Π.Γ. 72/10 (ΦΔΚ 132 Α/5-8-2010) : πγθξφηεζε, δηνηθεηηθή - νξγαλσηηθή δνκή θαη ζηειέρσζε ηεο
Δηδηθήο Τπεξεζίαο Δπηζεσξεηψλ Δλέξγεηαο (Δ.Τ.ΔΠ.ΔΝ.).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
Έρνληαο ππφςε:
1. Σν άξζξν 6 ηνπ Ν. 3818/2010 «Πξνζηαζία δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο, ζχζηαζε
Δηδηθήο Γξακκαηείαο Δπηζεψξεζεο Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α΄ 17).
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά φξγαλα,
πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ. 63/2005 ΦΔΚ (Α΄ 98).
3. Σν Π.Γ. 185/2009 «Αλαζχζηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ζπγρψλεπζε ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κε ηα Τπνπξγεία Αλάπηπμεο θαη Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο
Πνιηηηθήο θαη κεηνλνκαζία ηνπ ζε «Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο», κεηαηξνπή
ηνπ Τπνπξγείνπ Μαθεδνλίαο - Θξάθεο ζε Γεληθή Γξακκαηεία Μαθεδνλίαο – Θξάθεο θαη ππαγσγή ζην
Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο» (ΦΔΚ Α΄ 213) θαη ηδίσο ην άξζξν 1.
4. Σν Π.Γ. 189/2009 «Καζνξηζκφο θαη αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Α΄ 221) θαη
ηδίσο ην άξζξν 6.
5. Σελ Οδεγία 2002/91/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2002
«Γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ» (OJ L1/4.1.2003).
6. Σν Ν. 3661/2008 «Μέηξα γηα ηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ησλ θηηξίσλ θαη άιιεο
δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α΄ 89), φπσο ηζρχεη.
7. Σελ κε αξηζκ. 2672/3-12-2009 απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ
«Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ Φίιηππνπ αρηλίδε» (ΦΔΚ Β΄ 2408).
8. Σν γεγνλφο φηη απφ ην παξφλ πξνθαιείηαη εηήζηα δαπάλε ζε βάξνο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ
χςνπο δχν εθαηνκκπξίσλ πεληαθνζίσλ ζαξάληα ρηιηάδσλ (2.540.000) ΔΤΡΩ πεξίπνπ, ε νπνία γηα ην
ηξέρνλ έηνο
πεξηνξίδεηαη ζε έλα εθαηνκκχξην ηεηξαθφζηεο δέθα ρηιηάδεο (1.410.000) ΔΤΡΩ θαη ζα βαξχλεη ηνλ εηδηθφ
θνξέα 31/110, νκάδεο ΚΑΔ 0200, 0800 θαη 1000 ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. Η αλσηέξσ δαπάλε δελ είλαη λέα, θαζφζνλ έρεη πξνζδηνξηζζεί θαηά ηελ επεμεξγαζία
ηνπ Ν. 3818/2010 (ζρεηηθή ε κε αξηζκφ 200/10/2009 έθζεζε ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο.
9. Σε ζεκαληηθή ζπκβνιή ησλ ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηνλ θηηξηαθφ
ηνκέα θαη ζπλεπαθφινπζα ζηελ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ ηεο ρψξαο θαη ηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο κεραληζκνχ ειέγρνπ γηα ηε δηαζθάιηζε πςειήο
πνηφηεηαο ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ θαη ηήξεζεο ζρεηηθνχ κεηξψνπ.
10. Σελ κε αξηζ. 132/2010 Γλσκνδφηεζε ηνπ Δ΄ Σκήκαηνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, κε πξφηαζε
ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο
θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ Φ. αρηλίδε, απνθαζίδνπκε:

Άπθπο 1

Οπιζμοί
Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο, νη αθφινπζνη φξνη έρνπλ ηελ εμήο έλλνηα:
1. Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε: Η δηαδηθαζία εθηίκεζεο ησλ πξαγκαηηθψλ θαηαλαιψζεσλ ελέξγεηαο, ησλ παξαγφλησλ πνπ ηηο επεξεάδνπλ, θαζψο θαη ησλ κεζφδσλ βειηίσζεο γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηνλ
θηηξηαθφ ηνκέα. Οη ελεξγεηαθέο επηζεσξήζεηο δηελεξγνχληαη απφ ηνπο ελεξγεηαθνχο επηζεσξεηέο ηεο
επφκελεο παξαγξάθνπ.
