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 Θέμα: Έθδνζε Οηθνδνκηθώλ Αδεηώλ από ΤΓΟΜ Γήκνπ Καβάιαο 

  

Με αθνξκή ηελ επαλαθνξά ζηε δεκνζηόηεηα ηεο θαζπζηέξεζεο έθδνζεο 

νηθνδνκηθώλ αδεηώλ από ηελ ΤΓΟΜ Καβάιαο ζαο ελεκεξώλνπκε γηα ηα θάησζη: 

1) Η έθδνζε νηθνδνκηθώλ αδεηώλ, από ηνλ Οθηώβξην ηνπ έηνπο 2018, γίλεηαη 

κόλνλ ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο εθαξκνγήο e-adeies. 

2) Οη πξνζεζκίεο ειέγρνπ γηα ηελ έθδνζε κηαο νηθνδνκηθήο άδεηαο, όζν αθνξά 

ηνπο Μεραληθνύο ηεο ΤΓΟΜ Καβάιαο, ηεξνύληαη ζύκθσλα κε ηηο 

πξνβιέςεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. Απηό ζεκαίλεη όηη αλ κηα ειεθηξνληθή 

άδεηα θαηεγνξίαο 1 θαη 2 (ρσξίο πξνέγθξηζε)  πιεξνί όια ηα ζηάδηα 

ειέγρνπ, είλαη δπλαηόλ λα εθδνζεί εληόο δύν κελώλ από ηελ ζηηγκή ηεο 

ππνβνιήο ηεο ζην ειεθηξνληθό ζύζηεκα e-adeies. 

3) Οη θαζπζηεξήζεηο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί, σο πξνο ηνλ έιεγρν θαη έθδνζε 

νηθνδνκηθώλ αδεηώλ από ηελ ΤΓΟΜ Καβάιαο, αθνξνύλ ζηηο νηθνδνκηθέο 

άδεηεο πνπ εηζήιζαλ ζηελ Τπεξεζία πξν ηεο εκεξνκελίαο εθαξκνγήο ηνπ 

ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο έθδνζεο νηθνδνκηθώλ αδεηώλ e-adeies. 

4) Οη Μεραληθνί ηεο ΤΓΟΜ Γήκνπ Καβάιαο πνπ απαζρνινύληαη θπξίσο κε 

ηελ έθδνζε νηθνδνκηθώλ αδεηώλ είλαη κόιηο δύν (2), ελώ ζύκθσλα κε ηα 

πξόηππα ειάρηζηεο ζηειέρσζεο ζα έπξεπε λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο 

(4). ηελ ειάρηζηε ζηειέρσζε ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη έλαο (1) 

δηνηθεηηθόο ππάιιεινο ν νπνίνο ζα ππνζηεξίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

Σκήκαηνο. 

5) Οη αλσηέξσ Μεραληθνί απαζρνινύληαη θαη ζε άιια αληηθείκελα εξγαζίαο, 

εθηόο ηεο έθδνζεο νηθνδνκηθώλ αδεηώλ (Δπηηξνπέο δηαγσληζκώλ κειεηώλ 

θαη έξγσλ ζε επίπεδν ΠΔ Καβάιαο, Δπηηξνπέο ειέγρνπ επηθίλδπλσλ 

θαηαζθεπώλ θ.α.). 

6) Η ΤΓΟΜ Γήκνπ Καβάιαο εμππεξεηεί δηνηθεηηθά θαη ηνπο Γήκνπο Θάζνπ 

θαη Νέζηνπ, ελώ κέρξη πξόηηλνο εμππεξεηνύζε θαη ηνλ Γήκν Παγγαίνπ, κε 

ππνζέζεηο από ηνλ ελ ιόγσ Γήκν λα επξίζθνληαη κέρξη ζήκεξα ζε 

εθθξεκόηεηα. 



7) ηε Νήζν Θάζν αληηζηνηρεί κεγάιν πνζνζηό νηθνδνκηθώλ αδεηώλ νη νπνίεο 

ζα έπξεπε λα εθδίδνληαη από ηελ ΤΓΟΜ Γήκνπ Θάζνπ. Η ζεκεξηλή ηεο 

ζηειέρσζε όκσο δελ επαξθεί νύηε θαλ γηα ηα ππόινηπα αληηθείκελα 

εξγαζίαο (Πνιενδνκηθέο εθαξκνγέο, Έιεγρνο θαηαζθεπώλ, θ.ιπ.). 

