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Γηνηθνύζα Δπηηξνπή ηνπ ΤΔΔ
Γπηηθήο Μαθεδνλίαο δηα Πξνέδξνπ
θ. Σπιιίξε Νηθόιαν.

ηκήκα

Κνηλ.

:

1. Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Μαθεδνλίαο.
2. Δηδηθή Υπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Π.
Πεξηθέξεηαο Γ.Μ.
3. Π.Ο. ΔΜΓΥΓΑΣ

Θέκα: «Δημιοςπγία βάζηρ δεδομένων αδειών δόμηζηρ και ανάπηςξη διαδικηςακού πληποθοπιακού
ζςζηήμαηορ ζηη Δςηική Μακεδονία.»
Κύξηε Πξόεδξε,
Σε ζρέζε κε ηελ πξόηαζε ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ ΤΔΔ/ΤΓΜ ζην επηρεηξεζηαθό πξόγξακκα:
«Υπεξεζίεο θαη εθαξκνγέο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο» κε ηίηιν «Γεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ αδεηώλ
δόκεζεο θαη αλάπηπμε δηαδηθηπαθνύ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία», κε ζηόρν ηελ
ςεθηνπνίεζε ηνπ αξρείνπ ησλ νηθνδνκηθώλ αδεηώλ ησλ Υ.ΓΟΜ. Δνξδαίαο, Βνΐνπ, Γξεβελώλ, Καζηνξηάο θαη
Φιώξηλαο θαη ηε δεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο πιαηθόξκαο γηα ηελ επθνιόηεξε αλαδήηεζε απηώλ θαη ηε ιήςε
αληηγξάθσλ θαη ελ αλακνλή εμέιημήο ηνπ πξνο ηε ζεηηθή θαηεύζπλζε, κε έθπιεμε πιεξνθνξεζήθακε ηελ
απόξξηςε από ηελ ΔΥΓΔΠ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ ΤΔΔ/ΤΓΜ γηα ηελ
αλσηέξσ πξάμε κε ζπλνιηθή δεκόζηα δαπάλε 2.499.295,98 επξώ.
Δθθξάδνληαο ηελ έληνλε δπζαξέζθεηά καο γηα ην γεγνλόο απηό, επηθξνηνύκε ηελ θίλεζή ζαο λα πξνζθύγεηε
ζηελ επηηξνπή ελζηάζεσλ θαηά ηεο σο άλσ απνξξηπηηθήο απόθαζεο (ππ’ αξηζκ. πξση. 4476/29-11-2021, ΑΓΑ:
ΧΧΚΟ7ΛΧ-Σ2Α), πνπ ζίγεη ηα ζπκθέξνληά κε αίηεκα λα αθπξσζεί ε πξνζβαιιόκελε απόθαζε θαη λα γίλεη
δεθηή ε ΔΝΣΤΑΣΖ, ώζηε λα αμηνινγεζεί ζεηηθά, ε ππνβιεζείζα πξόηαζε, πξνο όθεινο ηεο εμππεξέηεζεο
ησλ πνιηηώλ θαη ησλ κεραληθώλ ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ ηεο Πεξηθέξεηάο καο ηεο απνζθνπώληαο ζηελ
πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ θιάδνπ ησλ Μεραληθώλ, ησλ πνιηηώλ θαη ηεο θνηλσλίαοζην ζύλνιό ηεο.
Ψο πξνο ηελ αλαγθαηόηεηα άζθεζεο ΔΝΣΤΑΣΖΣ, ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε όηη απηή ήηαλ επηβεβιεκέλε λα
γίλεη, δηόηη ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ηα κέιε ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ζα ήηαλ ππόινγα, γηα πιεκκειή
