Εγχειρίδιο Χριςθσ v. 1.0

Οδηγίεσ χρήςησ τησ εφαρμογήσ
Διαχείριςησ αιτήςεων εγγραφήσ ςτο Μητρϊο Ελεγκτϊν Δόμηςησ

1. Ειςαγωγή
φμφωνα με το ν. 4030/2011 (ΦΕΚ Α' 249), όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε από το
άρκρο 156 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α' 94) και τον ν. 4495/2017 (ΦΕΚ Α’167) και
εξειδικεφτθκε με τθν ΤΑ Αρικμ. ΤΠΕΝ/ΔΕΕΔΠ/54336/486 (ΦΕΚ Β’ 3584), οι ζλεγχοι
ορκισ εφαρμογισ, για κάκε ζργο με ζναρξθ εργαςιϊν μετά τθν 1.3.2012,
διενεργοφνται από Ελεγκτζσ Δόμθςθσ οι οποίοι επιλζγονται από ειδικό Ηλεκτρονικό
Μθτρϊο Ελεγκτϊν Δόμθςθσ το οποίο καταρτίηεται και τθρείται ςτο Τπουργείο
Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, με τθ μορφι θλεκτρονικισ βάςθσ δεδομζνων, όπου
εγγράφονται με αφξοντα Αρικμό Μθτρϊου.
Οι αιτιςεισ για εγγραφι ςτο Μθτρϊο Ελεγκτϊν Δόμθςθσ κακϊσ και τα απαιτοφμενα
δικαιολογθτικά υποβάλλονται θλεκτρονικά μζςω τθσ εφαρμογισ Διαχείριςθσ
αιτιςεων εγγραφισ ςτο Μθτρϊο Ελεγκτϊν Δόμθςθσ. Η παρακολοφκθςθ τθσ
πορείασ τθσ αίτθςθσ διενεργείται θλεκτρονικά μζςω τθσ εφαρμογισ.
τθ ςυνζχεια περιγράφεται θ διαδικαςία πρόςβαςθσ και χριςθσ του θλεκτρονικοφ
ςυςτιματοσ για τθν υποβολι αίτθςθσ.
2. Διαδικαςία πρόςβαςησ ςτο ςφςτημα
Η δικτυακι ςελίδα για τθν πρόςβαςθ ςτθν εφαρμογι Διαχείριςθσ αιτιςεων
εγγραφισ ςτο Μθτρϊο Ελεγκτϊν Δόμθςθσ είναι θ εξισ:
https://portal.tee.gr/ypeka/ed/pages/app/ed_aitisi.jspx
Για τθν είςοδο ςτθ ςελίδα απαιτείται θ χριςθ του κωδικοφ πρόςβαςθσ του
υποψιφιου ςτισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ ΣΕΕ.
ε περίπτωςθ που ο ενδιαφερόμενοσ δεν ζχει κωδικό πρόςβαςθσ, τότε μπορεί να
τον αποκτιςει ακολουκϊντασ τθ διαδικαςία που περιγράφεται ςτθν ιςτοςελίδα:
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE
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3. Χρήςη του ςυςτήματοσ
Με τθν είςοδο ςτο ςφςτθμα γίνεται ταυτοποίθςθ του χριςτθ.

Με τθν επιλογι “Αιτήςεισ Ελεγκτϊν Δόμηςησ” εμφανίηεται θ οκόνθ διαχείριςθσ
των αιτιςεων. Σα ατομικά ςτοιχεία του χριςτθ καταχωρίηονται αυτόματα.

Με τθν επιλογι “Νζα αίτηςη” δθμιουργείται αίτθςθ προσ ςυμπλιρωςθ. Ο
ενδιαφερόμενοσ δεν μπορεί να υποβάλει άλλθ αίτθςθ, παρά μόνο εάν θ
προθγοφμενθ αίτθςθ ζχει απορριφκεί/ακυρωκεί.
υμπλθρϊνονται με ακρίβεια τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του υποψθφίου (τθλζφωνα,
e-mail), για χριςθ τόςο κατά τον ζλεγχο τθσ αίτθςθσ εγγραφισ ςτο Μθτρϊο
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Ελεγκτϊν Δόμθςθσ όςο και μετά τθν εγγραφι, κατά τθ διαδικαςία ελζγχων ςε
περίπτωςθ κλιρωςθσ.
το πεδίο “Περιφερειακή Ενότητα Δραςτηριότητασ” επιλζγεται θ Περιφερειακι
Ενότθτα ςτθν οποία ο μθχανικόσ ζχει τθν επαγγελματικι του ζδρα. ε περίπτωςθ
που ο μθχανικόσ δραςτθριοποιείται επαγγελματικά διατθρϊντασ ζδρα ςε
περιςςότερεσ από μια περιοχζσ υποχρεοφται να δθλϊςει ςε ποια από αυτζσ
επικυμεί να διενεργεί ελζγχουσ.

