2021 ΕΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Σεμινάριο: «Υποβολή αιτήσεων βάσει της Νέας Πολιτικής
Αδειοδότησης – Σημεία που χρήζουν προσοχής & Συναφή Θέματα»
Στόχος του σεμιναρίου, λαμβάνοντας υπόψη ότι
έχει παρέλθει ένας χρόνος από την εφαρμογή της
Νέας Πολιτικής Αδειοδότησης, είναι η
παρουσίαση του πλαισίου και των διαδικασιών
που διέπουν την Πολιτική Αδειοδότησης, με
έμφαση σε συχνά λάθη και σημεία που χρήζουν
προσοχής σχετικά με την υποβολή αιτήσεων για
πολεοδομική και οικοδομική άδεια. Μετά τις
διαλέξεις θα δοθεί χρόνος για ερωτήσεις –
απαντήσεις και συζήτηση.
Για σκοπούς καλύτερης προετοιμασίας των εισηγητών καλούνται οι συμμετέχοντες όπως
υποβάλουν σύντομα, συγκεκριμένα ερωτήματα, διευκρινίσεις ή και εισηγήσεις συναφή με
το αντικείμενο του σεμιναρίου, συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο, μέχρι και τις 05
Νοεμβρίου η ώρα 9:00 το πρωί.

Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2021, 11:00-14:00 – Webinar
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:
Η δήλωση συμμετοχής υποβάλλεται ΜΟΝΟ
Νοεμβρίου 2021 ακολουθώντας τον σύνδεσμο:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ το αργότερο μέχρι και την Τρίτη, 09

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_wW1paBkaTNSrgNL9s9R78A
Το σεμινάριο θα γίνει διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom και η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα:
11:00 – 11:05
11:05 – 11:45

11:45 – 12:25

12:25 – 12:55

12:55 – 14:00

Καλοσώρισμα - Κωνσταντίνος Κωνσταντή, Αρχιτέκτονας, Πρόεδρος ΕΤΕΚ
Αιτήσεις για Πολεοδομική και Οικοδομική Αδειοδότηση - Σημεία που παρατηρήθηκε πως χρήζουν
βελτίωσης και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μελετητές –Κωνσταντίνος Κωνσταντή, Αρχιτέκτονας,
Πρόεδρος ΕΤΕΚ
Σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής κατά την ετοιμασία αιτήσεων για πολεοδομική
αδειοδότηση - Εκπρόσωποι του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως (κ.κ. Ηρακλής Αχνιώτης, Ανώτερος
Λειτουργός Πολεοδομίας (Ε.Λ. Λεμεσού) και Βλαδίμηρος Ζαβρός, Λειτουργός Πολεοδομίας (Ε.Γ. Λεμεσού)
Σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής κατά την ετοιμασία αιτήσεων για οικοδομική
αδειοδότηση – κα. Αντριάνα Πατσαλοσαββή, Πολιτικός Μηχανικός, Εκπρόσωπος των Τεχνικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών
Ερωτήσεις / Συζήτηση
Στη συζήτηση θεμάτων που άπτονται της εξέτασης αιτήσεων και του γενικότερου πλαισίου της Νέας
Πολιτικής Αδειοδότησης έχουν κληθεί να συμμετέχουν εκπρόσωποι Δήμων που αποτελούν Πολεοδομικές
και Οικοδομικές Αρχές.

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν Πιστοποιητικά Παρακολούθησης.

