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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2012                        
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ     Αριθ. πρωτ.: οικ. 315 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ        
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ                  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    
 
  
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση αδειών Ελεγκτών Δόμησης 

(έναρξη υποβολής αιτήσεων 1η Μαρτίου 2012) 
 

Με την παρούσα Πρόσκληση καλούμε όσους έχουν τα απαιτούμενα προσόντα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 4030 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 249), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 12 αυτού και 
επιθυμούν να τους χορηγηθούν άδειες Ελεγκτών Δόμησης, να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση με τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά, από 1η Μαρτίου 2012, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:  

 

Α) Απαραίτητα προσόντα 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει: 

α) να είναι διπλωματούχοι μηχανικοί, πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης, ή μηχανικοί που 
έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ’ εφαρμογή της σχετικής 
κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας, εξαιρουμένων δημοσίων υπαλλήλων ή υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. ή 
υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, 

β) να διαθέτουν τουλάχιστον διετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα μελέτης ή 
επίβλεψης ή κατασκευής κτιρίων, η οποία δίνει το δικαίωμα διενέργειας ελέγχων σε κτίρια συνολικής 
επιφάνειας μικρότερης ή ίσης των χιλίων (1.000) τ.μ.. Για τη διενέργεια ελέγχων σε κτίρια συνολικής 
επιφάνειας μεγαλύτερης των χιλίων (1.000) τ.μ., απαιτείται τουλάχιστον τετραετής αποδεδειγμένη 
επαγγελματική εμπειρία. 

 

Σχετικά με την εμπειρία επισημαίνουμε τα παρακάτω:  

1. Η εμπειρία δεν τεκμηριώνεται από το χρόνο κτήσης του διπλώματος ή πτυχίου ή την απόκτηση 
Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος, αλλά πρέπει να αποδεικνύεται σαφώς εμπειρία που αφορά 
αποκλειστικά σε θέματα μελέτης ή/και επίβλεψης ή/και κατασκευής κτιρίων. Εμπειρία επί άλλων 
αντικειμένων δεν προσμετρείται.  

2. Η εμπειρία αποδεικνύεται με σχετικές βεβαιώσεις, όπως Δελτία Παροχής Υπηρεσιών,  
αντίγραφα στελεχών Οικοδομικών Αδειών, βεβαιώσεις του φορέα απασχόλησης συνοδευόμενη 
από βεβαιώσεις του φορέα ασφάλισης.  

3. Δεν απαιτείται η προσκόμιση όλων των πιστοποιητικών και βεβαιώσεων ολόκληρης της 
επαγγελματικής δραστηριότητας του υποψήφιου, αλλά αντιπροσωπευτικού δείγματος (ένα 
αποδεικτικό για τουλάχιστον δύο ή τέσσερα έτη, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παραπάνω 
εδάφιο β). Σε περιπτώσεις μεγάλων έργων ένα πιστοποιητικό δύναται να αφορά σε δύο ή και 
περισσότερα έτη.   
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Β) Διαδικασία – υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών (οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να 
ακολουθήσουν υποχρεωτικά την παραπάνω διαδικασία, διαφορετικά η αίτηση θα απορρίπτεται)  

 

1. Είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης μέσω της ιστοσελίδας 
του ΥΠΕΚΑ (https://www.ypeka.gr), όπου τηρείται σχετικό πεδίο για τους Ελεγκτές Δόμησης και 
συμπλήρωση των βασικών στοιχείων του υποψήφιου σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που 
παρέχονται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα. 

2. Τεκμηρίωση της επαγγελματικής εμπειρίας.  

Για την τεκμηρίωση της απαιτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας και για λόγους διευκόλυνσης 
είναι δυνατό, να χρησιμοποιηθούν στοιχεία από τη βάση δεδομένων αμοιβών μηχανικών του 
ΤΕΕ, του Μητρώου προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών, ενώ υπάρχει και ταυτόχρονη 
δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής επιπρόσθετων στοιχείων (σκαναρισμένα).  

Σχετικά με την επικύρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και πιστοποιητικών της δηλούμενης 
επαγγελματικής εμπειρίας (π.χ. δελτία παροχής υπηρεσιών), τα οποία δεν μπορούν να επικυρωθούν 
από Κ.Ε.Π. ή δημόσιες υπηρεσίες, έχει ισχύ το άρθρο 14 «Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. 
Επικύρωση φωτοαντιγράφων» του ν. 1599/86, σύμφωνα με το οποίο: «Δεν απαιτείται επικύρωση 
αντιγράφου ή φωτοαντιγράφου, εφόσον συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο 
ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την πιστότητα των στοιχείων».  

3. Ηλεκτρονική υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών (άρθρο 2 της υπουργικής απόφασης 
«Καθορισμός κατηγοριών ελεγκτών δόμησης, εξεταστέας ύλης, φορέα και διαδικασίας 
διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση άδειας Ελεγκτή Δόμησης»), τα οποία υποβάλλονται 
αποκλειστικά ηλεκτρονικά (σκαναρισμένα) σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που παρέχονται 
από την ηλεκτρονική πλατφόρμα:   

(α)  Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.  

(β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75) με επικύρωση του γνησίου 
της υπογραφής στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι:  

i. δεν συντρέχουν νομικά ή άλλα κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπό του για την 
απόκτηση της άδειας ελεγκτή δόμησης, 

ii. αποδέχεται τη χρήση, στατιστική επεξεργασία και κοινοποίηση στοιχείων σχετικών 
με τους ελέγχους που έχει προβεί, με την επιφύλαξη προστασίας των προσωπικών δεδομένων,  

iii. είναι αληθή όλα τα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτησή του. 

4. Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης για συμμετοχή στην εξεταστική διαδικασία (με επιλογή 
εξεταστικού κέντρου) και απόκτηση σχετικών κωδικών και αριθμού πρωτοκόλλου, σύμφωνα με 
τις οδηγίες που παρέχονται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα.  

 

Γ) Εξέταση των αιτήσεων – Εξεταστική διαδικασία 

 

Μετά την εξέταση των αιτήσεων με τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά και εφόσον ο υποψήφιος πληροί 
τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, θα ειδοποιείται ηλεκτρονικά προκειμένου για τη συμμετοχή του σε 
διαδικασία εξετάσεων που θα διενεργηθούν από το ΤΕΕ με την εποπτεία του ΥΠΕΚΑ.  
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Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διεξαγωγή της εξεταστικής διαδικασίας και γενικότερα για την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης άδειας Ελεγκτή Δόμησης, θα ανακοινωθεί στο αμέσως 
προσεχές χρονικό διάστημα, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠΕΚΑ και του ΤΕΕ. 

 

Δ) Επικοινωνία – Διευκρινίσεις 

 

Επισημαίνεται ότι για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί της διαδικασίας οι υποψήφιοι μπορούν να 
επικοινωνούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά, αποστέλλοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ειδικής 
Υπηρεσίας Επιθεωρητών Δόμησης (ΕΥΕΔ): eyed@prv.ypeka.gr   

Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων ή για θέματα που αφορούν τη 
διαδικασία των εξετάσεων, αποστείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
elegktesdomisis@central.tee.gr  

 

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στο διαδίκτυο. 

 

 

Η Ειδική Γραμματέας 

 

Μαργαρίτα Καραβασίλη 

  

 


