
  

 

  

Χρήσιμες Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τους Ενεργειακούς Ελεγκτές 
  

1. Ποιοι μπορούν να γίνουν Ενεργειακοί Ελεγκτές;   

Σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 2 του ν.4342/2015 (ΦΕΚ Α΄ 143), ως ισχύει, Ενεργειακοί Ελεγκτές μπορεί 

να είναι : 

α) Οι διπλωματούχοι μηχανικοί, μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), σύμφωνα με τους 

όρους του π.δ./τος 99/2018 (Α΄ 187). 

β) Οι πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης με ειδικότητα ηλεκτρολόγου, ανακαίνισης και 

αποκατάστασης κτιρίων, αυτοματισμού, βιομηχανικής πληροφορικής, βιομηχανικού σχεδιασμού, 

ενεργειακής τεχνολογίας, τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου, μηχανολόγου, πολιτικού δομικών 

έργων. 

γ) Οι μηχανικών των ανωτέρω ειδικοτήτων που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών 

προσόντων στη χώρα μας κατ΄ εφαρμογή της σχετικής ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας. 

δ) Οι ενεργειακοί επιθεωρητές κτιρίων και συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού εγγεγραμμένοι στα 

οικεία μητρώα.  

ε) Οι ενεργειακοί ελεγκτές που έχουν πιστοποιηθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή 

διαθέτουν πιστοποίηση, όπως εξειδικεύεται στην απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν.4342/2015, 

εγγράφονται στο Μητρώο, σύμφωνα με όσα ορίζονται σε αυτή. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ως Ενεργειακοί Επιθεωρητές θεωρούνται μόνο όσοι έχουν εγγραφεί στο Μητρώο 

Ενεργειακών Επιθεωρητών κατόπιν υποβολής και έγκρισης της αναγγελίας έναρξης δραστηριότητας 

Ενεργειακού Επιθεωρητή από τα αρμόδια Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας των ΣΕΝΕ και ΣΕΒΕ του 

ΥΕΠΝ/ΓΔΣΕΕ. 

 

 

 

 



2. Ποια είναι τα κριτήρια ένταξης των Ενεργειακών Ελεγκτών στις τάξεις Α, Β και Γ? 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν.4342/2015 (ΦΕΚ Α΄ 143), ως ισχύει, οι Ενεργειακοί Ελεγκτές 

εντάσσονται στις αντίστοιχες τάξεις ως εξής :  

α) Τάξη Α΄: οι διπλωματούχοι μηχανικοί και οι πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης. Οι 

ενεργειακοί ελεγκτές Α΄ Τάξης δύνανται να διενεργούν ενεργειακούς ελέγχους Α΄ Κατηγορίας.  

β) Τάξη Β΄: οι ενεργειακοί ελεγκτές Α΄ Τάξης, εφόσον έχουν αποδεδειγμένα διενεργήσει τουλάχιστον πέντε 

(5) ενεργειακούς ελέγχους Α΄ Κατηγορίας, καθώς και οι διπλωματούχοι μηχανικοί και οι πτυχιούχοι 

μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης που διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία, όπως αυτή ορίζεται με την 

απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν.4342/2015. Οι 

ενεργειακοί ελεγκτές Β΄ Τάξης δύνανται να διενεργούν ενεργειακούς ελέγχους Α΄ και Β΄ Κατηγορίας.  

γ) Τάξη Γ΄: οι ενεργειακοί ελεγκτές Β΄ Τάξης με ειδικότητα μηχανολόγου μηχανικού, ηλεκτρολόγου μηχανικού, 

μηχανολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού, χημικού μηχανικού και μηχανικού ενεργειακής τεχνολογίας, 

μηχανικού παραγωγής και διοίκησης, μεταλλειολόγου μηχανικού, εφόσον έχουν αποδεδειγμένα διενεργήσει 

τουλάχιστον πέντε (5) ενεργειακούς ελέγχους Β΄ κατηγορίας και διπλωματούχοι μηχανικοί με ειδικότητα 

