
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2012 

                                      Αρ. Πρωτ.           οικ. 2248 

Ταχ. ∆/νση:    

Ταχ. Κώδικας: 

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. 46/09.07.2012 Απόφαση Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού 
ΠΕΚΑ Σταύρου Καλαφάτη» (ΦΕΚ 2110 Β΄). 

12. Τη µε αρ. 1628 / 31.07.2012 Εισήγηση της Ειδικής Γραµµατέως Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε 
συνηµµένα δύο (2) Πρακτικά της ΓΕΠΕΕ.  

13. Τη µε αρ. 2246 / 02.08..2012 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε την 
οποία εγκρίνονται τα Πρακτικά της 56ης και 57ης Συνεδρίασης της ΓΕΠΕΕ.  

14. Τα Πρακτικά της 56ης και 57ης Συνεδρίασης της ΓΕΠΕΕ. 

15. Το γεγονός ότι µε την παρούσα απόφαση, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισµού. 
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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 2176/12 1882 ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 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 2238/12 2571 ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ 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 1889/12 1492 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ 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΄]. 
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4 2177/12 1824 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 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΄]. 

5 2239/12 2560 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΥΡΗΣ 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 1888/12 5766 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 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 2061/12 3224 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΛΟΒΙΝΗΣ 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΄]. 
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8 2240/12 5157 Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 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 2151/12 1866 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΤΑΓΑΚΗ 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 1974/12 3453 ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΠΗΓΟΥΝΑΚΗ 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 2241/12 1214 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΛΑΛΗΣ 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΄]. 
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12 2155/12 2954 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗΣ 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 2065/12 4276 ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΣΕΡΤ 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 2028/12 1870 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ 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 2108/12 5804 ΜΙΧΑΗΛ ΨΑΡΡΟΣ 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΄]. 
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Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΡΙΑ 
  Η ΓΕΝ. 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΡΙΑ 
Η ΕΙ∆. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 

Α. ΓΑΛΑΤΗ 
 

Γ. ΓΙ∆ΑΚΟΥ 
 
Μ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
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Εσωτερική ∆ιανοµή:  

- Γραφείο Ειδικής Γραµµατέως Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
- Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας 
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