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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3661/08 

 

Π. Δ/γμα Ενεργειακών Επιθεωρητών 

(ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ) 

 

Με το Π. Δ/γμα Ενεργειακών Επιθεωρητών ΚΕΝΑΚ προβλέπονται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις για την ένταξη ιδιωτών Ενεργειακών Επιθεωρητών σε Μητρώο 

Ενεργειακών Επιθεωρητών και τη χορήγηση σχετικών Αδειών.   

 

• Η Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτιρίου Α’ τάξης, αφορά στη διενέργεια 

ενεργειακών επιθεωρήσεων 

Ενεργειακοί Επιθεωρητές 

 

Ενεργειακός Επιθεωρητής είναι κάθε Φυσικό ή νομικό πρόσωπο ικανό να 

διενεργεί ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων, λεβήτων & εγκαταστάσεων θέρμανσης 

ή/και εγκαταστάσεων κλιματισμού. Νομικό Πρόσωπο, για την περίπτωση του 

παρόντος, νοείται εταιρεία οιασδήποτε εταιρικής μορφής, της οποίας τα μέλη - 

εταίροι, που έχουν τα προσόντα που ορίζονται με το παρόν, κατέχουν ατομική 

άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή.  

Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές εγγράφονται στο Μητρώο Ενεργειακών 

Επιθεωρητών και τους χορηγείται αντίστοιχη Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή Α΄ 
και Β΄ τάξης (με ισχύ δέκα ετών), όπως παρακάτω: 

(Α) Κτιρίου 

(Β) Λεβήτων & εγκαταστάσεων θέρμανσης 

(Γ) Εγκαταστάσεων Κλιματισμού, όπου 

μόνο σε κτίρια κατοικίας συνολικής 

επιφάνειας έως 1000m2

• Η Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτιρίου Β’ τάξης, αφορά στη διενέργεια 

ενεργειακών επιθεωρήσεων σε κτίρια ανεξαρτήτως επιφάνειας και χρήσης.  

. 

 

Την ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή μπορούν να αποκτήσουν:  
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(Α) Διπλωματούχοι μηχανικοί, απόφοιτοι Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών 

Σχολών της ημεδαπής, ή της αλλοδαπής που χορηγούν πτυχία ισότιμα και 

αντίστοιχα της ημεδαπής,  

(Β) Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (μόνο Α΄ τάξης 

δυνατότητα αναβάθμισης μετά από αποδεδειγμένη εμπειρία πέντε ετών), 

εφόσον: 

ι) Παρακολούθησαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώς, κατόπιν εξετάσεων, εξειδικευμένο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο πραγματοποιείται από το ΤΕΕ. 

ιι) Διαθέτουν τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και 

επιστημονική εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού κτιρίων, συστημάτων Η/Μ  

εγκαταστάσεων,  ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων, ελέγχων ενεργειακών 

εγκαταστάσεων, καθώς και ενεργειακών επιθεωρήσεων.  

(Γ) Πιστοποιημένοι ενεργειακοί επιθεωρητές σε χώρες της ΕΕ (απαιτείται 

ισοτιμία και αντιστοιχία των πτυχίων τους ή/και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, 

αποδεδειγμένη πενταετή επαγγελματική εμπειρία, παρακολούθηση και επιτυχή 

ολοκλήρωση, κατόπιν εξετάσεων, εκπαιδευτικού προγράμματος) 

(Δ) Νομικά πρόσωπα της οποίας τα μέλη - εταίροι κατέχουν ατομική άδεια 

Ενεργειακού Επιθεωρητή, εγγεγραμμένα στο Μητρώο Ενεργειακών 

Επιθεωρητών.  

 

Για την άμεση εφαρμογή του θεσμού των Ενεργειακών Επιθεωρητών θα 

χορηγηθούν προσωρινές άδειες Ενεργειακών Επιθεωρητών (χωρίς τη διαδικασία 

της κατάρτισης και των εξετάσεων). 
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ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ , ΛΕΒΗΤΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 
 

Άρθρο 1 - Σκοπός 
 

1. Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι: 

Α) ο καθορισμός των προσόντων που πρέπει να πληρούν οι ενεργειακοί επιθεωρητές 

κτιρίων, λεβήτων & εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού, των 

κανόνων και αρχών που διέπουν την εκ τέλ εση του έργ ου τους, των λοιπών όρων κ αι 

προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται και της διαδικασίας χορήγησης άδειας 

ενεργειακού επιθεωρητή.  

 

Β) ο καθορισμός της διοικητικής και οργανωτικής δομής της Ειδικής Υπηρεσίας 

Επιθεωρητών Ενέργειας, (εφεξής Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.), των αρμοδιοτήτων της και των αρχών που 

διέπουν τη λειτουργία της, η οποία συστήνεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας 

και Κλιματικής Αλλαγής ( εφεξής ΥΠΕΚΑ). 

 
Άρθρο 2 - Ορισμοί 

 

Για την εφαρμογή του παρόντος, οι ακόλουθοι ορισμοί έχουν την εξής έννοια: 

1. Ενεργειακή Επιθεώρηση: Ορίζεται η διαδικασία εκτίμησης των πραγματικών 

καταναλώσεων ενέργειας, των παραγόντων που τις επηρεάζουν, καθώς και των μεθόδων 

βελτίωσης για την εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα.  

2. Ενεργειακός Επιθεωρητής: Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διενεργεί ενεργειακές 

επιθεωρήσεις κτιρίων, λεβήτων & εγκαταστάσεων θέρμανσης ή/και εγκαταστάσεων 

κλιματισμού. Νομικό Πρόσωπο, για την περίπτωση του παρόντος, νοείται εταιρεία 

οιασδήποτε εταιρικής μορφής, της οποίας τα μέλη - εταίροι, που έχουν τα προσόντα που 

ορίζονται με το παρόν, κατέχουν ατομική άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή.  

3. Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών: Είναι η κατάσταση των εγγεγραμμένων 

ενεργειακών επιθεωρητών, οι οποίοι κατέχουν αντίστοιχη άδεια και η οποία τηρείται στην 

Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ, υπό τη μορφή 

ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, η διαχείριση της οποίας γίνεται από την Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. 
4. Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή: Είναι βεβαιωτικό έγγραφο του ΥΠΕΚΑ, στο οποίο 

πιστοποιείται η ένταξη του ενεργειακού επιθεωρητή στο Μητρώο Ενεργειακών 
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Επιθεωρητών για τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων μίας ή περισσότερων 

κατηγοριών.  

5. Γνωμοδοτική Επιτροπή Ενεργειακών Επιθεωρητών (Γ.ΕΠ.Ε.Ε.): Είναι Επιτροπή 

που συγκροτείται στην Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του 

ΥΠΕΚΑ, η οποία γνωμοδοτεί για ζητήματα που αφορούν στη χορήγηση ή αφαίρεση άδειας 

ενεργειακού επιθεωρητή και εισηγείται προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ κάθε αναγκαία πράξη ή 

ρύθμιση σχετική με τους ενεργειακούς επιθεωρητές και το αντικείμενο των ενεργειακών 

επιθεωρήσεων.  

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄  
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ  

 
Άρθρο 3 - Ενεργειακοί Επιθεωρητές 

 

1. Η ιδιότητα του ενεργειακού επιθεωρητή αποκτάται με την ένταξή του στο Μητρώο 

Ενεργειακών Επιθεωρητών του άρθρου 5 του παρόντος και τη χορήγηση αντίστοιχης 

άδειας για τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων, λεβήτων & εγκαταστάσεων 

θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού, όπως καθορίζονται στην παράγραφο 1 του 

άρθρου 4 του παρόντος. 

 

2. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τα απαιτούμενα προσόντα, όρους και 

προϋποθέσεις που απορρέουν από το παρόν διάταγμα, έχει δικαίωμα να εγγραφεί στο 

Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του άρθρου 5 του παρόντος, μετά από αίτησή του και 

σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 7 του παρόντος και να του χορηγηθεί άδεια 

ενεργειακού επιθεωρητή για μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες αδειών, όπως 

καθορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του παρόντος. 

  

 3. Κάθε ενεργειακός επιθεωρητής κατά την εγγραφή του στο αντίστοιχο Μητρώο, 

υποχρεούται να δηλώσει την επαγγελματική του έδρα ως ενεργειακού επιθεωρητή. 

 

Άρθρο 4 - Άδειες Ενεργειακών Επιθεωρητών κτιρίων, λεβήτων & εγκαταστάσεων 
θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού   

 

1. Στους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι γίνονται αποδεκτοί να εγγραφούν στο Μητρώο 

Ενεργειακών Επιθεωρητών του άρθρου 5 του παρόντος, χορηγείται Άδεια για τη 

διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων ως εξής: 
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1.1 

• Η Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτιρίου Α’ τάξης, αφορά στη διενέργεια 

ενεργειακών επιθεωρήσεων 

Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτιρίου Α’ και Β’ τάξης: 

μόνο σε κτίρια κατοικίας συνολικής επιφάνειας έως 

1000m2

• Η Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτιρίου Β’ τάξης, αφορά στη διενέργεια 

ενεργειακών επιθεωρήσεων σε κτίρια ανεξαρτήτως επιφάνειας και χρήσης.  

. 

1.2 

• Η Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή λεβήτων & εγκαταστάσεων θέρμανσης Κτιρίου 

Α’ τάξης, αφορά στη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων μόνο σε κτίρια 
κατοικίας συνολικής επιφάνειας έως 1000m

Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή λεβήτων & εγκαταστάσεων θέρμανσης Κτιρίου Α’ 

και Β’ τάξης: 

2

• Η Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή λεβήτων & εγκαταστάσεων θέρμανσης Κτιρίου 

Β’ τάξης αφορά στη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων σε κτίρια ανεξαρτήτως 

επιφάνειας και χρήσης.  

. 

1.3 Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή εγκαταστάσεων Κλιματισμού Κτιρίου Α’ και Β’ 

τάξης

• Η Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή εγκαταστάσεων Κλιματισμού Κτιρίου Α’ τάξης 

αφορά στη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων μόνο σε κτίρια κατοικίας 

συνολικής επιφάνειας έως 1000m

:  

2

• Η Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή εγκαταστάσεων Κλιματισμού Κτιρίου Β’ τάξης 

αφορά στη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων σε κτίρια ανεξαρτήτως 

επιφάνειας και χρήσης.  

. 

 

2. Οι ως άνω άδειες έχουν ισχύ δέκα (10) ετών, μετά την πάροδο των οποίων 

αναθεωρούνται, κατόπιν σχετικής αίτησης των ενεργειακών επιθεωρητών και μετά από 

γνωμοδότηση της ΓΕΠΕΕ.  

 

3. Απαγορεύεται η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από ενεργειακό επιθεωρητή,  σε 

κτίριο/α ή τμήμα/τα αυτού: 

α) στο οποίο συμμετείχε ο ίδιος με οποιοδήποτε τρόπο στη μελέτη, κατασκευή ή επίβλεψη 

ή  

β) επί του οποίου υφίσταται δικαίωμα κυριότητας, νομής ή κατοχής του ιδίου ή συγγενικού 

του προσώπου μέχρι β’ βαθμού. 

 

4. Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ και μετά από εισήγηση της Γ.ΕΠ.Ε.Ε. δύναται να 

καθορισθεί περιορισμός στον αριθμό επιθεωρήσεων ανά ενεργειακό επιθεωρητή. 
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Άρθρο 5 - Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών & 
       Αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίων 

 

1. Καταρτίζεται Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών το οποίο τηρείται στην Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. 