μηχανολόγου μηχανικού, ηλεκτρολόγου μηχανικού, μηχανολόγου-ηλεκτρολόγου μηχανικού, χημικού 

μηχανικού και μεταλλειολόγου μηχανικού και μηχανικού παραγωγής και διοίκησης που διαθέτουν 

επαγγελματική εμπειρία, όπως αυτή ορίζεται με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν.4342/2015, ως ισχύει. Οι ενεργειακοί ελεγκτές Γ΄ Τάξης δύνανται να 

διενεργούν ενεργειακούς ελέγχους Α΄, Β΄ και Γ΄ Κατηγορίας. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην τάξη Γ΄ εντάσσονται μόνο οι Μηχανικοί με ειδικότητα μηχανολόγου μηχανικού, 

ηλεκτρολόγου μηχανικού, μηχανολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού, χημικού μηχανικού και μηχανικού 

ενεργειακής τεχνολογίας, μηχανικού παραγωγής και διοίκησης, μεταλλειολόγου μηχανικού. 

3. Πως μπορούν οι ασκούντες τους ενεργειακούς ελέγχους σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 

ασκήσουν τη δραστηριότητά τους στην χώρα μας? 

Για τους διενεργούντες τους ενεργειακούς ελέγχους σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προκειμένου να 

ασκήσουν την εν λόγω επαγγελματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, αρμόδιο όργανο για την πιστοποίηση 

της άσκησης της συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας είναι το Συμβούλιο Αναγνώρισης 

Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του π.δ/τος 38/2010.  

 



4. Πως αναγνωρίζεται η επαγγελματική εμπειρία των Μηχανικών για την ένταξή τους στις τάξεις Β΄ 

και Γ΄? 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ' αριθμ. οικ. 175275/22.05.2018 Απόφαση του Υπουργού και του Αν. 

Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 1927/30.05.2018) θεσπίζεται ισοδύναμο καθεστώς 

επαγγελματικών προσόντων μέσω συστήματος συλλογής βαθμών.  

Για την ένταξη στην Τάξη Ενεργειακών Ελεγκτών Β΄ απαιτούνται κατ’ ελάχιστον 4 βαθμοί. 

Για την ένταξη στην Τάξη Ενεργειακών Ελεγκτών Γ΄, απαιτούνται κατ’ ελάχιστον 6 βαθμοί. 

Οι βαθμοί δύναται να συλλεχθούν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. 
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5. Ποια είναι η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο των Ενεργειακών Ελεγκτών? 

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται είναι η παρακάτω: 

α. Ηλεκτρονική Αίτηση για την απόκτηση κωδικών πρόσβασης στο Μητρώο των Ενεργειακών 

Ελεγκτών: 

 Είσοδος στην ιστοσελίδα www.buildingcert.gr/enaudits 

 Επιλογή του συνδέσμου Αίτηση Κωδικών Πρόσβασης υποψήφιων Ενεργειακών Ελεγκτών 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο Μητρώο Ενεργειακών 

Επιθεωρητών χρησιμοποιούν τους ίδιους κωδικούς για την ενεργοποίηση κωδικών πρόσβασης στο 

Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών. 

 Επιλογή Υποβολή αιτήματος για ενεργοποίηση κωδικών πρόσβασης 

(Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε πρόβλημα αποστείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

buildingcert.gr@gmail.com). 

β. Υποβολή αναγγελίας έναρξης άσκησης της δραστηριότητας Ενεργειακού Ελεγκτή 

 Είσοδος στο Σύστημα μέσω της σύνδεσης Είσοδος Υποψήφιων Ενεργειακών Ελεγκτών.  

Οι υποψήφιοι που απέκτησαν κωδικούς πρόσβασης, κατά την προγενέστερη ηλεκτρονική αίτηση, και δεν 

ήταν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών υποχρεούται από το σύστημα να τους 

αλλάξουν με νέους. 