2. Δλεξγεηαθφο Δπηζεσξεηήο: Φπζηθφ πξφζσπν πνπ έρεη ηα πξνζφληα θαη θαηέρεη ζρεηηθή Άδεηα Δλεξγεηαθνχ Δπηζεσξεηή, πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγεί ελεξγεηαθέο επηζεσξήζεηο θηηξίσλ, ιεβήησλ/εγθαηαζηάζεσλ
ζέξκαλζεο θαη εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνχ.
3. Μεηξψν Δλεξγεηαθψλ Δπηζεσξεηψλ: Η θαηάζηαζε ησλ εγγεγξακκέλσλ Δλεξγεηαθψλ Δπηζεσξεηψλ, νη
νπνίνη θαηέρνπλ Άδεηα Δλεξγεηαθνχ Δπηζεσξεηή, ε νπνία ηεξείηαη ζηε Γεληθή Δπηζεψξεζε ηεο Δηδηθήο
Τπεξεζίαο Δπηζεσξεηψλ Δλέξγεηαο (Δ.Τ.ΔΠ.ΔΝ.) ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο
Αιιαγήο (ΤΠΔΚΑ), ππφ ηε κνξθή ειεθηξνληθήο βάζεο δεδνκέλσλ.
4. Αξρείν Δπηζεψξεζεο Κηηξίσλ: Η θαηάζηαζε ζηελ νπνία ηεξνχληαη: (α) ηα Πηζηνπνηεηηθά Δλεξγεηαθήο
Απφδνζεο Κηηξίσλ θαη ηα αληίζηνηρα έληππα ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο ηνπο, (β) νη εθζέζεηο επηζεψξεζεο
ιεβήησλ/εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο θαη (γ) νη εθζέζεηο επηζεψξεζεο εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνχ θαη ε
νπνία θαηάζηαζε ηεξείηαη ζηε Γεληθή Δπηζεψξεζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Δπηζεσξεηψλ Δλέξγεηαο
(Δ.Τ.ΔΠ.ΔΝ.) ηνπ ΤΠΔΚΑ, ππφ ηε κνξθή ειεθηξνληθήο βάζεο δεδνκέλσλ.
5. Δπηζεσξεηήο Δλέξγεηαο: Τπάιιεινο ηεο Δ.Τ.ΔΠ.ΔΝ. πνπ έρεη ηα πξνζφληα πνπ νξίδνληαη κε ην παξφλ
θαη αξκνδηφηεηα ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ ζε θηίξηα φισλ ησλ θαηεγνξηψλ θαη ρξήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα
δηαπηζηψζεη ηελ νξζή εθαξκνγή ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, ηελ ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ δηαδηθαζηψλ
ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ θηηξίσλ, ιεβήησλ / εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο θαη εγθαηαζηάζεσλ
θιηκαηηζκνχ, θαζψο θαη ηελ νξζφηεηα ησλ Πηζηνπνηεηηθψλ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο.
Άπθπο 2
ςγκπόηηζη, διοικηηική - οπγανωηική δομή ηηρ Ειδικήρ Τπηπεζίαρ Επιθεωπηηών Ενέπγειαρ
(Ε.Τ.ΕΠ.ΕΝ.)
