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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ.2/16519/0022
(1)
Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής
εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011
(ΦΕΚ 226/A΄/27−10−2011).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ −
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ −
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 90 του
Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22−4−2005) «Κωδικοποίηση της

νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα».
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του N.
4024/2011 (ΦΕΚ 226/A/27−10−2011).
3. Την αριθμ. Φ10221/οικ.26816/929/30−11−2011 (ΦΕΚ 2778/
Β΄/2−12−2011) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοι−
νωνικής Ασφάλισης περί καθορισμού των βαρέων και
ανθυγιεινών εργασιών.
4. Την αριθμ. Υ25/6−12−2011 (ΦΕΚ 2792/Β΄/8−12−2011)
απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμο−
διοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών
Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου.
5. Την αριθμ. 23564/25−11−2011 (ΦΕΚ 2741/Β΄/25−11−2011)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικη−
τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης, Κωνσταντίνο Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη».
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης
απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 132.000.000 ευρώ
περίπου για το 2012 και 200.000.000 ευρώ περίπου για
κάθε ένα από τα επόμενα έτη, σε βάρος του Κ.Α.Ε.
0225 του κρατικού προϋπολογισμού, του Κ.Α.Ε. 0251 των
προϋπολογισμών των Ν.Π.Δ.Δ. και των οικείων κωδικών
των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε το μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης και
ανθυγιεινής εργασίας για τους μόνιμους και δόκιμους
πολιτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου
(ΙΔΑΧ − ΙΔΟΧ) του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Α΄ και
Β΄ βαθμού ανά κατηγορία ως εξής:
α) Κατηγορία Α΄ σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
β) Κατηγορία Β΄ σε εβδομήντα (70) ευρώ.
γ) Κατηγορία Γ΄ σε τριάντα πέντε (35) ευρώ.
2. Στην κατηγορία Α΄ περιλαμβάνονται οι κάτωθι ει−
δικότητες:
α) Το προσωπικό νοσηλευτικής υπηρεσίας, εργαστηρί−
ων και καθαριότητας, οι απασχολούμενοι αποκλειστικά
σε ακτινολογικούς θαλάμους και εμφανίσεις, οι οδηγοί
και βοηθοί ασθενοφόρων − διασώστες και οι συντηρη−
τές πειραματόζωων των Νοσοκομείων, των Μονάδων
Κοινωνικής Φροντίδας της Χώρας, του Εθνικού Κέντρου
Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), των Κέντρων Υγείας, των
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Κέντρων Ψυχικής Υγείας, των Ν.Π.Δ.Δ. του Τομέα Πρό−
νοιας και των Αγροτικών Ιατρείων τα οποία υπάγονται
στα Δημόσια Νοσοκομεία.
Οι Θαλαμηπόλοι Ψυχιατρικών Νοσοκομείων και Κλι−
νικών.
β) Οι απασχολούμενοι στην Α’ Ζώνη του Εθνικού Κέ−
ντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και της
Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.).
γ) Το προσωπικό που απασχολείται στη συγκομιδή και
αποκομιδή, μεταφορά, διαλογή, επιστασία, καταστροφή
απορριμμάτων σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής
των μέσων καθαριότητας και με το πλύσιμο αυτών, κα−
θώς και οι οδοκαθαριστές, οι εργάτες αφοδευτηρίων, οι
χειριστές μηχανικών σαρώθρων, οι εργάτες ταφής και
εκταφής νεκρών, οι καθαριστές οστών, οι εργάτες και
τεχνίτες ασφαλτόστρωσης, οι τοποθετητές μαρμάρων
και πλακών, οι κατεργαστές και κόπτες μαρμάρων, οι
σφαγείς και εκδορείς ζώων και πτηνών, οι εναερίτες
ηλεκτρολόγοι, οι εργάτες και τεχνίτες αποχέτευσης,
οι οδηγοί ανοιχτών φορτηγών και βαρέων φορτηγών
μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και λεωφορείων και
οι χειριστές μηχανημάτων έργου.
δ) Το προσωπικό των σωφρονιστικών και αναμορ−
φωτικών καταστημάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
ε) Οι οδηγοί ειδικών οχημάτων μεταφοράς πυρομα−
χικών και ειδικών εύφλεκτων καυσίμων.
3. Στην κατηγορία Β΄ περιλαμβάνονται οι κάτωθι ει−
δικότητες:
α) Το τεχνικό προσωπικό και το προσωπικό που εργά−
ζεται στην εστίαση και στον ιματισμό των Νοσοκομείων,
των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της Χώρας, του
Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), των Κέ−
ντρων Υγείας, των Κέντρων Ψυχικής Υγείας, των Ν.Π.Δ.Δ.
του Τομέα Πρόνοιας και των Αγροτικών Ιατρείων τα
οποία υπάγονται στα Δημόσια Νοσοκομεία.
β) Οι απασχολούμενοι στη Β΄ Ζώνη του Εθνικού Κέ−
ντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και της
Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.).
γ) Το απασχολούμενο προσωπικό στα εργαστήρια
Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας και Περιγραφικής
Ανατομικής των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών.
δ) Οι χημικοί, βοηθοί χημικοί, και αναλυτές οι οποίοι
απασχολούνται αποκλειστικά σε εργαστήρια.
ε) Οι εργαζόμενοι αποκλειστικά στην πίστα αερολι−
μένων.
στ) Οι ηλεκτρονικοί και τεχνίτες αεροσκαφών, οι Μη−
χανολόγοι (Δεξαμενιστές, Διανάκτες Καυσίμων, Ελα−
σματουργοί, Επενδυτές λεβήτων, εφαρμοστές, ηλε−
κτροσυγκολλητές, λεβητοποιοί, λεμβουργοί, λιπαντές,
μηχανικοί αυτοκινήτων, μηχανικοί εσωτερικής καύσεως,
μηχανικοί οχημάτων, μηχανοτεχνίτες, οξυγονοκολλητές,
οπλουργοί, πυροτεχνουργοί, σιδηρουργοί, συγκολλητές
μετάλλων, συντηρητές μηχανημάτων, σφυροκοπανιστές,
τεχνίτες αεροσκαφών, τεχνίτες αυτοκινήτων και οχη−
μάτων, τεχνίτες ελαστικών, τεχνίτες ταπετσαρίας, τε−
χνίτες σωστικών μέσων, τεχνίτες φρένων, τορναδόροι,
τορνευτές, υφαλοχρωματιστές, φανοποιοί, χαλκουργοί,
τεχνίτες οργάνων ακριβείας, χειριστές μηχανών και ει−
δικών μηχανημάτων, χειριστές μηχανημάτων αμμοβο−
λής, χύτες μετάλλων, ψυκτικοί, τεχνίτες Η/Ν συσκευών,

τεχνίτες υδραυλικών συστημάτων), οι Ηλεκτρολόγοι
(εναερίτες, ηλεκτροσυγκολλητές εσωτερικών εγκα−
ταστάσεων, ηλεκτροτεχνίτες αυτοκινήτων, ψυκτικοί,
ηλεκτρολόγοι αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγοι εγκαταστά−
σεων) που απασχολούνται στους Ναυστάθμους, στο
Στρατηγείο Διοικήσεως Ανατολικής Μεσογείου (ΣΔΑΜ),
στη Διοίκηση Ελικοπτέρων (ΔΕΝ) και σε συνεργεία των
εγκαταστάσεων του Πολεμικού Ναυτικού.