το πεδίο “Μζθοδοσ πιςτοποίηςησ εμπειρίασ” επιλζγεται ο επικυμθτόσ τρόποσ
διαπίςτωςθσ τθσ εμπειρίασ. Προκειμζνου να απλοποιθκεί και να επιταχυνκεί θ
διαδικαςία του τυπικοφ ελζγχου των αιτιςεων προςφζρονται οι παρακάτω
εναλλακτικοί τρόποι πιςτοποίθςθσ τθσ απαιτοφμενθσ εμπειρίασ:
 Να λθφκεί θ εμπειρία από τα ςτοιχεία Μθτρϊου του ΣΕΕ
Η υπθρεςία κα πιςτοποιιςει αυτόματα τθν εμπειρία από τα ςτοιχεία που τθροφνται
ςτα Μθτρϊα του ΣΕΕ.
 Θα ανεβάςω ψθφιοποιθμζνα αρχεία (με δικαιολογθτικά εμπειρίασ)
τθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ δεν επικυμεί να πιςτοποιιςει τθν εμπειρία του
με τθν προθγοφμενθ διαδικαςία, κατακζτει θλεκτρονικά ψθφιοποιθμζνα αρχεία με
αποδεικτικά εμπειρίασ, τα οποία εξετάηονται από τον διαχειριςτι.

Σο αντικείμενο ελζγχου ανά κατθγορία και το είδοσ εργαςιϊν προςδιορίηεται
αντίςτοιχα με τα επαγγελματικά δικαιϊματα εκπόνθςθσ μελετϊν και διενζργειασ
επιβλζψεων των μθχανικϊν ελεγκτϊν δόμθςθσ, κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ.
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: ε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ διακζτει επαγγελματικά
δικαιϊματα και για τα δφο είδθ ελζγχων αλλά επικυμεί να διενεργεί ελζγχουσ μόνο
του ενόσ είδουσ, υποχρεοφται να το δθλϊςει, επιςυνάπτοντασ ΤΔ ςτα Αρχεία τθσ
αίτθςθσ τφπου “Άλλο ζγγραφο”, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία Προςκικθσ
ψθφιοποιθμζνων αρχείων.
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το πεδίο "Παρατηρήςεισ” μπορεί να ςυμπλθρωκεί οποιοδιποτε ςτοιχείο κεωρεί ο
αιτϊν ότι μπορεί να κεωρθκεί χριςιμο ςτον διαχειριςτι.
Σο πεδίο “Πληροφορίεσ ελζγχου αίτηςησ” ςυμπλθρϊνεται από τον διαχειριςτι,
εφόςον προκφψουν τυχόν παρατθριςεισ κατά τθν επεξεργαςία τθσ αίτθςθσ
προκειμζνου ο αιτϊν να προβεί ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ.
4. Προςθήκη ψηφιοποιημζνων αρχείων
Για να μπορεί μια αίτθςθ να υποβλθκεί οριςτικά ο υποψιφιοσ πρζπει να υποβάλει
ςε ψθφιακι μορφι τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
 Φωτοαντίγραφο του δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι διαβατθρίου
 Τπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α'75) με τθν οποία
υπευκφνωσ δθλϊνει ότι:
i.

δεν ζχει καταδικαςκεί για κακοφργθμα, όπωσ και ςε οποιαδιποτε ποινι
για κλοπι, υπεξαίρεςθ (κοινι ι ςτθν υπθρεςία), απάτθ, εκβίαςθ,
πλαςτογραφία, καταπίεςθ, δωροδοκία, απιςτία ςχετικι με τθν υπθρεςία,
παράβαςθ κακικοντοσ, κακϊσ και για οποιοδιποτε ζγκλθμα κατά τθσ
γενετιςιασ ελευκερίασ ι οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ
ηωισ,

ii.

δεν είναι δθμόςιοσ υπάλλθλοσ ι υπάλλθλοσ Ν.Π.Δ.Δ. ι υπάλλθλοσ ςτον
ευρφτερο δθμόςιο τομζα με ςχζςθ δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου,

iii.

κα ενθμερϊνει άμεςα (εντόσ 10 θμερϊν) τθν αρμόδια Τπθρεςία του
ΤΠΕΝ ςε περίπτωςθ που δεν ςυντρζχουν πλζον οι προχποκζςεισ
ςυμμετοχισ ςτο Μθτρϊο Ελεγκτϊν Δόμθςθσ,

iv.

θ ςυμμετοχι του ςτον κατάλογο των Ελεγκτϊν δόμθςθσ παρζχει
αυτοδίκαια το δικαίωμα γνωςτοποίθςθσ των ςτοιχείων επικοινωνίασ του
για τουσ ςκοποφσ του ελζγχου,

v.

αποδζχεται τθ χριςθ, ςτατιςτικι επεξεργαςία και κοινοποίθςθ ςτοιχείων
ςχετικϊν με τουσ ελζγχουσ που ζχει προβεί, με τθν επιφφλαξθ τθσ
προςταςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων, τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ
και των εμπορικά ευαίςκθτων πλθροφοριϊν.