 Επιλογή του συνδέσμου Αναγγελία Έναρξης Δραστηριότητας Εν. Ελεγκτή 

 Συμπλήρωση των στοιχείων της καρτέλας του υποψήφιου και υποβολή Αρχείου Δικαιολογητικών σε 

μορφή .zip. 

 Επιλογή του συνδέσμου Αποθήκευση και μετά Σελίδα Οριστικής Υποβολής  

 Επιλογή του συνδέσμου Οριστική Υποβολή 

6. Σε πόσο χρονικό διάστημα εξετάζεται η αναγγελία έναρξης άσκησης δραστηριότητας 

Ενεργειακού Ελεγκτή? 

Σύμφωνα με την παρ. 1γ,δ του άρθρου 5 της υπ' αριθμ. οικ. 175275/22.05.2018 Απόφασης του Υπουργού 

και του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 1927/30.05.2018), η διαδικασία έγκρισης της 

αναγγελίας έναρξης δραστηριότητας ενεργειακού ελεγκτή ολοκληρώνεται εντός τριών (3) μηνών από την 

ημερομηνία λήψης της Αναγγελίας και της υποβολής όλων των προβλεπόμενων παραπάνω νόμιμων 

δικαιολογητικών. Στην περίπτωση που από τα υποβληθέντα στοιχεία προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι 

προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών, τα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας των 

Σωμάτων Επιθεώρησης Ν.Ε. και Β.Ε. του Υ.Π.ΕΝ./Γ.Δ.Σ.Ε.Ε. ενημερώνουν εγγράφως τον ενδιαφερόμενο, 

εντός τριμήνου από την ημερομηνία  οριστικής υποβολής της αναγγελίας, γνωστοποιώντας τους λόγους για 

τους οποίους δεν δύναται να ασκήσει τη δραστηριότητα Ενεργειακού Ελεγκτή. Άλλως, μετά την παρέλευση 

τριών (3) μηνών ο ενδιαφερόμενος ασκεί τη δραστηριότητα Ενεργειακού Ελεγκτή, χωρίς να απαιτείται άλλη 

ειδοποίηση ή ενέργεια από τον ίδιο. 
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7. Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την εγγραφή των Μηχανικών στο Μητρώο των Ενεργειακών 

Ελεγκτών? 

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 5 της υπ' αριθμ. οικ. 175275/22.05.2018 Απόφασης του Υπουργού και 

του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 1927/30.05.2018), τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται κατά την υποβολή αναγγελίας έναρξης δραστηριότητας Ενεργειακού Ελεγκτή είναι: 

α) Για την τάξη Ενεργειακού Ελεγκτή Α΄: 

i). Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 

ii). Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής, με 

την οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι : 

 δεν συντρέχουν νομικά ή άλλα κωλύματα ή ασυμβίβαστα 

 δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) με σχέση 

δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου. 

 αποδέχεται το δικαίωμα για χρήση, στατιστική επεξεργασία και κοινοποίηση στοιχείων σχετικών με 

τους ενεργειακούς ελέγχους στους οποίους θα προβεί, με την επιφύλαξη προστασίας των προσωπικών 

δεδομένων και των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών  

 όλα τα στοιχεία που υποβάλλει συνημμένα στην αναγγελία έναρξης για την άσκηση της δραστηριότητας 

του ενεργειακού ελεγκτή είναι αληθή. 

iii). Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου από ελληνικές σχολές ανώτατης εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ) ή σε 

περίπτωση σπουδών σε σχολές της αλλοδαπής, ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο αναγνωρισμένο σύμφωνα 

με την εθνική νομοθεσία ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων στην Ελλάδα κατ’ εφαρμογή 

της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές υποβάλλουν μόνο το φωτοαντίγραφο του δελτίου 

αστυνομικής ταυτότητας και την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄ 75). 