1. Η Δ.Τ.ΔΠ.ΔΝ., ε νπνία ππάγεηαη ζηελ Δηδηθή Γξακκαηεία Δπηζεψξεζεο Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο
ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (Τ.Π.Δ.Κ.Α.) ζπγθξνηείηαη απφ:
(α) ηε Γεληθή Δπηζεψξεζε, πνπ έρεη έδξα ζηελ Αζήλα θαη
(β) δηνηθεηηθνχο Σνκείο, γεσγξαθηθά θαηαλεκεκέλνπο, κε έδξεο ζηηο αληίζηνηρεο Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο
θαη κε ρσξηθή αξκνδηφηεηα ζηηο πεξηνρέο επνπηείαο ησλ αληίζηνηρσλ Πεξηθεξεηψλ, πνπ ππάγνληαη ζηε
Γεληθή Δπηζεψξεζε. Καηά πξνηεξαηφηεηα ζπγθξνηνχληαη δχν δηαθξηηνί Σνκείο, σο εμήο:
(η) Σνκέαο Ννηίνπ Διιάδαο κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ρσξηθή αξκνδηφηεηα ζηηο Πεξηθέξεηεο Αηηηθήο, ηεξεάο
Διιάδαο, Γπηηθήο Διιάδαο, Πεινπνλλήζνπ, Ινλίσλ Νήζσλ, Ννηίνπ Αηγαίνπ, Κξήηεο θαη
(ηη) Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδαο κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε θαη ρσξηθή αξκνδηφηεηα ζηηο Πεξηθέξεηεο Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο, Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Θεζζαιίαο, Ηπείξνπ θαη Βνξείνπ
Αηγαίνπ.
2. Η Γεληθή Δπηζεψξεζε ειέγρεη, παξαθνινπζεί θαη ζπληνλίδεη ην έξγν ησλ Σνκέσλ ηεο Δ.Τ.ΔΠ.ΔΝ.,

δηαηεξεί, ειέγρεη θαη δηαρεηξίδεηαη ην Μεηξψν Δλεξγεηαθψλ Δπηζεσξεηψλ θαη ην Αξρείν Δπηζεψξεζεο
Κηηξίσλ θαη επεμεξγάδεηαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηνλ έιεγρν ησλ εθδνζέλησλ Πηζηνπνηεηηθψλ Δλεξγεηαθήο
Απφδνζεο θηηξίσλ, ησλ εθζέζεσλ ησλ επηζεσξήζεσλ ιεβήησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο θαη
εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνχ, ζχκθσλα κε ην ζεκείν γ. ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λφκνπ
3881/2010, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ δηελεξγεζέλησλ ειέγρσλ ηεο Δ.Τ.ΔΠ.ΔΝ. Η Γεληθή
Δπηζεψξεζε κπνξεί λα αλαζέηεη κειέηεο, έξεπλεο, ειέγρνπο θαη ινηπέο εηδηθέο εξγαζίεο γηα ηελ
ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο Δ.Τ.ΔΠ.ΔΝ. ζην ΚΑΠΔ, Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα θαη ζε ινηπνχο
εξεπλεηηθνχο θνξείο θαη νξγαληζκνχο ηνπ Γεκφζηνπ θαη επξχηεξνπ Γεκφζηνπ ηνκέα. Η Γεληθή
Δπηζεψξεζε εηζεγείηαη αξκνδίσο ηπρφλ λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, γηα ηελ επίιπζε δηαδηθαζηηθψλ θαη άιισλ
ζεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ λ 3661/2008 θαη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ.
3. Οη Σνκείο παξαθνινπζνχλ θαη ειέγρνπλ ην έξγν ησλ επηζεσξεηψλ θηηξίσλ, ιεβήησλ θαη
εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνχ, ηε δηαδηθαζία έθδνζεο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ Πηζηνπνηεηηθψλ Δλεξγεηαθήο
Απφδνζεο Κηηξίσλ, θαζψο θαη ησλ επηζεσξήζεσλ ιεβήησλ/εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο θαη εγθαηαζηάζεσλ
θιηκαηηζκνχ. Οη Σνκείο ζπγθξνηνχλ ηα Κιηκάθηα Δπηζεσξεηψλ Δλέξγεηαο θαη ηεξνχλ ην αξρείν Δθζέζεσλ
Διέγρνπ, αζθνχλ δε ηα θαζήθνληά ηνπο εληφο ηεο εδαθηθήο πεξηνρήο αξκνδηφηεηάο ηνπο.
