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Προεδρικό Διάταγμα καθορισμού προσόντων
επιθεωρητών σε μεταποιητικές ή συναφείς
εγκαταστάσεις
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α' 227/16.11.2012) το
Προεδρικό Διάταγμα καθορισμού προσόντων επιθεωρητών σε μεταποιητικές ή
συναφείς εγκαταστάσεις, θέσπισης κανόνων του έργου τους, πιστοποίησης και
εγγραφής τους στο Μητρώο.
Με το Προεδρικό Διάταγμα δημιουργείται Μητρώο Πιστοποιημένων
Επιθεωρητών που θα ελέγχουν την τήρηση των όρων και περιορισμών για
την εγκατάσταση και τη νόμιμη λειτουργία μιας επιχείρησης. Η Αδειοδοτούσα
Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα διενέργειας δειγματοληπτικών επιθεωρήσεων ή
επιθεωρήσεων κατόπιν καταγγελίας και είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο και την
παρακολούθηση του έργου των επιθεωρητών.
Επιθεωρητές μπορεί να είναι ιδιώτες ή δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι εγγράφονται
στο Μητρώο, που θα τηρείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, με τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων.
Η πιστοποίηση των ικανοτήτων των Επιθεωρητών βασίζεται μεταξύ άλλων, στην
εμπειρία και την επιστημονική τους κατάρτιση στον τομέα της αδειοδότησης.

Βάσει της αξιολόγησης των κριτηρίων που αναλύονται στο Προεδρικό Διάταγμα, οι
Επιθεωρητές μπορούν να αποκτήσουν άδειες που διακρίνονται σε δυο κατηγορίες:
για δραστηριότητες χαμηλής όχλησης και για δραστηριότητες κάθε βαθμού
όχλησης. Η ανάθεση των επιθεωρήσεων που θα διενεργούνται από μονομελή ή διμελή
κλιμάκια, θα είναι αποτέλεσμα ηλεκτρονικής κλήρωσης.
Οι Πιστοποιημένοι Επιθεωρητές θα ενισχύουν σε μεγάλο βαθμό τους ελεγκτικούς
μηχανισμούς ως προς τη νόμιμη λειτουργία των επιχειρήσεων, εξασφαλίζοντας έτσι
ποιοτικό έλεγχο τήρησης των προδιαγραφών λειτουργίας τους.
Με τις νέες ρυθμίσεις επιχειρείται επίσης η καλλιέργεια επιχειρηματικής κουλτούρας
συνυπευθυνότητας των επιχειρήσεων ως προς τον έλεγχο της νόμιμης λειτουργίας
τους καθώς δίνεται η δυνατότητα αυτοδέσμευσης κάθε επιχείρησης, ύστερα από
αίτηση της ίδιας, για διενέργεια περιοδικής επιθεώρησης ανά 5αετία.
H προθεσμία έναρξης της κατάθεσης των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους
επιθεωρητές στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισμού, θα ανακοινωθεί επίσημα
στον δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, www.ggb.gr
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