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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
 
Θέµα : Έλεγχος έργων και εργασιών δόµησης κατά το Ν. 4030/2011 
 
Μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4030/2011 και κατά την εφαρµογή των σχετικών 
διατάξεων περί ελέγχου κατασκευών, έχουν περιέλθει στην υπηρεσία µας πολλά 
ερωτήµατα, που τίθενται κυρίως από Υπηρεσίες ∆όµησης και αφορούν στη νόµιµη 
διαδικασία αντιµετώπισης των περιπτώσεων δηµοσίων και ιδιωτικών κτιρίων, που οι 
οικοδοµικές εργασίες έχουν συνεχισθεί πέραν του σταδίου του προβλεπόµενου 
αρχικού ελέγχου κατά τις διατάξεις του Ν.4030/2011, καθώς ο επιβλέπων Μηχανικός 
δεν αιτήθηκε εγκαίρως τον ορισµό ελεγκτή δόµησης. 
 
Επί των σχετικών ερωτηµάτων σας αναφέρουµε τα ακόλουθα: 
 
Α. ∆ηµόσια Έργα 
 
Επειδή για τα δηµόσια κτίρια εφαρµόζονται παραλλήλως οι σχετικές διατάξεις περί 
αναθέσεων και κατασκευής δηµοσίων έργων, σε περιπτώσεις όπου δεν 
πραγµατοποιήθηκε ο σχετικός έλεγχος κατά τα αναφερόµενα στο Ν.4030/2011 και 
στην υπ΄ αριθµ. 9875/24.2.2012 ΚΥΑ, οι εργασίες δόµησης δεν θεωρούνται 
αυθαίρετες και δεν διακόπτονται, εφόσον υποβληθεί στην αρµόδια Υπηρεσία 
∆όµησης δήλωση από την αρµόδια Τεχνική Υπηρεσία (Επιβλέπουσα Υπηρεσία) στην 
οποία διατυπώνεται ότι η κατασκευή έχει εκτελεστεί νοµίµως, σύµφωνα µε την άδεια 
δόµησης. 
 
Περαιτέρω, επιβάλλεται να πραγµατοποιηθεί ο αµέσως επόµενος έλεγχος από 
ελεγκτή δόµησης, αναλόγως του σταδίου των εργασιών για την ορθή ολοκλήρωση 
των εργασιών και την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών. 
 
Στο σχετικό πόρισµα σηµειώνεται ότι δεν πραγµατοποιήθηκε ο προηγούµενος 
έλεγχος, αλλά έχει υποβληθεί δήλωση για το σύννοµο των εργασιών από την αρµόδια 
Τεχνική Υπηρεσία. 
 



 

 

 Για όλες τις εκτελούµενες εργασίες µετά την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου θα 
πρέπει τηρούνται απολύτως οι διατάξεις του Ν.4030/2011. 
 
Β. Ιδιωτικά έργα 
 
Επειδή η αρµόδια Υπηρεσία (Ε.Υ.Ε.∆) για τον ορισµό ελεγκτών δόµησης 
συγκροτήθηκε στις 31.03.2012 και η διαδικασία ορισµού ελεγκτών δόµησης 
εκκίνησε εντός του επόµενου χρονικού διαστήµατος, άδειες δόµησης που εκδόθηκαν 
σε διάστηµα δύο (2) µηνών από τη συγκρότηση της αρµόδιας υπηρεσίας (δηλαδή 
µέχρι την 31.05.2012) και για τις οποίες δεν ορίστηκε ελεγκτής δόµησης στο πρώτο 
στάδιο κατά τις διατάξεις του Ν.4030/2011 και της υπ΄ αριθµ. 9875/24.2.2012 ΚΥΑ 
οι εργασίες δόµησης δεν θεωρούνται αυθαίρετες και δεν διακόπτονται, εφόσον 
υποβληθεί στην αρµόδια Υπηρεσία ∆όµησης υπεύθυνη δήλωση από τον αρµόδιο 
Επιβλέποντα Μηχανικό στην οποία διατυπώνεται ότι η κατασκευή έχει εκτελεστεί 
νοµίµως σύµφωνα µε την άδεια δόµησης, η οποία εκδόθηκε πριν τις 31.05.2012. 
 
Περαιτέρω, επιβάλλεται να πραγµατοποιηθεί ο αµέσως επόµενος έλεγχος από 
ελεγκτή δόµησης, αναλόγως του σταδίου των εργασιών για την ορθή ολοκλήρωση 
των εργασιών και την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών. 
 
Στο σχετικό πόρισµα σηµειώνεται ότι δεν πραγµατοποιήθηκε ο προηγούµενος 
έλεγχος, αλλά έχει υποβληθεί δήλωση για το σύννοµο των εργασιών από τον αρµόδιο 
 Επιβλέποντα σύµφωνα µε άδεια δόµησης που εκδόθηκε προ της 31.05.2012. Για 
όλες τις εκτελούµενες εργασίες µετά την 31.05.2012 θα πρέπει τηρούνται απολύτως 
οι διατάξεις του Ν.4030/2011. 
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