ζ) Οι ειδικευμένοι εργάτες λιμένων, οι εργάτες υπο−
βρύχιων φραγμάτων, οι μανουβραδόροι και οι ναυτερ−
γάτες των Ναυστάθμων, λιμενικών εγκαταστάσεων και
πλοίων.
η) Οι τεχνολόγοι μηχανικοί ΑΦ−ΕΠ, οι τεχνικοί ΑΦ−ΕΠ
και οι χημικοί μεταλλουργοί του ΓΕΑ.
4. Στην κατηγορία Γ’ περιλαμβάνονται οι κάτωθι ει−
δικότητες:
α) Οι απασχολούμενοι στην Γ΄ Ζώνη του Εθνικού Κέ−
ντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και της
Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.).
β) Το προσωπικό της Υπηρεσίας Εκτύπωσης Εντύ−
πων και Αξιών του Δημοσίου (Υ.Ε.Ε.Α.Δ.) και το προσω−
πικό του Εθνικού Τυπογραφείου που απασχολούνται
αποκλειστικά με τυπογραφικές εργασίες, καθώς και
το προσωπικό των Τμημάτων Φωτοστοιχειοθεσίας και
Τυπογραφικής Διαμόρφωσης των Ηλεκτρονικών και
Εντύπων Εκδόσεων και Εκτύπωσης και Βιβλιοδετικών
Εργασιών της Διεύθυνσης Στατιστικής Πληροφόρησης
και Εκδόσεων της πρώην Γενικής Γραμματείας Εθνικής
Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (ΕΛΣΤΑΤ).
γ) Το προσωπικό των Τυπογραφείων του ΓΕΣ, ΓΕΝ και
ΓΕΑ που απασχολείται αποκλειστικά με τη βιβλιοδεσία,
εκτύπωση και τυπογραφικές εργασίες.
5. Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
που προβλέπεται από την παράγραφο 1 της παρούσας
απόφασης δεν καταβάλλεται στο διοικητικό προσωπικό
των φορέων που αναφέρονται σε αυτήν.
6. Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται με την απαραί−
τητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν
υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους
χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την κα−
ταβολή του. Επίσης καταβάλλεται και για όσο διάστημα
οι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (κα−
νονικές, συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές μικρής
διάρκειας έως δύο (2) μηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων
με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατρο−
φής παιδιού), σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι
(6) ημέρες κατ’ έτος, καθώς και αυτής που χορηγείται
από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας του Δημοσίου,
πανεπιστημιακές κλινικές, νοσηλευτικούς σχηματισμούς
του Ι.Κ.Α. και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί
νοσηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύεται με σχετικά
παραστατικά στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο κ.λπ.).
Για τη συνδρομή όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων
εκδίδεται κάθε μήνα βεβαίωση του οικείου προϊσταμέ−
νου, η οποία συνοδεύει τη μισθοδοτική κατάσταση.
Σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλήλων, για
οποιονδήποτε λόγο (όπως ενδεικτικά μετακίνηση, από−
σπαση, μετάθεση, μετάταξη, διάθεση) από τα καθήκο−
ντα, τις θέσεις και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν
τη χορήγησή του, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή
του με ευθύνη του οικείου προϊσταμένου.
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Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 1/5/2012, να δημοσι−
ευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2012
OI YΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

F
Aριθμ. Δ6Α 1032944 ΕΞ2012
(2)
Μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή
Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμ−
ματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων,
στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων Δι−
οικητικής Υποστήριξης, Τελωνείων και Ειδικών Φόρων
Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), Γενικού Χημείου του Κράτους
(Γ.Χ.Κ.) και Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργεί−
ου Οικονομικών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 41, 50, 51, 54 και 90 του κώδικα νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο
οποίος κυρώθηκε με το άρθρο «πρώτο» του Π.Δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄/98),
β) του άρθρου 81 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρο−
νισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄/101),
γ) του Π.Δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι−
κονομικών» (Α΄/128), όπως ισχύει,
δ) του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας
και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και
μετονομασία τους σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας» μετατροπή του Υπουργείου
Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονί−
ας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής»
(Α΄/213),
ε) του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄/221).
στ) του άρθρου 13 του Ν. 3470/2006 «Εθνικό Συμβούλιο
Εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»
(Α΄/132).
2. Την αριθμ. Υ25/6−12−2011 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή
Οικονόμου» (Β΄/2792).
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3. Την αριθμ. 1086421/2042/0006/30.11.1990 κοινή από−
φαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οι−
κονομικών «Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων
του Υπουργείου Οικονομικών από τον περιορισμό των
υπογραφών της παρ. 1 του άρθρου 81 του Ν. 1892/1990»
(Β΄/756).
4. Την ανάγκη να διασφαλισθεί η εύρυθμη και αποδο−
τική λειτουργία των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικο−
νομικών, επί των οποίων ασκούμε αρμοδιότητες, καθώς
και η ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων που έχουν
ανατεθεί σ’ αυτές.
5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Μεταβιβάζουμε στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής
Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων,
καθώς και στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύν−
σεων Διοικητικής Υποστήριξης, Τελωνείων και Ειδικών
Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), Γενικού Χημείου του Κρά−
τους (Γ.Χ.Κ.) και Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουρ−
γείου Οικονομικών την εξουσία να υπογράφουν «Με
Εντολή Υπουργού» τις πιο κάτω πράξεις:
Άρθρο 1
Γενικός Γραμματέας Φορολογικών
και Τελωνειακών Θεμάτων
α) Αποφάσεις θέσπισης κανονισμού λειτουργίας και
καθηκόντων του προσωπικού, καθώς και περιγραφής
θέσεων εργασίας υπηρεσιών αρμοδιότητας του, στις
περιπτώσεις που προβλέπεται αυτή η δυνατότητα από
εξουσιοδοτική διάταξη.
β) Αποφάσεις καθορισμού ή ανακαθορισμού οργανι−
κών θέσεων προσωπικού κατά κατηγορία, κλάδο και
ειδικότητα, καθώς και κατανομής ή ανακατανομής τους
στις οργανικές μονάδες.
γ) Αποφάσεις σύστασης Γραφείων υποκείμενων σε
οργανικές μονάδες οποιουδήποτε επιπέδου, στις περι−
πτώσεις που προβλέπεται η δυνατότητα από εξουσιο−
δοτική διάταξη.
δ) Αποφάσεις ορισμού μελών των Α΄, Β΄, Γ΄, Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄
και του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών Ειδικών Επι−
τροπών Αξιολόγησης της βαθμολογίας των εκθέσεων
αξιολόγησης των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομι−
κών (παρ. 4 του άρθρου 54 του Ν. 1943/1991 −Α΄/ 50).
ε) Αποφάσεις καθορισμού και ανακαθορισμού του
τύπου και του περιεχομένου των χρησιμοποιούμενων
εντύπων από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομι−
κών, αρμοδιότητάς του.
στ) Αποφάσεις διαπίστωσης απαλλαγής από τα κα−
θήκοντα της θέσης του Ελεγκτή Βεβαίωσης και Ανα−
γκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους και
επαναφορά στην Υπηρεσία από όπου προέρχεται.
