Εγχειρίδιο Χριςθσ Στελεχϊν Υ.Δομ.
(Ζκδοςθ 1.2)

1. Ειςαγωγι
Το ςφςτθμα διαχείριςθσ αιτιςεων για Ελεγκτζσ Δόμθςθσ αναβακμίςτθκε προκειμζνου να
διαςυνδεκεί με το ςφςτθμα ζκδοςθσ Οικοδομικϊν Αδειϊν «e-Άδειεσ». Η διαςφνδεςθ
αφορά ςτθ δυνατότθτα υποβολισ αιτιματοσ για ζλεγχο δόμθςθσ μζςω του ςυςτιματοσ «eΆδειεσ» ςε πράξεισ που ζχουν εκδοκεί θλεκτρονικά, 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, αιτιματα για ζλεγχο δόμθςθσ ςε Οικοδομικζσ άδειεσ
που ζχουν εκδοκεί θλεκτρονικά ι ςε ζντυπεσ άδειεσ που ζχουν ανακεωρθκεί ι
ενθμερωκεί θλεκτρονικά υποβάλλονται ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ από το ςφςτθμα «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. μθ ολοκλθρωμζνοσ μεταγενζςτεροσ ζλεγχοσ φορολογικϊν,
παραίτθςθ επιβλζποντα), υποβάλλεται αίτημα απευθείασ από το ςφςτημα διαχείριςησ
αιτήςεων για Ελεγκτζσ Δόμηςησ.

2. Βαςικι Διάρκρωςθ
Η δομι του λογιςμικοφ είναι για λόγουσ ευκολίασ ίδια για κάκε ρόλο και θ διαφορά
περιορίηεται ςτισ διακζςιμεσ επιλογζσ ενεργειϊν.
Μετά τθν ειςαγωγι των κωδικϊν πρόςβαςθσ του ςτελζχουσ τθσ Υ.Δομ. εμφανίηεται θ
Αρχικι Σελίδα.

Με τθν επιλογι «Αιτιςεισ Υ.Δομ.» ακολουκεί θ κφρια ςελίδα διαχείριςθσ των αιτιςεων
ελεγκτϊν δόμθςθσ.
3. Διαχείριςθ αιτιςεων (ςτελζχθ Τ.Δομ.)
Η αρχικι οκόνθ διαχείριςθσ των αιτιςεων περιζχει τισ εξισ περιοχζσ λειτουργικότθτασ:
 Περιοχι ενεργειϊν
 Περιοχι κριτθρίων αναηιτθςθσ
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Περιοχι καταλόγου αιτιςεων
Περιοχι περίλθψθσ αίτθςθσ
Περιοχθ επιλογϊν
ενεργειϊν

Περιοχθ καταλόγου
αιτθςεων

Περιοχθ κριτηρίων
αναζθτηςησ

Περιοχθ περίληψησ
αίτηςησ

Κάκε αίτθςθ αποτελεί μια γραμμι ςτον πίνακα. Οι ςτιλεσ του πίνακα περιλαμβάνουν τα
εξισ ςτοιχεία:
 Αφξων αρικμόσ αίτθςθσ
 Αρικμόσ Αδείασ/ΑΔΑ
 Διεφκυνςθ ζργου
 Κατάςταςθ Αίτθςθσ
 Αρμόδια ΥΔΟΜ
 Αποτζλεςμα ελζγχου (εφόςον ζχει ολοκλθρωκεί)

