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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
δίνεται ενδεικτικό υπόδειγμα ΠΕΑ κτιρίου, καθώς και
οδηγίες συμπλήρωσής του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΛΕΒΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 15
Ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων
1. Γενικά:
1.1 Η ενεργειακή επιθεώρηση αποσκοπεί:
α) στην εκτίμηση της κατανάλωσης πρωτογενούς
ενέργειας του κτιρίου ανά τελική χρήση (θέρμανση,
ψύξη, αερισμός, φωτισμός, ΖΝΧ) και συνολικά,
β) στην ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου,
γ) στην έκδοση του ΠΕΑ,
δ) στη σύνταξη συστάσεων προς τον ιδιοκτήτη/χρή−
στη για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του
κτιρίου του.
1.2 Η ενεργειακή επιθεώρηση διεξάγεται από Ενεργεια−
κούς Επιθεωρητές, εγγεγραμμένους στο προβλεπόμενο
από την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν. 3661/08,
Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 3661/2008.
2. Η διαδικασία Ενεργειακής Επιθεώρησης περιλαμ−
βάνει τα παρακάτω στάδια:
2.1 Ανάθεση της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρί−
ου στον Ενεργειακό Επιθεωρητή κατόπιν πρόσκλησης
από τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή του κτιρίου. Κατά την
ανάθεση συμφωνούνται αμοιβαία οι υποχρεώσεις του
Επιθεωρητή (όπως έκδοση ΠΕΑ, σύνταξη έκθεση επιθεώ−
ρησης κ.α.) και του ιδιοκτήτη/διαχειριστή (όπως παροχή
γενικών πληροφοριών για τη χρήση και κατασκευή του
κτιρίου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, παράδοση των αρχι−
τεκτονικών και Η/Μ σχεδίων του κτιρίου ως κατασκευα−
σθέν), για τη διευκόλυνση της ενεργειακής επιθεώρησης.
Δεν αποτελεί υποχρέωση του Ενεργειακού Επιθεωρητή
η ακριβής αποτύπωση του προς επιθεώρηση κτιρίου.
Στον επιθεωρητή παρέχεται η δυνατότητα επίσκεψης
των εσωτερικών κοινόχρηστων και ιδιόκτητων προς
επιθεώρηση χώρων.
2.2 Ηλεκτρονική Απόδοση Αριθμού Πρωτοκόλλου (Α.Π.)
ενεργειακής επιθεώρησης από την Ειδική Υπηρεσία Επι−
θεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ), κατόπιν ηλεκτρονικής
καταχώρησης των γενικών στοιχείων του κτιρίου στο
προβλεπόμενο από την παράγραφο 3 του άρθρου 9
του ν. 3661/08, Αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίων. Ο ίδιος
αριθμός πρωτοκόλλου θα χρησιμοποιείται για την ηλε−
κτρονική καταχώρηση του ΠΕΑ και της τελικής έκθε−
σης ενεργειακής επιθεώρησης, στο προαναφερόμενο
Αρχείο.
2.3 Επιτόπιος έλεγχος του Ενεργειακού Επιθεωρητή
στο κτίριο και καταγραφή/επαλήθευση των στοιχείων
που του έχουν παρασχεθεί από τον ιδιοκτήτη/διαχειρι−
στή. Κατά την ενεργειακή επιθεώρηση συμπληρώνεται
το τυποποιημένο έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης
Κτιρίου, της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Τα
στοιχεία που καταγράφονται στο έντυπο ενεργειακής
επιθεώρησης λαμβάνονται από τα αρχιτεκτονικά και
Η/Μ σχέδια του κτιρίου, τη μελέτη θερμομόνωσης ή
την ενεργειακή μελέτη, το αρχείο συντήρησης εγκατα−
στάσεων (εφόσον υπάρχει) και από πληροφορίες του
ιδιοκτήτη/διαχειριστή.
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2.4 Σε περίπτωση κτιρίων μεγάλης επιφάνειας με
πολύπλοκες Η/Μ εγκαταστάσεις, πέρα από την απλή
καταγραφή των στοιχείων του, δύναται να χρησιμο−
ποιηθεί κατάλληλος εξοπλισμός για τη μέτρηση των
διαφόρων παραμέτρων που συμβάλουν στην ακριβή
αποτύπωση των κτιριακών εγκαταστάσεων και των συν−
θηκών λειτουργίας. Ο μετρητικός εξοπλισμός μπορεί
να χρησιμοποιείται για τις μετρήσεις των γεωμετρικών
χαρακτηριστικών του κτιρίου, των θερμικών χαρακτηρι−
στικών του (θερμοπερατότητα, θερμοκρασία επιφανειών
κ.α.), της κατανάλωσης ενέργειας των Η/Μ συστημάτων,
την ένταση και την τάση ρεύματος, την απορροφούμενη
ισχύ, τον συντελεστή ισχύος και την ποιότητα ηλεκτρι−
κού ρεύματος (αρμονικές κ.α.), τα επίπεδα φωτισμού και
την απορροφούμενη ισχύ από τα συστήματα φωτισμού
και τις εσωτερικές συνθήκες των χώρων (θερμοκρασία,
υγρασία, κυκλοφορία αέρα κ.α.).
2.5 Επεξεργασία των στοιχείων του κτιρίου με την
εφαρμογή της μεθοδολογίας υπολογισμού της ενεργει−
ακής απόδοσης κτιρίου, όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο
Β΄ της παρούσας. Από τους υπολογισμούς προκύπτει
η ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου (για θέρμανση,
ψύξη, αερισμό, φωτισμό και ΖΝΧ) και η αντίστοιχη ενερ−
γειακή του κατάταξη.
2.6 Σύνταξη του ΠΕΑ Κτιρίου, όπως περιγράφεται στο
άρθρο 14 της παρούσας.
2.7 Έκδοση του ΠΕΑ, ηλεκτρονική καταχώρησή του
στο Αρχείο Επιθεώρησης Κτιρίων μαζί με το έντυπο
Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου και παράδοσή του,
σφραγισμένο και υπογεγραμμένο, στον ιδιοκτήτη/δια−
χειριστή, με μέριμνα του Ενεργειακού Επιθεωρητή.
2.8 Για τη σύνταξη των συστάσεων βελτίωσης της
ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, ο Ενεργειακός
Επιθεωρητής δύναται να ανατρέχει σε κατάλογο προ−
τεινόμενων συστάσεων, όπως καθορίζονται με σχετική
ΤΟΤΕΕ κατόπιν έγκρισής της με απόφαση του Υπουργού
ΠΕΚΑ.
2.9 Ειδικά για τις περιπτώσεις νέων ή ριζικά ανακαινι−
ζόμενων κτιρίων, εάν κατά τη διαδικασία της ενεργει−
ακής επιθεώρησης για έκδοση ΠΕΑ, κατά τα οριζόμενα
στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 3661/08, διαπι−
στωθεί ότι δεν ικανοποιούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις
ενεργειακής απόδοσης και επομένως το κτίριο δεν κα−
τατάσσεται τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία
Β, τότε ο εκάστοτε ιδιοκτήτης/διαχειριστής του κτιρί−
ου υποχρεούται να εφαρμόσει εντός προθεσμίας ενός
(1) έτους από την έκδοση του ΠΕΑ, μέτρα βελτίωσης
τα οποία εξασφαλίζουν την ένταξη του κτιρίου στην
ενεργειακή κατηγορία Β σύμφωνα με τις συστάσεις
του Ενεργειακού Επιθεωρητή που αναφέρονται στο
ΠΕΑ. Ακολούθως, διενεργείται εκ νέου ενεργειακή επι−
θεώρηση και εκδίδεται νέο ΠΕΑ και σε περίπτωση μη
ικανοποίησης των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής
απόδοσης (κατάταξη τουλάχιστον στην ενεργειακή κα−
τηγορία Β), εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του
άρθρου 382 του ΠΔ 580/Δ/1999 (ΦΕΚ Α΄ 210) «Κώδικας
Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας».
2.10 Σε περίπτωση όπου το ΠΕΑ εκδίδεται μετά την
υλοποίηση επεμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων για
τον οικιακό τομέα χρηματοδοτούμενων από εθνικούς
ή/και κοινοτικούς πόρους, ο Ενεργειακός Επιθεωρητής
καταγράφει αναλυτικά και διακριτά τις υλοποιημένες
επεμβάσεις που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του παρό−
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ντος Κανονισμού και του προγράμματος, τις αντίστοιχες
τιμολογούμενες δαπάνες, καθώς και την εξοικονομού−
μενη από τις επεμβάσεις ενέργεια.
3. Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου:
3.1 Κατά την ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων συμπλη−
ρώνεται τυποποιημένο έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρη−
σης Κτιρίου, στο οποίο καταγράφονται τα απαιτούμενα
στοιχεία για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδο−
σης του κτιρίου και την έκδοση του ΠΕΑ. Το έντυπο
διευκολύνει τον Ενεργειακό Επιθεωρητή στην ποιοτική
και ποσοτική εκτίμηση των παραμέτρων που αφορούν
στα δομικά στοιχεία και στις Η/Μ εγκαταστάσεις των
κτιρίων και συμβάλει στη σύντομη διεξαγωγή της ενερ−
γειακής επιθεώρησης.
3.2 Το Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίων πε−
ριλαμβάνει στοιχεία του κτιρίου που αφορούν στα: α)
κτιριακό κέλυφος, β) σύστημα θέρμανσης, γ) σύστημα
ψύξης, δ) σύστημα αερισμού, ε) σύστημα φωτισμού και
στ) παραμέτρους εσωτερικών συνθηκών άνεσης.
3.3 Με σχετική ΤΟΤΕΕ κατόπιν έγκρισής της με από−
φαση του Υπουργού ΠΕΚΑ καθορίζονται η οριστική
μορφή και το περιεχόμενο του Εντύπου Ενεργειακής
Επιθεώρησης Κτιρίων, καθώς και τα επιπρόσθετα στοι−
χεία που απαιτούνται για την ενεργειακή επιθεώρηση
κτιρίων.
Άρθρο 16
Ενεργειακή Επιθεώρηση λεβήτων
και εγκαταστάσεων θέρμανσης
1. Γενικά
1.1 Η ενεργειακή επιθεώρηση λεβήτων και εγκατα−
στάσεων θέρμανσης διενεργείται από Ενεργειακούς
Επιθεωρητές, εγγεγραμμένους στο προβλεπόμενο από
την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν. 3661/08, Μητρώο
Ενεργειακών Επιθεωρητών, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 7 του ν. 3661/2008. Συγκεκριμένα η επιθεώ−
ρηση στους λέβητες των κτιρίων που θερμαίνονται με
συμβατικά καύσιμα διενεργείται όπως αναφέρεται στον
ακόλουθο Πίνακα Στ.1:
Πίνακας Στ.1 Συχνότητα επιθεωρήσεων λεβήτων
Ωφέλιμη
Ονομαστική
Ισχύς λέβητα

