
Ν.4122/2013 περί Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων  

(ΦΕΚ Α’ 42/19.02.2013) 

Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις. 

 

 

Άρθρο 1 

Σκοπός - Αντικείµενο 

Με τις διατάξεις του παρόντος νόµου, εναρµονίζεται η ελληνική νοµοθεσία µε την 

Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης 

Μαΐου 2010 «Για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση)» (ΕΕ L153 

της 18.6.2010), όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2018/844/ΕΕ (ΕΕ L156 της 

19.6.2018).» 

Άρθρο 2 

Ορισµοί 

 
Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου οι ακόλουθοι όροι έχουν την εξής έννοια: 

1. «Κτίριο»: στεγασµένη κατασκευή µε τοίχους για την οποία χρησιµοποιείται 

ενέργεια προς ρύθµιση των κλιµατικών συνθηκών εσωτερικού χώρου. 

2. «Κτιριακή µονάδα»: τµήµα, όροφος ή διαµέρισµα εντός κτιρίου, που έχει 

σχεδιαστεί ή υποστεί µετατροπή ώστε να χρησιµοποιείται χωριστά. 

3. «Συνολική επιφάνεια κτιρίου ή κτιριακής µονάδας»: η συνολική µεικτή 

επιφάνεια δαπέδων, κλειστών στεγασµένων θερµαινόµενων και µη χώρων, 

µετρούµενη βάσει εξωτερικών διαστάσεων σύµφωνα µε τον Κανονισµό 

Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). 

4. «Ωφέλιµη επιφάνεια κτιρίου ή κτιριακής µονάδας»: η µεικτή επιφάνεια δαπέδων 

των κλειστών στεγασµένων χώρων του κτιρίου που προορίζονται για την 

εξυπηρέτηση των αναγκών της κύριας χρήσης του, µετρούµενη βάσει εξωτερικών 

διαστάσεων σύµφωνα µε τον ΚΕΝΑΚ. Στην ωφέλιµη επιφάνεια δεν 

προσµετρώνται: οι ανεξάρτητοι βοηθητικοί χώροι, όπως χώροι αποθήκευσης, 

στάθµευσης και εγκατάστασης ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού του κτιρίου, η 

επιφάνεια των κοινόχρηστων κλιµακοστασίων και του φρεατίου ανελκυστήρα, η 

επιφάνεια των αιθρίων και όλων των διαµπερών ανοιγµάτων ή οδεύσεων που 

λειτουργούν ως φωταγωγοί ή ως αγωγοί κυκλοφορίας του αέρα για τον κλιµατισµό 

του κτιρίου. 

5. «Κτίριο µε σχεδόν µηδενική κατανάλωση ενέργειας»: κτίριο µε πολύ υψηλή 

ενεργειακή απόδοση, προσδιοριζόµενη σύµφωνα µε το άρθρο 3. Η σχεδόν 

µηδενική ή πολύ χαµηλή ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για την κάλυψη των 

ενεργειακών αναγκών του κτιρίου, πρέπει να καλύπτεται σε πολύ µεγάλο βαθµό 

από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, περιλαµβανοµένης της ενέργειας που παράγεται 

επιτόπου ή πλησίον του κτιρίου. 



6. «Κέλυφος κτιρίου - κτιριακής µονάδας»: το σύνολο των οριζόντιων και 

κατακόρυφων δοµικών στοιχείων που ορίζουν το κτίριο ή την κτιριακή µονάδα. 

7. «Τεχνικό σύστηµα κτιρίου - κτιριακής µονάδας»: οι ηλεκτροµηχανολογικές 

εγκαταστάσεις κτιρίου ή κτιρι-ακής µονάδας που χρησιµοποιούνται για θέρµανση 

και ψύξη χώρου, αερισµό, παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση, φωτισµό, 

αυτοµατισµό και έλεγχο κτιρίου, επιτόπια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή 

συνδυασµός των εν λόγω συστηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των συστηµάτων 

που χρησιµοποιούν ενέργεια από ανανεώσιµες πηγές. 

7 α. «Σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου κτιρίου ή κτιριακής µονάδας»: σύστηµα 

που περιλαµβάνει όλα τα προϊόντα, λογισµικό και τεχνικές υπηρεσίες, που 

µπορούν να υποστηρίξουν την ενεργειακά αποδοτική, οικονοµική και ασφαλή 

λειτουργία των τεχνικών συστηµάτων κτιρίου ή κτιριακής µονάδας µέσω 

αυτόµατων ελέγχων και διευκόλυνσης της χειροκίνητης διαχείρισης των εν λόγω 

τεχνικών συστηµάτων κτιρίου. 

8. «Στοιχείο κτιρίου - κτιριακής µονάδας»: τεχνικό σύστηµα ή δοµικό στοιχείο του 

κελύφους του κτιρίου ή της κτιριακής µονάδας. 

9. «Ενεργειακή απόδοση κτιρίου - κτιριακής µονάδας»: η υπολογισθείσα ή 

µετρούµενη ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για να ικανοποιηθεί η ενεργειακή 

ζήτηση που συνδέεται µε την τυπική χρήση του κτιρίου, η οποία περιλαµβάνει, 

µεταξύ άλλων, την ενέργεια που χρησιµοποιείται για θέρµανση, ψύξη, αερισµό, 

παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) και φωτισµό. 

10. «Πρωτογενής ενέργεια»: η ενέργεια από ανανεώσιµες και µη ανανεώσιµες 

πηγές που δεν έχει υποστεί µετατροπή ή µετασχηµατισµό. 

11. «Ενέργεια από ανανεώσιµες πηγές»: ενέργεια από ανανεώσιµες µη ορυκτές 

πηγές, δηλαδή αιολική, ηλιακή, αεροθερµική, γεωθερµική, υδροθερµική ενέργεια 

και ενέργεια από τη θάλασσα, υδροηλεκτρική, από βιοµάζα, από τα εκλυόµενα 

στους χώρους υγειονοµικής ταφής αέρια, από τα αέρια που παράγονται σε µονάδες 

επεξεργασίας λυµάτων και από τα βιοαέρια. 

12. «Ριζική ανακαίνιση κτιρίου ή κτιριακής µονάδας» (ανακαίνιση µεγάλης 

κλίµακας): η ανακαίνιση κατά την οποία, η συνολική δαπάνη της ανακαίνισης που 

αφορά το κέλυφος του κτιρίου ή της κτιριακής µονάδας ή τα τεχνικά συστήµατά 

τους υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της αξίας του κτιρίου ή της 

κτιριακής µονάδας, εξαιρουµένης της αξίας του οικοπέδου επί του οποίου έχει 

κατασκευαστεί το κτίριο. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

καθορίζεται ο τρόπος υπολογισµού της αξίας του κτιρίου ή της κτιριακής µονάδας 

για τον χαρακτηρισµό µιας ανακαίνισης ως ριζικής κατά τα ανωτέρω οριζόµενα, 

καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. 

13. «Ευρωπαϊκό πρότυπο»: πρότυπο που εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Τυποποίησης (CEN), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης 

(Cenelec) ή το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τυποποίησης στον τοµέα των 

Τηλεπικοινωνιών (ETSI) και διατίθεται προς δηµόσια χρήση. 

14. «Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)»: πιστοποιητικό αναγνωρισµένο 

από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή άλλον φορέα που αυτό ορίζει, το 



οποίο αποτυπώνει την ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου ή κτιριακής µονάδας, 

υπολογιζόµενη σύµφωνα µε τη µεθοδολογία του άρθρου 3 του παρόντος. 

15. «Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ή κτιριακής µονάδας»: η διαδικασία 

εκτίµησης της κατανάλωσης ενέργειας κτιρίου ή κτιριακής µονάδας, των 

παραγόντων που την επηρεάζουν, καθώς και διατύπωσης συστάσεων για τη 

βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής του. 

16. «Ενεργειακή επιθεώρηση συστήµατος θέρµανσης ή κλιµατισµού»: η διαδικασία 

αξιολόγησης του βαθµού απόδοσης του συστήµατος, της εκτίµησης του µεγέθους 

του σε σχέση µε τις ανάγκες θέρµανσης, ψύξης και αερισµού του κτιρίου, καθώς 

και διατύπωσης συστάσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής του. 

17. «Ενεργειακός επιθεωρητής»: φυσικό πρόσωπο που διενεργεί ενεργειακές 

επιθεωρήσεις κτιρίων ή/και συστηµάτων θέρµανσης ή/και κλιµατισµού, 

εγγεγραµµένο στα αντίστοιχα Μητρώα Ενεργειακών Επιθεωρητών του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατά τις διατάξεις του παρόντος. 

18. «Συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας (ΣΗΘ)»: η ταυτόχρονη, στο 

πλαίσιο µιας διεργασίας, παραγωγή θερµικής ενέργειας και ηλεκτρικής ή/και 

µηχανικής ενέργειας. 

19. «Βέλτιστο από πλευράς κόστους επίπεδο»: το επίπεδο ενεργειακής απόδοσης 

που επιτυγχάνει το χαµηλότερο κόστος κατά την εκτιµώµενη διάρκεια του 

οικονοµικού κύκλου ζωής, όπου: 

α) το χαµηλότερο κόστος καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη το κόστος που 

σχετίζεται µε την ενεργειακή απόδοση και περιλαµβάνει: 

αα) το αρχικό κόστος επένδυσης, 

ββ) το κόστος συντήρησης και λειτουργίας (συµπεριλαµβανοµένων των 

ενεργειακών δαπανών, εξοικονοµήσεων και κερδών από την παραχθείσα 

ενέργεια, και 

γγ) το κόστος διάθεσης, το οποίο υπολογίζεται σύµφωνα µε τις δαπάνες για 

την αποδόµηση κτιρίου ή στοιχείου στο τέλος του κύκλου ζωής του. Στις 

δαπάνες συµπεριλαµβάνονται η κατεδάφιση, η αφαίρεση των στοιχείων που 

δεν έχουν ακόµη φτάσει στο τέλος του κύκλου ζωής τους, η αποκοµιδή και η 

περιβαλλοντική διαχείρισή τους,  

β) ο εκτιµώµενος οικονοµικός κύκλος ζωής αναφέρεται είτε στο κτίριο, 

εφόσον οι απαιτήσεις για ενεργειακή απόδοση έχουν τεθεί για το σύνολο του 

κτιρίου, είτε στο στοιχείο κτιρίου, εφόσον οι απαιτήσεις για ενεργειακή 

απόδοση έχουν τεθεί για τα στοιχεία κτιρίου. 

20. «Σύστηµα κλιµατισµού»: ο συνδυασµός των στοιχείων που απαιτούνται για 

την επεξεργασία του αέρα εσωτερικού χώρου, µέσω του οποίου η θερµοκρασία 

ελέγχεται ή µπορεί να µειωθεί. 

20 α. «Σύστηµα θέρµανσης»: ο συνδυασµός των στοιχείων που απαιτούνται για 

την επεξεργασία του αέρα εσωτερικού χώρου, µέσω της οποίας αυξάνεται η 

θερµοκρασία. 



20 β. «Μονάδα παραγωγής θερµότητας»: το µέρος του συστήµατος θέρµανσης 

που παράγει ωφέλιµη θερµότητα χρησιµοποιώντας µία ή περισσότερες από τις 

ακόλουθες διεργασίες: 

α) καύση καυσίµων, όπως σε λέβητα, 

β) αξιοποίηση του φαινοµένου Joule, στα θερµαντικά στοιχεία συστήµατος 

θέρµανσης µε ηλεκτρικές αντιστάσεις, 

γ) δέσµευση της θερµότητας από τον ατµοσφαιρικό αέρα, τον εξαερισµό, ή 

πηγή νερού ή θερµότητας εδάφους µε χρήση αντλίας θερµότητας. 

