
Απανηήζεις ζε Δρωηήμαηα ποσ Υποβλήθηκαν καηά ηο Δνημερωηικό Γιαδικησακό Σεμινάριο 
(Webinar) ηοσ ΤΔΔ/ΤΚΜ ζε ζσνεργαζία με ηο ΤΔΓΚ/ΣΔΒΔ με θέμα : “Ο Ρόλος ηοσ Δλεγκηή 
Γόμηζης καηά ηη Γιενέργεια Δλέγτοσ Οικοδομικής Άδειας” ζηις 19 Μαΐοσ 2021 
 
 
 

1. Δρ.: Καιεζπέξα ζαο. Δπραξηζηώ πνιύ γηα ην ρξόλν θαη ηελ δηάζεζή ζαο, γηα ηελ ζεκεξηλή 

παξνπζίαζε. Γηα αξρή, ζα ήζεια λα παξαθαιέζσ κέζσ απηήο, όινπο ηνπο αξκνδίνπο (ηνπ 
ΣΔΔ θπξίσο, ζεσξώ), λα επηθαηξνπνηήζνπλ ηα ζηνηρεία ησλ ζπλαδέιθσλ κεραληθώλ ζηελ 
πιαηθόξκα (ει. δόκεζεο & e-Άδεηεο) κηαο θαη ππάξρνπλ πνιιά ιάζε ζηα ζηνηρεία ηνπο πνπ 
δπζρεξαίλνπλ πάξα πνιύ ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ ζπλαδέιθσλ (Τπεξεζηώλ θαη 
ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ). Σνλίδσ, όηη ππάξρνπλ αξθεηέο πεξηπηώζεηο όπνπ δελ 
θαηαρσξήζεθαλ email θαη θηλεηά ηειέθσλα, ζηνηρεία πνπ ζεσξώ όηη πιένλ δηαζέηνπλ νη 
πεξηζζόηεξνη (εάλ όρη όινη) νη ζπλάδειθνη. Δπραξηζηώ πνιύ. 

 
Απ.: Οη ειεγθηέο δόκεζεο νη νπνίνη επηζπκνύλ ηελ αιιαγή ησλ ζηνηρείσλ ηνπο πξέπεη 

απαξαηηήησο λα απνζηέιινπλ πιήξσο θαη νξζά ζπκπιεξσκέλν ην ζρεηηθό απνγξαθηθό 
δειηίν ζην Σκήκα Διέγρνπ & Πξνζηαζίαο Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο θαη Πνηόηεηαο Αζηηθνύ 
Υώξνπ ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε d.paratiritirio@prv.ypeka.gr κε ππνρξεσηηθή 
θνηλνπνίεζε ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε elegktes@central.tee.gr, πξνθεηκέλνπ λα 
ελεκεξσζνύλ ηα ζηνηρεία επηινγήο ζηηο θιεξώζεηο θαη ε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία. 
Γειηίν Αιιαγήο ηνηρείσλ Διεγθηή Γόκεζεο (Word) 
Γειηίν Αιιαγήο ηνηρείσλ Διεγθηή Γόκεζεο (PDF) 
Οη ινηπνί κεραληθνί κπνξνύλ λα ελεκεξώλνπλ ηα ζηνηρεία ηνπο κέζσ ηεο ππεξεζίαο 
MyTEE ή κε ηελ απνζηνιή ηνπ παξαθάησ δειηίνπ ζην mitroo@central.tee.gr  
(Βιέπε: https://web.tee.gr/elegktes-domisis/systima-diacheirisis-aitiseon-eggrafis-sto-
mitroo-elegkton-domisis/ )  

 
2. Δρ.: Οη δειώζεηο ησλ απζαηξέησλ πόηε εθηηκάηε όηη ζα ειέγρνληαη από ειεγθηέο δόκεζεο; 

 
Απ.: Μέρξη ζήκεξα, δελ έρεη εθδνζεί ε ζρεηηθή δηαπηζησηηθή πξάμε (Απόθαζε) ηνπ 

Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, γηα ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ νξηδόκελσλ ζηελ 
ππ΄ αξηζκ. ΤΠΔΝ/ΤΠΡΓ/60699/7711/05-07-2019 (ΦΔΚ 2871 Β΄) Κνηλή Τπνπξγηθή 
Απόθαζε, όπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 9 απηήο. 
 

3. Δρ.: Παξαηήξεζε: Δάλ ζα κπνξεί λα ππνβιεζεί αίηεκα νξηζκνύ ειεγθηή δόκεζεο (γηα 

αξρηθό έιεγρν, πάληα) πξηλ ηνλ ζηνηρεηώδε έιεγρν ηεο Ο.Α. κέζσ ηνπ ειέγρνπ ησλ 
θνξνινγηθώλ, ζα νδεγεζνύκε ζηε λέα γεληά απζαηξέησλ θαη κάιηζηα κε ηελ άδεηα ηνπ 
θξάηνπο, δεδνκέλνπ όηη πιεηνςεθία ησλ νηθνδνκηθώλ αδεηώλ (Ο.Α.) θαηεγνξίαο 3, έρνπλ 
πνιιά θαη νξηζκέλεο θνξέο, απαξάδεθηα ιάζε ησλ κειεηεηώλ (π.ρ. ιάζνο ζέζζε θηηξίνπ). 
Δπραξηζηώ πνιύ.  
 
