Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) υπ'Αριθμ. 100
Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων
θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού.
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 9 του <a href="http://legislation.di.uoa.gr/eli/law/2008/3661">Ν. 3661/2008</a> «Μέτρα για τη μείωση
της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 89), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10
παρ. 8 του <a href="http://legislation.di.uoa.gr/eli/law/2008/3661law/2010/3851">Ν. 3851/2010</a> «Επιτάχυνση της
ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε
θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄ 85).
2. Το άρθρο 10, παράγραφος 8 του <a href= "http://legislation.di.uoa.gr/eli/law/2010/3851">Ν. 3851/2010</a>
«Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και
άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄
85).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του <a href="http://legislation.di.uoa.gr/eli/pd/2005/63">Π.Δ. 63/2005</a> (ΦΕΚ Α΄ 98).
4. Το <a href= "http://legislation.di.uoa.gr/eli/pd/2009/189">Π.Δ. 189/2009</a> «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221), όπως τροποποιήθηκε με το
<a
href="http://legislation.di.uoa.gr/eli/pd/2009/189pd/2010/24">Π.Δ. 24/2010</a> (ΦΕΚ Α΄ 56).
5. Την Οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 «Για την
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» (OJ L1/4.1.2003).
6. Το <a href="http://legislation.di.uoa.gr/eli/law/1983/1338">Ν. 1338/1983</a> «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου»
(ΦΕΚ Α΄ 34), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
7. Την 2672/3-12-2009 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
του Υφυπουργού Οικονομικών Φ. Σαχινίδη» (ΦΕΚ Β΄ 2408).
8. Το γεγονός ότι από το παρόν ενδέχεται να προκληθεί δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού (ειδικός
φορέας 31-110, ΚΑΕ 0515 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής) ύψους δεκαπέντε
χιλιάδων (15.000) ευρώ ετησίως, από την τυχόν αποζημίωση των ιδιωτών που θα συμμετέχουν στις επιτροπές που
συνιστώνται στο παραπάνω Υπουργείο.
9. Την Δ212/2010 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού
Οικονομικών Φ. Σαχινίδη,
Αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
1. Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι ο καθορισμός:
α. των προσόντων των επιθεωρητών κτιρίων και τωνεπιθεωρητών λεβήτων και εγκαταστάσεων
κλιματισμούκτιρίων, των κανόνων και των αρχών που διέπουν τηνεκτέλεση του έργου τους, των φορέων και της
διάρκειαςεκπαίδευσής τους, του τρόπου και της διαδικασίας αξιολόγησής τους και χορήγησης σχετικού
πιστοποιητικούκατόπιν εξετάσεων,
β. των οργάνων, της διαδικασίας και των προϋποθέσεων χορήγησης αδειών για τη διενέργεια
ενεργειακώνεπιθεωρήσεων, των τάξεων των αδειών και των ζητημάτων που αφορούν την εγγραφή των επιθεωρητών
σεαντίστοιχα μητρώα, καθώς και των όρων, της διαδικασίας και των προϋποθέσεων χορήγησης προσωρινώναδειών,
γ. της αμοιβής των ενεργειακών επιθεωρητών, τωνιδιοτήτων που είναι ασυμβίβαστες με το έργο τους,
τωνδιοικητικών κυρώσεων και των χρηματικών προστίμωνπου επιβάλλονται, των οργάνων, της διαδικασίας καιτων
προϋποθέσεων επιβολής των κυρώσεων και τωνπροστίμων, του ύψους και της διαβάθμισής τους καιτων κριτηρίων
επιμέτρησής τους, των διοικητικών προσφυγών κατά των κυρώσεων, των προθεσμιών άσκησήςτους, καθώς και κάθε
άλλου σχετικού θέματος.Άρθρο 2 - ΟρισμοίΓια την εφαρμογή του παρόντος, οι ακόλουθοι όροιέχουν την εξής έννοια:1.
Ενεργειακή Επιθεώρηση: Η διαδικασία εκτίμησης τωνπραγματικών καταναλώσεων ενέργειας, των παραγόντων που
τις επηρεάζουν, καθώς και των μεθόδων βελτίωσης για την εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακότομέα. Οι
ενεργειακές επιθεωρήσεις διενεργούνται απότους ενεργειακούς επιθεωρητές της επόμενης παραγράφου, καθώς και
από νομικά πρόσωπα, οιασδήποτεEESTνομικής μορφής, των οποίων ένα τουλάχιστον μέλος ήεταίρος ή υπάλληλος
(με οποιαδήποτε μορφή σύμβασης απασχόλησης) κατέχει ατομική Άδεια ΕνεργειακούΕπιθεωρητή.