4. Σεο Δ.Τ.ΔΠ.ΔΝ. θαη ησλ Σνκέσλ απηήο πξνΐζηαηαη Γεληθφο Δπηζεσξεηήο, κφληκνο δεκφζηνο ππάιιεινο,
κε πεληαεηή ζεηεία, ε νπνία κπνξεί λα παξαηαζεί ή αλαλεσζεί, αλάινγα κε ηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο. Η
ηνπνζέηεζή ηνπ γίλεηαη κε απφθαζε Τπνπξγνχ ΠΔΚΑ, θαηφπηλ αλνηθηήο πξφζθιεζεο εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο θαη κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα Δπηζεψξεζεο Πεξηβάιινληνο θαη
Δλέξγεηαο. Η πξφζθιεζε δεκνζηνπνηείηαη κέζσ δηαδηθηχνπ θαη αλαθέξεη ηνπιάρηζηνλ ηα εηδηθφηεξα
πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην παξφλ, ηνλ ηξφπν ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ θαη
ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά, θαζψο θαη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ηνπο, ε νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη
ηηο δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ αλαθνίλσζε ηεο πξφζθιεζεο. Οη απνδνρέο ηνπ Γεληθνχ
Δπηζεσξεηή θαζνξίδνληαη ζην χςνο ησλ απνδνρψλ πνπ πξνβιέπνληαη θάζε θνξά γηα Πξντζηάκελν Γεληθήο
Γηεχζπλζεο Τπνπξγείνπ, ν δε ρξφλνο ηεο ζεηείαο ηνπ ζεσξείηαη σο ρξφλνο άζθεζεο θαζεθφλησλ
Πξντζηακέλνπ Γηεχζπλζεο.
5. Σσλ Σνκέσλ ηεο Δ.Τ.ΔΠ.ΔΝ. πξνΐζηαληαη Σνκεάξρεο Δπηζεσξεηέο κφληκνη δεκφζηνη ππάιιεινη, κε
πεληαεηή ζεηεία, ε νπνία κπνξεί λα παξαηαζεί ή αλαλεσζεί, αλάινγα κε ηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο θαη
ηνπνζεηνχληαη κε απφθαζε Τπνπξγνχ ΠΔΚΑ, θαηφπηλ αλνηθηήο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη
κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα Δπηζεψξεζεο Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο. Η πξφζθιεζε
δεκνζηνπνηείηαη κέζσ δηαδηθηχνπ θαη αλαθέξεη ηνπιάρηζηνλ ηα εηδηθφηεξα πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην παξφλ, ηνλ ηξφπν ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ θαη ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά,
θαζψο θαη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ηνπο, ε νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο δεθαπέληε (15)
εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ αλαθνίλσζε ηεο πξφζθιεζεο. Οη απνδνρέο ησλ Σνκεαξρψλ Δπηζεσξεηψλ
θαζνξίδνληαη ζην χςνο ησλ απνδνρψλ πνπ πξνβιέπνληαη θάζε θνξά γηα Πξντζηάκελν Γηεχζπλζεο
Τπνπξγείνπ, ν δε ρξφλνο ηεο ζεηείαο ηνπο ζεσξείηαη σο ρξφλνο άζθεζεο θαζεθφλησλ Πξντζηακέλνπ
Γηεχζπλζεο.
6. Η Δ.Τ.ΔΠ.ΔΝ. ζηειερψλεηαη:
α) κε κνλίκνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο, κεηά απφ δηνξηζκφ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2190/1994
(Α΄ 28), φπσο ηζρχεη, ή κε κεηάηαμε απφ ην Γεκφζην ή λ.π.δ.δ. ή κε κεηαθίλεζε, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ λ. 3528/2007 (Α΄ 26), φπσο ηζρχεη,
β) κε ππαιιήινπο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, κεηά απφ κεηάηαμε απφ ην
Γεκφζην ή λ.π.δ.δ. ή κεηαθίλεζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 410/1988 (Α΄ 191), φπσο ηζρχεη.
Δπίζεο, νη ζέζεηο ηεο Δ.Τ.ΔΠ.ΔΝ. κπνξεί λα θαιχπηνληαη:
α) κε κνλίκνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο ή ππαιιήινπο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ
ρξφλνπ, κεηά απφ απφζπαζε απφ ην Γεκφζην ή λ.π.δ.δ., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3528/2007 θαη

ηνπ πδ 410/1988, φπσο ηζρχνπλ,
β) κε ππαιιήινπο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, κεηά απφ απφζπαζε απφ ηνλ
επξχηεξν δεκφζην ηνκέα,
γ) κε ππαιιήινπο κε ηδηφηεηα Δηδηθνχ Δπηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ.
