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1. Εισαγωγή 

Το σύστημα διαχείρισης αιτήσεων για Ελεγκτές Δόμησης αναβαθμίστηκε προκειμένου να 

διασυνδεθεί με το σύστημα έκδοσης Οικοδομικών Αδειών «e-Άδειες». Η διασύνδεση 

αφορά στη δυνατότητα υποβολής αιτήματος για έλεγχο δόμησης μέσω του συστήματος «e-

Άδειες» σε πράξεις που έχουν εκδοθεί ηλεκτρονικά, αντλώντας τα καταχωρισμένα στοιχεία 

και μελέτες και παρέχοντας άμεση πρόσβαση σε αυτά των αρμοδίων ΥΔΟΜ, ΤΕΔΚ, καθώς 

και των Ελεγκτών Δόμησης που έχουν αποδεχτεί τον έλεγχο.  

Η διασύνδεση των δύο συστημάτων παρέχεται μόνο όταν το αίτημα υποβληθεί από το 

σύστημα «e-Άδειες». Ως εκ τούτου, αιτήματα για έλεγχο δόμησης σε Οικοδομικές άδειες 

που έχουν εκδοθεί ηλεκτρονικά ή σε έντυπες άδειες που έχουν αναθεωρηθεί ή 

ενημερωθεί ηλεκτρονικά υποβάλλονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από το σύστημα «e-Άδειες». Σε 

περίπτωση που υποβληθεί αίτημα από το σύστημα Ελεγκτών Δόμησης, οι αρμόδιες 

Υπηρεσίες οφείλουν να απορρίψουν το αίτημα.  
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που το αίτημα δεν είναι εφικτό να υποβληθεί από το 

“e-Άδειες”, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια ΥΔΟΜ, το αίτημα δύναται να υποβληθεί 

απευθείας από το σύστημα διαχείρισης αιτήσεων για Ελεγκτές Δόμησης.  

 

2. Βασική Διάρθρωση 

Η δομή του λογισμικού είναι για λόγους ευκολίας ίδια για κάθε ρόλο και η διαφορά 

περιορίζεται στις διαθέσιμες επιλογές ενεργειών. 
 

Μετά την εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης του επιβλέποντος μηχανικού εμφανίζεται η 

αρχική σελίδα με την επιλογή «Οι αιτήσεις μου». 

Στην περίπτωση του ελεγκτή δόμησης η αρχική σελίδα διαθέτει επιπλέον την επιλογή «Οι 

έλεγχοί μου».  
 

 
 

 

Επιλέγοντας «Οι αιτήσεις μου» ή «Οι έλεγχοί μου» εμφανίζεται πίνακας με το σύνολο των 

καταχωρισμένων αιτήσεων, ανεξαρτήτως κατάστασης, που έχει υποβάλει ως επιβλέπων ή 

που έχει επιλεγεί ως Ελεγκτής Δόμησης. 
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3. Διαχείριση αιτήσεων (Επιβλέποντες Μηχανικοί / Ελεγκτές Δόμησης) 

Η αρχική οθόνη διαχείρισης των αιτήσεων περιέχει τις εξής περιοχές λειτουργικότητας: 

 Περιοχή ενεργειών  

 Περιοχή κριτηρίων αναζήτησης  

 Περιοχή καταλόγου αιτήσεων 

 Περιοχή περίληψης αίτησης 
 

 
 

Κάθε αίτηση αποτελεί μια γραμμή στον πίνακα. Οι στήλες του πίνακα περιλαμβάνουν τα 

εξής στοιχεία: 

 Αύξων αριθμός αίτησης 
 Αριθμός Αδείας/ΑΔΑ  
 Διεύθυνση έργου 
 Κατάσταση Αίτησης 
 Αρμόδια ΥΔΟΜ 
 Αποτέλεσμα ελέγχου (εφόσον έχει ολοκληρωθεί) 

 
 

 

Περιοχή επιλογών 
ενεργειών 

Περιοχή κριτηρίων 

αναζήτησης 

Περιοχή καταλόγου 

αιτήσεων Περιοχή περίληψης 

αίτησης 
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Για ευκολότερη διαχείριση των αιτήσεων, ο πίνακας παρέχει πλέον τη δυνατότητα 

ταξινόμησης με βάση την «Ημερομηνία τελευταίας αλλαγής κατάστασης».  
 

Η αναζήτηση μίας αίτησης μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας κριτήρια, όπως Αριθμός 

αίτησης, Αριθμός Πράξης, Κατάσταση αίτησης, Αποτέλεσμα ελέγχου. 

Αφού επιλεγεί η επιθυμητή αίτηση, τα πλήρη στοιχεία της εμφανίζονται με χρήση του 

πλήκτρου  «Προβολή Λεπτομερειών», ενώ η αναφορά της αίτησης παρέχεται με το 

πλήκτρο  «Εκτύπωση Αίτησης (pdf)». 
 