του ΥΠΕΚΑ, υπό τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων. Στο Μητρώο εντάσσονται με 

αύξοντα Αριθμό Μητρώου οι ενεργειακοί επιθεωρητές που κρίνονται κατάλληλοι να τους 

χορηγηθεί αντίστοιχη άδεια για τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων. Στο Μητρώο 

εμπεριέχονται τρεις (3) κατηγορίες ενεργειακών επιθεωρητών: (α) Κτιρίων, (β) Λεβήτων  & 

εγκαταστάσεων θέρμανσης και (γ) Κλιματισμού.  

 

2. Ο αριθμός Μητρώου των ενεργειακών επιθεωρητών αναγράφεται υποχρεωτικά στις 

Άδειες Ενεργειακών Επιθεωρήσεων, καθώς και επί των Πιστοποιητικών Ενεργειακών 

Απόδοσης που εκδίδουν οι ενεργειακοί επιθεωρητές μετά από τη διενέργεια ενεργειακών 

επιθεωρήσεων κτιρίων ή/και στις εκθέσεις επιθεώρησης λεβήτων & εγκαταστάσεων 

θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού.  

 

3. Η διαχείριση του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών και του Αρχείου Επιθεωρήσεων 

Κτιρίων ανατίθεται στην Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. του ΥΠΕΚΑ, με σκοπό την παρακολούθηση και τον 

έλεγχο της διαδικασίας και της ποιότητας των ενεργειακών επιθεωρήσεων, τη στατιστική 

επεξεργασία δεδομένων, την εξαγωγή επιστημονικών και άλλων συμπερασμάτων, κλπ και 

η οποία εισηγείται προς την Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ προτάσεις για νομοθετικές και άλλες ρυθμίσεις που θα κριθούν 

αναγκαίες. 
 

4. Απώλεια της ιδιότητας του ενεργειακού επιθεωρητή ή θάνατος του συνεπάγεται τη 

διαγραφή αυτού από το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και την ακύρωση της 

σχετικής άδειας. Οι αποσυρόμενοι ενεργειακοί επιθεωρητές γνωστοποιούν εγγράφως το 

γεγονός στην Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. του ΥΠΕΚΑ προς ενημέρωση των αντίστοιχων Μητρώων. 

 

5. Στην Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. του ΥΠΕΚΑ τηρείται επίσης Αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίων, σύμφωνα 

με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Ν. 3661/08, σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο οι 

ενεργειακοί επιθεωρητές υποχρεούνται να ενημερώνουν υποβάλλοντας στην Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. 

του ΥΠΕΚΑ: α) τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και τα αντίστοιχα έντυπα 

ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίων, β) τις εκθέσεις επιθεώρησης λεβήτων & 

εγκαταστάσεων θέρμανσης κτιρίων και γ) τις εκθέσεις επιθεώρησης εγκαταστάσεων 

κλιματισμού κτιρίων, σε μορφή που καθορίζεται ενδεικτικά στον Κανονισμό Ενεργειακής 

Απόδοσης των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ).   
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         Άρθρο 6 - Απαιτούμενα Προσόντα Ενεργειακών Επιθεωρητών  
 

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών με 

σκοπό τη χορήγηση αντίστοιχης άδειας έχουν οι:  

Α) Διπλωματούχοι μηχανικοί, απόφοιτοι Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της 

ημεδαπής, ή της αλλοδαπής που χορηγούν πτυχία ισότιμα και αντίστοιχα της 

ημεδαπής,  

Β) Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 

εφόσον: 

ι) Παρακολούθησαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώς, κατόπιν εξετάσεων, εξειδικευμένο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος, το 

οποίο πραγματοποιείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ). 

ιι) Διαθέτουν τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και επιστημονική 

εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού κτιρίων, συστημάτων ηλεκτρομηχανολογικών  

εγκαταστάσεων κτιρίων,  ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων, ελέγχων ενεργειακών 

εγκαταστάσεων, καθώς και ενεργειακών επιθεωρήσεων.  Εφόσον ο ενδιαφερόμενος 

πληροί τους όρους της προηγούμενης παραγράφου (ι) και έχει ολοκληρώσει συναφείς 

μεταπτυχιακές σπουδές, τα έτη των σπουδών αυτών λαμβάνονται ως επαγγελματική 

εμπειρία.  

 

2. Δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών έχουν 

επίσης: 

α) Οι ενεργειακοί επιθεωρητές οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι σε χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, έχουν αποκτήσει ισοτιμία και αντιστοιχία των πτυχίων τους στην ημεδαπή ή/και 

άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και έχουν αποδεδειγμένη πενταετή επαγγελματική ή και 

επιστημονική ως άνω εμπειρία. Οι εν λόγω ενεργειακοί επιθεωρητές υποχρεούνται να 

παρακολουθήσουν και να ολοκληρώσουν επιτυχώς, κατόπιν εξετάσεων, το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα της παραγράφου 1 του παρόντος. 

β) Νομικά πρόσωπα της οποίας τα μέλη - εταίροι κατέχουν ατομική άδεια Ενεργειακού 

Επιθεωρητή, εγγεγραμμένα στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών.  

 

3. Οι πληρούντες τα προσόντα των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου έχουν 

δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, και 

χορήγησης των αντίστοιχων αδειών, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7 του 

παρόντος, ως εξής:   
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3.1 Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής, 

ή της αλλοδαπής που χορηγούν πτυχία ισότιμα και αντίστοιχα της ημεδαπής, έχουν 

δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση προκειμένου να τους χορηγηθούν άδειες Α’ ή/και Β’ 

τάξης και για τις τρεις κατηγορίες ενεργειακών επιθεωρήσεων (Ενεργειακού 

Επιθεωρητή κτιρίου, λεβήτων & εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων 

κλιματισμού) και να ενταχθούν στα αντίστοιχα Μητρώα.  