Απ.: Γελ είλαη εθηθηή ε εηζαγσγή αηηήκαηνο νξηζκνύ ειεγθηή δόκεζε κέζσ ηνπ e-adeies 

εάλ ππάξρεη ζε εθθξεκόηεηα αίηεζε γηα έθδνζε κεηαγελέζηεξεο πξάμεο. ηελ πεξίπησζε 
απηή, ζα πξέπεη πξώηα λα αθπξσζεί, απνξξηθζεί ή εθδνζεί ε κεηαγελέζηεξε πξάμε θαη 
κεηά λα εηζαρζεί ην αίηεκα γηα έιεγρν δόκεζεο. 
(Βιέπε: https://web.tee.gr/wp-content/uploads/odhgies-ypovolis-aithmatos-ed-apo-
eadeies_22-11-2019.pdf ) 
 

4. Δρ.: Καιεζπέξα θαη ζπγραξεηήξηα γηα ηελ παξνπζίαζε - ζεκηλάξην. Θα ήζεια λα ξσηήζσ, 
ζε πεξίπησζε Ο.Α. Καη. 3 , ππάξρεη απηόκαηα ε δεκηνπξγία κεηαγελέζηεξνπ έιεγρνπ 
θνξνινγηθώλ.  Καηά ηελ θιήζε γηα ειεγθηή δόκεζεο, απαηηείηαη λα εηζάγνπκε ηελ ηειεπηαία 
πξάμε ε νπνία όκσο ζα είλαη ν θνξνινγηθόο έιεγρνο.  Απηό έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα κελ 
αληινύληαη όια ηα ζηνηρεία όπσο απηά εκθαλίδνληαη ζηελ πξάμε ηεο άδεηαο.  Τπάξρεη 
θάπνηα πξόβιεςε; Ή ππάξρεη άιινο ηξόπνο γηα απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ; αο επραξηζηώ 
πνιύ! 
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Απ.: ρεηηθή αλαθνξά ζηα αλσηέξσ, γίλεηαη ζηελ πξώηε ελόηεηα ηνπ 1νπ Μέξνπο ηεο 

παξνπζίαζεο ηεο ππεξεζίαο καο. Γηεπθξηλίδεηαη όηη όηαλ ην αίηεκα ππνβάιιεηαη κέζσ 
πξάμεο δηαθνξεηηθήο ηεο αξρηθήο, ηόηε δεηείηαη, είηε από ηελ αξκόδηα ΤΓνκ είηε από ηελ 
ππεξεζία καο, ε αιιαγή όπνησλ πεδίσλ απαηηνύλ δηόξζσζε. εκεηώλεηαη όηη, ε δηαρείξηζε 
όισλ ησλ αηηεκάησλ (αλεμάξηεηα από ην ζύζηεκα κέζσ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε ππνβνιή) 
πξαγκαηνπνηείηαη ΜΟΝΟ κέζσ ηνπ πζηήκαηνο Τπνβνιήο Αίηεζεο θαη Δπηινγήο Διεγθηώλ 
Γόκεζεο ηνπ ΣΔΔ.  
Γηεξεπλνύληαη από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ ΣΔΔ ελδερόκελεο βειηηώζεηο ηνπ 
ζπζηήκαηνο. 

 
5. Δρ.: Καηά ηνλ έιεγρν δόκεζεο είλαη ππνρξεσηηθή ε παξνπζία ηνπ επηβιέπνληα κεραληθνύ; 

Αλ δελ παξίζηαηαη ν επηβιέπσλ θαη ζηείιεη ζπλεξγάηε , ππάξρεη πξόβιεκα;  
 

Απ.: ρεηηθή αλαθνξά ζηα αλσηέξσ γίλεηαη ζηε ζειίδα 24 ηεο παξνπζίαζεο ηεο ππεξεζίαο 

καο ζην πεδίν “ΠΑΡΟΤΗΑ ΔΠΗ ΣΟ ΔΡΓΟ”.  
 

6. Δρ.: Καηά ηε Αξηζκ. ΤΠΔΝ/ΓΔΔΓΠ/54336/486/13-08-2018 ε άξλεζε ειέγρνπ από ειεγθηή 
δόκεζεο γηα 5 θόξεο επηβάιιεη δηαγξαθή ηνπ από ην Μεηξών. Οη 5 θνξέο πσο κεηξώληαη? 
Δηεζίσο? ε δηάζηεκα 2 ζπλερόκελσλ εηώλ? Από ην δηνξηζκό ηνπ? 

 
Απ.: ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγ, 7β, ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Ν 4495/17 (ΦΔΚ 167/03-
11-2017) )“Ο Ειεγθηήο Δόκεζεο έρεη δηθαίωκα λα αξλεζεί ηνλ νξηζκό ηνπ κέρξη δέθα (10) 
θνξέο εληόο δηαζηήκαηνο ηξηώλ (3) εηώλ. Πέξαλ απηώλ δηαγξάθεηαη από ην Μεηξών γηα 
ρξνληθό δηάζηεκα δύν (2) εηώλ, κε ηελ επηθύιαμε ηεο πεξίπηωζεο γ΄.” 

