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1

Γεληθά

θνπφο ηνπ παξφληνο εγρεηξηδίνπ είλαη λα παξνπζηάζεη ηε δνκή θαη ηε
ιεηηνπξγία ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ην νπνίν παξέρεηαη απφ ην ΣΔΔ
γηα ηελ έθδνζε δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ εθηέιεζεο νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ θαη
ζπγθεθξηκέλα Δγθξίζεσλ, Αδεηψλ, Αλαζεσξήζεσλ, θαζψο θαη ηε δηαρείξηζε
απηψλ,
ζχκθσλα
κε
ηνλ
Ν.4495/2017
&
ηελ
Τ.Α.
Αξηζκ.
ΤΠΔΝ/ΤΠΡΓ/48123/6983/ΦΔΚ 3136B-31.07.2018 φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ
θαη ηζρχνπλ. Η ζρεηηθή λνκνζεζία αλαξηάηαη ζηνλ ζχλδεζκν:
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/adeies/nomothesia
χκθσλα κε ηε λνκνζεζία, ε ειεθηξνληθή δήισζε ζηνηρείσλ είλαη ηζρπξή
θαη επηθέξεη φιεο ηηο λνκηθέο θαη νηθνλνκηθέο δεζκεχζεηο.
Όπσο αλαιχεηαη ζηε ζπλέρεηα, νη αηηήζεηο Δγθξίζεσλ, Αδεηψλ θαη
Αλαζεσξήζεσλ ηνπ Ν.4495/2017 γίλνληαη κε ζπγθεθξηκέλε αιιεινπρία
ελεξγεηψλ. Ο κεραληθφο ν νπνίνο ρεηξίδεηαη ηελ εθάζηνηε αίηεζε πξέπεη λα
δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηηο ππνδείμεηο ηνπ ινγηζκηθνχ, δηφηη ε πξφνδνο ζε
επφκελν ζηάδην, θαζψο θαη θάπνηεο επηινγέο δελ κπνξνχλ λα αλαηξεζνχλ.
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2

Βαζηθνί νξηζκνί

Αίηεζε: Καξηέια ζπκπιήξσζεο ζηνηρείσλ γηα ηελ Δηζαγσγή/Αλαδήηεζε
/Δπεμεξγαζία έγθξηζεο, άδεηαο, αλαζεψξεζεο άδεηαο.
Γηαθξίλνπκε ηνπο παξαθάησ (3) ηχπνπο αηηήζεσλ:


Έγθξηζε: Η πηζηνπνίεζε ηνπ δηθαηψκαηνο δφκεζεο, ζχκθσλα κε
ηνπο φξνπο δφκεζεο, γηα ηελ έθδνζε ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο.
Πεξηιακβάλεη ηηο εμήο πξάμεηο:
- Πξνέγθξηζε: Η δηνηθεηηθή πξάμε πνπ ρνξεγείηαη γηα ηελ
πηζηνπνίεζε ηνπ δηθαηψκαηνο έθδνζεο νηθνδνκηθήο άδεηαο.
- Βεβαίσζεο Όξσλ Γφκεζεο - Απαηηνχκελσλ Δγθξίζεσλ: έγγξαθε
βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Τ.ΓΟΜ., ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη νη
φξνη δφκεζεο πνπ ηζρχνπλ ζηε ζέζε ηνπ αθηλήηνπ θαη νη θαηά
πεξίπησζε απαξαίηεηεο εγθξίζεηο θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ.



Άδεηα: Η δηνηθεηηθή πξάμε πνπ επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ
νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζε απηήλ θαη ζηηο κειέηεο
πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ
Ν.4495/2017 θαη πεξηιακβάλεη ηνπο εμήο ηχπνπο;
- Οηθνδνκηθή άδεηα Καηεγνξίαο 1, 2, 3: ε νηθνδνκηθή άδεηα πνπ
θαηεγνξηνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ πεξηνρή, ηε ζέζε, ηε ρξήζε,
ην κέγεζνο θαη ην πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα ηνπ θηηξίνπ
(αξζ.36 ηνπ Ν.4495/2017).
- Έγθξηζε Δξγαζηψλ Γφκεζεο Μηθξήο Κιίκαθαο: ε δηνηθεηηθή πξάμε
πνπ επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ νξίδνληαη ζηελ παξ. 2
ηνπ
αξζ.29
ηνπ
Ν.4495/2017
&
ηελ
Τ.Α.
Αξηζκ.
ΤΠΔΝ/ΓΑΟΚΑ/69701/4461 ΦΔΚ 4520B - 16.10.2018.
- Άδεηα Καηεδάθηζεο: ε δηνηθεηηθή πξάμε πνπ δελ δεκηνπξγεί
δφκεζε θαη επηηξέπεη ηελ κεξηθή ή νιηθή θαηεδάθηζε
θαηαζθεπήο.
- Έγθξηζε Δθηέιεζεο Δξγαζηψλ: ε δηνηθεηηθή πξάμε πνπ επηηξέπεη
ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ νξίδνληαη ζηελ παξ. 4 ηνπ αξζ.29
ηνπ Ν.4495/2017.
- Έγθξηζε εξγαζηψλ απνπεξάησζεο ζε απζαίξεηεο θαηαζθεπέο: ε
δηνηθεηηθή πξάμε πνπ επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ
νξίδνληαη ζηελ παξ. 5 ηνπ αξζ.107 ηνπ Ν.4495/2017.



Αλαζεώξεζε: εγθξίζεηο, άδεηεο, ελεκεξψζεηο παιαηψλ ή λέσλ (πνπ
έρνπλ εθδνζεί ειεθηξνληθά ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4495/2017)
νηθνδνκηθψλ αδεηψλ πνπ αλαζεσξνχληαη ή ελεκεξψλνληαη κε ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο αλά πεξίπησζε θαη πεξηιακβάλεη ηνπο εμήο
ηχπνπο:
- Αλαζεψξεζε Έληππεο ή Νέαο Οηθνδνκηθήο Άδεηαο: ε δηνηθεηηθή
πξάμε πνπ εθδίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο
νηθνδνκηθήο άδεηαο, γηα νπνηαδήπνηε νηθνδνκηθή εξγαζία, φπσο
πξνζζήθε ή ηξνπνπνίεζε κειεηψλ απηήο, είηε γηα παξαίηεζε ή
αληηθαηάζηαζε-αιιαγή επηβιέπνληνο κεραληθνχ θαη κεηά ηε ιήμε
ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο γηα παξάηαζε ηζρχνο απηήο.
- Δλεκέξσζε Έληππεο ή Νέαο Οηθνδνκηθήο Άδεηαο: ε δηνηθεηηθή
πξάμε, κε ηελ νπνία θαηαρσξίδνληαη ζην θάθειν ησλ κειεηψλ,
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-

αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν ηζρχνο ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο,
ηξνπνπνηήζεηο ησλ κειεηψλ, πνπ δελ αιιάδνπλ ην δηάγξακκα
δφκεζεο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ είλαη απαξαίηεηεο
εγθξίζεηο απφ άιινπο θνξείο ή ζπιινγηθά φξγαλα, θαζψο θαη ε
αιιαγή ηδηνθηήηε ζχκθσλα κε ηελ παξ.10 ηνπ αξζ.42 ηνπ
Ν.4495/2017.
Γλσζηνπνίεζε Δθηέιεζεο Πξφζζεησλ Δξγαζηψλ Έληππεο ή Νέαο
Οηθνδνκηθήο Άδεηαο: Η θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο νηθνδνκηθήο
άδεηαο δήισζε ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, πνπ ζπλνδεχεηαη απφ
ηερληθή έθζεζε ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ επηβιέπνληνο κεραληθνχ,
κε ηελ νπνία ελεκεξψλεη ηελ νηθεία Τ.ΓΟΜ. φηη πξνηίζεηαη λα
πξνβεί ζε πξφζζεηεο εξγαζίεο, πνπ επηηξέπνληαη απφ ηηο
πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο, αιιά εθηεινχληαη κε δηθή ηνπ επζχλε
θαζ’ ππέξβαζε ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο. Γηα ηηο πξφζζεηεο απηέο
εξγαζίεο, ν ηδηνθηήηεο αλαιακβάλεη κε δηθή ηνπ επζχλε ηελ
ππνρξέσζε λα ππνβάιεη αίηεζε γηα έθδνζε άδεηαο αλαζεψξεζεο,
εληφο ηεζζάξσλ (4) κελψλ.

Οη παξαπάλσ ιίζηεο πεξηιακβάλνπλ θαη εηδηθέο θαηεγνξίεο πξάμεσλ, όπσο
Άδεηα θαηεδάθηζεο ή Άδεηα αλαθαηαζθεπήο ππξόπιεθηνπ, θαη ελδέρεηαη λα
αλαπξνζαξκόδνληαη αλάινγα κε ηε λεώηεξε λνκνζεζία.
Κύξηνο ηνπ Έξγνπ: Ο έρσλ θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ην λφκηκν
δηθαίσκα αίηεζεο έθδνζεο ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ.
Γηαρεηξηζηήο αίηεζεο: Μεραληθφο, Σερλνιφγνο ή Σερληθή Δηαηξεία, πνπ
θαηαρσξεί, ππνβάιιεη θαη ηξνπνπνηεί ηελ αίηεζε θαηφπηλ εληνιήο ηνπ
Κπξίνπ ηνπ έξγνπ θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Οκάδαο έξγνπ.
Οκάδα Έξγνπ: Σν ζχλνιν ησλ ππεπζχλσλ θαηά ηε λνκνζεζία, γηα ηελ
εθπφλεζε κειεηψλ θαη ηε δηελέξγεηα επηβιέςεσλ. Μπνξεί λα είλαη
Μεραληθνί πηζηνπνηεκέλνη κε θσδηθφ πξφζβαζεο κέιε ηνπ Σ.Δ.Δ.,
Σερλνιφγνη εγγεγξακκέλνη ζην βηβιίν Σερληθψλ Δπσλπκηψλ ηνπ Σ.Δ.Δ.
θαζψο θαη Δηαηξείεο εγγεγξακκέλεο ζην βηβιίν Σερληθψλ Δηαηξεηψλ ηνπ
Σ.Δ.Δ.
Αξκόδηα Τπεξεζία: Τπεξεζία κε αξκνδηφηεηα έθδνζεο Αδεηψλ θαηά ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο, φπσο:
α) Τπεξεζίεο Γφκεζεο ησλ Γήκσλ,
β) Λνηπέο ππεξεζίεο πνπ έρνπλ αξκνδηφηεηα έθδνζεο Αδεηψλ (Τπνπξγείν
Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, Τ.ΓΟΜ. Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, Κηηξηαθέο
Τπνδνκέο ΑΔ, Τπνπξγείν Αλάπηπμεο & Δπελδχζεσλ, Τπεξεζία Πνιηηηθήο
Αεξνπνξίαο, Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ, Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ
θηι).
πληνληζηήο: Γηεπζπληήο, Πξντζηάκελνο, εμνπζηνδνηεκέλνο ππάιιεινο
ηεο Τ.ΓΟΜ. κε αξκνδηφηεηα αλάζεζεο γηα έιεγρν.
Διεγθηήο: Δμνπζηνδνηεκέλνο ππάιιεινο ηεο Τ.ΓΟΜ. κε αξκνδηφηεηα
ειέγρνπ έπεηηα απφ ηελ αλάζεζε πνπ έρεη πξνεγεζεί απφ ηνλ ζπληνληζηή.
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ηάδηα Διέγρνπ: Γηαθξηηνί έιεγρνη νη νπνίνη
νξηδφκελνπο ππαιιήινπο ησλ Αξκφδησλ Τπεξεζηψλ.

δηελεξγνχληαη

απφ

Έγγξαθα: Έληππα, δηθαηνινγεηηθά, κειέηεο θαη ινηπά ζηνηρεία, ηα νπνία
είλαη απαηηεηά γηα θάζε ηάδην Διέγρνπ.
Αξρεία: Φεθηαθά αξρεία ησλ εγγξάθσλ ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε
ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο.
Καηάζηαζε αίηεζεο: Σν ζηάδην δηαθίλεζεο ηεο αίηεζεο απφ ην δηαρεηξηζηή
πξνο ηελ Τ.ΓΟΜ. θαη αληίζηξνθα.
Έθδνζε πξάμεο: Η ηειηθή ελέξγεηα φηαλ, κεηά ηνλ έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ
ηεο αίηεζεο, δηαπηζησζεί φηη δελ ππάξρνπλ ειιείςεηο. πλνδεχεηαη κε ηελ
έθδνζε
ελφο
κνλαδηθνχ
ειεθηξνληθνχ
θιεηδηνχ
παλειιαδηθήο
αξρεηνζέηεζεο.
ύκβνια βαζηθώλ ιεηηνπξγηώλ:
Δηζαγσγή λέαο εγγξαθήο
Δπεμεξγαζία ηεο ηξέρνπζαο εγγξαθήο / Δλεκέξσζε
ζηνηρείσλ
Αθχξσζε ελεξγεηψλ θαη επηζηξνθή ζην αξρηθφ κελνχ
Γηαγξαθή εγγξαθήο
Γηαρσξηζηήο. Απφθξπςε/Δκθάληζε πεδίσλ ζε κηα
θφξκα
Δκθάληζε πεδίσλ νξηδφληηνπ κελνχ
Δπηζηξνθή ζην αξρηθφ κελνχ
Καηέβαζκα αξρείνπ
Απνζήθεπζε θαη επηζηξνθή ζην αξρηθφ κελνχ
Αλέβαζκα αξρείνπ
Γεσρσξηθφο εληνπηζκφο
Απνζήθεπζε - Δθηχπσζε αλαθνξάο
Αλαδήηεζε
Καζαξηζκφο θξηηεξίσλ αλαδήηεζεο
Πξνβνιή ιεπηνκεξεηψλ
Τπνβνιή αίηεζεο
Μεγέζπλζε παξαζχξνπ
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3

Λεηηνπξγία Λνγηζκηθνύ

3.1 Δηζαγσγή ζην ζύζηεκα
3.1.1 Πηζηνπνίεζε ρξήζηε
Η δηεχζπλζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε αθφινπζε:
https://apps.tee.gr/adeia/faces/main
Μέζσ ηεο παξαπάλσ ηζηνζειίδαο, ν ρξήζηεο νδεγείηαη ζηε ζειίδα
πηζηνπνίεζεο, φπνπ εηζάγνληαη νη θσδηθνί πξφζβαζεο ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο
αίηεζεο.

ην Όλνκα ρξήζηε θαηαρσξείηαη κφλν ην
φλνκα θαη φρη φιν ην e-mail, δει. «test»
θαη φρη «test@teemail.gr».

3.1.2 Αξρηθή ζειίδα
Η αξρηθή ζειίδα ηεο εθαξκνγήο εκθαλίδεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα θαη ν
δηαρεηξηζηήο ηεο αίηεζεο επηιέγεη Δηζαγσγή/Αλαδήηεζε/Δπεμεξγαζία
Δγθξίζεσλ-Αδεηψλ-Αλαζεσξήζεσλ.