β) για τις Τάξεις Ενεργειακού Ελεγκτή Β΄ και Γ΄:  

Τα δικαιολογητικά του παραπάνω εδαφίου α) και τα δικαιολογητικά με τα οποία, βάσει της παρ. 2 του 

άρθρου 4, της υπ' αριθμ. οικ. 175275/22.05.2018 Απόφασης του Υπουργού και του Αν. Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 1927/30.05.2018), συλλέγονται οι απαιτούμενοι βαθμοί για ένταξη 

στις Τάξεις Β΄ και Γ΄, ήτοι: 

i). Αντίγραφο μελετητικού πτυχίου Β΄ ή Γ τάξης για κατηγορία μελετών 9, 14, 15, 18. 

ii). Αντίγραφο βεβαίωσης προγραμμάτων πιστοποίησης/εκπαίδευσης των αναφερομένων στον πίνακα του 

άρθρου 4 της ανωτέρω απόφασης. Ειδικότερα, η βεβαίωση εκπαίδευσης των υποψήφιων από διαπι 

στευμένους προς τούτο φορείς θα πρέπει να αναφέρει μεταξύ άλλων την ημερομηνία διεξαγωγής της 

εκπαίδευσης, τους τίτλους και τις ώρες των εκπαιδευτικών ενοτήτων. Η μη τήρηση αυτής της υποχρέωσης 

δύναται να επιφέρει την απόρριψη της εν λόγω βεβαίωσης και τον μη υπολογισμό της στην προσμέτρηση 

των βαθμών της εμπειρίας του υποψηφίου από τα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας των Σωμάτων 

Επιθεώρησης Νοτίου και Βορείου Ελλάδος. 

iii). Βεβαίωση καλής εκτέλεσης έργου για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων ενεργειακής 

διαχείρισης από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης στην οποία εφαρμόστηκε το σύστημα ενεργειακής 
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διαχείρισης και συμμετείχε ο υποψήφιος ενεργειακός ελεγκτής, καθώς και το πιστοποιητικό για το σύστημα 

ενεργειακής διαχείρισης της επιχείρησης. 

iv). Βεβαίωση καλής εκτέλεσης έργου σε ενεργειακούς ελέγχους σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 

Δ6/Β/11038/1999 από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, καθώς και έκθεση εκτενούς επιθεώρησης, 

όπως περιγράφεται στην παρ. 10.4 του κεφαλαίου 10 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης. 

Σημειώνεται ότι ο όρος «Ενεργειακή Επιθεώρηση» της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης αντιστοιχεί 

στον όρο «Ενεργειακός Έλεγχος» της παρούσας απόφασης. 

v). Βεβαίωση καλής εκτέλεσης έργου σε ενεργειακούς ελέγχους σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 16247 από τον 

νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, καθώς και έκθεση ενεργειακού ελέγχου, όπως ορίζεται στο εν λόγω 

πρότυπο. 

vi). Βεβαίωση καλής εκτέλεσης έργου σε Ενεργειακούς Ελέγχους κατηγορίας Α' ή Β' από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο της επιχείρησης, στην οποία αναφέρεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της υποβληθείσας Έκθεσης 

Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου στο Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων. 

vii).Βεβαίωση συμμετοχής σε ενεργειακούς ελέγχους κατηγορίας Β' ή Γ' από τον νόμιμο εκπρόσωπο της 

επιχείρησης, στην οποία αναφέρεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της υποβληθείσας Έκθεσης Αποτελεσμάτων 

Ενεργειακού Ελέγχου στο Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές υποβάλλουν από τα δικαιολογητικά του εδαφίου α) μόνο το 

φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του 

Ν.1599/1986 (Α΄ 75). 

8. Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την εγγραφή των νομικών προσώπων στο Μητρώο των 

Ενεργειακών Ελεγκτών? 

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 5, της υπ' αριθμ. οικ. 175275/22.05.2018 Απόφασης του Υπουργού και 

του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 1927/30.05.2018), τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται για την εγγραφή των νομικών προσώπων στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών είναι: 

α) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 των Ενεργειακών Ελεγκτών, με επικύρωση του γνησίου 

της υπογραφής, που βεβαιώνουν τη σχέση τους με το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο για τη διεξαγωγή 

ενεργειακών ελέγχων και δηλώνουν τον αριθμό Μητρώου Ενεργειακού Ελεγκτή. 

