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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Αθήνα,   17.05.2012 

                         Αρ. Πρωτ.        1122

 
ΘΕΜΑ: ∆ιευκρινήσεις για την απόρριψη αιτηµάτων για χορήγηση προσωρινής άδειας  

Ενεργειακού Επιθεωρητή, λόγω µη ορθής υποβολής της Υπεύθυνης ∆ήλωσης 
του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75) 

Σύµφωνα µε την οικ.387/13-1-2012 Πρόσκληση «Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για τη χορήγηση προσωρινών Αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών», της 
Ειδικής Γραµµατέως Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ (σηµείο 3β), 
οι ενδιαφερόµενοι, µεταξύ άλλων, υποβάλλουν  υποχρεωτικά  

«Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75) µε επικύρωση του 
γνησίου της υπογραφής στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι:  

- δεν συντρέχουν νοµικά ή άλλα κωλύµατα ή ασυµβίβαστα,  
- δεν τυγχάνει µέλος της Γνωµοδοτικής Επιτροπής Ενεργειακών Επιθεωρητών (ΓΕΠΕΕ),  
- δεν είναι Επιθεωρητής Ενέργειας (υπάλληλος της Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.),  
- δεν είναι δηµόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος Ν.Π.∆.∆. ή υπάλληλος του ευρύτερου 

δηµόσιου τοµέα µε σχέση δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, 
- αποδέχεται το δικαίωµα για χρήση, στατιστική επεξεργασία και κοινοποίηση 

στοιχείων σχετικών µε τις ενεργειακές επιθεωρήσεις στις οποίες θα προβεί, µε την 
επιφύλαξη προστασίας των προσωπικών δεδοµένων και των εµπορικά ευαίσθητων 
πληροφοριών,  

- όλα τα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτησή του είναι αληθή.» 

Υπενθυµίζεται ότι η παραπάνω πρόσκληση παραµένει στην ηλεκτρονική πλατφόρµα 
του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών:  

� https://www.buildingcert.gr/ [Αρχική Σελίδα] 

� Τελευταία Νέα [16/1/2012] 

Όταν, εποµένως, σε Απόφαση Απόρριψης αίτησης για χορήγηση προσωρινής άδειας 
ενεργειακού επιθεωρητή ως «Αιτιολόγηση»  εµφανίζεται το εξής κείµενο: 

«∆εν έχει υποβληθεί / ∆εν είναι πλήρης η Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 
1599/1986.» 

σηµαίνει ότι συντρέχει ένας ή / και περισσότεροι από τους παρακάτω λόγους: 
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1. ∆εν έχει υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση. 

2. Η υπεύθυνη δήλωση δεν είναι υπογεγραµµένη. 

3. Η υπεύθυνη δήλωση δεν φέρει επικύρωση του γνησίου της υπογραφής  

4. Στην υπεύθυνη δήλωση δεν έχει περιληφθεί ένα ή/και περισσότερα από τα 
ακόλουθα σηµεία: 

� ∆εν συντρέχουν νοµικά ή άλλα κωλύµατα ή ασυµβίβαστα,  

� ∆εν τυγχάνω µέλος της Γνωµοδοτικής Επιτροπής Ενεργειακών Επιθεωρητών 
(ΓΕΠΕΕ),  

� ∆εν είµαι Επιθεωρητής Ενέργειας (υπάλληλος της Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.),  

� ∆εν είµαι δηµόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος Ν.Π.∆.∆. ή υπάλληλος του 
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα µε σχέση δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, 

� Αποδέχοµαι το δικαίωµα για χρήση, στατιστική επεξεργασία και κοινοποίηση 
στοιχείων σχετικών µε τις ενεργειακές επιθεωρήσεις στις οποίες θα προβείτε, µε 
την επιφύλαξη προστασίας των προσωπικών δεδοµένων και των εµπορικά 
ευαίσθητων πληροφοριών,  

� Όλα τα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτησή µου είναι αληθή.  

Τέλος σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου 8 του µε αρ. 
100/2010 (ΦΕΚ 177 Α΄) Προεδρικού ∆ιατάγµατος επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς 
προσφυγής κατά της Απόφασης και ενώπιων του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, εντός προθεσµίας σαράντα (40) ηµερών από την 
κοινοποίησή της στον ενδιαφερόµενο. 

Η υποβολή ενστάσεων µπορεί να γίνει ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 
eyepen@eka.ypeka.gr είτε ταχυδροµικά στη διεύθυνση ΕΥΕΠΕΝ, Λεωφ. Μεσογείων 119, 
Τ.Κ.10192 Αθήνα.  

 

Η Ειδική Γραµµατέας & 

Πρόεδρος της ΓΕΠΕΕ 

 

Μαργαρίτα Καραβασίλη 

  

 