ζ) Πράξεις εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων θεμάτων
υπηρεσιών αρμοδιότητάς του.
η) Αποφάσεις για τη χορήγηση νομικής υπεράσπισης
υπαλλήλων σε ποινικές δίκες.
θ) Ερωτήματα προς το Ν.Σ.Κ. επί θεμάτων αρμοδι−
ότητας της Διεύθυνσης Οργάνωσης και επί θεμάτων
οργάνωσης αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Προσωπι−
κού και Τεχνικής Υποστήριξης του Γ.Χ.Κ., καθώς και
επί όλων των θεμάτων των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς
του.
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ι) Θέματα συναρμοδιότητας Υπηρεσιών που υπάγο−
νται σε διαφορετικές Γενικές Διευθύνσεις της Γενικής
Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων,
τα οποία έχουν εξαιρεθεί από την ανάθεση αρμοδιο−
τήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό.
ια) Έγγραφα που απευθύνονται σε συναρμόδια Υπουρ−
γεία, στη ΜΕΑ/Ε.Ε. ή άλλους εθνικούς εκπροσωπευτικούς
μας φορείς, σε διεθνείς οργανισμούς ή ξένες ομόλογες
Διοικήσεις, εφόσον διατυπώνονται θέσεις ή εκτιμήσεις
ή δίδονται οδηγίες ή απαντήσεις επί θεμάτων αρμοδι−
ότητας του, στα πλαίσια της Κυβερνητικής πολιτικής
και, εφόσον, λόγω εξαιρετικής ειδικής διαδικασίας, εθι−
μοτυπίας ή πρωτοκόλλου, πρέπει να υπογραφούν από
τον Γενικό Γραμματέα.
Ο Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Φο−
ρολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων του Υπουργείου
Οικονομικών έχει την εξουσία να υπογράφει «Με εντολή
Υπουργού» και για τα θέματα που ανατίθενται στον Ειδι−
κό Γραμματέα του Σ.Δ.Ο.Ε και στους Προϊσταμένους των
Γενικών Διευθύνσεων Διοικητικής Υποστήριξης, Τελωνεί−
ων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), Οικονομι−
κής Επιθεώρησης και Γενικού Χημείου του Κράτους, σε
περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος αυτών.
Άρθρο 2
Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων
Διοικητικής Υποστήριξης,
Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.),
Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.)
και Οικονομικής Επιθεώρησης
1. Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής
Υποστήριξης
α) Παροχή γενικών οδηγιών και έκδοση εγκυκλίων για
την οργάνωση των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονο−
μικών, εκτός της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής
Πολιτικής και της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ.
β) Έγγραφα με τα οποία δίδονται οδηγίες στις Δ.Ο.Υ.
για την εύρυθμη λειτουργία τους σε θέματα του τομέα
αρμοδιοτήτων του.
γ) Ερωτήματα προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και οι
σχετικές αποφάσεις επιλογής και τοποθέτησης Προϊ−
σταμένων επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος και Αυτο−
τελούς Γραφείου.
δ) Ερωτήματα και αποφάσεις απόσπασης υπαλλήλων
της Γ.Γ.Π.Σ. σε άλλες Υπηρεσίες του ίδιου Υπουργείου.
ε) Ερωτήματα και αποφάσεις απόσπασης υπαλλήλων
από Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας σε υπηρε−
σίες άλλων Γενικών και Ειδικών Γραμματειών του ίδιου
Υπουργείου.
στ) Ορισμός μελών αμειβόμενων και μη αμειβόμενων
επιτροπών και σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών
ομάδων εργασίας, πλην εκείνων για τις οποίες έχει
εξουσιοδοτηθεί άλλο όργανο και εξαιρουμένων των
επιτροπών προμήθειας και παραλαβής και των κατω−
τέρω Επιτροπών:
i) Για τον έλεγχο των ιδιοτήτων και των τεχνικών
χαρακτηριστικών των φορολογικών μηχανισμών και
για τη χορήγηση άδειας καταλληλότητας (άρθρο 7 του
Ν. 1809/1988−Α΄/222, όπως ισχύει).
ii) Λογιστικών Βιβλίων (Ε.Λ.Β.), με έδρα την Αθήνα και
Λογιστικών Βιβλίων (Ε.Λ.Β.), με έδρα την έδρα των Οι−

κονομικών Επιθεωρήσεων Θεσσαλονίκης και Υπολοίπου
Κεντρικής Μακεδονίας (άρθρο 37 του Π.Δ. 186/1992 −
Α΄/84, όπως ισχύει).
iii) Διοίκησης Κρατικών Λαχείων (άρθρο 93 του
Π.Δ. 284/1988 − Α΄/128).
iν) Επιτροπή Αξιολόγησης Καταγγελιών του Υπουργεί−
ου Οικονομικών (παρ. 6 του άρθρου 16 του Ν. 2873/2000−
Α΄/285).
ζ) Ορισμός εκπροσώπων του Υπουργείου Οικονομι−
κών για τη συμμετοχή σε συλλογικά όργανα άλλων
Υπουργείων και Φορέων, εκτός των περιπτώσεων, για
τις οποίες εξουσιοδοτείται άλλο όργανο.
η) Ορισμός εκπροσώπων του Υπουργείου Οικονομικών
για τη διαδικασία των συλλογικών διαπραγματεύσε−
ων.
θ) Aπόφαση επιβολής της πειθαρχικής ποινής του
προστίμου των αποδοχών ενός μηνός (άρθρο 118
Ν. 3528/2007 (Α΄/26).
ι) Καθορισμός του αριθμού θέσεων αποφοίτων των
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και των
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) για την
πραγματοποίηση προαιρετικής πρακτικής άσκησης σε
Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με
έγγραφη πρόταση των αρμοδίων Υπηρεσιών, εκτός της
Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής.
ια) Καθορισμός του αριθμού αντιρρησιών συνείδησης
που δύναται να απασχολήσει το Υπουργείο Οικονο−
μικών, σύμφωνα με έγγραφη πρόταση των αρμόδιων
Υπηρεσιών, εκτός της Γενικής Γραμματείας Δημοσιο−
νομικής Πολιτικής.
ιβ) Παροχή οδηγιών και έκδοση εγκυκλίων για τη με−
θόδευση και το συντονισμό της δραστηριότητας των
Γραφείων των Α΄, Β΄, ΣΤ΄ και Ζ΄ Υπηρεσιακών Συμβου−
λίων.
ιγ) Χειρισμός θεμάτων του Ν. 1264/1982, όπως τρο−
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν.
1915/1990 και του Ν. 2224/1994, για τις υπηρεσίες της
αρμοδιότητάς του, εκτός από τις υπηρεσίες που υπά−
γονται στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας
Δημοσιονομικής Πολιτικής.
ιδ) Ερωτήματα στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο για προα−
γωγές υπαλλήλων των εποπτευόμενων από το Υπουρ−
γείο Οικονομικών Νομικών Προσώπων, για τα οποία δεν
έχει εξουσιοδοτηθεί άλλο όργανο.
ιε) Απόφαση μετακίνησης ή μετάθεσης των Ελεγκτών
Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων
του Κράτους, σε άλλη αντίστοιχη θέση.
ιστ) Αποφάσεις προκήρυξης − πρόσκλησης υποβολής
αιτήσεων και δικαιολογητικών, για την επιλογή των
Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των
Εσόδων του Κράτους.
