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Μεσογείων 119 

101 92  ΑΘΗΝΑ  

  ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε µε το άρθρο 
πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄). 

2. Την 2876/07.10.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234 Β΄). 

3. Τα άρθρα 1 (παρ. 2) και 6 του Π. ∆/τος 189/2009 «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων 
(ΦΕΚ 221 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 2, του Π. ∆/τος 24/2010 (ΦΕΚ 56 Α΄). 

4. Το Ν. 3661/2008 (ΦΕΚ 89 Α΄) «Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 10 του Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85 Α΄) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα 
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής».  

5. Το Ν. 3818/2010 (ΦΕΚ 17 Α΄) «Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής 
Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 6. 

6. Το Π.∆. 100/2010 (ΦΕΚ 177 Α΄) «Ενεργειακοί επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρµανσης και 
εγκαταστάσεων κλιµατισµού».  

7. Το Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 429 Α΄) «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές 
διατάξεις.» και ιδίως το άρθρο 42. 

8. Τη ∆13/Φ8.25/22688 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής  «Συγκρότηση της 
Γνωµοδοτικής Επιτροπής Επιθεωρητών Ενέργειας (ΓΕΠΕΕ)» (ΦΕΚ 360 ΥΟ∆∆), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε 
τις µε αρ.  ∆13/Φ8.25/2085/2011 και ∆13/Φ8.25/8146/2012 Αποφάσεις Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. 

9. Την από 13.01.2012 «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη χορήγηση προσωρινών Αδειών 
Ενεργειακών Επιθεωρητών» [α.π. ΕΥΕΠΕΝ 387/13.01.12]  

10. Τις µε αρ. 1195/12, 1394/12, 1398/12, 1872/12, 1925/12 και 1947/12 Αποφάσεις Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής για «Απόρριψη αιτήσεων για χορήγηση προσωρινών αδειών ενεργειακού 
επιθεωρητή».  

11. Τη µε αρ. 1473 / 30.07.2012 Εισήγηση της Ειδικής Γραµµατέως Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε 
συνηµµένα τρία (3) Πρακτικά της ΓΕΠΕΕ.  

12. Τη µε αρ. 2230 / 30.07.2012 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε την 
οποία εγκρίνονται τα Πρακτικά της 53ης , 54ης και 55ης Συνεδρίασης της ΓΕΠΕΕ.  

13. Τα Πρακτικά της 53ης , 54ης και 55ης Συνεδρίασης της ΓΕΠΕΕ. 

14. Το γεγονός ότι µε την παρούσα απόφαση, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισµού. 

15. Τη µε αρ. 46/09.07.2012 Απόφαση Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού 
ΠΕΚΑ Σταύρου Καλαφάτη» (ΦΕΚ 2110 Β΄). 
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Μετά την εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά των προηγούµενων Αποφάσεων απόρριψης αιτήσεων για 
τη χορήγηση προσωρινών αδειών ενεργειακών επιθεωρητών του [10] σχετικού και των συµπληρωµατικών 
δικαιολογητικών που προσκοµίστηκαν από τους ενδιαφερόµενους για την τεκµηρίωση των προσόντων που 
απαιτούνται για τη χορήγηση προσωρινής άδειας ενεργειακού επιθεωρητή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παραπάνω 
[6] Προεδρικού ∆ιατάγµατος και κατόπιν της [12] Εισήγησης της προέδρου της ΓΕΠΕΕ και των αντίστοιχων 
Πρακτικών των Συνεδριάσεων της ΓΕΠΕΕ:    

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Την απόρριψη των παρακάτω Προσφυγών – Ενστάσεων κατά των µε αρ. 1195/12, 1394/12, 1398/12, 1872/12, 
1925/12 και 1947/12 Αποφάσεων Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής για «Απόρριψη 
αιτήσεων για χορήγηση προσωρινών αδειών ενεργειακού επιθεωρητή», σύµφωνα µε τα παρακάτω: 

α/α 
Α.Π. 

Ένστασης 
Α.Π. 

Αίτησης 
Όνοµα Επίθετο Αιτιολογία 

1 2133/12 1916 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ Από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, δεν τεκµηριώνεται 5ετής 
επαγγελµατική ή/και επιστηµονική εµπειρία -  σε θέµατα 
µελέτης ή/και επίβλεψης ή/και κατασκευής κτιρίων ή/και 
συστηµάτων ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων 
ή/και ενεργειακού σχεδιασµού κτιρίων και ελέγχων 
ενεργειακών εγκαταστάσεων ή/και ενεργειακών επιθεωρήσεων 
- σύµφωνα µε το Π.∆.100/2010 [ΦΕΚ 177 Α΄] & την παρ. 23α 
του άρθρου 42 του Ν. 4030/2011 [ΦΕΚ 249 Α΄]. 

