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Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για τους ενεργειακούς ελέγχους 

 
 

1. Ποιο είναι το νοµικό πλαίσιο για τη διεξαγωγή των ενεργειακών ελέγχων;  
• Η οικ.175275/22.05.2018 Απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή 

Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 1927) 
• Ο ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α’ 143), και ιδίως τα άρθρα 10 και 17 αυτού 
• Το άρθρο 48 του ν. 4409/2016 (ΦΕΚ Α’ 136) 
• Η Σύσταση 2003/361/ΕΚ (EE L 124 της 20.05.2003) της Επιτροπής των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (6ης Μαΐου 2003) 
 
Στα ανωτέρω µεταξύ άλλων περιλαµβάνονται: 
• Ο καθορισµός των επαγγελµατικών προσόντων των ενεργειακών ελεγκτών 
• Ο καθορισµός των προδιαγραφών του ενεργειακού ελέγχου 
• Το περιεχόµενο του Μητρώου Ενεργειακών Ελεγκτών και η διαδικασία εγγραφής 

σε αυτό 
• Το περιεχόµενο του Αρχείου Ενεργειακών Ελέγχων 
• Το περιεχόµενο των εκθέσεων των αποτελεσµάτων των ενεργειακών ελέγχων 
• Η διαδικασία υποβολής των εκθέσεων ενεργειακού ελέγχου καθώς και θέµατα 

σχετικά µε την αξιολόγηση των εκθέσεων αποτελεσµάτων των ενεργειακών 
ελέγχων 

• Ο ορισµός των πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), οι τύποι 
επιχειρήσεων (ανεξάρτητες, συνεργαζόµενες και συνδεδεµένες επιχειρήσεις), 
καθώς και ο τρόπος υπολογισµού του αριθµού απασχολούµενων και των 
χρηµατοοικονοµικών µεγεθών (ισολογισµού και κύκλου εργασιών), τα οποία 
αποτελούν κριτήρια χαρακτηρισµού επιχειρήσεων ως ΜΜΕ. 

 
2. Ποιες επιχειρήσεις είναι υπόχρεες για τη διενέργεια ενεργειακού ελέγχου; 

Υπόχρεες για τη διενέργεια ενεργειακού ελέγχου τουλάχιστον µια φορά ανά τετραετία 
είναι οι επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ (δηλαδή οι µεγάλες επιχειρήσεις). Στην 
περίπτωση που κατά τη συµπλήρωση της τετραετίας η επιχείρηση απώλεσε τον 
χαρακτηρισµό ως υπόχρεη, τότε ο ενεργειακός έλεγχος πραγµατοποιείται το πρώτο 
έτος (µετά την τετραετία) που χαρακτηρίζεται εκ νέου ως υπόχρεη. Αυτές είναι οι 
επιχειρήσεις που: 

 
α) Απασχολούν από 250 εργαζόµενους και άνω, ή 
β) Απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόµενους, αλλά ο ετήσιος κύκλος εργασιών 

τους υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ και το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού 
τους υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & 

ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 
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Για την εφαρµογή των ανωτέρω κριτηρίων ισχύουν οι διατάξεις της Σύστασης 
2003/361/ΕΚ.  Ο κύκλος εργασιών και ο ισολογισµός λαµβάνονται από τις τελευταίες 
διαθέσιµες/δηµοσιευµένες ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις ενώ ο αριθµός 
απασχολούµενων ατόµων αντιστοιχεί στον αριθµό ετήσιων µονάδων εργασίας (ΕΜΕ), 
δηλαδή στον αριθµό εργαζόµενων πλήρους απασχόλησης που εργάστηκαν στην 
εξεταζόµενη επιχείρηση ή για λογαριασµό αυτής επί ολόκληρο το υπόψη έτος. Τα 
άτοµα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, οι εργαζόµενοι µερικής απασχόλησης, 
ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι εργαζόµενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε 
κλάσµατα των ΕΜΕ. 
 
