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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ       Αθήνα, 23 Φεβποςαπίος 2012                        
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ     Απιθ. ππυη.: οικ. 315 
ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ        
ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ                  
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑ    
 
  
ΘΔΜΑ: Ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για ηη σοπήγηζη αδειών Δλεγκηών Γόμηζηρ 

(έναπξη ςποβολήρ αιηήζεων 1η Μαπηίος 2012) 
 

Με ηην παπούζα Ππόζκληζη καλούμε όζοςρ έσοςν ηα απαιηούμενα πποζόνηα, ζύμθυνα με ηιρ 
διαηάξειρ ηος ν. 4030 «Νέορ ηπόπορ έκδοζηρ αδειών δόμηζηρ, ελέγσος καηαζκεςών και λοιπέρ 
διαηάξειρ» (Α’ 249), όπυρ έσει ηποποποιηθεί και ιζσύει και ειδικόηεπα ηος άπθπος 12 αςηού και 
επιθςμούν να ηοςρ σοπηγηθούν άδειερ Ελεγκηών Δόμηζηρ, να ςποβάλλοςν ηλεκηπονική αίηηζη με ηα 
απαιηούμενα δικαιολογηηικά, από 1η Μαπηίος 2012, ζύμθυνα με ηοςρ παπακάηυ όποςρ:  

 

Α) Απαπαίηηηα πποζόνηα 

 

Οι ςποτήθιοι ππέπει: 

α) να είναι διπλυμαηούσοι μησανικοί, πηςσιούσοι μησανικοί ηεσνολογικήρ εκπαίδεςζηρ, ή μησανικοί πος 
έσοςν αποκηήζει αναγνώπιζη επαγγελμαηικών πποζόνηυν ζηη σώπα μαρ καη’ εθαπμογή ηηρ ζσεηικήρ 
κοινοηικήρ και εθνικήρ νομοθεζίαρ, εξαιποςμένυν δημοζίυν ςπαλλήλυν ή ςπαλλήλυν Ν.Π.Δ.Δ. ή 
ςπαλλήλυν ηος εςπύηεπος δημόζιος ηομέα με ζσέζη δημοζίος ή ιδιυηικού δικαίος, 

β) να διαθέηοςν ηοςλάσιζηον διεηή αποδεδειγμένη επαγγελμαηική εμπειπία ζε θέμαηα μελέηηρ ή 
επίβλετηρ ή καηαζκεςήρ κηιπίυν, η οποία δίνει ηο δικαίυμα διενέπγειαρ ελέγσυν ζε κηίπια ζςνολικήρ 
επιθάνειαρ μικπόηεπηρ ή ίζηρ ηυν σιλίυν (1.000) η.μ.. Για ηη διενέπγεια ελέγσυν ζε κηίπια ζςνολικήρ 
επιθάνειαρ μεγαλύηεπηρ ηυν σιλίυν (1.000) η.μ., απαιηείηαι ηοςλάσιζηον ηεηπαεηήρ αποδεδειγμένη 
επαγγελμαηική εμπειπία. 

 

σεηικά με ηην εμπειπία επιζημαίνοςμε ηα παπακάηω:  

1. Η εμπειρία δεν ηεκμηριώνεηαι από ηο τρόνο κηήζης ηοσ διπλώμαηος ή πηστίοσ ή ηην απόκηηζη 
Άδειας Αζκήζεφς Επαγγέλμαηος, αλλά πρέπει να αποδεικνύεηαι ζαθώς εμπειρία ποσ αθορά 
αποκλειζηικά ζε θέμαηα μελέηης ή/και επίβλευης ή/και καηαζκεσής κηιρίφν. Εμπειρία επί άλλφν 
ανηικειμένφν δεν προζμεηρείηαι.  

2. Η εμπειρία αποδεικνύεηαι με ζτεηικές βεβαιώζεις, όπφς Δεληία Παροτής Υπηρεζιών,  
ανηίγραθα ζηελετών Οικοδομικών Αδειών, βεβαιώζεις ηοσ θορέα απαζτόληζης ζσνοδεσόμενη 
από βεβαιώζεις ηοσ θορέα αζθάλιζης.  