2 2131/12 5777 ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, δεν τεκµηριώνεται 5ετής 
επαγγελµατική ή/και επιστηµονική εµπειρία -  σε θέµατα 
µελέτης ή/και επίβλεψης ή/και κατασκευής κτιρίων ή/και 
συστηµάτων ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων 
ή/και ενεργειακού σχεδιασµού κτιρίων και ελέγχων 
ενεργειακών εγκαταστάσεων ή/και ενεργειακών επιθεωρήσεων 
- σύµφωνα µε το Π.∆.100/2010 [ΦΕΚ 177 Α΄] & την παρ. 23α 
του άρθρου 42 του Ν. 4030/2011 [ΦΕΚ 249 Α΄]. 

3 2130/12 5206 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΑΠΗΣ Από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, δεν τεκµηριώνεται 5ετής 
επαγγελµατική ή/και επιστηµονική εµπειρία -  σε θέµατα 
µελέτης ή/και επίβλεψης ή/και κατασκευής κτιρίων ή/και 
συστηµάτων ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων 
ή/και ενεργειακού σχεδιασµού κτιρίων και ελέγχων 
ενεργειακών εγκαταστάσεων ή/και ενεργειακών επιθεωρήσεων 
- σύµφωνα µε το Π.∆.100/2010 [ΦΕΚ 177 Α΄] & την παρ. 23α 
του άρθρου 42 του Ν. 4030/2011 [ΦΕΚ 249 Α΄]. 

4 1319/12 3902 ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΡΡΑΣ Ο υποψήφιος δε διαθέτει 5ετή κτήση διπλώµατος. 

5 2097/12 1629 ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ Από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, δεν τεκµηριώνεται 5ετής 
επαγγελµατική ή/και επιστηµονική εµπειρία -  σε θέµατα 
µελέτης ή/και επίβλεψης ή/και κατασκευής κτιρίων ή/και 
συστηµάτων ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων 
ή/και ενεργειακού σχεδιασµού κτιρίων και ελέγχων 
ενεργειακών εγκαταστάσεων ή/και ενεργειακών επιθεωρήσεων 
- σύµφωνα µε το Π.∆.100/2010 [ΦΕΚ 177 Α΄] & την παρ. 23α 
του άρθρου 42 του Ν. 4030/2011 [ΦΕΚ 249 Α΄]. 

6 2128/12 4050 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΓΙ∆ΗΣ Από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, δεν τεκµηριώνεται 5ετής 
επαγγελµατική ή/και επιστηµονική εµπειρία -  σε θέµατα 
µελέτης ή/και επίβλεψης ή/και κατασκευής κτιρίων ή/και 
συστηµάτων ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων 
ή/και ενεργειακού σχεδιασµού κτιρίων και ελέγχων 
ενεργειακών εγκαταστάσεων ή/και ενεργειακών επιθεωρήσεων 
- σύµφωνα µε το Π.∆.100/2010 [ΦΕΚ 177 Α΄] & την παρ. 23α 
του άρθρου 42 του Ν. 4030/2011 [ΦΕΚ 249 Α΄]. 

7 2094/12 1875 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΡΟΥΣΟΣ Από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, δεν τεκµηριώνεται 5ετής 
επαγγελµατική ή/και επιστηµονική εµπειρία -  σε θέµατα 
µελέτης ή/και επίβλεψης ή/και κατασκευής κτιρίων ή/και 
συστηµάτων ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων 
ή/και ενεργειακού σχεδιασµού κτιρίων και ελέγχων 
ενεργειακών εγκαταστάσεων ή/και ενεργειακών επιθεωρήσεων 
- σύµφωνα µε το Π.∆.100/2010 [ΦΕΚ 177 Α΄] & την παρ. 23α 
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του άρθρου 42 του Ν. 4030/2011 [ΦΕΚ 249 Α΄]. 

8 1444/12 687 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΡΑΛΛΗΣ Από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, δεν τεκµηριώνεται 5ετής 
επαγγελµατική ή/και επιστηµονική εµπειρία -  σε θέµατα 
µελέτης ή/και επίβλεψης ή/και κατασκευής κτιρίων ή/και 
συστηµάτων ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων 
ή/και ενεργειακού σχεδιασµού κτιρίων και ελέγχων 
ενεργειακών εγκαταστάσεων ή/και ενεργειακών επιθεωρήσεων 
- σύµφωνα µε το Π.∆.100/2010 [ΦΕΚ 177 Α΄] & την παρ. 23α 
του άρθρου 42 του Ν. 4030/2011 [ΦΕΚ 249 Α΄]. 

