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υπό ίδρυςθ  

Πανελλινιο Σφλλογο Πιςτοποιθμζνων Ενεργειακϊν Επικεωρθτϊν 

Σαλαμίνοσ 211, ΤΚ 15351, Παλλινθ  

τθλζφωνο: 2110120600 

email: psypenep@gmail.com 

Θζματα προσ ςυηιτθςθ με κφριο Υπουργό 

1. Ρόλοσ και ςθμαςία του ςυςτιματοσ  Πιςτοποίθςθσ Κτιρίων: 

a. ενθμζρωςθ του ενδιαφερόμενου, αγοραςτι ι μιςκωτι, ςχετικά τθν πραγματικι 

ενεργειακι κατάςταςθ του ακινιτου και των ςυςτθμάτων του προτοφ προβεί ςε 

μίςκωςθ ι αγορά, 

b. ορκολογικι και οικονομοτεχνικά τεκμθριωμζνθ πρόταςθ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ 
οφτωσ ϊςτε ο ιδιοκτιτθσ να είναι ςε κζςθ να αξιολογιςει μια ενδεχόμενθ επζνδυςθ ςτθν 
περιουςία του που κα το αναβακμίςει ενεργειακά μειϊνοντασ παράλλθλα και τισ 
εκπομπζσ ρφπων , 

c. ςυλλογι δεδομζνων για τθν πολιτεία και αποτφπωςθ τθσ υφιςτάμενθσ ενεργειακισ 
κατάςταςθσ του κτιριακοφ αποκζματοσ τθσ χϊρασ παρζχοντασ τθν δυνατότθτα ενόσ 
ορκολογικοφ και μακροπρόκεςμου ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 
και βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ αλλά και για τθν κατάρτιςθ προγραμμάτων χρθματοδότθςθσ.  

d. ζςοδα για το κράτοσ αφοφ το 43% περίπου του κόςτουσ του Πιςτοποιθτικοφ Ενεργειακισ 

Απόδοςθσ (Π.Ε.Α.) επιςτρζφει ωσ ΦΠΑ και άμεςοσ φόροσ του Ενεργειακοφ Επικεωρθτι. 

 

2. Προβλιματα ςτο ςφςτθμα Πιςτοποίθςθσ 

a. Η λανκαςμζνθ αντίλθψθ των υπόχρεων ςχετικά με το ΠΕΑ ωσ ζνα επιπλζον και 

μάλιςτα άχρθςτο χαράτςι δεδομζνου ότι θ χρονικι ςτιγμι κατά τθν οποία αναηθτοφν 

ενεργειακό επικεωρθτι για τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ είναι αφοφ ζχουν ςυνάψει 

προφορικι ςυμφωνία με τον ενδιαφερόμενο αγοραςτι ι μιςκωτι. Αντίκετα το Π.Ε.Α. 

πρζπει να εκδίδεται με βάςθ τον Ν4122/2013 προτοφ ξεκινιςει οποιαδιποτε εμπορικι 

διαφιμιςθ του ακινιτου. Με βάςει τον ίδιο νόμο, το πρόςτιμο μθ αναγραφισ τθσ 

ενεργειακισ κατθγορίασ του ακινιτου ςε οποιαδιποτε εμπορικι διαφιμιςθ ζχει 

κακοριςτεί από 1.000€-10.000€. Ποιοσ κα τα πλθρϊςει ςε περίπτωςθ ελζγχου;  

Λφςθ:  

Αποςτολι ενθμερωτικισ εγκυκλίου προσ τθν Πανελλινια Ομοςπονδία Ιδιοκτθτϊν 

Ακινιτων, τθν  Πανελλινια Ομοςπονδία Λογιςτϊν, το φνδεςμο Ελλινων 

Κτθματομεςιτϊν, τθν Ζνωςθ Ιδιοκτθτϊν Ζντυπων ΜΜΕ και λοιποφσ εμπλεκόμενουσ.  