2. Ενεργειακός Επιθεωρητής:(δ) να διαθέτει τουλάχιστον τετραετή αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και επιστημονική
εμπειρία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 6, σε θέματα μελέτης ή/και επίβλεψης ή/και
κατασκευής κτιρίων ή/και συστημάτων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων ή/και ενεργειακού σχεδιασμού
κτιρίων και ελέγχων ενεργειακών εγκαταστάσεων ή/και ενεργειακών επιθεωρήσεων.Φυσικό πρόσωπο που διενεργεί
ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων ή/και λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης ή/και εγκαταστάσεων κλιματισμού, το
οποίο έχει αποκτήσει σχετική προς τούτο άδεια.Άρθρο 3 - Απαιτούμενα Προσόντα Ενεργειακών Επιθεωρητών 1.Η
ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή αποκτάται με την εγγραφή του ενδιαφερόμενου στο Μητρώο Ενεργειακών
Επιθεωρητών του άρθρου 5 και την από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής χορήγηση
αντίστοιχης Άδειας για τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων ή/και λεβήτων και εγκαταστάσεων
θέρμανσης ή/και εγκαταστάσεων κλιματισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4.2.Ο υποψήφιος
Ενεργειακός Επιθεωρητής πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4:(α) Να
είναι Διπλωματούχος Μηχανικός, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή Πτυχιούχος Μηχανικός
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή μηχανικός που έχει αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας
κατ’ εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.(β) Να παρακολουθήσει εξειδικευμένο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9.(γ) Να συμμετέχει επιτυχώς στις εξετάσεις του άρθρου 9.
3. Τα έτη μεταπτυχιακών σπουδών, επί των γνωστικών αντικειμένων που περιγράφονται στην προηγούμενη
παράγραφο, λογίζονται ως έτη επαγγελματικής εμπειρίας.
4. Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που έχουν πιστοποιηθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν ναεγγραφούν
στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητώντου άρθρου 5 και να τους αναγνωρισθεί αντίστοιχηΆδεια για τη διενέργεια
ενεργειακών επιθεωρήσεωνκτιρίων, ή/και λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσηςή/και εγκαταστάσεων κλιματισμού,
κατόπιν σχετικήςθετικής απόφασης επαγγελματικής αναγνώρισης τουΣυμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών
Προσόντων(Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 54 του Π.Δ. 38/2010 (ΦΕΚ Α΄ 78) καισύμφωνα με την προβλεπόμενη στο εν λόγω
διάταγμαδιαδικασία περί μόνιμης επαγγελματικής εγκατάστασης(Τίτλος ΙΙΙ, Κεφ. Ι και Κεφ. ΙV π.δ. 38/2010). Με την
ίδιαπράξη επαγγελματικής αναγνώρισης καθορίζεται και ητάξη (Α΄ ή Β΄) της άδειας η οποία χορηγείται στους ενλόγω
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επαγγελματίες μετά την εγγραφή τους στο οικείοΜητρώο, ανάλογα με την έκταση των επαγγελματικώνδικαιωμάτων
που ο αιτών έχει κατοχυρώσει στο κράτος– μέλος προέλευσης.Οι πιστοποιημένοι και νόμιμα εγκατεστημένοι σε χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ενεργειακοί Επιθεωρητέςπου δεν μετακινούνται προς την ελληνική επικράτεια γιαμόνιμη
επαγγελματική εγκατάσταση, αλλά προκειμένουνα ασκήσουν προσωρινά ή περιστασιακά το εν λόγωεπάγγελμα στη
χώρα μας, υπάγονται στις ρυθμίσειςτων άρθρων 5 έως 9 του τίτλου ΙΙ του Π.Δ. 38/2010περί «ελεύθερης παροχής
υπηρεσιών». Οι λεπτομέρειεςεφαρμογής των προαναφερθεισών διατάξεων ως προςτην προσωρινή παροχή
υπηρεσιών Ενεργειακού Επιθεωρητή καθορίζονται με κοινή απόφαση του ΥπουργούΠεριβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής καιτου Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.Άρθρο 4 - Άδειες Ενεργειακών
Επιθεωρητών1. Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του προηγούμενου άρθρου, εγγράφονται
στοΜητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του άρθρου 5 καιτους χορηγείται Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή (Α΄ ή
Β΄τάξης), η οποία διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες, ήτοι:(α) Κτιρίου,(β) Λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και(γ)
Εγκαταστάσεων κλιματισμού, ως εξής:1.1. Άδεια Β’ τάξης: Χορηγείται σε ΔιπλωματούχουςΜηχανικούς, μέλη του
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας(ΤΕΕ) και για τις τρεις κατηγορίες Ενεργειακών Επιθεωρητών (κτιρίου, λεβήτων και
εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού) ή σε κατόχουςαπόφασης επαγγελματικής αναγνώρισης
ΕνεργειακούΕπιθεωρητή αντίστοιχου επιπέδου, από το ΣυμβούλιουΑναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων
(Σ.Α.Ε.Π.), ηοποία δίνει το δικαίωμα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων όλων των κατηγοριών και
χρήσεων καιλεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης ή κλιματισμούανεξαρτήτως θερμικής και ψυκτικής ισχύος.1.2.
