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ΘΕΜΑ: «Τόνωση της ιταλικής οικονοµίας µέσω του ‘Σχεδίου Κατοικία’» 

 

Σε συνέχεια της ψήφισης του Προϋπολογισµού του 2008, η ιταλική Κυβέρνηση προχώρησε σε 

διαπραγµατεύσεις, µε τις Περιφέρειες και τις Αυτόνοµες Περιοχές της χώρας, για την επίτευξη 

Συµφωνίας στη λήψη µέτρων που θα ρυθµίζουν το πλαίσιο επέκτασης των υπαρχουσών κατοικιών, 

καθώς και την κατασκευή νέων αστικών οικισµών. Η Συµφωνία, που έχει λάβει την ονοµασία 

«Piano Casa», υπεγράφη την 1
η
 Απριλίου τ.έ. και έχει ως στόχο την τόνωση της οικονοµίας και την 

ικανοποίηση των οικιστικών αναγκών των οικογενειών. Βασικά σηµεία της Συµφωνίας είναι τα 

εξής : 

 

1. Ογκοµετρική Επέκταση: ∆ίνεται η δυνατότητα στις κατοικίες µίας ή δύο οικογενειών, 

συνολικού κυβισµού όχι µεγαλύτερου των 1.000 κυβικών µέτρων, να επεκταθούν µέχρι το 20% 

του υπάρχοντος όγκου του κτηρίου και όχι πλέον των 200 κυβικών µέτρων. 

2. Κατεδάφιση και ανακατασκευή: Τα κτήρια που προορίζονται για οικιστικό σκοπό, µπορούν 

να κατεδαφιστούν ή να ανακατασκευαστούν, µε ογκοµετρική επέκταση µέχρι το 35% του 

υπάρχοντος όγκου, προκειµένου να βελτιωθεί η αρχιτεκτονική ποιότητα και η ενεργειακή 

απόδοση, χρησιµοποιώντας ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, και σύµφωνα µε κριτήρια 

περιβαλλοντολογικής βιωσιµότητας. 

3. Ιστορικά κέντρα και αυθαίρετα κτίσµατα: Τα προηγούµενα σηµεία δεν αφορούν επεµβάσεις 

επέκτασης σε αυθαίρετα κτήρια, σε κτήρια που ευρίσκονται στο ιστορικό κέντρο κάποιας 

πόλης, καθώς και σε περιοχές απόλυτης απαγόρευσης ανοικοδόµησης. 

4. Λαϊκές κατοικίες: Η Κυβέρνηση δεσµεύτηκε να καταρτίσει από κοινού µε τις Περιφέρειες µια 

µελέτη σκοπιµότητας για την κατασκευή εργατικών κατοικιών, προσπαθώντας, ταυτόχρονα, για 

το σκοπό αυτό, να εξασφαλίσει περισσότερους δηµόσιους ή και ιδιωτικούς πόρους, πλέον των 

550 εκ. ευρώ που προβλέπονταν στον Προϋπολογισµό του 2008. 

5. Απλοποίηση των διαδικασιών: Προκειµένου να επιτευχθεί η επιτάχυνση της εφαρµογής του 

‘Σχεδίου Κατοικία’ θα απλοποιηθούν οι  διαδικασίες που αφορούν τον κατασκευαστικό τοµέα. 

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι Περιφέρειες και οι Αυτόνοµες Περιοχές της θα διατηρήσουν, σε µεγάλο 

βαθµό, τη ‘νοµοθετική αυτονοµία’ τους, τροποποιώντας τις επί µέρους διατάξεις σύµφωνα µε τις 

ανάγκες της κάθε περιοχής. Η αυτονοµία αυτή ήταν άλλωστε και η κύρια αιτία καθυστέρησης της 

επίτευξης Συµφωνίας. 

 

Για αυτό το σκοπό προβλεπόταν ότι εντός 10 ηµερών από την υπογραφή, η Κυβέρνηση θα 

κατήρτιζε ένα διάταγµα-νόµο, του οποίου το περιεχόµενο θα είχε συµφωνηθεί προηγουµένως µε τις 

Περιφέρειες. Παρόλα αυτά, στις 9 Απριλίου, ο Υπουργός των Περιφερειών κ. Raffaele Fitto, 

ανακοίνωσε την αναβολή του εν λόγω διατάγµατος-νόµου για µία εβδοµάδα, προκειµένου να 

υπάρξει µεγαλύτερη ‘περισυλλογή’ επ’ αυτού. 

 

Τέλος, σύµφωνα µε δηλώσεις του Π/Θ της Ιταλίας κ. Silvio Berlusconi, «από έναν, κατά 

προσέγγιση, υπολογισµό, εάν το 10% των ιδιοκτητών επωφεληθεί από το ‘Σχέδιο Κατοικία’, 60-70 

δισ. ευρώ θα εισρεύσουν στην οικονοµία, προερχόµενα, σχεδόν εξ’ ολοκλήρου, από τις 

αποταµιεύσεις των πολιτών, το οποίο θα αποτελέσει µια πολύ σηµαντική στήριξη της ανάπτυξης 

της οικονοµίας, συµβάλλοντας κατά 4, 5 ή και 6 µονάδες στο Α.Ε.Π της χώρας». 
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