3.1.3 Αλαδήηεζε/Γεκηνπξγία Αίηεζεο
Μεηά ηελ επηινγή εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ ζειίδα φπνπ ζην θεληξηθφ κέξνο
ηεο παξνπζηάδεηαη ε ιίζηα κε ηηο αηηήζεηο αδεηψλ πνπ ρεηξίδεηαη ν ρξήζηεο.
ην αξηζηεξφ κέξνο ηεο ζειίδαο ππάξρνπλ ηα απαξαίηεηα εξγαιεία
αλαδήηεζεο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην θεθάιαην «Αλαδήηεζε Αίηεζεο».
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3.2 Σπκπιήξσζε ζηνηρείσλ αίηεζεο
3.2.1 Δηζαγσγή αίηεζεο
Δπηιέγνληαο ην θνπκπί "Γεκηνπξγία λέαο Αίηεζεο" εκθαλίδεηαη ε εηθφλα
επηινγήο ησλ ππνζηεξηδφκελσλ ηχπσλ πξάμεσλ.

Δημιουργία νζασ
Αίτηςησ

Σφνδεςη e-adeies με
Ελεγκτζσ Δόμηςησ

Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηνλ ηχπν ηεο Πξάμεο πνπ επηζπκεί κε θξηηήξην ηελ
χπαξμε ή κε πξνεγνχκελεο ζρεηηδφκελεο ειεθηξνληθήο Πξάμεο θαη κε
βάζε δχν ιίζηεο, φπσο εκθαλίδνληαη ζηελ παξαθάησ θαξηέια:
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Ειςαγωγή νζασ πράξησ
Ειςαγωγή πράξησ
ςε ςυνζχεια
προγενζςτερησ
ηλεκτρονικήσ

Οη ππνζηεξηδφκελνη ηχπνη Πξάμεσλ ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, ηηο Νέεο
πξάμεηο θαη ηηο Πξάμεηο ζε ζπλέρεηα πξνγελέζηεξεο ειεθηξνληθήο.
Αλ ε πξάμε είλαη λέα, επηιέγεηαη απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ε «Δηζαγσγή λέαο
πξάμεο». Αλ απνηειεί ζπλέρεηα πξνγελέζηεξεο πξάμεο ε νπνία έρεη
εθδνζεί ειεθηξνληθά επηιέγεηαη ε «Δηζαγσγή πξάμεο ζε ζπλέρεηα
πξνγελέζηεξεο ειεθηξνληθήο».
ΔΠΙΗΜΑΝΗ: Ιδηαίηεξε πξνζνρή απαηηείηαη ζηελ επηινγή Τύπνπ
Πξάμεο, αθνύ ε ελέξγεηα απηή δελ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ζε
επόκελν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο.


Νέεο πξάμεηο

Χο λέεο πξάμεηο λννχληαη νη εγθξίζεηο θαη άδεηεο λέσλ πξάμεσλ, θαζψο
θαη νη αλαζεσξήζεηο/ελεκεξψζεηο εληχπσλ πξάμεσλ, πνπ απνηεινχλ ην
πξψην ειεθηξνληθφ απνηχπσκα, αθνχ δελ ππάξρεη πξνγελέζηεξε πξάμε
πνπ εθδφζεθε κέζσ ηνπ «e-Άδεηεο» ηεο νπνίαο απνηεινχλ αλαπφζπαζην
ηκήκα. Αλαιπηηθά:
ΔΓΚΡΙΔΙ
Έγγξαθε Βεβαίσζε Όξσλ Γφκεζεο-Απαηηνχκελσλ Δγθξίζεσλ αξζ.38§γ γηα
Ο.Α. θαη. 3
Πξνέγθξηζε Οηθνδνκηθήο Άδεηαο
Έγθξηζε ΔΤΠΑΣΔ γηα μελνδνρεία 4* & 5* άλσ ησλ 300 θιηλψλ, Δγθαηαζηάζεηο
εηδηθήο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο, χλζεηα ηνπξηζηηθά Καηαιχκαηα & ΠΟΣΑ
ΑΓΔΙΔ
Οηθνδνκηθή άδεηα Καηεγνξίαο 1 ρσξίο πξνέγθξηζε
Οηθνδνκηθή άδεηα Καηεγνξία 2 ρσξίο πξνέγθξηζε
Οηθνδνκηθή άδεηα Αλαθαηαζθεπήο Ππξφπιεθηνπ (λ. 4613/19, αξζ. 14)
Έγθξηζε Δξγαζηψλ Γφκεζεο Μηθξήο Κιίκαθαο
Έγθξηζε εξγαζηψλ απνπεξάησζεο ζε απζαίξεηεο θαηαζθεπέο
Άδεηα Καηεδάθηζεο
Έγθξηζε Δθηέιεζεο Δξγαζηψλ
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Οηθνδνκηθή άδεηα Καηεγνξίαο 1 κε Ιζρχνπζα Έγθξηζε Γφκεζεο λ.4030/2011 /
Έληππε Πξνέγθξηζε λ.4495/2017
Οηθνδνκηθή άδεηα Καηεγνξίαο 2 κε Ιζρχνπζα Έγθξηζε Γφκεζεο λ.4030/2011 /
Έληππε Πξνέγθξηζε λ.4495/2017
Οηθνδνκηθή άδεηα Καηεγνξίαο 3 κε Ιζρχνπζα Έγθξηζε Γφκεζεο λ.4030/2011 /
Έληππε Πξνέγθξηζε λ.4495/2017

ΑΝΑΘΔΧΡΗΔΙ
Αλαζεψξεζε Έγθξηζεο Γφκεζεο λ.4030/2011
Αλαζεψξεζε έληππεο αδείαο ΥΧΡΙ κεηαβνιή θάιπςεο/δφκεζεο/φγθνπ
Αλαζεψξεζε έληππεο αδείαο θαη. 1 ΜΔ κεηαβνιή θάιπςεο/δφκεζεο/φγθνπ
Αλαζεψξεζε έληππεο αδείαο θαη. 2 ΜΔ κεηαβνιή θάιπςεο/δφκεζεο/φγθνπ
Αλαζεψξεζε έληππεο αδείαο θαη. 3 ΜΔ κεηαβνιή θάιπςεο/δφκεζεο/φγθνπ
Αλαζεψξεζε έληππεο Άδεηαο Καηεδάθηζεο ΜΔ κεηαβνιή θάιπςεο/δφκεζεο
/φγθνπ
Αλαζεψξεζε Έληππεο Άδεηαο Καηεδάθηζεο ΥΧΡΙ κεηαβνιή
θάιπςεο/δφκεζεο/φγθνπ
Δλεκέξσζε Έληππεο Οηθνδνκηθήο Άδεηαο / Άδεηαο Γφκεζεο
Δλεκέξσζε Έληππεο Άδεηαο Καηεδάθηζεο
Γλσζηνπνίεζε Δξγαζηψλ Παιαηάο Οηθνδνκηθήο Άδεηαο/Άδεηαο Γφκεζεο



Πξάμεηο ζε ζπλέρεηα πξνγελέζηεξεο ειεθηξνληθήο

Χο πξνγελέζηεξεο ειεθηξνληθέο πξάμεηο λννχληαη νη λέεο πξάμεηο
θαζψο θαη νη αλαζεσξήζεηο/ελεκεξψζεηο ησλ εληχπσλ πξάμεσλ, νη νπνίεο
έρνπλ εθδνζεί κέζσ ηνπ «e-Άδεηεο» θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα
ηεο πξνο έθδνζε πξάμεο.
Δθδνζείζεο Οηθνδνκηθέο Άδεηεο, Άδεηεο Γφκεζεο θιπ ζε έληππε κνξθή δελ
ζεσξνχληαη πξνγελέζηεξεο ειεθηξνληθέο πξάμεηο, αθνχ δελ εθδφζεθαλ
κέζσ ηνπ «e-Άδεηεο» θαη δελ έρνπλ ειεθηξνληθφ απνηχπσκα, ζε αληίζεζε
κε ηπρφλ κεηαγελέζηεξεο αλαζεσξήζεηο/ελεκεξψζεηο ηνπο πνπ εθδφζεθαλ
ειεθηξνληθά.
Αλαιπηηθά:
ΑΓΔΙΔ
Οηθνδνκηθή άδεηα Καηεγνξίαο 1 κε πξνέγθξηζε
Οηθνδνκηθή άδεηα Καηεγνξίαο 2 κε πξνέγθξηζε
Οηθνδνκηθή άδεηα Καηεγνξίαο 3 κε πξνέγθξηζε
Οηθνδνκηθή άδεηα Καηεγνξία 3 κε βεβαίσζε φξσλ δφκεζεο
Μεηαγελέζηεξνο Έιεγρνο Οηθνδνκηθήο άδεηαο Αλαθαηαζθεπήο Ππξφπιεθηνπ (λ.
4613/19, αξζ. 14)*
Μεηαγελέζηεξνο Έιεγρνο Φνξνινγηθψλ Οηθ. Άδεηαο Καη. 3*
Μεηαγελέζηεξνο Έιεγρνο αλαζεψξεζεο έληππεο αδείαο*
Μεηαγελέζηεξνο Έιεγρνο αλαζεψξεζεο έληππεο αδείαο θαηεδάθηζεο*
ΑΝΑΘΔΧΡΗΔΙ
Αλαζεψξεζε Πξνέγθξηζεο
Αλαζεψξεζε Οηθνδνκηθήο Άδεηαο Καηεγνξίαο 1
Αλαζεψξεζε Οηθνδνκηθήο Άδεηαο Καηεγνξίαο 2
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Αλαζεψξεζε Οηθνδνκηθήο Άδεηαο Καηεγνξίαο 3
Αλαζεψξεζε Οηθνδνκηθήο άδεηαο Αλαθαηαζθεπήο Ππξφπιεθηνπ (λ. 4613/19,
αξζ. 14)
Αλαζεψξεζε Έγθξηζεο Δξγαζηψλ Μηθξήο Κιίκαθαο
Αλαζεψξεζε Έγθξηζεο εξγαζηψλ απνπεξάησζεο ζε απζαίξεηεο θαηαζθεπέο
Αλαζεψξεζε Άδεηαο Καηεδάθηζεο εληφο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο
Δλεκέξσζε Οηθνδνκηθήο Άδεηαο
Δλεκέξσζε Έγθξηζεο εξγαζηψλ απνπεξάησζεο ζε απζαίξεηεο θαηαζθεπέο
Δλεκέξσζε Άδεηαο Καηεδάθηζεο
Γλσζηνπνίεζε Δθηέιεζεο Πξφζζεησλ Δξγαζηψλ
Αλαζεψξεζε Έγθξηζεο Γφκεζεο λ.4030/2011
Αλαζεψξεζε έληππεο αδείαο ΥΧΡΙ κεηαβνιή θάιπςεο/δφκεζεο/φγθνπ
Αλαζεψξεζε έληππεο αδείαο θαη. 1 ΜΔ κεηαβνιή θάιπςεο/δφκεζεο/φγθνπ
Αλαζεψξεζε έληππεο αδείαο θαη. 2 ΜΔ κεηαβνιή θάιπςεο/δφκεζεο/φγθνπ
Αλαζεψξεζε έληππεο αδείαο θαη. 3 ΜΔ κεηαβνιή θάιπςεο/δφκεζεο/φγθνπ
Αλαζεψξεζε έληππεο Άδεηαο Καηεδάθηζεο ΜΔ κεηαβνιή θάιπςεο/δφκεζεο
/φγθνπ
Αλαζεψξεζε Έληππεο Άδεηαο Καηεδάθηζεο ΥΧΡΙ κεηαβνιή
θάιπςεο/δφκεζεο/φγθνπ
Δλεκέξσζε Έληππεο Οηθνδνκηθήο Άδεηαο / Άδεηαο Γφκεζεο
Δλεκέξσζε Έληππεο Άδεηαο Καηεδάθηζεο
Γλσζηνπνίεζε Δξγαζηψλ Παιαηάο Οηθνδνκηθήο Άδεηαο/Άδεηαο Γφκεζεο

* Ο Μεηαγελέζηεξνο έιεγρνο εκθαλίδεηαη απηόκαηα ζην ζύζηεκα κεηά ηελ
έθδνζε ηεο αδείαο ή ηεο αλαζεώξεζεο θαη δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα επηινγήο ηνπ
από ηνλ δηαρεηξηζηή.

3.2.2 Δηζαγσγή λέαο πξάμεο
Δπηιέγνληαο ην θνπκπί "Δηζαγσγή λέαο Πξάμεο" εκθαλίδεηαη ε εηθφλα
επηινγήο ηχπνπ αίηεζεο θαη Τ.ΓΟΜ.

Πλοήγηςη
για
επιλογή
Υ.ΔΟΜ.

Επεξεργαςία
Αίτηςησ
Ακφρωςη
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3.2.3 Γεκηνπξγία θαη επηινγή ηνπ ηύπνπ ηεο αίηεζεο
Σν ζηάδην απηφ απαξηίδεηαη απφ ηα εμήο βήκαηα:
1. Δπηινγή ηνπ Σχπνπ Αίηεζεο
2. Δπηινγή ηνπ Σχπνπ Πξάμεο
3. Δπηινγή Πεξηθέξεηαο
4. Δπηινγή Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο
5. Δπηινγή Γήκνπ
6. Δπηινγή Τ.ΓΟΜ.
Δπηινγή ηύπνπ αίηεζεο:
Σν πξψην βήκα είλαη ν νξηζκφο ηνπ ηχπνπ ηεο αίηεζεο πνπ ζέιεη λα
ππνβάιεη ν ρξήζηεο, ηνπ Γήκνπ θαη ηεο Τ.ΓΟΜ. ζηελ νπνία απεπζχλεηαη.
Τπάξρνπλ 3 ηύπνη αίηεζεο, Δγθξίζεηο, Άδεηεο, Αλαζεσξήζεηο Αδεηψλ νη
νπνίνη πεξηιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο ηχπνπ πξάμεο, φπσο
αλαιχζεθαλ ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην.
Οη δηαζέζηκεο πξάμεηο ελδέρεηαη λα ζπκπιεξψλνληαη ή λα κεηαβάιινληαη,
πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνλίδνληαη κε ηπρφλ αιιαγέο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο.
ΔΠΙΗΜΑΝΗ: Η επηινγή ηεο θαηεγνξίαο νηθνδνκηθήο άδεηαο ζε απηό ην
ζηάδην γίλεηαη κε επζύλε ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο αίηεζεο.
Αηηήκαηα γηα ελεκέξσζε θαη αλαζεώξεζε αδεηώλ δόκεζεο ή νηθνδνκηθώλ
αδεηώλ πνπ έρνπλ εθδνζεί εληύπσο, ππνβάιινληαη απνθιεηζηηθά
ειεθηξνληθά, αθνύ ππνβιεζνύλ ζην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα όια ηα
ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηεο αξρηθήο άδεηαο ζε ειεθηξνληθή κνξθή.
Δπηινγή Γήκνπ:
Απαηηείηαη ε ρσξνζέηεζε ηνπ έξγνπ, ε νπνία γίλεηαη κέζσ ηεο δηαδνρηθήο
επηινγήο Πεξηθέξεηαο -> Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο -> Γήκνπ -> Αξκφδηαο
Τπεξεζίαο Γφκεζεο (Τ.Γνκ.).
Η επηινγή ηνπ Γήκνπ γίλεηαη κε βάζε ηε δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηνπ ΤΠΔ. Δάλ
ζην Γήκν αληηζηνηρεί κία Τ.ΓΟΜ., επηιέγεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα. ε
πεξίπησζε πνπ ζε έλαλ Γήκν αληηζηνηρνχλ πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο Τ.ΓΟΜ.,
ν κεραληθφο πξέπεη λα επηιέμεη ηελ αξκφδηα Τπεξεζία.
ΔΠΙΗΜΑΝΗ: Τα παξαπάλσ ζηνηρεία δελ είλαη εθηθηό λα αιιάμνπλ
ζε επόκελν βήκα ηεο αίηεζεο. Δάλ ν δηαρεηξηζηήο δηαπηζηώζεη
ιάζνο ζηα ζηνηρεία απηά θαη ε αίηεζε δελ έρεη ππνβιεζεί,
θαηαρσξεί λέα.
Η κεηάβαζε ζην επφκελν βήκα γίλεηαη επηιέγνληαο "Δπεμεξγαζία Αίηεζεο".
Παηψληαο "Αθχξσζε" αλαηξνχληαη νη επηινγέο πνπ έρνπλ ήδε γίλεη θαη ε
αίηεζε δελ θαηαρσξείηαη.
3.2.4 Οδεγόο δεκηνπξγίαο αίηεζεο
Με ηελ "Δπεμεξγαζία Αίηεζεο" ε αίηεζε απνθηά Α/Α θαη εκθαλίδεηαη ν
νδεγφο δεκηνπξγίαο ηεο αίηεζεο ζε νξηδφληην κελνχ ζην πάλσ κέξνο ηεο
νζφλεο. Σα απαηηνχκελα βήκαηα γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο είλαη ηα
εμήο:
 Βαζηθά ηνηρεία
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Έιεγρνη/Δπηκέξνπο πεξηπηψζεηο/Δγθξίζεηο θνξέσλ
ηνηρεία πθηζηακέλνπ
Γφκεζε/Υξήζεηο/Θέζεηο ηάζκεπζεο
Οκάδα έξγνπ
Δξγαζίεο νκάδαο έξγνπ
ηνηρεία θπξίνπ ηνπ έξγνπ