Οη απνζπάζεηο πξνζσπηθνχ, φισλ ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ, ζηελ Δ.Τ.ΔΠ.ΔΝ. γίλνληαη κεηά απφ
αλνηθηή πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, ε νπνία δεκνζηνπνηείηαη κέζσ δηαδηθηχνπ θαη αλαθέξεη
ηνπιάρηζηνλ ηα εηδηθφηεξα πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην παξφλ, ηνλ ηξφπν
ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ θαη ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά, θαζψο θαη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ηνπο, ε
νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ αλαθνίλσζε ηεο
πξφζθιεζεο. Γηα ηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζπγθξνηείηαη, κε απφθαζε ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα
Δπηζεψξεζεο Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, ηξηκειήο επηηξνπή απνηεινχκελε απφ ππαιιήινπο ηνπ
Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, ε νπνία εηζεγείηαη ζρεηηθά.
Οη ππάιιεινη πνπ απνζπψληαη, ηνπνζεηνχληαη ζηελ Δ.Τ.ΔΠ.ΔΝ. κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΚΑ, γηα δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ, ην νπνίν κπνξεί λα παξαηείλεηαη ή αλαλεψλεηαη, αλάινγα κε ηηο ππεξεζηαθέο
αλάγθεο, κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Τπνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΚΑ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Δηδηθνχ
Γξακκαηέα Δπηζεψξεζεο Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο.
7. Η δηαρείξηζε ησλ δηνηθεηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ ηεο Δ.Τ.ΔΠ.ΔΝ. αλαηίζεηαη ζηηο αξκφδηεο
ππεξεζίεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δλέξγεηαο θαη
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο.
8. Όζνη εθ ησλ ππαιιήισλ ηεο Δ.Τ.ΔΠ.ΔΝ. είλαη Γηπισκαηνχρνη Μεραληθνί ή Πηπρηνχρνη Μεραληθνί
Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο, νξίδνληαη σο Δπηζεσξεηέο Δλέξγεηαο, αθνχ παξαθνινπζήζνπλ εθπαηδεπηηθφ
πξφγξακκα επί ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Καλνληζκνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Κηηξίσλ (ΚΔΝΑΚ) θαη επί ηεο
δηαδηθαζίαο ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ, κε επζχλε ηεο Γεληθήο Δπηζεψξεζεο ηεο Δ.Τ.ΔΠ.ΔΝ.
9. Οη Δπηζεσξεηέο Δλέξγεηαο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δελ εληάζζνληαη ζην Μεηξψν Δλεξγεηαθψλ
Δπηζεσξεηψλ θαη δελ κπνξνχλ λα δηελεξγνχλ ηδησηηθά ελεξγεηαθέο επηζεσξήζεηο θαη λα εθδίδνπλ
Πηζηνπνηεηηθά Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο.
10. Οη απνδνρέο ησλ Δπηζεσξεηψλ Δλέξγεηαο θαζνξίδνληαη ζην χςνο ησλ απνδνρψλ πνπ πξνβιέπνληαη
θάζε θνξά γηα ζέζεηο Πξντζηακέλνπ Σκήκαηνο Τπνπξγείνπ, ν δε ρξφλνο ηεο ζεηείαο ηνπο ζεσξείηαη σο
ρξφλνο άζθεζεο θαζεθφλησλ Πξντζηακέλνπ Σκήκαηνο.
Άπθπο 3
ηελέσωζη ηηρ Ειδικήρ Τπηπεζίαρ Επιθεωπηηών Ενέπγειαρ (Ε.Τ.ΕΠ.ΕΝ.)