9 2096/12 76 ΕΛΕΝΗ ΚΟΣΜΑ Από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, δεν τεκµηριώνεται 5ετής 
επαγγελµατική ή/και επιστηµονική εµπειρία -  σε θέµατα 
µελέτης ή/και επίβλεψης ή/και κατασκευής κτιρίων ή/και 
συστηµάτων ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων 
ή/και ενεργειακού σχεδιασµού κτιρίων και ελέγχων 
ενεργειακών εγκαταστάσεων ή/και ενεργειακών επιθεωρήσεων 
- σύµφωνα µε το Π.∆.100/2010 [ΦΕΚ 177 Α΄] & την παρ. 23α 
του άρθρου 42 του Ν. 4030/2011 [ΦΕΚ 249 Α΄]. 

10 1675/12 2897 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΥΓΙΑ Από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, δεν τεκµηριώνεται 5ετής 
επαγγελµατική ή/και επιστηµονική εµπειρία -  σε θέµατα 
µελέτης ή/και επίβλεψης ή/και κατασκευής κτιρίων ή/και 
συστηµάτων ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων 
ή/και ενεργειακού σχεδιασµού κτιρίων και ελέγχων 
ενεργειακών εγκαταστάσεων ή/και ενεργειακών επιθεωρήσεων 
- σύµφωνα µε το Π.∆.100/2010 [ΦΕΚ 177 Α΄] & την παρ. 23α 
του άρθρου 42 του Ν. 4030/2011 [ΦΕΚ 249 Α΄]. 

11 1956/12 772 ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ Από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, δεν τεκµηριώνεται 5ετής 
επαγγελµατική ή/και επιστηµονική εµπειρία -  σε θέµατα 
µελέτης ή/και επίβλεψης ή/και κατασκευής κτιρίων ή/και 
συστηµάτων ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων 
ή/και ενεργειακού σχεδιασµού κτιρίων και ελέγχων 
ενεργειακών εγκαταστάσεων ή/και ενεργειακών επιθεωρήσεων 
- σύµφωνα µε το Π.∆.100/2010 [ΦΕΚ 177 Α΄] & την παρ. 23α 
του άρθρου 42 του Ν. 4030/2011 [ΦΕΚ 249 Α΄]. 

12 1425/12 26 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΠΗΣ Από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, δεν τεκµηριώνεται 5ετής 
επαγγελµατική ή/και επιστηµονική εµπειρία -  σε θέµατα 
µελέτης ή/και επίβλεψης ή/και κατασκευής κτιρίων ή/και 
συστηµάτων ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων 
ή/και ενεργειακού σχεδιασµού κτιρίων και ελέγχων 
ενεργειακών εγκαταστάσεων ή/και ενεργειακών επιθεωρήσεων 
- σύµφωνα µε το Π.∆.100/2010 [ΦΕΚ 177 Α΄] & την παρ. 23α 
του άρθρου 42 του Ν. 4030/2011 [ΦΕΚ 249 Α΄]. 

13 2127/12 1943 ΜΑΝΟΥΣΟΣ 
ΗΛΙΑΣ 

ΜΑΛΑΝ∆ΡΑΚΗΣ Από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, δεν τεκµηριώνεται 5ετής 
επαγγελµατική ή/και επιστηµονική εµπειρία -  σε θέµατα 
µελέτης ή/και επίβλεψης ή/και κατασκευής κτιρίων ή/και 
συστηµάτων ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων 
ή/και ενεργειακού σχεδιασµού κτιρίων και ελέγχων 
ενεργειακών εγκαταστάσεων ή/και ενεργειακών επιθεωρήσεων 
- σύµφωνα µε το Π.∆.100/2010 [ΦΕΚ 177 Α΄] & την παρ. 23α 
του άρθρου 42 του Ν. 4030/2011 [ΦΕΚ 249 Α΄]. 

14 1281/12 805 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΝΟΣ Από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, δεν τεκµηριώνεται 5ετής 
επαγγελµατική ή/και επιστηµονική εµπειρία -  σε θέµατα 
µελέτης ή/και επίβλεψης ή/και κατασκευής κτιρίων ή/και 
συστηµάτων ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων 
ή/και ενεργειακού σχεδιασµού κτιρίων και ελέγχων 
ενεργειακών εγκαταστάσεων ή/και ενεργειακών επιθεωρήσεων 
- σύµφωνα µε το Π.∆.100/2010 [ΦΕΚ 177 Α΄] & την παρ. 23α 
του άρθρου 42 του Ν. 4030/2011 [ΦΕΚ 249 Α΄]. 

