
 

 

 

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Πρόσληψη ομογενών ή αλλογενών, ως ωρομίσθι-
ων, σε σχολικές μονάδες της αλλοδαπής με ελληνό-
γλωσσο ή δίγλωσσο πρόγραμμα υπό την εποπτεία 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2 Μητρώο Ελεγκτών Προσβασιμότητας, διαδικα-
σία εγγραφής στο Μητρώο, ορισμός, έλεγχος και 
αποζημίωση των Ελεγκτών Προσβασιμότητας για 
τα κτήρια στα οποία στεγάζονται οι φορείς της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 και ρύθμι-
ση λοιπών θεμάτων εφαρμογής του.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. 144060/Η2 (1)
Πρόσληψη ομογενών ή αλλογενών, ως ωρομί-

σθιων, σε σχολικές μονάδες της αλλοδαπής με 

ελληνόγλωσσο ή δίγλωσσο πρόγραμμα υπό την 

εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-

μάτων.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της υποπερ. ββ) της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 

5 και του άρθρου 15 του ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την 
ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευ-
ση και άλλες διατάξεις» (Α’ 159),

β) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133),

γ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),

δ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (Α’ 121) και
στ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 

Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

2. Την υπό στοιχεία 83046/H2/30-6-2020 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός 
διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, 
ειδικότερων προσόντων, κριτηρίων, οργάνου επιλογής 
τους για τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες ενταγμέ-
νες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και Τμήματα Ελλη-
νικής Γλώσσας και Πολιτισμού (Τ.Ε.Γ.) της Ελληνόγλωσσης 
εκπαίδευσης στο εξωτερικό» (Β’ 2687).

3. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/627/143995/21-11-2022 ει-
σήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα 
με την οποία από την παρούσα υπουργική απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολο-
γισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τα προσόντα, τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις 
και τη διαδικασία πρόσληψης ομογενών ή αλλογενών, ως 
ωρομίσθιων, σε εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλωσσης 
εκπαίδευσης του εξωτερικού, ως εξής:

Άρθρο 1
Πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών προς 
ενίσχυση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης

1. Ομογενείς ή αλλογενείς, που έχουν τα κατά νόμο 
προσόντα μπορούν να προσλαμβάνονται από τα γρα-
φεία των συντονιστών εκπαίδευσης στην αλλοδαπή για 
να καλύπτουν τοπικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η πρό-
σληψη αυτής της κατηγορίας διδακτικού προσωπικού 
λαμβάνει υπόψη τη νομοθεσία της χώρας στην οποία λει-
τουργεί η εκπαιδευτική μονάδα για την οποία θα πραγ-
ματοποιηθεί η πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού. 
Προϋπόθεση πρόσληψης ωρομίσθιων εκπαιδευτικών 
στις εκπαιδευτικές μονάδες αρμοδιότητας των γραφείων 
των συντονιστών εκπαίδευσης του εξωτερικού αποτελεί 
η ανάγκη κάλυψης εκπαιδευτικών κενών μετά και παρά 
την απόσπαση εκπαιδευτικών από την Ελλάδα.

2. Η πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών πραγμα-
τοποιείται μετά από προκήρυξη και κατάρτιση σχετικού 
πίνακα κατάταξης με φθίνουσα σειρά των ομογενών 
ή αλλογενών εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται. 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Η προκήρυξη εκδίδεται από το οικείο συντονιστικό γρα-
φείο εκπαίδευσης λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των 
σχολικών μονάδων της αλλοδαπής με ελληνόγλωσσο 
ή δίγλωσσο πρόγραμμα υπό την εποπτεία του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που ανήκουν στην 
περιοχή ευθύνης του, κατόπιν σχετικής εισήγησης των 
Διευθυντών ή αναπληρωτών τους.

Για τη μοριοδότηση των υποψηφίων, προς πρόσλη-
ψη ωρομισθίων, λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα και 
κριτήρια που ισχύουν για την απόσπαση των δημοσίων 
εκπαιδευτικών κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην 
παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4415/2016.

Άρθρο 2
Όργανα επιλογής

Η επιλογή των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, ομογενών 
ή αλλογενών, προς κάλυψη τοπικών εκπαιδευτικών ανα-
γκών, γίνεται με απόφαση του αρμόδιου συντονιστή εκ-
παίδευσης ή του αναπληρωτή του βάσει της εισήγησης 
του Διευθυντή ή του αναπληρωτή του της σχολικής μο-
νάδας στην οποία θα προσφέρει υπηρεσίες ο προσλαμ-
βανόμενος εκπαιδευτικός.

Άρθρο 3
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

1. Όταν διαπιστώνεται από το Συντονιστή Εκπαίδευ-
σης ή τον αναπληρωτή του αδυναμία κάλυψης των εκ-
παιδευτικών αναγκών στις εκπαιδευτικές μονάδες με 
αποσπάσεις εκπαιδευτικών από την Ελλάδα προχωρά σε 
προκήρυξη για την πλήρωση των κενών εκπαιδευτικών 
θέσεων με την πρόσληψη ομογενών ή αλλογενών ωρο-
μίσθιων εκπαιδευτικών. Η προκήρυξη δημοσιεύεται με 
κάθε πρόσφορo μέσο και οι υποψήφιοι καλούνται προς 
εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή των αναγκαίων 
δικαιολογητικών. Τίθεται προς τούτο εύλογη αποκλει-
στική προθεσμία.

