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ΘΕΜΑ: Σχέδιο ΠΔ για « ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΛΕΒΗΤΩΝ &
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ»
Αξιότιμη κα Μπιρμπίλη
σε ότι αφορά το ως άνω σχέδιο ΠΔ, το οποίο είχε αναρτηθεί και στο διαδίκτυο για διαβούλευση,
θα θέλαμε να επισημάνουμε τα κάτωθι:
1. Σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού 2002/91/ΕΚ, και όπως αυτός ενσωματώθηκε στην
ελληνική νομοθεσία με τον νόμο 3661/2008, προβλέπεται η διεξαγωγή της πιστοποίησης των
κτιρίων και η επιθεώρηση των λεβήτων και συστημάτων κλιματισμού να διεξάγεται με
ανεξάρτητο τρόπο. Παραθέτουμε κατωτέρω το άρθρο 10 του κανονισμού στην ελληνική και
αγγλική του απόδοση για καλύτερη κατανόηση των συμφραζομένων.
Article 10
Independent experts
Member States shall ensure that the certification of buildings, the drafting of the accompanying
recommendations and the inspection of boilers and air-conditioning systems are carried out in an
independent manner by qualified and/or accredited experts, whether operating as sole traders or
employed by public or private enterprise bodies.
Άρθρο 10
Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η πιστοποίηση των κτιρίων, η σύνταξη των συνοδευτικών
συστάσεων και η επιθεώρηση των λεβήτων και συστημάτων (κλιματισμού) να διεξάγονται με
ανεξάρτητο τρόπο από ειδικευμένους ή/και διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες, είτε αυτοί είναι
ελεύθεροι επαγγελματίες είτε υπάλληλοι δημόσιων ή ιδιωτικών οργανισμών.
Με την ανάθεση ουσιαστικά της επιλογής και εκπαίδευσης των επιθεωρητών στο ΤΕΕ πιστεύουμε
ότι η προϋπόθεση της ανεξαρτησίας αίρεται, όταν ο φορέας ο κατ’ εξοχήν προσανατολισμένος
στις κατασκευές επιλέγει, εκπαιδεύει τους ενεργειακούς επιθεωρητές βάσει δικού του
εκπαιδευτικού προγράμματος όπως περιγράφεται στο άρθρο 7 του σχεδίου ΠΔ, αλλά και
εισηγείται την κατάρτιση του μητρώου στην Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. του ΥΠΕΚΑ. Δεν μπορούμε να
κατανοήσουμε πώς θα γίνει δυνατή η τήρηση της διαφάνειας στην επιλογή των επιθεωρητών, όταν
οι ελεγχόμενοι καλούνται να επιλέξουν τους ελεγκτές.

2. Ενώ το ως άνω άρθρο 10 αναφέρεται σε ειδικευμένους ή/και διαπιστευμένους
εμπειρογνώμονες, ο νόμος 3661 στο άρθρο 9 κάνει σαφή αναφορά σε διαπιστευμένους
ενεργειακούς επιθεωρητές. Επειδή η πιστοποίηση προσώπων είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο τι
προτίθεται να κάνει το υπουργείο για να ανταποκριθεί στα αναγραφόμενα στον νόμο;
3. Θεωρούμε έξω από κάθε αρχή ισοτιμίας την ανάθεση αυτού του έργου μόνο σε μηχανικούς
(ΑΕΙ και ΤΕΙ). Πιστεύουμε ότι σε αυτή την δραστηριότητα έχουν λόγο όλοι εκείνοι που σε
προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο τεκμαίρουν τις κατάλληλες γι’ αυτό γνώσεις.
Βάσει των ανωτέρω παρατεθέντων θα θέλαμε να προτείνουμε τα εξής:
1. Να δημιουργηθεί στην Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. του ΥΠΕΚΑ επιτροπή από πανεπιστημιακούς ΑΕΙ και
στελέχη της αγοράς, που θα καταρτίσει το πρόγραμμα της εκπαίδευσης των ενεργειακών
επιθεωρητών, θα επιβλέπει την εκπαίδευση και επιλογή τους, και θα εισηγείται την κατάρτιση του
μητρώου. Η όλη διαδικασία επομένως θα βρίσκεται υπό τον άμεσο έλεγχο του ΥΠΕΚΑ, και έτσι
θα εξασφαλίζεται η αμεροληψία από την αρχή.
2. Να ανοίξει η συμμετοχή στο σώμα των ενεργειακών επιθεωρητών σε όλους εκείνους που σε
προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο τεκμαίρουν τις κατάλληλες γι’ αυτό γνώσεις. Αυτό μπορεί
εύκολα να διαπιστωθεί όχι μόνο από τα βιογραφικά τους, αλλά και από την συμμετοχή τους σε
εξετάσεις επιλογής οι οποίες μπορούν να προηγηθούν της εκπαίδευσης, και οι οποίες θα
διασφαλίζουν το ελάχιστο των γνώσεων που απαιτείται από τους αιτούντες για να συμμετέχουν
στο σεμινάριο των ενεργειακών επιθεωρητών. Ας μην ξεχνάμε ότι και μεταξύ των αποφοίτων
πολυτεχνικών σχολών υπάρχουν ειδικότητες που κατά την άποψή μας δεν τεκμαίρουν κατάλληλες
γνώσεις (π.χ. μεταλλειολόγοι μηχανικοί), άρα οι εξετάσεις επιλογής θα λύσουν το θέμα της
αμεροληψίας και της δίκαιας μεταχείρισης όλων, και θα αποφευχθούν οι δυσαρέσκειες και οι
γκρίνιες.
Αξιότιμη κα Μπιρμπίλη
πιστεύουμε ότι οι προτάσεις τις οποίες καταθέτουμε είναι μακριά από κάθε κλαδική ή άλλου
είδους διεκδίκηση, και προς την κατεύθυνση της διευκόλυνσης του έργου του υπουργείου σας, του
οποίου την ίδρυση όλη η επιστημονική κοινότητα περίμενε με ανυπομονησία, αλλά τα πράγματα
δείχνουν ότι πιθανόν κινδυνεύει να μετατραπεί σε παράρτημα του ΤΕΕ, όπως ήταν επί σειρά ετών
το ΥΠΕΧΩΔΕ. Είναι στο χέρι σας να αποδείξετε ότι όλοι οι επιστήμονες έχουν την θέση που τους
αρμόζει στο ευρύ πεδίο που λέγεται περιβάλλον, και να θέσετε τις σωστές βάσεις για την
λειτουργία του νεοσυσταθέντος ΥΠΕΚΑ, και την εδραίωσή του στην κοινωνία σαν ένας φορέας
πραγματικής προστασίας του περιβάλλοντος, και όχι σαν ένα πεδίο κλαδικών διεκδικήσεων.
Παραμένοντας στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση, διατελούμε μετά τιμής
εκ μέρους της Δ.Ε. του Π.Τ Αττικής και Κυκλάδων
Ο Πρόεδρος
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