Για ευκολότερθ διαχείριςθ των αιτιςεων, ο πίνακασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα
ταξινόμθςθσ με βάςθ τθν «Ημερομθνία τελευταίασ αλλαγισ κατάςταςθσ».
Η αναηιτθςθ μίασ αίτθςθσ μπορεί να γίνει χρθςιμοποιϊντασ κριτιρια, όπωσ Αρικμόσ
αίτθςθσ, Αρικμόσ Πράξθσ, Κατάςταςθ αίτθςθσ, Αποτζλεςμα ελζγχου.
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ΕΠΙΗΜΑΝΗ: Κατά τθν αρχικι είςοδο ςτθν οκόνθ διαχείριςθσ, το κριτιριο αναηιτθςθσ
ςτο πεδίο τθσ «Κατάςταςθσ Αίτθςθσ» ζχει τθν τιμι «Νζα (Ζλεγχοσ Εγκυρότθτασ από
ΤΔΟΜ)» ζτςι ϊςτε να φαίνονται ςε πρϊτθ όψθ οι εκκρεμείσ υποκζςεισ για ζλεγχο. τθν
ςυνζχεια ο χριςτθσ μπορεί να επιλζξει οποιεςδιποτε άλλεσ τιμζσ από τα κριτιρια
αναηιτθςθσ.
Αφοφ επιλεγεί θ επικυμθτι αίτθςθ, τα πλιρθ ςτοιχεία τθσ εμφανίηονται με χριςθ του
πλικτρου
πλικτρο

«Προβολι Λεπτομερειϊν», ενϊ θ αναφορά τθσ αίτθςθσ παρζχεται με το
«Εκτφπωςθ Αίτθςθσ (pdf)».

Στθν οκόνθ λεπτομερειϊν προβάλλονται αριςτερά τα ςτοιχεία τθσ αίτθςθσ και δεξιά οι
κφριοι του ζργου, οι επιλεγζντεσ Ελεγκτζσ Δόμθςθσ, το πόριςμα και χρονολογικόσ
κατάλογοσ των ενεργειϊν τθσ αίτθςθσ (εγκρίςεισ, απορρίψεισ, κλθρϊςεισ κλπ).
Οι αιτιςεισ που ζχουν ειςαχκεί μζςω του «e-Άδειεσ» διακρίνονται από τθν εμφάνιςθ των
ςτοιχείων τθσ Πράξθσ από τθν οποία υποβλικθκε το αίτθμα κακϊσ και των μελετϊν τθσ
αδείασ και όλων των προγενζςτερων ςυςχετιηόμενων θλεκτρονικϊν πράξεων.

Με επιλογι τθσ κόκκινθσ τελείασ (όπου αυτι
εμφανίηεται) δίνεται ανάλυςθ δεδομζνων
για το αντίςτοιχο ςτοιχείο τθσ αίτθςθσ.
Ειδικότερα, δίνονται τα ςτοιχεία επικοινωνίασ
του Ελεγκτι Δόμθςθσ, του Επιβλζποντοσ
Μθχανικοφ και τυχόν Σχόλια που ςυνοδεφουν
κάκε υποβολι τθσ αίτθςθσ.
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Με το εικονίδιο

γίνεται επιςτροφι ςτθν προθγοφμενθ εικόνα διαχείριςθσ των αιτιςεων.