Επισηµαίνεται ότι βάσει των διατάξεων της εν λόγω Σύστασης, για τον χαρακτηρισµό 
µιας επιχείρησης ως µη ΜΜΕ (και εποµένως υπόχρεης για ενεργειακό έλεγχο) 
λαµβάνονται υπόψη όχι µόνο τα στοιχεία της ίδιας της επιχείρησης αλλά τα στοιχεία 
τυχόν συνεργαζοµένων ή συνδεδεµένων µε αυτή επιχειρήσεων. 
 
Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 6 της ανωτέρω Σύστασης, ισχύει ότι, στην 
περίπτωση επιχείρησης που συνεργάζεται µε άλλες επιχειρήσεις, ακριβώς ανάντη ή 
κατάντη της εν λόγω επιχείρησης, ο καθορισµός των στοιχείων, 
συµπεριλαµβανοµένου του αριθµού απασχολούµενων, γίνεται µε βάση τους 
λογαριασµούς και τα λοιπά στοιχεία της επιχείρησης κατ' αναλογία προς το ποσοστό 
συµµετοχής στο κεφάλαιο ή στα δικαιώµατα ψήφου (το υψηλότερο από τα δύο αυτά 
ποσοστά). Στην περίπτωση επιχείρησης που συνδέεται µε άλλες επιχειρήσεις, ακριβώς 
ανάντη ή κατάντη της εν λόγω επιχείρησης, για τον καθορισµό των ανωτέρω 
στοιχείων προστίθεται το 100 % των στοιχείων των συνδεόµενων επιχειρήσεων και τα 
οποία δεν περιλαµβάνονται ήδη στους λογαριασµούς βάσει ενοποίησης. 
 
Για παράδειγµα: 
Η υπό εξέταση επιχείρηση Α κατέχει το 33 % του κεφαλαίου της Γ και το 49 % της ∆, 
ενώ η επιχείρηση Β έχει µερίδιο 25 % του κεφαλαίου της υπό εξέταση επιχείρηση. 
Για να υπολογιστεί ο αριθµός απασχολούµενων και τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία της 
υπό εξέταση Α επιχείρησης, προστίθενται τα σχετικά ποσοστά των στοιχείων της Β, 
της Γ και της ∆ στα συνολικά στοιχεία της Α. 
Εποµένως, το σύνολο των απασχολούµενων για την Α θα ισούται µε = 100 % της A + 
25 % της B + 33 % της Γ + 49 % της ∆. 
 
Περισσότερα µπορείτε να βρείτε στο «Οδηγός χρήσης του ορισµού των ΜΜΕ» της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ref. Ares(2020)4670215 - 08/09/2020. 

 
Από την ανωτέρω υποχρέωση, εξαιρούνται: 
α) Οι κοινοπραξίες, που απαρτίζονται από διακριτές επιχειρήσεις οι οποίες 
εξετάζονται χωριστά για την τυχόν υποχρέωσή τους για διενέργεια ενεργειακού 
ελέγχου, 
 