β) Αντίγραφο του Καταστατικού του νομικού προσώπου με τα προβλεπόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 3 

της ως άνω απόφασης,  

γ) Αντίγραφα των συμβάσεων εργασίας στην περίπτωση που υπάρχουν υπάλληλοι Ενεργειακοί Ελεγκτές. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εγγράφονται τα νομικά πρόσωπα : 

 Οποιασδήποτε νομικής μορφής, των οποίων ένα τουλάχιστον μέλος ή εταίρος ή υπάλληλος με 

εξαρτημένη σχέση εργασίας είναι ενεργειακός ελεγκτής.  

 Τα οποία, έχουν ορίσει ρητά στο καταστατικό τους τη συγκεκριμένη δραστηριότητα των 

ενεργειακών ελέγχων, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3 της υπ' αριθμ. οικ. 175275/22.05.2018 

Απόφασης του Υπουργού και του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 

1927/30.05.2018). 
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http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8V8YeS8scMDD3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtabxAKJhB7rbhsMOmL4A9pCyq71jBwbDktgRA_A4t04i
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8V8YeS8scMDD3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtabxAKJhB7rbhsMOmL4A9pCyq71jBwbDktgRA_A4t04i


9. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών μπορούν 

να αποσταλούν ταχυδρομικά? 

Η αναγγελία έναρξης δραστηριότητας Ενεργειακού Ελεγκτή μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς 

και τα δικαιολογητικά των νομικών προσώπων υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας 

www.buildingcert.gr/enaudits. 

10. Απαιτείται  η παρακολούθηση κάποιου εκπαιδευτικού προγράμματος για την εγγραφή στο 

Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών;   

Για να γίνει κάποιος Ενεργειακός Ελεγκτής δεν είναι υποχρεωτικό να παρακολουθήσει εξειδικευμένο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

11. Απαιτείται η πληρωμή κάποιου παραβόλου για την εγγραφή στο Μητρώο Ενεργειακών 

Ελεγκτών? 

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις δεν απαιτείται η πληρωμή κάποιου παραβόλου για την εγγραφή στο 

Μητρώο των Ενεργειακών Ελεγκτών. 

12. Υπάρχει περιορισμένος αριθμός Ενεργειακών Ελεγκτών που μπορεί να ενταχθεί στο Μητρώο;   

Όχι, δεν υπάρχει περιορισμένος αριθμός. Όλοι όσοι υποβάλλουν αναγγελία έναρξης δραστηριότητας 

Ενεργειακού Ελεγκτή στα αρμόδια Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας ΒΕ και ΝΕ και πληρούν τα 

απαιτούμενα προσόντα των ισχυουσών νομοθετικών διατάξεων θα εγγραφούν στο Μητρώο Ενεργειακών 

Ελεγκτών.  

13. Πως θα πιστοποιείται η ιδιότητα του Ενεργειακού Ελεγκτή από τις επιχειρήσεις;   

Το όνομα κάθε Ενεργειακού Ελεγκτή υπάρχει στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών. Άρα, με επίδειξη της 

αστυνομικής ταυτότητας, ή άλλου σχετικού εγγράφου μπορεί να γίνει η ταυτοπροσωπία. Σε κάθε περίπτωση 

ο Ενεργειακός Ελεγκτής μπορεί να ζητήσει από τα αρμόδια Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας Βεβαίωση 

Εγγραφής στο Μητρώο.  Επίσης, ενημερωμένοι κατάλογοι Ενεργειακών Ελεγκτών είναι διαθέσιμοι στο κοινό 

ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Μητρώου Ενεργειακών Ελεγκτών. 

14. Ποιες είναι οι ενέργειες των υπόχρεων επιχειρήσεων στους ενεργειακούς ελέγχους? 

Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της Αριθμ. οικ. 178679/04.07.2017 Απόφασης του Υπουργού και του 

Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 2337/10.07.2017), οι υπόχρεες επιχειρήσεις 

καταχωρίζουν εντός ενός (1) έτους από τις 10.07.2017 στο ηλεκτρονικό Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων, 

Δήλωση Αναγγελίας του πρώτου Ενεργειακού Ελέγχου ή εφαρμογής συστήματος ενεργειακής ή 

περιβαλλοντικής διαχείρισης. Εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος καταχωρίζεται η σχετική έκθεση 

αποτελεσμάτων σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11 της προαναφερόμενης Υπουργικής Απόφασης. 

15. Ποιες είναι οι ενέργειες ενός υποψήφιου Ενεργειακού Ελεγκτή που έχει απωλέσει τους 

κωδικούς πρόσβασής του στο Μητρώο των Ενεργειακών Ελεγκτών;   

Για τεχνικά ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος 

www.buildingcert.gr/enaudits πρέπει να αποσταλεί email στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

buildingcert.gr@gmail.com. 

16. Ποιο είναι το νομικό πλαίσιο για τους Ενεργειακούς Ελεγκτές και τους ενεργειακούς ελέγχους;   

Το νομικό πλαίσιο για τους Ενεργειακούς Ελεγκτές και τους ενεργειακούς ελέγχους είναι :  

 ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ,  ν. 4342/2015,   

http://www.buildingcert.gr/enaudits
http://www.buildingcert.gr/enaudits
mailto:buildingcert.gr@gmail.com
https://www.buildingcert.gr/files/odigia_2012_27_ee.pdf
https://www.buildingcert.gr/files/FEK_143A_2015.pdf


 Άρθρο 48 του ν. 4409/2016 (ΦΕΚ Α' 136),   

 Η υπ' αριθμ. οικ. 175275/22.05.2018 Απόφαση του Υπουργού και του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 1927/30.05.2018),   

 Η υπ' αριθμ. οικ. 97536/326/28.12.2018 Απόφαση του Υπουργού και του Αν. Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 6136/31.12.2018),   

 Η υπ’ Αριθμ. ΥΠΕΝ/Δ ΕΠΕΑ/49646/560/31.06.2019 Απόφαση του Υπουργού και του Αν. Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 2429/20.06.2019) 

17. Πως θα καταχωρίζεται στο ηλεκτρονικό Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων η έκθεση αποτελεσμάτων? 

Στην κεντρική σελίδα του πληροφοριακού συστήματος www.buildingcert.gr/enaudits έχουν αναρτηθούν 

σχετικές οδηγίες. 

18. Πόσο κοστίζει ο ενεργειακός έλεγχος κατηγορίας Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης? 

Οι αμοιβές καθορίζονται ελεύθερα με συμφωνία των συμβαλλόμενων.  

19. Υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες για τη διεξαγωγή των ενεργειακών ελέγχων;   

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=281&language=el-GR 

έχει αναρτηθεί εγχειρίδιο με κατευθυντήριες οδηγίες διενέργειας ενεργειακού ελέγχου και σύνταξης της 

σχετικής έκθεσης («Οδηγός Ενεργειακών Ελέγχων»), καθώς και ενδεικτικά υπολογιστικά εργαλεία για τη 

διενέργεια των υπολογισμών. 

20. Που μπορείτε να απευθυνθείτε για απορίες;   

Πληροφορίες για το νομικό πλαίσιο σχετικά με τους ενεργειακούς ελέγχους : 

Ε-mail: depea@prv.ypeka.gr   

(Δ/νση Ενεργειακών Πολιτικών & Ενεργειακής Αποδοτικότητας / Τμήμα Ενεργειακής Αποδοτικότητας)  

 Τεχνική υποστήριξη του ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος buildingcert.gr/enaudits  

Τηλ. Επικοινωνίας (helpdesk) : 210 66 03 309  

Ε-mail : buildingcert.gr@gmail.com (Κ.Α.Π.Ε.)  

Πληροφορίες για το Μητρώο των Ενεργειακών Ελεγκτών και το Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων  

Ε-mail: ene-ne@prv.ypeka.gr (Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδος/Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας και                 

eyepen-ve@prv.ypeka.gr (Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδος/Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας)  
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