4. Καταςτάςεισ αίτθςθσ
Όλεσ οι πικανζσ καταςτάςεισ τθσ αίτθςθσ περιγράφονται ςυγκεντρωτικά ςτον πίνακα:
Α/Α
Κατάςταςθ
1.
Νζα (Τπό Δθμιουργία): αποτελεί ιδιωτικό ζγγραφο του
επιβλζποντα μθχανικοφ. Προκειμζνου να ενεργοποιθκεί θ
διαδικαςία για ζλεγχο απαιτείται θ υποβολι προσ Υ. Δομ.
2.
Νζα (Ζλεγχοσ Εγκυρότθτασ από ΤΔΟΜ): βρίςκεται ςτθ
διάκεςθ τθσ Υ.Δομ. Εξουςιοδοτθμζνα ςτελζχθ τθσ Υ.Δομ. μποροφν
να τθν εγκρίνουν (μεταφζρεται ςτθ διάκεςθ τθσ ΤΕΔΚ) ι να τθν
απορρίψουν με ςχόλια (επιςτρζφει ςτον επιβλζποντα μθχανικό
για διόρκωςθ).
3.
Νζα (Απαιτείται Διόρκωςθ - χόλια από ΤΔΟΜ): ζχει επιςτραφεί
ςτον επιβλζποντα μθχανικό για διόρκωςθ από τθν Υ.Δομ.
Mετά τθν τροποποίθςθ απαιτείται ξανά υποβολι προσ Υ.Δομ.
4.
Νζα (Ζλεγχοσ Εγκυρότθτασ από ΣΕΔΚ): βρίςκεται ςτθν διάκεςθ
του ΤΕΔΚ. Εξουςιοδοτθμζνα ςτελζχθ μποροφν να τθν εγκρίνουν
(ακολουκεί κλιρωςθ ελεγκτϊν) ι να τθν απορρίψουν με ςχόλια
(επιςτρζφει ςτον επιβλζποντα μθχανικό για διόρκωςθ).
5.
Νζα (Απαιτείται Διόρκωςθ - χόλια από ΣΕΔΚ): ζχει επιςτραφεί
ςτον επιβλζποντα μθχανικό για διόρκωςθ από το ΤΕΔΚ. Mετά τθν
τροποποίθςθ απαιτείται υποβολι προσ ΤΕΔΚ.
6.
ε εξζλιξθ (Αναμονι για κλιρωςθ): ζχει εγκρικεί από το ΤΕΔΚ και
αναμζνεται κλιρωςθ ελεγκτϊν ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα .
7.
ε εξζλιξθ (Αναμονι αποδοχισ ελεγκτϊν): κλθρϊκθκαν ελεγκτζσ
δόμθςθσ και αναμζνεται να αποδεχτοφν ι να απορρίψουν τθν
κλιρωςθ.
8.
ε εξζλιξθ (Αναμονι απόφαςθσ ΕΔ): αποδζχτθκαν όλοι οι
ελεγκτζσ δόμθςθσ τον οριςμό τουσ. Αναμζνεται το πόριςμα και ο
χαρακτθριςμόσ του αποτελζςματοσ για να ολοκλθρωκεί θ αίτθςθ.
9.
Ολοκλθρϊκθκε: ζχει ολοκλθρωκεί ο ζλεγχοσ και το πόριςμα είναι
διακζςιμο ςε όλουσ (επιβλζποντα, Υ.Δομ., ΤΕΔΚ)
10. Ακυρϊκθκε: Άκυρθ αίτθςθ. Η ενζργεια αυτι υλοποιείται από το
ΤΕΔΚ.

Τποχρεωτικι
Ναι

Ναι

Όχι

Ναι

Όχι

Ναι
Ναι

Ναι

Ναι
Όχι

Πίνακασ 1 - Καταςτάςεισ Αίτθςθσ

Στθ ςτιλθ «Υποχρεωτικι» καταγράφονται τα ςτάδια από τα οποία πρζπει οπωςδιποτε να
περάςει διαδοχικά μια αίτθςθ ϊςτε να ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ θ διαδικαςία ελζγχου
δόμθςθσ. Όλεσ οι αιτιςεισ ξεκινάνε από τθν κατάςταςθ 1 και οφείλουν να καταλιξουν ςτθν
κατάςταςθ 9 ι 10 του Πίνακα 1.
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5. Απόρριψθ ι αποδοχι αίτθςθσ
Το εξουςιοδοτθμζνο ςτζλεχοσ τθσ αρμόδιασ Υ.Δομ. μζςω τθσ αναηιτθςθσ και τθσ εμφάνιςθσ
των λεπτομερειϊν ζχει πρόςβαςθ ςτα ςτοιχεία τθσ αίτθςθσ. Προκειμζνου να εγκρίνει τθν
αίτθςθ επιλζγει το πλικτρο
δυνατότθτα διατφπωςθσ ςχολίων.