20 γ. «Συµβάσεις ενεργειακής απόδοσης»: οι συµβάσεις ενεργειακής απόδοσης 

όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4342/2015 (Α` 143). 

21. «Λέβητας»: η συνδυασµένη µονάδα λέβητα καυστήρα που είναι σχεδιασµένη 

να µεταδίδει σε ρευστά τη θερµότητα που παράγεται από την καύση. 

22. «Αντλία θερµότητας»: µηχάνηµα, συσκευή ή εγκατάσταση που µεταφέρει 

θερµότητα από το φυσικό περιβάλλον, όπως από τον αέρα, το νερό ή το έδαφος, 

σε κτίρια ή βιοµηχανικές εφαρµογές, µε την αναστροφή της φυσικής ροής της 

θερµότητας, κατά τρόπο ώστε να ρέει από χαµηλότερη σε υψηλότερη 

θερµοκρασία� για τις αναστρέψιµες αντλίες θερµότητας, µπορεί επίσης να 

µεταφέρει θερµότητα από το κτίριο στο φυσικό περιβάλλον. 

23. «Ονοµαστική ισχύς εξόδου»: η µέγιστη θερµική ή ψυκτική ισχύς εκφραζόµενη 

σε κιλοβάτ (kW), την οποία αναφέρει και εγγυάται ο κατασκευαστής ως 

παρεχόµενη κατά τη συνεχή λειτουργία µε ταυτόχρονη τήρηση της ωφέλιµης 

απόδοσης που προσδιορίζεται από τον κατασκευαστή. 

24. «Τηλεθέρµανση» ή «Τηλεψύξη»: η διανοµή θερµικής ενέργειας µε τη µορφή 

ατµού, ζεστού νερού ή ψυχρών υγρών, από ένα κεντρικό σηµείο παραγωγής µέσω 

δικτύου σε πλήθος κτιρίων ή θέσεων, για την κάλυψη θερµικών ή ψυκτικών 

αναγκών χώρων ή διεργασιών. 

25. «Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ)»: η µελέτη που αναλύει και αξιολογεί 

την απόδοση του ενεργειακού σχεδιασµού του κτιρίου ή της κτιριακής µονάδας, 

σύµφωνα µε τη µεθοδολογία υπολογισµού του άρθρου 3. 

26. «Αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίων»: η ηλεκτρονική βάση δεδοµένων στην οποία 

υποβάλλονται και καταχωρίζονται σε ξεχωριστές µερίδες: 

α) τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης, 

β) οι Εκθέσεις Επιθεώρησης Συστηµάτων Θέρµανσης και 

γ) οι Εκθέσεις Επιθεώρησης Συστηµάτων Κλιµατισµού. 

27. «Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών»: η ηλεκτρονική βάση δεδοµένων, όπου 

εγγράφονται µε αύξοντα αριθµό µητρώου οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων, 

Συστηµάτων Θέρµανσης και Κλιµατισµού. Τηρείται ξεχωριστό Μητρώο για τα 

νοµικά πρόσωπα που έχουν ως εταίρο τους Ενεργειακό Επιθεωρητή. 



28. «Μικρό αποµονωµένο σύστηµα»: είναι το σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας κάθε 

Μη ∆ιασυνδεδεµένου Νησιού όπως ορίζεται στην περίπτωση κγ της παραγράφου 3 

του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 (Α` 179). 

29. «Επιθεωρητής Ενέργειας»: Υπάλληλος των Τµηµάτων Επιθεώρησης Ενέργειας 

Νοτίου και Βορείου Ελλάδος που είναι διπλωµατούχος µηχανικός ή πτυχιούχος 

µηχανικός τεχνολογικής εκπαίδευσης και διενεργεί ελέγχους σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο άρθρο 58, παράγραφος 2, εδάφιο γ του π.δ. 132/2017 (Α` 160). 

 
Άρθρο 2Α 

Μακροπρόθεσµη στρατηγική ανακαίνισης 

1. Η ∆ιεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της 

Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει την ευθύνη σύνταξης έκθεσης µακροπρόθεσµης 

στρατηγικής ανακαίνισης του δηµόσιου και ιδιωτικού κτιριακού αποθέµατος και 

µετατροπής του σε κτιριακό δυναµικό απαλλαγµένο από ανθρακούχες εκποµπές 

και υψηλής ενεργειακής απόδοσης έως το έτος 2050, διευκολύνοντας την 

οικονοµικά αποδοτική µετατροπή υφιστάµενων κτιρίων σε κτίρια µε σχεδόν 

µηδενική κατανάλωση ενέργειας. 

2. Η έκθεση της παραγράφου 1 εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας και υποβάλλεται από τη Γενική Γραµµατεία Ενέργειας 

και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του τελικού ενοποιηµένου εθνικού σχεδίου για 

την ενέργεια και το κλίµα. 

Κάθε µακροπρόθεσµη στρατηγική ανακαίνισης περιλαµβάνει: 

α) ανασκόπηση του κτιριακού αποθέµατος που βασίζεται, ανάλογα µε την 

περίπτωση, σε στατιστική δειγµατοληψία και το αναµενόµενο ποσοστό 

ανακαινισµένων κτιρίων το 2020, 2030, 2040 και 2050. 

β) εξεύρεση οικονοµικά αποδοτικών προσεγγίσεων για τις ανακαινίσεις 

ανάλογα µε το είδος του κτιρίου και την κλιµατική ζώνη, λαµβάνοντας υπόψη 

πιθανά κατάλληλα σηµεία ενεργοποίησης της διαδικασίας ανακαίνισης στον 

κύκλο ζωής του κτιρίου, κατά περίπτωση, 

γ) πολιτικές και δράσεις για την προώθηση οικονοµικά αποδοτικών ριζικών 

ανακαινίσεων κτιρίων, περιλαµβανοµένων των ριζικών ανακαινίσεων κατά 

στάδια, καθώς και για την υποστήριξη στοχευµένων οικονοµικά αποδοτικών 

ενεργειακά, µέτρων και ανακαινίσεων, όπως µε τη θέσπιση προαιρετικού 

συστήµατος διαβατηρίων ανακαίνισης κτιρίων, 

δ) επισκόπηση των πολιτικών και των δράσεων που αφορούν τα τµήµατα του 

κτιριακού αποθέµατος που παρουσιάζουν τις χειρότερες επιδόσεις, τα 

διλήµµατα λόγω αντικρουόµενων κινήτρων και τις αποτυχίες της αγοράς, 

ε) περιγραφή των εθνικών δράσεων που συµβάλλουν στην άµβλυνση της 

ενεργειακής πενίας, 



στ) πολιτικές και δράσεις που αφορούν όλα τα δηµόσια κτίρια, 

ζ) επισκόπηση των πρωτοβουλιών για την προώθηση έξυπνων τεχνολογιών 

και καλά διασυνδεδεµένων κτιρίων και κοινοτήτων, καθώς και τη βελτίωση 

των δεξιοτήτων και της εκπαίδευσης στον κατασκευαστικό τοµέα και τον 

τοµέα της ενεργειακής απόδοσης, και 

η) τεκµηριωµένη εκτίµηση της αναµενόµενης εξοικονόµησης ενέργειας και 

του γενικότερου οφέλους, τουλάχιστον στους τοµείς της υγείας, της 

ασφάλειας και της ποιότητας του αέρα. 

3. Η µακροπρόθεσµη στρατηγική ανακαίνισης παρουσιάζει χάρτη πορείας µε µέτρα 

και µετρήσιµους δείκτες προόδου, ενόψει του µακροπρόθεσµου στόχου του έτους 

2050 για µείωση των εκποµπών αερίου του θερµοκηπίου στην Ένωση κατά 

ποσοστό 80 έως 95 % σε σχέση µε το 1990, προκειµένου να επιτευχθεί κτιριακό 

απόθεµα υψηλής ενεργειακής απόδοσης και απαλλαγµένο από ανθρακούχες 

εκποµπές και προκειµένου να διευκολυνθεί η οικονοµικά αποδοτική µετατροπή 

υφιστάµενων κτιρίων σε κτίρια µε σχεδόν µηδενική κατανάλωση ενέργειας. 

Ο χάρτης πορείας περιλαµβάνει ενδεικτικά ορόσηµα για το 2030, το 2040 και το 

2050, και προσδιορίζει µε ποιον τρόπο τα ορόσηµα αυτά συµβάλλουν στην 

επίτευξη των στόχων ενεργειακής απόδοσης της Ένωσης σύµφωνα µε τον ν. 

4342/2015 (Α` 143). 

4. Προκειµένου να στηριχθεί η κινητοποίηση επενδύσεων για τις ανακαινίσεις που 

είναι απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων της παραγράφου 2, το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας θεσπίζει επιπρόσθετα χρηµατοδοτικά, θεσµικά, 

διοικητικά ή/και οικονοµικά κίνητρα, τα οποία στοχεύουν: 

α) στην οµαδοποίηση των έργων, όπως µέσω επενδυτικών πλατφορµών ή 

οµάδων και µέσω κοινοπραξιών µικροµεσαίων επιχειρήσεων, 

β) στη µείωση των διαφαινόµενων κινδύνων των επενδύσεων σε τοµείς της 

ενεργειακής απόδοσης για τους επενδυτές και τον ιδιωτικό τοµέα, 

γ) στην προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων και την αντιµετώπιση 

συγκεκριµένων ανεπαρκειών της αγοράς µέσω της κινητοποίησης δηµόσιας 

χρηµατοδότησης, 

δ) στην προσέλκυση επενδύσεων για την επίτευξη ενεργειακά αποδοτικού 

δηµόσιου κτιριακού αποθέµατος, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της Eurostat, 

και 

ε) στη λειτουργία προσιτών και διαφανών συµβουλευτικών εργαλείων, όπως 

οι υπηρεσίες µιας στάσης για τους καταναλωτές και συµβουλευτικές 

υπηρεσίες για θέµατα ενέργειας, όσον αφορά τις ενδεδειγµένες ενεργειακά 

αποδοτικές ανακαινίσεις και τα κατάλληλα χρηµατοδοτικά µέσα. 

5. Στο παράρτηµα της έκθεσης µακροπρόθεσµης στρατηγικής ανακαίνισης 

περιλαµβάνονται η περίληψη των αποτελεσµάτων της δηµόσιας διαβούλευσης, η 

επισκόπηση της εφαρµογής της πλέον πρόσφατης µακροπρόθεσµης στρατηγικής 

ανακαίνισης και των σχεδιαζόµενων πολιτικών και δράσεων. 