1. Οη ζέζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δ.Τ.ΔΠ.ΔΝ είλαη νγδφληα (80) θαη θαηαλέκνληαη ζηε Γεληθή Δπηζεψξεζε
θαη ζηνπο Σνκείο ηεο Δ.Τ.ΔΠ.ΔΝ. σο εμήο:
1.1. Γεληθή Δπηζεψξεζε:
Γέθα πέληε (15) ζέζεηο πνπ θαηαλέκνληαη σο εμήο: α) Μία (1) ζέζε Γεληθνχ Δπηζεσξεηή, Σαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ, ηνπ θιάδνπ ΠΔ Μεραληθψλ, κε Α΄ βαζκφ θαη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ή εξγαζηαθή εκπεηξία ζε
ζέκαηα δηαρείξηζεο ηεο ελέξγεηαο (ζέξκαλζε, ςχμε, θιηκαηηζκφο), ζην ζρεδηαζκφ θηηξίσλ, ζε ζέκαηα Η/Μ
εγθαηαζηάζεσλ, ζηελ νηθνδνκηθή θαη ελ γέλεη ζε δεηήκαηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηα θηίξηα, ειέγρσλ
ελεξγεηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ, κε εμαεηή ζεηεία ζε ζέζε
πξντζηακέλνπ ηνπιάρηζηνλ ηκήκαηνο.

β) Γεθαηέζζεξηο (14) ζέζεηο ππαιιήισλ, σο εμήο:
(η) Έμη (6) ζέζεηο ππαιιήισλ Δηδηθνχ Δπηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ, φπσο νξίδνληαη ζην Π.Γ. 50/2001 (ΦΔΚ
39/Α’), κε ηηο παξαθάησ εηδηθφηεηεο:
- Μία (1) ζέζε Αξρηηέθηνλα Μεραληθνχ κε επηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε ζην βηνθιηκαηηθφ – ελεξγεηαθφ
ζρεδηαζκφ.
- Γχν (2) ζέζεηο Φπζηθψλ ή Μαζεκαηηθψλ κε επηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε ζε ζέκαηα πιεξνθνξηθήο,
δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ, δνκηθήο θπζηθήο θ.α.
- Μία (1) ζέζε Οηθνλνκνιφγνπ κε επηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε ζε ζέκαηα θηεκαηαγνξάο.
- Μία (1) ζέζε πηπρηνχρνπ Ννκηθνχ εμεηδηθεπκέλνπ ζε ζέκαηα θηεκαηαγνξάο.
- Μία (1) ζέζε πηπρηνχρνπ Ννκηθψλ, Γηνηθεηηθψλ ή Οηθνλνκηθψλ ζπνπδψλ κε επηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε ζε
ζέκαηα πιεξνθνξηθήο θαη επεμεξγαζίαο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ.
(ηη) Οθηψ (8) ζέζεηο ππαιιήισλ Σαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ, κε ηηο παξαθάησ εηδηθφηεηεο :
- Σξεηο (3) ζέζεηο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Μεραληθψλ.
- Μία (1) ζέζε ηνπ θιάδνπ ΣΔ Μεραληθψλ.
- Μία (1) ζέζε ηνπ θιάδνπ ΠΔ Πιεξνθνξηθήο.
- Σξεηο (3) ζέζεηο ηνπ θιάδνπ ΓΔ Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ,
ή ππάιιεινη πνπ δηαζέηνπλ ηα πξνζφληα ησλ νηθείσλ θιάδσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.
50/2001.
1.2. Σνκείο Δ.Τ.ΔΠ.ΔΝ.
Δμήληα πέληε (65) ζέζεηο, νη νπνίεο θαηαλέκνληαη αξρηθά ζηνπο δχν Σνκείο ηεο Δ.Τ.ΔΠ.ΔΝ., κε απφθαζε
ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή, εθ ησλ νπνίσλ:
α) Γχν (2) ζέζεηο Σνκεαξρψλ, Σαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ, ηνπ θιάδνπ ΠΔ Μεραληθψλ, κε Α΄ βαζκφ θαη
κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ή εξγαζηαθή εκπεηξία ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ηεο ελέξγεηαο (ζέξκαλζε, ςχμε,
θιηκαηηζκφο), ζην ζρεδηαζκφ θηηξίσλ, ζε ζέκαηα Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ, ζηελ νηθνδνκηθή, θαη ελ γέλεη ζε
δεηήκαηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηα θηίξηα, ειέγρσλ ελεξγεηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη
ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ, κε ηξηεηή ζεηεία ζε ζέζε πξντζηακέλνπ ηνπιάρηζηνλ ηκήκαηνο.