β) Τα υποκαταστήµατα επιχειρήσεων αλλοδαπής που δεν έχουν νοµική υπόσταση. 
Ένα υποκατάστηµα αλλοδαπής εταιρείας, σε αντίθεση µε τις θυγατρικές εταιρείες,  δεν 
διαθέτει ανεξάρτητη ή χωριστή νοµική προσωπικότητα από την µητρική του εταιρεία. 
Από νοµικής και οργανωτικής απόψεως, αποτελεί µέρος της µητρικής εταιρείας και 
συνεπώς υπόκειται στους νόµους που ρυθµίζουν την λειτουργία της. Κατά συνέπεια, η 
νοµική µορφή του θα είναι η ίδια µε την µητρική εταιρεία. Το υποκατάστηµα 
αλλοδαπής δεν έχει ίδιο κεφάλαιο επειδή δεν έχει αυτόνοµη υπόσταση, αλλά 
χρηµατοδοτείται απευθείας από τα κεντρικά της εταιρίας.. Περαιτέρω, η ίδρυση 
υποκαταστήµατος αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα, θεωρείται µόνιµη εγκατάσταση 
από πλευράς φορολογίας, σύµφωνα µε το ν. 4172/2013, κατά τις διατάξεις του 
οποίου φορολογούνται τα αλλοδαπά υποκαταστήµατα για τα επιχειρηµατικά τους 
κέρδη. Το υποκατάστηµα αλλοδαπής εταιρείας δεν διανέµει µερίσµατα αλλά µεταφέρει 
στην µητρική αλλοδαπή εταιρεία το σύνολο των φορολογηθέντων κερδών, χωρίς να 
υφίσταται παρακράτηση φόρου επί της µεταφοράς κερδών υποκαταστήµατος 
αλλοδαπής εταιρείας στην µητρική. 
Για τις συναλλαγές του υποκαταστήµατος είναι απαραίτητη η έκδοση ελληνικού ΑΦΜ 
µέσω της διαδικασίας που ορίζει η ΠΟΛ 1006/2013 µε την υποβολή των σχετικών 
δικαιολογητικών στο τµήµα Μητρώου της αρµόδιας ∆ΟΥ της έδρας του 
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υποκαταστήµατος. Τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή ΑΕ, ΕΠΕ ή ΙΚΕ που 
ιδρύουν υποκατάστηµα στην Ελλάδα, υποβάλλουν: 1) Ανακοίνωση καταχώρισης στο 
Γ.Ε.ΜΗ, της εγκατάστασής τους στην Ελλάδα, 2) Επικυρωµένο αντίγραφο του 
εγγράφου πληρεξουσιότητας για τον ορισµό νοµίµου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου 
στην Ελλάδα, επίσηµα µεταφρασµένο, 3) Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής της χώρας 
έδρας, για την ύπαρξη του νοµικού προσώπου, επίσηµα µεταφρασµένο. Τα ίδια 
δικαιολογητικά προσκοµίζουν και αν πρόκειται για υποκαταστήµατα ΟΕ και ΕΕ, 
εφόσον ασκούν εµπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα. 
Για την ίδρυση απαιτείται εγγραφή που γίνεται στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ). 
Η διαδικασία ίδρυσης υποκαταστήµατος ξένης εταιρείας στην Ελλάδα διέπεται από τα 
άρθρα 98 (για εταιρίες που έχουν την έδρα τους στην Ε.Ε.) και 99 (για τα 
υποκαταστήµατα αλλοδαπών εταιρειών τρίτων χωρών) του ν. 4635/2019.  
 

3. Πώς αντιµετωπίζεται η περίπτωση αλλαγής των στοιχείων της επιχείρησης 
(αριθµού εργαζόµενων ή/και οικονοµικών στοιχείων) που έχουν σαν 
συνέπεια την απόκτηση ή απώλεια του χαρακτηρισµού ως υπόχρεης 
επιχείρησης; 
Ο χαρακτηρισµός µια επιχείρησης ως υπόχρεης γίνεται ετησίως και βασίζεται στις 
διατάξεις της Σύστασης 2003/361/ΕΚ. Βάσει αυτών, για την απόκτηση ή απώλεια του 
χαρακτηρισµού ως υπόχρεης (µη ΜΜΕ)  απαιτείται η εκπλήρωση των σχετικών 
κριτηρίων (δηλαδή του αριθµού εργαζόµενων ή/και των οικονοµικών στοιχείων) για 2 
διαδοχικά οικονοµικά έτη.  
 
Για παράδειγµα, επιχείρηση µε χρηµατοοικονοµικά µεγέθη κάτω των ορίων 
χαρακτηρισµού της ως µεγάλη επιχείρηση και ετήσιες µονάδες εργασίας/έτος ως 
ακολούθως: 
2016 150 
2017 260 
2018 280 
2019 250 
2020 240 
2021 200 
2022 210 
2023 230 
2024 260 
2025 250 
χαρακτηρίζεται ως υπόχρεη µόνο για τα έτη 2019, 2020, 2021 και 2026. 
 

4. Η επιχείρηση του παραδείγµατος του ερωτήµατος αρ. 3 πότε υποχρεούται σε 
διενέργεια ενεργειακού ελέγχου;  
Η επιχείρηση του παραδείγµατος του ερωτήµατος αρ. 3 οφείλει να διενεργήσει 
ενεργειακό έλεγχο στα έτη 2019 και 2026. 
 