2. Τα σχετικά δικαιολογητικά με τις αιτήσεις εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος αποστέλλονται προς έλεγχο και 
ακολούθως για την έκδοση της απόφασης επιλογής στα 
αρμόδια προς τούτο όργανα.

Άρθρο 4
Κριτήρια επιλογής

1. Για την επιλογή των υποψηφίων ωρομίσθιων εκ-
παιδευτικών λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια μοριοδό-
τησης που ισχύουν για την απόσπαση των δημοσίων 
εκπαιδευτικών ως ακολούθως:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΟΡΙΑ

Α. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ:

α. Διδακτορική διατριβή/διδακτορικό 
δίπλωμα 50 μόρια

β. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 25 μόρια

γ. Δεύτερο Μεταπτυχιακό 15 μόρια

δ. Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ 15 μόρια

Β. ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΗΣ 
ΕΚΠ/ΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

α. Άριστη γνώση (Γ2/C2) της γλώσσας 
της χώρας υποδοχής 50 μόρια

β. Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) της 
γλώσσας της χώρας υποδοχής 30 μόρια

Γ. ΓΝΩΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
α. Άριστη γνώση (Γ2/C2) 30 μόρια
β. Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) 20 μόρια
γ. Καλή γνώση 10 μόρια

2. Απαραίτητη προϋπόθεση πρόσληψης αποτελεί η γνώ-
ση της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Γ2, η οποία αποδει-
κνύεται από την κατοχή απολυτηρίου ελληνικού εξατάξιου 
γυμνασίου ή λυκείου ή ισότιμου τίτλου ή πτυχίου ή τίτλου 
μεταπτυχιακών σπουδών ημεδαπού ιδρύματος τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης ή από πιστοποιητικό ελληνομάθειας 
επιπέδου Γ2, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το ΑΣΕΠ.

3. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, στη συνολική βαθμο-
λογία, για την επιλογή των ωρομισθίων προηγούνται οι 
εκπαιδευτικοί που υπερέχουν κατά κριτήριο, εάν αυτά 
συντρέχουν με την εξής σειρά:

α) Εμπειρία διδασκαλίας σε σχολικές μονάδες της αντί-
στοιχης βαθμίδας,

β) σε χηρεία με παιδιά,
γ) μονογονεϊκή οικογένεια,
δ) σε διάζευξη, με παιδιά υπό την επιμέλεια του εκ-

παιδευτικού,
ε) αριθμός τέκνων.
4. Οι αξιολογικοί πίνακες επιλογής δημοσιοποιούνται 

με την φροντίδα του Συντονιστή Εκπαίδευσης ή του ανα-
πληρωτή του στην ιστοσελίδα του οικείου συντονιστι-
κού γραφείου και ισχύουν μέχρι το τέλος του διδακτικού 
έτους για το οποίο εκδόθηκε η προκήρυξη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 21 Νοεμβρίου 2022

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

    Ι 

 Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/Δ ΕΣΕΔ Π/121514/1435 (2)
Μητρώο Ελεγκτών Προσβασιμότητας, διαδικα-

σία εγγραφής στο Μητρώο, ορισμός, έλεγχος και 

αποζημίωση των Ελεγκτών Προσβασιμότητας 

για τα κτήρια στα οποία στεγάζονται οι φορείς 

της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 και 

ρύθμιση λοιπών θεμάτων εφαρμογής του.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» 

(Α’  79) και ιδίως το τελευταίο εδάφιο της περ.  β’ της 
παρ. 10 του άρθρου 26.

2. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
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2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρο-
νικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

4. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας (Υ.Π.Ε.Ν.)» (Α’ 160).

5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά Υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

8. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

9. Την υπ’ αρ. 2/07.01.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45).

10. α) Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805) β) την υπ΄αρ. 51875/7.5.2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

11. Την υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΧΣ/70755/614/
23.7.2021 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής στοιχεί-
ων προσβασιμότητας των κτηρίων όπου στεγάζονται φο-
ρείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014» (Β’ 3756).

12. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - Α’ 98),
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 και το γεγονός ότι από την πα-
ρούσα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ποσού 5.491.300 € και πρόκειται να 
καλυφθεί από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος ΠΔΕ 
του ΥΠΕΝ, μέσω έργου που επίκειται να εγκριθεί στη 
ΣΑΕ 275/Δ.

13. Το υπό στοιχεία οικ ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/46613/10.5.2022 
αίτημα χρηματοδότησης προς το Υπουργείο Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων/Τομέα της ΕΥΔ/ΥΜΕΠΕΡΑΑ, με αντικεί-
μενο τον έλεγχο προσβασιμότητας κτηρίων στα οποία 
στεγάζονται υπηρεσίες του Δημοσίου.

14. Την πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα προς το ΤΕΕ «Υποδομές Με-
ταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με τίτλο 
«Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική 
υλοποίηση του Έργου «Έλεγχος Προσβασιμότητας κτη-
ρίων στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες του Δημοσίου» 
(ΑΔΑ Ψ9Τ046ΜΤΛΡ-03Ζ).

15. Την υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/98183/1220/ 
27.09.2022 εισηγητική έκθεση της Διεύθυνσης Εφαρμο-
γής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος 
(ΔΕΣΕΔΠ).

16. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/99642/1235/ 
30.09.2022 εισηγητική έκθεση δημοσιονομικών επιπτώ-
σεων του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 24 του 
ν. 4270/2014 (Α’ 143), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμός και περιεχόμενο του Μητρώου 
Ελεγκτών Προσβασιμότητας

1. Το Μητρώο Ελεγκτών Προσβασιμότητας υποστη-
ρίζεται από πληροφοριακό σύστημα, το οποίο ακο-
λουθεί κανόνες και πρότυπα για τη διασύνδεση και 
διαλειτουργικότητα με τρίτα πληροφοριακά συστή-
ματα, σύμφωνα με το Παράρτημα II της υπό στοιχεία 
ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/10.4.2012 (Β’ 1301) απόφασης του 
Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ψηφι-
ακής Διακυβέρνησης, και ιδίως με την Ηλεκτρονική 
πλατφόρμα καταγραφής στοιχείων προσβασιμότητας 
των κτηρίων όπου στεγάζονται φορείς της παρ. 1 του 
άρθρου 14 του ν. 4270/2014 σύμφωνα με την υπό 
στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΔΧΣ/70755/614/23.7.2021 (B’ 3756) 
υπουργική απόφαση η κατάρτιση, η υλοποίηση, η τε-
χνική διαχείριση και η συντήρηση του ως άνω πλη-
ροφοριακού συστήματος έχει ανατεθεί στο Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας.

Το ως άνω Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελεγκτών Προσβασι-
μότητας (εφεξής αποκαλούμενο ως «Μητρώο»), υπό τη 
μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, για την υλοποίη-
ση του ελέγχου προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρία 
ή εμποδιζόμενα άτομα των κτηρίων στα οποία στεγάζο-
νται οι φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, 
εγκρίνεται και εποπτεύεται από τη Διεύθυνση Εφαρμο-
γής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος, 
που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η Διεύθυνση Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δο-
μημένου Περιβάλλοντος (ΔΕΣΕΔΠ), βάσει των καταχωρή-
σεων κτηρίων στην Ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής 
στοιχείων προσβασιμότητας των κτηρίων όπου στεγάζο-
νται φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, 
είναι αρμόδια για τον έλεγχο των ανωτέρω κτηρίων, μέσω 
των Ελεγκτών Προσβασιμότητας και επεξεργάζεται στα-
τιστικά στοιχεία των καταχωρήσεων στη πλατφόρμα.

2. Στο Μητρώο εγγράφονται:
α) Αυτοδίκαια οι ήδη εγγεγραμμένοι μηχανικοί στο 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης, το οποίο 
έχει καταρτιστεί και λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 
14 του ν. 4030/2011 (Α’ 249) και την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/
ΔΕΣΕΔΠ/54336/486/23.8.2018 (Β’ 3584) απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από πι-
στοποίηση των απαιτούμενων γνώσεων,

β) Μηχανικοί φυσικά πρόσωπα, με δικαίωμα εκπόνη-
σης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μελέτης ή επί-
βλεψης κτηριακών έργων εγγεγραμμένοι στα Μητρώα 
του Τ.Ε.Ε. μετά από πιστοποίηση των απαιτούμενων 
γνώσεων.

3. Οι ελεγκτές εγγράφονται σε δύο κατηγορίες, ανά-
λογα με τα επαγγελματικά τους δικαιώματα:
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α) Με δικαίωμα εκπόνησης αρχιτεκτονικής μελέτης 
και μελέτης προσβασιμότητας και της αντίστοιχης επί-
βλεψης,

β) με δικαίωμα εκπόνησης λοιπών μελετών κτηριακών 
έργων (π.χ. ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσε-
ων, ενεργητικής πυροπροστασίας κ.ά.) και των αντίστοι-
χων επιβλέψεων.

Στην περίπτωση που ο μηχανικός διαθέτει επαγγελ-
ματικά δικαιώματα και των δύο κατηγοριών, εγγράφεται 
στην κατηγορία (α).

4. Οι Ελεγκτές Προσβασιμότητας εγγράφονται στο Μη-
τρώο συμπληρώνοντας όλα τα απαιτούμενα στοιχεία 
τους και λαμβάνουν αύξοντα Αριθμό Μητρώου Προσβα-
σιμότητας. Η ιδιότητα του Ελεγκτή Προσβασιμότητας 
αποκτάται με την εγγραφή του στο Μητρώο.

5. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας οργανώνει ηλε-
κτρονικά εκπαιδευτικά σεμινάρια, η παρακολούθηση 
των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για 
την εγγραφή στο Μητρώο Ελεγκτών Προσβασιμότη-
τας. Η Διεύθυνση Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγ-
χου Δομημένου Περιβάλλοντος, που υπάγεται στη 
Γενική Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ορίζει εκπαιδευ-
τές καθώς και τη θεματολογία των σεμιναρίων. Με 
το πέρας των σεμιναρίων εκδίδεται πιστοποιητικό 
παρακολούθησης.

Άρθρο 2
Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Ελεγκτών 
Προσβασιμότητας

1. Για την εγγραφή στο Μητρώο των μηχανικών το 
Τ.Ε.Ε. ακολουθεί την εξής διαδικασία:

α) Για όσους μηχανικούς είναι ήδη εγγεγραμμένοι 
στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης, το Τ.Ε.Ε. 
προβαίνει σε αυτόματη προεγγραφή τους κατά την ημε-
ρομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων για εγγραφή στο 
Μητρώο.

β) Για όσους μηχανικούς δεν είναι εγγεγραμμένοι στο 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης, το Τ.Ε.Ε. προ-
βαίνει σε ανοικτή πρόσκληση, η οποία αναρτάται στην 
ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε. και του ΥΠΕΝ.