Τπάξρεη δπλαηφηεηα κεηάβαζεο απφ έλα βήκα ζε νπνηνδήπνηε άιιν, θαζψο
θαη ζηελ αξρηθή ζειίδα.
ΔΠΙΗΜΑΝΗ: Με ηελ νινθιήξσζε θάζε βήκαηνο λα γίλεηαη από ηνλ
δηαρεηξηζηή Απνζήθεπζε, κέζσ ηεο επηινγήο
"Απνζήθεπζε θαη
επηζηξνθή" ηεο αίηεζεο ζην αξρηθό κελνύ. Με δεμί θιηθ πάλσ ζηελ αίηεζε
θαη αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηεο εκθαλίδνληαη νη δηαζέζηκεο ελέξγεηεο. Η
επηινγή "Δλεκέξσζε ζηνηρείσλ" νδεγεί ζηελ θαξηέια "Βαζηθά ζηνηρεία",
θαζώο θαη ζην νξηδόληην κελνύ, όπνπ ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα πινεγεζεί
κεηαμύ ησλ βεκάησλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ θαη αλαιύνληαη
παξαθάησ.
3.2.5 Βαζηθά ηνηρεία
Καηαρσξνχληαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο αίηεζεο. Κάπνηα ζπκπιεξψλνληαη
απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα αλάινγα κε ηηο επηινγέο πνπ έρεη θάλεη ν
δηαρεηξηζηήο (π.ρ. Α/Α αίηεζεο, ηχπνο αίηεζεο, ηχπνο πξάμεο, θαηάζηαζε
αίηεζεο, ΑΜ δηαρεηξηζηή, δηαρεηξηζηήο αίηεζεο, Γήκνο, Τ.ΓΟΜ.), ελψ ηα
θελά πεδία ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνλ δηαρεηξηζηή. Αλαιπηηθά:
Βαζηθά ηνηρεία

Πεξηγξαθή

Α/Α Αίηεζεο
Σύπνο Αίηεζεο

Μνλαδηθφο Αξηζκφο Αίηεζεο πνπ δίλεηαη απφ ην χζηεκα.
Ο ηχπνο Αίηεζεο πνπ επηιέρζεθε ζην ζηάδην Γεκηνπξγίαο,
δειαδή Έγθξηζε/Άδεηα/Αλαζεψξεζε.
Σχπνο πξάμεο φπσο δειψζεθε ζην πξνεγνχκελν ζηάδην.
Η θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε αίηεζε. Γίλεηαη απηφκαηα
απφ ην ζχζηεκα, αλάινγα κε ην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο
(Πξνζσξηλή Απνζήθεπζε, ε ππνβνιή, ε έιεγρν, ε
κεηαβνιή, Δθδφζεθε, Απνξξίθζεθε θιπ).
Ηκεξνκελία ππνβνιήο ηεο Αίηεζεο. Γίλεηαη απηφκαηα απφ ην
ζχζηεκα.
Αξηζκφο κεηξψνπ Γηαρεηξηζηή.
Μεραληθφο, Σερλνιφγνο ή Σερληθή Δηαηξεία, πνπ ππνβάιινπλ
θαη ηξνπνπνηνχλ ηελ αίηεζε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θπξίνπ ηνπ
έξγνπ θαη ηεο νκάδαο έξγνπ.
Γίλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα (έρεη ζπκπιεξσζεί ζε
πξνεγνχκελν ζηάδην).
Η ππεξεζία Γφκεζεο ζηελ νπνία απεπζχλεηαη ε αίηεζε. Γίλεηαη
απφ ην ζχζηεκα (έρεη ζπκπιεξσζεί ζε πξνεγνχκελν ζηάδην).
Πεξηιεπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ – Σίηινο Άδεηαο.

Σύπνο Πξάμεο
Καηάζηαζε
αίηεζεο
Ηκ/λία ππνβνιήο
Α.Μ. Γηαρεηξηζηή
Γηαρεηξηζηήο ηεο
αίηεζεο
Γήκνο
Τ.ΓΟΜ.
Πεξηγξαθή Έξγνπ
Ηκ/λία Έθδνζεο
Ιζρύεη έσο
Α/Α Πξάμεο

Ηκεξνκελία
Έθδνζεο αδείαο. Γίλεηαη απηφκαηα απφ ην
ζχζηεκα φηαλ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία.
Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο άδεηαο. Γίλεηαη απφ ην ζχζηεκα.
Ο Αξηζκφο ηεο πξάμεο έγθξηζεο, άδεηαο, αλαζεψξεζεο πνπ
έρεη επηιεγεί ζε πξνεγνχκελν ζηάδην. Γίλεηαη απηφκαηα απφ ην

ΟΚΣΧΒΡΙΟ 2019

- 14 -

Version 2.0
Δγρεηξίδην Υξήζεο
Γηα ρεηξηζηέο Μεραληθνχο

Α/Α
Πξσηνθόιινπ
Ηκ/λία
Πξσηνθόιινπ
Ηιεθηξνληθό
Κιεηδί Αίηεζεο
Α/Α έξγνπ
ζπζηήκαηνο
Ακνηβώλ
Πιήγκα από
θπζηθή
θαηαζηξνθή
Δληόο ρεδίνπ
Οδόο
Αξ. από
Αξ. έσο
Πόιε/Οηθηζκόο
ΣΚ
Γεκνηηθή
Δλόηεηα/Πεξηνρή
Ο.Σ.
Κ.Α.Δ.Κ.
Γεσρσξηθόο
Δληνπηζκόο
πληεηαγκέλεο
ρόιηα

ζχζηεκα φηαλ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία.
Ο Αξηζκφο πξσηνθφιινπ πνπ ιακβάλεη ε αίηεζε. Γίλεηαη
απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα, φηαλ ε αίηεζε πξνσζεζεί «ε
έιεγρν».
Ηκεξνκελία πξσηνθφιινπ. Γίλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα.
Μνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ γηα ηελ αίηεζε. Παξάγεηαη απηφκαηα
θαηά ηελ έγθξηζε θαη δίλεηαη απφ ην ζχζηεκα.
Μνλαδηθφο αξηζκφο πνπ εηζάγεη ν δηαρεηξηζηήο απφ ην ζχζηεκα
ησλ ακνηβψλ ηνπ Σ.Δ.Δ.
Δπηιέγεηαη απφ ην δηαρεηξηζηή εθφζνλ απαηηείηαη.

Πξνθχπηεη έπεηηα απφ επηινγή ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο Αίηεζεο.

Γηεχζπλζε ηνπ νηθνπέδνπ (γεσηεκαρίνπ).

Αξηζκφο Οηθνδνκηθνχ Σεηξαγψλνπ ζην νπνίν βξίζθεηαη ην
νηθφπεδν (γεσηεκάρην).
Κσδηθφο Αξηζκφο Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ
Δληνπηζκφο ηνπ αθηλήηνπ ζην ράξηε.
Οη ζπληεηαγκέλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ
Δληνπηζκφ φπσο ζα αλαιπζεί παξαθάησ.
ρφιηα ζε ειεχζεξν θείκελν.

ηνλ

Γεσρσξηθφ

Γεσρσξηθόο Δληνπηζκόο
Ο γεσρσξηθφο εληνπηζκφο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ πξάζηλε "πηλέδα"
πνπ θαίλεηαη πάλσ αξηζηεξά ζηελ θαξηέια "Βαζηθά ηνηρεία" θαη είλαη
απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αίηεζεο.
Γεωχωρικόσ Εντοπιςμόσ
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Με ηελ ζπλεξγαζία ηεο "ΔΘΝΙΚΟ ΚΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ & ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΗ
Α.Δ.", ην Σ.Δ.Δ. παξέρεη ζηελ δηάζεζε ηνπ κεραληθνχ ην ραξηνγξαθηθφ
ππφβαζξν γηα ηελ επηινγή ηεο ζέζεο ηνπ γεσηεκαρίνπ γηα ην νπνίν γίλεηαη
ε αίηεζε.
Επιλογή πολυγώνου

Αποδοχή

Με ηηο γλσζηέο ιεηηνπξγίεο κεγέζπλζεο, ζκίθξπλζεο θαη κεηαθίλεζεο
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα εληνπηζηεί ην γεσηεκάρην.
Με ηελ επηινγή ηεο ιεηηνπξγίαο "δεκηνπξγία πνιπγψλνπ", φπσο
επηζεκαίλεηαη ζην παξαπάλσ ζρήκα, θαη κε πίεζε ηνπ αξηζηεξνχ πιήθηξνπ
ηνπ πνληηθηνχ πξέπεη λα επηζεκαλζνχλ κε ηε ζεηξά νη θνξπθέο ηνπ
πνιπγψλνπ. Μεηά ηελ επηζήκαλζε
θαη ηεο ηειεπηαίαο, νη επηινγέο
ζηαζεξνπνηνχληαη κε ηελ πίεζε ηνπ δεμηνχ πιήθηξνπ ηνπ πνληηθηνχ. Με ηελ
πίεζε ηνπ πιήθηξνπ "Απνδνρή" επάλσ δεμηά, ηα ζηνηρεία θαηαρσξνχληαη
ζηε δήισζε.
Πξνγελέζηεξεο Γηνηθεηηθέο Πξάμεηο - Έληππεο
Καηαρσξίδνληαη πξνγελέζηεξεο έληππεο πξάμεηο, ησλ νπνίσλ ε παξνχζα
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα (πρ. ε έληππε Οηθνδνκηθή Άδεηα εθφζνλ
αλαζεσξείηαη/ελεκεξψλεηαη κε ηελ παξνχζα ή ε έληππε Έγθξηζε Γφκεζεο
εθφζνλ ε παξνχζα αθνξά ηελ έθδνζε ηεο ζπλερφκελεο νηθνδνκηθήο
αδείαο). Ο πίλαθαο ζπκπιεξψλεηαη ζε πεξίπησζε Αλαζεψξεζεο/
Δλεκέξσζεο/Γλσζηνπνίεζεο έληππεο Οηθνδνκηθήο Αδείαο/Έγθξηζεο/Άδεηαο
Γφκεζεο, θαζψο θαη ζε πεξίπησζε έθδνζεο Οηθνδνκηθήο Αδείαο κε
Ιζρχνπζα Έγθξηζε Γφκεζεο. Πξνγελέζηεξεο ειεθηξνληθέο πξάμεηο
εκθαλίδνληαη απηφκαηα ζην Ιζηνξηθφ ηεο παξνχζαο αίηεζεο. Πξνεγνχκελεο
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νινθιεξσκέλεο πξάμεηο γηα ην αθίλεην, έληππεο
θαηαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα «ηνηρεία πθηζηακέλνπ».