3.2 Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν 

αίτηση προκειμένου να τους χορηγηθούν άδειες Ενεργειακού Επιθεωρητή κτιρίου, 

λεβήτων & εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού μόνο Α’ 
τάξης και να ενταχθούν στα αντίστοιχα Μητρώα. Μετά από αποδεδειγμένη εμπειρία 

πέντε (5) ετών και τη διενέργεια ενδεικτικού αριθμού ενεργειακών επιθεωρήσεων, 

έχουν τη δυνατότητα αναβάθμισης των αδειών τους από Α’ σε Β’ τάξη, μετά από 

γνωμοδότηση της Γ.ΕΠ.Ε.Ε. 

 

Άρθρο 7 - Απαιτούμενα δικαιολογητικά & διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο 
Ενεργειακών Επιθεωρητών  

 

1. Οι ενδιαφερόμενοι να ενταχθούν στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και να τους 

χορηγηθεί αντίστοιχη άδεια, υποβάλλουν στο ΤΕΕ, τα εξής δικαιολογητικά:  

α) Αίτηση παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος, συμμετοχής στις 

αντίστοιχες εξετάσεις, καθώς και ένταξης στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών.  

β) Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. 

γ) Βιογραφικό σημείωμα. 

δ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75), με την οποία ο 

υποψήφιος θα δηλώνει ότι δεν συντρέχουν τυχόν νομικά ή άλλα κωλύματα και ειδικότερα 

ότι δεν τυγχάνουν υπάλληλοι της Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. του ΥΠΕΚΑ ή μέλη της Γ.ΕΠ.Ε.Ε. και ότι 

αποδέχεται το δικαίωμα της παραπάνω υπηρεσίας για χρήση, στατιστική επεξεργασία και 

κοινοποίηση των στοιχείων, εφόσον ο υποψήφιος ενταχθεί στο Μητρώο Ενεργειακών 

Επιθεωρητών, καθώς επίσης και ότι είναι αληθή όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο 

φάκελο που συνοδεύει την αίτησή του.   

ε) Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου, όπως αναφέρεται στις παραγράφους 1 

και 2 του άρθρου 6 του παρόντος από ελληνικές σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ή 

ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο αναγνωρισμένο από την αρμόδια Ελληνική Αρχή, σε 

περίπτωση σπουδών σε σχολές της αλλοδαπής. Για διπλωματούχους μηχανικούς αρκεί η 

βεβαίωση εγγραφής στο ΤΕΕ, ενώ όσοι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 

έχουν εγγραφεί στο βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του ΤΕΕ, αρκεί η βεβαίωση εγγραφής.    
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στ) Πιστοποιητικό εγγραφής στο ΤΕΕ για τους υποψηφίους ειδικοτήτων διπλωματούχων 

μηχανικών ή πιστοποιητικό εγγραφής στους οικείους συλλόγους πτυχιούχων για τους 

υποψηφίους άλλων ειδικοτήτων, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι. 
ζ) Επικυρωμένο/α αντίγραφο/α μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών από ανώτατες σχολές της 

ημεδαπής, ή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που χορηγούν ισότιμους και 

αντίστοιχους μεταπτυχιακούς τίτλους, αναγνωρισμένων από την αρμόδια Ελληνική Αρχή. 

θ) Φωτοαντίγραφο καταβολής παραβόλου εκατόν πενήντα (150) ευρώ στο Δημόσιο 

Ταμείο, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος. 

ι) Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας από τους φορείς στους οποίους εργάστηκε ο 

ενδιαφερόμενος, στα οποία να καταδεικνύονται σαφώς τα στοιχεία απασχόλησής του 

(αντικείμενο, χρονικές περίοδοι απασχόλησης, θέση στο φορέα). Τα πιστοποιητικά 

παρέχονται με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 

1599/1986, με Δελτία Παροχής Υπηρεσιών και στελέχη Οικοδομικών Αδειών 

συνοδευόμενα από βεβαίωση του εργοδότη ή εφόσον ο εργοδότης ήταν το Δημόσιο, 

Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημόσια Επιχείρηση ή Οργανισμός Κοινής 

Ωφέλειας, τα πιστοποιητικά εκδίδονται και θεωρούνται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση 

υπηρεσίες αυτών.  

κ) Πίνακας διεξαχθεισών ενεργειακών επιθεωρήσεων προ της έκδοσης του Κανονισμού 

Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) είτε μετά την έκδοση αυτού και σύμφωνες προς 

αυτόν.  

 

2. Το ΤΕΕ, μετά την εξέταση των δικαιολογητικών της προηγούμενης παραγράφου 

παρέχει τη δυνατότητα ή μη στον ενδιαφερόμενο παρακολούθησης του εξειδικευμένου 

εκπαιδευτικού προγράμματος και συμμετοχής στις αντίστοιχες εξετάσεις. 

 

3. Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος το ΤΕΕ εκδίδει για κάθε 

υποψήφιο Πιστοποιητικό Επαρκούς Παρακολούθησης, ενώ μετά τη διεξαγωγή των 

αντίστοιχων εξετάσεων, το ΤΕΕ υποχρεούται εντός διαστήματος είκοσι (20) ημερών από 

την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, να εκδώσει Πιστοποιητικό Επιτυχούς Εξέτασης

4. Η Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ του ΥΠΕΚΑ, εξετάζει τα δικαιολογητικά κάθε υποψηφίου για ένταξή του 

στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, ελέγχει την εκπλήρωση των όρων, 

προϋποθέσεων, απαιτήσεων, την επάρκεια των προσόντων και των δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από το παρόν και υποβάλει σχετική εισήγηση στη Γ.ΕΠ.Ε.Ε., η οποία 

 ανά 

ενδιαφερόμενο, καθώς επίσης να αποστείλει λίστα επιτυχόντων στην Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. του 

ΥΠΕΚΑ, συνοδευόμενη από τους φακέλους με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά κάθε 

υποψηφίου.   
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γνωμοδοτεί σχετικά προς τον Ειδικό Γραμματέα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας για την ένταξη ή μη των υποψηφίων στο αντίστοιχο Μητρώο και τη χορήγηση ή 

μη των αντίστοιχων αδειών.  

