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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΠΟΧΗ 
από τις εξετάσεις «Ενεργειακών Επιθεωρητών»

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων 
(ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ) καλεί όλους τους συναδέλφους σε αποχή από τις εξετάσεις ανάδειξης Ενεργειακών 
Επιθεωρητών, που αναμένεται να ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες.

Συνάδελφοι,

Το  θέμα  των  εξετάσεων  για  την  απόκτηση  άδειας  ενεργειακού  επιθεωρητού  έχει  πάρα  πολλά 
προβλήματα σε πολλά επίπεδα:

1. Η όλη διαδικασία βαπτίστηκε ως "επιθεώρηση κτιρίου" ενώ στην πραγματικότητα είναι  μία 
απλή πιστοποίηση κτιρίου, η οποία περιλαμβάνει απλές εργασίες αποτύπωσης και εισαγωγής 
τεχνικών στοιχείων μίας οικοδομής (κέλυφος, εγκαταστάσεις θέρμανσης, ψύξης, ζεστού νερού 
και φωτισμού) σε ένα υπολογιστικό πρόγραμμα!

2. Αντί  για ένα εγχειρίδιο χρήσης ενός απλού υπολογιστικού προγράμματος,  διαμορφώθηκαν 
πέντε τεχνικές οδηγίες οι οποίες χάνονται στη λεπτομέρεια, χωρίς παράλληλα να υπολογίζουν 
το κύριο: τη συμβολή του ηλιασμού στην εξοικονόμηση θερμικής ενέργειας. Παράλληλα, με 
τον  ΚΕΝΑΚ και  τις  "Τεχνικές  Οδηγίες"  του ΤΕΕ,  διαμορφώθηκε  ένα  άκαμπτο  σύστημα το 
οποίο  υποχρεώνει  τον  μελετητή  να  θερμομονώνει  μέχρι  και  τα  σκαλοπάτια  του 
κλιμακοστασίου! Οι "τεχνικές οδηγίες" αυτές παραβιάζουν όλες τις βασικές αρχές σκέψης και 
δράσης του μηχανικού: δηλαδή τις αρχές της  απλότητας, της σαφήνειας, της ασφάλειας 
και της οικονομίας.

3. Σαν να μην έφθαναν οι  "τεχνικές οδηγίες",  οι  μηχανικοί  υποχρεώνονται  να εξεταστούν σε 
χιλιάδες  σελίδων  δήθεν  εκπαιδευτικών  σημειώσεων,  το  90% των  οποίων  είναι  είτε  εκτός 
θέματος ή ασχολείται με δευτερεύουσες ή τριτεύουσες πλευρές της ενεργειακής πιστοποίησης.

4. Οι  μηχανικοί  υποχρεώθηκαν να  παρακολουθήσουν  σεμινάρια  επί  όλων αυτών των δήθεν 
σημειώσεων και ΤΟΤΕΕ, καταβάλλοντας υψηλό τίμημα.

5. Οι μηχανικοί σύρονται σε δήθεν εξετάσεις, όχι για να αποδείξουν ότι γνωρίζουν τη διαδικασία 
ενεργειακής πιστοποίησης κτιρίων, αλλά ότι είναι σε θέση να παπαγαλίζουν υλικό χιλιάδων 
σελίδων!

Όλα τα παραπάνω είναι παράλογα, αντιδεοντολογικά και αντισυνταγματικά. 

Αντιδεοντολογικά γιατί παραβιάζουν τις αρχές της απλότητας, της σαφήνειας, της ασφάλειας και της 
οικονομίας.

Αντισυνταγματικά γιατί με τη διαδικασία αυτή παραβιάζεται ευθέως η αρχή της αναλογικότητας, αφού 
για  το  «έλασσον»  (ενεργειακή  επιθεώρηση)  καθίσταται  υποχρεωτική  η  εκπαίδευση  και  εξέταση, 
πέραν της άδειας άσκησης επαγγέλματος του μηχανικού, τη στιγμή που η άδεια αυτή αρκεί για το 
«μείζον», δηλαδή για μελέτες και έργα που άπτονται της ζωής και της υγείας των πολιτών.
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Καλούμε τα Περιφερειακά Τμήματα, τους Συλλόγους και όλο τον τεχνικό κόσμο να απέχουν 
από αυτή τη διαδικασία υποβάθμισης των σπουδών μας.

Ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ θεωρεί ότι οι άδειες γα ενεργειακές επιθεωρήσεις οφείλουν να απονέμονται με βάση 
το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών κάθε ειδικότητας μηχανικού και όχι με εξετάσεις!
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