
Δημιουργία Demo Τελικών Χρηστών 
Μηχανικών 

Παράδειγμα άδειας: 

Προσθήκη καθ΄ ύψος Α΄ ορόφου 50,00τμ 



Επιλέγουμε είσοδο στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Έκδοσης Αδειών με  το username και password που 
έχουμε ήδη ως μηχανικοί για τις υπηρεσίες του ΤΕΕ. 



Επιλέγουμε  Τύπο Αίτησης, Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα & Δήμο, που ανήκει το 
ακίνητο και  στη συνέχεια επιλέγουμε το μολύβι για  το επόμενο στάδιο. 



Συμπληρώνουμε  τα  βασικά στοιχεία  της  αίτησης και κάνουμε αποθήκευση 



Μετά την αποθήκευση γίνεται επιστροφή στην κεντρική σελίδα και επιλέγουμε την υπό επεξεργασία 
αίτηση. Αφού επιλέξουμε την αίτηση, δεξί κλικ και επιλέγουμε ενημέρωση στοιχείων. 



Ελέγχουμε τα καταχωρημένα στοιχεία της αίτησης, συμπληρώνουμε τον α/α έργου του συστήματος 
αμοιβών και επιλέγουμε το εικονίδιο της πινέζας για γεωχωρικό εντοπισμό. 



Στο αναδυόμενο παράθυρο εντοπίζουμε το ακίνητο. 



Εμφανίζονται οι υποχρεωτικοί έλεγχοι για κάθε τύπο αίτησης και επιλέγουμε κατά 
περίπτωση ειδικές περιπτώσεις όπου απαιτείται 

 



Συμπληρώνουμε στα «υπομενου»  τα στοιχεία του υφιστάμενου κτιρίου 



Συμπληρώνουμε τα στοιχεία του διαγράμματος δόμησης του 
κτιρίου.(επιτρεπόμενα/υφιστάμενα/ρυθμισμένα/προς νομιμοποίηση /νέα) 



Στο πεδίο «κτίριο» καταγράφουμε το είδος του κτιρίου και επιλέγουμε τη χρήση 
του και την επιφάνεια του. 



Επιλέγουμε τα άτομα που απαρτίζουν την Ομάδα  έργου 



Για κάθε μέλος της Ομάδα  έργου επιλέγουμε τις αντίστοιχες εργασίες  που απαιτούνται 



Για κάθε μέλος της Ομάδα  έργου επιλέγουμε τις αντίστοιχες εργασίες  που απαιτούνται 



Συμπληρώνουμε τα στοιχεία όλων των ιδιοκτητών & των εγγράφων της ιδιοκτησίας. Στη 
συνέχεια επιλέγουμε αποθήκευση. 



Μετά την αποθήκευση γίνεται επιστροφή στην κεντρική σελίδα και επιλέγουμε την υπό επεξεργασία 
αίτηση. Αφού επιλέξουμε την αίτηση, δεξί κλικ και επιλέγουμε «Ανέβασμα Εγγράφων». 



Στο αναδυόμενο παράθυρο  επιλέγουμε τον τύπο του αρχείου και κάνουμε αναζήτηση ώστε 
να το επιλέξουμε  και να το υποβάλουμε 



Στην καρτέλα αυτή βλέπουμε  ποια & πόσα αρχεία έχουμε ανεβάσει. Στη συνέχεια επιλέγουμε 
το βέλος και γίνεται αυτόματη αποθήκευση. 



Μετά την αποθήκευση γίνεται επιστροφή στην κεντρική σελίδα και επιλέγουμε την υπό 
επεξεργασία αίτηση. Αφού επιλέξουμε την αίτηση, δεξί κλικ και επιλέγουμε  «υποβολή 

αίτησης». 



Στο αναδυόμενο παράθυρο  γίνεται  αυτόματη ερώτηση  της πλατφόρμας για υποβολή της 
αίτησης ή όχι. 



Στο αναδυόμενο παράθυρο  αυτόματη ενημέρωση για Επιτυχή υποβολή. 



Αν επιλέξουμε την αίτηση με δεξί κλικ μπορεί να γίνει προβολή λεπτομερειών 



Αναμένεται απάντηση απο την Υπηρεσία Δόμησης για ανάθεση και έλεγχο της αίτησης σας. 



Αναμένεται απάντηση απο την Υπηρεσία...Ενέργειες  αίτησης 



Ενέργειες  αίτησης μετά από έλεγχο της Υπηρεσίας Δόμησης 



Η άδεια εκδόθηκε από την Υπηρεσία Δόμησης. 


