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ΟΔΗΓΙΕ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΜΑΣΟ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΔΟΜΗΗ
μζςω ςυςτήματοσ «e-Άδειεσ»
Το Σφςτθμα Ζκδοςθσ Οικοδομικϊν Αδειϊν «e-Άδειεσ» αναβακμίςτθκε προκειμζνου να
διαςυνδεκεί με το λογιςμικό διαχείριςθσ αιτιςεων για Ελεγκτζσ Δόμθςθσ. Η διαςφνδεςθ αφορά
ςτθ δυνατότθτα υποβολισ αιτιματοσ για ζλεγχο δόμθςθσ μζςω του ςυςτιματοσ «e-Άδειεσ» ςε
πράξεισ που ζχουν εκδοθεί ηλεκτρονικά, αντλϊντασ τα καταχωριςμζνα ςτοιχεία και μελζτεσ και
παρζχοντασ άμεςθ πρόςβαςθ ςε αυτά των αρμοδίων ΥΔΟΜ, ΤΕΔΚ, κακϊσ και των Ελεγκτϊν
Δόμθςθσ που ζχουν αποδεχτεί τον ζλεγχο.
Η διαςφνδεςθ των δφο ςυςτθμάτων παρζχεται μόνο όταν το αίτθμα υποβλθκεί από το
ςφςτθμα «e-Άδειεσ». Ωσ εκ τοφτου, αιτήματα για ζλεγχο δόμηςησ ςε Οικοδομικζσ άδειεσ που
ζχουν εκδοθεί ηλεκτρονικά ή ςε ζντυπεσ άδειεσ που ζχουν αναθεωρηθεί/ενημερωθεί
ηλεκτρονικά υποβάλλονται ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ από το ςφςτημα «e-Άδειεσ».
Σε περίπτωςθ που υποβλθκεί αίτθμα από το ςφςτθμα Ελεγκτϊν Δόμθςθσ, οι αρμόδιεσ
Υπθρεςίεσ οφείλουν να απορρίψουν το αίτθμα.
ΠΡΟΟΧΗ: Σε εξαιρετικζσ περιπτώςεισ που τεκμηριωμζνα το αίτημα δεν είναι εφικτό να
υποβληθεί από το e-Άδειεσ (π.χ. μη ολοκληρωμζνοσ μεταγενζςτεροσ ζλεγχοσ φορολογικών,
παραίτηςη επιβλζποντα), υποβάλλεται αίτημα απευθείασ από το ςφςτημα διαχείριςησ αιτήςεων
για Ελεγκτζσ Δόμηςησ.

1. ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΜΑΣΟ
Το αίτθμα υποβάλλεται από τον επιβλζποντα μηχανικό του ζργου, όπωσ αυτόσ εμφανίηεται
ςτο ςτζλεχοσ τθσ οικοδομικισ άδειασ, ανεξαρτιτωσ αν ιταν ι όχι ο διαχειριςτισ τθσ ζκδοςθσ τθσ
άδειασ.
Εάν ζχουν εκδοκεί διαδοχικζσ ςυςχετιηόμενεσ πράξεισ, θ ειςαγωγι αιτιματοσ είναι δυνατι
αποκλειςτικά από την τελευταία εκδοθείςα ηλεκτρονική πράξη, θ οποία πρζπει να βρίςκεται ςε
κατάςταςθ «Εκδόκθκε» ι «Σε διακοπι».
ΕΠΙΗΜΑΝΗ: Δεν είναι εφικτή η ειςαγωγή αιτήματοσ εάν υπάρχει ςε εκκρεμότητα αίτηςη για
ζκδοςη μεταγενζςτερησ πράξησ. την περίπτωςη αυτή, θα πρζπει πρώτα να ακυρωθεί, απορριφθεί
ή εκδοθεί η μεταγενζςτερη πράξη και μετά να ειςαχθεί το αίτημα για ζλεγχο δόμηςησ.
Για τθν ειςαγωγι νζασ αίτθςθσ, αφοφ επιλεγεί θ πράξθ, γίνεται χριςθ του εικονιδίου
«Τποβολή νζασ αίτηςησ για Ελεγκτή Δόμηςησ»:

Υποβολι νζασ αίτθςθσ
για Ελεγκτι Δόμθςθσ
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Στθν επόμενθ οκόνθ εμφανίηονται αυτόματα τα ςτοιχεία τθσ πράξθσ. Ο επιβλζπων μθχανικόσ
επιλζγει Κατθγορία, Είδοσ ζργου, Στάδιο Ελζγχου και Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ολοκλιρωςθσ
ςταδίου.