ιζ) Αποφάσεις μετακινήσεων στο εξωτερικό υπαλλή−
λων του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων.
ιη) Αποφάσεις απόσπασης υπαλλήλων στην Ευρωπα−
ϊκή Ένωση ως Εθνικών Εμπειρογνωμόνων.
2. Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων
και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.)
α) Ερωτήματα προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και οι
σχετικές αποφάσεις επιλογής και τοποθέτησης Προϊ−
σταμένων επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος και Αυτο−
τελούς Γραφείου.
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β) Έγγραφα με τα οποία δίδονται οδηγίες στα Τελω−
νεία για την εύρυθμη λειτουργία τους.
γ) απόφαση επιβολής της πειθαρχικής ποινής του
προστίμου των αποδοχών ενός μηνός (άρθρο 118
Ν. 3528/2007 (Α΄/26).
δ) Αποφάσεις απόσπασης υπαλλήλων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση ως Εθνικών Εμπειρογνωμόνων.
ε) Παροχή οδηγιών και έκδοση εγκυκλίων για τη με−
θόδευση και το συντονισμό της δραστηριότητας του
Γραφείου του Γ΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
3. Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού
Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.)
α) Παροχή γενικών οδηγιών και έκδοση εγκυκλίων
για την οργάνωση των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της
Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ.
β) Έγγραφα με τα οποία δίδονται οδηγίες στις Χημικές
υπηρεσίες για την εύρυθμη λειτουργία τους.
γ) Ορισμός μελών των αμειβόμενων και μη αμειβόμε−
νων επιτροπών και σύσταση, συγκρότηση και ορισμός
μελών ομάδων εργασίας, πλην εκείνων για τις οποίες
έχει εξουσιοδοτηθεί άλλο όργανο και εξαιρουμένων των
επιτροπών προμήθειας και παραλαβής.
δ) Ορισμός εκπροσώπων του Υπουργείου Οικονομι−
κών για τη συμμετοχή σε συλλογικά όργανα άλλων
Υπουργείων και φορέων, εκτός των περιπτώσεων, για
τις οποίες εξουσιοδοτείται άλλο όργανο.
ε) Ερωτήματα προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και οι
σχετικές αποφάσεις επιλογής και τοποθέτησης Προϊ−
σταμένων επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος και Αυτο−
τελούς Γραφείου.
στ) απόφαση επιβολής της πειθαρχικής ποινής του
προστίμου των αποδοχών ενός μηνός (άρθρο 118
Ν. 3528/2007 (Α΄26).
ζ) Παροχή οδηγιών και έκδοση εγκυκλίων για τη με−
θόδευση και το συντονισμό της δραστηριότητας του
Γραφείου του Ε΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
η) Αποφάσεις απόσπασης υπαλλήλων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση ως Εθνικών Εμπειρογνωμόνων.
4. Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής
Επιθεώρησης
α) Ερωτήματα προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και οι
σχετικές αποφάσεις επιλογής και τοποθέτησης Προϊ−
σταμένων επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος και Αυτο−
τελούς Γραφείου.
β) απόφαση επιβολής της πειθαρχικής ποινής του
προστίμου των αποδοχών ενός μηνός (άρθρο 118
Ν. 3528/2007 (Α΄/26).
γ) Έγγραφα με τα οποία δίδονται οδηγίες στις Οικονο−
μικές Επιθεωρήσεις για την εύρυθμη λειτουργία τους.
δ) Αποφάσεις απόσπασης υπαλλήλων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση ως Εθνικών Εμπειρογνωμόνων.
ε) Παροχή οδηγιών και έκδοση εγκυκλίων για τη με−
θόδευση και το συντονισμό της δραστηριότητας του
Γραφείου του Υπηρεσιακού Συμβουλίου των υπαλλήλων
του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών.
Άρθρο 8
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αριθ. 1001939/29−1−2010
(Β΄/77), Δ6Α 1083438 ΕΞ 2010/22−6−2010 (Β΄/920) και 10536
/ΔΙΟΕ 291/10.3.2006 (Β΄/302) αποφάσεις μας, κατά το μέ−
ρος που αφορούν σε θέματα τα οποία δεν ρυθμίζονται
με την παρούσα.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

F
Αριθμ. Δ6Α 1033220 ΕΞ 2012
Αναστολή λειτουργίας Δ.Ο.Υ.

(3)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.− Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 32 του Ν. 1828/1989 (Α΄ 2) «Αναμόρφω−
ση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις»,
όπως έχει αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με την
παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 2443/1996 (Α΄ 265) «Τρο−
ποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα
και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 55 παρ. 12 του
Ν. 4002/2011 (Α΄ 180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής
νομοθεσίας του δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη
και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας
Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».
β) Του άρθρου 55, παρ. 15, εδ. β΄ του Ν. 4002/2011.
γ) Του άρθρου 20, παρ. 2, του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38)
«Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας
των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».
δ) Του άρθρου 16, παρ. 10, του Ν. 2873/2000 (Α΄285)
«Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλ−
λες διατάξεις».
ε) Του Π.Δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουρ−
γείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικο−
νομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης
και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι−
τικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του
Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία
Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω−
τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης
και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής» και του Π.Δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
στ) Του Π.Δ. 551/1988 (Α΄ 259) «Οργανισμός Νομαρχιών
(Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει.
ζ) Του Π.Δ. 16/1989 (Α΄ 6) «Κανονισμός λειτουργίας
Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ,) και Τοπικών
Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών», όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.
η) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυ−
ρώθηκε με το « άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98)
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα».
2.− Την επείγουσα ανάγκη αύξησης της αποτελεσματι−
κότητας και της μείωσης του λειτουργικού κόστους της
φορολογικής διοίκησης, καθώς και της εξοικονόμησης
στελεχιακού δυναμικού.
3.− Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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λογίας, Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων
Εσόδων, Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης,
Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) και Οικονομικής
Επιθεώρησης, σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κω−
λύματος αυτών.
Άρθρο 2
Τελικές διατάξεις
Κατά τα λοιπά ισχύουν η αριθμ. Δ6Α 1000473 ΕΞ2011/
3−1−2011 (Β΄ 46) απόφαση και 30/002/3114/27−4−2011 (Β΄
990) αποφάσεις του Υφυπουργού Οικονομικών, κατά το
μέρος που αφορούν σε θέματα, τα οποία δεν ρυθμίζο−
νται με την παρούσα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2012
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

F
Αριθμ. οικ.9875
Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης.

(5)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη,
1. Τις διατάξεις:
α. Tης παραγράφου 5 του άρθρου 7 και της περ. β΄
του άρθρου 19 του ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης
αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές δια−
τάξεις» (Α΄ 249).
β. Του π.δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 243).
γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως ισχύει.
δ. Της υπ’ αριθμ. Υ14/24.11.2011 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής Νικολάου Σηφουνάκη» (Β΄ 2740).
ε. Της υπ’ αριθμ. Υ25/6.12.2011 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή
Οικονόμου (Β΄ 2792).
2. Την ανάγκη καθορισμού του αριθμού ελέγχου ανά
κατηγορία και είδος έργων και εργασιών δόμησης, κα−
θώς και του ύψους της αποζημίωσης και της διαδικασίας
διενέργειας των εν λόγω ελέγχων.
3. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της
παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αριθμός ελέγχων ανά κατηγορία και είδος
έργων και εργασιών δόμησης
Ο αριθμός των ελέγχων ανά κατηγορία και είδος έρ−
γων και εργασιών δόμησης από τους Ελεγκτές Δόμησης
καθορίζεται ανάλογα με την κατηγορία και το είδος των
έργων και των εργασιών δόμησης ως εξής:

1. Κατηγορία Α΄: ένας (1) έλεγχος (τελικός)
α) Εργασίες δόμησης, χωρίς προσθήκη καθ’ ύψος και
κατ΄ επέκταση, σε υφιστάμενα κτίρια, ανεξαρτήτως της
επιφάνειας και της χρήσης τους, για τις οποίες απαιτεί−
ται έκδοση άδειας δόμησης και οι οποίες μεταβάλλουν
την όψη ή το φέροντα οργανισμό του κτιρίου.
β) Προσθήκες καθ’ ύψος σε υφιστάμενα κτίρια, ανε−
ξάρτητα από την επιφάνεια και τη χρήση τους.
γ) Εργασίες κατεδαφίσεων, ανεξαρτήτως του είδους
και της κατηγορίας του έργου.
δ) Εργασίες περιτοιχίσεων, ανεξαρτήτως του είδους
και του μεγέθους τους.
2. Κατηγορία Β΄: δύο (2) έλεγχοι (αρχικός και τελι−
κός)
α) Εργασίες δόμησης νέων κτιρίων, συνολικής επιφά−
νειας (προσμετρούμενης ή μη στο συντελεστή δόμησης)
έως δύο χιλιάδες (2.000) τ.μ.
β) Προσθήκες κατ’ επέκταση σε υφιστάμενα κτίρια,
συνολικής επιφάνειας, μετά την προσθήκη, (προσμε−
τρούμενης ή μη στο συντελεστή δόμησης) έως δύο
χιλιάδες (2.000) τ.μ.
γ) Προκατασκευασμένα κτίρια, ανεξάρτητα από τη
χρήση και την επιφάνειά τους.
3. Κατηγορία Γ΄: τρεις (3) έλεγχοι (αρχικός, ενδιάμεσος
και τελικός)
Εργασίες δόμησης νέων κτιρίων ή προσθήκες κατ’
επέκταση σε υφιστάμενα κτίρια, συνολικής επιφάνει−
ας, (προσμετρούμενης ή μη στο συντελεστή δόμησης)
μεγαλύτερης των δύο χιλιάδων (2.000) τ.μ., ανεξάρτητα
από τη χρήση τους.
Άρθρο 2
Ορισμός Ελεγκτή Δόμησης – Διαδικασία ελέγχου
1. Για τον ορισμό Ελεγκτή Δόμησης απαιτείται η υπο−
βολή σχετικού αιτήματος του γενικού επιβλέποντος μη−
χανικού προς την οικεία Υ.ΔΟΜ., τουλάχιστον δέκα (10)
ημέρες πριν την ολοκλήρωση κάθε σταδίου της κατα−
σκευής, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4030/2011.
2. Η Υ.ΔΟΜ. ενημερώνει αυθημερόν ηλεκτρονικά την
Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης (ΕΥΕΔ), η οποία
μέσω του Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης, ορίζει για κάθε
κατηγορία έργων και σύμφωνα με τα νόμιμα επαγγελ−
ματικά δικαιώματα εκπόνησης μελετών και διενέργειας
επιβλέψεων, με αυτόματη και τυχαίας προσπέλασης
ηλεκτρονική κλήρωση τον Ελεγκτή Δόμησης. Ειδικό−
τερα:
α) Οι έλεγχοι κάθε σταδίου, σε όλες τις περιπτώσεις,
διενεργούνται από διαφορετικό κάθε φορά Ελεγκτή
Δόμησης ή κλιμάκιο Ελεγκτών, σύμφωνα με τα οριζό−
μενα στην επόμενη παράγραφο και στην παράγραφο
2 του άρθρου 3.
β) Ο τελικός έλεγχος, σε κτίρια με τις ακόλουθες
χρήσεις, πραγματοποιείται από κλιμάκιο Ελεγκτών Δό−
μησης, στο οποίο συμμετέχει υποχρεωτικά μηχανικός
ειδικότητας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων:
ιδιωτική εκπαίδευση, συνάθροιση κοινού (ιδιωτικά
μουσεία, χώροι συναυλιών, κλειστοί χώροι αθλητικών
συγκεντρώσεων, κινηματογράφοι, θέατρα, κέντρα δι−
ασκέδασης, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων), ιδιωτικά
νοσοκομεία, κλινικές και κέντρα υγείας, βρεφικοί και
παιδικοί σταθμοί, κύρια και σύνθετα τουριστικά καταλύ−
ματα, εμπορίου (αυτοτελή κτίρια για εμπορικά κέντρα,
αγορές και υπεραγορές), ιδιωτικές βιβλιοθήκες, βιομη−
χανίες, βιοτεχνίες και πρατήρια υγρών καυσίμων.
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Η παραπάνω ρύθμιση δεν εφαρμόζεται στις υποπερι−
πτώσεις α΄, γ΄ και δ΄ της περίπτωσης 1 του άρθρου 1.
δ) Η επιλογή των Ελεγκτών Δόμησης, γίνεται με βάση
την απόσταση από το έργο. Αρχικά επιλέγονται Ελε−
γκτές Δόμησης οι οποίοι έχουν επαγγελματική έδρα
εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας που βρί−
σκεται το έργο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέ−
σιμος Ελεγκτής Δόμησης στο Μητρώο, εντός των ορίων
της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, τότε επιλέγεται
Ελεγκτής Δόμησης με επαγγελματική έδρα εντός του
ίδιου Νομού, διαφορετικά εντός της οικείας Περιφέρει−
ας και εάν δεν υπάρχει, εντός των ορίων της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
ε) Σε περίπτωση όπου ο αριθμός των εγγεγραμμένων
Ελεγκτών Δόμησης μιας Περιφερειακής Ενότητας είναι
μικρότερος ή ίσος του δέκα (10), η επιλογή του Ελεγκτή
Δόμησης γίνεται από τους εγγεγραμμένους Ελεγκτές
Δόμησης, οι οποίοι έχουν επαγγελματική έδρα εντός
των ορίων του Νομού που βρίσκεται το έργο, διαφο−
ρετικά από τους εγγεγραμμένους Ελεγκτές Δόμησης,
οι οποίοι έχουν επαγγελματική έδρα εντός της Περι−
φέρειας που βρίσκεται το έργο.
3. Ο Ελεγκτής Δόμησης ενημερώνεται αυθημερόν και
ηλεκτρονικά από την ΕΥΕΔ σχετικά με το είδος και την
ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου και υποχρεούται
εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών να προβεί σε ηλεκτρο−
νική αποδοχή του ορισμού του. Μετά την πάροδο της
παραπάνω προθεσμίας, η κλήρωση επαναλαμβάνεται.
Ο Ελεγκτής Δόμησης έχει δικαίωμα να αρνηθεί για
οποιοδήποτε λόγο τον ορισμό του και την αποδοχή του
ελέγχου μέχρι πέντε (5) φορές. Πέραν αυτών διαγράφε−
ται από το Μητρώο για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.
