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Κάτοχοι πτυχίου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), οι οποίοι έχουν
αναγνωριστεί ως ενεργειακοί επιθεωρητές Α΄ Τάξης, ζήτησαν τη συνδροµή του
Συνηγόρου του Πολίτη, προκειµένου να εξελιχθούν σε ενεργειακούς επιθεωρητές Β΄
τάξης,
κατόπιν εγγραφής τους, µέσω της ηλεκτρονικής εφαρµογής
www.buildingcert.gr , στο σχετικό Μητρώο.
Η νοµοθεσία (άρθρο 52 του ν. 4409/2016), ορίζει ότι η δραστηριότητα του
ενεργειακού επιθεωρητή ασκείται, µεταξύ άλλων, από πτυχιούχους µηχανικούς Τ.Ε.,
οι οποίοι έχουν δικαίωµα υπογραφής Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης, όπως αυτή
ορίζεται στη σχετική νοµοθεσία (άρθρο 2, παρ. 25 του ν. 4122/2013 σε συνδυασµό
µε την παρ. 2 του άρθρου 12 του Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων) και
σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία περί επαγγελµατικών δικαιωµάτων.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, λαµβάνοντας υπόψη ότι: (α) Οι ενδιαφερόµενοι έχουν
αποκτήσει την ιδιότητα του ενεργειακού επιθεωρητή Α΄ τάξης και πληρούν τις
προϋποθέσεις που ορίζει ο νόµος ώστε να καταστούν ενεργειακοί επιθεωρητές Β΄
τάξης, δηλαδή έχουν διενεργήσει τουλάχιστον τριάντα ενεργειακές επιθεωρήσεις Α΄
τάξης σε κτίρια και κτιριακές µονάδες και σε συστήµατα θέρµανσης και κλιµατισµού
έκτασης και ισχύος που ορίζονται από τον νόµο και ότι (β) Η ΕπαγγελµατικήΕπιστηµονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΕΕΤΕΜ), έχει
βεβαιώσει ότι οι πτυχιούχοι µηχανικοί Τ.Ε. έχουν το δικαίωµα υπογραφής µελέτης
ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, έθεσε το ζήτηµα υπόψη του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ζητώντας να ενηµερωθεί ως προς τον λόγο για τον
οποίο η παραπάνω ηλεκτρονική εφαρµογή δεν επιτρέπει την εγγραφή τους στο
µητρώο των ενεργειακών επιθεωρητών Β΄ τάξης, µε αποτέλεσµα να στερούνται
επαγγελµατικών δικαιωµάτων ανώτερης κατηγορίας.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενηµέρωσε τον Συνήγορο του Πολίτη
ότι, επειδή δεν έχουν ορισθεί ακόµη µε κανονιστική πράξη τα επαγγελµατικά
δικαιώµατα των προαναφεροµένων και ειδικότερα το δικαίωµα να υπογράφουν
αρχιτεκτονικές µελέτες και µελέτες Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων και µέχρι
ποίου ορίου, εφόσον µόνον οι νοµιµοποιούµενοι να υπογράφουν τις εν λόγω µελέτες
έχουν το δικαίωµα υπογραφής µελέτης Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίου σύµφωνα µε
την ισχύουσα νοµοθεσία, εφαρµόζει συγκεκριµένη «πρακτική» επιτρέποντας στους
πτυχιούχους µηχανικούς Τ.Ε. να εγγραφούν, µέσω της προαναφερόµενης
ηλεκτρονικής εφαρµογής, στο Μητρώο των ενεργειακών επιθεωρητών Α΄ τάξης,
χωρίς ωστόσο τη δυνατότητα εξέλιξης, εν αναµονή της ρύθµισης του ζητήµατος των
επαγγελµατικών δικαιωµάτων των προαναφεροµένων.
Ενόψει των ανωτέρω, ο Συνήγορος του Πολίτη, λαµβάνοντας υπόψη ότι το ζήτηµα
της χορήγησης επαγγελµατικών δικαιωµάτων στους πτυχιούχους µηχανικούς Τ.Ε.
εκκρεµεί από το έτος 1983, πρότεινε στο Υπουργείο να επιτραπεί στους
προαναφερόµενους, για λόγους χρηστής διοίκησης, να εγγραφούν στο µητρώο των
ενεργειακών επιθεωρητών Β΄ τάξης, εφόσον βεβαίως έχουν διενεργήσει τις
προβλεπόµενες ενεργειακές επιθεωρήσεις.
Περαιτέρω, έθεσε, µε Πόρισµα το ζήτηµα του υφιστάµενου νοµοθετικού κενού, εκ
νέου, υπόψη των Υπουργών Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, ζητώντας να επιληφθούν για την αντιµετώπισή του.
Η ανταπόκριση των αρµοδίων Υπουργείων αναµένεται.
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