Άρθρο 3 

Θέσπιση µεθοδολογίας υπολογισµού ενεργειακής απόδοσης κτιρίων 

1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκρίνεται Κανονισµός 

Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), ο οποίος καθορίζει τη σχετική 

µεθοδολογία υπολογισµού, τις ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση 

κτιρίων, τον τύπο και το περιεχόµενο της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ) 

των κτιρίων ή κτιριακών µονάδων, τη διαδικασία και τη συχνότητα διενέργειας 

ενεργειακών επιθεωρήσεων των κτιρίων και των συστηµάτων θέρµανσης και 

κλιµατισµού, τον τύπο και το περιεχόµενο του εκδιδόµενου Πιστοποιητικού 

Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), τη διαδικασία έκδοσής του, τον έλεγχο της 

διαδικασίας ενεργειακής επιθεώρησης, τα προς τούτο αρµόδια όργανα, καθώς και 

κάθε άλλο ειδικότερο θέµα ή αναγκαία λεπτοµέρεια. Με τον ΚΕΝΑΚ καθορίζεται, 

κάθε θέµα που σχετίζεται µε τον δείκτη ευφυούς ετοιµότητας των κτιρίων του 

άρθρου 8, όπως επίσης οι τιµές των παραµέτρων για τους υπολογισµούς της 

οικονοµικής εφικτότητας των περιπτώσεων των άρθρων 7 και 8 και οι τεχνικές 

προδιαγραφές και οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων 

σχεδόν µηδενικής κατανάλωσης του άρθρου 9. Η µεθοδολογία που εφαρµόζεται 

για τον προσδιορισµό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίου είναι διαφανής και 

ανοικτή στην καινοτοµία. Η µέθοδος υπολογισµού περιγράφεται σύµφωνα µε τα 

εθνικά Παραρτήµατα των γενικών προτύπων, ISO 52000-1, 52003-1, 52010-1, 

52016-1, και 52018-1, που έχουν εκπονηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Τυποποίησης (CEN) στο πλαίσιο της εντολής M/480, όπως αυτή αναρτάται στο 

ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

2. Η ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου ή µιας κτιριακής µονάδας, προσδιορίζεται 

βάσει της υπολογιζόµενης ή της πραγµατικής χρήσης ενέργειας και αντικατοπτρίζει 

τη συνήθη ενέργεια που καταναλώνει το κτίριο για θέρµανση χώρου, ψύξη χώρου, 

ζεστό νερό για οικιακή χρήση, αερισµό, φωτισµό και άλλα τεχνικά συστήµατα του 

κτιρίου. 

Η ενεργειακή απόδοση κτιρίου εκφράζεται µε αριθµητικό δείκτη χρήσης 

πρωτογενούς ενέργειας σε kWh/(m2 y), µε σκοπό τόσο την πιστοποίηση της 

ενεργειακής απόδοσης όσο και τη συµµόρφωση µε τις ελάχιστες απαιτήσεις 

ενεργειακής απόδοσης. 

3. Οι ενεργειακές ανάγκες για θέρµανση χώρου, ψύξη χώρου, ζεστό νερό οικιακής 

χρήσης, φωτισµό, αερισµό και άλλα τεχνικά συστήµατα του κτιρίου υπολογίζονται 

µε τρόπο ώστε να διασφαλίζονται τα βέλτιστα επίπεδα υγιεινής, ποιότητας του 

αέρα εσωτερικού χώρου και άνεσης. 

Ο υπολογισµός της πρωτογενούς ενέργειας βασίζεται σε συντελεστές πρωτογενούς 

ενέργειας ή συντελεστές στάθµισης ανά φορέα ενέργειας, οι οποίοι µπορούν να 

βασίζονται στους εθνικούς, περιφερειακούς ή τοπικούς ετήσιους, και πιθανόν 

επίσης εποχιακούς ή µηνιαίους, σταθµισµένους µέσους όρους ή σε πιο 

συγκεκριµένες πληροφορίες που διατίθενται για µεµονωµένα αστικά συστήµατα. 

Οι συντελεστές πρωτογενούς ενέργειας ή συντελεστές στάθµισης ανά φορέα 

ενέργειας καθορίζονται στον ΚΕΝΑΚ. Κατά την εφαρµογή αυτών των συντελεστών 

για τον υπολογισµό της ενεργειακής απόδοσης, επιδιώκεται η βέλτιστη ενεργειακή 

απόδοση του κελύφους του κτιρίου. 



Στον ΚΕΝΑΚ µπορεί να καθορίζονται πρόσθετοι αριθµητικοί δείκτες συνολικής 

χρήσης πρωτογενούς ενέργειας και εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου που 

παράγονται σε kg CO2eq/ (m2.y). 

Κατά τον καθορισµό των συντελεστών πρωτογενούς ενέργειας µε σκοπό τον 

υπολογισµό της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, συνυπολογίζεται η ενέργεια 

από ανανεώσιµες πηγές που παρέχει ο φορέας ενέργειας. ∆εν συνυπολογίζεται η 

ενέργεια από ανανεώσιµες πηγές που παράγεται και χρησιµοποιείται επιτόπου µε 

τη διαδικασία του ενεργειακού συµψηφισµού. 

4. Η µεθοδολογία υπολογισµού της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων βασίζεται 

στα ευρωπαϊκά πρότυπα και καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη τουλάχιστον τα εξής: 

α) τα πραγµατικά θερµικά χαρακτηριστικά του κτιρίου 

(συµπεριλαµβανοµένων των εσωτερικών χωρισµάτων του): 

αα) θερµοχωρητικότητα, 

ββ) θερµοµόνωση, 

γγ) θερµογέφυρες, 

β) την εγκατάσταση θέρµανσης και παροχής ΖΝΧ (Ζεστό Νερό Χρήσης), 

συµπεριλαµβανοµένων των χαρακτηριστικών των θερµοµονώσεών τους, 

γ) την εγκατάσταση κλιµατισµού, συµπεριλαµβανοµένων των 

χαρακτηριστικών των θερµοµονώσεών της, 

δ) το φυσικό και µηχανικό αερισµό, που µπορεί να περιλαµβάνει και την 

αεροστεγανότητα, 

ε) την εγκατάσταση γενικού φωτισµού (στα κτίρια του τριτογενή τοµέα), 

στ) τον σχεδιασµό, τη θέση και τον προσανατολισµό του κτιρίου, 

περιλαµβανοµένων των εξωτερικών κλιµατικών συνθηκών, 

ζ) τα παθητικά και υβριδικά ηλιακά συστήµατα και την ηλιακή προστασία, 

η) την παθητική θέρµανση και το δροσισµό, 

θ) τις κλιµατικές συνθήκες εσωτερικού χώρου, λαµβάνοντας υπόψη και τις 

συνθήκες σχεδιασµού εσωτερικού κλίµατος και 

ι) τα εσωτερικά φορτία. 

5. Λαµβάνεται υπόψη η θετική επίδραση των κατωτέρω παραγόντων: 

α) των τοπικών συνθηκών έκθεσης στον ήλιο, των ενεργητικών ηλιακών 

συστηµάτων και άλλων συστηµάτων θέρµανσης ψύξης, ΖΝΧ (και παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας βασιζόµενων σε ενέργεια από ανανεώσιµες πηγές, 

β) της ωφέλιµης θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας παραγόµενης µε 

συµπαραγωγή, 



γ) των συστηµάτων τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης σε κλίµακα περιοχής ή 

οικοδοµικού τετραγώνου, 

δ) του φυσικού φωτισµού. 

6. Για τον σκοπό αυτού του υπολογισµού, τα κτίρια κατατάσσονται στις ακόλουθες 

κατηγορίες χρήσης, όπως αυτές εξειδικεύονται µε τις εκάστοτε ισχύουσες 

πολεοδοµικές διατάξεις: 

α) µονοκατοικίες διαφόρων τύπων, 

β) πολυκατοικίες, 

γ) γραφεία, 

δ) εκπαιδευτικά κτίρια, 

ε) νοσοκοµεία, 

στ) ξενοδοχεία και εστιατόρια, 

ζ) αθλητικές εγκαταστάσεις, 

η) κτίρια υπηρεσιών χονδρικού και λιανικού εµπορίου, 

θ) άλλες κατηγορίες κτιρίων που καταναλώνουν ενέργεια για τη ρύθµιση των 

εσωτερικών κλιµατικών συνθηκών, προκειµένου να διασφαλιστεί η θερµική 

άνεση των χρηστών τους. 

 
Άρθρο 4 

Καθορισµός των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης 

 
1. Οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κτιρίων καθορίζονται µε τον 

ΚΕΝΑΚ και αφορούν, τόσο στο σύνολο του κτιρίου ή της κτιριακής µονάδας όσο 

και στα επί µέρους στοιχεία του κτιρίου ή της κτιριακής µονάδας, που έχουν 

σηµαντικό αντίκτυπο στην ενεργειακή απόδοση, µε στόχο την επίτευξη βέλτιστων 

από πλευράς κόστους επιπέδων. 

2. Οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για κτίρια ή κτιριακές µονάδες 

ορίζονται, λαµβάνοντας υπόψη τα βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα, όπως 

υπολογίζονται µε το συγκριτικό µεθοδολογικό πλαίσιο του άρθρου 5. 

3. Θεσπίζονται ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τα δοµικά στοιχεία 

του κελύφους και τα τεχνικά συστήµατα, που επηρεάζουν σηµαντικά την 

ενεργειακή απόδοση του κτιρίου, λαµβάνοντας υπόψη τα βέλτιστα από πλευράς 

κόστους επίπεδα. 

4. Κατά τον καθορισµό των ελάχιστων απαιτήσεων δύναται να γίνει διάκριση 

µεταξύ νέων και υφιστάµενων κτιρίων και µεταξύ διαφόρων κατηγοριών χρήσης 

κτιρίων. 



5. Στις εν λόγω απαιτήσεις συνεκτιµώνται οι γενικές απαιτήσεις κλιµατικών 

συνθηκών εσωτερικού χώρου για την αποφυγή ενδεχόµενων αρνητικών 

επιδράσεων, όπως ο ανεπαρκής αερισµός, καθώς επίσης και οι τοπικές συνθήκες, η 

προβλεπόµενη χρήση και η ηλικία του κτιρίου. 

6. Οι ελάχιστες απαιτήσεις αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, τα οποία 

δεν υπερβαίνουν τα πέντε (5) έτη και, εάν χρειαστεί, επικαιροποιούνται 

προκειµένου να αντικατοπτρίζουν την τεχνική πρόοδο στον κτιριακό τοµέα. 

7. Οι ελάχιστες απαιτήσεις δεν εφαρµόζονται στις εξής κατηγορίες κτιρίων: 

α) κτίρια προστατευόµενα ως µέρος συγκεκριµένου περιβάλλοντος ή λόγω 

της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής τους αξίας, στον βαθµό που η 

συµµόρφωση προς ορισµένες ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης θα 

αλλοίωνε κατά τρόπο µη αποδεκτό το χαρακτήρα ή την εµφάνισή τους, 

β) κτίρια χρησιµοποιούµενα ως χώροι λατρείας, 

γ) βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, βιοτεχνίες, επαγγελµατικά εργαστήρια, 

αποθήκες, 

δ) προσωρινής χρήσης κτίρια που η διάρκεια χρήσης των οποίων µε βάση το 

σχεδιασµό τους δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, κτίρια αγροτικών χρήσεων - 

πλην κατοικιών - µε χαµηλές ενεργειακές απαιτήσεις και αγροτικά κτίρια - 

πλην κατοικιών - που χρησιµοποιούνται από τοµέα καλυπτόµενο από εθνική 

συµφωνία που αφορά την ενεργειακή απόδοση κτιρίων, 

ε) µεµονωµένα κτίρια, µε συνολική ωφέλιµη επιφάνεια µικρότερη από 

πενήντα τετραγωνικά µέτρα (50 τ.µ.), για τα οποία ισχύουν µόνο οι 

ελάχιστες απαιτήσεις που αφορούν σε δοµικά στοιχεία του κτιριακού 

κελύφους. 

Εφόσον τα παραπάνω κτίρια των περιπτώσεων β`, γ` και δ` περιλαµβάνουν 

χώρους - τµήµατα λειτουργικά ανεξάρτητα και αυτόνοµα συνολικής 

επιφάνειας µεγαλύτερης ή ίσης των πενήντα τετραγωνικών µέτρων (50 τ.µ.), 

µε χρήσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος (όπως χώροι 

γραφείων, συνάθροισης κοινού, εµπορίου), για τα τµήµατα αυτά ισχύουν οι 

ελάχιστες απαιτήσεις. 