Οη αλσηέξσ δηαηάμεηο εθαξκόδνληαη από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λόκνπ (03-11-2017) θαη 
εμεηδηθεύνληαη κε ηελ έθδνζε ηεο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο κε αξηζκό 
ΤΠΔΝ/ΓΔΔΓΠ/54336/486/18 (ΦΔΚ 3584 Β/23-08-2018), θαζώο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 6 απηήο “Ο ειεγθηήο δόκεζεο έρεη δηθαίωκα άξλεζεο ηνπ ειέγρνπ 
έωο θαη πέληε (5) θνξέο. Πέξαλ απηώλ απνθιείεηαη από ην Μεηξών γηα ρξνληθό δηάζηεκα 
δύν (2) εηώλ.......” θαη εθαξκόδνληαη από ηελ εκεξνκελία ηζρύνο (23-08-2018) ηεο ΤΑ. Γελ 
θαζνξίδεηαη ρξνληθό δηάζηεκα ζηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ ηειεζηεί νη 
αξλήζεηο νη νπνίεο κεηώλνληαη ζε πέληε (5).  

 
7. Δρ.: Θα ήζεια λα ξσηήζσ πσο ππνινγίδεηαη ην ζύλνιν ησλ επηθαλεηώλ πνπ ιακβάλνληαη 

ππόςε γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο απνδεκίσζεο ηνπ ειεγθηή δόκεζεο όηαλ απηή ππνινγίδεηαη 
αλά ηεηξαγσληθό κέηξν? ύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Ν.4495/17 "Γηα 
ηελ εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ θαηεγνξηνπνίεζεο, σο ζπλνιηθή επηθάλεηα λνείηαη ην ζύλνιν 
ησλ επηθαλεηώλ ηνπ θηηξίνπ, πξνζκεηξνύκελσλ ή κε ζην ζπληειεζηή δόκεζεο, θαζώο θαη 
ησλ ρώξσλ ηεο πηινηήο, ησλ ππνγείσλ θαη ησλ εκηππαίζξησλ". Παξόια απηά ζην εδάθην γ 
ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ ίδηνπ λόκνπ (4495/2017) πνπ αθνξά ηα ζεκεία πνπ 
ειέγρνληαη θαηά ηνλ ηειηθό έιεγρν, πεξηιακβάλεηαη ν έιεγρνο ηεο δηακόξθσζε ηνπ 
πεξηβάιινληνο ρώξνπ,  νη θπηεύζεηο, νη ζέζεηο ζηάζκεπζεο, ε θνιπκβεηηθή δεμακελή θ.ιπ.  
nbπαξάγξαθν 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ακνηβήο εθόζνλ ειέγρνληαη ?  

 
Απ.: ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Ν 4495/2017 νη ειεγθηέο 

δόκεζεο δηελεξγνύλ επηηόπηα απηνςία ζην έξγν πξνο έιεγρν ηεο νξζήο ή κε εθαξκνγήο 
ησλ κειεηώλ πνπ ζπλνδεύνπλ ην θάθειν ηεο άδεηαο. Ωο εθ ηνύηνπ, θαηά ηελ άπνςε ηεο 
ππεξεζίαο καο, όηαλ δεηείηαη έιεγρνο ηειηθνύ ζηαδίνπ θαηεγνξίαο Β΄ή Γ΄, επηθάλεηεο 
θαηαζθεπώλ πνπ απνηεινύλ ζηνηρεία ηεο κειέηεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ (πρ. 
πέξγθνιεο, θπηεύζεηο, ζέζεηο ζηάζκεπζεο θιπ.) θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο εξγαζίεο ηεο 
θαηεγνξίαο Α΄ δελ πξνζκεηξνύλ ζηηο πξνο έιεγρν επηθάλεηεο, ζε αληίζεζε κε ηηο πηζίλεο, ηηο 
δεμακελέο, ηα ζηέγαζηξα θιπ. πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο εξγαζίεο ηεο θαηεγνξίαο Α΄, πνπ 
πξνζκεηξνύλ σο επηθάλεηεο θαη ακείβνληαη αλάινγα. 
ηελ πεξίπησζε πνπ δεηείηαη έλαο κόλν ηειηθόο έιεγρνο ησλ αλσηέξσ εξγαζηώλ σο 
εξγαζίεο θαηεγνξίαο Α΄, είηε γηαηί δελ ειέγρζεθαλ θαηά ην ηειηθό Καηεγνξίαο Β΄ή Γ΄, είηε 
γηαηί πξόθεηηαη γηα νηθνδνκηθέο άδεηεο πνπ πεξηέρνπλ θαηαζθεπέο πνπ εληάζζνληαη κόλν 
ζηελ θαηεγνξία Α΄, ε ακνηβή ηνπ ειεγθηή δόκεζεο πνπ πξνβιέπεη ε λνκνζεζία είλαη καη΄ 



αποκοπή, αλάινγε κε ην είδνο ησλ εξγαζηώλ απηώλ. Δπηιέγεηαη ε πεξίπησζε πνπ απαηηεί 

κεγαιύηεξε ακνηβή, όηαλ ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη είδε εξγαζηώλ κε δηαθνξεηηθή θαη΄ 
απνθνπή ακνηβή. 