Σε κάθε περίπτωση, δεν προσμετρώνται οι περιπτώσεις
αιτιολογημένης άρνησης του Ελεγκτή Δόμησης αποδο−
χής του ορισμού του, σύμφωνα με την παράγραφο 2
του άρθρου 11 του ν. 4030/2011.
4. Εφόσον ο Ελεγκτής Δόμησης προβεί στην αποδο−
χή του αιτήματος, η ΕΥΕΔ ενημερώνει αυθημερόν και
ηλεκτρονικά την οικεία Υ.ΔΟΜ., τον κύριο του έργου
και τον γενικό επιβλέποντα μηχανικό για τη διενέρ−
γεια του ελέγχου. Ο έλεγχος διενεργείται με επιτόπια
αυτοψία παρουσία των επιβλεπόντων μηχανικών, οι
οποίοι οφείλουν να συμπληρώνουν προηγουμένως τα
προβλεπόμενα στοιχεία και έντυπα για τη δημιουργία
της Ταυτότητας Κτιρίου, του Ν. 3843/2010 «Ταυτότη−
τα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης,
μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις» (Α’
62), μετά την έναρξη ισχύος της προβλεπόμενης στο
εδάφιο ιε’ της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4030/2011
υπουργικής απόφασης.
5. Μετά τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου, συντάσ−
σεται από τον Ελεγκτή Δόμησης το σχετικό πόρισμα
ελέγχου.
α) Εάν δεν διαπιστωθούν παραβάσεις, το πόρισμα
συντάσσεται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών και απο−
στέλλεται ηλεκτρονικά στην ΕΥΕΔ και στη συνέχεια
στην οικεία Υ.ΔΟΜ., η οποία ενημερώνει αυθημερόν
τον κύριο του έργου και τον επιβλέποντα μηχανικό.
Στην περίπτωση του τελικού ελέγχου, η Υ.ΔΟΜ. εκδί−
δει αυθημερόν το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής
(Π.Ε.Κ.), σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4030/2011, που
αποστέλλεται στον κύριο του έργου και στον γενικό
επιβλέποντα μηχανικό.
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β) Εάν διαπιστωθούν παραβάσεις, το πόρισμα συντάσ−
σεται εντός δύο (2) ημερών και αποστέλλεται ηλεκτρο−
νικά στην ΕΥΕΔ και στη συνέχεια στην οικεία Υ.ΔΟΜ., η
οποία επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις και πρό−
στιμα κατά το πόρισμα και συντάσσει σχετική πράξη
διακοπής εργασιών. Αντίγραφο της πράξης διακοπής
εργασιών, στo οποίo επισυνάπτεται το πόρισμα του
Ελεγκτή Δόμησης, αποστέλλεται:
− στο Εποπτικό Συμβούλιο, προκειμένου να εισηγηθεί
προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι−
ματικής Αλλαγής κυρώσεις σε βάρος των μελετητών ή
και του επιβλέποντος μηχανικού του έργου, σύμφωνα
με την παράγραφο 9 του άρθρου 7 του ν. 4030/2011,
− στην ΕΥΕΔ,
− στον κύριο του έργου και τον επιβλέποντα μηχα−
νικό,
− στην αρμόδια αστυνομική αρχή, η οποία διακόπτει
χωρίς άλλη ειδοποίηση τις οικοδομικές εργασίες και
παρακολουθεί την τήρηση της διακοπής,
− στον οικείο Δήμο, ο οποίος υποχρεούται να τοιχο−
κολλήσει την ίδια ημέρα την πράξη διακοπής εργασιών
της Υ.ΔΟΜ. και το πόρισμα του Ελεγκτή Δόμησης στο
δημοτικό κατάστημα και να τα διατηρήσει για διάστημα
είκοσι (20) ημερών.
6. Για τη συνέχιση των οικοδομικών εργασιών απαιτεί−
ται σχετική πράξη της Υ.ΔΟΜ., η οποία εκδίδεται εντός
δύο (2) ημερών από την παραλαβή του πορίσματος του
Ελεγκτή Δόμησης , στο οποίο βεβαιώνεται η άρση των
παραβάσεων που οδήγησαν στη διακοπή.
7. Στην περίπτωση που διαπιστωθούν οι αναφερόμε−
νες στην παράγραφο 9 του άρθρου 6 του ν. 4030/2011
αλλαγές, τροποποιήσεις και αποκλίσεις, δεν επιβάλλεται
καμία κύρωση, εφόσον ενημερωθεί εντός δεκαπέντε (15)
ημερών ο σχετικός φάκελος της άδειας δόμησης.
Άρθρο 3
Αποζημίωση για τη διενέργεια ελέγχων
1. Η αποζημίωση των Ελεγκτών Δόμησης καθορίζεται,
ανά έλεγχο και ανά κατηγορία έργου, ως εξής:
1.1 Για τους ελέγχους των εργασιών της κατηγορίας
Α΄:
α) Για τις εργασίες δόμησης σε υφιστάμενα κτίρια,
η αποζημίωση ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ
για κτίρια συνολική επιφάνειας έως και χίλια (1.000) τ.μ.
και διακόσια πενήντα (250) ευρώ για κτίρια συνολικής
επιφάνειας μεγαλύτερης των χιλίων (1.000) τ.μ.
β) Για τις εργασίες κατεδαφίσεων και περιτοιχίσεων η
αποζημίωση ορίζεται σε εκατό (100) ευρώ, ανεξάρτητα
από το μέγεθος του κατεδαφιζόμενου κτιρίου ή της
περιτοίχισης.
1.2 Για τον αρχικό έλεγχο των κτιρίων των Κατηγο−
ριών Β΄ και Γ΄:
Για κτίρια συνολικής επιφάνειας έως και χίλια (1.000)
τ.μ., η αποζημίωση καθορίζεται σε διακόσια (200) ευρώ,
ενώ για κτίρια με συνολική επιφάνεια μεγαλύτερη των
χιλίων (1.000) τ.μ., η αποζημίωση καθορίζεται σε τρια−
κόσια (300) ευρώ.
1.3 Για τον ενδιάμεσο έλεγχο των κτιρίων της Κατη−
γορίας Γ΄:
Για κτίρια με συνολική επιφάνεια έως και χίλια (1.000)
τ.μ., η αποζημίωση καθορίζεται σε 0,4 ευρώ ανά τ.μ.
και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των διακοσίων (200)
ευρώ, ενώ για κτίρια με συνολική επιφάνεια μεγαλύτερη
των χιλίων (1.000) τ.μ., η αποζημίωση καθορίζεται σε 0,3
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ευρώ ανά τ.μ. και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των
τετρακοσίων πενήντα (450) ευρώ και μεγαλύτερη των
δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.
1.4. Για τον τελικό έλεγχο των κτιρίων της των κατη−
γοριών Β΄ και Γ΄ και για τις προσθήκες καθ’ ύψος της
Κατηγορίας Α΄:
Για κτίρια ή προσθήκες καθ’ ύψος με συνολική επιφά−
νεια έως και χίλια (1.000) τ.μ., η αποζημίωση καθορίζεται
σε 0,5 ευρώ ανά τ.μ. και δεν μπορεί να είναι μικρότερη
των διακοσίων (200) ευρώ, ενώ για κτίρια ή προσθήκες
καθ’ ύψος με συνολική επιφάνεια μεγαλύτερη των χιλίων
(1.000) τ.μ., η αποζημίωση καθορίζεται σε 0,4 ευρώ ανά
τ.μ. και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εξακοσίων
(600) ευρώ και μεγαλύτερη των τριών χιλιάδων (3.000)
ευρώ.