2. Οι ενδιαφερόμενοι της ανωτέρω περίπτωσης β εγ-
γράφονται στο Μητρώο, κατόπιν υποβολής ηλεκτρονι-
κής αίτησης με χρήση των προσωπικών κωδικών που 
χορηγούνται από το Τ.Ε.Ε., η οποία περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα:

α) Ενημερωμένα στοιχεία επικοινωνίας (κινητό τηλέ-
φωνο, e-mail κ.λπ.)

β) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
γ) Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).
δ) Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού με δικαιούχο τον 

μηχανικό (ΙΒΑΝ).
ε) Διεύθυνση επαγγελματικής έδρας, όπως έχει δηλω-

θεί στην ΑΑΔΕ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δραστη-
ριοποιείται επαγγελματικά διατηρώντας έδρα σε περισ-
σότερες από μια περιοχές υποχρεούται να δηλώσει σε 
ποια από αυτές επιθυμεί να διενεργεί ελέγχους.

στ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 
(Α’ 75), με την οποία υπευθύνως δηλώνει ότι:

i. Δεν έχει καταδικασθεί για κακούργημα, όπως και σε 
οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην 
υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, καταπίεση, 
δωροδοκία, απιστία σχετική με την υπηρεσία, παράβαση 
καθήκοντος, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά 
της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης 
της γενετήσιας ζωής,

ii. δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ. 
ή υπάλληλος στον ευρύτερο δημόσιο τομέα με σχέση 
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,

iii. θα ενημερώνει εντός δέκα (10) ημερών το Τ.Ε.Ε. σε 
περίπτωση που δεν συντρέχουν πλέον οι προϋποθέσεις 
συμμετοχής στο Μητρώο Ελεγκτών Προσβασιμότητας,

iv. η συμμετοχή του στον κατάλογο των Ελεγκτών 
Προσβασιμότητας παρέχει αυτοδίκαια το δικαίωμα γνω-
στοποίησης των στοιχείων επικοινωνίας του για τους 
σκοπούς του ελέγχου,

v. αποδέχεται τη χρήση, στατιστική επεξεργασία και 
κοινοποίηση στοιχείων σχετικών με τους ελέγχους που 
έχει προβεί, με την επιφύλαξη της προστασίας των προ-
σωπικών δεδομένων, της πνευματικής ιδιοκτησίας και 
των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.

3. Οι μηχανικοί της παρ. 1.α του παρόντος άρθρου 
οφείλουν να ενημερώσουν τα ανωτέρω στοιχεία, υπο-
βάλλοντας σχετική ηλεκτρονική αίτηση.

4. Η εγγραφή στο Μητρώο Ελεγκτών Προσβασιμότη-
τας της παραγράφου 1 ολοκληρώνεται με την έκδοση 
του πιστοποιητικού παρακολούθησης.

5. Σε περίπτωση μεταβολής των αρχικά δηλωθέντων 
στοιχείων μηχανικού εγγεγραμμένου στο Μητρώο, ο 
Ελεγκτής Προσβασιμότητας υποχρεούται να δηλώσει 
ηλεκτρονικά τη μεταβολή στο Τ.Ε.Ε., εντός προθεσμίας 
δέκα (10) ημερών από την μεταβολή.

Άρθρο 3
Διαδικασία επιλογής και ορισμού Ελεγκτών 
Προσβασιμότητας

1. Η Διεύθυνση Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου 
Δομημένου Περιβάλλοντος (ΔΕΣΕΔΠ), βάσει των κα-
ταχωρήσεων κτηρίων στην Ηλεκτρονική πλατφόρμα 
καταγραφής στοιχείων προσβασιμότητας των κτηρίων 
όπου στεγάζονται φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 4270/2014, είναι αρμόδια για τον έλεγχο των ανωτέ-
ρω κτηρίων μέσω των Ελεγκτών Προσβασιμότητας και 
επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία των καταχωρήσεων 
στη πλατφόρμα.

2. Η επιλογή των Ελεγκτών Προσβασιμότητας που 
επιλαμβάνονται τον έλεγχο κτηρίου γίνεται με τυχαία 
ηλεκτρονική κλήρωση από το σύστημα, με κριτήριο την 
απόσταση από το κτήριο. Αρχικά επιλέγονται Ελεγκτές, 
οι οποίοι έχουν επαγγελματική έδρα εντός των ορίων 
της Περιφερειακής Ενότητας όπου βρίσκεται το κτήριο. 
Αν δεν υπάρχει διαθέσιμος Ελεγκτής στο Μητρώο εντός 
των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, επιλέγε-
ται Ελεγκτής Προσβασιμότητας με επαγγελματική έδρα 
εντός της οικείας Περιφέρειας και, αν δεν υπάρχει, εντός 
των ορίων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

3. Στην περίπτωση που ο έλεγχος αφορά κτήριο σε 
νησιωτική περιοχή, αρχικά κληρώνεται Ελεγκτής Προ-
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σβασιμότητας με έδρα στη συγκεκριμένη νησιωτική 
περιοχή. Αν δεν υπάρχει, επιλέγεται ελεγκτής με έδρα 
εντός των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας 
και, αν δεν υπάρχει, επιλέγεται ελεγκτής από ηπειρω-
τική περιοχή με απευθείας ακτοπλοϊκή σύνδεση με τη 
νησιωτική περιοχή, εντός ή εκτός των ορίων της οικείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης που βρίσκεται το κτήριο.

4. Σε περίπτωση που για το ίδιο κτήριο έχουν γίνει 
περισσότερες της μίας καταχωρίσεις στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα καταγραφής στοιχείων προσβασιμότητας, 
γίνεται μία ενιαία κλήρωση για το σύνολο των καταχω-
ρίσεων.