 
8. Δρ.: Ζ εμόθζαικε δηαπίζησζε παξαβίαζεο πνιενδ. θαλόλσλ ηεο κειέηεο, αθόκε θη αλ 

αλαθεξζεί ζηηο παξαηεξήζεηο, ην πόξηζκα ηνπ ΔΓ νθείιεη θαη πξέπεη λα απνζηαιζεί ή όρη ? 
 
Απ.: ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Ν 4495/2017 νη ειεγθηέο 

δόκεζεο δηελεξγνύλ επηηόπηα απηνςία ζην έξγν πξνο έιεγρν ηεο νξζήο ή κε εθαξκνγήο 
ησλ κειεηώλ πνπ ζπλνδεύνπλ ην θάθειν ηεο άδεηαο ρσξίο λα πξνβιέπεηαη έιεγρνο 
λνκηκόηεηαο απηώλ. Τπάξρεη ε δπλαηόηεηα ν ειεγθηήο δόκεζεο λα αλαγξάςεη ζην πεδίν 
ησλ παξαηεξήζεσλ ό,ηη θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζεσξεί απαξαίηεην, ώζηε λα αμηνινγεζεί 
αλάινγα από ηελ αξκόδηα Τπεξεζία Γόκεζεο θαη απηή λα πξνβεί ζε ηπρόλ απαηηνύκελεο 
ελέξγεηεο. Σν πόξηζκα ζπληάζζεηαη από ηνλ ειεγθηή δόκεζεο ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα 
ζην άξζξν 46 ηνπ Ν. 4495/2017 θαη πάληα απνζηέιιεηαη (κέζσ ειεθηξνληθήο 
κεηαθόξησζεο ζην ύζηεκα Τπνβνιήο Αίηεζεο θαη Δπηινγήο Διεγθηώλ Γόκεζεο ηνπ ΣΔΔ). 
Άιισζηε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο κε αξηζκό 
ΤΠΔΝ/ΓΔΔΓΠ/54336/486/18  (ΦΔΚ 3584 Β/23-08-2018) θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ εδαθίνπ γ 
ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 6 απηήο, “Η θαζπζηέξεζε ππνβνιήο πνξίζκαηνο πέξα ηωλ δέθα (10) 
εκεξώλ από ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ειέγρνπ ή από ηελ αξρηθή ππνβνιή θαη επηζηξνθή 
ηνπ πνξίζκαηόο ηνπ, γηα επαλππνβνιή κε δηνξζώζεηο.” εθιακβάλεηαη σο άξλεζε δηελέξγεηαο 

ηνπ ειέγρνπ από ηνλ ειεγθηή δόκεζεο. 
Γηα ηα αλσηέξσ, ζρεηηθή παξαπνκπή γίλεηαη ζηε ζει. 35 θαη ζηε ζει. 45 ηεο παξνπζίαζεο 
ηεο ππεξεζίαο καο. 

 
Δρ.: 1) Ση γίλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν εξγνδόηεο είλαη ην δεκόζην θαη ζε πιεξώλεη ζε 

πνιύ κεηαγελέζηεξν ρξόλν από ηελ εκέξα ηνπ ειέγρνπ? 
2) Ση γίλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν εξγνδόηεο θαζπζηεξεί κε επζύλε ηνπ ηελ εκεξνκελία 
ηνπ ειέγρνπ πέξα ηνπ πξνβιεπόκελνπ? 
3) Ση γίλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν εξγνδόηεο έιζεη ζηνλ έιεγρν ρσξίο ηα απαξαίηεηα 
ζρέδηα? 