β) εμήληα ηξεηο (63) ζέζεηο ππαιιήισλ ησλ Σνκέσλ ηεο Δ.Τ.ΔΠ.ΔΝ. σο εμήο:
(η) Γεθαέμη (16) ζέζεηο ππαιιήισλ Δηδηθνχ Δπηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ, φπσο νξίδνληαη ζην Π.Γ. 50/2001
(ΦΔΚ 39/Α΄) κε ηηο παξαθάησ εηδηθφηεηεο:
- Οθηψ (8) ζέζεηο Αξρηηεθηφλσλ – Μεραληθψλ κε επηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε ζην βηνθιηκαηηθφ – ελεξγεηαθφ
ζρεδηαζκφ.
- Γχν (2) ζέζεηο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ κε επηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε ζηελ νηθνδνκηθή θαη δνκηθή θπζηθή.

- Γχν (2) ζέζεηο Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ κε επηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ηεο
ελέξγεηαο (ζέξκαλζε, ςχμε, θιηκαηηζκφο), Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ θαη ελ γέλεη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηα
θηίξηα θαη ειέγρσλ ελεξγεηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ.
- Γχν (2) ζέζεηο πηπρηνχρσλ Ννκηθψλ εμεηδηθεπκέλσλ ζε ζέκαηα θηεκαηαγνξάο.
- Γχν (2) ζέζεηο πηπρηνχρσλ Ννκηθψλ, Γηνηθεηηθψλ ή Οηθνλνκηθψλ ζπνπδψλ κε επηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε
ζε ζέκαηα πιεξνθνξηθήο.
(ηη) αξάληα επηά (47) ζέζεηο ππαιιήισλ Σαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ, κε ηηο παξαθάησ εηδηθφηεηεο:
- Σξηάληα ηξεηο (33) ζέζεηο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Μεραληθψλ.
- Οθηψ (8) ζέζεηο ηνπ θιάδνπ ΣΔ Μεραληθψλ.
- Γχν (2) ζέζεηο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Πιεξνθνξηθήο.
- Σέζζεξηο (4) ζέζεηο ηνπ θιάδνπ ΓΔ Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ,
ή ππάιιεινη πνπ δηαζέηνπλ ηα πξνζφληα ησλ νηθείσλ θιάδσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.
50/2001.
Άπθπο 4
Διενέπγεια Ελέγσων από ηην Ειδική Τπηπεζία Επιθεωπηηών Ενέπγειαρ (Ε.Τ.ΕΠ.ΕΝ.)
1. Οη σο άλσ έιεγρνη δηελεξγνχληαη απηεπάγγειηα, δεηγκαηνιεπηηθά θαη ηπραία ή θαηφπηλ θαηαγγειηψλ
πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δ.Τ.ΔΠ.ΔΝ. ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα δηελεξγεζεηζψλ ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ
ή/θαη γηα ηελ αμηνπηζηία θαη νξζφηεηα εθδνζέλησλ Πηζηνπνηεηηθψλ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο ή θαηφπηλ
ζηνηρείσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ έιεγρν θαη επεμεξγαζία ηνπ Αξρείνπ Δπηζεψξεζεο Κηηξίσλ ή θαηφπηλ
εληνιήο ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΚΑ.
2. Οη Δπηζεσξεηέο Δλέξγεηαο δηελεξγνχλ ηνπο ειέγρνπο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ ζε θάζε δεκφζην ή
ηδησηηθφ θηίξην ή/θαη θηηξηαθφ ή νηθηζηηθφ έξγν, κε επηηφπνπ απηνςία, ειέγρνπο θαη κεηξήζεηο, θαζψο θαη
ζπιινγή θάζε ρξήζηκνπ γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ ζηνηρείνπ. Σνχην ηζρχεη αλεμάξηεηα απφ ηελ ηπρφλ
αξκνδηφηεηα άιιεο αξρήο λα πξνβαίλεη ζε αλάινγν έιεγρν.
