
ΝΟΜΟΣ 4178/13 « Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης ∆όµησης και Περιβαλλοντικό 
Ισοζύγιο» – αυθαίρετα 2013  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΚ∆ΟΣΕΩΣ 
Α∆ΕΙΩΝ ∆ΟΜΗΣΗΣ, ΑΡΜΟ∆ΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
 
Άρθρο 50 Τροποποιήσεις των διατάξεων περί ελεγκτών δόµησης 
 
 
 
1.  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 6 του  

ν. 4030/2011 ( Α΄ 249) αντικαθίσταται ως εξής:  
 
«4. Η άδεια δόµησης αναθεωρείται, µετά τη λήξη της, για την παράταση της 
ισχύος της, ύστερα από αίτηση του δικαιούχου και κατόπιν ελέγχου που 
διενεργείται από Ελεγκτή ∆όµησης:». 
 
2.  Η παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4030/2011 ( Α΄ 249) τροποποιείται ως εξής:  
«3. Ο έλεγχος είναι υποχρεωτικός για κάθε έργο που εκτελείται µε άδεια 
δόµησης, όπως καθορίζεται περαιτέρω µε την απόφαση της παραγράφου 5 του 
άρθρου 7. Οι έλεγχοι διενεργούνται από διαφορετικό κάθε φορά Ελεγκτή 
∆όµησης µε αυτοψία και έλεγχο της εφαρµογής των µελετών βάσει των οποίων 
εκδόθηκε η άδεια δόµησης. Η µη τήρηση του παραπάνω ελέγχου αποτελεί λόγο 
άµεσης διακοπής οικοδοµικών εργασιών, για τη συνέχιση των οποίων απαιτείται 
έλεγχος από Ελεγκτή ∆όµησης, κατά τον οποίο αποτυπώνεται η υφιστάµενη 
κατάσταση των εργασιών.»  
 
3.  Η παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 4030/2011 ( Α΄ 249) τροποποιείται ως εξής:  
 
«7. Η Υ.∆ΟΜ. ενηµερώνει ηλεκτρονικά την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών ∆όµησης 
του άρθρου 16, η οποία ορίζει εντός σαράντα οχτώ (48) ωρών µε ηλεκτρονική 
κλήρωση τον Ελεγκτή ∆όµησης και τον ενηµερώνει σχετικά, καθώς και τον κύριο 
του έργου και τον γενικό επιβλέποντα.»  
 
4.  Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 13 του ν. 4030/2011 ( Α΄ 249) τροποποιείται 

ως εξής:  
«Η άδεια ελεγκτή δόµησης ισχύει για τέσσερα (4) έτη από την έκδοσή της. ∆εν 
είναι δυνατή η απόκτηση νέας άδειας ελεγκτή δόµησης από το ίδιο πρόσωπο αν 
δεν παρεµβληθεί χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των δύο (2) ετών από τη λήξη 
της προηγούµενης άδειάς του.»  
 
5.  Στην παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 4030/2011 ( Α΄ 249) προστίθεται περίπτωση 

δ΄ ως εξής:  
«δ) µε υπαλλήλους που υπηρετούν σε Ο.Τ.Α. Α΄ ή Β΄ βαθµού µετά από απόσπαση, 
µε απόφαση του οικείου Υπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιµατικής Αλλαγής, χωρίς γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου ή άλλου 
οργάνου κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων. Η διάρκεια της απόσπασης 
ορίζεται σε τρία (3) έτη και µπορεί να παρατείνεται ή να ανανεώνεται. Η 
παρούσα διάταξη έχει εφαρµογή και για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πριν τη 
δηµοσίευση του παρόντος. Η µισθοδοσία των ως άνω υπαλλήλων πραγµατοποιείται 
από τον φορέα στον οποίο αποσπώνται µετά από µεταφορά των σχετικών 
πιστώσεων, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη σχετικά µε τη µεταφορά 
πιστώσεων.»  
 
6. Στην παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 4030/2011 ( Α΄ 249) διαγράφεται η φράση 

«αφού παρακολουθήσουν σεµινάρια ανάλογα αυτών των Ελεγκτών ∆όµησης». 
 
 
 


