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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

«Θετικά ςχόλια για την  λειτουργία του Τμήματοσ  
Εκδοςησ Αδειών τησ Πολεοδομίασ Μεγάρων 

 ςε άρθρο τησ Αθηναϊκήσ Εφημερίδασ “το Βήμα”» 
 

Θερμά λόγια και κολακευτικά ςχόλια για τθν Πολεοδομία του Διμου 
Μεγαρζων δθμοςιεφκθκαν  τθν περαςμζνθ εβδομάδα ςτθν  Ακθναϊκι Εφθμερίδα 
“το Βήμα” ςε ςχετικό άρκρο, με κζμα τθ λειτουργία των Τπθρεςιϊν Πολεοδομίασ 
ςε πολλοφσ Διμουσ τθσ Ελλάδασ. 

Ο ςυντάκτθσ του άρκρου ο οποίοσ ζκανε ςχετικι ζρευνα ανζφερε ότι 
διαπίςτωςε ςτθν Πολεοδομία του Διμου Μεγαρζων τάχιςτθ εξυπθρζτθςθ ςτθν 
ζκδοςθ οικοδομικϊν Αδειϊν ςε ςχζςθ με τισ μακρόχρονεσ κακυςτεριςεισ που 
παρατθροφνται ςχεδόν ςε όλεσ τισ Πολεοδομικζσ Τπθρεςίεσ τθσ χϊρασ. 

Χαρακτθριςτικά αναφζρεται ςτο ςυγκεκριμζνο άρκρο τθσ εφθμερίδασ ότι 
πολλζσ Πολεοδομίεσ κακυςτεροφν για τθν ζκδοςθ Οικοδομικϊν Αδειϊν και  
εγκρίςεων τοπογραφικϊν διαγραμμάτων κάλυψθσ και ελάχιςτεσ είναι ταχφτατεσ 
ςτθν εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν και ςτισ πρϊτεσ κζςεισ ανικει και θ Πολεοδομία του 
Διμου Μεγαρζων. 

Για να εκδοκεί  μία αδεια ςτο Διμο Αμαρουςίου χρειάηεται χρονικό 
διάςτθμα 136 θμερϊν, Αργοςτολίου 133, φρου και ερρϊν 131, Λευκάδασ 130, 
Θρακλείου 129, Νίκαιασ Ρζντθ 129, Ρεκφμνθσ 126, ςτθν Ακινα κατά μζςο όρο 52 
θμζρεσ, ςτθ Θεςςαλονίκθ 63, ςτο Κερατςίνι – Δραπετςϊνα  και Ηωγράφου 52 
θμζρεσ. 

Αντίκετα ταχφτατεσ είναι οι Τπθρεςίεσ Πολεοδομίασ ςτα Μζγαρα, ςτθν 
Κάρυςτο, ςτθ Ναυπακτία και ςτθν Κατερίνθ όπου ζνα διάγραμμα κάλυψθσ μπορεί 
να εγκρικεί και αυκθμερόν. 

Αν λθφκεί υπόψθ ότι ςε όλεσ τισ πολεοδομίεσ τα τμιματα είναι 
ςτελεχωμζνα με αρκετοφσ Τπαλλιλουσ και θ Πολεοδομία Μεγάρων εξυπθρετεί τουσ 
πολίτεσ μόνον με ζναν τον κ. Κεφαλόπουλο Παναγιώτη ςτο Σμιμα Ζκδοςθσ 
Οικοδομικϊν Αδειϊν, αυτό προςκζτει περιςςότερθ αξία ςτο γεγονόσ. 

 
 
 



Ο Δήμαρχοσ Μεγαρζων Γρηγόρησ Σταμοφλησ δήλωςε: 
«Διάβαςα με ικανοποίθςθ το ςχετικό κετικό άρκρο, για το Διμο μασ ςτθν 
εφθμερίδα “το Βιμα” και εκφράηω τθν ευαρζςκειά μου ςτον Παναγιϊτθ 
Κεφαλόπουλο και ςτθν  Πολεοδομία του Διμου.» 
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