ή

ειεθηξνληθέο,

ΔΠΙΗΜΑΝΗ: Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ
θαηαρσξίδεηαη, θαζώο κε βάζε απηή θαζνξίδεηαη ε εκεξνκελία
ιήμεο ηεο παξνύζαο.
3.2.6 Έιεγρνη/Δπηκέξνπο πεξηπηώζεηο/Δγθξίζεηο Φνξέσλ
- Έιεγρνη/Δπηκέξνπο πεξηπηώζεηο
Αλάινγα κε ηνλ επηιεγκέλν ηχπν αίηεζεο/πξάμεο εκθαλίδνληαη ζηνπο
«Τπνρξεσηηθνχο ειέγρνπο/Δπηκέξνπο πεξηπηψζεηο» νη απαηηνχκελεο,
ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία, κειέηεο, έγγξαθα θαη ινηπά ζηνηρεία.
ηελ αξηζηεξή ζηήιε ησλ «Τπνρξεσηηθψλ ειέγρσλ» πεξηιακβάλνληαη νη
ππνρξεσηηθέο κειέηεο θαη ηα έγγξαθα.
ηε κεζαία ζηήιε ησλ «Δπηκέξνπο πεξηπηψζεσλ» πεξηιακβάλνληαη νη
εηδηθέο πεξηπηψζεηο ειέγρσλ, ζηνηρείσλ, εγθξίζεσλ θαη εγγξάθσλ πνπ
ηπρφλ απαηηνχληαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε θαη επηιέγνληαη απφ ηνλ
δηαρεηξηζηή θαη’ απνθιεηζηηθή ηνπ επζχλε.
Παηψληαο πάλσ ζε θάζε επηκέξνπο εηδηθή πεξίπησζε εκθαλίδνληαη ζηε
δεμηά ζηήιε «νη ζρεηηδφκελνη έιεγρνη», δειαδή νη κειέηεο θαη ηα έγγξαθα
πνπ ηεο αληηζηνηρνχλ.
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Βάζεη ηεο ζηήιεο «Τπνρξεσηηθνί έιεγρνη» θαη ησλ επηινγψλ ζηε ζηήιε
«Δπηκέξνπο πεξηπηψζεηο» πξνθχπηνπλ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα πνπ
αληηζηνηρνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε αίηεζε. Δάλ έγγξαθα εκθαλίδνληαη σο
ππνρξεσηηθά ρσξίο λα απαηηνχληαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ν
δηαρεηξηζηήο αλεβάδεη ζηε ζέζε ηνπο αηηηνινγηθή έθζεζε πεξί ηεο κε
απαίηεζήο ηνπο.
ε πεξίπησζε πνπ ε ιίζηα ησλ «Yπνρξεσηηθψλ ειέγρσλ» θαη ησλ
«Eπηκέξνπο πεξηπηψζεσλ» δελ θαιχπηεη ηελ πιεξφηεηα, ν δηαρεηξηζηήο
ππνβάιιεη νπνηνδήπνηε πξφζζεην δηθαηνινγεηηθφ/κειέηε απαηηείηαη γηα ηελ
αίηεζε ζηελ επηκέξνπο πεξίπησζε «Λνηπά Έγγξαθα».
ΔΠΙΗΜΑΝΗ: Η επηινγή Δγθξίζεσλ ζε αηηήζεηο γηα «Έγγξαθε
Βεβαίσζε Όξσλ Γόκεζεο» θαη «Πξνέγθξηζε» είλαη ππνρξεσηηθή
αιιά δελ δεκηνπξγεί ηελ απαίηεζε επηζύλαςεο ησλ εγγξάθσλ ζε
απηέο. Τα ζρεηηθά αξρεία επηζπλάπηνληαη ππνρξεσηηθά, κε επζύλε
ηνπ δηαρεηξηζηή κεραληθνύ, ζηε κεηαγελέζηεξε αίηεζε γηα
νηθνδνκηθή άδεηα.
- Δγθξίζεηο Φνξέσλ
Καηαρσξίδνληαη νη εγθξίζεηο θνξέσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί γηα ηε
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε (π.ρ. Α, Αξραηνινγηθή Τπεξεζία θιπ.), θαζψο
επίζεο θαη ε Αξκφδηα ππεξεζία πνπ ηηο εμέδσζε, ν αξηζ. πξσηνθφιινπ
απηήο θαη ε εκ/λία έθδνζεο.
3.2.7 ηνηρεία πθηζηακέλνπ
πκπιεξψλεηαη εθφζνλ πθίζηαηαη ήδε θηίζκα ζην αθίλεην. Καηαρσξίδνληαη
απφ ηνλ δηαρεηξηζηή πξνεγνχκελεο νινθιεξσκέλεο πξάμεηο γηα ην αθίλεην,
έληππεο ή ειεθηξνληθέο, νη νπνίεο νξίδνπλ ην λνκίκσο πθηζηάκελν ηνπ
θηίζκαηνο (π.ρ. νηθνδνκηθέο άδεηεο, ππαγσγέο ζε λφκνπο ξπζκίζεηο
απζαηξέησλ) ν εθδφηεο ηεο θάζε δηνηθεηηθήο πξάμεο (π.ρ. Τ.ΓΟΜ.,
Πνιενδνκία, θηι.), ν αξηζκφο ηεο πξάμεο έγθξηζεο θαη ην εκβαδφλ, θαζψο
θαη ηπρφλ ζρφιηα, φπσο απεηθνλίδνληαη παξαθάησ:
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3.2.8 Γόκεζε/Υξήζεηο/Θέζεηο ηάζκεπζεο
- Γηάγξακκα θάιπςεο
ην βήκα απηφ θαηαγξάθνληαη ηα κεγέζε φπσο απνηππψλνληαη ζην
δηάγξακκα θάιπςεο.
Αξρηθά, ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ηα εμήο πεδία:
- Δκβαδφλ νηθνπέδνπ ζε η.κ.
- Φπηεκέλα δψκαηα ζε η.κ.
- πλνιηθφο φγθνο ζε κ3 (ππέξγεηνο θαη ππφγεηνο)
- Όξνθνη (ππέξγεηνη)
- Αξηζκφο απηνηειψλ ιεηηνπξγηθψλ ελνηήησλ (αξηζκφο ηδηνθηεζηψλ απφ
ζχζηαζε, ζπκβφιαην θιπ.)
- Αξηζκφο ζέζεσλ ζηάζκεπζεο
- ηνηρεία πεξηβάιινληνο ρψξνπ (π.ρ. πέξγθνια, θνιπκβεηηθή δεμακελή,
ζηέγαζηξα, θαηαζθεπέο πνπ επηηξέπνληαη ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν,
φπσο νξίδνληαη ζηνλ Ν. 4067/2012 φπσο ηζρχεη) θαη ηπρφλ ινηπέο
Παξαηεξήζεηο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο θαηαρψξηζεο ηνπ πίλαθα.

Δπφκελν βήκα είλαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ πίλαθα:

Σα δεδνκέλα ηνπ γεσηεκαρίνπ πεξηγξάθνληαη θαηαθόξπθα σο εμήο:
 Δκβ. θάιπςεο θηηξίνπ
 Δκβ. δφκεζεο θηηξίνπ
 Δκβ. εκηππαίζξησλ ρψξσλ
 Δκβ. Δμσζηψλ
 Δκβ. εκηππαίζξησλ ρψξσλ θαη εμσζηψλ
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Καη ν






Δκβ. αθάιππηνπ ρψξνπ νηθνπέδνπ
Δκβ. θχηεπζεο νηθνπέδνπ
Δκβ. ρψξσλ εθηφο .Γ. Τπφγεην
Δκβ. ρψξσλ εθηφο .Γ. Pilotis
Δκβ. εθηφο .Γ. Κιηκαθ./Απφιεμε
Δκβ. άιισλ θιεηζηψλ ρψξσλ εθηφο .Γ.
Όγθνο θηηξίνπ (άλσ εδάθνπο)
Μέγηζην χςνο θηηξίνπ
Αξηζκφο Οξφθσλ
Αξηζκφο Θέζεσλ ηάζκεπζεο
δηαρεηξηζηήο ζπκπιεξψλεη ηνλ πίλαθα νξηδόληηα κε ηελ εμήο ζεηξά:
Δπηηξεπφκελα
Ννκίκσο πθηζηάκελα
Ρπζκηζκέλα
Πξνο λνκηκνπνίεζε
Νένη ρψξνη

Απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο παξαπάλσ ζηειψλ πξνθχπηεη απηόκαηα
απφ ην ζχζηεκα ην ζύλνιν πξαγκαηνπνηνύκελσλ.
ΔΠΙΗΜΑΝΗ: Απαηηείηαη πξνζνρή ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ πίλαθα
αθνύ ηα θαηαρσξηζκέλα κεγέζε εκθαλίδνληαη ζην ζηέιερνο ηεο
αδείαο θαη απνηππώλνπλ ηε ζπλνιηθή εηθόλα ηνπ αθηλήηνπ.
Σεκεηώζεηο:
ε πεξίπησζε θαηεδάθηζεο, ν δηαρεηξηζηήο θαηαρσξεί ζηε ζηήιε «Νένη
ρώξνη» αξλεηηθνύο αξηζκνύο. Σν ίδην ηζρύεη θαη ζηελ επηθάλεηα θύηεπζεο
θαη ηελ επηθάλεηα αθαιύπηνπ ρώξνπ ζε πεξίπησζε πξνζζήθεο θαη’
επέθηαζε θηίζκαηνο.
ε πεξίπησζε αιιαγήο ρξήζεο, ν δηαρεηξηζηήο θαηαρσξεί ηα η.κ. ζηηο
Παξαηεξήζεηο.
ε πεξίπησζε έθδνζεο αδείαο ζε απηνηειή νξηδόληηα ηδηνθηεζία, ν
δηαρεηξηζηήο θαηαρσξεί κόλν ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηε ζπγθεθξηκέλε
ηδηνθηεζία, θαη εμεγεί ζηηο Παξαηεξήζεηο.
- Υξήζεηο αλά όξνθν
Πξνθεηκέλνπ λα αλαιπζνχλ νη ρξήζεηο αλά φξνθν θηηξίνπ ζπκπιεξψλνληαη
ηα εμήο πεδία:
Κηίξην
Γίλεηαη πεξηγξαθή ή ραξαθηεξηζκφο θάζε θηηξίνπ ηνπ γεσηεκαρίνπ π.ρ. Κ1,
Κ2 θιπ. (ζχκθσλα κε ην δηάγξακκα θάιπςεο)
Όξνθνο
Γίπια ζε θάζε επηινγή «Κηηξίνπ» επηιέγεηαη ν φξνθνο απφ ηε ιίζηα π.ρ.
ππφγεην, ηζφγεην, 1νο , 2νο θιπ.

ΟΚΣΧΒΡΙΟ 2019

- 20 -

Version 2.0
Δγρεηξίδην Υξήζεο
Γηα ρεηξηζηέο Μεραληθνχο

Υξήζε
Δπηιέγεηαη ε ρξήζε απφ ηε ιίζηα ησλ βαζηθψλ θαηεγνξηψλ ρξήζεσλ θαη
δεμηά ζπκπιεξψλνληαη ηα η.κ. ηεο ρξήζεο απηήο ζην ζπγθεθξηκέλν φξνθν.
Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα εγγξαθήο δηαθνξεηηθψλ ρξήζεσλ, κε ηα η.κ. ηεο
θαζεκηάο, ζηνλ ίδην φξνθν θηηξίνπ, θαηαρσξψληαο μερσξηζηή επηινγή
θηηξίνπ θαη νξφθνπ γηα θάζε ρξήζε.

ηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαιχνληαη νη βαζηθέο θαηεγνξίεο ρξήζεσλ:
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- ηνηρεία Γέζκεπζεο/Δμαγνξάο Θέζεσλ ηάζκεπζεο
Καηαρσξίδνληαη απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ηεο αίηεζεο ηα ζηνηρεία δέζκεπζεο ή
εμαγνξάο ζέζεσλ ζηάζκεπζεο, εθφζνλ είλαη απαηηεηέο γηα ηελ έθδνζε ηεο
ζπγθεθξηκέλεο άδεηαο.
πκπιεξψλνληαη ν αξηζκφο θάζε πξάμεο δέζκεπζεο ή εμαγνξάο, ε
εκεξνκελία, ν εθδφηεο θαη ν αξηζκφο ησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο πνπ αθνξά
ζηε ζπγθεθξηκέλε πξάμε.

3.2.9 Οκάδα έξγνπ (Μεραληθνί)
ηελ θαξηέια απηή δειψλνληαη νη κεραληθνί, ηερλνιφγνη ή εηαηξείεο πνπ
απαξηίδνπλ ηελ νκάδα έξγνπ. ην αξηζηεξφ κέξνο ηεο νζφλεο ππάξρεη ε
δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο κέζσ Αξηζκνχ Μεηξψνπ ΣΔΔ.

Ειςαγωγή ςτην
Ομάδα Ζργου

Απαίτηςη ζγκριςησ
μζλουσ ομάδασ
ζργου

Διαγραφή

Αλαδήηεζε: Η αλαδήηεζε γίλεηαη επηιέγνληαο ηνλ ηχπν κέινπο ηνπ
ζπκκεηέρνληνο θαη αλαγξάθνληαο ηνλ Αξηζκφ Μεηξψνπ. ηε ζπλέρεηα
παηψληαο ην θνπκπί "Αλαδήηεζε" εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία.
Σα πεδία αλαδήηεζεο είλαη:
 Γηπι./Δηαηξ./Πηπρ.: Δπηινγή ηεο ηδηφηεηαο απηνχ πνπ αλαδεηνχκε,
κε δηαζέζηκεο ηδηφηεηεο: α)Γηπισκαηνχρνο β) Δηαηξεία θαη γ)
Πηπρηνχρνο,
 ΑΜ: Ο αχμσλ αξηζκφο ζην κεηξψν ηνπ Σ.Δ.Δ., ζην νπνίν είλαη
εγγεγξακκέλνο.
Δηζαγσγή: Με ην θνπκπί "Δηζαγσγή" πξνζζέηνπκε ην θπζηθφ ή λνκηθφ
πξφζσπν ζηελ νκάδα έξγνπ.
Γηαγξαθή: Με ην θνπκπί "Γηαγξαθή" αθαηξνχκε ην επηιεγκέλν κέινο απφ
ηελ νκάδα έξγνπ.
ην δεμί κέξνο ηεο νζφλεο, ζηελ «Οκάδα έξγνπ» εκθαλίδνληαη ηα κέιε
πνπ έρνπλ πξνζηεζεί κε ηα ζηνηρεία ηνπο. Πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζεί ε
αίηεζε απαηηείηαη ε έγθξηζε θάζε κέινπο ηεο νκάδαο έξγνπ, όπσο
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απνηππώλεηαη ζηε ζηήιε «Έγθξηζε κέινπο». Όζνλ αθνξά ηνλ
δηαρεηξηζηή ηεο αίηεζεο, ην θνπηάθη ηεο έγθξηζεο κέινπο εκθαλίδεηαη
απηφκαηα ηζεθαξηζκέλν.
ΔΠΙΗΜΑΝΗ: Γηα ηελ νξζόηεηα ηεο πξάμεο, κειεηεηέο θαη
επηβιέπνληεο κεραληθνί θαηαρσξίδνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ θαξηέια
πξνθεηκέλνπ λα εκθαληζηνύλ ζην ζηέιερνο ηεο αδείαο.
Απνδνρή ζπκκεηέρνληα κεραληθνύ
ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ πξνζηεζεί κέιε ζηελ νκάδα έξγνπ, θάζε κέινο
πξέπεη λα θάλεη εηζαγσγή ζην ζχζηεκα κε ηνπο θσδηθνχο ηνπ θαη λα
απνδερζεί ηε ζπκκεηνρή ηνπ. Πξνθεηκέλνπ λα εκθαληζηεί ε ιίζηα ησλ
αηηήζεσλ ζηηο νπνίεο έρεη εηζαρζεί σο κέινο ηεο νκάδαο έξγνπ, ζηε θφξκα
πξνρσξεκέλεο αλαδήηεζεο επηιέγεη «Αηηήζεηο πνπ ζπκκεηέρσ» θαη παηάεη
ην εηθνλίδην «θαθφο»
(Αλαδήηεζε).
Αθνχ ηζεθάξεη ηελ επηζπκεηή αίηεζε, ν ζπκκεηέρσλ κεραληθφο κέζσ ηεο
«Πξνβνιήο ιεπηνκεξεηψλ» ειέγρεη ηα ζηνηρεία θαη αξρεία ηεο αίηεζεο.
Πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζεη ηελ νξζφηεηά ηνπο, κε δεμί θιηθ ζηελ
αληίζηνηρε αίηεζε, επηιέγεη «Απνδνρή ζπκκεηνρήο κέινπο», φπσο
απεηθνλίδεηαη ζηελ παξαθάησ θαξηέια:

Μεηά ηελ επηινγή ηεο απνδνρήο εκθαλίδεηαη ζην ζπκκεηέρνλ κέινο ην
παξαθάησ κήλπκα, ην νπνίν επέρεη ζέζε Τπεχζπλεο Γήισζεο:

Μεηά ηελ παξαπάλσ ελέξγεηα,
ηζεθαξηζκέλε ε έγθξηζε ηνπ
πξνρσξήζεη ζηελ ππνβνιή ηεο
ππφινηπα ζηνηρεία ηεο θαη έρνπλ

ζηε θφξκα ηνπ δηαρεηξηζηή εκθαλίδεηαη
ζπκκεηέρνληνο κέινπο θαη κπνξεί λα
αίηεζεο, εθφζνλ έρνπλ ζπκπιεξσζεί ηα
ππνβιεζεί ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.
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3.2.10 Δξγαζίεο νκάδαο έξγνπ
ην ζηάδην απηφ δειψλνληαη νη εξγαζίεο πνπ αλαιακβάλεη θάζε κέινο ηεο
νκάδαο έξγνπ.