Συμπλιρωςθ
ςτοιχείων

ΕΠΙΗΜΑΝΗ: Ωσ «Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωςησ ςταδίου» πρζπει να επιλεγεί
ημερομηνία μεταγενζςτερη τησ ημερομηνίασ υποβολήσ τησ αίτηςησ τουλάχιςτον κατά 10 ημζρεσ.
Ιδιαίτερη προςοχή απαιτείται ςτθ ςυμπλιρωςθ των πεδίων «Επιφάνεια προσ ζλεγχο» και
«υνολική επιφάνεια αδείασ». Το δεφτερο πεδίο ςυμπλθρϊνεται αυτόματα με βάςθ τα ςτοιχεία
που είχε καταχωρίςει ο διαχειριςτισ τθσ ζκδοςθσ τθσ πράξθσ ςτθν καρτζλα «Δόμθςθ» και είναι
επεξεργάςιμο.
Οι επιφάνειεσ των παραπάνω πεδίων ταυτίηονται ςτισ περιπτϊςεισ ολικοφ ελζγχου και
διαφοροποιοφνται μόνο ςτουσ τμθματικοφσ ελζγχουσ.
Σο αίτημα υποβάλλεται άμεςα, χωρίσ να υπάρχει δυνατότητα προςωρινήσ αποθήκευςησ
για περεταίρω επεξεργαςία, και εμφανίηεται τόςο ςτο ςφςτθμα «e-Άδειεσ» όςο και ςτο ςφςτθμα
Ελεγκτϊν Δόμθςθσ ςε κατάςταςθ «Νζα (Ζλεγχοσ Εγκυρότθτασ από ΥΔΟΜ)». Ενϊ θ παρακολοφκθςθ
τθσ πορείασ του αιτιματοσ είναι εφικτι μζςω και των δφο λογιςμικϊν, το ςφνολο των
πλθροφοριϊν και θ δυνατότθτα οποιαςδιποτε ενζργειασ ςτθν αίτθςθ παρζχεται μόνο μζςω του
ςυςτιματοσ Ελεγκτϊν Δόμθςθσ.
Μετά τθ υποβολι του αιτιματοσ και μζςω του ςυςτιματοσ Ελεγκτϊν Δόμθςθσ, ΥΔΟΜ και
ΤΕΔΚ αποκτοφν πλιρθ πρόςβαςθ ςτα ςτοιχεία και αρχεία τθσ πράξθσ υποβολισ και των
προγενζςτερων ςυςχετιηόμενων θλεκτρονικϊν πράξεων.
Μετά τθν αποδοχι τουσ, οι Ελεγκτζσ Δόμθςθσ προκειμζνου να διενεργιςουν τον ζλεγχο,
ζχουν άμεςθ θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτισ μελζτεσ που ςυνοδεφουν τθν οικοδομικι άδεια, κακϊσ
και ςτισ μελζτεσ όλων των προγενζςτερων ςυςχετιηόμενων θλεκτρονικϊν πράξεων.
ΕΠΙΗΜΑΝΗ: Σο χρονικό διάςτημα μζχρι να ολοκληρωθεί αίτημα για ζλεγχο δόμηςησ το οποίο
υποβλήθηκε από μία πράξη, δεν μπορεί να ειςαχθεί επόμενο αίτημα για Ε.Δ. Ο περιοριςμόσ αυτόσ
δεν ιςχφει ςτην περίπτωςη που το προηγοφμενο αίτημα αφορά τμηματικό ζλεγχο τησ καταςκευήσ.
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2. ΕΠΙΚΟΠΙΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΛΕΓΧΟΤ
Η επιςκόπθςθ τθσ πορείασ του αιτιματοσ ςτο ςφςτθμα «e-Άδειεσ» γίνεται με τθν επιλογι τθσ
ςχετικισ πράξθσ και τθσ ενζργειασ «Προβολι λεπτομερειϊν». Επόμενο βιμα είναι το άνοιγμα τθσ
καρτζλασ «Ζλεγχοι ΕΔ», θ οποία περιλαμβάνει όλα τα αιτιματα που ζχουν υποβλθκεί για τθ
ςυγκεκριμζνθ πράξθ. Αναγράφονται ςτοιχεία όπωσ θ κατάςταςθ του αιτιματοσ, οι κρίςιμεσ
θμερομθνίεσ, και, ςε ολοκλθρωμζνεσ αιτιςεισ, το αποτζλεςμα ελζγχου και το πόριςμα.
Κλθρωκζντεσ Ελεγκτζσ Δόμθςθσ εμφανίηονται ςτο e-Άδειεσ μόνο μετά τθν αποδοχι τουσ. Σο
ςφνολο των ςτοιχείων και επιμζρουσ πληροφοριών τησ πορείασ του αιτήματοσ παρζχονται μζςω
του ςυςτήματοσ Ελεγκτών Δόμηςησ.

Επιλογι
αιτιματοσ

Εάν απαιτθκοφν διορκϊςεισ και το αίτθμα επιςτραφεί με ςχόλια από τθν ΥΔΟΜ ι το ΤΕΔΚ,
η διόρθωςη των ςτοιχείων είναι εφικτή μόνο μζςω του ςυςτήματοσ Ελεγκτών Δόμηςησ.
Για τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ αιτιςεων για Ελεγκτζσ Δόμθςθσ είναι
διακζςιμο αντίςτοιχο manual.
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