
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ 

Σχετικά µε τις αµοιβές: 
Ο τρόπος και το ύψος της αποζηµίωσης του Ελεγκτή ∆όµησης 

περιγράφεται στο άρθρο 3 της ΥΑ 9875/2012 (ΦΕΚ 465 Β) 

1. Πώς γίνεται η αποζηµίωση του Ελεγκτή ∆όµησης?  

Ο κύριος του έργου καταθέτει το ποσό της αποζηµίωσης στο 

λογαριασµό όψεως του Ελεγκτή ∆όµησης, στην Εθνική Τράπεζας 

Ελλάδας.  

2. Πότε πρέπει να κατατεθεί η αποζηµίωση?  

 

Εντός 24 ωρών από τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου από τον 

Ελεγκτή ∆όµησης (δηλαδή την ίδια ή την επόµενη εργάσιµη 

ηµέρα) πρέπει να γίνει η κατάθεση του ποσού της αποζηµίωσης 

από τον κύριο του έργου. 

3. Το πόρισµα αποστέλλεται πριν ή µετά την κατάθεση 

της αποζηµίωσης?  

Εφόσον η κατάθεση γίνει εγκαίρως αποστέλλετε το πόρισµα 

(θετικό ή αρνητικό) στην οικεία Υ∆ΟΜ και στην ΕΥΕ∆. 

∆ιαφορετικά ενηµερώνετε την ΕΥΕ∆ και την οικεία Υ∆ΟΜ, η 

οποία οφείλει να προβεί σε πράξη διακοπής των εργασιών. 

4. Πως ενηµερώνεται ο κύριος του έργου για την 

κατάθεση της αποζηµίωσης?  

Κατά τη διενέργεια της αυτοψίας ο Ελεγκτής ∆όµησης ενηµερώνει 

τον κύριο του έργου για το ποσό της αποζηµίωσης και τον 

λογαριασµό όψεώς του στην Εθνική Τράπεζας Ελλάδας. 

5. Ποιο είναι το ποσό της αποζηµίωσης?  

  

Το ποσό της αποζηµίωσης καθορίζεται ανά έλεγχο και κατηγορία  

έργου στο άρθρο 3 της ΥΑ 9875/2012 απόφασης (ΦΕΚ 465  Β΄). 

Οι συγκεκριµένες αποζηµιώσεις δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε 

εισφορά και κράτηση υπέρ τρίτων, εκτός από τον ΦΠΑ. 

Απαιτείται και η έκδοση δελτίου ΑΠΥ.  

6. Σε περίπτωση καταγγελίας ποιος καταθέτει την 

αµοιβή?  

Για τις περιπτώσεις των επώνυµων καταγγελιών προβλέπεται η 

έκδοση σχετικής απόφασης, στην οποία ρυθµίζεται και το θέµα της 

αποζηµίωσης.  

Σχετικά µε τη άδεια Ελεγκτή ∆όµησης:  

7. Θα αποσταλεί άδεια Ελεγκτή ∆όµησης?  

Σε όλους όσοι έχουν τα απαιτούµενα προσόντα και έχουν επιτύχει 

στις ηλεκτρονικές εξετάσεις του ΤΕΕ, έχει σταλεί ήδη ηλεκτρονικά  

e-mail για τη χορήγηση Άδειας Ελεγκτή ∆όµησης και εγγραφής 

στο Μητρώο Ελεγκτών ∆όµησης µε συνηµµένη τη σχετική ΥΑ. 

Σύντοµα θα σας σταλεί και σε ηλεκτρονική µορφή η «Άδεια 

Ελεγκτή ∆όµησης», ενώ εξετάζεται και η δυνατότητα παροχής 



σχετικής «ταυτότητας». 

8. Είναι απαραίτητη η επίδειξη της Άδειας Ελεγκτή 

∆όµησης? 