Προςθήκη Εργαςίασ

ην αξηζηεξφ κέξνο ηεο νζφλεο εκθαλίδεηαη ε ιίζηα ησλ κειψλ ηεο
νκάδαο. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ην κέινο. Με ηελ "Πξνζζήθε Δξγαζίαο"
εκθαλίδεηαη ιίζηα κε φιεο ηηο δηαζέζηκεο εξγαζίεο θαη δηαιέγεη κία θάζε
θνξά. Γηα ηελ πξνζζήθε επηπιένλ εξγαζηψλ ζην ίδην κέινο επαλαιακβάλεη
ηε δηαδηθαζία.
Κάλνληαο αξηζηεξφ θιηθ ζην θάζε κέινο, δεμηά εκθαλίδνληαη νη εξγαζίεο
πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί.
ΔΠΙΗΜΑΝΗ 1: Σε πεξίπησζε ζπλππνγξαθήο κειέηεο ή επίβιεςεο
από πεξηζζόηεξνπο κεραληθνύο, ε εξγαζία ρξεώλεηαη ζε όινπο. Η
επζύλε ηεο ππνγξαθήο είλαη θνηλή θαη δελ επηκεξίδεηαη. Τα
πνζνζηά ζπλππνγξαθήο αθνξνύλ κόλν ηνλ επηκεξηζκό ηεο
ακνηβήο, θαη θαηαγξάθνληαη απνθιεηζηηθά ζην έξγν ακνηβώλ.
ΔΠΙΗΜΑΝΗ 2: Τα λνκηθά πξόζσπα (θάζε είδνπο εηαηξεία) δελ
δηαζέηνπλ επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα. Κάζε κειέηε θαη επίβιεςε
πξέπεη λα αληηζηνηρεί ζε κεραληθό θπζηθό πξόζσπν θαη όρη κόλν ζε
εηαηξεία, νπόηε ζα ρξεηαζηεί λα πξνζηεζνύλ θαη νη κεραληθνί πνπ
ππνγξάθνπλ ηηο κειέηεο θαη θέξνπλ ηελ επζύλε ηεο επίβιεςεο,
αθόκα θη αλ νη ακνηβέο ηνπο απνδίδνληαη κέζσ ηεο εηαηξείαο.
3.2.11 ηνηρεία θπξίνπ ηνπ έξγνπ
ην βήκα απηφ, ζπκπιεξψλνληαη ηα ζηνηρεία ησλ ηδηνθηεηψλ, θαζψο θαη
ησλ εγγξάθσλ πνπ πηζηνπνηνχλ ηελ θπξηφηεηα.
Με ηελ " Δηζαγσγή λένπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ" δεκηνπξγείηαη λέα εγγξαθή
γηα ηα ζηνηρεία ηνπ ηδηνθηήηε. Σα πεδία ζπκπιήξσζεο είλαη:
ηνηρεία Ιδηνθηεηώλ
Ιδηφηεηα*
Δπψλπκν/κία*
Όλνκα

Πεξηγξαθή
Η ζρέζε κε ην έξγν (κηζζσηήο,
εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν/λφκηκνο
εθπξφζσπνο, ηδηνθηήηεο)
Δπψλπκν/φλνκα θιπ ή ε επσλπκία
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Όλνκα παηέξα
Όλνκα κεηέξαο
Σν δηθαίσκα ζην αθίλεην. Λίζηα ηηκψλ
κε ηηο επηινγέο "Πιήξεο θπξηφηεηα",
"Δπηθαξπία", "Φηιή θπξηφηεηα" θαη " - "
Σν πνζνζηφ εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο
ηνπ ηδηνθηήηε.

Σχπνο δηθαηψκαηνο*
Πνζνζηφ*
Γηεχζπλζε*
Πφιε*
ΣΚ*
Σειέθσλν*
Κηλεηφ
ΑΦΜ**
ΑΓΣ
ΑΦΜ εμσηεξηθνχ**
ΦΑΞ
e-mail

ηνηρεία ηεο δηεχζπλζεο ηνπ θπξίνπ
ηνπ έξγνπ

Σα πεδία κε * είλαη ππνρξεσηηθά, ελώ επίζεο ππνρξεσηηθά ζπκπιεξώλεηαη
έλα από ηα πεδία κε **.

Προςθήκη Ιδιοκτήτη

Προςθήκη Εγγράφων Ιδιοκτηςίασ

Με ηελ " Δηζαγσγή λένπ εγγξάθνπ θπξηφηεηαο" δεκηνπξγείηαη λέα
εγγξαθή θαη θαηαρσξνχληαη ηα έγγξαθα ηεο ηδηνθηεζίαο πνπ ζπλνδεχνπλ
ηελ αίηεζε:
ηνηρεία
Ιδηνθηεηώλ

Πεξηγξαθή

Σχπνο Δγγξάθνπ

Σν είδνο εγγξάθνπ πνπ πηζηνπνηεί ηελ ηδηνθηεζία

Αξ. Έηνο
Δθδφηεο
ηνηρεία εθδφηε

Αξηζκφο εγγξάθνπ θαη έηνο
Ο ηχπνο ηνπ εθδφηε ηνπ εγγξάθνπ
Σα ζηνηρεία ηεο εθδνχζαο αξρήο

Όηαλ ζπκπιεξσζνχλ ηα παξαπάλσ βήκαηα, ν δηαρεηξηζηήο επηιέγεη
"Απνζήθεπζε θαη επηζηξνθή" θαη ε αίηεζε επαλέξρεηαη ζηελ αξρηθή ζειίδα:
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3.3 Δηζαγσγή πξάμεο ζε ζπλέρεηα πξνγελέζηεξεο ειεθηξνληθήο
3.3.1 Αλαδήηεζε πξνγελέζηεξεο ειεθηξνληθήο πξάμεο
Δπηιέγνληαο ην θνπκπί "Δηζαγσγή πξάμεο ζε ζπλέρεηα πξνγελέζηεξεο
ειεθηξνληθήο" εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ θαξηέια.

ην αξηζηεξφ κέξνο ηεο νζφλεο κε εηζαγσγή ηνπ Α/Α αίηεζεο ή ηνπ Α/Α
πξάμεο πνπ έρεη εθδνζεί ειεθηξνληθά ή θαη ησλ δχν, θαη παηψληαο ην
πιήθηξν ηεο αλαδήηεζεο εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία ηεο πξνγελέζηεξεο
ειεθηξνληθήο πξάμεο ζην θέληξν ηεο νζφλεο.
ην θάησ κέξνο απηήο εκθαλίδνληαη νη πξάμεηο πνπ είλαη δπλαηφλ λα
εθδνζνχλ (πξάμεηο πξνο έθδνζε) αλάινγα κε ηελ πξνγελέζηεξε
ειεθηξνληθή θαη επηιέγεηαη ε αληίζηνηρε.
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ΔΠΙΗΜΑΝΗ: Με ηνλ όξν «πξνγελέζηεξε πξάμε» πεξηγξάθνληαη νη
πξάμεηο
(εγθξίζεηο,
άδεηεο,
αλαζεσξήζεηο)
πνπ
έρνπλ
εθδνζεί
απνθιεηζηηθά ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο εθαξκνγήο «e-Άδεηεο», ζύκθσλα κε
ηνλ Ν.4495/2017 & ηελ Τ. Α. Αξηζκ. ΤΠΔΝ/ΤΠΡΓ/48123/6983.
3.3.2 Δηζαγσγή λέαο πξάμεο ζε ζπλέρεηα πξνγελέζηεξεο
ειεθηξνληθήο
Με ηελ επηινγή ηνπ ηχπνπ πξάμεο πξνο έθδνζε (ε γξακκή πνπ ηεο
αληηζηνηρεί γίλεηαη γαιάδηα) εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ θαξηέια θαη
επηιέγνληαο ην "
Δηζαγσγή λέαο αίηεζεο γηα πξάμε ζε ζπλέρεηα
πξνγελέζηεξεο ειεθηξνληθήο" δεκηνπξγείηαη λέα αίηεζε, ε νπνία
ζπζρεηίδεηαη κε ηελ ππάξρνπζα επηιεγκέλε πξάμε. πγθεθξηκέλα ζηνηρεία,
φπσο ηα βαζηθά ζηνηρεία αίηεζεο, ηα ζηνηρεία δφκεζεο, ηα ζηνηρεία θπξίνπ
ηνπ έξγνπ, εγγξάθσλ ηδηνθηεζίαο, ζα αληηγξαθνχλ απφ ηελ ππάξρνπζα
πξάμε ζηε λέα. Γελ κεηαθέξνληαη σζηφζν, ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη
δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία νθείιεη ν δηαρεηξηζηήο λα ππνβάιεη εθ λένπ.
Ειςαγωγή νζασ αίτηςησ για πράξη ςε ςυνζχεια
προγενζςτερησ ηλεκτρονικήσ

Ακφρωςη αλλαγών και επιςτροφή
Επιλογή του τφπου τησ
προσ ζκδοςη πράξησ

ΔΠΙΗΜΑΝΗ: Η επηινγή ηνπ ηύπνπ πξάμεο γίλεηαη κε επζύλε ηνπ
δηαρεηξηζηή ηεο αίηεζεο θαη δελ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ζε επόκελν
βήκα ηεο δηαδηθαζίαο.
Πξνζνρή: ηηο αλαζεσξήζεηο νηθνδνκηθώλ αδεηώλ θαηεγνξίαο 1, 2, 3 ζηηο
νπνίεο γίλεηαη αιιαγή πνιενδνκηθώλ κεγεζώλ επηιέγεηαη σο θαηεγνξία
απηή πνπ πξνθύπηεη από ηα λέα πνιενδνκηθά κεγέζε ηεο αλαζεώξεζεο
εθόζνλ είλαη δπζκελέζηεξε (π.ρ. Ο.Α. θαηεγ.3 κε αιιαγή πνιενδνκηθώλ
κεγεζώλ απαηηείηαη λα κεηαηξαπεί ζε θαηεγ.1, νπόηε επηιέγεηαη
αλαζεώξεζε Ο.Α. θαηεγ.1).
Με ηελ εηζαγσγή ηεο αίηεζεο γηα πξάμε ζε ζπλέρεηα πξνγελέζηεξεο
ειεθηξνληθήο εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ κήλπκα ζηελ νζφλε:
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Με ηελ απνδνρή ησλ παξαπάλσ απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ε αίηεζε έρεη πιένλ
εηζαρζεί ζηε ιίζηα εγγξαθψλ ηνπ. Παηψληαο «αθχξσζε αιιαγψλ θαη
επηζηξνθή» επηζηξέθεη ζηελ αξρηθή ζειίδα.
ΔΠΙΗΜΑΝΗ: Η επηβεβαίσζε ηεο παξαπάλσ δήισζεο επέρεη ζέζε
Υπεύζπλεο Γήισζεο αλάιεςεο δηαρείξηζεο ηεο αίηεζεο.
Γηα ηελ επεμεξγαζία ηεο "Νέαο αίηεζεο γηα πξάμε ζε ζπλέρεηα
πξνγελέζηεξεο ειεθηξνληθήο" αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία, ε νπνία
πεξηγξάθεθε ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο.
Η ζπζρέηηζε επφκελεο πξάμεο είλαη εθηθηή κφλν απφ ηελ ηειεπηαία
εθδνζείζα πξάμε ηεο αιπζίδαο. Δπνκέλσο, θάζε λέα πξάμε ζε ζπλέρεηα
πξνγελέζηεξεο ειεθηξνληθήο, πξέπεη λα ζπζρεηίδεηαη κε ηελ αθξηβψο
πξνεγνπκέλε πνπ έρεη εθδνζεί γηα ην αθίλεην, εθφζνλ απηή δηαζέηεη
δηθαίσκα λέαο κεηαγελέζηεξεο πξάμεο.
ε πεξίπησζε πνπ κία ειεθηξνληθή πξάμε έρεη ήδε ζπζρεηηζηεί κε λέα
αίηεζε, αλεμαξηήησο εάλ ε πξάμε έρεη εθδνζεί ή φρη, δελ ππάξρεη
δπλαηφηεηα ζπζρέηηζεο θαη εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ κήλπκα:

ΔΠΙΗΜΑΝΗ: Όηαλ γηα ηελ νινθιήξσζε κηαο δηαδηθαζίαο αδεηνδόηεζεο
πξνβιέπεηαη Μεηαγελέζηεξνο Έιεγρνο, ζε πηζαλό επόκελν ζπζρεηηζκό (πρ.
αλαζεώξεζε, ελεκέξσζε) σο «πξνγελέζηεξε» ινγίδεηαη ν Μεηαγελέζηεξνο
Έιεγρνο θη όρη ε πξάμε πνπ πξνεγήζεθε απηνύ.
3.4 Γηαρείξηζε ησλ αηηήζεσλ
Με ηελ ζχληαμε θαη απνζήθεπζε ηεο αίηεζεο ππάξρεη έλα ζχλνιν
ελεξγεηψλ πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε απηή. Οη ελέξγεηεο απηέο είλαη
δηαζέζηκεο θάλνληαο δεμί θιηθ ζηελ αίηεζε. Σν κελνχ πνπ εκθαλίδεηαη δίλεη
φιεο ηηο πηζαλέο ελέξγεηεο. Αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία
βξίζθεηαη ε αίηεζε, θάπνηεο απφ ηηο ελέξγεηεο δελ είλαη δηαζέζηκεο.
Παξαθάησ αλαιχνληαη φιεο νη ελέξγεηεο.
Γηαζέζηκεο Δλέξγεηεο
 Πξνβνιή ιεπηνκεξεηψλ
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Δθηχπσζε Αίηεζεο
Δλεκέξσζε ζηνηρείσλ
Αλέβαζκα εγγξάθσλ
Τπνβνιή αίηεζεο/Τπνβνιή πξνο έθδνζε πξάμεο (θαηά πεξίπησζε)
Αθχξσζε Αίηεζεο
Δθηχπσζε Δληνιήο Πιεξσκήο Αληαπνδνηηθνχ Σέινπο
Δμφθιεζε Αληαπνδνηηθνχ Σέινπο κε πηζησηηθή θάξηα

Υποβολή αίτηςησ: για αιτήςεισ που
ελζγχονται από Υ.ΔΟΜ.