 
Άρθρο 5 

Υπολογισµός των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων των 

ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης 

 
1. Για τον υπολογισµό των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων των 

ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης, εφαρµόζεται η συγκριτική 

µεθοδολογία υπολογισµού, όπως ορίζεται στον Κανονισµό αριθ. 244/2012 της 

Επιτροπής της 16ης Ιανουαρίου 2012 «προς συµπλήρωση της Οδηγίας 

2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή 

απόδοση των κτιρίων µε τον καθορισµό συγκριτικού µεθοδολογικού πλαισίου για 



τον υπολογισµό των επιπέδων βέλτιστου κόστους των ελάχιστων απαιτήσεων 

ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και των δοµικών στοιχείων» (L 81/21.3.2012). 

2. Το βέλτιστο από πλευράς κόστους επίπεδο πρέπει να ευρίσκεται εντός των 

επιπέδων απόδοσης, όπου η ανάλυση της σχέσης κόστους-οφέλους για ολόκληρο 

τον εκτιµώµενο οικονοµικό κύκλο ζωής είναι θετική και συγκρίνεται µε τις 

ισχύουσες ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης. 

3. Οι αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

υποβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκθεση, µε την οποία κοινοποιούν όλα τα 

δεδοµένα και τις παραδοχές των υπολογισµών, καθώς και τα αποτελέσµατα αυτών. 

Στην έκθεση, επίσης, περιλαµβάνεται το αποτέλεσµα της σύγκρισης που γίνεται 

κατά την παράγραφο 1. Σε περίπτωση που σύµφωνα µε το αποτέλεσµα αυτό, οι 

ισχύουσες ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης είναι σηµαντικά λιγότερο 

αποδοτικές από πλευράς ενεργειακής απόδοσης σε σχέση µε τα βέλτιστα από 

πλευράς κόστους επίπεδα ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης, στην 

έκθεση περιλαµβάνεται σχετική αιτιολόγηση της διαφοράς ή αναφέρονται τα 

κατάλληλα µέτρα για τη µείωσή της. 

4. Οι σχετικές εκθέσεις υποβάλλονται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα που δεν 

υπερβαίνουν την πενταετία. 

Άρθρο 6 

Νέα κτίρια 

1. Τα νέα κτίρια ή κτιριακές µονάδες πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις 

ενεργειακής απόδοσης που ορίζονται στον ΚΕΝΑΚ. 

2. Κατά το στάδιο της έκδοσης οικοδοµικής άδειας νέων κτιρίων ή κτιριακών 

µονάδων εκπονείται και υποβάλλεται στην αρµόδια Υπηρεσία ∆όµησης η Μελέτη 

Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ), η οποία συµπεριλαµβάνει και την τεχνική, 

περιβαλλοντική και οικονοµική σκοπιµότητα εγκατάστασης εναλλακτικών 

συστηµάτων παροχής ενέργειας υψηλής απόδοσης, εφόσον είναι διαθέσιµα. 

3. Στα νέα κτίρια ή κτιριακές µονάδες είναι υποχρεωτική η κάλυψη µέρους των 

αναγκών σε ΖΝΧ από ηλιοθερµικά συστήµατα. Το ελάχιστο ποσοστό του ηλιακού 

µεριδίου σε ετήσια βάση καθορίζεται σε εξήντα τοις εκατό (60%). Το ελάχιστο 

ποσοστό δύναται να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας. Αδυναµία εφαρµογής του ανωτέρω ποσοστού απαιτεί επαρκή 

τεχνική τεκµηρίωση σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τις επικρατούσες 

συνθήκες. 

Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει: 

α) για τις περιπτώσεις β`, γ` και δ` της παραγράφου 7 του άρθρου 4, 

β) όταν οι ανάγκες σε ΖΝΧ καλύπτονται από άλλα συστήµατα παροχής 

ενέργειας υψηλής απόδοσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2, 

εφόσον αποδεικνύεται ότι είναι ενεργειακά αποδοτικότερα, 

γ) για κτίρια πολύ χαµηλής ζήτησης σε ΖΝΧ, τα οποία προσδιορίζονται στον 

ΚΕΝΑΚ. 



Άρθρο 7 

Υφιστάµενα κτίρια 

 
1. Στα υφιστάµενα κτίρια ή τις κτιριακές µονάδες που ανακαινίζονται ριζικά, η 

ενεργειακή απόδοσή τους αναβαθµίζεται, στο βαθµό που αυτό είναι τεχνικά, 

λειτουργικά και οικονοµικά εφικτό, ώστε να πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις 

ενεργειακής απόδοσης οι οποίες καθορίζονται στον ΚΕΝΑΚ. Οι απαιτήσεις αυτές 

εφαρµόζονται για το σύνολο του ανακαινιζόµενου κτιρίου ή της κτιριακής 

µονάδας, καθώς και για τα ανακαινιζόµενα δοµικά στοιχεία του κελύφους και των 

τεχνικών συστηµάτων. 

2. Κατά το στάδιο της έκδοσης οικοδοµικής άδειας στις περιπτώσεις κτιρίων ή 

κτιριακών µονάδων που ανακαινίζονται ριζικά, εκπονείται και υποβάλλεται στην 

αρµόδια Υπηρεσία ∆όµησης η ΜΕΑ η οποία συµπεριλαµβάνει: 

α) την τεχνική, περιβαλλοντική και οικονοµική σκοπιµότητα εγκατάστασης, 

εναλλακτικών συστηµάτων παροχής ενέργειας υψηλής απόδοσης, εφόσον 

είναι διαθέσιµα, 

β) τα αναγκαία µέτρα για την εξασφάλιση υγιεινών κλιµατικών συνθηκών 

εσωτερικού χώρου, 

γ) την εξέταση των συνθηκών παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας, 

δ) την αξιολόγηση κινδύνων που πιθανά επηρεάζουν τη στατική επάρκειά 

του. 

 
Άρθρο 8 

Τεχνικά συστήµατα κτιρίων και δείκτης ευφυούς ετοιµότητας των κτιρίων 

1. Για να βελτιστοποιηθεί η ενεργειακή χρήση των τεχνικών συστηµάτων των 

κτιρίων, καθορίζονται µε τον ΚΕΝΑΚ οι απαιτήσεις όσον αφορά τη συνολική 

ενεργειακή απόδοση, την ορθή εγκατάσταση και τη σωστή διαστασιολόγηση, 

ρύθµιση και τον έλεγχο των τεχνικών συστηµάτων κτιρίων που εγκαθίστανται σε 

νέα και υφιστάµενα κτίρια. 

Στα υφιστάµενα κτίρια καθορίζονται µε τον ΚΕΝΑΚ οι απαιτήσεις για την 

εγκατάσταση νέων τεχνικών συστηµάτων κτιρίων ή για την αντικατάσταση ή 

αναβάθµισή τους, οι οποίες εφαρµόζονται στον βαθµό που αυτό είναι τεχνικά, 

λειτουργικά και οικονοµικά εφικτό. 

Στα νέα κτίρια εγκαθίσταται εξοπλισµός συσκευών αυτορρύθµισης για την 

αυτόνοµη ρύθµιση της θερµοκρασίας σε κάθε δωµάτιο ή, όπου αυτό 

δικαιολογείται, σε καθορισµένη θερµαινόµενη ζώνη της κτιριακής µονάδας, 

εφόσον είναι τεχνικά και οικονοµικά εφικτό. 

Στα υφιστάµενα κτίρια η εγκατάσταση συσκευών αυτορρύθµισης απαιτείται όταν 

εγκαθίσταται νέα ή αντικαθίσταται η µονάδα παραγωγής θερµότητας που τα 

εξυπηρετεί, εφόσον είναι τεχνικά και οικονοµικά εφικτό. 



2. Θεσπίζεται ο δείκτης αξιολόγησης της ευφυούς ετοιµότητας των κτιρίων, που 

εκφράζει την ικανότητα της προσαρµογής της λειτουργίας του κτιρίου ή της 

κτιριακής µονάδας στις ανάγκες των ενοίκων και του δικτύου και τη δυνατότητα 

βελτίωσης της ενεργειακής του απόδοσης αλλά και των συνολικών επιδόσεων. 

Ο δείκτης ευφυούς ετοιµότητας βασίζεται σε χαρακτηριστικά που αφορούν την 

εξοικονόµηση ενέργειας, τη συγκριτική αξιολόγηση και την ευελιξία, βελτιωµένες 

λειτουργίες και δυνατότητες που προκύπτουν από περισσότερο διασυνδεδεµένες 

και έξυπνες συσκευές. 

3. Κατά τον σχεδιασµό των σχετικών µέτρων και πολιτικών λαµβάνεται υπόψη η 

ανάγκη θέσπισης συνεκτικών πολιτικών για τα κτίρια, τους τοµείς της ήπιας και 

πράσινης κινητικότητας και του πολεοδοµικού σχεδιασµού. 

 
 

Άρθρο 9 

Κτίρια µε σχεδόν µηδενική κατανάλωση ενέργειας 

1. Από την 1.1.2021, όλα τα νέα κτίρια πρέπει να είναι κτίρια σχεδόν µηδενικής 

κατανάλωσης ενέργειας. Για τα νέα κτίρια που είναι ιδιοκτησία του ∆ηµοσίου και 

του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και προορίζονται για στέγαση υπηρεσιών του, η 

υποχρέωση αυτή τίθεται σε ισχύ από την 1.1.2019. Με απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι ειδικές περιπτώσεις κτιρίων, για τις 

οποίες η ανάλυση της σχέσης κόστους-οφέλους για τον οικονοµικό κύκλο ζωής 

του συγκεκριµένου κτιρίου έχει αρνητικό αποτέλεσµα και οι οποίες εξαιρούνται 

από την υποχρέωση της παρούσας παραγράφου. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 

εγκρίνεται εθνικό σχέδιο αύξησης του αριθµού των κτιρίων µε σχεδόν µηδενική 

κατανάλωση ενέργειας, το οποίο δύναται να περιλαµβάνει διαφορετικούς στόχους 

ανάλογα µε την κατηγορία χρήσης του κτιρίου και κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. 

3. Το εθνικό σχέδιο περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τα εξής στοιχεία: 

α) τον καθορισµό των τεχνικών χαρακτηριστικών των κτιρίων µε σχεδόν 

µηδενική κατανάλωση ενέργειας, λαµβάνοντας υπόψη τις εθνικές, 

περιφερειακές ή τοπικές συνθήκες, περιλαµβανοµένου αριθµητικού δείκτη 

της χρήσης πρωτογενούς ενέργειας σε κιλοβατώρες ανά τετραγωνικό µέτρο 

κατ` έτος (kWh/m2 a), 

β) τους ενδιάµεσους στόχους για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των 

νέων κτιρίων έως το 2015, στο πλαίσιο της προετοιµασίας της εφαρµογής της 

παραγράφου 1, 

γ) πληροφορίες σχετικά µε τις πολιτικές και τα οικονοµικά ή άλλα µέτρα που 

έχουν ληφθεί στο πλαίσιο των παραγράφων 1 και 2 για την προώθηση των 

κτιρίων µε σχεδόν µηδενική κατανάλωση ενέργειας, περιλαµβανοµένων 

λεπτοµερειών όσον αφορά τις εθνικές απαιτήσεις και µέτρα για τη χρήση 

ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές στα νέα κτίρια και τα υφιστάµενα κτίρια 

που υφίστανται ριζική ανακαίνιση. 



  
Άρθρο 10 

Χρηµατοδοτικά και άλλα κίνητρα για τη βελτίωση της ενεργειακής 

απόδοσης νέων και υφιστάµενων κτιρίων 

 
1. Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου και ιδίως για να εξασφαλιστεί η σταδιακή 

µετάβαση σε κτίρια µε σχεδόν µηδενική κατανάλωση ενέργειας, το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας προωθεί χρηµατοδοτικά, θεσµικά, διοικητικά, 

οικονοµικά, ή/και άλλα κίνητρα. 

