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Προς:                     Χανιά 31-08-2015 

- τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη,  
secmin@prv.ypeka.gr, Μεσογείων 119, Τ.Κ. 101 92, Αθήνα 
 

- τον Αναπληρωτή Υπουργό Π.Α.Π.ΕΝ., κ. Γιάννη Τσιρώνη, 
secmin@prv.ypeka.gr, Μεσογείων 119, Τ.Κ. 101 92, Αθήνα 
 

- τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, κ. Γιώργο Στασινό, president@central.tee.gr,   Νίκης 4 105 63 Αθήνα 
 

- τον Πρόεδρο του ΠΣΔΜΗ, κ. Παπαδόπουλο Θεόδωρο, 
psdmh@otenet.gr, 210 9212741, Στουρνάρη 49Α, Αθήνα 10682, 

 

ΘΕΜΑ: Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών 
 

κ. Υπουργοί, κ. Πρόεδροι, 

Το Περιφερειακό Τμήμα Χανίων του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλ. Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων, από την αρχή, 
έχει εκφραστεί σταθερά υπέρ της συμμετοχής των μηχανικών στην διαδικασία εξετάσεων για την εγγραφή 
τους στο  μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών.  

Μέχρι σήμερα, για διάφορους λόγους, έχουν δοθεί διαδοχικές παρατάσεις της ισχύος των αδειών των 
προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών, με την τελευταία παράταση να ισχύει μέχρι 31/12/2015. 

Η καθιέρωση και καταξίωση ενός αξιόπιστου συστήματος πιστοποίησης Ενεργειακών Επιθεωρητών, 
προϋποθέτει την απαρέγκλιτη εφαρμογή των προβλεπομένων  διαδικασιών. Για το λόγο αυτό, αυτή η παράταση 
θα πρέπει να είναι η τελευταία και επιβάλλεται, τόσο η ηγεσία του Υπουργείου, όσο και οι υπόλοιποι 
εμπλεκόμενοι φορείς, να φροντίσουν ώστε να μην υπάρξουν άλλες παρατάσεις, οι οποίες το μόνο που 
επιτυγχάνουν είναι να απαξιώνουν ολόκληρο το σύστημα ενεργειακών επιθεωρήσεων. Για την περαιτέρω 
βελτίωση της αξιοπιστίας του συστήματος έκδοσης των ΠΕΑ, προτείνουμε:  

1. Να γίνονται εκτενείς έλεγχοι των υποβαλλόμενων ΠΕΑ και να επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις 
στους παραβάτες 

2. Να γίνει αξιολόγηση των κριτηρίων εξέτασης και να δημιουργηθεί η προβλεπόμενη τράπεζα ενδεικτικών 
θεμάτων – ερωτημάτων.  

3. Να εφαρμοστεί η προβλεπόμενη από το νόμο, υποχρεωτική  αναγραφή των στοιχείων του ΠΕΑ στα 
μισθωτήρια συμβόλαια που καταχωρούνται στην ΓΓΠΣ. 

4. Σε περίπτωση που το επιθεωρούμενο κτίριο διαθέτει εκτεταμένες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, με 
εγκατεστημένη ισχύ άνω των 100 KVA, να καθιερωθεί η υποχρεωτική συμμετοχή και Ενεργειακού 
Επιθεωρητή ειδικότητας μηχανολόγου – ηλεκτρολόγου. 

 

Παραμένουμε ως Δ.Σ. στην διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική διευκρίνιση και ευχόμενοι για την καλύτερη 
δυνατή συνεργασία μαζί σας, τώρα και στο μέλλον, σας ευχαριστούμε. 

 
Για το Δ.Σ. του ΠΣΔΜ-Η –  Π.Τ. Χανίων 

Ο Πρόεδρος  Ο Γραμματέας 

 

 

 

 

 

Γεώργιος Αρχοντάκης  Κυριάκος Γ. Κώτσογλου 
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