Ζκδοςη πράξησ από το διαχειριςτή
μηχανικό για αιτήςεισ που
εκδίδονται με ευθφνη μηχανικοφ

3.4.1 Πξνβνιή ιεπηνκεξεηώλ
Δπηιέγνληαο ηελ ελέξγεηα "Πξνβνιή ιεπηνκεξεηψλ" εκθαλίδνληαη φια ηα
ζηνηρεία ηεο αίηεζεο. Η εηθφλα απηή είλαη ε ίδηα γηα ηνλ δηαρεηξηζηή θαη ηνλ
ππάιιειν ηεο Τ.ΓΟΜ. Δλεκεξψλεηαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν φηαλ ν εθάζηνηε
ρξήζηεο, αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε (βι. θεθ. 4), θάλεη «Απνζήθεπζε». Η
ιεηηνπξγία απηή δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην δηαρεηξηζηή λα παξαθνινπζεί ηηο
ελέξγεηεο ηεο Τ.ΓΟΜ. θαη ηελ πξφνδν ηνπ ειέγρνπ ζηελ αίηεζή ηνπ.
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Αξηζηεξά, εκθαλίδεηαη ε «ύλνςε ζηνηρείσλ αίηεζεο», φπνπ
πεξηιακβάλνληαη ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζπκπιεξσζεί απφ ηνλ
δηαρεηξηζηή, θαζψο θαη απηά πνπ, απηφκαηα, έρεη θαηαρσξίζεη ην ζχζηεκα.
ην νξηδφληην κελνχ εκθαλίδνληαη θαξηέιεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα βήκαηα
ζπκπιήξσζεο ηεο αίηεζεο. Αλαιπηηθά:











Έιεγρνη/Δπηκέξνπο πεξηπηψζεηο/Δγθξίζεηο Φνξέσλ
Έιεγρνη ΔΓ
Πξνγελέζηεξεο Γηνηθεηηθέο Πξάμεηο - Έληππεο
ηνηρεία Τθηζηάκελνπ
Γφκεζε/Υξήζεηο/Θέζεηο ηάζκεπζεο
Οκάδα Έξγνπ-Δξγαζίεο
ηνηρεία θπξίνπ ηνπ έξγνπ
Αξρεία
Ιζηνξηθφ Αίηεζεο
Αληαπνδνηηθφ ηέινο

Δκθάληζε πεδίσλ
νξηδφληηνπ κελνχ

ηελ θαξηέια «Έιεγρνη» απεηθνλίδνληαη φια ηα απαηηνχκελα ζηάδηα
ειέγρνπ (βιέπε θεθ. 3.2.6). Όζν πξνρσξάεη ε δηαδηθαζία, εκθαλίδνληαη ηα
νλφκαηα ησλ ππαιιήισλ ηεο Τ.ΓΟΜ. πνπ δηελεξγνχλ ηνπο ειέγρνπο, ε
εκεξνκελία πνπ νινθιεξψζεθε ν θάζε έιεγρνο, ην απνηέιεζκά ηνπ, θαζψο
θαη ηπρφλ παξαηεξήζεηο ηνπ εθάζηνηε ειεγθηή ζηελ αληίζηνηρε ζηήιε.
ηελ θαξηέια «Αξρεία» εκθαλίδεηαη ε ιίζηα ησλ εγγξάθσλ θαη κειεηψλ
πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί απφ ηνλ δηαρεηξηζηή (βιέπε θεθ. 3.3.4). Απφ ηε
ζπγθεθξηκέλε θαξηέια, δηαρεηξηζηήο θαη Τ.ΓΟΜ. έρνπλ πιήξε πξφζβαζε ζε
φια ηα εγθεθξηκέλα (ζθξαγηζκέλα) έγγξαθα θαη κειέηεο, θαζψο θαη ζην
«ηέιερνο Άδεηαο/Έγθξηζεο», ην νπνίν δεκηνπξγείηαη σο αξρείν ηε
ζηηγκή ηεο έθδνζήο ηεο. Δπίζεο, δεκηνπξγείηαη σο αξρείν ην
«ηηγκηφηππν πξνζσξηλήο αλαθνξάο» ηεο αίηεζεο, θάζε θνξά πνπ
ππνβάιιεηαη απφ ηνλ κεραληθφ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο έθδνζεο.
ηελ θαξηέια «Ιζηνξηθό Αίηεζεο» απνηππψλεηαη ε πνξεία ηεο αίηεζεο.
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Στήλη ςχολίων χρηςτών

Στοιχεία προγενζςτερησ
αίτηςησ, εφόςον υπάρχει

Στοιχεία μεταγενζςτερησ
αίτηςησ, εφόςον υπάρχει

Δκθαλίδνληαη νη ελέξγεηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί (αιιαγή
θαηάζηαζεο, ζπζρεηηζκφο θιπ), ε εκεξνκελία πνπ ιακβάλεη ρψξα ε
θαζεκία, ηα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε πνπ ηελ πξαγκαηνπνηεί θαη ηα ζρφιηα πνπ
ηπρφλ θαηαρψξεζε θαηά ηελ ππνβνιή.
Όζν ε αίηεζε βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε «πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο», ε
θαξηέια απηή είλαη θελή.
ην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο εκθαλίδεηαη ε πξνγελέζηεξε ειεθηξνληθή
πξάμε πνπ έρεη εθδνζεί γηα ην αθίλεην, εθφζνλ ε λέα πξάμε έρεη εθδνζεί ζε
ζπλέρεηα πξνγελέζηεξεο ειεθηξνληθήο, ε εκεξνκελία εηζαγσγήο θαη ε
θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη. ε πεξίπησζε πνπ ε πξάμε δε βαζίδεηαη
ζε πξνγελέζηεξε ειεθηξνληθή ε θαξηέια απηή είλαη θελή.
Αληίζηνηρα, εκθαλίδεηαη ε κεηαγελέζηεξε ειεθηξνληθή αίηεζε/πξάμε πνπ
πηζαλφλ έρεη εηζαρζεί ζην ζχζηεκα γηα ην αθίλεην, ε εκεξνκελία
εηζαγσγήο θαη ε θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη. ε πεξίπησζε πνπ δελ
ππάξρεη κεηαγελέζηεξε αίηεζε/πξάμε ε θαξηέια απηή είλαη θελή.
3.4.2 Δθηύπσζε Αίηεζεο
Με ηελ επηινγή ηεο ελέξγεηαο "Δθηχπσζε Αίηεζεο", εκθαλίδεηαη ζηνλ
ππνινγηζηή ηνπ δηαρεηξηζηή έλα αξρείν ζε κνξθή pdf ηα νπνίν απνηειεί ηελ
αλαθνξά ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε
αίηεζε/πξάμε θαη πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο θαη ηηο
ελέξγεηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ηε ζηηγκή ηεο εθηχπσζεο.
Δθφζνλ ε πξάμε εθδνζεί, ε «Δθηχπσζε Αίηεζεο» πεξηιακβάλεη φια ηα
Αξρεία πνπ ηε ζπλνδεχνπλ κε ηα ειεθηξνληθά θιεηδηά ηνπο.
ΔΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ο δηαρεηξηζηήο παξαδίδεη ζηνλ Κύξην ηνπ έξγνπ, εθηόο από
ην ηέιερνο, ηελ εθηύπσζε ηεο αίηεζεο, ώζηε λα έρεη ηε δπλαηόηεηα
αλαπαξαγσγήο ησλ αξρείσλ κέζσ ηεο «Ιζηνζειίδαο Αλαδήηεζεο e-Άδεηεο»
θαη ηεο επηινγήο «Αλαδήηεζεο ςεθηαθώλ εγγξάθσλ Πξάμεσλ εθηέιεζεο
νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ».
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3.4.3 Δλεκέξσζε ζηνηρείσλ
Με ηελ επηινγή ηεο ελέξγεηαο "Δλεκέξσζε ζηνηρείσλ", εκθαλίδεηαη ν
νδεγφο δεκηνπξγίαο αίηεζεο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο πξνεγνχκελεο
ελφηεηεο 3.2.4-3.2.11.
Σεκείσζε: Η ελέξγεηα "Δλεκέξσζε ζηνηρείσλ" είλαη ελεξγή κόλν όηαλ ε
αίηεζε βξίζθεηαη ζε "Πξνζσξηλή απνζήθεπζε" ή "ε κεηαβνιή". ηηο
ππόινηπεο θαηαζηάζεηο ε ελέξγεηα δελ είλαη δηαζέζηκε.
3.4.4 Αλέβαζκα εγγξάθσλ
Με ηελ επηινγή ηεο ελέξγεηαο «Αλέβαζκα εγγξάθσλ» γίλεηαη ε επηζχλαςε
ησλ απαξαίηεησλ αξρείσλ. ην αξηζηεξφ κέξνο ηεο νζφλεο εκθαλίδνληαη
ηα ζπλνπηηθά ζηνηρεία ηεο αίηεζεο. Παξαθάησ εκθαλίδεηαη ε ιίζηα ησλ
ππνρξεσηηθψλ εγγξάθσλ. Γηα θάζε είδνο εγγξάθνπ κπνξεί λα απαηηείηαη ε
επηζχλαςε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ αξρείσλ.
Γηα ην αλέβαζκα ελφο εγγξάθνπ ε δηαδηθαζία είλαη ε εμήο:
1. Δπηινγή εγγξάθνπ (ε γξακκή πνπ ηνπ αληηζηνηρεί γίλεηαη γαιάδηα)
2. Δπηινγή ηχπνπ αξρείνπ
3. Δπηινγή Αξρείσλ
4. Απνζηνιή

3.Δπηινγή αξρείσλ

4.Απνζηνιή

2.Δπηινγή
ηχπνπ αξρείνπ

1.Δπηινγή εγγξάθνπ

Κάζε θνξά θαινχκαζηε λα επηιέμνπκε ηνλ ηχπν αξρείνπ πνπ ζα εηζάγνπκε
(πρ. αξρείν θεηκέλνπ, θσηνγξαθίαο, ζρεδίνπ θιπ.)
Σα ππνβαιιφκελα αξρεία, αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζή ηνπο κπνξνχλ λα
έρνπλ ηελ εμήο κνξθή:
 Αξρεία απφ ππάξρνληα έγγξαθα ή ζρέδηα πνπ δελ είλαη δηαζέζηκα ζε
ςεθηαθή κνξθή θαη δελ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ Οκάδα Έξγνπ ζην
πιαίζην ηεο ππνβαιιφκελεο αίηεζεο. Σα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα
ςεθηνπνηνχληαη ζε αλάιπζε ηνπιάρηζηνλ 300 Υ 300 dpi, λα είλαη
επαλάγλσζηα θαη λα κελ έρνπλ αιινίσζε ησλ αλαινγηψλ ησλ
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δηαζηάζεσλ. Η κνξθή απηψλ ησλ αξρείσλ πξέπεη λα είλαη είηε ζε αξρεία
εηθφλσλ (jpeg ή multipagetiff) είηε ζε κνξθή PDF.


Αξρεία πνπ παξάγνληαη απφ ηελ Οκάδα ηνπ Έξγνπ ζην πιαίζην ηεο
ππνβαιιφκελεο αίηεζεο πξέπεη ππνρξεσηηθά λα παξάγνληαη ζε κνξθή
PDF, λα θέξνπλ ζε ελζσκαησκέλε εηθφλα ηελ ζθξαγίδα θαη ηελ
ππνγξαθή ησλ αληίζηνηρσλ ζηειερψλ ηεο Οκάδαο ηνπ Έξγνπ θαη λα
κελ έρνπλ αιινίσζε ησλ αλαινγηψλ ησλ δηαζηάζεσλ. Σα αξρεία
ελζσκαηψλνπλ ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο αλαπαξάζηαζεο (ρξψκαηα,
πάρε, είδε γξακκψλ θιπ), ζπλνδεπφκελα ππνρξεσηηθά απφ πίλαθεο
ζπληεηαγκέλσλ ησλ νξίσλ ηνπ θηηξίνπ θαη ηεο ηδηνθηεζίαο φπσο
εκθαλίδνληαη ζην ηνπνγξαθηθφ θαη ην δηάγξακκα θάιπςεο (φπνπ απηά
απαηηνχληαη), ζην ζχζηεκα αλαθνξάο ΔΓΑ '87.



ε επεμεξγάζηκε κνξθή (δηαλπζκαηηθά αξρεία ηχπνπ π.ρ. dxf, dwg, shp,
gml, θιπ, αξρεία θεηκέλνπ θαη πηλάθσλ π.ρ.: .txt, .xls, .xml). Σν
ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα θαη ην δηάγξακκα θάιπςεο, φπνπ απηά
απαηηνχληαη, ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα παξάγνληαη θαη ζε κνξθή PDF,
θαηάιιεια ππνγεγξακκέλα. Η δηάθξηζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ πεξηέρνπλ
ζα γίλεηαη κε ηε ινγηθή νξγάλσζε ησλ αξρείσλ, θαη ππνρξεσηηθή
γεσαλαθνξά ζην ηζρχνλ θξαηηθφ ζχζηεκα ΔΓΑ '87, ζχκθσλα κε ηηο
ζρεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηα γεσρσξηθά δεδνκέλα.

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙΤΝΑΦΗ ΑΡΥΔΙΧΝ:
1. Μέγηζην κέγεζνο θάζε αξρείνπ πνπ επηζπλάπηεηαη κπνξεί λα είλαη
30Μb. Μέγηζηνο αξηζκόο αξρείσλ αλά απνζηνιή: 8.
2. Γηα ηελ νξζή αλαπαξαγσγή ηνπο κεηά ηε έθδνζε ηεο πξάμεο, ηα
αξρεία λα δεκηνπξγνύληαη ζε ζσζηό κέγεζνο ραξηηνύ θαη λα
ππνβάιινληαη ζε κνξθή pdf, ρσξίο πεξαηηέξσ επεμεξγαζία (π.ρ.
crop, θιείδσκα θηι).
3. Σα νλόκαηα ησλ αξρείσλ θαηαρσξνύληαη κε ιαηηληθνύο ραξαθηήξεο
θαη κε κνξθή θσδηθνπνίεζεο (π.ρ. α/α, όλνκα θπξίνπ έξγνπ, θάηνςε
ηζνγείνπ: 03_papadopoulos_katopsiisogeiou).
4. Μέρξη ηελ πινπνίεζε ηεο ππνρξεσηηθήο ρξήζεο ηεο ςεθηαθήο
ππνγξαθήο ζηα έγγξαθα, ηα αξρεία δύλαηαη λα ππνγξάθνληαη
ςεθηαθά, αιιά πξνηείλεηαη λα θέξνπλ θαη ζθξαγίδα κε ρεηξόγξαθε
ππνγξαθή ησλ αληίζηνηρσλ κειώλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ.

Αθχξσζε αξρείνπ

ε πεξίπησζε επηζχλαςεο ιαλζαζκέλνπ αξρείνπ, ν δηαρεηξηζηήο δχλαηαη λα
ην δηαγξάςεη εθφζνλ ε αίηεζε
βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε πξνζσξηλήο
απνζήθεπζεο. Δάλ ε αίηεζε βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε «ε κεηαβνιή» ν
δηαρεηξηζηήο δχλαηαη λα αθπξψζεη, αιιά φρη λα δηαγξάςεη, ην αξρείν. ηελ
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θαξηέια «Έγγξαθα Αίηεζεο» επηιέγεη ην επηζπκεηφ αξρείν θαη παηάεη ην
θνπκπί
«Αθχξσζε επηιεγκέλνπ αξρείνπ». Δάλ, θαηφπηλ ζρνιίσλ απφ
ηελ Τ.ΓΟΜ., έλα αξρείν αληηθαηαζηαζεί, ε αθύξσζε ηνπ
πξνεγνύκελνπ αξρείνπ είλαη ππνρξεσηηθή.
ΔΠΙΗΜΑΝΗ: Δάλ ν δηαρεηξηζηήο αθπξψζεη ή αλεβάζεη αξρείν πνπ
αληηζηνηρεί ζε Έιεγρν κε απνηέιεζκα «Γεθηφ» απφ ηελ Τ.ΓΟΜ., ην
απνηέιεζκα απηφ ηξνπνπνηείηαη απηφκαηα ζε «Δπαλέιεγρνο».
- Αλαδήηεζε εγγξάθσλ θαηά ηελ επηζύλαςε
Καηά ηε δηάξθεηα επηζχλαςεο αξρείσλ, είλαη δπλαηή ε αλαδήηεζή ηνπο
αλάινγα κε ηελ Καηεγνξία ησλ κειεηψλ θαη εγγξάθσλ. Ο δηαρεηξηζηήο
επηιέγεη κία ή πεξηζζφηεξεο Καηεγνξίεο εγγξάθσλ απφ έλα παξάζπξν πνπ
εκθαλίδεηαη θαη κε «Αλαδήηεζε» απνθηά πξφζβαζε ζηα ζρεηηθά αξρεία.
Δλδεηθηηθέο θαηεγνξίεο:









Τπεχζπλεο Γειψζεηο Μεραληθψλ/Ιδηνθηεηψλ
Σερληθέο εθζέζεηο/Βεβαηψζεηο Μεραληθψλ
Αξρηηεθηνληθή κειέηε
Μειέηε ελεξγεηαθήο απφδνζεο & ΠΔΑ
Γηάθνξεο Μειέηεο & ρέδηα
Έγγξαθα απφ ΤΓΟΜ
Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θηηξίνπ/ηδηνθηεζίαο
Δγθξίζεηο/Βεβαηψζεηο Τπεξεζηψλ θαη Φνξέσλ

3.4.5 Τπνβνιή αίηεζεο
Με ηελ επηινγή ηεο ελέξγεηαο "Τπνβνιή αίηεζεο" ε εθαξκνγή θάλεη ηνπο
απαξαίηεηνπο ειέγρνπο γηα ηελ πιεξφηεηα ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ. Αλ ε
εθαξκνγή δηαπηζηψζεη ιάζε ή ειιείςεηο, ν κεραληθφο ελεκεξψλεηαη ζε έλα
παξάζπξν δηαιφγνπ γηα ηηο εθθξεκφηεηεο πνπ εληνπίζηεθαλ.
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ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ:
1. Οη εθθξεκόηεηεο κε ηελ έλδεημε
πξέπεη λα απνθαηαζηαζνύλ
πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε ππνβνιή ηεο αίηεζεο.
2. Με ηελ έλδεημε
ππνδεηθλύνληαη ζηνλ δηαρεηξηζηή παξαηεξήζεηο
δπλάκεη ππνρξεσηηθέο.
Η δηφξζσζε ησλ ιαζψλ/παξαιείςεσλ γίλεηαη επηιέγνληαο "Δλεκέξσζε
ζηνηρείσλ" φπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ.
Με ηελ ελέξγεηα "Τπνβνιή αίηεζεο" εκθαλίδεηαη ην εμήο παξάζπξν
δηαιφγνπ:

Ο δηαρεηξηζηήο δχλαηαη λα ζπκπιεξψζεη ηπρφλ ζρφιηα πξνο ηελ Τ.ΓΟΜ. ηα
νπνία ζηε ζπλέρεηα εκθαλίδνληαη ζηε ζηήιε «ρφιηα» ηεο θαξηέιαο
«Ιζηνξηθφ Αίηεζεο» (βι. παξαπάλσ).
Δπηιέγνληαο «ΟΚ» ε αίηεζε πξνσζείηαη ζηελ θαηάζηαζε "ε ππνβνιή" θαη
ν εκθαλίδεηαη παξάζπξν επηβεβαίσζεο.
Σεκείσζε: Η ελέξγεηα "Τπνβνιή αίηεζεο" είλαη ελεξγή κόλν όηαλ ε αίηεζε
βξίζθεηαη ζε "Πξνζσξηλή απνζήθεπζε" ή "ε κεηαβνιή". ηηο ππόινηπεο
θαηαζηάζεηο ε ελέξγεηα δελ είλαη δηαζέζηκε.
3.4.6 Τπνβνιή πξνο έθδνζε πξάμεο
Η επηινγή απηή ππάξρεη κφλν γηα ηηο πξάμεηο νη νπνίεο εθδίδνληαη απηφκαηα
κεηά ηελ ππνβνιή απφ ηνλ δηαρεηξηζηή, ρσξίο έιεγρν απφ ηελ αξκφδηα
Τ.ΓΟΜ. (π.ρ. Ο.Α. θαηεγ.3, Έγθξηζε Δξγαζηψλ Γφκεζεο Μηθξήο θιίκαθαο
θηι.). Με ηελ επηινγή ηεο ελέξγεηαο "Τπνβνιή πξνο έθδνζε πξάμεο"
αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ειέγρνπ γηα ιάζε ή παξαιείςεηο, φκνηα κε ηνλ
ηξφπν πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ. Μεηά ηελ "Τπνβνιή πξνο έθδνζε
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πξάμεο" εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ παξάζπξν θαη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα
"πξνεπηζθόπεζεο" ηνπ ζηειέρνπο ηεο ππφ έθδνζε πξάμεο γηα ηνλ
εληνπηζκφ
ηπρφλ
ιαζψλ/παξαιείςεσλ.
Η
δηαδηθαζία
έθδνζεο
νινθιεξψλεηαη κε ηελ επηινγή ηεο ελέξγεηαο "Έθδνζε πξάμεο", νπφηε ην
«ηέιερνο Άδεηαο/Έγθξηζεο» δεκηνπξγείηαη σο αξρείν ζηελ
θαξηέια «Αξρεία», θέξνληαο ην ειεθηξνληθφ θιεηδί ηεο αίηεζεο.

Έθδνζε πξάμεο

Πξνεπηζθφπεζε

3.4.7 Αθύξσζε αίηεζεο
Με ηελ ελέξγεηα απηή ν δηαρεηξηζηήο αθπξψλεη ηελ αίηεζε ηνπ. Η επηινγή
είλαη δηαζέζηκε κφλν φζν ε αίηεζε είλαη ζε "Πξνζσξηλή απνζήθεπζε". Γηα
ηηο αηηήζεηο πνπ έρεη αθπξψζεη ν δηαρεηξηζηήο ππάξρεη κφλν ε δπλαηφηεηα
«πξνβνιήο ζηνηρείσλ» θαη «εθηχπσζεο αίηεζεο». Η αθχξσζε αίηεζεο δελ
αλαηξείηαη.
3.4.8 Δθηύπσζε Δληνιήο Πιεξσκήο Αληαπνδνηηθνύ Σέινπο
Με ηελ ελέξγεηα απηή ν δηαρεηξηζηήο δχλαηαη λα ηππψζεη ηελ εληνιή
πιεξσκήο ηνπ αληαπνδνηηθνχ ηέινπο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αίηεζε. Η
εμφθιεζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε νπνηαδήπνηε ηξάπεδα, κέζσ web
banking θιπ., ελψ εκθαλίδεηαη απηφκαηα ζην ζχζηεκα εληφο δχν
εξγάζηκσλ εκεξψλ. Οη ζπλαιιαγέο πνπ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε
κε εξγάζηκεο κέξεο/ψξεο κέζσ web banking/ΑΣΜ, ζεσξνχληαη ιεθζείζεο
ηελ ακέζσο επφκελε εξγάζηκε εκέξα.
Σεκείσζε: Σν πνζνζηό αληαπόδνζεο ζύκθσλα κε ηελ Y.A.
ΤΠΔΝ/ΤΠΡΓ/48123/6983 άξζξν 20, παξ. 4, πξνθύπηεη βάζεη ησλ
ηεηξαγσληθώλ θαη ηεο ρξήζεο. Αλ ηξνπνπνηεζεί ε θαξηέια Γόκεζε/Υξήζεηο
ελδέρεηαη λα αιιάμεη θαη ην ηειηθό πνζό ηνπ αληαπνδνηηθνύ ηέινπο.
3.4.9 Δμόθιεζε Αληαπνδνηηθνύ Σέινπο κε πηζησηηθή θάξηα
Με ηελ ελέξγεηα απηή, ν δηαρεηξηζηήο κεραληθφο κπνξεί λα πξνρσξήζεη
ζηελ άκεζε εμφθιεζε ηνπ αληαπνδνηηθνχ ηέινπο κε θάξηα ρξεσζηηθή ή
πηζησηηθή, ζπκπιεξψλνληαο ηα πεδία πνπ θαίλνληαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα
θαη επηιέγνληαο ηε «Υξέσζε» ηεο θάξηαο.
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Αθνινπζεί παξάζπξν
παξαθάησ:

επηβεβαίσζεο

ηεο

ζπλαιιαγήο,

φπσο

θαίλεηαη

3.5 Αλαδήηεζε αίηεζεο
ην αξηζηεξφ κέξνο ηεο αξρηθήο ζειίδαο ηεο εθαξκνγήο, ππάξρνπλ ηα
εξγαιεία αλαδήηεζεο. Οη αλαδεηήζεηο ρσξίδνληαη ζε 2 βαζηθέο θαηεγνξίεο:
 Πξνθαζνξηζκέλεο αλαδεηήζεηο
 Πξνρσξεκέλε αλαδήηεζε
ηηο «Πξνθαζνξηζκέλεο αλαδεηήζεηο» ν
ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη γξήγνξε αλαδήηεζε
κηαο αίηεζεο ρξεζηκνπνηψληαο κία απφ ηηο
επηινγέο:
 ε δηαδηθαζία έθδνζεο
 Δθδνζείζεο πξάμεηο
ην πεδίν «Πξνρσξεκέλε αλαδήηεζε» ν
ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θάλεη ζχλζεηε
αλαδήηεζε επηιέγνληαο έλα απφ ηα θξηηήξηα ή
θαη ζπλδπαζκφ ηνπο:
 Α/Α αίηεζεο
 Σχπνο αίηεζεο (Δγθξίζεηο, Άδεηεο,
Αλαζεψξεζε Αδεηψλ)
 Σχπνο Πξάμεο
 Καηάζηαζε αίηεζεο (ε αλάθιεζε, ε
πξνζσξηλή απνζήθεπζε θιπ)
 Ηκ/λία ππνβνιήο απφ - έσο
 Δπηινγή αλαδήηεζεο (φιεο νη αηηήζεηο, νη
αηηήζεηο κνπ, αηηήζεηο πνπ ζπκκεηέρσ)
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Τ.ΓΟΜ.
Α/Α Πξάμεο
Ηκ/λία πξάμεο απφ - έσο
Α/Α πξσηνθφιινπ
Οδφο
Αξηζκφο απφ
Σ.Κ.
ΑΦΜ Ιδηνθηήηε
Δπψλπκν Ιδηνθηήηε
Όλνκα Ιδηνθηήηε

Σεκείσζε: Η αλαδήηεζε αθνξά ζπλνιηθά ηηο αηηήζεηο ηνπ εθάζηνηε
κεραληθνύ, είηε είλαη δηαρεηξηζηήο είηε έρεη πξνζηεζεί σο ζπκκεηέρσλ ζηελ
νκάδα έξγνπ.
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4