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά 

περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, εγκρίνονται µέτρα και παρέχονται χρηµατοδοτικά 

και άλλα µέσα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης νέων και υφιστάµενων 

κτιρίων. 

Κατά το σχεδιασµό και την εφαρµογή χρηµατοδοτικών µέτρων για βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης κατά την ανακαίνιση κτιρίων λαµβάνονται υπόψη οι 

στοχευόµενες ή επιτυγχανόµενες εξοικονοµήσεις ενέργειας, όπως προσδιορίζονται 

σύµφωνα µε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω κριτήρια: 

α) η ενεργειακή απόδοση του εξοπλισµού ή του υλικού που χρησιµοποιείται 

για την ανακαίνιση, όπου ο εξοπλισµός ή το υλικό που χρησιµοποιείται για 

την ανακαίνιση πρέπει να εγκαθίσταται από υπεύθυνο εγκατάστασης µε 

κατάλληλο επίπεδο πιστοποίησης ή προσόντων, 

β) πρότυπες τιµές για τον υπολογισµό της εξοικονόµησης ενέργειας σε κτίρια, 

γ) η βελτίωση που επιτεύχθηκε λόγω της ανακαίνισης µε σύγκριση των 

πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης που έχουν εκδοθεί πριν και µετά από 

την ανακαίνιση, 

δ) το αποτέλεσµα ενεργειακού ελέγχου, 

ε) το αποτέλεσµα άλλης σχετικής διαφανούς και αναλογικής µεθόδου που 

καταδεικνύει τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. 

3. Για εργασίες που έχουν σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη 

χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στα κτίρια, στο πλαίσιο εφαρµογής των 

διατάξεων του παρόντος, µπορεί να παρέχεται χρηµατοδότηση από το Πρόγραµµα 

∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π.∆.Ε.). 

4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά 

περίπτωση αρµόδιων Υπουργών προκηρύσσονται προγράµµατα που αφορούν 

παρεµβάσεις στον κτιριακό τοµέα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 

κτιρίων, περιλαµβανοµένων και κτιρίων κατοικιών, λαµβάνοντας υπόψη τα 

βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα ενεργειακής απόδοσης. 

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ο προϋπολογισµός του σχετικού προγράµµατος, 

οι επιλέξιµες κατηγορίες κτιρίων και οι επιλέξιµες κτιριακές παρεµβάσεις, το είδος 

της χρηµατοδότησης και το ποσοστό αυτής, τα κριτήρια επιλογής των έργων για 

την καθεµία, οι ωφελούµενοι από το πρόγραµµα, ο τρόπος πληροφόρησης του 



κοινού για το πρόγραµµα, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής σε αυτό, τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά, η προθεσµία υποβολής τους, η διαδικασία 

παραλαβής, ελέγχου, αξιολόγησης και έγκρισης των αιτήσεων, η διαδικασία 

παρακολούθησης της υλοποίησης των επί µέρους έργων που έχουν εγκριθεί και 

πιστοποίησης των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί, ο τρόπος καταβολής της 

χρηµατοδότησης, οι υποχρεώσεις αυτών που έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα και οι 

συνέπειες µη τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων του προγράµµατος, 

καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του προγράµµατος. 

5. Στη βάση δεδοµένων για τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης του άρθρου 

17 συλλέγονται µεταξύ άλλων τα δεδοµένα σχετικά µε τη µετρηθείσα ή 

υπολογιζόµενη κατανάλωση ενέργειας κτιρίων, συµπεριλαµβανοµένων των 

δηµόσιων κτιρίων για τα οποία, έχει εκδοθεί πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. 

6. Συγκεντρωτικά και ανώνυµα δεδοµένα σχετικά µε τα ανωτέρω µπορούν να 

διατίθενται, σύµφωνα µε τις ενωσιακές και τις εθνικές απαιτήσεις προστασίας των 

δεδοµένων, για στατιστικούς και ερευνητικούς σκοπούς, καθώς και στον ιδιοκτήτη 

του κτιρίου.» 

 
Άρθρο 11 

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) 

1. Το ΠΕΑ περιλαµβάνει την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου ή της κτιριακής 

µονάδας και τιµές αναφοράς, όπως ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, 

ώστε να επιτρέπει στους ιδιοκτήτες ή στους ενοικιαστές του κτιρίου ή της κτιριακής 

µονάδας να συγκρίνουν και να αξιολογούν την ενεργειακή απόδοση του. Είναι 

δυνατόν να περιλαµβάνει και πρόσθετες πληροφορίες, όπως η ετήσια πραγµατική 

κατανάλωση ενέργειας του κτιρίου ή της κτιριακής µονάδας, και το ποσοστό 

συµµετοχής της ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές στη συνολική κατανάλωση 

ενέργειας. 

2. Το ΠΕΑ περιλαµβάνει συστάσεις οικονοµικά συµφέρουσες για τη βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή της κτιριακής µονάδας, εκτός εάν δεν υπάρχει 

εύλογη δυνατότητα σχετικής βελτίωσης σε σύγκριση µε τις ισχύουσες απαιτήσεις 

για την ενεργειακή απόδοση. Οι συστάσεις που περιλαµβάνει το ΠΕΑ καλύπτουν τα 

εξής: 

α) µέτρα που λαµβάνονται σε σχέση µε τη ριζική ανακαίνιση του κελύφους ή 

των τεχνικών συστηµάτων του κτιρίου και 

β) µέτρα για µεµονωµένα στοιχεία κτιρίου ανεξάρτητα από ριζική ανακαίνιση 

του κελύφους ή των τεχνικών συστηµάτων του κτιρίου. 

3. Οι συστάσεις που περιλαµβάνει το ΠΕΑ είναι τεχνικά υλοποιήσιµες για το 

συγκεκριµένο κτίριο και µπορούν να οδηγήσουν σε εκτίµηση του εύρους των 

περιόδων αποπληρωµής ή της σχέσης κόστους-οφέλους για ολόκληρο τον 

οικονοµικό κύκλο ζωής του. 

4. Το ΠΕΑ παρέχει στον ιδιοκτήτη ή στον ενοικιαστή ένδειξη για πηγές 

πληροφόρησης, οι οποίες, µεταξύ άλλων, αφορούν: 



α) τη σχέση κόστους-απόδοσης των συστάσεων που περιλαµβάνει το ΠΕΑ, η 

αξιολόγηση της οποίας στηρίζεται σε σειρά τυπικών προϋποθέσεων, όπως η 

εκτίµηση της εξοικονόµησης ενέργειας και των βασικών τιµών ενέργειας και 

η προκαταρκτική εκτίµηση του κόστους, β) τα βήµατα υλοποίησης των 

συστάσεων, γ) συναφή θέµατα, όπως οι ενεργειακές επιθεωρήσεις ή τα 

κίνητρα χρηµατοδοτικού ή άλλου χαρακτήρα και οι χρηµατοδοτικές 

δυνατότητες. 

5. Η πιστοποίηση κτιριακών µονάδων µπορεί να βασίζεται και σε κοινή πιστοποίηση 

ολόκληρου του κτιρίου και στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ 

κατά το άρθρο 12 για κάθε επί µέρους κτιριακή µονάδα. 

6. Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι δεκαετούς ισχύος κατ` 

ανώτατο όριο. Εάν στο κτίριο ή στην κτιριακή µονάδα γίνει ριζική ανακαίνιση πριν 

παρέλθει το διάστηµα των δέκα (10) ετών, η ισχύς του ΠΕΑ λήγει κατά το χρόνο 

ολοκλήρωσης της ανακαίνισης. Εφόσον υπάρχει ΠΕΑ σε ισχύ, δεν απαιτείται 

έκδοση νέου ΠΕΑ για τις περιπτώσεις της πώλησης ή µίσθωσης κτιρίου ή κτιριακής 

µονάδας. 

 
 

Άρθρο 12 

Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) 

1. Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική: 

α) µετά την ολοκλήρωση κατασκευής νέου κτιρίου ή κτιριακής µονάδας, 

β) µετά την ολοκλήρωση ριζικής ανακαίνισης κτιρίου ή κτιριακής µονάδας, 

γ) κατά την πώληση κτιρίου ή κτιριακής µονάδας µέχρι την ενεργοποίηση της 

Ταυτότητας του Κτιρίου, κατά τις διατάξεις του ν. 4495/2017 (Α` 167) στην 

οποία περιλαµβάνεται υποχρεωτικώς το ΠΕΑ και ο χρόνος ισχύος αυτού, 

δ) κατά τη µίσθωση (µακροχρόνια, βραχυχρόνια, υπεκµίσθωση) σε νέο 

ενοικιαστή κτιρίου ή κτιριακής µονάδας, µέχρι την ενεργοποίηση της 

Ταυτότητας του Κτιρίου κατά τις διατάξεις του ν. 4495/2017 (Α` 167) στην 

οποία περιλαµβάνονται υποχρεωτικώς το ΠΕΑ και ο χρόνος ισχύος αυτού, 

ε) για κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των διακοσίων πενήντα 

τετραγωνικών µέτρων (250 τ.µ.), τα οποία χρησιµοποιούνται από υπηρεσίες 

του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται κάθε 

φορά, και τα οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό. 

2. Κατά την πώληση ή µίσθωση κτιρίων ή κτιριακών µονάδων, επιδεικνύεται από 

τον ιδιοκτήτη ή εκµισθωτή το ΠΕΑ ή αντίγραφό του, στον υποψήφιο νέο αγοραστή 

ή ενοικιαστή και παραδίδεται αυτό στο νέο αγοραστή ή ενοικιαστή. 

3. Κατά την πώληση ή µίσθωση κτιρίων ή κτιριακών µονάδων πριν από την 

ολοκλήρωση της κατασκευής τους, γνωστοποιείται από τον πωλητή ή τον 

εκµισθωτή η εκτίµηση της µελλοντικής ενεργειακής απόδοσής τους, όπως αυτή 



προκύπτει από τη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ), κατά παρέκκλιση από τις 

παραγράφους 1 και 2, στον αγοραστή ή ενοικιαστή κατά περίπτωση. 

Στην περίπτωση αυτή το ΠΕΑ εκδίδεται µόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή του 

κτιρίου ή της κτιριακής µονάδας, συνοδευόµενο από το πόρισµα του Ενεργειακού 

Επιθεωρητή του άρθρου 21. 

4. Κατά τη διάθεση προς πώληση ή προς µίσθωση κτιρίου ή κτιριακής µονάδας, 

απαιτείται η δήλωση του δείκτη ενεργειακής απόδοσης (ενεργειακή κατηγορία), 

όπως αυτός προκύπτει από το ΠΕΑ, σε όλες τις εµπορικές διαφηµίσεις και 

καταχωρήσεις. 

* ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι διατάξεις της παραγράφου 4 ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 

2021. 

5. Οι διατάξεις του παρόντος δεν µπορούν να αποκλειστούν µε συµφωνία των 

συµβαλλόµενων µερών. 

6. Από την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος εξαιρούνται οι περιπτώσεις β` 

και ε` της παραγράφου 7 του άρθρου 4. 

7. ∆εν εκδίδεται ΠΕΑ για τις εξής περιπτώσεις: 

α. Για τα κτίρια ή τα τµήµατα των κτιρίων που εµπίπτουν στις περιπτώσεις γ` 

και δ` της παραγράφου 7 του άρθρου 4. 

β. Για κάθε κατασκευή που δεν πληροί την έννοια του κτιρίου ή της κτιριακής 

µονάδας κατά τον ορισµό του άρθρου 2. Σε κάθε περίπτωση, τα ανωτέρω 

βεβαιώνονται από Ενεργειακό Επιθεωρητή που έχει το δικαίωµα έκδοσης ΠΕΑ 

για το συγκεκριµένο κτίσµα. 