 

b. Η διαδικαςία ζκδοςθσ Π.Ε.Α. ζχει ουςιαςτικά ακυρωκεί όςον αφορά τισ μιςκϊςεισ 

λόγω τθσ «παραπλανθτικισ» προαιρετικισ επιλογισ «μεταφόρτωςθσ» του Π.Ε.Α. ςτθν 

θλεκτρονικι πλατφόρμα του  TAXIS-NET (αναφζρεται βζβαια ςτισ ερωταπαντιςεισ τθσ 

πλατφόρμασ ότι υπάρχει υποχρζωςθ). Σονίηεται ότι τα πρόςτιμα για μθ ςυμμόρφωςθ με 

βάςθ τον Ν4122/2013 κακορίηονται από 1.000€-10.000€. Ποιοσ κα τα πλθρϊςει ςε 

περίπτωςθ ελζγχου; 
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Λφςθ: Άμεςθ διόρκωςθ τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ και αποςτολι ενθμερωτικισ 

εγκυκλίου προσ τθν Πανελλινια Ομοςπονδία Ιδιοκτθτϊν Ακινιτων και τθν Πανελλινια 

Ομοςπονδία Λογιςτϊν και λοιποφσ εμπλεκόμενουσ.  

Παράλλθλα να δοκεί προκεςμία 2-3 μινεσ ϊςτε όςοι δεν ζχουν εκδϊςει ΠΕΑ να το 

πράξουν χωρίσ πρόςτιμο και κατόπιν να χάνουν αυτό το δικαίωμα. 

 

c. Η δράςθ ςθμαντικοφ αρικμοφ επικεωρθτϊν που δεν εκπαιδεφτθκε κατάλλθλα με 

αποτζλεςμα να εκδίδονται λανκαςμζνα Π.Ε.Α. ι ακόμθ και να εκδίδονται ςε 

περιπτϊςεισ που δεν κα ζπρεπε να εκδοκοφν. Σο ςφςτθμα τθσ Ενεργειακισ 

Πιςτοποίθςθσ ζχει αξία για τουσ ενδιαφερόμενουσ όταν τα Π.Ε.Α. αποτυπϊνουν τθν 

πραγματικι ενεργειακι κατάςταςθ του ακινιτου.  Εάν εντόσ του ςυςτιματοσ 

παρειςφριςει μεγάλοσ αρικμόσ λανκαςμζνων πιςτοποιθτικϊν, αυτόματα χάνουν  τθ 

ςοβαρότθτα τουσ και τα υπόλοιπα που είναι ορκά με αποτζλεςμα να τίκεται ςε κίνδυνο 

το ίδιο το ςφςτθμα πιςτοποίθςθσ. Επιπλζον ςτθν περίπτωςθ που Π.Ε.Α. διαπιςτωκεί ωσ 

λανκαςμζνο από τθν Τπθρεςία  με βάςθ τον Ν4122/2013 αυτοδίκαια ακυρϊνεται 

γεγονόσ που μπορεί να οδθγιςει ςε αιτιματα ακυρϊςεων δικαιοπραξιϊν των 

εμπλεκόμενων ακινιτων με περαιτζρω επιβάρυνςθ τθσ αςτάκειασ και τθσ αβεβαιότθτασ 

που υπάρχει ςτθν ελλθνικι κτθματαγορά. Ποιοσ κα πλθρϊςει τθ ηθμιά;  

Λφςεισ: 

 Ο μοναδικόσ τρόποσ να ςταματιςει άμεςα θ δράςθ των «επικίνδυνων» 

ςυναδζλφων είναι μζςω των εξετάςεων που διεξάγονται από το Σ.Ε.Ε. 