5. Από πού απορρέει και γιατί υπάρχει η υποχρέωση διεξαγωγής ενεργειακού 
ελέγχου στις επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ;  
Αναγνωρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ (δηλαδή οι µεγάλες 
επιχειρήσεις) έχουν σηµαντικό δυναµικό εξοικονόµησης ενέργειας, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή µε το άρθρο 8 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ, το οποίο ενσωµατώθηκε στο 
ελληνικό δίκαιο µε το άρθρο 10 του ν.4342/2015 καθιστά υποχρεωτικούς τακτικούς 
ενεργειακούς ελέγχους (τουλάχιστον µια φορά ανά τετραετία) για τις επιχειρήσεις 
αυτές.  
 
Με τους ενεργειακούς ελέγχους προτείνονται παρεµβάσεις, η υλοποίηση των οποίων 
έχει σαν αποτέλεσµα την εξοικονόµηση ενέργειας και οικονοµικά οφέλη για τις 
επιχειρήσεις µε ταυτόχρονη συµβολή στην προστασία του περιβάλλοντος.  

 
6. Πως επιλέγουν οι υπόχρεες επιχειρήσεις ενεργειακούς ελεγκτές;  

Οι επιχειρήσεις που υποχρεούνται να υποβληθούν σε ενεργειακό έλεγχο, επιλέγουν 
ενεργειακούς ελεγκτές από το Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών, η τήρηση, ο έλεγχος 
και η διαχείριση του οποίου υπάγεται στην αρµοδιότητα των Τµηµάτων Επιθεώρησης 
Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).  
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7. Υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες για τη διεξαγωγή των ενεργειακών 

ελέγχων και που θα τις βρω;  
Στην ενότητα «Ενεργειακοί Έλεγχοι» της ιστοσελίδας του Υπουργείου 
(http://www.ypeka.gr>>ΕΝΕΡΓΕΙΑ>>ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ) έχει αναρτηθεί 
Πληροφοριακό Υλικό στο οποίο περιλαµβάνεται Οδηγός Ενεργειακών Ελέγχων, 
περιεχόµενα έκθεσης αποτελεσµάτων ενεργειακού ελέγχου (υπόδειγµα), καθώς και 
ενδεικτικά υπολογιστικά εργαλεία για τη διενέργεια των υπολογισµών (Προσθήκες). 
 

8. Πόσες εκθέσεις ενεργειακού ελέγχου υποβάλλει µια επιχείρηση που έχει 
πολλές εγκαταστάσεις; 
Κάθε επιχείρηση καταχωρίζει στο ηλεκτρονικό Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας µία και µόνο έκθεση ενεργειακού ελέγχου. 
Η επιχείρηση αναθέτει τη διενέργεια ενεργειακού ελέγχου στις εγκαταστάσεις της σε 
έναν ή περισσότερους ενεργειακούς ελεγκτές, της απαιτούµενης για κάθε 
εγκατάσταση τάξης, όµως τα αποτελέσµατα των ενεργειακών ελέγχων των 
εγκαταστάσεων περιλαµβάνονται σε µία ενιαία έκθεση αποτελεσµάτων ενεργειακού 
ελέγχου για την επιχείρηση. 
 

9. Πόσους ενεργειακούς ελεγκτές µπορεί να χρησιµοποιήσει µια επιχείρηση που 
έχει πολλές εγκαταστάσεις; 
Η επιχείρηση µπορεί να χρησιµοποιήσει όσους ενεργειακούς ελεγκτές επιθυµεί µε την 
προϋπόθεση ότι τηρούνται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 της 
175275/22.05.2018 Υπουργικής Απόφασης για κάθε εγκατάσταση της επιχείρησης. 
  