2. α) Στην περίπτωση που το ποσό της αποζημίωσης
είναι μεταξύ χιλίων ενός (1.001) και δύο χιλιάδων (2.000)
ευρώ, για τον έλεγχο απαιτούνται δύο Ελεγκτές Δόμη−
σης. Στην περίπτωση που το ποσό της αποζημίωσης
είναι μεταξύ δύο χιλιάδων ενός (2.001) και τριών χιλιά−
δων (3.000) ευρώ, για τον έλεγχο απαιτούνται τρεις
Ελεγκτές Δόμησης.
β) Όταν ο έλεγχος πραγματοποιείται από κλιμάκιο
Ελεγκτών Δόμησης, αυτοί συντάσσουν κοινό πόρισμα
ελέγχου και το ποσό της αποζημίωσης κατανέμεται
ισομερώς σε κάθε έναν εξ’ αυτών.
3. α) Το ύψος των αποζημιώσεων του παρόντος άρ−
θρου περιλαμβάνει και τα έξοδα μετακίνησης του Ελε−
γκτή Δόμησης.
β) Στο ύψος των παραπάνω αποζημιώσεων δεν περι−
λαμβάνεται Φ.Π.Α.
γ) Οι παραπάνω αποζημιώσεις δεν υπόκεινται σε
οποιαδήποτε εισφορά και κράτηση υπέρ τρίτων.
4. Η κατάθεση του ποσού της αποζημίωσης πραγματο−
ποιείται από τον κύριο του έργου και με ευθύνη του σε
ειδικό λογαριασμό του Ελεγκτή Δόμησης, εντός είκοσι
τεσσάρων (24) ωρών από τη διενέργεια του ελέγχου. Σε
περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής της σχετικής
αποζημίωσης, ο Ελεγκτής Δόμησης δεν αποστέλλει το
πόρισμά του, ενημερώνοντας σχετικά την ΕΥΕΔ και την
Υ.ΔΟΜ, η οποία εκδίδει πράξη διακοπής εργασιών.
Άρθρο 4
Είδος ελέγχου ανά στάδιο και κατηγορία ελέγχου
Οι έλεγχοι διενεργούνται με βάση α) τις σχετικές
μελέτες που έχουν υποβληθεί στην οικεία Υ.ΔΟΜ. και
β) τα στοιχεία και το έντυπο της Ταυτότητας Κτιρίου,
του Ν. 3843/2010 «Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δό−
μησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 62), μετά την έναρξη ισχύος της
προβλεπόμενης στο εδάφιο ιε’ της παρ. 2 του άρθρου
30 του ν. 4030/2011 υπουργικής απόφασης.
Ι. Κατηγορία Α΄: ένας (1) έλεγχος
α) Για τις εργασίες δόμησης σε υφιστάμενο έργο για
τις οποίες απαιτείται έκδοση άδειας δόμησης και οι
οποίες μεταβάλλουν την όψη ή το φέροντα οργανισμό
του κτιρίου, ο έλεγχος διενεργείται μετά την ολοκλήρω−
ση των εργασιών και αφορά στη διαπίστωση των εκτε−
λεσθέντων εργασιών σύμφωνα με την άδεια δόμησης.
β) Για τις εργασίες κατεδαφίσεων ο έλεγχος διενερ−
γείται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατεδά−
φισης και αφορά στη διαπίστωση της κατεδάφισης
σύμφωνα με την άδεια.

γ) Για τις εργασίες περιτοιχίσεων ο έλεγχος διενερ−
γείται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών περιτοίχισης
και αφορά στη διαπίστωση των εκτελεσθέντων εργα−
σιών, σύμφωνα με τη σχετική άδεια.
ΙΙ. Κατηγορίες Β΄ και Γ΄: αρχικός έλεγχος
Ο αρχικός έλεγχος διενεργείται μετά την ολοκλήρωση
των ξυλοτύπων, του οπλισμού θεμελίωσης και των τοιχί−
ων του υπογείου, αν υπάρχουν και αφορά στην τήρηση
της θέσης του κτιρίου ή της προσθήκης, των πλαγίων
αποστάσεων, των διαστάσεών του, καθώς επίσης και
στην τήρηση του ξυλοτύπου και του βάθους θεμελίω−
σης, σύμφωνα με τη σχετική άδεια δόμησης.
Ειδικότερα ελέγχονται:
1. Το περίγραμμα του κτιρίου, η θέση του στο οικόπεδο
και οι διαστάσεις του.
2. Οι πλάγιες αποστάσεις στις θέσεις που εμφανίζο−
νται στα υποβαλλόμενα σχέδια.
3. Η στάθμη θεμελίωσης σε σχέση με τη στάθμη του
εδάφους
4. Οι θέσεις και οι διαστάσεις των θεμελίων και των
υποστυλωμάτων.
5. Οι θέσεις και οι διαστάσεις των τοιχίων του υπο−
γείου, αν υπάρχει.
6. Η θέση και το εύρος του αντισεισμικού αρμού.
ΙΙΙ. Κατηγορία Γ΄: ενδιάμεσος έλεγχος
Ο ενδιάμεσος έλεγχος διενεργείται αμέσως μετά την
ολοκλήρωση του φέροντα οργανισμού και της εξωτε−
ρικής τοιχοποιίας και αφορά στην τήρηση των εξωτε−
ρικών διαστάσεων, του ύψους, της θέσης του κτιρίου ή
της προσθήκης, του είδους της τοιχοποιίας, της θερ−
μομόνωσης, του εύρους του αντισεισμικού αρμού, των
διαστάσεων των εξωστών και των υποδομών των εγκα−
ταστάσεων, σύμφωνα με τη σχετική άδεια δόμησης.
Αρχικά επιβεβαιώνονται τα εμφανή σημεία του πρώ−
του ελέγχου και στη συνέχεια ελέγχονται:
1. Το τελικό διαμορφωμένο ύψος του κτιρίου (σημείο
της τελικά διαμορφωμένης στάθμης του εδάφους έως
το δάπεδο της τελικά διαμορφωμένης στάθμης του
δώματος).
2. Το ύψος της στέγης και το ελεύθερο ύψος των
ορόφων.
3. Οι θέσεις και οι διαστάσεις των φερόντων στοιχείων
(υποστυλώματα, δοκοί, τοιχία).
4. Η θέση και το εύρος του αντισεισμικού αρμού.
5. Οι θέσεις και οι διαστάσεις των εξωστών και των
ημιυπαίθριων χώρων.
6. Η θέση των ανοιγμάτων.
7. Το είδος της εξωτερικής τοιχοποιίας
8. Το πάχος του θερμομονωτικού υλικού.
Αν προβλέπεται τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνω−
σης, τότε ο έλεγχος διενεργείται μετά την τοποθέτησή
της.
9. Η ύπαρξη παθητικών ηλιακών συστημάτων (ηλιακό
αίθριο, ηλιακή καμινάδα).
