
Έκθεση τεκμηρίωσης εξοικονόμησης ενέργειας (Υπόδειγμα) 
(άρθρο 2, παρ. 2 της ΠΟΛ 1221/26.11.2018 για την εφαρμογή των διατάξεων 

της παρ. 10 του άρθρου 24 του ν.4172/2013) 

 

Έκθεση τεκμηρίωσης εξοικονόμησης ενέργειας 

Κατόπιν αυτοψίας που διενήργησα την <ημερομηνία> στο κτίριο/εγκατάσταση της 

επιχείρησης με την επωνυμία <επωνυμία> και διακριτικό τίτλο <Δ.Τ.> επί της οδού 

<διεύθυνση (οδός και αριθμός)>, <πόλη>, βεβαιώνω ότι έχουν ληφθεί μέτρα ή/και 

πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 2 της ΠΟΛ 1221/26.11.2018, ως ακολούθως: 

 

1. Γενική περιγραφή 

<Κείμενο που περιγράφει τα μέτρα ή/και τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας για 

την εφαρμογή προσαυξημένων συντελεστών απόσβεσης> 

 

2. Παλαιός εξοπλισμός που αναβαθμίζεται/αντικαθίσταται (όπου εφαρμόζεται) 
α/α Περιγραφή Καταναλισκόμενο 

ενεργειακό 

προϊόν 

(π.χ. πετρέλαιο, 

φυσικό αέριο) 

Έτος 

εγκατάστασης 

Χαρακτηριστικά 

λειτουργίας 

(π.χ. δυναμικότητα 

παραγωγής, ώρες 

λειτουργίας) 

Τεχνικά 

χαρακτηριστικά 

(π.χ. ονομαστική 

εγκατεστημένη 

ισχύς, βαθμός 

απόδοσης) 

1      

2      

3      

 

3. Νέος ενεργειακά αποδοτικός εξοπλισμός που εγκαθίσταται ή 

αναβαθμίζει/αντικαθιστά παλαιότερο 

α/α Περιγραφή Καταναλισκόμενο 

ενεργειακό 

προϊόν 

(π.χ. πετρέλαιο, 

φυσικό αέριο) 

Έτος 

εγκατάστασης 

Χαρακτηριστικά 

λειτουργίας 

(π.χ. δυναμικότητα 

παραγωγής, ώρες 

λειτουργίας) 

Τεχνικά 

χαρακτηριστικά(*) 

(π.χ. ονομαστική 

εγκατεστημένη 

ισχύς, βαθμός 

απόδοσης) 

1      

2      

3      

(*) Σε περίπτωση που ο εξοπλισμός εμπίπτει στις απαιτήσεις της Οδηγίας 2009/125/ΕΚ για τον οικολογικό 

σχεδιασμό1, επισυνάπτεται το σχετικό δελτίο προϊόντος. Σε κάθε άλλη περίπτωση, επισυνάπτονται τα 

σχετικά πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τα ενεργειακά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού. 

 

                                                           
1
 https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/ecodesign_en 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/ecodesign_en


4. Μεθοδολογία εκτίμησης εξοικονόμησης ενέργειας 

α) Κατανάλωση ενέργειας κτιρίου/εγκατάστασης πριν από την εγκατάσταση του νέου 

εξοπλισμού: ……….. kWh/έτος 

 

<Περιγραφή μεθοδολογίας εκτίμησης κατανάλωσης ενέργειας πριν από την 

εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού: (συμπεριλαμβανομένων των πηγών των σχετικών 

δεδομένων και των παραδοχών για τον ενδεχόμενο επιμερισμό της συνολικής 

κατανάλωσης ενέργειας σε επιμέρους χρήσεις) 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….> 

 

β) Αναμενόμενη/εκτιμώμενη εξοικονόμηση ενέργειας μετά από την εγκατάσταση του 

εξοπλισμού: ……….. kWh/έτος. 

 

Ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας μετά από την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού (σε 

ετήσια βάση): ……….. % 

 

<Περιγραφή μεθοδολογίας εκτίμησης της ετήσιας εξοικονόμησης ενέργειας μετά από 

την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού: (συμπεριλαμβανομένων των τύπων και των 

τεχνικών λεπτομερειών του υπολογισμού εξοικονόμησης ενέργειας, των προσαρμογών 

και διορθώσεων στα επίπεδα ενεργειακών καταναλώσεων πριν από τη λήψη μέτρων ή 

την πραγματοποίηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και των τιμών 

ενεργειακών προϊόντων οι οποίες λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των 

εξοικονομήσεων κόστους και της διαδικασίας αναπροσαρμογής τους) 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….> 

 

 

 

Η παρούσα χορηγείται για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 10 του 

άρθρου 24 του ν.4172/2013, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2 της ΠΟΛ 

1221/26.11.2018. 

  

<Τόπος/Ημερομηνία> 

Ο υπεύθυνος μηχανικός 

 

 

<Υπογραφή> 

 

<Στοιχεία μηχανικού> 