5. Οι κληρώσεις διενεργούνται σταδιακά, σύμφωνα με 
τη διαθεσιμότητα των Ελεγκτών Προσβασιμότητας και 
την πρόοδο της χρηματοδότησης, συγχρονισμένα σε 
όλες τις Περιφερειακές Ενότητες και αναλογικά με τον 
αριθμό των καταχωρίσεων των κτηρίων κάθε Περιφε-
ρειακής Ενότητας που έχουν υποβληθεί στην πλατφόρ-
μα καταγραφής. Κληρώνονται, κατά προτεραιότητα, τα 
ιδιόκτητα κτήρια των φορέων, λαμβάνοντας διαφορετι-
κό συντελεστή βαρύτητας ανάλογα με τη χρήση τους. 
Ειδικότερα, κτήρια με χρήση Εκπαίδευσης κληρώνονται 
σε ποσοστό 40%, κτήρια Υγείας και Κοινωνικής πρό-
νοιας καλύπτουν ποσοστό 40% των κληρώσεων, ενώ 
κτήρια συνάθροισης κοινού και γραφείων κληρώνονται 
σε ποσοστό 10%. Το υπόλοιπο 10% των κληρώσεων 
αφορά κτήρια με λοιπές χρήσεις. Εφόσον εξαντληθεί το 
σύνολο των κτηρίων μίας χρήσης, το ποσοστό ελέγχων 
που αναλογεί στη χρήση αυτή, κατανέμεται τυχαία στα 
υπόλοιπα κτήρια, μέχρι να υλοποιηθούν οι κληρώσεις 
για όλες τις καταχωρίσεις ιδιόκτητων κτηρίων. Ακολού-
θως, με την ίδια διαδικασία, πραγματοποιούνται οι κλη-
ρώσεις στις καταχωρίσεις με διαφορετικό ιδιοκτησιακό 
καθεστώς.

6. Το πληροφοριακό σύστημα κληρώνει αυτόματα 
τους Ελεγκτές Προσβασιμότητας, σύμφωνα με τα ανωτέ-
ρω κριτήρια. Ο Ελεγκτής Προσβασιμότητας ενημερώνε-
ται ηλεκτρονικά σχετικά με τον έλεγχο, και υποχρεούται, 
εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της 
κλήρωσης, να ενημερώσει το πληροφοριακό σύστημα 
για την αποδοχή ή μη του ορισμού του. Σε περίπτωση 
μη αποδοχής ή άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω 
προθεσμίας, η κλήρωση επαναλαμβάνεται αυτόματα.

7. Σε περίπτωση που ο Ελεγκτής Προσβασιμότητας 
αποδεχθεί τον ορισμό του, το πληροφοριακό σύστημα 
ενημερώνει αυτόματα την ενδιαφερόμενη Υπηρεσία ή 
Φορέα μέσω του εκπροσώπου, τα στοιχεία του οποίου 
έχουν εισαχθεί κατά την καταχώριση του κτηρίου στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής προσβασιμό-
τητας, προκειμένου να επικοινωνήσει με τον Ελεγκτή 
Προσβασιμότητας και να ορίσουν την ημερομηνία της 
αυτοψίας.

8. Το Σώμα Επιθεωρητών Βορείου και Νοτίου Ελλάδος, 
που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση του Σώματος Επιθε-
ωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, επιλαμβάνεται ζητημάτων διαχείρισης των 
κληρώσεων και των ορισμών των Ελεγκτών Προσβασι-
μότητας, καθώς και τυχόν δυσχέρειας στη διεξαγωγή 
του ελέγχου.

Άρθρο 4
Διαδικασία ελέγχου και πορίσματος

1. Ο έλεγχος διενεργείται εντός χρονικού διαστήμα-
τος δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την αποδοχή του 
Ελεγκτή Προσβασιμότητας. Η στεγαζόμενη Υπηρεσία 
ή Φορέας γνωστοποιεί στον Ελεγκτή τυχόν σχέδια από 
οικοδομική άδεια, δήλωση αυθαιρέτων ή οποιαδήποτε 
πράξη εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών έχει εκδοθεί για 
το κτήριο, για τους σκοπούς της αυτοψίας.

2. Ο έλεγχος των Ελεγκτών Προσβασιμότητας αφορά 
όλα τα στοιχεία προσβασιμότητας για όλες τις μορφές 
αναπηρίας την οριζόντια και κατακόρυφη, αυτόνομη 
και ασφαλή προσπέλαση από άτομα με αναπηρία και 
εμποδιζόμενα άτομα και την εξυπηρέτηση αυτών σε 
όλους τους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους των 
κτηρίων, σύμφωνα με τον ν. 4067/2012 (Α’ 79) και την 
υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/65826/699/7.7.2020 από-
φαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρειας 
«Τεχνικές οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων κτηρί-
ων και υποδομών για την προσβασιμότητα αυτών σε 
άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία» (B’ 2998). Συγκεκριμένα, 
ελέγχονται βασικά κτιριολογικά χαρακτηριστικά και 
προτείνονται πιθανές απαιτούμενες παρεμβάσεις σε 
επιμέρους ενότητες, με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

α) Προσβάσιμη είσοδος στο κτήριο από τον περιβάλ-
λοντα χώρο του οικοπέδου.

β) Προσβάσιμη είσοδος (κύρια και βοηθητική) για 
άτομα με αναπηρία (ΝΑΙ/ΟΧΙ).