 
Απ.: 1. Όζνλ αθνξά ζηε κε εκπξόζεζκε θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο ηνπ ειεγθηή 
δόκεζεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.4 ηνπ αξζ. 3 ηεο ΚΤΑ 299/14 όπσο αλαθέξεηαη 
ζηελ παξνπζίαζε “ “Σε πεξίπηωζε κε εκπξόζεζκεο θαηαβνιήο ηεο ζρεηηθήο απνδεκίωζεο, 
ν Ειεγθηήο Δόκεζεο δελ απνζηέιιεη ην Πόξηζκά ηνπ, ελεκεξώλνληαο ζρεηηθά ηελ ΕΥΕΔ θαη 
ηελ ΥΔΟΜ, ε νπνία εθδίδεη πξάμε δηαθνπήο εξγαζηώλ.” Ζ σο άλσ ελεκέξσζε γίλεηαη, θαηά 
ηελ πξαθηηθή πνπ πξνηείλεηαη θαη αθνινπζείηαη από ηελ ππεξεζία καο, κε απνζηνιή 
ελεκεξσηηθνύ email ζρεηηθά ζηελ αξκόδηα ΤΓνκ, κε θνηλνπνίεζε ζην ΣΔΓΚ. Ο ειεγθηήο δελ 
νινθιεξώλεη ηελ αίηεζε θαη αλακέλεη ελέξγεηεο από ΤΓνκ (δηαθνπή εξγαζηώλ). Όηαλ 
νινθιεξσζεί ε θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζήο ηνπ, νινθιεξώλεη ηελ αίηεζε κε ηε 
κεηαθόξησζε ηνπ πνξίζκαηνο. (ζει. 41 ηεο παξνπζίαζεο). 
2. Όζνλ αθνξά ζε πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη θαζπζηέξεζε δηελέξγεηαο ηνπ 
ειέγρνπ από ηνλ ειεγθηή δόκεζεο ιόγσ ππαηηηόηεηαο ηνπ ηδηνθηήηε, ν γεληθόο επηβιέπσλ 
ηνπ έξγνπ δύλαηαη λα αηηεζεί ζρεηηθή παξάηαζή ηνπ ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηε ζει. 
23 ηεο παξνπζίαζεο ηεο ππεξεζίαο καο. ε θάζε πεξίπησζε, εάλ ν ειεγθηήο δόκεζεο 
παξαηεξήζεη ακέιεηα ππνβνιήο ζρεηηθήο αίηεζεο από πιεπξάο ηνπ γεληθνύ επηβιέπνληνο 
ηνπ έξγνπ νθείιεη λα ελεκεξώζεη ηελ ππεξεζία καο κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ. 
3. Όζνλ αθνξά ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξνζθνκηζηνύλ όια ηα απαξαίηεηα ζρέδηα γηα ηελ 
δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ, δηεπθξηλίδνπκε όηη γηα λα απνθεύγνληαη ηέηνηεο θαηαζηάζεηο, θαιό 
ζα ήηαλ λα γίλεηαη ζπλελλόεζε εθ ησλ πξνηέξσλ κε ηνλ γεληθό επηβιέπνληα ηνπ έξγνπ θαη 
λα ηνλίδεηαη ε αλάγθε πξνζθόκηζεο επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ θαηά ηνλ έιεγρν, ηνπ ζπλόινπ ησλ 
απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ ηεο άδεηαο. ηε πεξίπησζε άξλεζεο πξνζθόκηζήο 
ηνπο θαη όηαλ ε άδεηα έρεη εθδνζεί ειεθηξνληθά ή είλαη έληππε αιιά ππάξρεη κεηαγελέζηεξε 
ειεθηξνληθή πξάμε επη απηήο, ηόηε ππάξρεη ε δπλαηόηεηα άληιεζεο ησλ απαξαίηεησλ 
ζηνηρείσλ, από απηά πνπ ζπλνδεύνπλ ην αληίζηνηρν αίηεκα νξηζκνύ ηνπ ειεγθηή δόκεζεο 
ζην ύζηεκα Τπνβνιήο Αίηεζεο θαη Δπηινγήο Διεγθηώλ Γόκεζεο. ε πεξίπησζε ε άδεηα 



έρεη ρνξεγεζεί έληππα ηόηε ε παξαιαβή ησλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα γίλεη από ην αξρείν πνπ 
ηεξεί ε αξκόδηα Τπεξεζία Γόκεζεο θαηόπηλ ζρεηηθή ζπλελλόεζεο κε απηή (ζει. 25 
παξνπζίαζεο). 