8. Κατά την έντυπη ή ηλεκτρονική δήλωση στην αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή µίσθωσης 

(µακροχρόνιας, βραχυχρόνιας, υπεκµίσθωσης) σε νέο ενοικιαστή κτιρίου ή 

κτιριακής µονάδας, ο αριθµός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ καταχωρίζεται υποχρεωτικά 

σε αυτή. 

Άρθρο 13 

Επίδειξη Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) 

 
1. Στις περιπτώσεις κτιρίων συνολικής ωφέλιµης επιφάνειας άνω των πεντακοσίων 

τετραγωνικών µέτρων (500 τ.µ.), τα οποία χρησιµοποιούνται από υπηρεσίες του 

δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται κάθε φορά, και τα 

οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό, το ΠΕΑ που εκδίδεται υποχρεωτικά σύµφωνα 

µε το παραπάνω άρθρο, αναρτάται σε περίοπτη για το κοινό θέση. Για τα 

υφιστάµενα κτίρια της παραπάνω περίπτωσης η έκδοση και η ανάρτηση του ΠΕΑ 

υλοποιείται από την 9η Ιουνίου 2013. Στην ΕΥΕΠΕΝ, που συστάθηκε µε την 

παράγραφο 4 του άρθρου 6 του ν. 3818/2010 «Προστασία δασών και δασικών 

εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις» (Α` 17), δηµιουργείται ειδική 

βάση δεδοµένων µε το σύνολο των δηµόσιων κτιρίων, στην οποία καταχωρούνται 

όλα τα ΠΕΑ που θα εκδίδονται, υφισταµένων και νέων, ιδιόκτητων και 



ενοικιασµένων. Η βάση δεδοµένων θα είναι δηµόσια προσβάσιµη µέσω της 

ιστοσελίδας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 

2. Από τις 9 Ιουλίου 2015 η ανωτέρω ρύθµιση ισχύει υποχρεωτικά σε όλες τις 

περιπτώσεις κτιρίων, συνολικής ωφέλιµης επιφάνειας άνω των διακοσίων πενήντα 

τετραγωνικών µέτρων (250 τ.µ.), τα οποία χρησιµοποιούνται από υπηρεσίες του 

δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και τα οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό. 

3. Την ευθύνη υλοποίησης των παραπάνω, για τα κτίρια αρµοδιότητας τους, που 

χρησιµοποιούνται από υπηρεσίες του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, 

έχουν οι Γενικοί Γραµµατείς Υπουργείων και Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων, οι 

Περιφερειάρχες, οι ∆ήµαρχοι και οι ∆ιοικήσεις φορέων του στενού και ευρύτερου 

δηµόσιου τοµέα. 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιµατικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, εγκρίνονται 

µέτρα και παρέχονται ειδικά χρηµατοδοτικά και άλλα µέσα για τη βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης νέων και υφισταµένων κτιρίων του δηµόσιου και ευρύτερου 

δηµόσιου τοµέα. 

5. Οι φορείς που δεν συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, 

αποκλείονται από χρηµατοδότηση προγραµµάτων κινήτρων για παρεµβάσεις στα 

κτίρια τους. 

6. Στις περιπτώσεις κτιρίων συνολικής ωφέλιµης επιφάνειας άνω των πεντακοσίων 

τετραγωνικών µέτρων (500 τ.µ.), για τα οποία έχει εκδοθεί ΠΕΑ σύµφωνα µε το 

άρθρο 12 και τα οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό, το ΠΕΑ αναρτάται σε περίοπτη 

για το κοινό θέση. Για τα υφιστάµενα κτίρια της παραπάνω περίπτωσης η 

υποχρέωση ανάρτησης του ΠΕΑ ισχύει από την 9η Ιουνίου 2013. 

7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν περιλαµβάνουν υποχρέωση ανάρτησης 

των συστάσεων που περιλαµβάνονται στο ΠΕΑ, απαιτείται όµως η αναφορά των 

πραγµατικών καταναλώσεων µόνο για τις περιπτώσεις των δηµόσιων κτιρίων. 

 
Άρθρο 14 

Επιθεώρηση Συστηµάτων Θέρµανσης 

1. Για κάθε κτίριο διενεργείται επιθεώρηση των προσβάσιµων τµηµάτων των 

συστηµάτων θέρµανσης χώρου ή των συστηµάτων συνδυασµού θέρµανσης και 

αερισµού χώρου, ονοµαστικής ισχύος εξόδου άνω των εβδοµήντα κιλοβάτ (70 

kW), όπως οι µονάδες παραγωγής θερµότητας, το σύστηµα ελέγχου, οι 

κυκλοφορητές κ.ά.. 

Η επιθεώρηση περιλαµβάνει αξιολόγηση του βαθµού απόδοσης και του µεγέθους 

της µονάδας παραγωγής θερµότητας σε σύγκριση µε τις θερµαντικές ανάγκες του 

κτιρίου και λαµβάνει υπόψη, τις δυνατότητες του συστήµατος θέρµανσης ή του 

συστήµατος συνδυασµού θέρµανσης και αερισµού χώρου να βελτιστοποιήσει την 

απόδοσή του σε τυπικές ή µέσες συνθήκες λειτουργίας. Εφόσον δεν έχουν γίνει 

αλλαγές στο σύστηµα θέρµανσης ή στο σύστηµα συνδυασµού θέρµανσης και 

αερισµού χώρου ή στις απαιτήσεις θέρµανσης του κτιρίου µετά από επιθεώρηση 



δυνάµει της παρούσας παραγράφου, δεν απαιτείται η εκ νέου αξιολόγηση του 

µεγέθους της µονάδας παραγωγής θερµότητας. 

2. Τα τεχνικά συστήµατα κτιρίων που καλύπτονται ρητά από συµφωνηθέν κριτήριο 

ενεργειακής απόδοσης ή συµβατική ρύθµιση που προσδιορίζει συµφωνηθέν 

επίπεδο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, όπως οι συµβάσεις ενεργειακής 

απόδοσης ή των οποίων τη λειτουργία έχει αναλάβει φορέας εκµετάλλευσης ή 

διαχειριστής δικτύου και τα οποία, υπόκεινται σε µέτρα παρακολούθησης της 

απόδοσης ως προς το σύστηµα, εξαιρούνται από τις απαιτήσεις της παραγράφου 1, 

µε την προϋπόθεση ότι ο συνολικός αντίκτυπος αυτής της προσέγγισης είναι 

ισοδύναµος µε τον αντίκτυπο της παραγράφου 1. 

3. Στα µη προοριζόµενα αποκλειστικά για κατοικία κτίρια µε συστήµατα θέρµανσης 

ή συστήµατα συνδυασµού θέρµανσης και αερισµού χώρου ονοµαστικής ισχύος 

εξόδου άνω των 290 kW, εφόσον είναι τεχνικά και οικονοµικά εφικτό, 

εγκαθίστανται συστήµατα αυτοµατισµού και ελέγχου, που επιτρέπουν: 

α) τη συνεχή παρακολούθηση, καταγραφή, ανάλυση και δυνατότητα 

προσαρµογής της κατανάλωσης ενέργειας� 

β) τη συγκριτική αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, 

εντοπίζοντας απώλειες στην αποδοτικότητα των τεχνικών συστηµάτων του 

κτιρίου και ενηµερώνοντας τον υπεύθυνο των εγκαταστάσεων ή της τεχνικής 

διαχείρισης του κτιρίου σχετικά µε τις δυνατότητες βελτίωσης της 

ενεργειακής απόδοσης και 

γ) την επικοινωνία µε διασυνδεδεµένα τεχνικά συστήµατα κτιρίου και άλλες 

συσκευές εντός του κτιρίου, και τη διαλειτουργικότητα µε τεχνικά συστήµατα 

κτιρίου διαφορετικών κατοχυρωµένων τεχνολογιών, µηχανισµών ή 

κατασκευαστών. 

Τα κτίρια που συµµορφώνονται µε τις ανωτέρω απαιτήσεις, εξαιρούνται από 

τις απαιτήσεις της παραγράφου 1. 

* ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι διατάξεις της παραγράφου 3 ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 

2025. 

4. Τα κτίρια κατοικίας που είναι εξοπλισµένα µε: 

α) λειτουργία συνεχούς ηλεκτρονικής παρακολούθησης που µετρά την 

αποδοτικότητα των συστηµάτων και ενηµερώνει τους ιδιοκτήτες ή 

διαχειριστές του κτιρίου για τυχόν σηµαντική µείωση της αποδοτικότητας ή 

για ανάγκη συντήρησης του συστήµατος, και 

β) λειτουργίες αποτελεσµατικού ελέγχου για τη διασφάλιση βέλτιστης 

παραγωγής, διανοµής, αποθήκευσης και κατανάλωσης ενέργειας, εξαιρούνται 

από τις απαιτήσεις της παραγράφου 1. 

5. Όταν εγκαθίσταται, αντικαθίσταται ή αναβαθµίζεται τεχνικό σύστηµα κτιρίου, 

διενεργείται επιθεώρηση του µεταβαλλόµενου τµήµατος. Η επιθεώρηση 

περιλαµβάνει αξιολόγηση της συνολικής ενεργειακής απόδοσης του 

µεταβαλλόµενου τµήµατος και του συνολικού συστήµατος. 



Τα αποτελέσµατα παραµένουν διαθέσιµα ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

για επαλήθευση της συµµόρφωσης µε τις ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται 

σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 8 και για την έκδοση πιστοποιητικών 

ενεργειακής απόδοσης. 

 
 Άρθρο 15 

Επιθεώρηση συστηµάτων κλιµατισµού 

1. Για κάθε κτίριο διενεργείται επιθεώρηση των προσβάσιµων τµηµάτων 

συστηµάτων κλιµατισµού, ή συστηµάτων συνδυασµού κλιµατισµού και αερισµού, 

ωφέλιµης ονοµαστικής ισχύος άνω των 70 kW. Η επιθεώρηση περιλαµβάνει 

αξιολόγηση του βαθµού απόδοσης και του µεγέθους του συστήµατος κλιµατισµού 

σε σύγκριση µε τις ανάγκες ψύξης του κτιρίου και λαµβάνει υπόψη τις 

δυνατότητες του συστήµατος κλιµατισµού ή του συστήµατος συνδυασµού 

κλιµατισµού και αερισµού να βελτιστοποιήσει την απόδοσή του υπό τυπικές ή 

µέσες συνθήκες λειτουργίας. 

Εφόσον δεν έχουν γίνει αλλαγές στο σύστηµα κλιµατισµού ή στο σύστηµα 

συνδυασµού κλιµατισµού και αερισµού ή στις απαιτήσεις ψύξης του κτιρίου µετά 

από επιθεώρηση η οποία διεξάγεται δυνάµει της παρούσας, δεν απαιτείται η εκ 

νέου αξιολόγηση του µεγέθους του συστήµατος κλιµατισµού. 

2. Τα τεχνικά συστήµατα κτιρίων που καλύπτονται ρητά από συµφωνηθέν κριτήριο 

ενεργειακής απόδοσης ή συµβατική ρύθµιση που προσδιορίζει συµφωνηθέν 

επίπεδο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, όπως οι συµβάσεις ενεργειακής 

απόδοσης ή των οποίων τη λειτουργία έχει αναλάβει φορέας εκµετάλλευσης ή 

διαχειριστής δικτύου και τα οποία, υπόκεινται σε µέτρα παρακολούθησης της 

απόδοσης ως προς το σύστηµα, εξαιρούνται από τις απαιτήσεις της παραγράφου 1, 

µε την προϋπόθεση ότι ο συνολικός αντίκτυπος αυτής της προσέγγισης είναι 

ισοδύναµος µε τον αντίκτυπο της παραγράφου 1. 