Γηαδηθαζίεο - Καηαζηάζεηο Αίηεζεο

Γηα ηηο αηηήζεηο ππάξρνπλ νη εμήο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο αλαιχνληαη
παξαθάησ:
 Πξνζσξηλή απνζήθεπζε
 ε ππνβνιή
 ε έιεγρν
 ε κεηαβνιή
 Δθδφζεθε
 Αθπξψζεθε
 Απνξξίθζεθε
 ε αλάθιεζε
 Σέζεθε αξρείν
4.1 Πξνζσξηλή απνζήθεπζε
Δίλαη ε αξρηθή θαηάζηαζε φπνπ ζπκπιεξψλνληαη φια ηα απαηηνχκελα
ζηνηρεία θαη ε αίηεζε κπνξεί λα παξακέλεη κεξηθψο ζπκπιεξσκέλε.
Δπηηξέπνληαη νη πξνζζήθεο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο, εθηόο από αιιαγή
Τ.ΓΟΜ., Γήκνπ, Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο, Πεξηθέξεηαο, Σύπνπ
Αίηεζεο θαη Πξάμεο. Οη αηηήζεηο ζε πξνζσξηλή απνζήθεπζε ΓΔΝ
λννχληαη ζαλ επίζεκεο αηηήζεηο, αιιά απνηεινχλ ππνζέζεηο εξγαζίαο ηνπ
κεραληθνχ θαη είλαη νξαηέο ΜΟΝΟ απφ απηφλ. Οη απαγνξεχζεηο πνπ ηπρφλ
εθαξκφδνληαη απφ ην ζχζηεκα, βάζεη ηεο λνκνζεζίαο, παξνπζηάδνληαη θαηά
ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. ε θάζε πεξίπησζε, κέζσ ηεο επηινγήο
«Τπνβνιή αίηεζεο» κπνξεί ν δηαρεηξηζηήο λα ελεκεξσζεί απφ ην ζχζηεκα
γηα ηπρφλ ιάζε ή παξαιείςεηο.
4.2 Σε ππνβνιή
Δίλαη ε θαηάζηαζε ηεο αίηεζεο κεηά ηελ πξψηε ππνβνιή απφ ηνλ
δηαρεηξηζηή πξνο ηελ Τ.ΓΟΜ. ηε θάζε απηή ε αίηεζε είλαη δηαρεηξίζηκε
απνθιεηζηηθά απφ ηελ Τ.ΓΟΜ. Ο ζπληνληζηήο ηεο Τ.ΓΟΜ. βιέπεη θάζε
αίηεζε ζε ππνβνιή θαη κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζε αλαζέζεηο γηα έιεγρν
(ρξεψζεηο). Ο δηαρεηξηζηήο έρεη ηαπηφρξνλε εηθφλα ηεο αίηεζεο,
ελεκεξσκέλε κε θάζε ελέξγεηα πνπ ε Τ.ΓΟΜ. έρεη απνζεθεχζεη,
ρξεζηκνπνηψληαο ηελ «πξνβνιή ιεπηνκεξεηψλ», αιιά δελ κπνξεί λα ηελ
επεμεξγαζηεί.
4.3 Σε έιεγρν
Μεηά ηελ πξψηε αλάζεζε γηα έιεγρν απφ ηνλ ζπληνληζηή, ε αίηεζε
πξνσζείηαη απηφκαηα «ε έιεγρν». ηε θαηάζηαζε απηή νη ππάιιεινη ηεο
Τ.ΓΟΜ. θάλνπλ ηνλ έιεγρν ησλ «ηαδίσλ ειέγρνπ» πνπ ηνπο έρνπλ
αλαηεζεί. Μπνξνχλ λα απνδερηνχλ ή λα δηαηππψζνπλ παξαηεξήζεηο.
Αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ν ππάιιεινο κπνξεί λα δηαιέμεη σο
«Απνηέιεζκα ειέγρνπ» κία απφ ηηο εμήο επηινγέο:
1. Δθθξεκεί: Κάλνληαο ηε ζπγθεθξηκέλε επηινγή ν ειεγθηήο δειψλεη
φηη ζα ζπλερίζεη ζε επφκελν ρξφλν ηνλ ζπγθεθξηκέλν έιεγρν θαη
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο ππφινηπνπο ειεγθηέο λα πξνρσξήζνπλ
ηνπο ειέγρνπο πνπ ηνπο αληηζηνηρνχλ. ηελ θαηάζηαζε απηή ηα
ζρφιηα πνπ αλαγξάθεη ν ππάιιεινο δελ είλαη νξαηά ζηνλ δηαρεηξηζηή
ηεο αίηεζεο.
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2. Γεθηό: Η ζπγθεθξηκέλε επηινγή δειψλεη φηη ν ειεγθηήο απνδέρεηαη
φια ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην
ειέγρνπ θαη δελ ππάξρνπλ ειιείςεηο.
3. Απαηηείηαη κεηαβνιή: Κάλνληαο ηελ επηινγή απηή, ν ειεγθηήο έρεη
δηαπηζηψζεη φηη ηα ζηνηρεία δελ είλαη πιήξε ή φηη ππάξρνπλ
παξαιείςεηο ή ιάζε θαη απαηηείηαη δηφξζσζε / ζπκπιήξσζε ηνπο απφ
ηνλ δηαρεηξηζηή
4. Δπαλέιεγρνο: Κάλνληαο ηελ επηινγή απηή, ν ειεγθηήο θάλεη δεθηφ
ζε πξψηε θάζε ην απνηέιεζκα ειέγρνπ θαη ππνρξενχηαη λα ην
επαλειέγμεη ζε δεχηεξν ρξφλν κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ππφινηπσλ
ζηαδίσλ θαη πξηλ ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο. Πξνηείλεηαη λα επηιέγεηαη
πρ. ζηνλ έιεγρν ηνπνγξαθηθνχ, ην νπνίν λα επαλειέγρεηαη πξν ηεο
έθδνζεο ηεο πξάμεο.
Όζν ε αίηεζε βξίζθεηαη «ε έιεγρν» ν κεραληθφο δελ κπνξεί λα
ηξνπνπνηήζεη θαλέλα ζηνηρείν ηεο. Η κφλε ελέξγεηα πνπ κπνξεί λα θάλεη
είλαη ε «Πξνβνιή ιεπηνκεξεηψλ», πξνθεηκέλνπ λα δεη ηα ζηνηρεία θαη ηελ
εμέιημε ηεο αίηεζεο.
4.4 Σε κεηαβνιή
Η αίηεζε κεηαβαίλεη «ε κεηαβνιή» φηαλ ν ππάιιεινο ηεο Τ.ΓΟΜ.
αμηνινγήζεη φηη δελ είλαη πιήξεο ή φηη ππάξρνπλ παξαιείςεηο ή ιάζε θαη
ηελ επηζηξέςεη ζην κεραληθφ γηα δηφξζσζε/ζπκπιήξσζε. ηε θαηάζηαζε
απηή ε αίηεζε είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ κεραληθνχ, ν νπνίνο δηαβάδεη ηηο
παξαηεξήζεηο ηεο Τ.ΓΟΜ. θαη ηξνπνπνηεί ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο, φπνπ
απηφ είλαη απαξαίηεην. Ο κεραληθφο έρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο πξνζσξηλήο
απνζήθεπζεο θαη πεξαηηέξσ επεμεξγαζίαο ζε άιιε ρξνληθή ζηηγκή.
ηε θάζε απηή, ε Τ.ΓΟΜ. έρεη εηθφλα ηεο αίηεζεο κέζσ ηεο «Πξνβνιήο
ιεπηνκεξεηψλ», αιιά δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο ηνπ ειέγρνπ
ζηνηρείσλ.
Όηαλ ν κεραληθφο νινθιεξψζεη ηελ επεμεξγαζία (δηφξζσζε), ππνβάιεη ηελ
αίηεζε ζηελ Τ.ΓΟΜ. γηα επαλέιεγρν, νπφηε ε θαηάζηαζή ηεο εηζέξρεηαη
μαλά «ε έιεγρν».
4.5 Δθδόζεθε
Η αίηεζε πξνσζείηαη ζηελ θαηάζηαζε «Δθδφζεθε» φηαλ ν δηαρεηξηζηήο
επηιέμεη ηελ «Τπνβνιή πξνο έθδνζε πξάμεο» γηα ηηο πεξηπηψζεηο πξάμεσλ
πνπ εθδίδνληαη απηφκαηα απφ ηνλ κεραληθφ, ρσξίο έιεγρν ηεο αξκφδηαο
Τ.ΓΟΜ. ηελ ίδηα θαηάζηαζε πξνσζείηαη θαη φηαλ ν ππάιιεινο ηεο Τ.ΓΟΜ.
αμηνινγήζεη φηη ε αίηεζε θαη ηα ζηνηρεία πνπ ηε ζπλνδεχνπλ είλαη πιήξε,
γηα ηηο πεξηπηψζεηο πξάμεσλ πνπ απαηηνχλ έιεγρν απφ ηελ αξκφδηα Τ.ΓΟΜ.
Με ηελ έθδνζε ηεο έγθξηζεο/άδεηαο/αλαζεψξεζεο ε αίηεζε απνθηά
κνλαδηθφ ειεθηξνληθφ θιεηδί. Σφζν ε Τ.ΓΟΜ., φζν θαη ν δηαρεηξηζηήο
κπνξνχλ λα πξνβάινπλ ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο, θαζψο θαη λα ηππψζνπλ
ην κνλαδηθφ ειεθηξνληθφ θιεηδί ηεο έγθξηζεο/άδεηαο/αλαζεψξεζεο.
ηελ θαηάζηαζε απηή δε γίλεηαη θακία επεμεξγαζία παξά κφλν αλ, γηα
νπνηνδήπνηε ιφγν, γίλεη αλάθιεζε ηεο άδεηαο απφ ηελ Τ.ΓΟΜ.
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4.6 Απνξξίθζεθε
Μηα αίηεζε βξίζθεηαη ζηελ θαηάζηαζε «Απνξξίθζεθε», χζηεξα απφ
απφθαζε ηεο Τ.ΓΟΜ. γηα ηε κε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο. Μηα αίηεζε
κπνξεί λα απνξξηθζεί κφλν εάλ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε «ε έιεγρν». ηε
θάζε απηή, ν κεραληθφο έρεη ηε δπλαηφηεηα πξνβνιήο ησλ ζηνηρείσλ ηεο
αίηεζεο, θαζψο θαη ηελ αηηηνιφγεζε ηνπ απνηειέζκαηνο ειέγρνπ, σζηφζν
δελ κπνξεί λα ηελ ηξνπνπνηήζεη θαη λα αλαηξέζεη ηελ απφθαζε απηή.
4.7 Σε αλάθιεζε
Η αίηεζε βξίζθεηαη ζηελ θαηάζηαζε «ε Αλάθιεζε» θαηφπηλ ζρεηηθήο
επηινγήο ηεο Τ.ΓΟΜ., εάλ, κεηά απφ απφθαζε ηεο δηνίθεζεο ή κε βάζε
δηθαζηηθή απφθαζε, αθπξσζεί ε δηνηθεηηθή πξάμε πνπ εθδφζεθε. Όηαλ κηα
αίηεζε είλαη «ε Αλάθιεζε», ε έγθξηζε/άδεηα/αλαζεψξεζε, παχεη λα έρεη
ηζρχ. Ο κεραληθφο έρεη κφλν ηε δπλαηφηεηα πξνβνιήο ησλ ζηνηρείσλ ηεο.
4.8 Αθπξώζεθε
Η αίηεζε βξίζθεηαη ζηελ θαηάζηαζε «Αθπξψζεθε» θαηφπηλ ελέξγεηαο απφ
ηνλ δηαρεηξηζηή γηα απφζπξζή ηεο, πξηλ ηελ ππνβνιή πξνο ηελ Τ.ΓΟΜ. ή
πξνο έθδνζε Πξάμεο.
4.9 Τέζεθε αξρείν
Η αίηεζε ηίζεηαη ζηελ θαηάζηαζε «Σέζεθε Αξρείν» θαηφπηλ ζρεηηθήο
αίηεζεο ηεο Τ.ΓΟΜ., εθφζνλ παξέιζεη άπξαθην ην ρξνληθφ δηάζηεκα, φπσο
απηφ πεξηγξάθεηαη ζην αξζ.38 ηνπ Ν.4495/2017, εληφο ηνπ νπνίνπ έρεη ηε
δπλαηφηεηα ν κεραληθφο λα πξνβεί ζε δηνξζψζεηο/ζπκπιεξψζεηο έπεηηα
απφ παξαηεξήζεηο ηεο Τ.ΓΟΜ. Όηαλ κηα αίηεζε είλαη ζε θαηάζηαζε
«Σέζεθε Αξρείν», ε έγθξηζε/άδεηα/αλαζεψξεζε παχεη λα είλαη
επεμεξγάζηκε. Ο κεραληθφο έρεη ηε δπλαηφηεηα πξνβνιήο ησλ ζηνηρείσλ
ηεο, σζηφζν δελ κπνξεί λα ηελ ηξνπνπνηήζεη.
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Γηαζύλδεζε «e-Άδεηεο» κε ζύζηεκα Διεγθηώλ Γόκεζεο

Σν
χζηεκα
Έθδνζεο
Οηθνδνκηθψλ
Αδεηψλ
«e-Άδεηεο»
είλαη
δηαζπλδεδεκέλν κε ην ινγηζκηθφ Γηαρείξηζεο Αηηήζεσλ γηα Διεγθηέο
Γφκεζεο. Η δηαζχλδεζε αθνξά ζηε δπλαηφηεηα ππνβνιήο αηηήκαηνο γηα
έιεγρν δφκεζεο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο «e-Άδεηεο» ζε πξάμεηο πνπ έρνπλ
εθδνζεί ειεθηξνληθά, αληιψληαο ηα θαηαρσξηζκέλα ζηνηρεία θαη κειέηεο
θαη παξέρνληαο άκεζε πξφζβαζε ζε απηά ησλ αξκνδίσλ ΤΓΟΜ, ΣΔΓΚ,
θαζψο θαη ησλ Διεγθηψλ Γφκεζεο πνπ έρνπλ απνδερηεί ηνλ έιεγρν.

Σφνδεςη e-Άδειεσ
με Ελεγκτζσ Δόμηςησ

Γηα ηελ ππνβνιή θαη παξαθνινχζεζε αηηήκαηνο γηα Δ.Γ. κέζσ ηνπ «eΆδεηεο» δείηε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο.
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Αζθάιεηα – Πξνζσπηθά Γεδνκέλα

1.
Η πξφζβαζε ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα γηα ηελ Ηιεθηξνληθή
Τπνβνιή θαη Έθδνζε Αδεηψλ ζχκθσλα κε ην Πιαίζην Παξνρήο Τπεξεζηψλ
Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζε θξππηνγξαθεκέλε θαη αζθαιή ζχλδεζε.
Γηα ηελ πξφζβαζε ζηα αλσηέξσ ζπζηήκαηα απαηηείηαη ε ρνξήγεζε απφ ηνλ
δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο θσδηθνχ ρξήζηε θαη θσδηθνχ πξφζβαζεο, νη
νπνίνη είλαη πξνζσπηθνί θαη ρνξεγνχληαη κφλν ζε εμνπζηνδνηεκέλνπο
ρξήζηεο. Σν δεχγνο θσδηθνχ ρξήζηε θαη θσδηθνχ πξφζβαζεο πνπ
ρνξεγείηαη ζε θάζε ρξήζηε είλαη κνλαδηθφ θαη ζπλδέεηαη καδί ηνπ
κνλνζήκαληα. Ο εμνπζηνδνηεκέλνο ρξήζηεο, νθείιεη λα ηεξεί ηελ
κπζηηθφηεηα ησλ θσδηθψλ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε θαηαρψξεζε,
κεηαβνιή θαη δηαγξαθή δεδνκέλσλ πνπ δηελεξγείηαη κε ηνπο θσδηθνχο πνπ
ηνπ έρνπλ ρνξεγεζεί. Κάζε κεηαβνιή γλσζηνπνηείηαη κε απηφκαην ηξφπν
ζηηο Αξκφδηεο Τπεξεζίεο θαη ζηνλ Γηαρεηξηζηή ηεο Αίηεζεο.
2.
Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαηαγξάθεη ηηο ελέξγεηεο θαη ηνλ ρξφλν
πνπ ηηο πξαγκαηνπνηεί ν εμνπζηνδνηεκέλνο ρξήζηεο. Η ηήξεζε ησλ
δεδνκέλσλ απηψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα ηελ
πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ
επηθνηλσληψλ. Σα αξρεία θαηαγξαθήο ελεξγεηψλ θαη γεγνλφησλ
δηαηεξνχληαη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ πεξίπησζε αλαδξνκήο
ζε ελέξγεηεο ηνπ παξειζφληνο.
3.
Δθηφο ησλ αλσηέξσ αλαιπηηθψλ θαηαγξαθψλ ησλ ελεξγεηψλ, ην
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαηαγξάθεη θαη πξνβάιεη ζηνπο αξκφδηνπο
(κεραληθνχο, πνιίηεο θαη ππαιιήινπο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ) ηα
απαξαίηεηα δεδνκέλα γηα ηελ ηρλειαζηκφηεηα δηαθφξσλ δηαθξηηψλ
ελεξγεηψλ, φπσο ε ππνβνιή αηηήζεσλ, ε έγθξηζε ή απφξξηςή ηνπο, ε
δηαηχπσζε παξαηεξήζεσλ θαη ε επηζηξνθή ησλ αηηήζεσλ γηα ζπκπιήξσζε
ή δηφξζσζε.
4.
Ο πάξνρνο ηνπ πιεξνθνξηθνχ ζπζηήκαηνο αλαζηέιιεη άκεζα ηελ
πξφζβαζε ζε πηζηνπνηεκέλν ρξήζηε, εθφζνλ δηαπηζηψζεη ζηνηρεία
εηζαγσγήο παξά ηα νξηδφκελα ζην λφκν θαη ζηελ παξνχζα απφθαζε ή
κεηαβνιή δεδνκέλσλ. Σν πφξηζκα θνηλνπνηείηαη ζην ΤΠΔΝ θαη ζηα αξκφδηα
Πεηζαξρηθά Όξγαλα γηα πεξαηηέξσ ελέξγεηεο.
5.
Κάζε δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα εθνδηαζηεί κε θσδηθφ
πξφζβαζεο ζηελ ππεξεζία MyTEE πνπ παξέρεηαη δσξεάλ ζε φινπο ηνπο
δηθαηνχρνπο. Ο ζπλαιιαζζφκελνο πξέπεη λα εηζάγεη ην φλνκα ρξήζηε θαη
ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο κφιηο ηνπ δεηεζεί απφ ην Σ.Δ.Δ., ζχκθσλα κε ηελ
ζειίδα πνπ αθνινπζεί.
Γηα ηελ απφθηεζε απηνχ ηνπ θσδηθνχ πξέπεη λα ππνβιεζεί αίηεζε ζην
Σ.Δ.Δ. ε νπνία βξίζθεηαη ζηελ ζειίδα:
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE
Οη θσδηθνί είλαη απζηεξά πξνζσπηθνί θαη πξέπεη λα θπιάζζνληαη ζχκθσλα
κε ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο, ελψ παξέρεηαη επίζεο ε δπλαηφηεηα ζπρλήο
αιιαγήο ηνπο απφ ηνλ ίδην ηνλ ρξήζηε.
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Κάζε δηθαηνχρνο κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε απζηεξά ζε πιεξνθνξίεο θαη
αηηήζεηο πνπ είηε έρεη ππνβάιεη ν ίδηνο είηε έρεη δεισζεί απφ θάπνηνλ άιινλ
φηη ζπκκεηέρεη ζηελ Οκάδα Έξγνπ.
Η επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ ππνινγηζηή ηνπ δηαρεηξηζηή θαη ηεο Τ.ΓΟΜ.
γίλεηαη ζε ζπλζήθεο πςειήο θξππηνγξάθεζεο κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία
ησλ δεδνκέλσλ θαηά ηελ κεηαθνξά ηνπο, είηε απφ αλάγλσζε, είηε, αθφκα
πεξηζζφηεξν, απφ αιινίσζή ηνπο.
Σα ζηειέρε ηνπ Σ.Δ.Δ. πνπ ζα ππνζηεξίδνπλ ηε δηαδηθαζία ππφθεηληαη ζηνπο
πεξηνξηζκνχο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηνπ απνξξήηνπ
ησλ ηειεπηθνηλσληψλ.
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Πιεξνθνξίεο - Σερληθή Τπνζηήξημε

TEE
Γ/λζε Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο
Σκήκα Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο
http://www.tee.gr
HELPDESK
E-mail: e-adeies@central.tee.gr
Σειέθσλν: 210 3291235 (ψξεο 9:00-15:00)
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