 

5. Εφόσον η γνωμοδότηση γίνει αποδεκτή με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα 

Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εγκρίνεται η ένταξη των υποψηφίων στα 

αντίστοιχα Μητρώα Ενεργειακών Επιθεωρητών και χορηγούνται οι σχετικές άδειες από 

την Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.  

 

6. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο υποχρεούται να υποβληθούν επιπρόσθετα 

στην Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α)  Πίνακας των ενεργειακών επιθεωρητών που περιλαμβάνονται στο προσωπικό του, με 

αναφορά στον Αριθμό Μητρώου που έλαβαν κατά την ένταξή τους στο ανάλογο Μητρώο. 

β) Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αδειών των εν λόγω Ενεργειακών Επιθεωρητών. 

γ) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της έναρξης επιτηδεύματος της Εταιρείας, από την 

αρμόδια εφορία.  

δ) Υπεύθυνες δηλώσεις (του Ν. 1599/1986) των ενεργειακών επιθεωρητών που 

βεβαιώνουν τη συνεργασία τους με το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο για τη διεξαγωγή 

ενεργειακών επιθεωρήσεων.  

ε) Πίνακας που εμφανίζει τις ενεργειακές επιθεωρήσεις, μελέτες, επιβλέψεις, κατασκευές, 

έρευνες και άλλες σχετικές εργασίες και υπηρεσίες που παρείχε το νομικό πρόσωπο, με 

αναφορά του αντικειμένου αυτών και των αντίστοιχων χρονικών περιόδων απασχόλησης, 

καθώς και του βαθμού συμμετοχής των μελών - εταίρων του σε κάθε μία από τις 

δραστηριότητες/έργα. Ο παραπάνω πίνακας συνοδεύεται από φωτοαντίγραφα σχετικών 

φορολογικών στοιχείων χρέωσης των πελατών προς τους οποίους παρασχέθηκαν οι 

εργασίες/υπηρεσίες ή τυχόν άλλα αποδεικτικά στοιχεία (τιμολόγια, κλπ) που τεκμηριώνουν 

την παροχή της αντίστοιχης εργασίας/υπηρεσίας ή πιστοποιητικά-βεβαιώσεις των 

πελατών.  

 

Άρθρο 8 - Προσωρινές Άδειες Ενεργειακού Επιθεωρητή  

 

1. Προκειμένου να λειτουργήσει άμεσα ο θεσμός των Ενεργειακών Επιθεωρητών  και για 

περίοδο οχτώ (8) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο Ειδικός Γραμματέας 

Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ δύναται να χορηγήσει 

προσωρινές άδειες, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων προς την Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ και 

κατόπιν γνωμοδότησης της Γ.ΕΠ.Ε.Ε., σε υποψήφιους που πληρούν τους όρους και 

προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος, χωρίς 
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την παρακολούθηση και την επιτυχή ολοκλήρωση του εξειδικευμένου εκπαιδευτικού 

προγράμματος, με την προϋπόθεση ότι έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική και 

επιστημονική εμπειρία, τουλάχιστον δέκα (10) ετών. 

 

2. Η προσωρινή άδεια αφορά χρονική περίοδο που δεν μπορεί να παραταθεί πέραν των 

δώδεκα (12) μηνών.  

 

3. Οι κάτοχοι αυτών των προσωρινών αδειών υποχρεούνται στο διάστημα αυτό να 

προσκομίσουν βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης του εξειδικευμένου εκπαιδευτικού 

προγράμματος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 11 του παρόντος, προκειμένου να 

συνεξετασθούν όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά από την Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. και να 

γνωμοδοτήσει η Γ.ΕΠ.Ε.Ε. εάν μπορούν να ενταχθούν στο ανάλογο Μητρώο και να τους 

χορηγηθεί σχετική Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή. Διαφορετικά δεν εντάσσονται στο 

Μητρώο και η προσωρινή άδεια παύει να ισχύει. 

 
Άρθρο 9 - Παρακολούθηση και έλεγχος Ενεργειακών Επιθεωρήσεων και 

Επιθεωρητών  
 

1. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της διαδικασίας και της ποιότητας των ενεργειακών 

επιθεωρήσεων, της ενεργειακής πιστοποίησης, της ορθότητας των εκδοθέντων 

Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης, της αξιόπιστης εκπλήρωσης των υποχρεώσεων 

των ενεργειακών επιθεωρητών, καθώς και της τήρησης και εφαρμογής των διατάξεων του 

Ν. 3661/08 και του παρόντος προεδρικού διατάγματος διενεργείται από την Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. 

του ΥΠΕΚΑ.  

 
2. Οι έλεγχοι διενεργούνται δειγματοληπτικά, αυτεπάγγελτα, κατόπιν καταγγελιών για 

τυχόν αναξιοπιστία ή/και αμφίβολη ποιότητα διενεργηθεισών ενεργειακών επιθεωρήσεων 

από τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές ή/και για την αξιοπιστία και ορθότητα εκδοθέντων 

Πιστοποιητικών Ενεργειακών Επιθεωρήσεων, κατόπιν εισήγησης της Γ.ΕΠ.Ε.Ε. ή/και 

εντολής του Υπουργού ΠΕΚΑ. Τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων αναφέρονται στη 

Γ.ΕΠ.Ε.Ε.  