10. Οι χώροι των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστά−
σεων και συγκεκριμένα:
− τα λεβητοστάσια ως προς τη θέση, τις διαστάσεις,
το άνοιγμα αερισμού προς το εξωτερικό περιβάλλον,
− η θέση των μηχανοστασίων των ανελκυστήρων και
οι απολήξεις του φρεατίου του ανελκυστήρα.
ΙV. Κατηγορία Β΄ και Γ΄ και προσθήκες καθ΄ ύψος της
Κατηγορίας Α΄: τελικός έλεγχος
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Α. Ο τελικός έλεγχος διενεργείται μετά την ολοκλή−
ρωση κτιρίου ή της προσθήκης και αφορά στην τήρηση
των εξωτερικών διαστάσεων, των όψεων, του συνολικού
ύψους, των διαστάσεων των ημιυπαίθριων χώρων αν
υπάρχουν, των τελικών σταθμών, της διαμόρφωσης του
περιβάλλοντος χώρου και των προβλεπόμενων εγκατα−
στάσεων, σύμφωνα με τη σχετική άδεια δόμησης.
Αρχικά επιβεβαιώνονται τα εμφανή σημεία του αρχι−
κού ή του ενδιάμεσου ελέγχου. Αν δεν υπάρχει ενδιά−
μεσος έλεγχος εξετάζονται και τα σημεία 1, 4, 5, 6, 9, 10
της παραγράφου ΙΙΙ και επιπλέον ελέγχονται:
1. Οι όψεις και συγκεκριμένα:
− το ύψος, το είδος, η μορφή και η επικάλυψη της
στέγης,
− η θέση και οι διαστάσεις των περγκολών, καμινάδων
κλπ,
− η θέση των αρχιτεκτονικών προεξοχών και των σκι−
άστρων,
− η θέση των φυτεμένων επιφανειών,
− η τήρηση εφαρμογής των ειδικών όρων και περιορι−
σμών που επιβάλλονται σε περιπτώσεις ειδικής προστα−
σίας, σύμφωνα με την έγκριση της οικείας Αρχιτεκτονι−
κής Επιτροπής (διατηρητέα κτίρια, εντός παραδοσιακών
οικισμών κλπ).
Ειδικά για την περίπτωση των προσθηκών καθ’ ύψος
ελέγχονται επιπλέον οι θέσεις των φερόντων στοιχείων
(υποστυλώματα, δοκοί, τοιχία).
2. Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και συ−
γκεκριμένα:
− η τήρηση της πρόβλεψης χώρου για την υποχρε−
ωτική φυτοκάλυψη του προκηπίου και του ακαλύπτου
χώρου,
− η τήρηση των θέσεων στάθμευσης (υποχρεωτικών
και προαιρετικών) και των απαραίτητων οδεύσεων,
− η θέση ειδικών εγκαταστάσεων και βοηθητικών χώ−
ρων (κολυμβητικές δεξαμενές, φρεάτια κλπ),
− η υλοποίηση των προβλεπόμενων από τις ισχύουσες
διατάξεις για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ατόμων
με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων.
3. Το σύστημα ύδρευσης και αποχέτευσης και συ−
γκεκριμένα:
− η θέση των δεξαμενών λυμάτων.
4. Τα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, αερισμού, κλι−
ματισμού:
− η τελική θέση των μονάδων παραγωγής θερμότητας
και ψύξης,
− οι καμινάδες του λεβητοστασίου και των εστιών
καύσης και το ύψος απόληξής τους.
5. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις:
− η θέση του ιδιωτικού υποσταθμού ΔΕΗ.
6. Η ύπαρξη σχετικής βεβαίωσης ή πιστοποιητικού
εγκατάστασης για τις εγκαταστάσεις καυσίμων αερίων
και ανυψωτικών μηχανημάτων.
7. Η ύπαρξη πιστοποιητικού ελέγχου ενεργητικής πυ−
ροπροστασίας, όπου απαιτείται.
Β. Για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 β΄ του άρ−
θρου 2 ελέγχονται επιπλέον από μηχανικό ειδικότητας
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων τα εξής:
1. Στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου:
− οι προβλεπόμενες ηλεκτρομηχανολογικές εγκατα−
στάσεις.
2. Το σύστημα ύδρευσης και αποχέτευσης και συ−
γκεκριμένα:
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− τα συστήματα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης. Εάν
πρόκειται για ηλιακούς συλλέκτες ελέγχεται το είδος,
η επιφάνεια και η θέση τους,
− η θέση της απόληξης των φρεατίων και των αντλιών
και η ύπαρξη βαλβίδας αντεπιστροφής στο κεντρικό
φρεάτιο σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης πόλης,
− ο τύπος των δεξαμενών λυμάτων.
3. Το σύστημα θέρμανσης, ψύξης, αερισμού, κλιματι−
σμού: η βασική δομή των εγκαταστάσεων πρέπει να εί−
ναι σύμφωνη με τα βασικά στοιχεία των υποβαλλόμενων
μελετών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε ό,τι
αφορά το σύστημα παραγωγής, το δίκτυο διανομής, τα
μέσα απόδοσης θέρμανσης/ψύξης (τερματικές συσκευ−
ές), τις απαιτήσεις αερισμού. Περαιτέρω ελέγχονται:
− ο τύπος των μονάδων παραγωγής θερμότητας και
ψύξης,
− η μη διέλευση δικτύων / εγκαταστάσεων συσκευών
από/σε χώρους που δεν επιτρέπεται (π.χ. ύπαρξη δε−
ξαμενών πετρελαίου και λεβητοστάσια σε εξωτερικούς
χώρους κ.λπ.),
− η θέση και ο τύπος συστημάτων ΑΠΕ.
4. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και συγκεκριμένα:
− η ύπαρξη γειώσεων, σύμφωνα με τους ισχύοντες
κανονισμούς,
− η ύπαρξη ηλεκτρονόμων διαρροής (ρελέ) στους πί−
νακες φωτισμού.
5. Οι εγκαταστάσεις καυσίμων αερίων και συγκεκρι−
μένα:
− Για την περίπτωση εγκαταστάσεων φυσικού αερίου,
ελέγχεται η «Βεβαίωση Κατασκευής Δικτύου Φυσικού
Αερίου» από τον αρμόδιο ελεγκτικό φορέα.
− Για την περίπτωση εγκαταστάσεων υγραερίου,
ελέγχεται η εφαρμογή της υποβαλλόμενης μελέτης.
Σε περίπτωση που δεν απαιτείται εκπόνηση μελέτης
για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση, εξετάζεται βάσει της
σχετικής νομοθεσίας και του Κανονισμού Υγραερίου.
6. Οι εγκαταστάσεις ανυψωτικών μηχανημάτων και
συγκεκριμένα:
− Έλεγχος της νομιμότητας των εγκαταστάσεων από
τις σχετικές άδειες λειτουργίας και τις εγκρίσεις τους
από τους αρμόδιους φορείς πιστοποίησης.
− Για τις περιπτώσεις εγκαταστάσεων που δεν χρειά−
ζονται άδεια λειτουργίας, ελέγχεται η ύπαρξη σχετικής
βεβαίωσης του εγκαταστάτη.
7. Η Αντικεραυνική Προστασία: ελέγχεται ο τύπος,
τα χαρακτηριστικά και το πλήθος των στοιχείων της
εγκατάστασης.
Άρθρο 5
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
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