαο αίηεκα ηνπ 

πιινγηθνχ Φνξέα ησλ Οηθνδνκηθψλ πλεηαηξηζκψλ πεξηέιαβε ξχζκηζε, κε ηελ νπνία δίλεηαη 

ηξηεηήο παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο πνπ έιεμε ηνλ πεξαζκέλν Αχγνπζην ζηνπο νηθνδνκηθνχο 

ζπλεηαηξηζκνχο, πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο έγθξηζεο ησλ ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ ηνπο λα 

νινθιεξψζνπλ ηα έξγα θνηλφρξεζησλ ππνδνκψλ (δξφκνη, πιαηείεο, δίθηπα θιπ) ζηηο εθηάζεηο 

ηνπο, ψζηε λα κελ ππάξρεη ηφζν νηθνλνκηθή πίεζε γηα ηα κέιε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ζε πεξίνδν 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, φζν θαη αζηνρία ρξνλνδηαγξακκάησλ γηα ηα έξγα. 

Με άιιε ξχζκηζε ζην λφκν 4465/2017 (άξζξν 45) δφζεθε παξάηαζε 12 κελψλ ζηνπο 

νηθνδνκηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο, πνπ δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο, λα 

ελαξκνλίζνπλ ηα θαηαζηαηηθά ηνπο, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία, πνπ ζέιεη ηνπο νηθνδνκηθνχο 

ζπλεηαηξηζκνχο ΝΠΗΓ,  ηα νπνία δηέπνληαη απφ εηδηθή λνκνζεζία θαη  ππφθεηληαη ζε θξαηηθή 

επνπηεία, κέζσ ησλ ππνπξγείσλ Οηθνλνκηθψλ θαη ΠΔΝ. 

Σα ρακέλα ηξέλα  ηνπ παξειζόληνο θαη ε … ππεξηαρεία ηνπ κέιινληνο 

Οη νηθνδνκηθνί ζπλεηαηξηζκνί, πνπ έρνπλ βγεη απφ ην ηνχλει ηεο καθξάο πειαηεηαθήο αλακνλήο 

ηνπ παξειζφληνο θαη ησλ ζθηψλ πνπ ζπλφδεπαλ πνιινχο απφ απηνχο, παξά ην γεγνλφο φηη  έρνπλ 

ράζεη πνιιά ηξέλα λα αμηνπνηήζνπλ ηηο εθηάζεηο ηνπο, φια δείρλνπλ φηη ζηελ παξνχζα ζπγθπξία, 

πνπ είλαη αλαγθαίεο θαη απνδεθηέο νη παξαγσγηθέο ηδησηηθέο επελδχζεηο κπνξνχλ λα ηαμηδέςνπλ 

ζην κέιινλ κε κία ππεξηαρεία… φπσο εηπψζεθε ραξαθηεξηζηηθά ζηελ εθδήισζε. Απηφ δηφηη νη 

ζπλεηαηξηζκνί κπνξνχλ λα πεηχρνπλ λέεο ζπιινγηθέο αλαπηχμεηο, κε ρξεκαηνδνηήζεηο απφ ηελ 

ηδησηηθή αγνξά, επξσπατθά θαη δηεζλή πξνγξάκκαηα θαη λα δεκηνπξγήζνπλ θξηηήξηα θαη θαλφλεο 

γηα πξάγκαηη ζχγρξνλεο θαη πξφηππεο αλαπηπμηαθέο επελδχζεηο. 

Έμππλεο θαη βηώζηκεο πόιεηο 

Οη λέεο νηθηζηηθέο αλαπηχμεηο, πνπ ζα αθνινπζήζνπλ νη νηθνδνκηθνί ζπλεηαηξηζκνί ηα επφκελα 

ρξφληα  κπνξεί θαη πξέπεη λα δηέπνληαη απφ ηελ εζληθή θαη επξσπατθή πνιηηηθή γηα ην 2020, γηα ηηο 

κεησκέλεο εθπνκπέο ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ηελ αχμεζε ηεο  παξερφκελεο ελέξγεηαο απφ 

ΑΠΔ  θαη ηελ αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο. Να αθνινπζήζνπλ ηηο βαζηθέο θαηεπζχλζεηο 

ηεο Αηδέληαο 2030 ηνπ ΟΖΔ, φπσο επίζεο αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ ηεο ΔΔ γηα ηελ έμππλε θαη 

βηψζηκε πφιε. 

ηελ θαηεχζπλζε απηή είλαη ρξήζηκε ε πξσηνβνπιία πνπ έρεη αλαιάβεη ν ΔΛΟΣ, ε νπνία βξίζθεηαη 

ζην ζηάδην ηεο δηαβνχιεπζεο γηα ηελ αλάπηπμε ειιεληθνχ πξνηχπνπ έμππλεο πφιεο. Οη λέεο 

θαηεπζχλζεηο ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο επηζηήκεο ζπλδπάδνπλ ηνλ ελεξγεηαθφ κε ηνλ πνιενδνκηθφ θαη 

ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ. 

Γχξσ απφ ηηο έμππλεο πφιεηο αλαπηχζζεηαη ξαγδαία κία ηεξάζηηα λέα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα 

ζηνπο ηνκείο ηεο ελεξγεηαθήο επάξθεηαο, πεξηβαιινληηθήο αεηθνξίαο, θαηλνηνκίαο θαη ρξήζεο λέσλ 

ηερλνινγηψλ αιιά θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη αζθάιεηαο, πνπ ζπληζηά ηελ κεγαιχηεξε δηεζλή 

επηρείξεζε κε αλακελφκελν θχθιν εξγαζηψλ δηεζλψο ηεο ηάμεο ηνπ 1 ηξηο δνιαξίσλ. Απηέο νη 

εμειίμεηο ζαθψο επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά ηελ επφκελε εκέξα ησλ νηθνδνκηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη 

βάδνπλ ηφζν ηελ πνιηηεία φζν θαη ηνπο ζπιινγηθνχο θνξείο θαη ηα κέιε ηνπ ρψξνπ κπξνζηά ζε λέα 

θξηηήξηα θαη θαζήθνληα γηα ηελ επφκελε εκέξα. 

 

 



     ρεηηθά Άξζξα 

 Οηθνδνκηθνί πλεηαηξηζκνί:  Αληίζηξνθε κέηξεζε  γηα θνηλφρξεζηα έξγα ζε λέεο νηθηζηηθέο 

αλαπηχμεηο 

 Οη Οηθνδνκηθνί πλεηαηξηζκνί ζε αλαπηπμηαθή ηξνρηά 

 Σξνπνινγίεο ζηε Βνπιή: Παξαηάζεηο γηα νηθνδνκηθέο άδεηεο, νηθνδνκηθνχο 

ζπλεηαηξηζκνχο θαη επεθηάζεηο λεθξνηαθείσλ 

 Τκεηηφο: Αλαζηνιή νηθνδνκηθψλ αδεηψλ ζε  8 Γήκνπο 

 ΚΔΓΔ: εζληθφ ζπκθέξνλ, ε αμηνπνίεζε ηνπ παξάθηηνπ κεηψπνπ ηεο επεηξσηηθήο θαη 

λεζησηηθήο καο Υψξαο 

 Αιιάδεη ην νξγαλφγξακκα ηνπ ΤΠΔΝ- Οη «Ράκπν» ηνπ Πεξηβάιινληνο επηζηξέθνπλ κε 

Δηδηθή Γξακκαηεία 
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