3. Στα µη προοριζόµενα αποκλειστικά για κατοικία κτίρια µε σύστηµα κλιµατισµού, 

ή συνδυασµού κλιµατισµού και αερισµού, ονοµαστικής ισχύος εξόδου άνω των 290 

kW, εφόσον είναι τεχνικά και οικονοµικά εφικτό, εγκαθίστανται, έως το 2025, 

συστήµατα αυτοµατισµού και ελέγχου, που επιτρέπουν: 

α) τη συνεχή παρακολούθηση, καταγραφή, ανάλυση και δυνατότητα 

προσαρµογής της κατανάλωσης ενέργειας� 

β) τη συγκριτική αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, 

εντοπίζοντας απώλειες στην αποδοτικότητα των τεχνικών συστηµάτων του 

κτιρίου και ενηµερώνοντας τον υπεύθυνο των εγκαταστάσεων ή της τεχνικής 

διαχείρισης του κτιρίου σχετικά µε τις δυνατότητες βελτίωσης της 

ενεργειακής απόδοσης και 

γ) την επικοινωνία µε συνδεδεµένα τεχνικά συστήµατα κτιρίου και άλλες 

συσκευές εντός του κτιρίου, και τη διαλειτουργικότητα µε τεχνικά συστήµατα 

κτιρίου διαφορετικών κατοχυρωµένων τεχνολογιών, µηχανισµών και 

κατασκευαστών. 



Τα κτίρια που συµµορφώνονται µε τις ανωτέρω απαιτήσεις, εξαιρούνται από 

τις απαιτήσεις της παραγράφου 1. 

* ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι διατάξεις της παραγράφου 3 ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 

2025. 

4. Τα κτίρια κατοικίας που είναι εξοπλισµένα µε: 

α) λειτουργία συνεχούς ηλεκτρονικής παρακολούθησης που µετρά την 

αποδοτικότητα των συστηµάτων και ενηµερώνει τους ιδιοκτήτες ή 

διαχειριστές του κτιρίου για τυχόν σηµαντική µείωση της αποδοτικότητας ή 

για ανάγκη συντήρησης του συστήµατος, και 

β) λειτουργίες αποτελεσµατικού ελέγχου για τη διασφάλιση βέλτιστης 

παραγωγής, διανοµής, αποθήκευσης και κατανάλωσης ενέργειας εξαιρούνται 

από τις απαιτήσεις της παραγράφου 1. 

5. Όταν εγκαθίσταται, αντικαθίσταται, ή αναβαθµίζεται τεχνικό σύστηµα κτιρίου, 

διενεργείται επιθεώρηση του µεταβαλλόµενου τµήµατος. Η επιθεώρηση 

περιλαµβάνει αξιολόγηση της συνολικής ενεργειακής απόδοσης του 

µεταβαλλόµενου τµήµατος και του συνολικού συστήµατος. 

Τα αποτελέσµατα παραµένουν διαθέσιµα ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

για επαλήθευση της συµµόρφωσης µε τις ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται 

σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 8 και για την έκδοση πιστοποιητικών 

ενεργειακής απόδοσης. 

 
Άρθρο 16 

Εκθέσεις Επιθεώρησης Συστηµάτων Θέρµανσης και Κλιµατισµού 

1. Έπειτα από κάθε επιθεώρηση συστήµατος θέρµανσης ή κλιµατισµού 

συντάσσεται έκθεση επιθεώρησης, η οποία και επιδίδεται στον ιδιοκτήτη ή 

διαχειριστή ή ενοικιαστή του κτιρίου. Η έκθεση περιέχει το αποτέλεσµα της 

επιθεώρησης που διενεργήθηκε και περιλαµβάνει συστάσεις για την οικονοµικώς 

συµφέρουσα βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του επιθεωρούµενου 

συστήµατος ή την αντικατάσταση του. 

2. Οι συστάσεις µπορούν να βασίζονται σε σύγκριση της ενεργειακής απόδοσης 

του επιθεωρούµενου συστήµατος µε εκείνη του βέλτιστου διαθέσιµου εφικτού 

συστήµατος και συστήµατος παρόµοιου τύπου για το οποίο όλα τα συναφή 

στοιχεία επιτυγχάνουν το επίπεδο ενεργειακής απόδοσης που απαιτείται από την 

ισχύουσα νοµοθεσία. 

3. Εντός τεσσάρων (4) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, επιβάλλεται η 

αρχική επιθεώρηση των συστηµάτων θέρµανσης και κλιµατισµού. 

 



Άρθρο 17 

Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών - Αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίων 

 
Το άρθρο 5 του π.δ. 100/2010 (Α` 177) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών - Αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίων 

1. Καταρτίζεται Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, υπό τη µορφή ηλεκτρονικής 

βάσης δεδοµένων, όπου εγγράφονται µε αύξοντα Αριθµό Μητρώου οι Ενεργειακοί 

Επιθεωρητές µε όλα τα απαιτούµενα στοιχεία τους. Στο Μητρώο διακρίνονται τρεις 

(3) κατηγορίες Ενεργειακών Επιθεωρητών, ως εξής: 

α) Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων, β) Ενεργειακοί Επιθεωρητές Συστηµάτων 

Θέρµανσης και γ) Ενεργειακοί Επιθεωρητές Συστηµάτων Κλιµατισµού. 

2. Ο αριθµός Μητρώου του Ενεργειακού Επιθεωρητή αναγράφεται υποχρεωτικά 

στα ΠΕΑ και στις Εκθέσεις Επιθεώρησης Συστηµάτων Θέρµανσης και Κλιµατισµού 

που εκδίδει. 

3. Κάθε Ενεργειακός Επιθεωρητής κατά την εγγραφή του στο Μητρώο, 

υποχρεούται να δηλώσει την επαγγελµατική του έδρα. 

4. Τηρείται ξεχωριστό Μητρώο για τα νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε νοµικής 

µορφής, των οποίων ένας τουλάχιστον εταίρος είναι Ενεργειακός Επιθεωρητής. Η 

µερίδα κάθε νοµικού προσώπου ενηµερώνεται ταυτόχρονα για κάθε µεταβολή που 

αφορά στο φυσικό πρόσωπο - Ενεργειακό Επιθεωρητή. Για την εγγραφή του 

νοµικού προσώπου στο Μητρώο, απαιτείται η υποβολή των παρακάτω 

δικαιολογητικών στην ΕΥΕΠΕΝ: 

α) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α`75) των 

Ενεργειακών Επιθεωρητών, µε επικύρωση του γνησίου της υπογραφής, που 

βεβαιώνουν τη σχέση τους µε το συγκεκριµένο νοµικό πρόσωπο για τη 

διεξαγωγή ενεργειακών επιθεωρήσεων. 

β) Αντίγραφο του Καταστατικού του νοµικού προσώπου. 

γ) Παράβολο εκατόν πενήντα (150) ευρώ του νοµικού προσώπου. 

5. Σε περίπτωση µεταβολής των αρχικά δηλωθέντων στοιχείων φυσικού ή νοµικού 

προσώπου, εγγεγραµµένου στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, αυτό 

υποχρεούται εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών να δηλώσει τη µεταβολή στην 

ΕΥΕΠΕΝ. Ειδικότερα, σε περίπτωση θανάτου, συνταξιοδότησης ή απώλειας της 

επαγγελµατικής ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή, η αρµόδια για την έκδοση 

του σχετικού πιστοποιητικού ή απόφασης αρχή, υποχρεούται να γνωστοποιήσει 

εγγράφως το γεγονός στην ΕΥΕΠΕΝ εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την 

έκδοση του πιστοποιητικού ή της απόφασης, για την ενηµέρωση του Μητρώου 

Ενεργειακών Επιθεωρητών. 

6. Καταρτίζεται Αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίων υπό τη µορφή ηλεκτρονικής βάσης 

δεδοµένων και ενηµερώνεται ηλεκτρονικά από τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, οι 

οποίοι υποχρεούνται να υποβάλουν: 



α) τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και τα αντίστοιχα έντυπα 

ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίων, 

β) τις Εκθέσεις Επιθεώρησης των Συστηµάτων Θέρµανσης Κτιρίων και 

γ) τις Εκθέσεις Επιθεώρησης των Συστηµάτων Κλιµατισµού Κτιρίων. 

7. Η τήρηση, ο έλεγχος και η διαχείριση του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών 

και του Αρχείου Επιθεωρήσεων Κτιρίων υπάγεται στην αρµοδιότητα της ΕΥΕΠΕΝ.» 

  
Άρθρο 18 

Ανεξάρτητο σύστηµα ελέγχου 

1. Για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της διαδικασίας και της ποιότητας των 

ενεργειακών επιθεωρήσεων, της ενεργειακής πιστοποίησης, της ορθότητας των 

εκδοθέντων ΠΕΑ και των Εκθέσεων Επιθεώρησης Συστηµάτων Θέρµανσης και 

Κλιµατισµού κτιρίων, της αξιόπιστης εκτέλεσης των καθηκόντων των Ενεργειακών 

Επιθεωρητών, καθώς και της τήρησης και εφαρµογής των διατάξεων του 

παρόντος, και των κατ` εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόµενων κανονιστικών 

πράξεων, αρµόδια είναι τα Τµήµατα Επιθεώρησης Ενέργειας των Σωµάτων 

Επιθεώρησης Βορείου και Νοτίου Ελλάδος. 

2. Οι ως άνω έλεγχοι διενεργούνται αυτεπάγγελτα, δειγµατοληπτικά και τυχαία σε 

ποσοστό τουλάχιστον πέντε (5%) των ΠΕΑ και των Εκθέσεων Επιθεώρησης ή 

κατόπιν καταγγελίας και συνίστανται σε: 

α) έλεγχο της εγκυρότητας και ακρίβειας των δεδοµένων υπολογισµού, που 

υποβάλλονται µε τη µορφή ηλεκτρονικών αρχείων δεδοµένων στο Αρχείο 

Επιθεώρησης Κτιρίων και επαλήθευση των αποτελεσµάτων των ΠΕΑ και των 

Εκθέσεων Επιθεώρησης, καθώς και των σχετικών συστάσεων, 

β) επιτόπια επιθεώρηση του κτιρίου, για την εξακρίβωση της ορθότητας των 

ΠΕΑ και των Εκθέσεων Επιθεώρησης. 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να 

αναπροσαρµόζεται το παραπάνω ποσοστό. 

3. Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές, καθώς και οι ιδιοκτήτες, διαχειριστές ή ενοικιαστές 

των κτιρίων, παρέχουν στον ελεγκτικό µηχανισµό όλα τα απαιτούµενα στοιχεία, 

πρόσβαση στο κτίριο και τις εγκαταστάσεις του και κάθε άλλη δυνατή διευκόλυνση 

για τη διεξαγωγή των ελέγχων, διαφορετικά επιβάλλονται σε βάρος τους τα 

πρόστιµα της παραγράφου 2 του άρθρου 20. 

4. Για την αποτελεσµατικότερη άσκηση του ελεγκτικού έργου τους, τα Τµήµατα 

Επιθεώρησης Ενέργειας δύνανται να επικουρούνται από ανεξάρτητους 

εµπειρογνώµονες. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

καθορίζονται τα προσόντα των ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων, οι κανόνες και οι 

αρχές που διέπουν την εκτέλεση του έργου τους, ο τρόπος και η διαδικασία 

αξιολόγησης και επιλογής τους, το ύψος και ο τρόπος αποζηµίωσής τους, οι 

ιδιότητες που είναι ασυµβίβαστες µε το έργο τους, οι διοικητικές κυρώσεις και τα 

χρηµατικά πρόστιµα που τους επιβάλλονται, τα όργανα, η διαδικασία και οι 



προϋποθέσεις επιβολής των κυρώσεων και των προστίµων, το ύψος, η διαβάθµισή 

τους και τα κριτήρια επιµέτρησής τους, οι διοικητικές προσφυγές κατά των 

κυρώσεων, οι προθεσµίες άσκησής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. 