Για παράδειγµα, επιχείρηση που έχει εντός του ίδιου χώρου, κτίριο γραφείων 1500 
τµ., κτίριο γραφείων 2500 τµ. και βιοµηχανική µονάδα εγκατεστηµένης ισχύος 1500 
kW, το πρώτο κτίριο είναι κατηγορίας Α', το δεύτερο κτίριο είναι κατηγορίας Β' και η 
βιοµηχανική µονάδα κατηγορίας Γ'. Για τον ενεργειακό έλεγχο η επιχείρηση µπορεί να 
απασχολήσει π.χ. έναν ενεργειακό ελεγκτή τάξης Α' για το πρώτο κτίριο, δύο 
ενεργειακούς ελεγκτές τάξης Β' ή Γ' για το δεύτερο κτίριο και δύο ενεργειακούς 
ελεγκτές τάξης Γ' για τη βιοµηχανική µονάδα. Εναλλακτικά µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν δύο ενεργειακοί ελεγκτές τάξης Γ΄ για όλο το χώρο της επιχείρησης 
ή δύο ενεργειακοί ελεγκτές τάξης Β' για τα κτίρια γραφείων και δύο ενεργειακοί 
ελεγκτές τάξης Γ' για τη βιοµηχανική µονάδα.  
 
Ανάλογα ισχύουν στην περίπτωση που η επιχείρηση έχει πολλές εγκαταστάσεις σε 
διάφορα γεωγραφικά σηµεία της χώρας. 
 
Η επιχείρηση πρέπει να διαχωρίσει/αντιστοιχίσει ή ταξινοµήσει τις εγκαταστάσεις κατά 
κατηγορία ενεργειακού ελέγχου και να αναθέσει τη διενέργεια των ενεργειακών 
ελέγχων σε ενεργειακούς ελεγκτές της απαιτούµενης τάξης.     
 

10. Πως διεξάγονται οι ενεργειακοί έλεγχοι στην περίπτωση που υπάρχει όµιλος 
εταιρίας που αποτελείται από  θυγατρικές ή/και άλλες εταιρίες, εντός ή εκτός 
της ελληνικής επικράτειας; 
Κάθε επιχείρηση του οµίλου, εφόσον βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια, θα πρέπει 
να εξετάζει αν είναι υπόχρεη επιχείρηση για τη διενέργεια ενεργειακού ελέγχου 
σύµφωνα µε το άρθρο 10, παρ. 10 του ν.4342/2015 εφαρµόζοντας τα προβλεπόµενα 
της Σύστασης 2003/361/ΕΚ. ∆εν προβλέπεται υποβολή έκθεσης ενεργειακού ελέγχου 
για τον όµιλο, αλλά από κάθε υπόχρεη επιχείρηση του οµίλου ξεχωριστά. 
  

11. Είναι υπόχρεες οι εταιρίες παραγωγής ενέργειας και αν είναι ποιο είναι το 
πεδίο εφαρµογής του Ενεργειακού Ελέγχου;  
Οι εταιρείες παραγωγής ενέργειας είναι υπόχρεες εφόσον πληρούν τα κριτήρια για τις 
µεγάλες επιχειρήσεις. Στην περίπτωση των επιχειρήσεων του τοµέα µετατροπής 
ενέργειας και των βιοµηχανιών ενεργειακών δραστηριοτήτων, ο ενεργειακός έλεγχος 
αφορά στην καταναλισκόµενη ενέργεια της επιχείρησης και όχι στην ενέργεια που 
µετασχηµατίζεται και η οποία οδεύει κατάντη προς διανοµή και τελικούς καταναλωτές. 
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Εποµένως, στην περίπτωση π.χ. διυλιστηρίου ή σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας, ο ενεργειακός έλεγχος αφορά στην ενέργεια που καταναλώνεται εντός του 
διυλιστηρίου ή του σταθµού, ανεξάρτητα από την προέλευσή της. 
 

12. Σε ποιά στοιχεία γίνεται ο ενεργειακός έλεγχος; 
Ο ενεργειακός έλεγχος πραγµατοποιείται σε όλες τις εγκαταστάσεις, λοιπά συστήµατα 
και µέσα κατανάλωσης ενέργειας που η επιχείρηση χρησιµοποιεί εντός της ελληνικής 
επικράτειας, εκτός από τα πλωτά µέσα, τα µέσα σταθερής τροχιάς και τα εναέρια µέσα 
µεταφοράς.  
 
Ο ενεργειακός έλεγχος καλύπτει τουλάχιστον το ενενήντα τοις εκατό (90%) της 
συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης της επιχείρησης. Στη συνολική κατανάλωση 
ενέργειας δεν συµπεριλαµβάνονται τα πλωτά µέσα, µέσα σταθερής τροχιάς και 
εναέρια µέσα µεταφοράς. 
 