. Κατά τθν αποδοχι υπάρχει θ προαιρετικι

Με τθν επιλογι
θ αίτθςθ επιςτρζφει ςτον μθχανικό με παρατθριςεισ.
Στθν περίπτωςθ αυτι θ ςυμπλιρωςθ των ςυνοδευτικϊν ςχολίων είναι υποχρεωτικι.
Τα ςχόλια που καταχωρεί ο μθχανικόσ κακϊσ και οι οδθγίεσ για διόρκωςθ που
διατυπϊνουν οι Υ.Δομ. και τα ΤΕΔΚ εμφανίηονται ςτθ ςτιλθ «Σχόλια» του πίνακα
«Ενζργειεσ Αίτθςθσ».
ΕΠΙΗΜΑΝΗ: Σα ςτοιχεία Περιφζρεια -> Περιφερειακι Ενότθτα -> Διμοσ -> Τπθρεςία
Δόμθςθσ (Τ. Δομ.) δεν είναι εφικτό να αλλάξουν. Εάν το ςτζλεχοσ τθσ Τ.Δομ.
διαπιςτϊςει λάκοσ ςτα ςτοιχεία αυτά απορρίπτει τθν αίτθςθ και ενθμερϊνει τον
μθχανικό να καταχωρίςει νζα αίτθςθ.
ε περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από το ςφςτθμα «e-Άδειεσ» εμφανίηεται
αυτόματα ςτο ςφςτθμα διαχείριςθσ αιτιςεων για Ελεγκτζσ Δόμθςθσ ςε κατάςταςθ «Νζα
(Ζλεγχοσ Εγκυρότθτασ από ΤΔΟΜ)». Η παρακολοφκθςθ τθσ αίτθςθσ γίνεται και από τα δφο
ςυςτιματα. Τυχόν απαιτοφμενεσ διορκϊςεισ και επανυποβολι τθσ αίτθςθσ υλοποιοφνται
από τον μθχανικό μόνο από το ςφςτθμα διαχείριςθσ αιτιςεων για Ελεγκτζσ Δόμθςθσ.
Μετά τθν ζγκριςθ από τθν Υ.Δομ., θ αίτθςθ διαβιβάηεται αυτόματα ςτο αρμόδιο ΤΕΔΚ.
6. Ολοκλιρωςθ διαδικαςίασ
Η ολοκλιρωςθ τθσ αίτθςθσ γίνεται από τον Ελεγκτι Δόμθςθσ, ο οποίοσ είναι υποχρεωμζνοσ
να χαρακτθρίςει τθν ζκβαςθ τθσ διαδικαςίασ επιλζγοντασ ζνα από τα παρακάτω
αποτελζςματα ελζγχου:
 Δεν βρζκθκαν παραβάςεισ
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Ζχει παραβάςεισ
Διαπιςτϊκθκαν αποκλίςεισ (παρ 9. αρ. 6 ν4030)
Διαπιςτϊκθκαν παραβάςεισ (χωρίσ μεταβ. περιγρ., ΣΔ, ΣΟ)
Άρνθςθ πλθρωμισ
Δεν ζγινε αυτοψία

Εφόςον πραγματοποιικθκε αυτοψία, ο Ελεγκτισ Δόμθςθσ για να ολοκλθρϊςει τθν αίτθςθ
πρζπει να ζχει υποβάλει το πόριςμα ελζγχου ςτο ςφςτθμα και να ζχει καταχωρίςει τθν
θμερομθνία αυτοψίασ.
Όταν θ αίτθςθ προωκθκεί ςε κατάςταςθ «Ολοκλθρϊκθκε», το πόριςμα είναι αναγνϊςιμο
από τον επιβλζποντα μθχανικό, τθν Υ.Δομ. και το ΤΕΔΚ και δεν είναι πλζον εφικτι καμία
ενζργεια ςτθν αίτθςθ. Εάν απαιτθκοφν διορκϊςεισ, θ δυνατότθτα παρζχεται μόνο από το
αρμόδιο ΤΕΔΚ.
Η Υ.Δομ., κάνοντασ χριςθ των κριτθρίων αναηιτθςθσ και τθσ ςτιλθσ «Ημερομθνία
τελευταίασ αλλαγισ κατάςταςθσ», παρακολουκεί τισ ολοκλθρωμζνεσ αιτιςεισ προκειμζνου
να προβεί ςτισ προβλεπόμενεσ από τθ νομοκεςία ενζργειεσ ανάλογα με τθν ζκβαςι τουσ,
όπωσ θ ζκδοςθ Πιςτοποιθτικοφ Ελζγχου Καταςκευισ, θ Διακοπι Εργαςιϊν, θ Ανακεωριςθ
Οικοδομικισ Άδειασ.
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