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ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Γιάννη Μανιάτη

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»
ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 3203/5-2-2018 Ερώτηση

Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το
Βουλευτή κ. Γιάννη Μανιάτη, σας γνωρίζουμε ότι το σύστημα ηλεκτρονικής έκδοσης οικοδομικών
αδειών σχεδιάστηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος για την εφαρμογή του νέου συστήματος
έκδοσης αδειών δόμησης που προέβλεπε ο ν.4030/11. Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου δεν είχε
συνεργαστεί με το ΤΕΕ για την πρωτοβουλία του αυτή, ούτε δόθηκε εντολή από την Υπηρεσία του
ΥΠΕΝ, για πιλοτική εφαρμογή σε Υπηρεσίες Δόμησης της χώρας.
Το Νοέμβριο του 2017, εκδόθηκε ο ν.4495/17 (167 Α΄) «Έλεγχος και προστασία Δομημένου
Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», ο οποίος αλλάζει ριζικά τον τρόπο έκδοσης αδειών δόμησης.
Προβλέπει ένα νέο πληροφοριακό σύστημα έκδοσης αδειών που θα περιλαμβάνει το σύνολο των
διαδικασιών αδειοδότησης έργων, από την υποβολή του αιτήματος για την έκδοση της διοικητικής
πράξης, έως την τελική ηλεκτροδότηση του έργου (και όχι μόνο το σκέλος της έκδοσης της άδειας).
Το σύστημα αυτό, θα διασφαλίζει την εγκυρότητα των διοικητικών πράξεων που εκδίδονται, καθώς
και θα παρέχει στις αρμόδιες υπηρεσίες τη δυνατότητα καθημερινής ενημέρωσης για τη λήξη των
προθεσμιών που προβλέπονται στον ν.4495/17, είτε αυτές αφορούν τη διαδικασία ελέγχου και
υποβολής στοιχείων, είτε την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών - λήξη οικοδομικής άδειας.
Κατά συνέπεια, το πρόγραμμα που είχε πιλοτικά στηθεί προ επταετίας, βάσει του ν.4030/11,
δεν είναι επίκαιρο, και δεν θα μπορούσε να τεθεί σε λειτουργία ως έχει.
Το ΥΠΕΝ, το αμέσως επόμενο διάστημα, θα προχωρήσει στην έκδοση Υπουργικής Απόφασης
για το νέο σύστημα ηλεκτρονικής έκδοσης οικοδομικών αδειών, και στη συνέχεια θα υπογράψει
σύμβαση, με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, για την υλοποίηση του έργου.
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