 
Δρ.: 1ν ΘΔΜΑ: ύκθσλα κε ην άξζξν 7 παξάγξαθνο 8 θαη 9 ηνπ λ.4030/11 

«8. Οη ππνρξεσηηθνί έιεγρνη δηελεξγνύληαη από ηνλ νξηζζέληα ειεγθηή δόκεζεο κε ηελ 
παξνπζία ησλ επηβιεπόλησλ κεραληθώλ θαη αθνύ πξνεγνπκέλσο έρνπλ ζπκπιεξσζεί από 
απηνύο ηα πξνβιεπόκελα ζηνηρεία γηα ηε δεκηνπξγία ηεο Σαπηόηεηαο Κηηξίνπ. 
9. α. Αλ: 
αα) Οη ππνβαιιόκελεο κειέηεο δελ εθπνλήζεθαλ ζύκθσλα κε ηηο νηθείεο πνιενδνκηθέο 
δηαηάμεηο ή ζύκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζηνηρεία ηνπ ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο θαη ηνπ 
δηαγξάκκαηνο δόκεζεο, επηβάιιεηαη ζε βάξνο ηνπ κειεηεηή κεραληθνύ ε θύξσζε ηεο 
απαγόξεπζεο εθπόλεζεο θαη ππνγξαθήο κειεηώλ γηα ηελ έθδνζε έγθξηζεο δόκεζεο θαη 
άδεηαο δόκεζεο θαη ε θύξσζε ηεο απαγόξεπζεο επίβιεςεο νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ από 3 
έσο 12 κήλεο αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηεο παξάβαζεο. 
ββ) Οη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο δελ εθηειέζηεθαλ ζύκθσλα κε ηηο κειέηεο πνπ ππνβιήζεθαλ ή 
ζύκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζηνηρεία ηνπ ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο θαη ηνπ 
δηαγξάκκαηνο δόκεζεο επηβάιιεηαη ζε βάξνο ηνπ επηβιέπνληνο κεραληθνύ ε θύξσζε ηεο 
απαγόξεπζεο εθπόλεζεο θαη ππνγξαθήο κειεηώλ γηα ηελ έθδνζε έγθξηζεο δόκεζεο θαη 
άδεηαο δόκεζεο θαη ε θύξσζε ηεο απαγόξεπζεο επίβιεςεο νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ από 3 
έσο 12 κήλεο αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηεο παξάβαζεο.» 
ην νπνίν θαη θαηαξγήζεθε κε ην άξζξν 51 ηνπ λ.4495/17, όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρύεη, ππήξρε ε ππνρξέσζε ηνπ ειέγρνπ αλ νη πξνο έιεγρν κειέηεο, ήηαλ ζύκθσλεο κε ηηο 
νηθίεο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο, θαη πξνβιέπνληαλ αληίζηνηρεο θπξώζεηο ζηνπο κειεηεηέο 
ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 παξάγξαθν 9αα. 
ην άξζξν 48(Κπξώζεηο) παξάγξαθνο 1 θαη 5, ηνπ λ.4495/17 , όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε 
θαη ηζρύεη, πξνβιέπεηαη όηη: 
«Άξζξν 48 Κπξώζεηο 
1.α) Αλ νη ππνβαιιόκελεο κειέηεο δελ εθπνλήζεθαλ ζύκθσλα κε ηηο νηθείεο πνιενδνκηθέο 
δηαηάμεηο ή ζύκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζηνηρεία ηνπ ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο θαη ηνπ 
δηαγξάκκαηνο δόκεζεο, επηβάιιεηαη ζε βάξνο ηνπ κειεηεηή κεραληθνύ, ε θύξσζε ηεο 
απαγόξεπζεο εθπόλεζεο θαη ππνγξαθήο κειεηώλ γηα ηελ έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο ή θαη 
ε θύξσζε ηεο απαγόξεπζεο επίβιεςεο νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ από 1 έσο 12 κήλεο 
αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηεο παξάβαζεο. 
β) Αλ νη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο δελ εθηειέζηεθαλ ζύκθσλα κε ηηο κειέηεο πνπ ππνβιήζεθαλ 
ή ζύκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζηνηρεία ηνπ ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο θαη ηνπ 
δηαγξάκκαηνο δόκεζεο, επηβάιιεηαη ζε βάξνο ηνπ επηβιέπνληνο κεραληθνύ ε θύξσζε ηεο 
απαγόξεπζεο εθπόλεζεο θαη ππνγξαθήο κειεηώλ γηα ηελ έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο θαη ε 
θύξσζε ηεο απαγόξεπζεο επίβιεςεο νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ από 1 έσο 12 κήλεο, αλάινγα 
κε ηε βαξύηεηα ηεο παξάβαζεο. 
5. Οη αξκόδηνη Διεγθηέο Γόκεζεο θαη νη ππάιιεινη ησλ ππεξεζηώλ δόκεζεο όηαλ 
δηαπηζηώζνπλ ηελ ηέιεζε παξαβάζεσλ ηνπ παξόληνο άξζξνπ ππνρξενύληαη ακειιεηί λα 
ελεκεξώζνπλ εγγξάθσο ην αξκόδην πκβνύιην Πνιενδνκηθώλ Θεκάησλ θαη 
Ακθηζβεηήζεσλ (Τ.ΠΟ.Θ.Α.) ηνπ άξζξνπ 20. Σν Τ.ΠΟ.Θ.Α. αθνύ εμεηάζεη ηελ ππόζεζε, 
βεβαηώλεη ηηο παξαβάζεηο θαη δηαβηβάδεη ην ζρεηηθό θάθειν ζην επνπηηθό ζπκβνύιην ηνπ 
άξζξνπ 156 ηνπ λ.4389/2016, πξνθεηκέλνπ απηό λα εηζεγεζεί ηελ επηβνιή δηνηθεηηθώλ 
θπξώζεσλ. 
Σν επνπηηθό ζπκβνύιην, ύζηεξα από αθξόαζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, εηζεγείηαη ζηνλ 
Τπνπξγό Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ηελ επηβνιή ζε βάξνο ηνπ κειεηεηή/επηβιέπνληνο 
κεραληθνύ ησλ πξνβιεπόκελσλ θπξώζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1.» 
ΔΡΩΣΖΜΑ: 
Καηά ηνλ έιεγρν δόκεζεο, αλ δηαπηζησζνύλ ηα παξαπάλσ, έρεη ηελ ππνρξέσζε ή όρη ν 
ειεγθηήο δόκεζεο λα ην αλαθέξεη ζην πόξηζκα ηνπ? 
Αλ γηα παξάδεηγκα ζε αξρηθό έιεγρν νηθνδνκηθήο άδεηαο, δελ δηαπηζησζνύλ απνθιίζεηο ζε 
ζρέζε κε ην δηάγξακκα θάιπςεο θαη ην ηνπνγξαθηθό, αιιά παξ όια απηά ε ζπγθεθξηκέλε 
νηθνδνκηθή άδεηα παξαβηάδεη ηηο ηζρύνπζεο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο, κε ζνβαξέο 
παξαβηάζεηο ησλ πνιενδνκηθώλ κεγεζώλ, θάιπςεο, δόκεζεο , όγθνπ, ηδεαηνύ ζηεξενύ, 