13. Ποιά µέσα µεταφοράς περιλαµβάνονται στον ενεργειακό έλεγχο; 
Τα µέσα µεταφοράς περιλαµβάνουν όλων των τύπων οχήµατα (αυτοκίνητα, φορτηγά, 
µηχανήµατα έργων, περονοφόρα οχήµατα, κλπ.).  
 

14. Ο ενεργειακός έλεγχος διενεργείται µόνο στα ιδιόκτητα στοιχεία της 
επιχείρησης; 
Όχι. Ο ενεργειακός έλεγχος αναφέρεται στην ενέργεια που καταναλώνει η επιχείρηση 
και εποµένως διενεργείται σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία που χρησιµοποιεί η 
επιχείρηση, ανεξάρτητα αν είναι ιδιόκτητα ή µη.   

 
15. Ο ενεργειακός έλεγχος περιλαµβάνει στοιχεία που ενδεχοµένως εκµισθώνει η 

επιχείρηση σε τρίτους; 
Όχι. Ο ενεργειακός έλεγχος αφορά στην ενέργεια που καταναλώνει η ίδια η 
επιχείρηση. Εποµένως ο ενεργειακός έλεγχος δεν περιλαµβάνει τα στοιχεία που η 
επιχείρηση εκµισθώνει σε τρίτους, διότι η ενέργεια σε αυτά καταναλώνεται από τους 
µισθωτές και όχι από την επιχείρηση. 

 
16. Ο ενεργειακός έλεγχος διενεργείται µόνο στα στοιχεία της επιχείρησης για τα 

οποία πληρώνει η ίδια η επιχείρηση την καταναλισκόµενη σε αυτά ενέργεια; 
Όχι. Ο ενεργειακός έλεγχος αναφέρεται στην ενέργεια που καταναλώνει η επιχείρηση 
και διενεργείται σε όλα τα στοιχεία (είτε ενοικιαζόµενα είτε ιδιόκτητα) που 
χρησιµοποιεί η επιχείρηση, ανεξάρτητα αν πληρώνει η ίδια την καταναλισκόµενη σε 
αυτά ενέργεια ή όχι.   

 
17. Πώς διεξάγεται ο ενεργειακός έλεγχος στην περίπτωση που η επιχείρηση 

διαθέτει διαφόρων ειδών παρόµοιες εγκαταστάσεις, οχήµατα ή γενικά 
παρόµοιες δραστηριότητες; 
Στην περίπτωση αυτή παρέχεται η δυνατότητα οµαδοποίησης παροµοίων 
εγκαταστάσεων, οχηµάτων ή εν γένει δραστηριοτήτων, δηλαδή υπαγωγής τους σε 
οµάδες µε κοινά/παρόµοια χαρακτηριστικά. Με την οµαδοποίηση παρέχεται η 
δυνατότητα να πραγµατοποιηθεί ο ενεργειακός έλεγχος µόνο στο αντιπροσωπευτικό 
δείγµα της κάθε οµάδας. Κριτήρια για την οµαδοποίηση παροµοίων εγκαταστάσεων 
αναφέρονται στην παρ. 6 του άρθρου 6 της 175275/22.05.2018 Υπουργικής 
Απόφασης. Επισηµαίνεται ότι το µέγεθος της κατανάλωσης ενέργειας δεν αποτελεί 
κριτήριο για την οµαδοποίηση εγκαταστάσεων (π.χ. ένα πρατήριο καυσίµων και ένα 
κτίριο γραφείων της ίδιας επιχείρησης, που ετησίως καταναλώνουν την ίδια ενέργεια 
περίπου, δεν µπορούν να οµαδοποιηθούν σαν παρόµοιες εγκαταστάσεις). Σε κάθε 
περίπτωση η οµαδοποίηση γίνεται µε συνεργασία της επιχείρησης και του ενεργειακού 
ελεγκτή. 
 

