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Χξήζηκεο Δξωηναπαληήζεηο γηα ην Πηζηνπνηεηηθό Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο (ΠΔΑ) 
 
 
1. Ση είλαη ην ΠΔΑ;  
 
Τν ΠΕΑ είλαη έλα αλαγλωξηζκέλν από ην ΥΠΕΚΑ έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη από Ελεξγεηαθό Επηζεωξεηή (ν νπνίνο 
έρεη εληαρζεί ζε εηδηθό Μεηξών) θαη ζην νπνίν απνηππώλεηαη ε ελεξγεηαθή απόδνζε ηνπ θηηξίνπ. Με ην ΠΕΑ ην 
θάζε θηίξην θαηαηάζζεηαη ζε ελεξγεηαθή θαηεγνξία (ππάξρνπλ ελλέα θαηεγνξίεο, από Α+ έωο Η), ελώ ν 
Επηζεωξεηήο θαηαγξάθεη θαη ζπζηάζεηο γηα ηε βειηίωζε ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο ηνπ θηηξίνπ. 
 
2. Πόηε απαηηείηαη ε έθδνζε ηνπ ΠΔΑ;       
 
Η έθδνζε ηνπ ΠΕΑ απαηηείηαη γηα όια ηα θηίξηα ζπλνιηθήο επηθάλεηαο άλω ηωλ 50 ηκ, ηωλ βαζηθώλ ρξήζεωλ 
(θαηνηθία, κόληκε θαη παξαζεξηζηηθή, γξαθεία, εκπνξηθέο ρξήζεηο, ζπλάζξνηζε θνηλνύ, εθπαίδεπζε, πξνζωξηλή 
δηακνλή, πγεία θαη θνηλωληθή πξόλνηα, θιπ), ωο εμήο: 
 
Νέα θαη ξηδηθά αλαθαηληδόκελα: 
- Με ην πέξαο ηεο θαηαζθεπήο θάζε λένπ ή ξηδηθά αλαθαηληδόκελνπ θηηξίνπ. 
 
Υθηζηάκελα: 
- Από 09.01.2011: γηα θάζε πώιεζε-αγνξά εληαίνπ θηηξίνπ θαη πώιεζε-αγνξά ηκήκαηνο θηηξίνπ (πρ δηακέξηζκα), 
θαζώο θαη ελνηθίαζε αιιά κόλν ζηελ πεξίπηωζε εληαίνπ θηηξίνπ. 
- Από 9.7.2011: γηα ηελ ελνηθίαζε ηκήκαηνο θηηξίνπ γηα θαηνηθία (πρ δηακέξηζκα) θαη γηα επαγγεικαηηθή ζηέγε.  
 
- Η έθδνζε ΠΕΑ είλαη ππνρξεωηηθή θαη γηα ηελ έληαμε θηηξίωλ θαηνηθίαο ζην πξόγξακκα «Εμνηθνλόκεζε Καη΄ 
Οίθνλ». 
 
3. Η έθδνζε ΠΔΑ απαηηείηαη ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο κηζζώζεωλ; 
 
Η έθδνζε ΠΕΑ είλαη ππνρξεωηηθή ΜΟΝΟ γηα λέεο ζπκβάζεηο κίζζωζεο θαη όρη γηα αλαλεώζεηο πθηζηακέλωλ 
ζπκβάζεωλ. 
 
4. Ση κεηξάεη ζηε ζπλνιηθή επηθάλεηα ελόο θηηξίνπ;   
 
Η ζπλνιηθή επηθάλεηα ελόο θηηξίνπ είλαη ην ζύλνιν ηωλ ηεηξαγωληθώλ κέηξωλ ηνπ θηηξίνπ, όπωο απηά 
πξνζκεηξνύληαη ζηελ νηθνδνκηθή άδεηα (ζύκθωλα κε ην ζπληειεζηή δόκεζεο), θαζώο επίζεο θαη ηα ηεηξαγωληθά 
ηνπ θηηξίνπ πνπ έρνπλ λνκηκνπνηεζεί ή ηαθηνπνηεζεί κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο (πρ θιεηζηόο εκηππαίζξηνο).  
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5. Πνηα θηίξηα εμαηξνύληαη από ηελ ππνρξέωζε έθδνζεο ΠΔΑ;  
 
Δελ απαηηείηαη ε έθδνζε ΠΕΑ γηα ηηο εμήο πεξηπηώζεηο: 
- γηα θηίξην (εληαίν ή ηκήκα ηνπ) κε ζπλνιηθή επηθάλεηα κηθξόηεξε ή ίζε ηωλ 50ηκ (πρ έλα δηακέξηζκα κε 
επηθάλεηα κηθξόηεξε ή ίζε ηωλ 50ηκ)   
- γηα θηίξηα κε ρξήζεηο: βηνκεραλίαο, βηνηερλίαο, εξγαζηεξίνπ, απνζήθεο, ζηάζκεπζεο απηνθηλήηωλ, πξαηήξηα 
πγξώλ θαπζίκωλ. 
 
6. Σα δηαηεξεηέα θηίξηα θαη νη παξαζεξηζηηθέο θαηνηθίεο εμαηξνύληαη από ηελ ππνρξέωζε έθδνζεο ΠΔΑ; 
 
Δελ εμαηξνύληαη από ηελ ππνρξέωζε έθδνζεο ΠΕΑ ηα δηαηεξεηέα θηίξηα θαη νη παξαζεξηζηηθέο θαηνηθίεο (κε 
δηακνλή κηθξόηεξε ηωλ ηεζζάξωλ κελώλ).    
 