Στην οθόνη λεπτομερειών προβάλλονται αριστερά τα στοιχεία της αίτησης και δεξιά οι 

κύριοι του έργου, οι επιλεγέντες Ελεγκτές Δόμησης, το πόρισμα και χρονολογικός 

κατάλογος των ενεργειών της αίτησης (εγκρίσεις, απορρίψεις, κληρώσεις κλπ).  

Οι αιτήσεις που έχουν εισαχθεί μέσω του «e-Άδειες» διακρίνονται από την εμφάνιση των 

στοιχείων της Πράξης από την οποία υποβλήθηκε το αίτημα. Μετά την αποδοχή των 

Ελεγκτών Δόμησης παρέχουν πρόσβαση στις μελέτες της αδείας και όλων των 

προγενέστερων συσχετιζόμενων ηλεκτρονικών πράξεων.  

 

 
 

 

 
Με επιλογή της κόκκινης τελείας (όπου αυτή 
εμφανίζεται) δίνεται ανάλυση δεδομένων  
για το αντίστοιχο στοιχείο της αίτησης.  
Ειδικότερα, δίνονται τα στοιχεία 
επικοινωνίας του Ελεγκτή Δόμησης, του 
Επιβλέποντος Μηχανικού και τυχόν Σχόλια 
που συνοδεύουν κάθε υποβολή της αίτησης.  
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Με το εικονίδιο  γίνεται επιστροφή στην προηγούμενη εικόνα διαχείρισης των αιτήσεων. 

 

4. Καταστάσεις αίτησης 

Όλες οι πιθανές καταστάσεις της αίτησης περιγράφονται συγκεντρωτικά στον πίνακα: 

Α/Α Κατάσταση Υποχρεωτική 

1.  Νέα (Υπό Δημιουργία): αποτελεί ιδιωτικό έγγραφο του 

επιβλέποντα μηχανικού. Προκειμένου να ενεργοποιηθεί η 

διαδικασία για έλεγχο απαιτείται η υποβολή προς Υ. Δομ.  

Ναι 

2.  Νέα (Έλεγχος Εγκυρότητας από ΥΔΟΜ): βρίσκεται στη 

διάθεση της Υ.Δομ. Εξουσιοδοτημένα στελέχη της Υ.Δομ. μπορούν 

να την εγκρίνουν (μεταφέρεται στη διάθεση της ΤΕΔΚ) ή να την 

απορρίψουν με σχόλια (επιστρέφει στον επιβλέποντα μηχανικό 

για διόρθωση). 

Ναι 

3.  Νέα (Απαιτείται Διόρθωση - Σχόλια από ΥΔΟΜ): έχει επιστραφεί 

στον επιβλέποντα μηχανικό για διόρθωση από την Υ.Δομ.  

Mετά την τροποποίηση απαιτείται ξανά υποβολή προς Υ.Δομ.  

Όχι 

4.  Νέα (Έλεγχος Εγκυρότητας από ΤΕΔΚ): βρίσκεται στην διάθεση 

του ΤΕΔΚ. Εξουσιοδοτημένα στελέχη μπορούν να την εγκρίνουν 

(ακολουθεί κλήρωση ελεγκτών) ή να την απορρίψουν με σχόλια 

(επιστρέφει στον επιβλέποντα μηχανικό για διόρθωση). 

Ναι 

5.  Νέα (Απαιτείται Διόρθωση - Σχόλια από ΤΕΔΚ): έχει επιστραφεί 

στον επιβλέποντα μηχανικό για διόρθωση από το ΤΕΔΚ. Mετά την 

τροποποίηση απαιτείται υποβολή προς ΤΕΔΚ. 

Όχι 

6.  Σε εξέλιξη (Αναμονή για κλήρωση): έχει εγκριθεί από το ΤΕΔΚ και 

αναμένεται κλήρωση ελεγκτών σε σύντομο χρονικό διάστημα . 

Ναι 

7.  Σε εξέλιξη (Αναμονή αποδοχής ελεγκτών): κληρώθηκαν  ελεγκτές 

δόμησης και αναμένεται να αποδεχτούν ή να απορρίψουν την 

κλήρωση. 

Ναι 

8.  Σε εξέλιξη (Αναμονή απόφασης ΕΔ): αποδέχτηκαν όλοι οι 

ελεγκτές δόμησης τον ορισμό τους. Αναμένεται το πόρισμα και ο 

χαρακτηρισμός του αποτελέσματος για να ολοκληρωθεί η αίτηση. 

Ναι 

9.  Ολοκληρώθηκε: έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος και το πόρισμα είναι 

διαθέσιμο σε όλους (επιβλέποντα, Υ.Δομ., ΤΕΔΚ)  

Ναι 

10.  Ακυρώθηκε: Άκυρη αίτηση. Η ενέργεια αυτή υλοποιείται από το 

ΤΕΔΚ. 

