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Αγώνας δρόμου για ηλεκτρονική υποβολή οικοδομικών αιτήσεων
Σε αγώνα δρόμου επιδίδεται η Ένωση Δήμων σε
συνεργασία με την Πολεοδομία και το Τμήμα Πληροφορικής

με σκοπό να καταστεί δυνατή η σύνδεση των

Δήμων με το πρόγραμμα Ιππόδαμος της κυβέρνησης
ώστε από την 1η Ιανουαρίου 2022 να υλοποιηθεί

η εξαγγελία του υπουργού Εσωτερικών

Νίκου Νουρή για ηλεκτρονική
υποβολή των αιτήσεων για έκδοση αδειών

οικοδομής
Το ΕΤΕΚ του οποίου τα μέλη επηρεάζονται

από την υλοποίηση ή μη της
εξαγγελίας απέστειλε επιστολή στον
πρόεδρο της Ένωσης Δήμων Ανδρέα
Βύρα εκφράζοντας την ανησυχία του
Επιμελητηρίου Υπενθυμίζεται πως όταν

η Ένωση Δήμων εξήγγειλε το δικό της πρόγραμμα
Ευαγόρας για ηλεκτρονική διεκπεραίωση αιτήσεων

ή παροχή υπηρεσιών το ΕΤΕΚ είχε υποδείξει πως οι

Δήμοι θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα

Το ΕΤΕΚ καλεί
τους δήμους
να συνδεθούν
με το σύστημα
της Κυβέρνησης
για να προλάβουν
την 1η Ιανουαρίου

Ιππόδαμοςτο οποίο λειτουργεί ήδη ώστε να αποφευχθούν

καθυστερήσεις Ο πρόεδρος της Ένωσης Δήμων
είχε υποδείξει πως το πρόγραμμα Ευαγόρας θα είναι
συμβατό με τον Ιππόδαμο αλλά εν πάση περιπτώσει

οι δήμοι ζήτησαν από την Κυβέρνηση να
τους συνδέσει με τον Ιππόδαμο μέχρι να
τεθεί σε λειτουργία το δικό τους ηλεκτρονικό

σύστημα το έτος 2023 οπόταν δεν

εξαρτάται από αυτούς η υλοποίηση της
εξαγγελίας του υπουργού

Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ Κωνσταντίνος
Κώνσταντής με επιστολή του ημερομηνίας
16 Σεπτεμβρίου 2020 προς τον πρόεδρο
της Ένωσης Δήμων τον καλεί να επανεξετάσει

την πρόταση του Επιμελητηρίου
για την αξιοποίηση του συστήματος Ιππόδαμος ως
την ορθότερη επιλογή Με δεδομένο ότι κατά κανόνα

η πανδημία λειτούργησε ως καταλύτης και επιταχυντής
στην εισαγωγή στοιχείων ηλεκτρονικής διακυβέρνη¬

σης αναφέρει ευελπιστούμε ότι θα τηρηθούν τα

χρονοδιαγράμματα και θα είμαστε έτοιμοι έτσι ώστε
από την 1η Ιανουαρίου 2022 στο πλαίσιο της νέας Πολιτικής

Αδειοδότησης η αίτηση για άδεια οικοδομής ή
άδεια οικοδομής και άδεια διαίρεσης θα υποβάλλεται
στην αρμόδια αρχή περιλαμβανομένης και τηςΤοπικής
Αυτοδιοίκησης αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή
Όπως σημειώνει εάν δεν είναι έτοιμο το σχετικό λογισμικό

το ΕΤΕΚ σας καλεί να επανεξετάσετε την πρόταση
του για την αξιοποίηση του συστήματος Ιππόδαμος

για την πολεοδομική οικοδομική αδειοδότηση
Λειτουργός της Ένωσης Δήμων ανέφερε στον Φ

πως ήδη πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις με την
Πολεοδομία και το Τμήμα Πληροφορικής και επιτόπιες
επισκέψεις ειδικών στους δήμους και εξέφρασε την
ελπίδα πως θα καταστεί δυνατή η σύνδεση των δήμων
με το πρόγραμμα Ιππόδαμος ώστε να γίνονται δεκτές
ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για άδειες οικοδομής

Βάσος Βασιλείου
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