Άδεια Α΄ τάξης: Χορηγείται σε Πτυχιούχους Μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και για τις τρειςκατηγορίες
Ενεργειακών Επιθεωρητών (κτιρίου, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεωνκλιματισμού) ή σε
κατόχους απόφασης επαγγελματικής αναγνώρισης Ενεργειακού Επιθεωρητή αντίστοιχουεπιπέδου, από το
Συμβούλιου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.), η οποία δίνει το δικαίωμα διενέργειας ενεργειακών
επιθεωρήσεων κτιρίωνκατοικίας και λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης ήκλιματισμού κτιρίων κατοικίας,
συνολικής θερμικής ή/καιψυκτικής ισχύος έως 100 κιλοβάτ. Μετά από αποδεδειγμένη εμπειρία διενέργειας
ενεργειακών επιθεωρήσεωντεσσάρων (4) ετών δίνεται η δυνατότητα αναβάθμισηςτης Άδειας σε Β΄ τάξης, μετά από
γνωμοδότηση τηςΓνωμοδοτικής Επιτροπής Ενεργειακών Επιθεωρητών(Γ.ΕΠ.Ε.Ε.) του άρθρου 11.2. Οι ως άνω
Άδειες έχουν ισχύ δέκα (10) ετών, μετάτην πάροδο των οποίων και κατόπιν αποδεδειγμένηςεμπειρίας διενέργειας
ενεργειακών επιθεωρήσεων, είναιδυνατή η ανανέωσή τους κατόπιν σχετικής αίτησης τωνΕνεργειακών Επιθεωρητών,
μετά από γνώμη της Γ.ΕΠ.Ε.Ε. του άρθρου 11.3. H απαιτούμενη εμπειρία για την εφαρμογή των ανωτέρω
παραγράφων αποδεικνύεται ιδίως με το πλήθοςτων διεξαχθεισών ενεργειακών επιθεωρήσεων, με τοσύνολο των
τετραγωνικών μέτρων των επιθεωρούμενωνκτιρίων, καθώς και της συνολικής θερμικής ή/και ψυκτικής ισχύος των
επιθεωρούμενων λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης ή εγκαταστάσεων κλιματισμού.4. Απαγορεύεται η
διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή σε κτίριο ή τμήματααυτού εφόσον:
α. στη μελέτη ή κατασκευή ή επίβλεψη, ή διαχείρισηή λειτουργία ή συντήρηση συμμετείχε με οποιοδήποτετρόπο ο
ίδιος ή νομικό πρόσωπο του οποίου είναι μέλος,ή εταίρος ή υπάλληλος,
β. έχει δικαίωμα κυριότητας, νομής ή κατοχής, ο ίδιοςή συγγενής του έως β’ βαθμού ή νομικό πρόσωπο τουοποίου
ο ίδιος είναι μέλος, ή εταίρος ή υπάλληλος,
γ. είναι μέλος της Γ.ΕΠ.Ε.Ε. του άρθρου 11 και για τοχρονικό διάστημα της θητείας του.Άρθρο 5 - Μητρώο
Ενεργειακών Επιθεωρητών Αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίων1. Το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών καταρτίζεταιυπό
τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, όπουεγγράφονται με αύξοντα Αριθμό Μητρώου οι Ενεργειακοί
Επιθεωρητές που κρίνονται κατάλληλοι και στουςοποίους χορηγείται η Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή μεόλα τα
απαιτούμενα στοιχεία τους. Στο Μητρώο διακρίνονται τρεις (3) κατηγορίες Ενεργειακών Επιθεωρητών,ανά τάξη
Αδειών, ως εξής:(α) Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων,(β) Ενεργειακοί Επιθεωρητές Λεβήτων και Εγκαταστάσεων
θέρμανσης και(γ) Ενεργειακοί Επιθεωρητές Εγκαταστάσεων Κλιματισμού.2. Τηρείται ξεχωριστό Μητρώο για τα νομικά
πρόσωπαπου έχουν ως μέλος, εταίρο ή υπάλληλό τους ενεργειακό επιθεωρητή. Η μερίδα κάθε νομικού προσώπου
ενημερώνεται ταυτόχρονα για κάθε μεταβολή που αφοράστο φυσικό πρόσωπο – ενεργειακό επιθεωρητή.3. Ο αριθμός
Μητρώου των Ενεργειακών Επιθεωρητώναναγράφεται υποχρεωτικά στις Άδειες ΕνεργειακώνΕπιθεωρητών, στα
Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης που εκδίδουν οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές, καθώςκαι στις εκθέσεις
επιθεώρησης λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού.4. Κάθε Ενεργειακός
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Επιθεωρητής κατά την εγγραφήτου στο Μητρώο, υποχρεούται να δηλώσει την επαγγελματική του έδρα.
5. Σε περίπτωση μεταβολής των αρχικά δηλωθέντων στοιχείων φυσικού ή νομικού προσώπου, εγγεγραμμένου στο
Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, αυτό υποχρεούται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών να δηλώσει τη μεταβολή
στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.), η οποία συστήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του νόμου
3818/2010

Αθήνα, 2010-10-06
<a href="http://el.dbpedia.org/page/Φίλιππος_Σαχινίδης">ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ</a>
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