3. Μεηά απφ θάζε έιεγρν ζπληάζζεηαη απφ ην Κιηκάθην Δπηζεσξεηψλ, πνπ δηελήξγεζαλ ηνλ έιεγρν, Έθζεζε Διέγρνπ. ε πεξίπησζε φπνπ δηαπηζηψλνληαη ηπρφλ απνθιίζεηο απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ
αλαγξάθνληαη ζην εθδνζέλ Πηζηνπνηεηηθφ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο ηνπ Κηηξίνπ ή/θαη ζηελ έθζεζε
επηζεψξεζεο ηνπ ιέβεηα ή/ θαη ηεο εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο ή/θαη ηεο εγθαηάζηαζεο θιηκαηηζκνχ, ε
ζρεηηθή Έθζεζε Διέγρνπ, επηδίδεηαη κε ζπζηεκέλε πξφζθιεζε ζηνλ ειεγρφκελν Δλεξγεηαθφ Δπηζεσξεηή,
ν νπνίνο θαιείηαη ζε αθξφαζε εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο πξφζθιεζεο, ψζηε λα
θαηαζέζεη εγγξάθσο ή/θαη πξνθνξηθά ηηο εμεγήζεηο ηνπ θαη λα πξνζθνκίζεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα λα
ηεθκεξηψζεη ηελ νξζφηεηα ηεο επηζεψξεζεο πνπ δηελήξγεζε. Έπεηηα απφ ηελ αθξφαζε ή ηελ άπξαθηε
πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ηεο, ην Κιηκάθην Δπηζεσξεηψλ ζπληάζζεη αηηηνινγεκέλε Πξάμε Βεβαίσζεο ή κε
ηεο Παξάβαζεο, ηελ νπνία ππνγξάθεη ν Γεληθφο Δπηζεσξεηήο.

Άπθπο 5

Επιβολή Κςπώζεων
1. Με βάζε ηελ Πξάμε Βεβαίσζεο Παξάβαζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, ε Δ.Τ.ΔΠ.ΔΝ. εηζεγείηαη ηελ
επηβνιή δηνηθεηηθψλ θαη ινηπψλ θπξψζεσλ ή/θαη ρξεκαηηθψλ πξνζηίκσλ, πνπ επηβάιινληαη κε απφθαζε
ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΚΑ, ιακβάλνληαο ππφςε ην είδνο θαη ηε ζπρλφηεηα ηεο/ησλ παξαβάζεσλ, σο εμήο:
(α) θαηαβνιή ρξεκαηηθνχ πξνζηίκνπ χςνπο απφ πεληαθφζηα (500) έσο είθνζη ρηιηάδεο (20.000) επξψ,
(β) απνθιεηζκφο ηνπ Δλεξγεηαθνχ Δπηζεσξεηή απφ ηε δηελέξγεηα ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ γηα πεξίνδν
απφ έλα (1) έσο θαη ηξία (3) έηε,
(γ) νξηζηηθή δηαγξαθή ηνπ Δλεξγεηαθνχ Δπηζεσξεηή απφ ην Μεηξψν Δλεξγεηαθψλ Δπηζεσξεηψλ.
Σν ρξεκαηηθφ πξφζηηκν κπνξεί λα επηβάιιεηαη σο ζπκπιεξσκαηηθή πνηλή, ζσξεπηηθά κε ηηο θπξψζεηο ησλ
πεξηπηψζεσλ (β) θαη (γ).
Κάζε επηβιεζείζα θχξσζε θαηαγξάθεηαη ζην Μεηξψν Δλεξγεηαθψλ Δπηζεσξεηψλ, ηα δε επηβαιιφκελα
ρξεκαηηθά πξφζηηκα βεβαηψλνληαη θαη εηζπξάηηνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ.
2. Καηά ησλ θπξψζεσλ πνπ επηβάιινληαη κε ην παξφλ άξζξν, επηηξέπεηαη ε άζθεζε ελδηθνθαλνχο
πξνζθπγήο ελψπηνλ ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΚΑ εληφο πξνζεζκίαο ζαξάληα (40) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε
ζηνλ ελδηαθεξφκελν ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ν. 2690/1999 (ΦΔΚ Α’
45).
Άπθπο 6
Έναπξη ιζσύορ
1. Η ηζρχο ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
2. ηελ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο αλαζέηνπκε ηε δεκνζίεπζε θαη
εθηέιεζε ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο.
Λεπθάδα, 31 Ινπιίνπ 2010