άζθεζε θαζεθόλησλ, απέλαληη ζηνλ θνξέα, από ηνλ νπνηνδήπνηε κεραληθό θαη πνιίηε πνπ ζα ηαιαηπσξνύληαλ
ζε θάπνηα Υ.ΓΟΜ. (Υπεξεζία Γόκεζεο) (π. Πνιενδνκία) ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη θαη’ επέθηαζε ζα
ήηαλ εκπιεθόκελα θαη ηα κέιε ηεο ΔΜΓΥΓΑΣ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο πνπ αζθνύλ θαζήθνληα ζε θάπνηα ΥΓΟΜ
ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο.
Ζ ζέζε καο γηα ην ππόςε θιέγνλ αιιά θαη επίθαηξν ζέκα, ζεκειηώλεηαη ζην ζθεπηηθό πνπ θαη ζηελ
επηρεηξεκαηνινγία, πνπ παξαζέηνπκε επζύο ακέζσο: Μόιηο ηελ πξνεγνύκελε βδνκάδα κε πξσηνβνπιία ηεο
ΠΟ ΔΜΓΥΓΑΣ έγηλε παλειιαδηθή δηαδηθηπαθή ηειεζπλάληεζε, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ πάλσ από 100 κέιε
πνπ ππεξεηνύλ ζε ΥΓΟΜ, κε ζθνπό ηελ θαηαγξαθή ησλ νμπκέλσλ πξνβιεκάησλ, πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηελ
έληνλε ππνζηειέρσζε θαη εθηόο ησλ άιισλ επηζεκάλζεθε σο κείδνλ ζέκα θαη ε κε ςεθηνπνίεζε ησλ
αξρείσλ ησλ ΥΓΟΜ. Με ηα πξνβιήκαηα ησλ ΥΓΟΜ αζρνιήζεθε θαη ε Κεληξηθή Αληηπξνζσπεία ηνπ
ΤΔΔ ην Σάββαην ζηηο 18.12.2021.
Αλαιπηηθόηεξα αλαθέξνπκε όηη ηα πιενλεθηήκαηα από ηελ ςεθηνπνίεζε ηνπ αξρείνπ ησλ αδεηώλ νηθνδνκήο θαη
ηε δεκηνπξγία ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο αλαδήηεζεο αδεηώλ, είλαη:
Απνζπκθόξεζε αθελόο ηεο Πνιενδνκίαο/Υπεξεζίαο Γόκεζεο από ηνλ Γνιγνζά αλαδήηεζεο ζην θπζηθό
αξρείν ρηιηάδσλ θαθέισλ, πνπ ζπρλά βξίζθνληαη ζε ρώξνπο εθηόο ησλ γξαθείσλ ηεο ππεξεζίαο, αθεηέξνπ
δηεπθόιπλζε ησλ πνιηηώλ θαη ησλ ηδησηώλ κεραληθώλ ζηελ ζρεηηθά άκεζε εμεύξεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ
ρξεηάδνληαη,ρσξίο λα εκπιέθνληαη ζε ρξνλνβόξεο, επίπνλεο θαη αηειέζθνξεο δηαδηθαζίεο.
Θεακαηηθή βειηίσζε ηεο πξόζβαζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ Υπεξεζηώλ Γόκεζεο θαζώο θαη ησλ πνιηηώλ ζην
ςεθηαθό αξρεηαθό πιηθό κε ηελ εμνηθνλόκεζε ρξόλνπαλαδήηεζεο θαη αλάθηεζεο πιεξνθνξηώλ.
Σεκαληηθή βειηίσζε, ζπλ ηνηο άιινηο, ηεο πξόζβαζεο ζην ςεθηαθό πεξηερόκελν ηνπ αξρείνπ ησλ νηθνδνκηθώλ
αδεηώλ από άηνκα πνπ δελ έρνπλ θπζηθή πξόζβαζε ή απηή είλαη πνιύ δύζθνιε (άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο
θ.η.ι).