Όχι 

Πίνακας 1 - Καταστάσεις Αίτησης 

 

Στη στήλη «Υποχρεωτική» καταγράφονται τα στάδια από τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να 

περάσει διαδοχικά μια αίτηση ώστε να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία ελέγχου 

δόμησης. Όλες οι αιτήσεις ξεκινάνε από την κατάσταση 1 και οφείλουν να καταλήξουν στην 

κατάσταση 9 ή 10 του Πίνακα 1. 
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5. Εισαγωγή νέας αίτησης - διόρθωση υπάρχουσας 

Με την επιλογή   εισάγουμε νέα αίτηση. Ως πρώτη ενέργεια απαιτείται η 

χωροθέτηση του έργου, η οποία γίνεται μέσω της διαδοχικής επιλογής Περιφέρειας -> 

Περιφερειακής Ενότητας -> Δήμου -> Αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης (Υ. Δομ.).  

 

 
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα παραπάνω στοιχεία δεν είναι εφικτό να αλλάξουν σε επόμενο βήμα της 

αίτησης. Εάν ο Επιβλέπων Μηχανικός διαπιστώσει λάθος στα στοιχεία αυτά και η αίτηση 

δεν έχει υποβληθεί, καταχωρεί νέα αίτηση.  

 

Με τη χρήση του εικονιδίου «Εισαγωγή & Επεξεργασία Αίτησης» εμφανίζεται η οθόνη 

συμπλήρωσης της αίτησης, η οποία αριστερά έχει τα στοιχεία της αίτησης και δεξιά τα 

στοιχεία των κυρίων του έργου. 
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Η επιλογή κατηγορίας, είδους έργου και σταδίου ελέγχου γίνεται μέσω του πλήκτρου 

 «Ενημέρωση Κατηγορίας/Είδους έργου/Σταδίου Ελέγχου» και της επόμενης 

αναδυόμενης οθόνης. 
 

 
 

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη συμπλήρωση των πεδίων «Επιφάνεια προς έλεγχο» και 

«Συνολική επιφάνεια αδείας». Οι επιφάνειες των παραπάνω πεδίων ταυτίζονται στις 

περιπτώσεις ολικού ελέγχου και διαφοροποιούνται στους τμηματικούς ελέγχους. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ως «Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης σταδίου» πρέπει να επιλεγεί 

ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης τoυλάχιστον κατά 10 

ημέρες. 

 

Η οριστικοποίηση των καταχωρισμένων στοιχείων γίνεται με την επιλογή του εικονιδίου 

. Το εικονίδιο ακυρώνει κάθε μεταβολή. 

Με την επιλογή  ενημερώνονται τα στοιχεία υπάρχουσας 

αίτησης, όσο βρίσκεται σε κατάσταση «Νέα (Υπό Δημιουργία)».  

 

Για την προώθηση της αίτησης στην αρμόδια Υ.Δομ. γίνεται χρήση του εικονιδίου

. Κατά την υποβολή παρέχεται η δυνατότητα καταγραφής 

σχολίων προς την Υπηρεσία μέσω αναδυόμενης οθόνης επιλογής. 
 

 
 

Σε περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από το σύστημα «e-Άδειες» εμφανίζεται 

αυτόματα στο σύστημα διαχείρισης αιτήσεων για Ελεγκτές Δόμησης σε κατάσταση «Νέα 
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(Έλεγχος Εγκυρότητας από ΥΔΟΜ)». Η παρακολούθηση της αίτησης γίνεται και από τα 

δύο συστήματα. Τυχόν απαιτούμενες διορθώσεις και επανυποβολή της αίτησης 

υλοποιούνται μόνο από το σύστημα διαχείρισης αιτήσεων για Ελεγκτές Δόμησης. 

 

Μετά την υποβολή της αίτησης, η τροποποίηση των στοιχείων είναι εφικτή από τον 

επιβλέποντα μηχανικό μόνο εάν επιστραφεί από την Υ.Δομ. ή το ΤΕΔΚ με παρατηρήσεις για 

διόρθωση, οπότε βρίσκεται σε κατάσταση «Νέα (Απαιτείται Διόρθωση - Σχόλια από 

ΥΔΟΜ)» ή «Νέα (Απαιτείται Διόρθωση - Σχόλια από ΤΕΔΚ)». 
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα σχόλια και οι οδηγίες για διόρθωση που διατυπώνουν οι Υ.Δομ. και τα 

ΤΕΔΚ εμφανίζονται στη στήλη «Σχόλια» του πίνακα «Ενέργειες Αίτησης». 

