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Αξιότιμε κφριε Υπουργζ,  

Σκοπόσ  τθσ επικοινωνίασ μασ είναι θ ςχετικι ςασ ενθμζρωςθ ϊςτε να εφαρμοςτεί θ νομιμότθτα, να 
διαςφαλιςτοφν τα ςυμφζροντα των πολιτϊν, τα ζςοδα του δθμοςίου κακϊσ και θ εφαρμογι των 
κοινοτικϊν οδθγιϊν. 

Η ενεργειακι επικεϊρθςθ κτιρίων, ςυςτθμάτων κζρμανςθσ και κλιματιςμοφ, είναι μια κοινωνικι υπθρεςία 
θ οποία ζχει τριπλό  ςτόχο:  α) τθν πιςτοποίθςθ των επικεωροφμενων κτιρίων και κτιριακϊν μονάδων 
οφτωσ ϊςτε να γνωρίηει ο τελικόσ χριςτθσ τθν πραγματικι κατάςταςθ του ακινιτου και των ςυςτθμάτων 
του προτοφ προβεί ςε μίςκωςθ ι αγορά, β) τθν ορκολογικι και οικονομοτεχνικά τεκμθριωμζνθ πρόταςθ 
ενεργειακισ αναβάκμιςθσ οφτωσ ϊςτε ο ιδιοκτιτθσ να είναι ςε κζςθ να αξιολογιςει τθν ενδεχόμενθ 
επζνδυςθ ςτθν περιουςία του και γ) να υπθρετεί τθν πολιτεία παρζχοντασ δεδομζνα για τθν αποτφπωςθ 
τθσ υφιςτάμενθσ ενεργειακισ κατάςταςθσ του κτιριακοφ αποκζματοσ τθσ χϊρασ δίνοντασ ζτςι τθν 
δυνατότθτα για ζναν ορκολογικό και μακροπρόκεςμο ςτρατθγικό ςχεδιαςμό εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και 
βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ αλλά και για τθν κατάρτιςθ προγραμμάτων χρθματοδότθςθσ με κοινωνικά κριτιρια, 
ενεργειακι φτϊχεια κ.α. 

Ο κλάδοσ μασ, αν και ςχετικά νζοσ και χωρίσ να υπάρχει ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν των μθχανικϊν, 
αντιμετωπίηει πλθκϊρα προβλθμάτων που ςτθν πλειοψθφία τουσ οφείλονται ςε αδυναμίεσ ι ακόμθ και 
αδιαφορία τθσ πολιτείασ. Ενδεικτικά ςασ αναφζρουμε: 

1. Τθν δράςθ ςθμαντικοφ αρικμοφ επικεωρθτϊν που δεν εκπαιδεφτθκε κατάλλθλα με αποτζλεςμα να 
εκδίδονται λανκαςμζνα Πιςτοποιθτικά Ενεργειακισ Απόδοςθσ (Π.Ε.Α.) ι ακόμθ και να εκδίδονται Π.Ε.Α. 
ςε περιπτϊςεισ που δεν επιτρζπεται να εκδοκοφν. Το γεγονόσ αυτό: 

i. ςε ςυνδυαςμό με τθν αυτοδίκαια ακφρωςθ Π.Ε.Α. που διαπιςτϊκθκε ωσ λανκαςμζνο από τθν 
Υπθρεςία (άρκρο 19, παράγραφο 8 του Ν4122/2013) μπορεί να οδθγιςει ςε αιτιματα ακυρϊςεων 
δικαιοπραξιϊν των εμπλεκόμενων ακινιτων με περαιτζρω επιβάρυνςθ τθσ αςτάκειασ και τθσ 
αβεβαιότθτασ που υπάρχει ςτθν ελλθνικι κτθματαγορά, 



ii. υποβακμίηει τθν ςθμαςία του Π.Ε.Α., τθν διαδικαςία τθσ ενεργειακισ επικεϊρθςθσ και τουσ ίδιουσ 
τουσ ενεργειακοφσ επικεωρθτζσ ςτο ςφνολό τουσ, 

iii. δυςκολεφει το ζργο τθσ Υπθρεςίασ αφοφ προςκζτει ςυνεχϊσ μεγάλο αρικμό «φποπτων» Π.Ε.Α. που 
πρζπει να ελεγχκοφν. 