7. Πνύ κπνξώ λα βξω Δλεξγεηαθό Δπηζεωξεηή;  
 

 Σην Μεηξών Ελεξγεηαθώλ Επηζεωξεηώλ, ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί ζηελ θεληξηθή ηζηνζειίδα ηνπ ΥΠΕΚΑ 
www.ypeka.gr θαη ζην πεδίν «Επηζεώξεζε / Ελεξγεηαθή Επηζεώξεζε / Μεηξών Ελεξγεηαθώλ 
Επηζεωξεηώλ»  

 Σηηο Τξάπεδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Πξόγξακκα «Εμνηθνλόκεζε θαη’ Οίθνλ» 

 Σηα θαηά ηόπνπο Κέληξα Εμππεξέηεζεο Πνιηηώλ (ΚΕΠ).  
 

8. Πόζν θνζηίδεη ε έθδνζε ηνπ ΠΔΑ; 
 
Γηα πεξηπηώζεηο θαηνηθηώλ: 

- Όηαλ επηζεωξείηαη νιόθιεξε πνιπθαηνηθία: 1,0 επξώ/ηκ (ειάρηζην θόζηνο 200 επξώ) 
- Όηαλ επηζεωξείηαη ηκήκα θηηξίνπ θαηνηθίαο (δηακέξηζκα): 2,0 επξώ/ηκ  (ειάρηζην θόζηνο 150 επξώ) 
- Όηαλ επηζεωξείηαη κνλνθαηνηθία: 1,5 επξώ/ηκ (ειάρηζην θόζηνο 200 επξώ) 
 

Γηα άιιεο πεξηπηώζεηο θηηξίωλ (πρ γξαθεία) 
- έωο 1000 ηκ: 2,5 επξώ/ηκ  (ειάρηζην θόζηνο 300 επξώ) 
- πάλω από 1000ηκ: 2,5 επξώ/ηκ γηα ηα πξώηα 1000ηκ θαη 1,5 επξώ/ηκ γηα ηα ππόινηπα ηκ 

 
9. Πνηέο είλαη νη ππνρξεώζεηο ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ; 
 
Σε θάζε πεξίπηωζε αγνξαπωιεζίαο αθηλήηνπ απαηηείηαη ε έθδνζε ΠΕΑ. Γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο πξάμεο 
αγνξαπωιεζίαο, ν ζπκβνιαηνγξάθνο ειέγρεη ηελ εγθπξόηεηα ηνπ ΠΕΑ από ην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ηνπ 
Αξρείνπ Επηζεώξεζεο Κηηξίωλ ηνπ ΥΠΕΚΑ www.buildingcert.gr θαη ππνρξενύηαη αθελόο λα κλεκνλεύζεη ζην 
ζπκβόιαην ηνλ αξηζκό πξωηνθόιινπ ηνπ ΠΕΑ θαη αθεηέξνπ λα πξνζαξηήζεη ην έληππν – απόζπαζκα ΠΕΑ, πνπ 
εθδίδεηαη από ην παξαπάλω πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα θαη πεξηέρεη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ΠΕΑ. Επίζεο, ε 
«πιηθή» πξάμε ηεο παξάδνζεο – παξαιαβήο ηνπ ΠΕΑ δειώλεηαη από ηνπο ζπκβαιιόκελνπο ελώπηνλ 
ζπκβνιαηνγξάθνπ, ζπληάζζεηαη δε θαη ππνγξάθεηαη ζρεηηθή πξάμε.    
 
10. Δίλαη δπλαηό λα πωιεζεί έλα εκηηειέο θηίξην, ρωξίο ηελ έθδνζε ηνπ ΠΔΑ;    
 
Σηελ πεξίπηωζε πώιεζεο αθηλήηνπ (εληαίνπ ή ηκήκαηνο) γηα ην νπνίν δελ έρεη αξρίζεη ε θαηαζθεπή ηνπ ή έρεη 
αξρίζεη κελ, αιιά είλαη εκηηειήο, κπνξεί λα θαηαξηηζηεί ε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε αγνξαπωιεζίαο θαη ε 
κεηεγγξαθή ηνπ ζην ππνζεθνθπιαθείν ρωξίο ηελ έθδνζε ΠΕΑ. Ωζηόζν, ε έθδνζε ΠΕΑ απαηηείηαη κε ηελ 
απνπεξάηωζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ θηηξίνπ, ην νπνίν παξαδίδεηαη ζηνλ αγνξαζηή κε «πιηθή» πξάμε παξάδνζεο – 
παξαιαβήο ΠΕΑ, ε νπνία δειώλεηαη από ηνπο ζπκβαιιόκελνπο ελώπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ θαη ζπληάζζεηαη θαη 
ππνγξάθεηαη ζρεηηθή πξάμε.    

http://www.ypeka.gr/
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=340&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=340&language=el-GR
http://www.buildingcert.gr/
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11. Πνπ κπνξώ λα βξω ην λνκηθό πιαίζην θαη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο;  
 
Σηελ θεληξηθή ηζηνζειίδα ηνπ ΥΠΕΚΑ www.ypeka.gr θαη ζην πεδίν «Επηζεώξεζε – Ελεξγεηαθή Επηζεώξεζε / 
Ννκηθό Πιαίζην», θαζώο θαη ζην ηειεθωληθό θέληξν 210 9797 400.  

 

http://www.ypeka.gr/
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=338&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=338&language=el-GR

