
Δημιουργία Demo για την εκπαίδευση 
του προσωπικού των Υπηρεσιών 

Δόμησης - ΥΔΟΜ 

Παράδειγμα άδειας: 

Προσθήκη καθ΄ ύψος Α΄ ορόφου 50,00τμ 



Επιλέγουμε είσοδο στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Έκδοσης Αδειών 



Επιλέγουμε είσοδο στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Έκδοσης Αδειών με  το username και password που 
μας έχει δοθεί από το ΤΕΕ  (μετά από αίτηση) για την ηλεκτρονική έκδοση άδειων . 



Εμφανίζεται η κεντρική σελίδα της εφαρμογής και κλικάρουμε στο φάκελο «εγκρίσεις-άδειες 
δόμησης» 



Εμφανίζονται όλοι οι τύποι αιτήσεων και σε ποια κατάσταση βρίσκονται.  



Επιλέγουμε με δεξί κλικ τη νέα αίτηση για επεξεργασία «σε υποβολή» 



Εμφανίζεται η καρτέλα του έργου και επιλέγεται ο Συντονιστής της ΥΔομ για Έλεγχο Πληρότητας. 



Αφού γίνει ο έλεγχος πληρότητας ο Συντονιστής της ΥΔομ αναθέτει στους κατάλληλους Ελεγκτές της 
ΥΔομ για τους περεταίρω έλεγχους και κάνουμε αποθήκευση . 



Επιστρέφουμε στην κεντρική σελίδα και αυτόματα η κατάσταση της αίτησης είναι «Σε έλεγχο».  
Δεξι κλικ για προβολή λεπτομερειών . 



Επιστρέφουμε στην κεντρική σελίδα και αυτόματα η κατάσταση της αίτησης είναι «Σε έλεγχο».  
Δεξί κλικ για «Έλεγχο στοιχείων» . 



Από τον ελεγκτή της ΥΔομ γίνεται έλεγχος για κάθε στοιχείο που εμφανίζεται και γίνεται ο 
αντίστοιχος σχολιασμός. Το αρχείο μπορεί να αναζητηθεί στο δεξιά μέρος της οθόνης «τύπος 

έγγραφου». 



Στην περίπτωση που επιλέξει ο ελεγκτής της ΥΔομ «Επανέλεγχος», πρέπει να αναγραφεί αναλυτικά 
ο λόγος  στα «σχόλια έλεγχου». Μετά κλικάρουμε για αποθήκευση. 



Αυτόματα αναδύεται εντολή επιστροφή για επανυποβολή της αίτησης στο μηχανικό του έργου . 



Στην κεντρική σελίδα με δεξί κλικ επιλέγουμε  
επιστροφή για επανυποβολή της αίτησης στο μηχανικό του έργου . 



Επιλέγοντας «προβολή λεπτομερειών στα έγγραφα δόμησης ο ελεγκτής της ΥΔομ μπορεί να 
αναζητήσει όλα τα έγγραφα που έχει καταθέσει ο μηχανικός του έργου . 



Αφού γίνουν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι από τους ελεγκτές της Υδομ, για να προχωρήσει η έκδοση 
της άδειας πρέπει το αποτέλεσμα έλεγχου να είναι Δεκτό σε όλους τους ελέγχους . Στη συνέχεια 

γίνεται αποθήκευση και αποσύνδεση. 



Επιστρέφουμε στην κεντρική σελίδα . Με δεξί κλικ μπορεί να γίνει «Έκδοση της αίτησης» ή ένας 
τελευταίος έλεγχος κλικάροντας «Έλεγχος στοιχείων» . 



Εμφανίζεται η καρτέλα με όλους τους Ελέγχους . 



Εμφανίζεται η καρτέλα με τα στοιχεία του υφιστάμενου κτίσματος & τις απαραίτητες εγκρίσεις των 
διαφόρων φορέων, 



Εμφανίζεται η καρτέλα με τα στοιχεία Δόμησης & Χρήσεις . 



Εμφανίζεται η καρτέλα με τους μηχανικούς του έργου . 



Εμφανίζεται η καρτέλα με τα στοιχεία των ιδιοκτητών . 



Εμφανίζεται η καρτέλα με όλα τα έγγραφα της αίτησης . 



Εμφανίζεται η καρτέλα με όλα τα στάδια της αίτησης πριν της έκδοση της άδειας . 



Στην καρτέλα «Έκδοση αίτησης» κλικάρουμε «ΕΚΔΟΣΗ» 



Εμφανίζεται αναδυόμενο παράθυρο, επιλέγοντας κατά βούληση  ….ΟΚ 



Εμφανίζεται αναδυόμενο παράθυρο για το αν έγινε επιτυχής η έκδοση της αίτησης .  
Στη συνέχεια κλικάρουμε το πράσινο βέλος για επιστροφή στο κεντρικό μενού. 



Επιστρέφουμε στην κεντρική σελίδα και αυτόματα η κατάσταση της αίτησης είναι «ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ».  
Δεξι κλικ για προβολή λεπτομερειών ή ανάκληση άδειας . 


