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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

κατάσταση επιτυχόντων, ακριβές αντίγραφο της οποίας
αποστέλλεται στην Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ., καθώς και Πιστοποιητικό
Επιτυχούς Εξέτασης για κάθε υποψήφιο.
Άρθρο 10 − Αμοιβές Ενεργειακών Επιθεωρητών
1. Καθορίζεται σύστημα ελάχιστων νόμιμων αμοιβών
των Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων για τη διενέρ−
γεια ενεργειακών επιθεωρήσεων σε κτίρια, ως εξής:
α) Για κτίρια ή τμήματα κτιρίων όλων των χρήσεων
εκτός της κατοικίας:
− έως 1000 τ.μ., η αμοιβή καθορίζεται σε 2,5 ευρώ
ανά τ.μ. επιφανείας του κτιρίου και δεν μπορεί να είναι
μικρότερη από 300 ευρώ.
− άνω των 1000 τ.μ., η αμοιβή καθορίζεται σε 2,5 ευρώ
ανά τ.μ. επιφανείας του κτιρίου, για τα πρώτα 1000 τ.μ.
και για τα υπολειπόμενα τετραγωνικά μέτρα η αμοιβή
καθορίζεται σε 1,5 ευρώ ανά τ.μ.
β) Για κτίρια ή τμήματα κτιρίων (οριζόντιες ή κάθετες
ιδιοκτησίες) με χρήση κατοικίας:
− για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών, όταν η επιθεώρηση
αφορά στο σύνολο του κτιρίου η αμοιβή καθορίζεται σε
1,0 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας του κτιρίου και δεν μπορεί
να είναι μικρότερη από 200 ευρώ.
− για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών, όταν η επιθεώρηση
αφορά σε τμήμα κτιρίου (ξεχωριστή ιδιοκτησία) η αμοιβή
καθορίζεται σε 2,0 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας του κτιρίου
και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 150 ευρώ.
− για μονοκατοικία η αμοιβή καθορίζεται σε 1,5 ευρώ
ανά τ.μ. επιφανείας του κτιρίου και δεν μπορεί να είναι
μικρότερη από 200 ευρώ.
2. Καθορίζεται σύστημα ελάχιστων νόμιμων αμοιβών
των Ενεργειακών Επιθεωρητών λεβήτων και εγκατα−
στάσεων θέρμανσης και των Ενεργειακών Επιθεωρητών
εγκαταστάσεων κλιματισμού, για τη διενέργεια αντί−
στοιχων ενεργειακών επιθεωρήσεων, ως εξής:
α) Κόστος επιθεωρήσεων λεβήτων και εγκαταστάσεων
θέρμανσης
Συνολική θερμική ισχύς
(kW)

Κόστος επιθεώρησης
(ευρώ)

20 − 100

150

>100

250

Εγκαταστάσεις θέρμαν−
σης ισχύος >20 kW και
παλαιότερες των 15 ετών

20% προσαύξηση ανά
κατηγορία

β) Κόστος επιθεωρήσεων εγκαταστάσεων κλιματι−
σμού
Συνολική Ψυκτική Ισχύς
(kW)

Κόστος επιθεώρησης
(ευρώ)

12 −100

300

> 100

500

3. Στα παραπάνω ποσά των παραγράφων 1 και 2 δεν
συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
4. Για τον τρόπο κατάθεσης των αμοιβών του παρό−
ντος άρθρου εφαρμόζεται υποχρεωτικά η διαδικασία
του από 30/31.5.1956 Β.Δ/τος, σύμφωνα με το άρθρο 59
παρ. 1 του Ν.Δ/τος της 17.7/16.8.1923 και το «άρθρο μόνο»
του Ν.Δ/τος 2726/1953.

Άρθρο 11 − Γνωμοδοτική Επιτροπή
Ενεργειακών Επιθεωρητών (Γ.ΕΠ.Ε.Ε.)
1. Συνιστάται στην Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης
Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλ−
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γνωμοδοτική
Επιτροπή Ενεργειακών Επιθεωρητών (Γ.ΕΠ.Ε.Ε.).
2. Η Γ.ΕΠ.Ε.Ε. είναι επταμελής και αποτελείται από:
(α) τον Ειδικό Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος
και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργει−
ας και Κλιματικής Αλλαγής, ως Πρόεδρο της Επιτροπής,
οριζόμενο με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
(β) έναν (1) εκπρόσωπο της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθε−
ωρητών Ενέργειας, υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ βαθμού
Α΄, οριζόμενο με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
(γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Κέντρου Ανανεώσιμων Πη−
γών και Εξοικονόμησης Ενέργειας με τον αναπληρωτή
του οριζόμενο από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και
Εξοικονόμησης Ενέργειας,
(δ) έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδας με τον αναπληρωτή του, οριζόμενο από το
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας,
(ε) έναν (1) εκπρόσωπο της Επιστημονικής Ένωσης
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών με τον αναπλη−
ρωτή του, οριζόμενο από την Επιστημονική Ένωση Τε−
χνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών,
(στ) δύο (2) ειδικούς εμπειρογνώμονες σε θέματα
ενεργειακών επιθεωρήσεων από πανεπιστημιακούς ή
ερευνητικούς φορείς με τους αναπληρωτές τους, ορι−
ζόμενους από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής.
Εφόσον οι ανωτέρω φορείς δεν υποδείξουν τους
εκπροσώπους τους εντός διαστήματος ενός (1) μηνός
από τη σχετική έγγραφη πρόσκλησή τους, ο Υπουργός
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ορί−
ζει τα ελλείποντα μέλη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής
Ενεργειακών Επιθεωρητών κατά την κρίση του.
3. Η θητεία του Προέδρου και των μελών της Γ.ΕΠ.
Ε.Ε. είναι τριετής.
4. Καθήκοντα γραμματέα της Γ.ΕΠ.Ε.Ε. εκτελεί υπάλ−
ληλος της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας,
που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την ίδια από−
φαση.
5. Έργο της Γ.ΕΠ.Ε.Ε. είναι:
(α) Η γνωμοδότηση επί των αιτήσεων αναβάθμισης
των Αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών από Α΄ σε Β΄
τάξη.
(β) Η γνωμοδότηση επί των εισηγήσεων για επιβαλλό−
μενες κυρώσεις και πρόστιμα του άρθρου 8.
(γ) Η διατύπωση εισήγησης προς τον Υπουργό Πε−
ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για
συμπληρώσεις και τροποποιήσεις του νομοθετικού
καθεστώτος και ειδικότερα των Κοινών Υπουργικών
Αποφάσεων που εκδίδονται για την εφαρμογή των
διατάξεων του παρόντος, καθώς και κάθε άλλης ανα−
γκαίας πράξης ή ρύθμισης σχετικής με το αντικείμενο
των ενεργειακών επιθεωρήσεων και των Ενεργειακών
Επιθεωρητών.