γ) Κατακόρυφη κυκλοφορία: προσβάσιμος ανελκυ-
στήρας, μηχανικό ανυψωτικό μέσο, ράμπα πρόσβασης 
στην υπηρεσία (ΝΑΙ/ΟΧΙ).

δ) Οριζόντια κυκλοφορία: προσβάσιμη οριζόντια κυ-
κλοφορία σε τμήμα χώρων.

ε) Προσβάσιμος χώρος υγιεινής (ΝΑΙ/ΟΧΙ).
στ) Υποδομές διαφυγής σε έκτακτη ανάγκη.
ζ) Θέση στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ.
η) Ειδικές απαιτήσεις σε ειδικά κτήρια (π.χ. αθλητισμού, 

θέατρα/κινηματογράφοι, αίθουσες εκδηλώσεων, υγείας 
κ.λπ.) με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

3. Μετά τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου, ο Ελε-
γκτής Προσβασιμότητας καταχωρίζει ηλεκτρονικά το 
σχετικό Πόρισμα ελέγχου προσβασιμότητας στο πληρο-
φοριακό σύστημα εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών 
από την ημερομηνία αυτοψίας. Τα αποτελέσματα των 
επιμέρους ελέγχων και των τυχόν απαιτούμενων εργα-
σιών, προκειμένου να καταστεί το κτήριο προσβάσιμο, 
καθώς και αν από αυτές θίγεται ο φέρων οργανισμός 
του κτηρίου, συμπληρώνονται από τους Ελεγκτές Δό-
μησης στο πληροφοριακό σύστημα για κάθε επιμέρους 
ενότητα, σε προκαθορισμένα πεδία επιλογής από λίστα 
αποτελεσμάτων και εργασιών. Σε περίπτωση αποκλίσε-
ων ή ελλείψεων, ο Ελεγκτής Προσβασιμότητας οφείλει 
να καταγράψει στο πόρισμα τη δυνατότητα ή μη απο-
κατάστασής τους, καθώς και εναλλακτικές προτάσεις.

4. Μετά την συμπλήρωση του πορίσματος, ο Ελεγκτής 
οριστικοποιεί τον έλεγχο και κατατάσσει το κτήριο σε μία 
από τις παρακάτω περιπτώσεις, σε σχέση με τη δυνατό-
τητα πρόσβασης σε αυτό:
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α) Πλήρως προσβάσιμο: όσα κτήρια πληρούν όλα τα 
κριτήρια της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

β) Μη προσβάσιμο α: όσα κτήρια δεν πληρούν κρι-
τήρια της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και μπορούν να 
καταστούν πλήρως προσβάσιμα με μικρές παρεμβάσεις, 
εκτός φέροντος οργανισμού.

γ) Μη προσβάσιμο β: όσα κτήρια δεν πληρούν κριτή-
ρια της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και μπορούν να 
καταστούν πλήρως προσβάσιμα με σημαντικές παρεμ-
βάσεις, όπως προσθήκη ανελκυστήρα εντός ή εκτός 
περιγράμματος κτηρίου, παρεμβάσεις σε πλάκες του 
φέροντος οργανισμού.

δ) Μη προσβάσιμο γ: όσα κτήρια δεν πληρούν κριτή-
ρια της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και καταγράφεται 
πλήρης αδυναμία παρεμβάσεων π.χ. παρεμβάσεις σε 
στύλους και δοκούς του φέροντος οργανισμού.

5. H Διεύθυνση Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου 
Δομημένου Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας ανά 6 μήνες ελέγχει δειγματοληπτικά 
τα πορίσματα των Ελεγκτών Προσβασιμότητας στους 
οποίους δίνεται χρονικό περιθώριο δέκα (10) ημερών 
για την περίπτωση που απαιτείται διόρθωση αυτών. Σε 
περίπτωση που δεν ανταποκριθούν, η άσκηση των καθη-
κόντων τους θεωρείται ανεπαρκής και ανατίθεται επανέ-
λεγχος και διόρθωση του πορίσματος σε άλλον Ελεγκτή. 
Σε περίπτωση που ο Ελεγκτής κριθεί περισσότερες από 
τρεις φορές ανεπαρκής, τότε θα πρέπει να ενημερώσει 
εγγράφως το Σώμα Επιθεωρητών Βορείου και Νοτίου 
Ελλάδος, προσκομίζοντας σχετικά αποδεικτικά στοι-
χεία για την αδυναμία άσκησης των καθηκόντων του. 
Πέραν αυτών διαπιστώνεται πλημμέλεια στην άσκηση 
των καθηκόντων του και ακολουθούνται οι διατάξεις της 
παρ. 2γ του άρθρου 5 της παρούσας.

6. Εφόσον ο έλεγχος διενεργείται από δύο Ελεγκτές 
Προσβασιμότητας, το πόρισμα δύναται να καταχωρι-
στεί από οποιονδήποτε εξ αυτών. Η οριστικοποίηση 
του ελέγχου είναι εφικτή, μόνο εφόσον και ο δεύτερος 
Ελεγκτής δηλώσει τη σύμφωνη γνώμη του. Στην περί-
πτωση μεταξύ τους διαφωνίας επί των αποτελεσμάτων 
του ελέγχου, ενημερώνουν αιτιολογημένα το Σώμα Επι-
θεωρητών Βορείου και Νοτίου Ελλάδος, Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου η διαφωνία 
να παραπεμφθεί στην αρμόδια Περιφερειακή Επιτροπή 
Προσβασιμότητας.