Ενδεχόμενθ νζα παράταςθ ΔΕΝ πρζπει να δοκεί. Η  δυναμικότθτα του 

ςυςτιματοσ εξετάςεων, που πραγματοποιοφνται ςε κακθμερινι βάςθ, ανζρχεται 

ςε 750 εβδομαδιαίωσ με δυνατότθτα επζκταςθσ του και με γεωγραφικι κάλυψθ 

ςε όλθ τθν Ελλάδα. Λειτουργοφν 18 εξεταςτικά κζντρα ςε όλθ τθν επικράτεια και 

πιο ςυγκεκριμζνα ςτισ εξισ πόλεισ: Ακινα, Θεςςαλονίκθ, Πάτρα, Κομοτθνι, 

Καβάλα, Κοηάνθ, Λάριςα, Βόλο, Λαμία, Ιωάννινα, Ρόδο, Ηράκλειο, Χανιά, Σρίπολθ, 

Κζρκυρα, Αγρίνιο,  Μυτιλινθ, Χαλκίδα. Επίςθσ τα ςτακμιςμζνα ποςοςτά επιτυχίασ 

για τα ειςαγωγικά  μακιματα είναι 74% ενϊ για τα κφρια ςυμπεριλαμβανομζνθσ 

τθσ άςκθςθσ 81%. Ο ρυκμόσ προςζλευςθσ των εξεταηόμενων ιταν περίπου 56 

άτομα/μινα πριν δοκεί παράταςθ, 16 άτομα/μινα μετά τθν πρϊτθ και πριν τθ 

δεφτερθ, και 13 άτομα/μινα μετά τθ δεφτερθ παράταςθ ενϊ ο ρυκμόσ 

προςζλευςθσ λίγο πριν τθ  λιξθ των αδειϊν  μζχρι και τισ 31 Ιουλίου υπολογίηεται 

περίπου ςε 40 άτομα/μινα ενϊ τθν μόνο τθν πρϊτθ εβδομάδα του Αυγοφςτου 

πζραςαν με επιτυχία 14 άτομα (62 άτομα/μινα). 

  Επιπλζον κα πρζπει να δοκεί προτεραιότθτα για τον ζλεγχο από τθν Τπθρεςία 

και ενδεχόμενο κακάριςμα από το ςφςτθμα Π.Ε.Α. τα οποία είναι φποπτα (π.χ. 

Π.Ε.Α. με κλάςεισ Α++ και Α+ για κτίρια προ ΚΕΝΑΚ, Π.Ε.Α. με υπερβολικά μεγάλεσ 

ι μικρζσ καταναλϊςεισ με βάςει το μζςο όρο τθσ χριςθσ και τθσ κλιματικισ 

ηϊνθσ). 
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3. Προτάςεισ που ςχετίηονται με τθν απορρόφθςθ του ΕΠΑ (2007-2013) και του ΕΠΑ (2014-2020) 

a. Επανεκκίνθςθ  του προγράμματοσ  « Εξοικονόμθςθ κατ’ Οίκων » δεδομζνου ότι 

υπάρχουν χιλιάδεσ φάκελοι κατατεκειμζνοι, με ϊριμα ζργα προσ υλοποίθςθ για τθν 

απορρόφθςθ κονδυλίων του ΕΣΠΑ (2007-2013) που κινδυνεφουν να χακοφν. Λόγω του 

πολφ περιοριςμζνου χρονικοφ περικωρίου που ζχουμε για κάτι τζτοιο, το πρόγραμμα 

δεν πρζπει να τροποποιθκεί ςε βάκοσ. Προτείνουμε όμωσ να  ςυμπεριλθφκεί θ 

δυνατότθτα των δικαιοφχων να καλφψουν τθν ίδια ςυμμετοχι με δικά τουσ χριματα, είτε  

με δζςμευςθ ιςόποςθσ κατάκεςθσ είτε με κατάκεςθ μετρθτϊν από τον ενδιαφερόμενο 

ςε ειδικό λογαριαςμό που κα άνοιγε για αυτό το λόγο. Κάτι τζτοιο κα μποροφςε να λφςει 

προβλιματα δανειοδότθςθσ και προβλιματα ρευςτότθτασ αφοφ αφενόσ μεν κα 

επζτρεπε να ενταχκοφν δικαιοφχοι που οι τράπεηεσ δεν μποροφν να δανειοδοτιςουν 

λόγω τθσ οικονομικισ τουσ κατάςταςθσ  αφετζρου κα βοθκοφςε ςτθν επιςτροφι 

ρευςτοφ ςτα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα. 

 

b. Επαναςχεδιαςμόσ  του προγράμματοσ  « Εξοικονόμθςθ κατ’ Οίκων » για τθν νζα 

προγραμματικι περίοδο.  