πιαγίσλ απνζηάζεσλ, δηακνξθώζεσλ θαη έιιεηςεο εγθξίζεσλ θνξέα, ν ειεγθηήο δόκεζεο 
ηα αγλνεί? πκκεηέρνληαο έηζη ζηελ θαηαζθεπή κηαο λέαο γεληάο απζαίξεησλ νηθνδνκώλ? Ή 
ζύκθσλα κε ην άξζξν 48 παξάγξαθν 5 θαηαγξάθεη απηέο ηηο παξαηεξήζεηο ζην πόξηζκα 
ηνπ? Καη πσο δηαζθαιίδεηαη ε ΑΜΔΖ ΓΗΑΚΟΠΖ ΔΡΓΑΗΩΝ, όηαλ ζην θύξην κέξνο ηνπ 
πνξίζκαηνο ζα πξέπεη λα δεισζεί όηη ηα ειεγρόκελα πνπ δεηάεη ην πόξηζκα είλαη ζύκθσλα 
κε ηελ εθδνζείζα νηθνδνκηθή άδεηα? Δλαπόθεηηαη ζηελ αληαπόθξηζε ηεο ΤΓΟΜ? Καη αλ ε 
θαηεγνξία ηεο άδεηαο είλαη ε 1 ή 2, πνηεο επζύλεο έρεη, ν ειεγθηήο ηεο ΤΓΟΜ, εθηόο ηνπ 
κειεηεηή, θαη πνηεο είλαη νη αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο αλακόριεπζεο ηεο ππόζεζεο, όηαλ ζην 
παξειζόλ πνπ νη νηθνδνκηθέο άδεηεο ήηαλ όιεο ειεγρόκελεο , νη ΤΓΟΜ ηεξνύζαλ ζηγή 
ηρζύνο? 
2ν ΘΔΜΑ: 
ύκθσλα κε ην άξζξν 30 ηνπ λ.4495/17 , όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη 
«Άξζξν 30 
Δξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο δελ απαηηείηαη νηθνδνκηθή άδεηα ή έγθξηζε εξγαζηώλ κηθξήο 
θιίκαθαο - Δμνπζηνδνηηθή δηάηαμε 
1. Γελ απαηηείηαη νηθνδνκηθή άδεηα νύηε έγθξηζε εξγαζηώλ κηθξήο θιίκαθαο γηα ηηο εμήο 
εξγαζίεο, κε ηελ επηθύιαμε ησλ εηδηθώλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνύλ ηελ πεξηνρή ή ην 
θηίξην…..» 
Αλ θαηά ηνλ έιεγρν δόκεζεο, δηαπηζησζνύλ θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 30, γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη ε ππνρξέσζε έθδνζεο νηθνδνκηθήο 
άδεηαο, πρ κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ δηακόξθσζε ηνπ αθαιύπηνπ, ε αύμεζε ηνπ 
εκβαδνύ κηαο πέξγθνιαο, ρσξίο λα επεξεάδνληαη ζην παξακηθξό νη πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο, 
όπσο θύηεπζεο, ύςνπο θηηξίνπ, ύςνπο δηακνξθώζεσλ, κέγηζηνπ εκβαδνύ πέξγθνιαο. 
ΔΡΩΣΖΜΑ: 
Ο ειεγθηή δόκεζεο ππνρξενύηαη λα δεηήζεη ελεκέξσζε ηεο αδείαο γηα θαηαζθεπέο θαη 
εξγαζίεο πνπ δελ απαηηνύλ νηθνδνκηθή άδεηα, όηαλ όινη νη έιεγρνη δελ έρνπλ απνθιίζεηο 
από ηα πξνβιεπόκελα ζηελ ΟΑ? 

 
Απ.: 1ο Θέμα: ρεηηθά κε ηηο θπξώζεηο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Ν.4495/2017 ζεκεηώλνπκε όηη: 

