
κ. Υπουργοί,   
 
Η παρούσα επιστολή είναι η τρίτη κατά σειρά που αποστέλλεται από το ΤΕΕ Πελοποννήσου 

τους τελευταίους μήνες και που αφορά στο μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών και στην έκδοση 
των ΠΕΑ.  

Όπως είχαμε έγκαιρα προ δύο μηνών προειδοποιήσει έληξε η χρονική διάρκεια ισχύος των 
αδειών των προσωρινών ενεργειακών επιθεωρητών την 30η Ιουνίου 2015. Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσμα το σημερινό μητρώο επιθεωρητών να αριθμεί ελάχιστα μέλη μιας και που η συμμετοχή 
των συναδέλφων στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι από ελάχιστη ως μηδενική. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε ότι στους νομούς της Περιφέρειας μας υπάρχουν σήμερα από κανένας έως και τρεις 
αδειούχοι ενεργειακοί επιθεωρητές. Είναι λοιπόν προφανές ότι δημιουργούνται τεράστια 
προβλήματα στη διαδικασία εκπόνησης ΠΕΑ. 

Με ανακούφιση ακούσαμε από τη προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου ότι σε κάποιο από τα 
προς ψήφιση νομοσχέδια θα προβλεπόταν η χρονική παράταση ισχύος των αδειών των 
ενεργειακών επιθεωρητών μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2016. Μετά την μεσολάβηση των πολιτικών 
εξελίξεων η παράταση δεν ψηφίστηκε ποτέ. Αντιλαμβανόμαστε ότι οι προτεραιότητες τη παρούσα 
χρονική στιγμή είναι άλλες. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι ζητήματα που δημιουργούν δυσλειτουργίες 
στην αγορά (υπενθυμίζεται ότι η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική στις αγοραπωλησίες ακινήτων και 
στην ρευματοδότηση νεοαναγειρόμενων οικοδομών) και ταυτόχρονα πλήττουν βάναυσα το ήδη 
συρρικνωμένο εισόδημα του ελεύθερου επαγγελματία μηχανικού που παλεύει για την επιβίωση του 
στις δύσκολες εποχές που διάγουμε, δεν θα πρέπει να επιλύονται άμεσα. 

 
Κατόπιν αυτών παρακαλούμε όπως δοθεί άμεσα παράταση της ισχύος του Μητρώου 

Ενεργειακών Επιθεωρητών ως έχει για ένα ακόμη έτος.  
Άλλωστε οι συνάδελφοι οι οποίοι σήμερα έχουν το δικαίωμα εκπόνησης ενεργειακών 

επιθεωρήσεων είναι πλήρως καταρτισμένοι αφού έχουν παρακολουθήσει τα απαιτούμενα σεμινάρια. 
 
Ταυτόχρονα, και παρότι κινδυνεύομε να καταντήσομε γραφικοί, σας επαναλαμβάνομε τα πάγια 

αιτήματα μας ως ΤΕΕ Πελοποννήσου:  
1. Επαναξιολόγηση των κριτηρίων εξέτασης και δημιουργία τράπεζας ενδεικτικών 
θεμάτων – ερωτημάτων.  
Θεωρούμε ότι οι εξετάσεις των Διπλωματούχων Μηχανικών θα πρέπει να επικεντρωθούν στην 
απόδειξη από μέρους του εξεταζόμενου της δυνατότητας της άρτιας εκπόνησης μιας ενεργειακής 
επιθεώρησης και όχι της θεωρητικής κατάρτισης αυτού, μιας και που μόνο οι συνάδελφοι 
Διπλωματούχοι Μηχανικοί διαθέτουν το θεωρητικό υπόβαθρο όπως αποδεικνύεται και από το 
γεγονός ότι έχουν το δικαίωμα εκπόνησης Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης.  
2. Υποχρεωτική αναγραφή των στοιχείων του ΠΕΑ. Άμεση τροποποίηση της απόφασης του 
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών με 
την οποία θα καθίσταται υποχρεωτική η αναγραφή των στοιχείων του ΠΕΑ, όπου αυτό 
απαιτείται, στα υποβαλλόμενα πληροφοριακά στοιχεία μίσθωσης ακίνητης περιουσίας. 
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