τθν περίπτωςθ που ζχει επιλεγεί ωσ Μζκοδοσ πιςτοποίθςθσ εμπειρίασ θ επιλογι
”Θα ανεβάςω ψθφιοποιθμζνα αρχεία (με δικαιολογθτικά εμπειρίασ)” απαιτείται θ
ειςαγωγι αρχείων με αποδείξεισ για τθν απαιτοφμενθ εμπειρία.
Η εφαρμογι υποςτθρίηει τθν ειςαγωγι αρχείων με μζγεκοσ μζχρι 2ΜΒ, ςυνολικοφ
αρικμοφ μζχρι 10 και ςυνολικοφ μεγζκουσ μζχρι 20ΜΒ. Η προτεινόμενθ μορφι του
αρχείου είναι κατά ςειρά προτίμθςθσ ςε PDF, multipage TIFF, JPEG, GIF. Για λόγουσ
ταχφτθτασ και εξοικονόμθςθσ πόρων, ςυςτινεται ςτον αιτοφντα να χρθςιμοποιιςει
μζκοδο ψθφιοποίθςθσ που να παράγει κατά το δυνατό μικρότερα αρχεία.
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Η ειςαγωγι αρχείων γίνεται με τθν χριςθ του εικονιδίου
επόμενθ οκόνθ:

, οπότε εμφανίηεται θ

Επιλζγεται ο τφποσ του αρχείου - δικαιολογθτικοφ και αναηθτείται το αρχείο από
τον προςωπικό Η/Τ. τθ ςυνζχεια με το πλικτρο “Τποβολι Αρχείου” το αρχείο
επιςυνάπτεται ςτθν αίτθςθ. Ανάλογα με το μζγεκοσ του αρχείου και τθν ταχφτθτα
του δικτφου, θ διαδικαςία αυτι ενδεχομζνωσ απαιτιςει κάποιο χρόνο. Ο χριςτθσ
πρζπει να περιμζνει μζχρι να εμφανιςτεί το μινυμα “Επιτυχθμζνθ υποβολι
αρχείου” ςτθν κορυφι τθσ οκόνθσ. τθ ςυνζχεια επαναλαμβάνεται θ διαδικαςία με
το επόμενο αρχείο - δικαιολογθτικό και ςτο τζλοσ ο χριςτθσ επιςτρζφει ςτθν αίτθςθ
με το πλικτρο “Επιςτροφι”.

Η εμφάνιςθ για επιςκόπθςθ ενόσ ιδθ αποκθκευμζνου αρχείου γίνεται με τθν
επιλογι του αρχείου και τθ χριςθ του πλικτρου

5. υνζχιςη και ολοκλήρωςη τησ διαδικαςίασ
το πεδίο “Κατάςταςη τησ αίτηςησ” φαίνεται θ πορεία τθσ αίτθςθσ.
Η αίτθςθ υποβάλλεται οριςτικά με τθ χριςθ του πλικτρου “Τποβολι αίτθςθσ”.
Εφόςον θ αίτθςθ είναι πλιρθσ, περνάει ςε κατάςταςθ “Τποβλήθηκε”.
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τθ ςυνζχεια ο διαχειριςτισ εξετάηει τα δικαιολογθτικά και τα ςτοιχεία εμπειρίασ.
ε περίπτωςθ ορκότθτασ θ αίτθςθ προωκείται ςτθν κατάςταςθ “Πλήρησ αίτηςη”.
ε αντίκετθ περίπτωςθ θ αίτθςθ περνάει ςτθν κατάςταςθ “Αίτηςη με εκκρεμότητα”
με παρατθριςεισ ςτο πεδίο “Πλθροφορίεσ ελζγχου αίτθςθσ”. το ςτάδιο αυτό ο
χριςτθσ δφναται να τροποποιιςει τα ςτοιχεία και αρχεία τθσ αίτθςθσ ςφμφωνα με
τισ υποδείξεισ του διαχειριςτι και να επανυποβάλει τθν αίτθςθ. Εφόςον
διαπιςτωκεί από τον διαχειριςτι θ ορκότθτα τθσ αίτθςθσ, προωκείται ςτθν
κατάςταςθ “Πλήρησ αίτηςη”.
Ο διαχειριςτισ εφαρμόηει τα προβλεπόμενα κριτιρια για κατάταξθ ςε Κατθγορία
που αντιςτοιχεί ςτα ζτθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, ςφμφωνα με το αρκ. 12 του Ν.
4030/2011 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, και θ αίτθςθ προωκείται ςε
κατάςταςθ “Εγκρίθηκε”.
Η αίτθςθ προωκείται ςε κατάςταςθ “Ενςωματϊθηκε ςτο Μητρϊο Ελεγκτϊν” με
τθν εγγραφι του αιτοφντα ςτο Μθτρϊο Ελεγκτϊν Δόμθςθσ, θ οποία γίνεται ανά
τακτά χρονικά διαςτιματα.
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