 

Άρθρο 10 -  Επιβολή διοικητικών και άλλων κυρώσεων – Προσφυγές  
 

1. Σε κάθε περίπτωση που, μετά από έλεγχο των παραγράφων του παραπάνω άρθρου, η 

Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. διαπιστώσει ότι Ενεργειακός Επιθεωρητής έχει εκδώσει Πιστοποιητικό/α 
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Ενεργειακής Απόδοσης με λανθασμένα στοιχεία ή ότι έχει παραβεί αναγόμενες στην 

εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από το παρόν, όπως: 

α) υποβολή ανακριβών στοιχείων και δικαιολογητικών,  

β) έλλειψη εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, όσον αφορά στη χρήση των 

στοιχείων και πληροφοριών που περιέρχονται στην αντίληψή τους κατά την εκτέλεση του 

έργου του,  

γ) μη χρηστή χρήση της άδειας και  

δ) πλημμελής εν γένει εκπλήρωση των επιστημονικών και επαγγελματικών 

καθηκόντων και συμβατικών υποχρεώσεών του,  

ε) έχει οποιαδήποτε σχέση με τη διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας του 

επιθεωρούμενου κτιρίου (μελετητής, επιβλέπων, υπάλληλος αρμόδιου Πολεοδομικού 

Γραφείου, κ.λ.π.) ή είναι ιδιοκτήτης αυτού,  

επιβάλλονται διοικητικές και λοιπές κυρώσεις ή/και χρηματικά πρόστιμα από τον Υπουργό 

ΠΕΚΑ, κατόπιν εισήγησης της Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. του ΥΠΕΚΑ, μετά από σχετική γνωμοδότηση 

της Γ.ΕΠ.Ε.Ε. ως εξής: 

Α) Αποκλεισμός του Ενεργειακού Επιθεωρητή από τη διενέργεια ενεργειακών 

επιθεωρήσεων για περίοδο από ένα (1) έως και τρία (3) έτη.  

Β) Οριστική διαγραφή του Ενεργειακού Επιθεωρητή από το τηρούμενο Μητρώο 

Ενεργειακών Επιθεωρητών. 

Γ) Καταβολή χρηματικού προστίμου. 

  

2. Προ της υποβολής της σχετικής εισήγησης προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ, η Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. 

ενημερώνει αρμοδίως τον Ενεργειακό Επιθεωρητή σχετικά με τα αποτελέσματα του 

ελέγχου και δίδεται προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών προκειμένου να απολογηθεί και να 

προσκομίσει αποδεικτικά ή/και άλλα στοιχεία για να τεκμηριώσει τα αποτελέσματα της 

επιθεώρησης που διενήργησε. Η Γ.ΕΠ.Ε.Ε. εξετάζει τα υποβληθέντα στοιχεία προκειμένου 

να γνωμοδοτήσει εάν συντρέχουν λόγοι πλημμελήματος.  

 

3. Το ύψος του χρηματικού προστίμου εκτιμάται και καταλογίζεται αναλόγως, λαμβάνοντας 

υπόψη το είδος και τη συχνότητα του/των πλημμελημάτων, τυχόν πρόθεση ή δόλο και 

κάθε άλλο στοιχείο, όπως θα προσδιορισθεί με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 

ΠΕΚΑ. 

  

4. Το χρηματικό πρόστιμο καταβάλλεται στο δημόσιο ταμείο σε ειδικό κωδικό, όπως θα 

καθορισθεί με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕΚΑ.  
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5. Οι διοικητικές κυρώσεις και λοιπές ποινές είναι ανεξάρτητες από την τυχόν ποινική ή 

αστική ευθύνη.  

 

6. Ενεργειακός Επιθεωρητής του οποίου αποφασίσθηκε η αφαίρεση της άδειας, 

(αποκλεισμός ή οριστική διαγραφή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του 

παρόντος άρθρου), οφείλει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της 

σχετικής απόφασης να καταθέσει την άδεια του στην Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. του ΥΠΕΚΑ. 

 
7. Ενστάσεις ή προσφυγές κατά των κυρώσεων που επιβάλλονται με το παρόν άρθρο, 

καθώς και για τη μη χορήγηση ή τη μη επέκταση άδειας Ενεργειακών Επιθεωρητών 

υποβάλλονται προς την Γ.ΕΠ.Ε.Ε. εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από την 

κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της σχετικής απόφασης. Επί αυτών αποφαίνεται τελικά 

με απόφασή του ο Υπουργός ΠΕΚΑ μετά από εισήγηση της Γ.ΕΠ.Ε.Ε. 

 

2. Προσφυγές μπορεί να υποβληθούν και προς τα διοικητικά δικαστήρια εντός προθεσμίας 

δύο (2) μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης στον ενδιαφερόμενο της σχετικής 

απόφασης Υπουργού, χωρίς ωστόσο να υπάρχει δικαίωμα έφεσης.   

 
Άρθρο 11 - Εκπαίδευση Ενεργειακών Επιθεωρητών 

 

1. Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα προσόντα των παραγράφων 1, 2 του άρθρου 6 του 

παρόντος, υποχρεούνται επίσης, να παρακολουθήσουν και να ολοκληρώσουν επιτυχώς, 

κατόπιν εξετάσεων, εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης και 

πρακτικής εξάσκησης με διενεργούμενες ενεργειακές επιθεωρήσεις σε κτίρια διαφόρων 

χρήσεων, κατηγοριών και μεγεθών ή/και σε εγκαταστάσεις λεβήτων/εγκαταστάσεων 

θέρμανσης ή/και σε εγκαταστάσεις κλιματισμού. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα 

καθορισθεί από το ΤΕΕ, σύμφωνα με τα περιεχόμενα που ενδεικτικά παρατίθενται στο 

Παράρτημα 1 του παρόντος, μετά από γνωμοδότηση της Γ.ΕΠ.Ε.Ε. 