 

Με την αποδοχή της αίτησης από την Υ.Δομ. γίνεται αυτόματα η διαβίβαση στο ΤΕΔΚ, χωρίς 

να απαιτείται κάποια ενέργεια από τον μηχανικό. Η ενέργεια   

προβλέπεται μόνο στην περίπτωση που απαιτηθούν διορθώσεις από τον μηχανικό και η 

αίτηση έχει επιστρέψει για σε κατάσταση «Νέα (Απαιτείται Διόρθωση - Σχόλια από ΤΕΔΚ)». 

Με την αποδοχή της αίτησης από το ΤΕΔΚ ενεργοποιείται  η διαδικασία κλήρωσης Ελεγκτών 

Δόμησης. 

 

6. Ενέργειες Ελεγκτών Δόμησης 

Ο Ελεγκτής Δόμησης ενημερώνεται για την κλήρωσή του σε έλεγχο δόμησης μέσω 

αυτοματοποιημένου e-mail και μέσω της εφαρμογής. Υποχρεούται εντός 2 εργάσιμες 

ημερών να αποδεχθεί ή να απορρίψει τον έλεγχο κάνοντας χρήση των εικονιδίων 

 και  από την κύρια οθόνη διαχείρισης του 

συστήματος. 

 

 
 

Η απόρριψη κλήρωσης μπορεί να είναι δικαιολογημένη ή αδικαιολόγητη. Στην πρώτη 

περίπτωση απαιτείται η εισαγωγή αντίστοιχου αρχείου ως δικαιολογητικό. Κάθε ενέργεια 

δύναται να συνοδεύεται από σχόλια. 
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Τη χρονική στιγμή που ο Ελεγκτής Δόμησης απορρίπτει τον ορισμό του σε μια αίτηση, παύει 

να έχει πρόσβαση σε αυτή και του αποστέλλεται αυτοματοποιημένο e-mail με τα βασικά 

στοιχεία για το αρχείο του. 

 

Μετά την αποδοχή των ελεγκτών και την παρέλευση μικρού χρονικού διαστήματος η 

αίτηση προωθείται αυτόματα στην κατάσταση «Σε εξέλιξη (Αναμονή πορίσματος ΕΔ)».  

 

Σε αιτήσεις που έχουν εισαχθεί μέσω του συστήματος «e-Άδειες», οι Ελεγκτές Δόμησης, 

μετά την αποδοχή τους, αποκτούν ηλεκτρονική πρόσβαση στα βασικά στοιχεία της Πράξης 

από την οποία υποβλήθηκε το αίτημα και στις μελέτες που την συνοδεύουν, καθώς στις 

μελέτες όλων των προγενέστερων συσχετιζόμενων ηλεκτρονικών πράξεων. 

 

 
 

Μετά τη διενέργεια του ελέγχου, ο Ελεγκτής Δόμησης επισυνάπτει το πόρισμα. Το 

λογισμικό επιτρέπει την μεταφόρτωση πολλών αρχείων αλλά σωστή πρακτική αποτελεί η 
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εισαγω ενός μόνο αρχείου τύπου pdf. Για την ενέργεια αυτή απαιτείται η επιλογή του 

πλήκτρου . 

  

 
 

Μετά την μεταφόρτωση του αρχείου ο Ελεγκτής Δόμησης υποχρεούται να ολοκληρώσει την 

αίτηση με την επιλογή  

 

Για την ολοκλήρωση της αίτησης, ο Ελεγκτής Δόμησης είναι υποχρεωμένος να χαρακτηρίσει 

την έκβαση της διαδικασίας επιλέγοντας ένα από τα παρακάτω αποτελέσματα ελέγχου: 

 Δεν βρέθηκαν παραβάσεις 

 Έχει παραβάσεις 

 Διαπιστώθηκαν αποκλίσεις (παρ 9. αρ. 6 ν4030) 

 Διαπιστώθηκαν παραβάσεις (χωρίς μεταβ. περιγρ., ΣΔ, ΣΟ) 

 Άρνηση πληρωμής 

 Δεν έγινε αυτοψία  
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Εφόσον πραγματοποιήθηκε αυτοψία, ο Ελεγκτής Δόμησης δηλώνει την ημερομηνία 

αυτοψίας, η οποία πρέπει να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας αποδοχής του 

τελευταίου Ελεγκτή Δόμησης. 

 

Όταν η αίτηση προωθηθεί σε κατάσταση «Ολοκληρώθηκε», το πόρισμα είναι αναγνώσιμο 

από τον επιβλέποντα μηχανικό, την Υ.Δομ. και το ΤΕΔΚ και δεν είναι πλέον εφικτή καμία 

ενέργεια στην αίτηση. Εάν απαιτηθούν διορθώσεις, η δυνατότητα παρέχεται μόνο από το 

αρμόδιο ΤΕΔΚ. 

 


