Από 3/9/2018 η πρόσκληση για το μητρώο
ελεγκτών δόμησης
Η απόφαση του ΥΠΕΝ προβλέπει ότι ανοίγει αμέσως από τη δημοσίευση της στο
ΦΕΚ, η ηλεκτρονική εφαρμογή του ΤΕΕ για νέες εγγραφές διπλωματούχων μηχανικών
και πτυχιούχων μηχανικών τεχνολογικής εκπαίδευσης στο ηλεκτρονικό Μητρώο
Ελεγκτών Δόμησης.
Οι νέες εγγραφές στο Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης θα γίνονται χωρίς εξετάσεις, με
απλή αίτηση του ενδιαφερομένου σε ειδική φόρμα, η οποία θα περιλαμβάνει μόνον
τα στοιχεία του ενδιαφερομένου και τον αριθμό του μητρώου του, χωρίς πρόσθετα
δικαιολογητικά και θα υποβάλλεται αυτόματα στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή,
του ΤΕΕ.
Με βάση την ηλεκτρονική αίτηση και τον αριθμό μητρώου, από τον οποίο
προκύπτει η χρονική διάρκεια της επαγγελματικής εμπειρίας του ενδιαφερόμενου,
θα γίνεται αυτόματα η κατάταξη του στις τρείς κατηγορίες του Μητρώου Ελεγκτών
Δόμησης.
Μεγάλο ενδιαφέρον
Σύμφωνα με εκτιμήσεις αρμοδίων τεχνικών παραγόντων, υπάρχει πολύ μεγάλο
ενδιαφέρον τόσο παλαιών όσο ιδίως πολλών νέων μηχανικών, που αντιμετωπίζουν
προβλήματα απασχόλησης, να αποκτήσουν την ιδιότητα του Ελεγκτή Δόμησης.
Οι ίδιοι παράγοντες εκτιμούν ότι από τους 3200 μηχανικούς, που μετά από
ειδική εκπαίδευση και εξετάσεις, είναι μέχρι τώρα ενταγμένοι στο Μητρώο, με
τις νέες εγγραφές, που θα γίνουν χωρίς εξετάσεις και απλή διαδικασία
ηλεκτρονικής αίτησης, ο συνολικός αριθμός των Ελεγκτών Δόμησης θα
πολλαπλασιαστεί και θα ξεπεράσει τους 10.000 σε όλη τη χώρα.
Ισότιμη πρόσβαση
Μετά τις νέες εγγραφές, που θα γίνουν σε χρονικό διάστημα με κλειστή
προθεσμία, η οποία θα ανακοινωθεί αρμοδίως, στην υπουργική απόφαση του ΥΠΕΝ
προβλέπεται να αρχίσει από το νέο διευρυμένο σώμα των Ελεγκτών Δόμησης επίσης
άμεσα, από τις αρχές Οκτωβρίου 2018 και η ενεργοποίηση των ελέγχων, μέσω της
ήδη καθιερωμένης διαδικασίας των ηλεκτρονικών κληρώσεων.
Η απόφαση του ΥΠΕΝ καθιερώνει διαδικασίες, ώστε μέσω της ηλεκτρονικής
κλήρωσης παλαιοί και νέοι Ελεγκτές Δόμησης να έχουν ισότιμη πρόσβασή στους
ελέγχους.
Δεδομένου ότι το σύστημα των ηλεκτρονικών κληρώσεων είναι διαμορφωμένο να
επιλέγει κάθε φορά κατά προτεραιότητα τον Ελεγκτή Δόμησης με τις λιγότερες
αυτοψίες, στο νέο διευρυμένο Μητρώο οι καινούργιοι Ελεγκτές Δόμησης θα
καταταγούν κατά τρόπο, ώστε να έχουν ισότιμη πρόσβαση με τους παλαιούς και να
υπάρχει δίκαιη κατανομή των αυτοψιών.

Αποζημιώσεις
Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες μας ο «τιμοκατάλογος» των αποζημιώσεων,
που θα λαμβάνουν οι Ελεγκτές Δόμησης για τις αυτοψίες και το έργο τους είναι
υπό τελική διαμόρφωση και το επόμενο διάστημα, εντός του Σεπτεμβρίου 2018 ,
δηλαδή πριν αρχίσει το πρόγραμμα των συστηματικών ελέγχων, θα προωθηθεί να
τεθεί σε ισχύ με ξεχωριστή υπουργική απόφαση του ΥΠΕΝ.
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