3. Δεν απαιηείηαι η προζκόμιζη όλφν ηφν πιζηοποιηηικών και βεβαιώζεφν ολόκληρης ηης 
επαγγελμαηικής δραζηηριόηηηας ηοσ σπουήθιοσ, αλλά ανηιπροζφπεσηικού δείγμαηος (ένα 
αποδεικηικό για ηοσλάτιζηον δύο ή ηέζζερα έηη, ζύμθφνα με ηα αναθερόμενα ζηο παραπάνφ 
εδάθιο β). Σε περιπηώζεις μεγάλφν έργφν ένα πιζηοποιηηικό δύναηαι να αθορά ζε δύο ή και 
περιζζόηερα έηη.   
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Β) Γιαδικαζία – ςποβολή απαιηούμενων δικαιολογηηικών (οι ενδιαθεπόμενοι ππέπει να 
ακολοςθήζοςν ςποσπεωηικά ηην παπαπάνω διαδικαζία, διαθοπεηικά η αίηηζη θα αποππίπηεηαι)  

 

1. Είζοδορ ζηην ηλεκηπονική πλαηθόπμα ηος Μηηπώος Ελεγκηών Δόμηζηρ μέζυ ηηρ ιζηοζελίδαρ 
ηος ΥΠΕΚΑ (https://www.ypeka.gr), όπος ηηπείηαι ζσεηικό πεδίο για ηοςρ Ελεγκηέρ Δόμηζηρ και 
ζςμπλήπυζη ηυν βαζικών ζηοισείυν ηος ςποτήθιος ζύμθυνα με ηιρ ζσεηικέρ οδηγίερ πος 
παπέσονηαι από ηην ηλεκηπονική πλαηθόπμα. 

2. Τεκμηπίυζη ηηρ επαγγελμαηικήρ εμπειπίαρ.  

Για ηην ηεκμηπίυζη ηηρ απαιηούμενηρ επαγγελμαηικήρ εμπειπίαρ και για λόγοςρ διεςκόλςνζηρ 
είναι δςναηό, να σπηζιμοποιηθούν ζηοισεία από ηη βάζη δεδομένυν αμοιβών μησανικών ηος 
ΤΕΕ, ηος Μηηπώος πποζυπινών Ενεπγειακών Επιθευπηηών, ενώ ςπάπσει και ηαςηόσπονη 
δςναηόηηηα ηλεκηπονικήρ ςποβολήρ επιππόζθεηυν ζηοισείυν (ζκαναπιζμένα).  

Στεηικά με ηην επικύρφζη ηφν απαιηούμενφν δικαιολογηηικών και πιζηοποιηηικών ηης δηλούμενης 
επαγγελμαηικής εμπειρίας (π.τ. δεληία παροτής σπηρεζιών), ηα οποία δεν μπορούν να επικσρφθούν 
από Κ.Ε.Π. ή δημόζιες σπηρεζίες, έτει ιζτύ ηο άρθρο 14 «Θεώρηζη ηοσ γνηζίοσ ηης σπογραθής. 
Επικύρφζη θφηοανηιγράθφν» ηοσ ν. 1599/86, ζύμθφνα με ηο οποίο: «Δεν απαιηείηαι επικύρφζη 
ανηιγράθοσ ή θφηοανηιγράθοσ, εθόζον ζσνοδεύεηαι από σπεύθσνη δήλφζη, ζηην οποία ο 
ενδιαθερόμενος βεβαιώνει ηην πιζηόηηηα ηφν ζηοιτείφν».  

3. Ηλεκηπονική ςποβολή ηυν παπακάηυ δικαιολογηηικών (άπθπο 2 ηηρ ςποςπγικήρ απόθαζηρ 
«Καθοπιζμόρ καηηγοπιών ελεγκηών δόμηζηρ, εξεηαζηέαρ ύληρ, θοπέα και διαδικαζίαρ 
διενέπγειαρ εξεηάζευν για ηην απόκηηζη άδειαρ Ελεγκηή Δόμηζηρ»), ηα οποία ςποβάλλονηαι 
αποκλειζηικά ηλεκηπονικά (ζκαναπιζμένα) ζύμθυνα με ηιρ ζσεηικέρ οδηγίερ πος παπέσονηαι 
από ηην ηλεκηπονική πλαηθόπμα:   

(α)  Επικςπυμένο θυηοανηίγπαθο ηος δεληίος αζηςνομικήρ ηαςηόηηηαρ.  