18. Πως εκπληρώνεται η υποχρέωση διενέργειας ενεργειακού ελέγχου στην 
περίπτωση υπόχρεης επιχείρησης που εφαρµόζει σύστηµα ενεργειακής 
διαχείρισης  πιστοποιηµένο από ανεξάρτητο φορέα; 
Για τις υπόχρεες επιχειρήσεις που εφαρµόζουν σύστηµα ενεργειακής διαχείρισης, ο 
ενεργειακός έλεγχος πρέπει να διενεργείται στο πλαίσιο του συστήµατος ενεργειακής 
διαχείρισης και να εκπληρώνει τα ελάχιστα κριτήρια του Παραρτήµατος VI του 
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ν.4342/2015. Η έκθεση ενεργειακού ελέγχου δεν είναι υποχρεωτικό να γίνει από 
ενεργειακό ελεγκτή του Μητρώου Ενεργειακών Ελεγκτών αλλά µπορεί να γίνει από το 
σύµβουλο ανάπτυξης του συστήµατος ενεργειακής διαχείρισης. Η εν λόγω έκθεση 
ενεργειακού ελέγχου καταχωρίζεται στο Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων από την ίδια 
την επιχείρηση, µαζί µε τα προβλεπόµενα της παρ. 2 του άρθρου 11 της 
175275/22.05.2018 Υπουργικής Απόφασης. 
 

19. Υπάρχει ασυµβίβαστο όσο αφορά στην άσκηση της δραστηριότητας του 
ενεργειακού ελεγκτή;  
Η ιδιότητα του ενεργειακού ελεγκτή είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του δηµοσίου    
υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.∆.∆. µε σχέση δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.  

 
20. Πώς δηµιουργείται η γραµµή βάσης κατά τον ενεργειακό έλεγχο επιχείρησης      

µε ασταθές ενεργειακό προφίλ (π.χ. επιχείρηση µε εργοτάξια και µηχανήµατα 
έργων που λειτουργούν παροδικά);  
Στην περίπτωση αυτή ο ενεργειακός ελεγκτής, µε βάση την εµπειρία του, κάνει 
εκτιµήσεις ή επιλέγει στοιχεία που µπορούν να προέρχονται από τις ενεργειακές 
καταναλώσεις ενός χρονικού διαστήµατος µικρότερου των δώδεκα µηνών. 

 
21. Πώς δηµιουργείται η γραµµή βάσης κατά τον ενεργειακό έλεγχο επιχείρησης      

περιοδικής λειτουργίας, δηλαδή που λειτουργεί και καταναλώνει ενέργεια 
λιγότερο από δώδεκα µήνες µέσα στο έτος (π.χ. ξενοδοχειακή επιχείρηση 
εξάµηνης λειτουργίας);  
Στην περίπτωση αυτή ο ενεργειακός ελεγκτής χρησιµοποιεί τα στοιχεία που  
προέρχονται από τις  ενεργειακές καταναλώσεις του χρονικού διαστήµατος 
λειτουργίας της επιχείρησης. 

 
22. Πώς δηµιουργείται η γραµµή βάσης κατά τον ενεργειακό έλεγχο επιχείρησης  

που µεταφέρθηκε ή πρόκειται να µεταφερθεί σε νέες εγκαταστάσεις;  
Στην περίπτωση αυτή ο ενεργειακός ελεγκτής χρησιµοποιεί τα στοιχεία που  
προέρχονται από την  καταναλισκόµενη ενέργεια  της επιχείρησης στις εγκαταστάσεις 
που η κατανάλωση αυτή έχει πραγµατοποιηθεί και στη συνέχεια κάνει εκτιµήσεις για 
την κατανάλωση ενέργειας καθώς και προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας που 
αφορούν τη λειτουργία της επιχείρησης στις νέες εγκαταστάσεις. 
 

23. Πώς γίνονται οι µετατροπές της ενέργειας από τελική σε πρωτογενή και πώς 
υπολογίζονται οι εκποµπές CO2;  
Για κτιριακές, βιοµηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, αναφορικά µε την 
ηλεκτρική ενέργεια, ο συντελεστής µετατροπής σε πρωτογενή ενέργεια λαµβάνεται 
ίσος µε 2,1 και ο συντελεστής εκλυόµενων ρύπων ανά µονάδα τελικής ενέργειας ίσος 
µε 0,6 kgCO2/kWh. Για τις υπόλοιπες πηγές ενέργειας συνιστάται η χρήση των 
συντελεστών µετατροπής της ισχύουσας νοµοθεσίας του Κανονισµού Ενεργειακής 
Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). Για µέσα µεταφοράς, οι συντελεστές µετατροπής 
εκτιµώνται βάσει των τεχνικών χαρακτηριστικών τους. 
 