ε πεξίπησζε 1α) πνπ αθνξά ζε ππνβαιιόκελεο κειέηεο πνπ δελ εθπνλήζεθαλ ζύκθσλα 
κε ηηο ηζρύνπζεο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο, αλαθέξεηαη  ζε ειέγρνπο λνκηκόηεηαο ηνπο 
νπνίνπο εθηεινύλ νη θαηά ηόπνπο αξκόδηεο ππεξεζίεο Γόκεζεο θαη  
ε πεξίπησζε 1β) πνπ αθνξά ζηελ εθηέιεζε ησλ νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ ζύκθσλα κε ηηο 
κειέηεο ηεο άδεηαο ή ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο θαη 
δηαγξάκκαηνο δόκεζεο, αλαθέξεηαη ζε ειέγρνπο από ηνπο ειεγθηέο δόκεζεο. 
πλεπώο ε αλαθνξά πνπ γίλεηαη ζηνπο ειεγθηέο δόκεζεο ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ ίδηνπ 
άξζξνπ, ζρεηίδεηαη κόλν κε ην αληηθείκελν πνπ λνκηκνπνηνύληαη λα ειέγμνπλ, δειαδή εάλ νη 
νηθνδνκηθέο εξγαζίεο εθηειέζηεθαλ, νξζά ή κε, βάζεη ησλ κειεηώλ ηεο άδεηαο θαη ηα 
ζηνηρεία ηνπ ηνπνγξαθηθνύ θαη ηνπ δηαγξάκκαηνο δόκεζεο. 
Γηα ηα ππόινηπα αλαθεξόκελα ηζρύνπλ όζα αλαθέξνληαη ζηελ απάληεζε ηεο ππεξεζίαο 
καο ζην εξώηεκα κε αξηζκό 8 ηεο παξνύζεο. 
εκεηώλνπκε όηη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.4030/2011 θαηαξγήζεθαλ κε ηα ηελ ηζρύ 
ηεο ΤΠΔΝ/ΤΠΡΓ/48123/6983/23-07-2018 (ΦΔΚ 3136 Β’) όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 
2ο Θέμα: ρεηηθά κε ηηο απαηηνύκελεο ελέξγεηεο ειεγθηή δόκεζεο θαηόπηλ δηαπίζησζεο 
εξγαζηώλ γηα ηηο νπνίεο δελ απαηηείηαη νηθνδνκηθή άδεηα ή έγθξηζε εξγαζηώλ κηθξήο 
θιίκαθαο, δηεπθξηλίδνπκε όηη ζε θάζε πεξίπησζε είλαη ππνρξέσζε ηνπ ειεγθηή δόκεζεο λα 
ειέγρεη ηελ εθαξκνγή ησλ κειεηώλ θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηνπνγξαθηθνύ θαη ηνπ 
δηαγξάκκαηνο δόκεζεο ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο. Δθόζνλ νη εξγαζίεο απηέο δελ 
πεξηιακβάλνληαη ζηελ ππό έιεγρν νηθνδνκηθή άδεηα, απηή ζα πξέπεη θαη λα επηθαηξνπνηεζεί 
κε ηηο αιιαγέο πνπ παξαηεξνύληαη. 

 
 

9. Δρ.: Δ ΔΛΔΓΥΟ Δ ΚΣΗΡΗΑ ΓΖΜΟΗΟΤ (Π.Υ ΓΖΜΩΝ, ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΛΠ) ΛΟΓΩ ΣΩΝ 

ΓΡΑΦΔΗΟΚΡΑΣΗΚΩΝ ΓΗΑΓΗΚΑΗΩΝ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΖΝ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΣΖ ΑΠΟΕΖΜΗΩΖ 
ΠΑΡΑΣΖΡΔΗΣΑΗ ΑΝΑ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ. ΜΟΤ ΔΥΔΗ ΣΤΥΔΗ ΣΟ ΓΖΜΟ 
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΝΑ ΠΛΖΡΩΘΩ ΣΖΝ ΔΠΟΜΔΝΖ ΣΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ''ΓΗΑ ΥΔΗΡΟ 
ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΜΔ ΔΝΣΟΛΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ'', ΔΝΩ Δ ΑΛΛΟΤ ΓΖΜΟΤ 



ΝΑ ΑΝΑΜΔΝΩ ΠΔΡΗ ΣΗ 20-30 ΜΔΡΔ ΓΗΑ ΣΗ ΥΔΣΗΚΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ (ΔΓΚΡΗΖ ΑΠΟ 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ, ΔΝΣΑΛΜΑ ΠΛΖΡΩΜΖ ΚΛΠ). Δ ΑΤΣΔ ΣΗ ΠΔΡΗΠΣΩΔΗ 
ΜΔ  ΑΣΤΠΖ ΤΜΦΩΝΗΑ ΜΔΣΑΞΤ ΔΜΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ ΑΡΥΖ ΔΥΩ 
ΖΚΩΔΗ ΚΑΝΟΝΗΚΑ ΣΟ ΠΟΡΗΜΑ ΓΗΑ ΝΑ ΤΝΔΥΗΣΔΗ ΑΠΡΟΚΟΠΣΑ ΣΟ ΔΡΓΟ ΚΑΗ Ζ 
ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΔΥΔΗ ΓΗΝΔΗ ΑΡΓΟΣΔΡΑ . ΠΟΗΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΤΔ ΝΑ ΔΗΝΑΗ Ζ ΛΤΖ ΩΣΔ ΝΑ 
ΜΖ ΒΡΔΘΟΤΜΔ ΔΚΣΔΘΗΜΔΝΟΗ? 

 
Απ.: Ο ειεγθηήο δόκεζεο νθείιεη λα εθαξκόδεη ηα νξηδόκελα ζηε λνκνζεζία όζνλ αθνξά 

ζηε κε εκπξόζεζκε θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο ηνπ. ρεηηθή παξαπνκπή γίλεηαη ζηε ζει. 
41 ηεο παξνπζίαζεο ηεο ππεξεζίαο καο θαη όκνηα απάληεζε αλαθέξεηαη ζην ππνεξώηεκα 
1 ηνπ εξσηήκαηνο 9 ηεο παξνύζεο.  