7. Σε περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας της Υπη-
ρεσίας ή του Φορέα που στεγάζεται στο κτήριο, με 
τον Ελεγκτή Προσβασιμότητας για χρονικό διάστημα 
δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την αποδοχή του 
ορισμού του, ενημερώνεται το Τ.Ε.Ε. από την Υπηρεσία 
ή τον Φορέα, προκειμένου να διενεργηθεί νέα κλήρωση 
Ελεγκτή.

8. Καταγγελίες κατά των πορισμάτων των Ελεγκτών 
Προσβασιμότητας υποβάλλονται και εξετάζονται από 
την αρμόδια Περιφερειακή Επιτροπή Προσβασιμότητας.

Άρθρο 5
Άρνηση Ελεγκτή και Διαδικασία Διαγραφής

1. Ο Ελεγκτής Προσβασιμότητας έχει δικαίωμα άρνη-
σης του ελέγχου έως και πέντε (5) φορές. Πέραν αυτών 

αποκλείεται από το Μητρώο για χρονικό διάστημα τεσ-
σάρων (4) μηνών. Ως άρνηση νοείται:

α) Η άρνηση του ορισμού του από τον ίδιο τον Ελεγκτή 
Προσβασιμότητας. Η άρνηση του ορισμού θεωρείται 
δικαιολογημένη και δεν προσμετράται για τη διαγραφή, 
σε περίπτωση που η απόσταση του αντικειμένου του 
ελέγχου υπερβαίνει τα εκατό (100) χιλιόμετρα από την 
έδρα του Ελεγκτή, σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου 
που απαιτεί μετακίνηση σε νησιωτικές περιοχές, στην 
περίπτωση που έχει οποιαδήποτε σχέση με το ακίνητο 
ως ιδιοκτήτης, καθώς και αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, 
κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του Σώματος Επιθεωρη-
τών Βορείου και Νοτίου Ελλάδος, προσκομίζοντας σχε-
τικά αποδεικτικά στοιχεία.

β) Η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των δύο (2) 
εργάσιμων ημερών από την ημέρα της κλήρωσης για την 
αποδοχή του ορισμού.

γ) Εφόσον δεν προκύπτει υπαιτιότητα της στεγαζόμε-
νης Υπηρεσίας ή Φορέα, η μη διενέργεια ελέγχου από 
τον Ελεγκτή Προσβασιμότητας που αποδέχτηκε τον ορι-
σμό του εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, κατόπιν 
ενημέρωσης του Τ.Ε.Ε. από την Υπηρεσία ή Φορέα που 
στεγάζεται στο κτήριο.

δ) Η καθυστέρηση υποβολής πορίσματος πέρα των 
δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αυ-
τοψίας.

2. Ο Ελεγκτής Προσβασιμότητας διαγράφεται από το 
Μητρώο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Σε περίπτωση που ο Ελεγκτής Προσβασιμότητας 
επιθυμεί τη διαγραφή του, διαγράφεται αυτοδίκαια, κα-
τόπιν αιτήματός του, το οποίο αποστέλλεται ηλεκτρονικά 
στο Τ.Ε.Ε. και αναφέρει τον Αριθμό Μητρώου του. Μετά 
τη διαγραφή αυτή, έχει το δικαίωμα να επανέλθει με νέα 
αίτηση επανεγγραφής στο Μητρώο μετά την παρέλευση 
τεσσάρων (4) μηνών.

β) Σε περίπτωση θανάτου, συνταξιοδότησης, ή απώ-
λειας της επαγγελματικής ιδιότητας, γίνεται από το Τ.Ε.Ε. 
διαγραφή του συγκεκριμένου μέλους από το Μητρώο.

γ) Ο Ελεγκτής Προσβασιμότητας διαγράφεται από το 
Μητρώο, χωρίς δικαίωμα επανεγγραφής του, σε περί-
πτωση που, κατά τον έλεγχο των πορισμάτων της παρ. 5 
του άρθρου 4 της παρούσας, διαπιστωθεί πλημμέλεια 
στην άσκηση των καθηκόντων του, οπότε ενημερώνεται 
το Τ.Ε.Ε. προκειμένου να διαγράψει τον Ελεγκτή από το 
Μητρώο.

Άρθρο 6
Αριθμός, κατηγορία και αποζημίωση των 
Ελεγκτών Προσβασιμότητας

1. Ο αριθμός των Ελεγκτών Προσβασιμότητας και η 
αποζημίωση τους για κάθε έλεγχο καθορίζεται με βάση 
την επιφάνεια του κτηρίου, όπως έχει καταχωριστεί στην 
πλατφόρμα καταγραφής, ως εξής:

α) Για κτήρια έως και εκατό (100) τετραγωνικά μέτρα 
κληρώνεται ένας (1) Ελεγκτής και λαμβάνει αποζημίωση 
διακόσια πενήντα (250) ευρώ,

β) για κτήρια άνω των εκατό (100) και έως πεντακόσια 
(500) τετραγωνικά μέτρα κληρώνεται ένας (1) Ελεγκτής 
και λαμβάνει αποζημίωση τετρακόσια (400) ευρώ,
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γ) για κτήρια άνω των πεντακοσίων (500) και έως δύο 
χιλιάδες (2000) τετραγωνικά μέτρα κληρώνεται ένας (1) 
Ελεγκτής και λαμβάνει αποζημίωση πεντακόσια πενήντα 
(550) ευρώ,

δ) για κτήρια άνω των δύο χιλιάδων (2000) και έως 
πέντε χιλιάδες (5000) τετραγωνικά μέτρα κληρώνονται 
δύο (2) Ελεγκτές και λαμβάνουν αποζημίωση πεντακόσια 
πενήντα (550) ευρώ έκαστος,

ε) για κτήρια άνω των πέντε χιλιάδων (5000) τετραγω-
νικών μέτρων κληρώνονται δύο (2) Ελεγκτές και λαμβά-
νουν αποζημίωση επτακόσια (700) ευρώ έκαστος.