Ο μοναδικόσ τρόποσ να ςταματιςει άμεςα θ δράςθ των «επικίνδυνων» ςυναδζλφων είναι μζςω των 
εξετάςεων που διεξάγονται από το Τ.Ε.Ε. Δυςτυχϊσ «ακοφγονται» διάφορεσ φιμεσ για ενδεχόμενθ 3θ 
παράταςθ ςτθν υποχρζωςθ των ενεργειακϊν επικεωρθτϊν να εξεταςτοφν και να πιςτοποιθκοφν από 
το Τ.Ε.Ε. ωσ ικανοί να διεξάγουν ενεργειακζσ επικεωριςεισ. Κάτι τζτοιο: 

i. κα επιτρζψει ςτουσ «επικίνδυνουσ» ςυναδζλφουσ να ςυνεχίςουν απρόςκοπτα τθν δράςθ τουσ,  
ii. εντείνει τθ νοοτροπία «ωχαδελφιςμοφ» και ενιςχφει τθν αίςκθςθ των ςυναδζλφων για τθν φπαρξθ 

ενόσ μθ ςοβαροφ κρατικοφ μθχανιςμοφ που για άλλθ μια φορά ζκεςε καταλθκτικζσ θμερομθνίεσ 
απλϊσ για να τισ μετακζςει όταν αυτζσ παρζλκουν. 

2. Τθν παραπλανθτικι παρουςίαςθ ωσ προαιρετικι, από τθν εφαρμογι για τθ Διλωςθ Πλθροφοριακϊν 
Στοιχείων Μιςκϊςεων Ακίνθτθσ Περιουςίασ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων, τθσ ζκδοςθσ 
Π.Ε.Α. για όλα τα ακίνθτα που μιςκϊνονται ενϊ, βάςει του άρκρου 12 του Ν.4122/2013, όχι μόνο είναι 
υποχρεωτικι για τθν πλειοψθφία τουσ αλλά επιπλζον προβλζπονται ςφμφωνα με το άρκρο 20 και 
βαρφτατα πρόςτιμα (από 1.000€-10.000€) για τουσ υπόχρεουσ ςτθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι 
αμζλθςαν να το εκδϊςουν.  

3. Τθν αδυναμία καταχϊρθςθσ ενεργειακισ επικεϊρθςθσ ςυςτθμάτων κζρμανςθσ και κλιματιςμοφ ςτθν 
κεντρικι πλατφόρμα (www.buildingcert.gr) με αποτζλεςμα πρακτικά τθν μθ ενεργοποίθςθ των εν λόγω 
επικεωριςεων και  

i. κακιςτϊντασ όλουσ τουσ ενεργειακοφσ επικεωρθτζσ κτιρίων παράνομουσ αφοφ με βάςει το άρκρο 
16 του Ν4122/2013 από 1/1/2014 για τθν ζκδοςθ Π.Ε.Α. απαιτείται θ προςκόμιςθ τθσ Ζκκεςθσ 
Επικεϊρθςθσ του Συςτιματοσ Θζρμανςθσ ι Κλιματιςμοφ (εφόςον ςυντρζχουν οι ςυνκικεσ 
επικεϊρθςθσ τουσ)  

ii. τθν αδυναμία καταγραφισ και ςυνεπϊσ βελτίωςθσ των εν λόγω ςυςτθμάτων. 

4. Το Π.Ε.Α. για τον τελικό χριςτθ του κτιρίου ζχει ςθμαςία εφόςον παρουςιαςτεί πριν τθν 
μίςκωςθ/αγορά του ακινιτου. Πολφ ορκά λοιπόν προβλζπεται ςτθν παράγραφο 4 άρκρο 12 του 
Ν.4122/2013 θ υποχρζωςθ διλωςθσ τθσ κατθγορίασ του ακινιτου ςε κάκε εμπορικι διαφιμιςθ. 
Δυςτυχϊσ κάτι τζτοιο δεν ζχει εφαρμοςτεί με αποτζλεςμα: 

i. ο χριςτθσ να μθ λαμβάνει τθν κατάλλθλθ πλθροφόρθςθ κατά τθν αναηιτθςθ ακινιτου και ςυνεπϊσ 
να ταλαιπωρείτε αναίτια, 

ii.  ο υπόχρεοσ ζκδοςθσ Π.Ε.Α. λανκαςμζνα να αντιλαμβάνεται το Π.Ε.Α. ωσ άλλο ζνα «χαράτςι».  

Κφριε Υπουργζ, δεδομζνθσ τθσ επικείμενθσ λιξθσ (30-06-2015) των αδειϊν των μθ πιςτοποιθμζνων 
ενεργειακϊν επικεωρθτϊν κα επικυμοφςαμε να προβοφμε ςε ςυνάντθςθ μαηί  ςασ  το ςυντομότερο 
δυνατό  για να ςυηθτιςουμε τα ανωτζρω αναφερκζντα κζματα και να ςασ ενθμερϊςουμε αναλυτικά για τα 
προβλιματα του κλάδου μασ. Θεωροφμε ςκόπιμο ςτθν ςυνάντθςθ μασ να παραςτεί και εκπρόςωποσ του 
Τμιματοσ Επικεωρθτϊν Ενζργειασ τθσ Υπθρεςίασ Επικεωρθτϊν Νοτίου Ελλάδοσ.   

Με εκτίμθςθ 

Η προςωρινι Δ.Ε. 
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