24. Πως πραγµατοποιείται ο ενεργειακός έλεγχος σε νεοσύστατη επιχείρηση; 
Η νεοσύστατη επιχείρηση θα εξετάσει την υποχρέωση υποβολής έκθεσης ενεργειακού 
ελέγχου εφόσον παρέλθουν δύο ηµερολογιακά έτη από την ηµεροµηνία έναρξης 
λειτουργίας της. Για παράδειγµα, επιχείρηση µε έναρξη λειτουργίας την 30.09.2019 
θα εξετάσει την υποχρέωση υποβολής έκθεσης ενεργειακού ελέγχου εντός του έτους 
2022. 

    
25. Οι απασχολούµενοι µε σύµβαση Παροχής Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών 

προσµετρώνται στους εργαζόµενους µίας επιχείρησης; 
Στον υπολογισµό  του αριθµού των απασχολούµενων µίας επιχείρησης, για να 
διαπιστωθεί η υποχρέωση ή µη ενεργειακού ελέγχου, δεν περιλαµβάνονται οι 
απασχολούµενοι µε σύµβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών (βάσει νοµολογίας). 

 
26. Οι υπό εκκαθάριση επιχειρήσεις υποχρεούνται σε ενεργειακό έλεγχο; 

Οι υπό εκκαθάριση επιχειρήσεις δεν υποχρεούνται σε υποβολή ενεργειακού ελέγχου. 
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27. Για τον έλεγχο υπαγωγής (ή όχι) µιας εταιρίας στην κατηγορία των µη ΜΜΕ 
επιχειρήσεων, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα κριτήρια που αφορούν στη 
δραστηριότητά τυχόν συνδεδεµένων ή συνεργαζόµενων µε αυτήν 
επιχειρήσεων και εκτός ελληνικών συνόρων; 
Στα κριτήρια λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία τυχόν συνεργαζόµενων ή συνδεδεµένων 
επιχειρήσεων (κατά την έννοια των διατάξεων της Σύστασης 2003/361/ΕΚ), οι οποίες 
ευρίσκονται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

     28.Πότε υπάρχει υποχρέωση επανάληψης ενεργειακού ελέγχου από µία υπόχρεη     
          επιχείρηση ; 
           Η υποχρέωση επανάληψης της διενέργειας ενεργειακού ελέγχου από υπόχρεη    

επιχείρηση είναι το αργότερο τέσσερα έτη από το έτος υποβολής του προηγούµενου  
ενεργειακού ελέγχου, ασχέτως εάν η υποβολή έγινε εµπρόθεσµα ή εκπρόθεσµα. 

    
       29.Που µπορείτε να απευθυνθείτε για απορίες; 

Πληροφορίες για το νοµικό πλαίσιο σχετικά µε τους ενεργειακούς ελέγχους:  
Ε-mail: depea@prv.ypeka.gr  
(∆/νση Ενεργειακών Πολιτικών & Ενεργειακής Αποδοτικότητας / Τµήµα Ενεργειακής 
Αποδοτικότητας)  
 
Πληροφορίες για το Μητρώο των Ενεργειακών Ελεγκτών και το Αρχείο 
Ενεργειακών Ελέγχων  
Ε-mail: ene-ne@prv.ypeka.gr (Σώµα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος/Τµήµα 
Επιθεώρησης Ενέργειας) και  
Ε-mail: eyepen-ve@prv.ypeka.gr (Σώµα Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος/Τµήµα 
Επιθεώρησης Ενέργειας) 
 
Τεχνική υποστήριξη του ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήµατος 
buildingcert.gr/enaudits 
buildingcert.gr/audits 
Τηλ. Επικοινωνίας (helpdesk) : 210 66 03 309  
Ε-mail : buildingcert.gr@gmail.com (Κ.Α.Π.Ε.) 
 