Σε κάθε έλεγχο που διενεργείται, ανεξαρτήτως του 
αριθμού των Ελεγκτών Προσβασιμότητας, ο ένας Ελε-
γκτής Προσβασιμότητας, θα είναι υποχρεωτικά από την 
κατηγορία της παρ. 2α του άρθρου 1 της παρούσας. 
Όταν ο έλεγχος πραγματοποιείται από δύο Ελεγκτές 
Προσβασιμότητας, συντάσσεται κοινό Πόρισμα.

2. Σε περίπτωση που ένας έλεγχος αφορά περισσότε-
ρες της μίας καταχωρίσεις υπηρεσιών στο ίδιο κτήριο, 
η αποζημίωση του Ελεγκτή Προσβασιμότητας προκύ-
πτει από την μεγαλύτερη από τις επιφάνειες κτηρίου που 
έχουν εισαχθεί στις καταχωρίσεις, προσαυξανόμενη με 
το ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

3. Το ύψος των αποζημιώσεων του παρόντος άρθρου 
αφορά άπαξ στην αμοιβή του ελέγχου του κτηρίου και 
περιλαμβάνει τα έξοδα μετακίνησης του Ελεγκτή Προ-
σβασιμότητας, εκτός από τυχόν περιπτώσεις ελέγχου 
σε νησιά από Ελεγκτές με έδρα εκτός αυτών, όπου στο 
ποσό της αποζημίωσης προστίθεται το ποσό των εκατόν 
πενήντα (150) ευρώ, ως επιπλέον έξοδα μετακίνησης και 
διανυκτέρευσης. Οι αποζημιώσεις των Ελεγκτών Προ-
σβασιμότητας δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α., ή οποιαδήποτε 
εισφορά κράτηση υπέρ τρίτων.

4. Το έργο, οι υποστηρικτικές εργασίες και το συνολικό 
ποσό της αποζημίωσης των Ελεγκτών Προσβασιμότητας 
καλύπτονται από πόρους τεχνικής βοήθειας του Επιχει-
ρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ για τη χρονολογική 
περίοδο 2014-2020 και του Επιχειρησιακού Προγράμμα-
τος ΠΕΚΑ για τη χρονολογική περίοδο 2021-2027, ή από 
άλλους συγχρηματοδοτούμενους πόρους.

Οι αποζημιώσεις των Ελεγκτών Προσβασιμότητας κα-
ταβάλλονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος, 
μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την καταχώριση 
του πορίσματος και την οριστικοποίηση του ελέγχου 
του κτηρίου, χωρίς την προϋπόθεση προσκόμισης πα-
ραστατικού εξόφλησης. Κάθε ημερολογιακό μήνα, ο δι-
αχειριστής του συστήματος καταβάλει την αποζημίωση 
των Ελεγκτών Προσβασιμότητας με κατάθεση ποσού 
στον τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής του καθενός. 

Ως απόδειξη καταβολής των αποζημιώσεων νοείται πί-
νακας που εξάγεται από το πληροφοριακό σύστημα με 
κάθε ενέργεια καταβολής αποζημίωσης στον τραπεζικό 
λογαριασμό του εκάστοτε Ελεγκτή Προσβασιμότητας.

Άρθρο 7
Προδιαγραφές του πληροφοριακού συστήματος

1. Η πρόσβαση των Ελεγκτών Προσβασιμότητας στο 
πληροφοριακό σύστημα γίνεται με χρήση των προσω-
πικών κωδικών που χορηγούνται στους μηχανικούς από 
το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

2. Για τις λειτουργίες, τις τεχνικές προδιαγραφές, τα 
δικαιώματα χρήσης και πρόσβασης, τη διαφύλαξη 
εμπιστευτικότητας, τους όρους πρόσβασης και διά-
θεσης, τη διαλειτουργικότητα, τις υποχρεώσεις του 
διαχειριστή, την κυριότητα, τη διαχείριση και τη δομή 
του πληροφοριακού συστήματος ισχύουν τα αναφερό-
μενα στα άρθρα 4 έως 10 της υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/
ΓΔΧΣ/70755/614/23.7.2021 υπουργικής απόφασης «Ηλε-
κτρονική πλατφόρμα καταγραφής στοιχείων προσβα-
σιμότητας των κτηρίων όπου στεγάζονται φορείς της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014» (B’ 3756).

Άρθρο 8
Δημοσίευση - Έναρξη Ισχύος

1. Η παρούσα απόφαση αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο-

σίευσή της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
3. Για την έναρξη του Μητρώου εκδίδεται διαπιστωτική 

πράξη του Προέδρου του ΤΕΕ κατά την ολοκλήρωση 
του πληροφοριακού συστήματος. Η έναρξη λειτουργίας 
του Μητρώου έπεται της ένταξής του στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποστήριξη φορέων 
για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση του έργου: 
Έλεγχος Προσβασιμότητας κτηρίων στα οποία στεγάζο-
νται Υπηρεσίες του Δημοσίου».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός Ανάπτυξης
Οικονομικών και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ   

Υφυπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ
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*02060102511220008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,