15 1669/12 1682 ΟΘΩΝ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, δεν τεκµηριώνεται 5ετής 
επαγγελµατική ή/και επιστηµονική εµπειρία -  σε θέµατα 
µελέτης ή/και επίβλεψης ή/και κατασκευής κτιρίων ή/και 
συστηµάτων ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων 
ή/και ενεργειακού σχεδιασµού κτιρίων και ελέγχων 
ενεργειακών εγκαταστάσεων ή/και ενεργειακών επιθεωρήσεων 
- σύµφωνα µε το Π.∆.100/2010 [ΦΕΚ 177 Α΄] & την παρ. 23α 
του άρθρου 42 του Ν. 4030/2011 [ΦΕΚ 249 Α΄]. 

16 1500/12 4041 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, δεν τεκµηριώνεται 5ετής 
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επαγγελµατική ή/και επιστηµονική εµπειρία -  σε θέµατα 
µελέτης ή/και επίβλεψης ή/και κατασκευής κτιρίων ή/και 
συστηµάτων ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων 
ή/και ενεργειακού σχεδιασµού κτιρίων και ελέγχων 
ενεργειακών εγκαταστάσεων ή/και ενεργειακών επιθεωρήσεων 
- σύµφωνα µε το Π.∆.100/2010 [ΦΕΚ 177 Α΄] & την παρ. 23α 
του άρθρου 42 του Ν. 4030/2011 [ΦΕΚ 249 Α΄]. 

17 1320/12 3903 ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, δεν τεκµηριώνεται 5ετής 
επαγγελµατική ή/και επιστηµονική εµπειρία -  σε θέµατα 
µελέτης ή/και επίβλεψης ή/και κατασκευής κτιρίων ή/και 
συστηµάτων ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων 
ή/και ενεργειακού σχεδιασµού κτιρίων και ελέγχων 
ενεργειακών εγκαταστάσεων ή/και ενεργειακών επιθεωρήσεων 
- σύµφωνα µε το Π.∆.100/2010 [ΦΕΚ 177 Α΄] & την παρ. 23α 
του άρθρου 42 του Ν. 4030/2011 [ΦΕΚ 249 Α΄]. 

18 1787/12 5468 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ Από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, δεν τεκµηριώνεται 5ετής 
επαγγελµατική ή/και επιστηµονική εµπειρία -  σε θέµατα 
µελέτης ή/και επίβλεψης ή/και κατασκευής κτιρίων ή/και 
συστηµάτων ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων 
ή/και ενεργειακού σχεδιασµού κτιρίων και ελέγχων 
ενεργειακών εγκαταστάσεων ή/και ενεργειακών επιθεωρήσεων 
- σύµφωνα µε το Π.∆.100/2010 [ΦΕΚ 177 Α΄] & την παρ. 23α 
του άρθρου 42 του Ν. 4030/2011 [ΦΕΚ 249 Α΄]. 

19 2095/12 1238 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΟΜΠΟΛΑΣ Από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, δεν τεκµηριώνεται 5ετής 
επαγγελµατική ή/και επιστηµονική εµπειρία -  σε θέµατα 
µελέτης ή/και επίβλεψης ή/και κατασκευής κτιρίων ή/και 
συστηµάτων ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων 
ή/και ενεργειακού σχεδιασµού κτιρίων και ελέγχων 
ενεργειακών εγκαταστάσεων ή/και ενεργειακών επιθεωρήσεων 
- σύµφωνα µε το Π.∆.100/2010 [ΦΕΚ 177 Α΄] & την παρ. 23α 
του άρθρου 42 του Ν. 4030/2011 [ΦΕΚ 249 Α΄]. 

20 1886/12 1590 ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΣΟΡΟΛΗ Από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, δεν τεκµηριώνεται 5ετής 
επαγγελµατική ή/και επιστηµονική εµπειρία -  σε θέµατα 
µελέτης ή/και επίβλεψης ή/και κατασκευής κτιρίων ή/και 
συστηµάτων ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων 
ή/και ενεργειακού σχεδιασµού κτιρίων και ελέγχων 
ενεργειακών εγκαταστάσεων ή/και ενεργειακών επιθεωρήσεων 
- σύµφωνα µε το Π.∆.100/2010 [ΦΕΚ 177 Α΄] & την παρ. 23α 
του άρθρου 42 του Ν. 4030/2011 [ΦΕΚ 249 Α΄]. 