Πξνζηαζία ηνπ ελαπνκέλνληνο θπζηθνύ αξρείνπ ησλ Υπεξεζηώλ Γόκεζεο, θαζώο είλαη γλσζηό πσο όρη
επθαηαθξόλεην πιηθό ηνπ αξρείνπ έρεη ήδε θαηαζηξαθεί, ιόγσ παιαηόηεηαο αιιά θαη ιόγσ ηεο δηαξθνύο
ρξήζεο ηνπ, γεγνλόο ην νπνίν πνιιέο
θνξέο πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζε ηδηνθηήηεο θαη κεραληθνύο.

Απνθόξηηζε ησλ ππεξεζηώλ από ηελ δηαδηθαζία ηεο πξνζθόκηζεο ησλ αξρείσλ ζε θάζε
ελδηαθεξόκελν, θαζώο ε δηαδηθαζία πνπ ηεξείηαη είλαη αξθεηά πνιύπινθε θαη έηζη ζα απνδεζκεπηεί αλζξώπηλν
δπλακηθό.

Δμνηθνλόκεζε ρξόλνπ θαη θόπνπ γηα ηνπο ελδηαθεξόκελνπο, θαζώο ζα είλαη ζε ζέζε πιένλ από ην
γξαθείν ηνπο κε ειεθηξνληθό ηξόπν λα απνθηήζνπλ πξόζβαζε ζε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ηνπ αξρείνπ ηεο
ππεξεζίαο.

Δμαζθάιηζε, εύθνιε θαη ρσξίο δαπάλεο, από πνιίηεο θαη κεραληθνύο ησλ ήδε ζαξσκέλσλ ζηνηρείσλ
ησλ θαθέισλ ησλ αδεηώλ νηθνδνκήο θαη ρξήζε απηώλ απεπζείαο είηε γηα ηελ έθδνζε λέα άδεηαο νηθνδνκήο ή
έγθξηζεο εξγαζηώλ, είηε γηα ηε ξύζκηζε απζαίξεησλ θαηαζθεπώλ, είηε θαη γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηεο «ηαπηόηεηαο
ηνπ θηηξίνπ», ηε ζηηγκή πνπ ζήκεξα όια απηά ηα ζηνηρεία ζαξώλνληαη κε δαπάλεο θαη ενζργειες των
ενδιαφερόμενων.
Κύξηε Πξόεδξε
Φαηξόκαζηε, πνπ δείρλεηε όηη αληηιακβάλεζηε πσο ην ζέκα είλαη θιέγνλ θαη θαίξηαο ζεκαζίαο θαη θέξλεη ηα
κέιε ηεο ΓΔ κπξνζηά ζηηο ηεξάζηηεο επζύλεο ηνπο, γεληθώο θαη εηδηθώο.
Τν ΤΔΔ/ΤΓΜ έρεη ηε δπλαηόηεηα θαη ηελ ηερλνινγηθή επάξθεηα λα πινπνηήζεη έξγν ςεθηνπνίεζεο. Ζ
ππνρξέσζε ηνπ ΤΔΔ λα ζπλδξάκεη ζηνρεπκέλα θαη ζεηηθά, κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν, ηελ ΠΓΜ, πνπ πθίζηαηαη
ηηο πνιιαπιαζηαζηηθέο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηώζεηο ηεο απνιηγληηνπνίεζεο είλαη κνλόδξνκνο. Κάζε
δξάζε έρεη θαη αληίδξαζε, ζύκθσλα κε ηνλ λόκν ηνπ Νεύησλα.
Καηαγγέιινπκε ηελ πξνζβαιιόκελε απόθαζε θαη δειώλνπκε ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζή καο ζηε λόκηκε,
δίθαηε θαη δσηηθή ζεκαζίαο δηεθδίθεζε αθύξσζεο ηεο πξνζβαιιόκελεο απόθαζεο θαη λα πξνρσξήζεη
πεξαηηέξσ ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο ηεο πξόηαζε ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ ΤΔΔ/ΤΓΜ ζην επηρεηξεζηαθό
πξόγξακκα: «Υπεξεζίεο θαη εθαξκνγέο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο».