 θμαντικά προβλιματα και χρονικζσ κακυςτεριςεισ οφείλονται ςτο γεγονόσ ότι 

τον ζλεγχο των φακζλων, ακόμθ και ςε πολεοδομικό επίπεδο, τον είχαν αναλάβει 

οι τράπεηεσ με μικρι γνϊςθ, όπωσ αποδείχτθκε, του αντικειμζνου. Ο 

ςυγκεκριμζνοσ ρόλοσ κα μποροφςε να ανατεκεί ςτουσ ενεργειακοφσ 

επικεωρθτζσ εμπλζκοντάσ τουσ ωσ ςυμβοφλουσ- ελεγκτζσ του ζργου κάτι που 

οφτωσ ι άλλωσ γίνεται ςτθν πράξθ. Η εκχϊρθςθ αυτισ τθσ εξουςίασ –ευκφνθσ 

από το κράτοσ προσ τουσ μθχανικοφσ ζχει ιδθ δοκιμαςτεί με ςτουσ ελεγκτζσ 

δόμθςθσ αλλά και το ςφςτθμα  βεβαιϊςεων νομιμότθτασ από ςυναδζλφουσ. 

 Για κεντρικό ζλεγχο τθσ διαδικαςίασ προτείνεται να ανατεκεί δθμιουργία 

θλεκτρονικισ πλατφόρμασ από το Σ.Ε.Ε. θ οποία μπορεί να ςυνδεκεί με τισ ιδθ 

ενεργζσ πλατφόρμεσ (ζκδοςθ θλεκτρονικισ άδειασ, τακτοποίθςθ αυκαιρζτων, 

ςυμψθφιςμοφ προςτίμου αυκαιρζτου με εργαςίεσ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ και 

ςτατικισ ενίςχυςθσ κ.α.) ςε ςυνδυαςμό με δειγματολθπτικοφσ ελζγχουσ που κα 

προβλζπουν διοικθτικά και οικονομικά πρόςτιμα για του παραβάτεσ. 

 Θα πρζπει να  ςυμπεριλθφκεί θ δυνατότθτα των δικαιοφχων να καλφψουν τθν 

ίδια ςυμμετοχι με δικά τουσ χριματα, είτε  με δζςμευςθ ιςόποςθσ κατάκεςθσ 

είτε με κατάκεςθ μετρθτϊν από τον ενδιαφερόμενο ςε ειδικό λογαριαςμό που κα 

άνοιγε για αυτό το λόγο. Κάτι τζτοιο κα μποροφςε να λφςει προβλιματα 

δανειοδότθςθσ και προβλιματα ρευςτότθτασ αφοφ αφενόσ μεν κα επζτρεπε να 

ενταχκοφν δικαιοφχοι που οι τράπεηεσ δεν μποροφν να δανειοδοτιςουν λόγω τθσ 

οικονομικισ τουσ κατάςταςθσ  αφετζρου κα βοθκοφςε ςτθν επιςτροφι ρευςτοφ 

ςτα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα. 

 Οι μεγάλεσ χρονικζσ κακυςτεριςεισ ςτθ αποπλθρωμι του προγράμματοσ 

οδιγθςε πολλοφσ επαγγελματίεσ ςε αφξθςθ των τιμϊν τουσ δεδομζνου ότι 

υπιρχε μικρι ςυμμετοχι από τθν πλευρά τουσ αλλά και αναςφάλεια ςχετικά με 

τθν κάλυψθ των εξόδων τουσ. τθν πλειοψθφία των εργαςιϊν οι κοςτολογιςεισ 
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ιςοφταν με τισ μζγιςτεσ που προβλζπονταν από το πρόγραμμα. Προτείνεται να 

οριςκεί «εγγυθμζνα» από το κράτοσ μζγιςτοσ χρόνοσ αποπλθρωμισ οφτωσ ϊςτε 

να προςελκθκοφν όςο το δυνατότερο περιςςότεροι προμθκευτζσ. 

 

Με εκτίμθςθ 

Η προςωρινι Δ.Ε. 
 

Κων/νοσ Λάςκοσ 
Μιχάλθσ Χριςτοδουλίδθσ 
Χρυςοφλα Βαίτςθ 
Ηλίασ Καμπουρλίδθσ 
Μαρία Παφλου 
Θωμάσ Σιαφάκασ 

 