21 1443/12 887 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, δεν τεκµηριώνεται 5ετής 
επαγγελµατική ή/και επιστηµονική εµπειρία -  σε θέµατα 
µελέτης ή/και επίβλεψης ή/και κατασκευής κτιρίων ή/και 
συστηµάτων ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων 
ή/και ενεργειακού σχεδιασµού κτιρίων και ελέγχων 
ενεργειακών εγκαταστάσεων ή/και ενεργειακών επιθεωρήσεων 
- σύµφωνα µε το Π.∆.100/2010 [ΦΕΚ 177 Α΄] & την παρ. 23α 
του άρθρου 42 του Ν. 4030/2011 [ΦΕΚ 249 Α΄]. 

22 2130/12 3781 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 
ΑΒΡΑΑΜ 

ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ Από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, δεν τεκµηριώνεται 5ετής 
επαγγελµατική ή/και επιστηµονική εµπειρία -  σε θέµατα 
µελέτης ή/και επίβλεψης ή/και κατασκευής κτιρίων ή/και 
συστηµάτων ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων 
ή/και ενεργειακού σχεδιασµού κτιρίων και ελέγχων 
ενεργειακών εγκαταστάσεων ή/και ενεργειακών επιθεωρήσεων 
- σύµφωνα µε το Π.∆.100/2010 [ΦΕΚ 177 Α΄] & την παρ. 23α 
του άρθρου 42 του Ν. 4030/2011 [ΦΕΚ 249 Α΄]. 

23 2132/12 1134 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ Από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, δεν τεκµηριώνεται 5ετής 
επαγγελµατική ή/και επιστηµονική εµπειρία -  σε θέµατα 
µελέτης ή/και επίβλεψης ή/και κατασκευής κτιρίων ή/και 
συστηµάτων ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων 
ή/και ενεργειακού σχεδιασµού κτιρίων και ελέγχων 
ενεργειακών εγκαταστάσεων ή/και ενεργειακών επιθεωρήσεων 
- σύµφωνα µε το Π.∆.100/2010 [ΦΕΚ 177 Α΄] & την παρ. 23α 
του άρθρου 42 του Ν. 4030/2011 [ΦΕΚ 249 Α΄]. 

24 1891/12 4706 ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ Από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, δεν τεκµηριώνεται 5ετής 
επαγγελµατική ή/και επιστηµονική εµπειρία -  σε θέµατα 
µελέτης ή/και επίβλεψης ή/και κατασκευής κτιρίων ή/και 
συστηµάτων ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων 
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ή/και ενεργειακού σχεδιασµού κτιρίων και ελέγχων 
ενεργειακών εγκαταστάσεων ή/και ενεργειακών επιθεωρήσεων 
- σύµφωνα µε το Π.∆.100/2010 [ΦΕΚ 177 Α΄] & την παρ. 23α 
του άρθρου 42 του Ν. 4030/2011 [ΦΕΚ 249 Α΄]. 

25 1885/12 2856 ΘΩΜΑΣ ΧΟΡΤΗΣ Από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, δεν τεκµηριώνεται 5ετής 
επαγγελµατική ή/και επιστηµονική εµπειρία -  σε θέµατα 
µελέτης ή/και επίβλεψης ή/και κατασκευής κτιρίων ή/και 
συστηµάτων ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων 
ή/και ενεργειακού σχεδιασµού κτιρίων και ελέγχων 
ενεργειακών εγκαταστάσεων ή/και ενεργειακών επιθεωρήσεων 
- σύµφωνα µε το Π.∆.100/2010 [ΦΕΚ 177 Α΄] & την παρ. 23α 
του άρθρου 42 του Ν. 4030/2011 [ΦΕΚ 249 Α΄]. 

26 1283/12 3165 ΜΑΡΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, δεν τεκµηριώνεται 5ετής 
επαγγελµατική ή/και επιστηµονική εµπειρία -  σε θέµατα 
µελέτης ή/και επίβλεψης ή/και κατασκευής κτιρίων ή/και 
συστηµάτων ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων 
ή/και ενεργειακού σχεδιασµού κτιρίων και ελέγχων 
ενεργειακών εγκαταστάσεων ή/και ενεργειακών επιθεωρήσεων 
- σύµφωνα µε το Π.∆.100/2010 [ΦΕΚ 177 Α΄] & την παρ. 23α 
του άρθρου 42 του Ν. 4030/2011 [ΦΕΚ 249 Α΄]. 

 

Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΡΙΑ 
  Η ΓΕΝ. 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΡΙΑ 
Η ΕΙ∆. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
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