Παρότι δεν προβλέπεται ρητά η επίδειξη της Άδειας Ελεγκτή 

∆όµησης για τη διενέργεια του ελέγχου, δεν απαγορεύεται η 

απαίτηση για ταυτοποίηση. Συνεπώς, καλό είναι κατά την αυτοψία 

ο Ελεγκτής ∆όµησης να φέρει µαζί του την Άδεια του (ή την 

ταυτότητα αν εκδοθεί). Μέχρι την έκδοση της Άδειας, µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί η ΥΑ χορήγησης άδειας. 

Σχετικά µε τη διαδικασία αυτοψίας- ελέγχου και την 

έκδοση του Πορίσµατος: 
 άρθρο 2 και 4 της ΥΑ 9875/2012 (ΦΕΚ 465 Β)  

8. Θα υπάρξουν σχετικές οδηγίες για τη διαδικασία 

ελέγχου? 

Η ΕΥΕ∆ ετοιµάζει λεπτοµερείς φόρµες αιτήσεων για τη διαδικασία 

ορισµού Ελεγκτή ∆όµησης και διενέργειας ελέγχου, καθώς και των 

απαραίτητων ενηµερώσεων και κοινοποιήσεων.   

9. Η αυτοψία γίνεται βάσει των υποβαλλόµενων 

σχεδίων? Αν δεν υπάρχουν?  

Στο εργοτάξιο επιβάλλεται η διατήρηση αντιγράφων της άδειας 

δόµησης και των µελετών και σχεδίων, σύµφωνα µε τις οποίες 

εκτελούνται οι εργασίες.  

Η µη τήρηση των παραπάνω αποτελεί λόγο άµεσης διακοπής των 

εργασιών (παρ. 2 αρθ. 7 του ν.4030/2011). 

Επίσης, ο Επιβλέπων Μηχανικός οφείλει να έχει προηγουµένως 

συµπληρώσει και τα έντυπα για τη δηµιουργία της Ταυτότητα του 

Κτιρίου (µετά την έναρξη ισχύος).  

10. Ποιες είναι οι ανοχές λάθους - απόκλισης από τα 

σχέδια?  

Οι «ανοχές - αποκλίσεις» αναφέρονται στην παρ. 9.γ. του αρθ. 6 

του ν. 4030/2011 και  µέχρι αυτές τις αποκλίσεις, µε την 

προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονται επιτρεπόµενα στοιχεία δόµησης 

(κάλυψης, συντελεστή δόµησης, όγκου και υποχρεωτικών 

αποστάσεων) πραγµατοποιείται ενηµέρωση του φακέλλου της 

άδειας δόµησης. 

11. Εάν κατά τη διενέργεια του ελέγχου διαπιστωθούν 

ελλείψεις πέρα από τα προβλεπόµενα στοιχεία ελέγχου, 

τις καταγράφουµε?   

Τα στοιχεία ελέγχου προβλέπονται ακριβώς στο άρθρο 4 της ΥΑ 

9875/2012. Ωστόσο, αν διαπιστωθούν κάποιες ελλείψεις, µπορούν 

να αναφερθούν ως παρατηρήσεις στο Πόρισµα, χωρίς να 

επηρεάζουν το αποτέλεσµα του ελέγχου. 

12. Πώς αποστέλλεται το πόρισµα?  

Το πόρισµα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην ΕΥΕ∆, στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση : elegktesdomisis@prv.ypeka.gr  και στην 

οικεία Υ.∆ΟΜ (ηλεκτρονικά ή εγγράφως).  

Το πόρισµα πρέπει να είναι υπογεγραµµένο και να υποβληθεί 

ηλεκτρονικά σε οποιαδήποτε µορφή (pdf ή ως εικόνα).   

13. Υπάρχει κάποιο πρότυπο σχέδιο Πορίσµατος? Σχέδιο του πορίσµατος θα αποστέλλεται σε ηλεκτρονική µορφή ( 



word 2003) στον Ελεγκτή ∆όµησης, ανάλογα µε το είδος και την 

κατηγορία του ελέγχου. 
 