8) Από ηε κέρξη ζήκεξα ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο έθδνζεο 

νηθνδνκηθώλ αδεηώλ e-adeies, έρεη αλαγλσξηζηεί από ηνπο ηδηώηεο 

ζπλαδέιθνπο Μεραληθνύο, όηη ε ΤΓΟΜ Καβάιαο δηαζέηεη κεγαιύηεξε 

ηερλνγλσζία ζε δηνηθεηηθά ζέκαηα θαη ζε ζέκαηα ηεο πνιπδαίδαιεο 

πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο θαη γηα ην ιόγν απηό πξνηηκνύλ ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηώζεηο λα εηζάγνπλ αθόκε θαη άδεηεο θαηεγνξίαο 3 (πξνεγθξίζεηο) 

πξνο έθδνζε από ηελ Τπεξεζία, ελώ έρνπλ ην δηθαίσκα λα ηηο εθδώζνπλ 

κόλνη ηνπο ρσξίο ηελ εκπινθή ηεο.   

Από ηα αλσηέξσ γίλεηαη θαλεξό όηη: 

1) Η ππνζηειέρσζε ηεο ΤΓΟΜ Γήκνπ Καβάιαο είλαη εμαηξεηηθά κεγάιε ζε ζρέζε 

κε ηνλ κεγάιν όγθν εξγαζηώλ πνπ ππάξρεη πξνο δηεθπεξαίσζε. 

2) Η ΤΓΟΜ Γήκνπ Θάζνπ δελ δύλαηαη λα αλαιάβεη  ηελ έθδνζε ησλ νηθνδνκηθώλ 

αδεηώλ πνπ αθνξνύλ ζηελ ρσξηθή ηεο αξκνδηόηεηα ιόγσ ππνζηειέρσζεο. 

3) Ο Γήκνο Νέζηνπ δελ έρεη ζπζηήζεη κέρξη ζήκεξα ΤΓΟΜ ιόγσ ππνζηειέρσζεο. 

Θεσξνύκε όηη ε ζηειέρσζε ησλ Τπεξεζηώλ κε κόληκνπο Μεραληθνύο είλαη ε πιένλ 

αμηόπηζηε θαη νηθνλνκηθόηεξε ιύζε. Οπνηαδήπνηε άιιε νδόο θαη λα επηιερζεί (π.ρ. κε 

ζπκβαζηνύρνπο κέζσ Αλαπηπμηαθώλ Δηαηξεηώλ) ζα είλαη αθξηβόηεξε θαη δελ ζα 

δηαζέηεη ηελ αμηνπηζηία πνπ δηαζθαιίδεηαη κέζσ ησλ έκπεηξσλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ 

ζηειερώλ ηνπ Γεκνζίνπ αιιά θαη κέζσ ηεο ζπλερνύο παξνπζίαο ηνπο ζηελ Τπεξεζία. 

Καινύκε ηνπο θθ Βνπιεπηέο Ννκνύ Καβάιαο, ηνπο θθ. Γεκάξρνπο Καβάιαο, 

Θάζνπ θαη Νέζηνπ θαζώο θαη ην ΣΔΔ Αλαη. Μαθεδνλίαο λα αλαιάβνπλ από θνηλνύ 

πξσηνβνπιία ζηειέρσζεο ησλ ΤΓΟΜ ησλ Γήκσλ Καβάιαο θαη Θάζνπ αξρηθά θαη 

Νέζηνπ ζηε ζπλέρεηα, ώζηε λα κπνξνύλ λα παξέρνπλ γξήγνξεο θαη αμηόπηζηεο 

Τπεξεζίεο ζηνπο Γεκόηεο, ζηνπο Δπηρεηξεκαηίεο θαη ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηδηώηεο 

Μεραληθνύο. 

Πηζηεύνπκε όηη ε πξσηνβνπιία απηή ζα πξέπεη λα επηζπεπζηεί, ιόγσ ηεο έθηαθηεο 

θαηάζηαζεο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί κε ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα, πνπ επεξεάδνπλ 

εμαηξεηηθά ηελ νηθνλνκία ηεο ρώξαο (θαη θαη΄επέθηαζε ηνπ Ννκνύ καο), θαη ε νπνία 

ζην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ έξρεηαη ζα πξέπεη λα ζηεξηρζεί από αμηόπηζηεο Γεκόζηεο 

Τπεξεζίεο. 

Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζε όισλ ησλ θνξέσλ γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία θαη γηα 

κηα επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία ζην θνηλό πξόβιεκα ηεο εμεύξεζεο ιύζεο γηα ηελ 

θαιύηεξε ιεηηνπξγία ησλ ΤΓΟΜ. 

 

 