 

2. Το προτεινόμενο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναφέρεται κατ’ ελάχιστο στον 

Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και κυρίως επί της διαδικασίας 

διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων. Το ΤΕΕ με απόφασή του θα καθορίσει το ακριβές 

πρόγραμμα κατάρτισης για τις Ενεργειακές Επιθεωρήσεις κτιρίων, λεβήτων & 

εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού ανά ειδικότητα, λαμβάνοντας 

υπόψη και τυχόν μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο της εξοικονόμησης ενέργειας 

κτιρίων. 
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3. Η συνολική διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη 

από:  

α) 60 ώρες για τους Επιθεωρητές Κτιρίων 

β) 30 ώρες για τους Επιθεωρητές Λεβήτων & εγκαταστάσεων θέρμανσης 

γ) 30 ώρες  για τους Επιθεωρητές εγκαταστάσεων Κλιματισμού 

Η πρακτική εξάσκηση για τις ενεργειακές επιθεωρήσεις δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 

το 30% του χρόνου των αντίστοιχων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.   

 

4. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται από το ΤΕΕ, το οποίο είναι υπεύθυνο για την έκδοση 

των Πιστοποιητικών Επαρκούς Παρακολούθησης και Επιτυχούς Εξέτασης. Με απόφαση 

Υπουργού ΠΕΚΑ, καθορίζονται ζητήματα σχετικά με το κόστος του εν λόγω εκπαιδευτικού 

προγράμματος, τη διαδικασία και τη δαπάνη των εξετάσεων, τα προσόντα των 

εκπαιδευτών και λοιπές αναγκαίες λεπτομέρειες, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του 

ΤΕΕ και σχετική εισήγηση της Γ.ΕΠ.Ε.Ε. 

 
Άρθρο 12 - Τέλη Ενεργειακής Απόδοσης 

 
1. Οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών καταβάλουν 

εφάπαξ ειδικό «Τέλος Εγγραφής στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών», με τη μορφή 

παραβόλου ύψους 150 (εκατόν πενήντα) ευρώ. Φωτοαντίγραφο του συγκεκριμένου 

τέλους πρέπει να προσκομίζεται στο ΤΕΕ, μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

 

2. Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών καταβάλουν ετησίως ειδικό 

«Τέλος Διαχείρισης Μητρώων», με τη μορφή παραβόλου ύψους 100 (εκατό) ευρώ. 

Φωτοαντίγραφο της απόδειξης πληρωμής κατατίθεται στην αρμόδια για τη διαχείριση του 

Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. 

 

3. Οι υποψήφιοι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις που θα 

διενεργηθούν με ευθύνη του ΤΕΕ θα καταβάλουν εφάπαξ ειδικό «Τέλος Εξετάσεων 

Ενεργειακών Επιθεωρητών», ύψους 150 (εκατόν πενήντα) ευρώ.  

 

4. Το ύψος των ειδικών τελών του παρόντος άρθρου δύναται να αναπροσαρμόζεται με 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕΚΑ. 

 

5. Τα ειδικά τέλη των παραγράφων (1) και (2) του παρόντος άρθρου καταβάλλονται στο 

δημόσιο ταμείο σε ειδικό κωδικό, όπως θα καθορισθεί με απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και ΠΕΚΑ.  
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Άρθρο 13 - Αμοιβές για τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων 

 

1. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕΚΑ καθορίζονται 

οι αμοιβές για τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων, λεβήτων & 

εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού, μετά από τη διαδικασία 

δημόσιας διαβούλευσης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

 

Άρθρο 14 - Γνωμοδοτική Επιτροπή Ενεργειακών Επιθεωρητών (Γ.ΕΠ.Ε.Ε.)  
 

1. Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ συστήνεται στην Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ, Γνωμοδοτική Επιτροπή Ενεργειακών 

Επιθεωρητών, (Γ.ΕΠ.Ε.Ε). 

 

2. Σύνθεση της Γ.ΕΠ.Ε.Ε.: 

α) Η Γ.ΕΠ.Ε.Ε. είναι επταμελής και αποτελείται από (α) τον Ειδικό Γραμματέα 

Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ, ως Πρόεδρο της Επιτροπής, 

οριζόμενο με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό ΠΕΚΑ, (β) έναν εκπρόσωπο του 

ΥΠΕΚΑ, υπάλληλο ΠΕ βαθμού Α' με σπουδές θετικής κατεύθυνσης, οριζόμενο με τον 

αναπληρωτή του από τον Υπουργό ΠΕΚΑ, (γ) έναν εκπρόσωπο του Κέντρου 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) οριζόμενο με τον αναπληρωτή του από το ΚΑΠΕ, 

(δ) έναν εκπρόσωπο του ΤΕΕ, οριζόμενο με τον αναπληρωτή του από το ΤΕΕ, (ε) τρεις 

ειδικούς εμπειρογνώμονες σε θέματα ενεργειακών επιθεωρήσεων από πανεπιστημιακούς 

ή ερευνητικούς φορείς ή μη κυβερνητικών οργανώσεων, οριζόμενοι με τους αναπληρωτές 

τους από τον Υπουργό ΠΕΚΑ. Εφόσον οι ανωτέρω φορείς δεν υποδείξουν τους 

εκπροσώπους τους εντός διαστήματος δύο (2) μηνών από τη σχετική έγγραφη 

πρόσκλησή τους, τότε ο Υπουργός ΠΕΚΑ ορίζει το αντίστοιχο μέλος της Γ.ΕΠ.Ε.Ε. κατά 

την κρίση του.  

β) Ο πρόεδρος και τα μέλη της Γ.ΕΠ.Ε.Ε. ορίζονται για τριετή θητεία με απόφαση του 

Υπουργού ΠΕΚΑ.  

γ) Καθήκοντα γραμματέα της Γ.ΕΠ.Ε.Ε. εκτελεί υπάλληλος της Ειδικής Γραμματείας 

Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ, που ορίζεται με τον αναπληρωτή 

του από τον Υπουργό ΠΕΚΑ. 