(β) Υπεύθςνη δήλυζη ηος άπθπος 8 ηος Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75) με επικύπυζη ηος γνηζίος 
ηηρ ςπογπαθήρ ζηην οποία ο ςποτήθιορ δηλώνει όηι:  

i. δεν ζςνηπέσοςν νομικά ή άλλα κυλύμαηα ή αζςμβίβαζηα ζηο ππόζυπό ηος για ηην 
απόκηηζη ηηρ άδειαρ ελεγκηή δόμηζηρ, 

ii. αποδέσεηαι ηη σπήζη, ζηαηιζηική επεξεπγαζία και κοινοποίηζη ζηοισείυν ζσεηικών 
με ηοςρ ελέγσοςρ πος έσει πποβεί, με ηην επιθύλαξη πποζηαζίαρ ηυν πποζυπικών δεδομένυν,  

iii. είναι αληθή όλα ηα ζηοισεία πος ζςνοδεύοςν ηην αίηηζή ηος. 

4. Υποβολή ηλεκηπονικήρ αίηηζηρ για ζςμμεηοσή ζηην εξεηαζηική διαδικαζία (με επιλογή 
εξεηαζηικού κένηπος) και απόκηηζη ζσεηικών κυδικών και απιθμού ππυηοκόλλος, ζύμθυνα με 
ηιρ οδηγίερ πος παπέσονηαι από ηην ηλεκηπονική πλαηθόπμα.  

 

Γ) Δξέηαζη ηων αιηήζεων – Δξεηαζηική διαδικαζία 

 

Μεηά ηην εξέηαζη ηυν αιηήζευν με ηα πποζκομιζθένηα δικαιολογηηικά και εθόζον ο ςποτήθιορ πληποί 
ηιρ απαιηούμενερ πποϋποθέζειρ, θα ειδοποιείηαι ηλεκηπονικά πποκειμένος για ηη ζςμμεηοσή ηος ζε 
διαδικαζία εξεηάζευν πος θα διενεπγηθούν από ηο ΤΕΕ με ηην εποπηεία ηος ΥΠΕΚΑ.  
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Κάθε αναγκαία λεπηομέπεια για ηη διεξαγυγή ηηρ εξεηαζηικήρ διαδικαζίαρ και γενικόηεπα για ηην 
ολοκλήπυζη ηηρ διαδικαζίαρ σοπήγηζηρ άδειαρ Ελεγκηή Δόμηζηρ, θα ανακοινυθεί ζηο αμέζυρ 
πποζεσέρ σπονικό διάζηημα, μέζυ ηηρ ιζηοζελίδαρ ηος ΥΠΕΚΑ και ηος ΤΕΕ. 

 

Γ) Δπικοινωνία – Γιεςκπινίζειρ 

 

Επιζημαίνεηαι όηι για οποιαδήποηε διεςκπίνιζη επί ηηρ διαδικαζίαρ οι ςποτήθιοι μποπούν να 
επικοινυνούν αποκλειζηικά ηλεκηπονικά, αποζηέλλονηαρ e-mail ζηην ηλεκηπονική διεύθςνζη ηηρ Ειδικήρ 
Υπηπεζίαρ Επιθευπηηών Δόμηζηρ (ΕΥΕΔ): eyed@prv.ypeka.gr   

Σε πεπίπηυζη ηεσνικού πποβλήμαηορ καηά ηη ζςμπλήπυζη ηυν ζηοισείυν ή για θέμαηα πος αθοπούν ηη 
διαδικαζία ηυν εξεηάζευν, αποζηείλεηε e-mail ζηην ηλεκηπονική διεύθςνζη 
elegktesdomisis@central.tee.gr  

 

Η παπούζα ππόζκληζη αναπηάηαι ζηο διαδίκηςο. 

 

 

Η Διδική Γπαμμαηέαρ 

 

Μαπγαπίηα Καπαβαζίλη 

  

 