Με την ίδια απόφαση δύναται να προβλέπεται και η σύσταση σχετικού µητρώου 

ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα σχετικά µε 

την λειτουργία και οργάνωση αυτού. 

 
Άρθρο 19 

∆ιαδικασία ανάκλησης/αντικατάστασης Πιστοποιητικών Ενεργειακής 

Απόδοσης (ΠΕΑ) κτιρίων και Εκθέσεων Επιθεώρησης Συστηµάτων 

Θέρµανσης και Κλιµατισµού 

 
1. Τα ΠΕΑ και οι Εκθέσεις Επιθεώρησης θεωρούνται έγκυρα και καταχωρούνται 

στο Αρχείο Επιθεώρησης Κτιρίων µετά την οριστική ηλεκτρονική υποβολή τους 

από τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές. Η ανάκληση/ αντικατάσταση έγκυρου ΠΕΑ ή 

Έκθεσης Επιθεώρησης γίνεται µε έγκριση των Τµηµάτων Επιθεώρησης Ενέργειας 

µετά από σχετικό αίτηµα του Ενεργειακού Επιθεωρητή, στο οποίο διατυπώνονται 

σαφώς οι λόγοι της ανάκλησης, καθώς και τα τροποποιούµενα στοιχεία του ΠΕΑ ή 

των Εκθέσεων. Για την έγκριση του αιτήµατος ανάκλησης/αντικατάστασης, τα 

Τµήµατα Επιθεώρησης Ενέργειας µπορούν να ζητήσουν την προσκόµιση περαιτέρω 

στοιχείων και δικαιολογητικών και µπορούν να απορρίψουν αίτηµα 

ανάκλησης/αντικατάστασης ΠΕΑ ή Έκθεσης Επιθεώρησης όταν δεν τεκµηριώνεται 

ουσιώδης λόγος αναθεώρησης των αρχικά υποβληθέντων στοιχείων. 

2. Η µη τήρηση της ως άνω διαδικασίας, καθώς και η τροποποίηση στοιχείων του 

ΠΕΑ ή της Έκθεσης Επιθεώρησης, πέραν όσων δηλώνονται από τον Ενεργειακό 

Επιθεωρητή στο αίτηµα ανάκλησης/αντικατάστασης, συνιστά παράβαση για την 

οποία επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 56 του ν. 4409/2016 (Α` 136). Οι 

προηγούµενες κυρώσεις επιβάλλονται και στην περίπτωση υποβολής 

επανειληµµένων αιτηµάτων για ανάκληση/ αντικατάσταση και ειδικότερα όταν 

αυτά υπερβαίνουν το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού αριθµού ΠΕΑ ή του 

συνολικού αριθµού Εκθέσεων Επιθεώρησης Συστηµάτων Θέρµανσης ή του 

συνολικού αριθµού Εκθέσεων Επιθεώρησης Συστηµάτων Κλιµατισµού που έχει 

εκδώσει ο Ενεργειακός Επιθεωρητής. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναπροσαρµόζεται το 

παραπάνω ποσοστό και ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια. 

4. Η ανάκληση/αντικατάσταση ΠΕΑ ή Έκθεσης Επιθεώρησης είναι δυνατή µόνο 

εφόσον το σχετικό αίτηµα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του 

ν. 1599/1986 (Α` 75) του ιδιοκτήτη του κτιρίου ή της κτιριακής µονάδας, η οποία 

φέρει ψηφιακή υπογραφή αυτού ή βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του από 

∆ηµόσια Αρχή και µε την οποία δηλώνει ότι επιθυµεί την ανάκληση/αντικατάσταση 

του ΠΕΑ ή της Έκθεσης. 

 

 



Άρθρο 20 

 
1. Αν παραβιασθούν οι διατάξεις των άρθρων 12, 14 και 15, επιβάλλεται πρόστιµο 

από διακόσια (200) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ σε βάρος του κατά νόµο 

υπόχρεου. Τα πρόστιµα επιβάλλονται λαµβάνοντας υπόψη την επιφάνεια και τη 

χρήση του πιστοποιούµενου κτιρίου ή κτιριακής µονάδας, το µέγεθος των 

συστηµάτων του κτιρίου, το βαθµό υπαιτιότητας και την τυχόν υποτροπή του 

υπόχρεου. 

2. Σε περίπτωση παρακώλυσης κατά οποιονδήποτε τρόπο ελέγχου των Τµηµάτων 

Επιθεώρησης Ενέργειας Βορείου και Νοτίου Ελλάδος του Σώµατος Επιθεώρησης 

Περιβάλλοντος, ∆όµησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιβάλλεται πρόστιµο από διακόσια (200) έως δέκα 

χιλιάδες (10.000) ευρώ. Τα πρόστιµα επιβάλλονται λαµβάνοντας υπόψη τη 

σοβαρότητα της εξεταζόµενης υπόθεσης, την απαξία των πράξεων και την 

επίπτωσή τους στην έκβαση του ελέγχου. 

3. Τα πρόστιµα επιβάλλονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, µετά από εισήγηση των Τµηµάτων Επιθεώρησης Ενέργειας Βορείου και 

Νοτίου Ελλάδος και κατόπιν προηγούµενης ακρόασης του ενδιαφερόµενου, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 του Ν. 2690/1999 (Α` 45). 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας δύναται να αναπροσαρµόζεται το ύψος και ο τρόπος υπολογισµού των 

χρηµατικών προστίµων που επιβάλλονται δυνάµει του παρόντος άρθρου, καθώς 

και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. 

 
 Άρθρο 21 

 Θέµατα οικοδοµικών αδειών 

 
1. Για την έκδοση οικοδοµικής άδειας νέου ή ριζικά ανακαινιζόµενου υφιστάµενου 

κτιρίου ή κτιριακής µονάδας, εκπονείται και υποβάλλεται σύµφωνα µε τον ν. 

4495/2017 (Α` 167) η οριζόµενη στην παράγραφο 25 του άρθρου 2, Μελέτη 

Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ) του κτιρίου. 

Για την έκδοση οικοδοµικής άδειας νέου κτιρίου, καθώς και για προσθήκη νέας 

κτιριακής µονάδας σε κτίριο που ανεγείρεται βάσει οικοδοµικής αδείας της οποίας η 

αίτηση υποβάλλεται µετά την 1η Ιουνίου 2021, υποβάλλεται ΜΕΑ που τεκµηριώνει 

ότι το κτίριο πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις 

ενεργειακής απόδοσης κτιρίου σχεδόν µηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Κατά 

παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης και ειδικά για τις οικοδοµικές άδειες που 

εκδίδονται µέχρι και τις 31 Μαΐου 2021 και αφορούν νέα κτίρια κατοικιών ή 

προσθήκες σε υφιστάµενα κτίρια κατοικιών, υποβάλλεται ΜΕΑ που τεκµηριώνει ότι 

το κτίριο (ή η προσθήκη) είναι κατ` ελάχιστον ενεργειακής κατηγορίας Β+ 

σύµφωνα µε τον ΚΕΝΑΚ. 

2. Μετά τους ελέγχους των Ελεγκτών ∆όµησης του ν. 4495/2017 και προκειµένου 

να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (ΠΕΚ), απαραίτητη προϋπόθεση 

αποτελεί η έκδοση του ΠΕΑ του κτιρίου, από Ενεργειακό Επιθεωρητή, σύµφωνα µε 



τη διαδικασία και τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου, για τις περιπτώσεις όπου 

είναι υποχρεωτικό από τις διατάξεις του παρόντος νόµου. 

3. Το ΠΕΑ του κτιρίου ή της κτιριακής µονάδας υποβάλλεται και καταχωρείται 

ηλεκτρονικά στο Αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, αντίγραφο δε αυτού υποβάλλεται στην οικεία Υπηρεσία ∆όµησης, 

συνοδευόµενο από πόρισµα του Ενεργειακού Επιθεωρητή για την τήρηση ή µη των 

ελάχιστων απαιτήσεων για τα δοµικά στοιχεία του κελύφους και τα τεχνικά 

συστήµατα του κτιρίου ή της κτιριακής µονάδας, καθώς και της ενεργειακής 

κατηγορίας που προσδιορίζονται στη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ). 

Για κτίρια ή κτιριακές µονάδες στα οποία έχουν τηρηθεί κατά την κατασκευή τους 

οι ελάχιστες προδιαγραφές των δοµικών στοιχείων του κελύφους και των τεχνικών 

συστηµάτων που προβλέπονται στη ΜΕΑ εντάσσονται εντούτοις στο ΠΕΑ σε 

ενεργειακή κατηγορία χαµηλότερη από αυτήν που είχε προβλεφθεί στη ΜΕΑ 

εξαιτίας τροποποίησης του Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης ή του 

προγράµµατος υπολογισµού ή της έκδοσης του προγράµµατος υπολογισµού του 

ΠΕΑ, ο Ενεργειακός Επιθεωρητής υποβάλλει συµπληρωµατικά τον υπολογισµό της 

ενεργειακής κατηγορίας του κτιρίου ή της κτιριακής µονάδας, σύµφωνα µε την 

έκδοση του προγράµµατος υπολογισµού ΠΕΑ που ίσχυε κατά τον χρόνο εκπόνησης 

της ΜΕΑ και ελέγχει αν προκύπτει η ενεργειακή κατηγορία που προσδιορίστηκε στη 

ΜΕΑ. 

4. Σε περίπτωση που στο πόρισµα του Ενεργειακού Επιθεωρητή διαπιστώνεται η µη 

τήρηση των απαιτήσεων του παρόντος, δεν εκδίδεται ΠΕΚ και ο εκάστοτε 

ιδιοκτήτης/διαχειριστής του κτιρίου υποχρεούται να εφαρµόσει εντός προθεσµίας 

ενός (1) έτους από την έκδοση του ΠΕΑ, µέτρα βελτίωσης σύµφωνα µε τις 

συστάσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή που αναφέρονται στο ΠΕΑ και στο 

πόρισµά του. Ακολούθως, διενεργείται εκ νέου ενεργειακή επιθεώρηση και 

εκδίδεται νέο ΠΕΑ και σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι δεν πληρούνται οι 

ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης ή/και δεν προκύπτει η ενεργειακή 

κατηγορία που προσδιορίστηκε στη ΜΕΑ, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του 

παρόντος, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 382 του π.δ. 

580/1999 (Α` 210) «Κώδικας Βασικής Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας». 

  

 
Άρθρο 22 

Καταργούµενες - Τροποποιούµενες διατάξεις 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: 

α) Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 του ν. 3661/2008 (Α` 

89). 

β) Το άρθρο 10 του ν. 3851/2010 (Α` 85). 

γ) Η παράγραφος 4 του άρθρου 28 του ν. 3889/2010 (Α` 182). 

δ) Η παράγραφος 23, του άρθρου 42 του ν. 4030/2011 (Α` 249). 



ε) Το άρθρο 2 του π.δ. 100/2010 (Α` 177). 

στ) Το άρθρο 11 του π.δ. 100/2010 (Α` 177). 

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιούνται: 

α) Το άρθρο 5 του π.δ. 100/2010 (Α` 177) αντικαθίσταται µε το άρθρο 17. 

β) Το άρθρο 8 του π.δ. 100/2010 (Α` 177) αντικαθίσταται µε την 

παράγραφο 4 του άρθρου 20. 