 

3. Έργο της Γ.ΕΠ.Ε.Ε. είναι μεταξύ άλλων: 
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α) Η εξέταση και γνωμοδότηση των αιτήσεων ένταξης στο Μητρώο Ενεργειακών 

Επιθεωρητών και χορήγησης των αντίστοιχων αδειών, αλλά και των αιτήσεων 

αναβάθμισης των αδειών Α΄ τάξης σε Β΄ τάξη. 

β) Η εξέταση και γνωμοδότηση των ενστάσεων που υποβάλλονται για θέματα χορήγησης 

και αφαίρεσης αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών.  

γ) Η διατύπωση εισήγησης, προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ, για συμπληρώσεις και 

τροποποιήσεις του νομοθετικού καθεστώτος και ειδικότερα των κοινών υπουργικών 

αποφάσεων που θα εκδίδονται για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, 

καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας πράξης ή ρύθμισης σχετικής με το αντικείμενο των 

Ενεργειακών Επιθεωρήσεων και των Ενεργειακών Επιθεωρητών. 

δ)  Η εξέταση των υποβαλλόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η γνωμοδότηση για 

την έγκρισή τους ή μη από τον Υπουργό ΠΕΚΑ. 

 

4. Κατά την εξέταση των αιτήσεων των υποψήφιων ενεργειακών επιθεωρητών, η 

Γ.ΕΠ.Ε.Ε. δύναται να καλεί υποψήφιους σε συνέντευξη διευκρινιστικού χαρακτήρα ή να 

απαιτεί επιπρόσθετα δικαιολογητικά προς διαπίστωση των απαιτήσεων για την ένταξη στο 

ανάλογο Μητρώο και τη χορήγηση των ανάλογων Αδειών. 

 

5. Λειτουργία της Γ.ΕΠ.Ε.Ε.: 

α) Τα μέλη της Γ.ΕΠ.Ε.Ε. καλούνται σε συνεδριάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 

του άρθρου 19 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75) σε συνδυασμό με τις οικείες διατάξεις των 

άρθρων 13-15 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45). Τα αναπληρωματικά μέλη συμμετέχουν στη 

Γ.ΕΠ.Ε.Ε. άνευ ψήφου, σε περίπτωση παρουσίας των τακτικών εκπροσώπων και με 

δυνατότητα ψήφου σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος του τακτικού μέλους. 

Για το γεγονός αυτό γίνεται ρητή μνεία στα πρακτικά. 

β) Η Γ.ΕΠ.Ε.Ε. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα 

μέλη της και οι αποφάσεις της λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, ενώ 

σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.  

γ) Τα πρακτικά, τις εισηγήσεις και τις γνωμοδοτήσεις της Γ.ΕΠ.Ε.Ε. υπογράφουν ο 

Πρόεδρος και ο γραμματέας της. Στα πρακτικά αναγράφεται συνοπτικά και η γνώμη των 

τυχόν μειοψηφούντων μελών. 

δ) Η Γ.ΕΠ.Ε.Ε. εδρεύει στο ΥΠΕΚΑ και στο έργο της δύναται να συνεργαστεί με το ΚΑΠΕ.  

ε) Η Γ.ΕΠ.Ε.Ε. συνέρχεται τακτικά, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της και πάντως 

όχι λιγότερο από μία (1) φορά το μήνα. Σε περίπτωση ενστάσεων συνέρχεται έκτακτη 

συνεδρίαση. 
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6. Τα μέλη της Γ.ΕΠ.Ε.Ε. από τη συγκρότησή τους σε σώμα, συμπεριλαμβανομένου του 

γραμματέα, δικαιούνται αποζημίωσης το ύψος της οποίας, καθώς και ο μέγιστος αριθμός 

συνεδριάσεων ανά έτος, καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕΚΑ 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 2γ του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ Α' 297). 

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)1

                                                 
1 Η συγκρότηση της Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. προβλέπεται από το νομοσχέδιο για την «Προστασία δασών και δασικών 

εκτάσεων του Νομού Αττικής, Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές 

διατάξεις», το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία ψήφισης. Το Κεφάλαιο Β΄ του παρόντος Π. Δ/γματος που αφορά στη διοικητική 

και οργανωτική δομή της Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. θα ολοκληρωθεί μετά τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης. 

 

 
 

 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Άρθρο 16 - Λοιπές διατάξεις 

 

1. Με την έκδοσή του παρόντος καταργείται η απόφαση των Υπουργών Εθνικής 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων  

Δ6/Β/11038/8.7.1999 «Διαδικασίες, απαιτήσεις και κατευθύνσεις για τη διεξαγωγή 

ενεργειακών επιθεωρήσεων» (ΦΕΚ Β' 1526), ως προς τις διατάξεις που αφορούν στις 

διαδικασίες διενέργειας επιθεωρήσεων σε κτίρια, λέβητες / εγκαταστάσεις θέρμανσης και 

σε εγκαταστάσεις κλιματισμού κτιρίων. Κατά τα άλλα η ως άνω απόφαση εξακολουθεί να 

ισχύει. 

 

2. Η διαχείριση των οικονομικών, λογιστικών και διαδικαστικών θεμάτων που προκύπτουν 

από την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 2002/91/ΕΚ και μελλοντικής τροποποίησης 

αυτής, ανατίθεται στην Ειδική Γραμματεία  Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του 

ΥΠΕΚΑ. 
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3. Με την έκδοσή του παρόντος  καταργείται η  Επιτροπή Καθοδήγησης, Steering 

Committee, που συγκροτήθηκε με τη Δ6/Β/οικ. 21079 απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης.  

 

Άρθρο 17- Έναρξη ισχύος 
 

1. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 

2. Το παρόν να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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