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ΔΙΓΗΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ  
   ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑ    
 
 
        
                                                                                                                                                     

Χριςιμεσ  ερωτοαπαντιςεισ  για το Πιςτοποιθτικό Ενεργειακισ  Απόδοςθσ (ΠΕΑ) 

1. Τι είναι το ΠΕΑ; 

Το ΠΕΑ είναι ζνα αναγνωριςμζνο από το ΥΠΕΚΑ ζγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό Επικεωρθτι (ο 

οποίοσ ζχει ενταχκεί ςε ειδικό Μθτρώο) και ςτο οποίο αποτυπώνεται θ ενεργειακι απόδοςθ  του 

κτιρίου. Με το ΠΕΑ το κάκε κτίριο κατατάςςεται ςε ενεργειακι κατθγορία ( υπάρχουν εννζα 

κατθγορίεσ , από Α+ ζωσ Η) , ενώ ο Επικεωρθτισ καταγράφει και ςυςτάςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ 

ενεργειακισ απόδοςθσ του κτιρίου. 

2. Πότε απαιτείται θ ζκδοςθ του ΠΕΑ; 

Η  ζκδοςθ του ΠΕΑ απαιτείται για όλα τα κτίρια ςυνολικισ επιφάνειασ άνω των 50τμ, των βαςικών 

χριςεων (κατοικία, μόνιμθ και παρακεριςτικι, γραφεία, εμπορικζσ χριςεισ, ςυνάκροιςθ κοινοφ, 

εκπαίδευςθ, προςωρινι διαμονι, υγεία και κοινωνικι πρόνοια , κλπ ), ωσ εξισ: 

Νζα και ριηικά ανακαινιηόμενα :  

- Με το πζρασ τθσ καταςκευισ κάκε νζου ι ριηικά ανακαινιηόμενου κτιρίου. 

 

Υφιςτάμενα 

Από 09.01.2011: για κάκε πώλθςθ – αγορά ενιαίου κτιρίου και πώλθςθ – αγορά τμιματοσ  

κτιρίου (πχ διαμζριςμα) , κακώσ ενοικίαςθ αλλά μόνο ςε περίπτωςθ ενιαίου κτιρίου.   

Από 9.7.2011: για τθν ενοικίαςθ τμιματοσ κτιρίου για κατοικία (πχ διαμζριςμα) και για επαγγελματικι 

ςτζγθ. 

 

Η ζκδοςθ ΠΕΑ είναι υποχρεωτικι και για τθν ζνταξθ κτιρίων κατοικίασ ςτο πρόγραμμα «Εξοικονόμθςθ 

Κατ ΄ Οίκων» 
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3. Η ζκδοςθ ΠΕΑ απαιτείται ςε όλεσ τισ περιπτώςεισ μιςκώςεων; 

 

Η ζκδοςθ ΠΕΑ είναι υποχρεωτικι ΜΟΝΟ για νζεσ ςυμβάςεισ μίςκωςθσ και όχι ανανεώςεισ 

υφιςταμζνων ςυμβάςεων. 

 

4. Τι μετράει ςτθ ςυνολικι επιφάνια ενόσ κτιρίου; 

 

Η ςυνολικι επιφάνεια ενόσ κτιρίου είναι το ςφνολο των τετραγωνικών  μζτρων του κτιρίου , όπωσ αυτά 

προςμετροφνται ςτθν οικοδομικι άδεια (ςφμφωνα νε το ςυντελεςτι δόμθςθσ) , κακώσ επίςθσ και τα 

τετραγωνικά του κτιρίου που ζχουν νομιμοποιθκεί ι ταχτοποιθκεί  με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ (πχ 

κλειςτόσ θμιυπαίκριοσ) 

 

5. Ποια κτίρια εξαιροφνται από τθν υποχρζωςθ ζκδοςθσ ΠΕΑ; 

 

Δεν απαιτείται θ ζκδοςθ ΠΕΑ για τισ εξισ περιπτώςεισ : 

Για κτίριο (ενιαίο ι τμιμα αυτοφ) με ςυνολικι επιφάνεια μικρότερθ ι ίςθ των 50τμ (πχ ζνα διαμζριςμα 

με επιφάνεια μικρότερθ ι ίςθ των 50τμ) 

Για κτίρια με χριςεισ: βιομθχανίασ , βιοτεχνίασ , εργαςτθρίου , αποκικθσ, ςτάκμευςθσ αυτοκινιτου, 

πρατιρια υγρών καυςίμων. 

 

6. Τα διατθρθτζα κτίρια και οι παρακεριςτικζσ κατοικίεσ εξαιροφνται από τθν υποχρζωςθ 

ζκδοςθσ ΠΕΑ ; 

 

Δεν εξαιροφνται από τθν υποχρζωςθ ζκδοςθσ ΠΕΑ τα διατθρθτζα κτίρια και οι παρακεριςτικζσ 

κατοικίεσ  (με διαμονι μικρότερθ των τεςςάρων μθνών)   

 

7. Πόςο κοςτίηει θ ζκδοςθ ΠΕΑ; 

 

Για περιπτώςεισ κατοικιών : 

- Όταν επικεωρείται ολόκλθρθ πολυκατοικία : 1,0 ευρώ/τμ (ελάχιςτο κόςτοσ 200 ευρώ) 

- Όταν επικεωρείται τμιμα κτιρίου κατοικίασ (διαμζριςμα ) : 2,0 ευρώ/τμ (ελάχιςτό κόςτοσ 

150ευρώ) 

- Όταν επικεωρείται μονοκατοικία : 1,5 ευρώ/τμ (ελάχιςτο κόςτοσ 200 ευρώ) 

 

Για άλλεσ περιπτώςεισ κτιρίων (πχ γραφεία)  

- Ζωσ 1000τμ: 2,5 ευρώ/τμ (ελάχιςτο κόςτοσ 300ευρώ) 

- Πάνω από 1000τμ: 2.5 ευρώ/τμ για τα πρώτα 1000τμ και 1,5 ευρώ για τα υπόλοιπα τμ 
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8. Είναι δυνατό  να πωλθκεί ζνα θμιτελζσ κτίριο , χωρίσ τθν ζκδοςθ του ΠΕΑ; 

 

Στθν περίπτωςθ πώλθςθσ ακινιτου (ενιαίου ι τμιματοσ ) για το οποίο δεν ζχει αρχίςει θ καταςκευι 

του ι ζχει αρχίςει μεν , αλλά είναι θμιτελισ , μπορεί να καταρτιςτεί θ ςυμβολαιογραφικι πράξθ 

αγοροπωλθςίασ  και θ μεταγραφι του ςτο υποκθκοφυλακείο χωρίσ τθν ζκδοςθ ΠΕΑ . Ωςτόςο , θ 

ζκδοςθ  ΠΕΑ απαιτείται με τθν αποπεράτωςθ τθσ καταςκευισ του κτιρίου , το  οποίο παραδίδεται ςτον 

αγοραςτι με «υλικι» πράξθ παράδοςθσ – παραλαβισ ΠΕΑ, θ οποία δθλώνεται από τουσ 

ςυμβαλλόμενουσ ενώπιων ςυμβολαιογράφου  και ςυντάςςεται και υπογράφεται ςχετικι πράξθ  

 

 

 

 

 