Είδος
καυσίμου

20 − 100 KW Υγρό ή στερεό
καύσιμο

Συχνότητα
επιθεωρήσεων
Κάθε 5 έτη

> 100 KW

Υγρό ή στερεό
καύσιμο

Κάθε 2 έτη

> 100 KW

Αέριο καύσιμο

Κάθε 4 έτη

> 20 KW και
παλαιότεροι
των 15 ετών

Ανεξαρτήτως Μία συνολική επιθεώ−
καυσίμου
ρηση της εγκατάστα−
σης θέρμανσης

1.2 Η αρχική επιθεώρηση των λεβήτων και εγκατα−
στάσεων θέρμανσης σκόπιμο είναι να προηγείται της
αρχικής ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίου ή τμήματος
αυτού.
2. Η διαδικασία επιθεώρησης λεβήτων και εγκαταστά−
σεων θέρμανσης περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:
2.1 Ανάθεση της ενεργειακής επιθεώρησης του λέβητα
ή/και της εγκατάστασης θέρμανσης του κτιρίου στον

Ενεργειακό Επιθεωρητή κατόπιν πρόσκλησης από τον
ιδιοκτήτη/διαχειριστή. Κατά την ανάθεση συμφωνού−
νται αμοιβαία οι υποχρεώσεις του Επιθεωρητή (όπως
συμπλήρωση εντύπου κ.α.) και του ιδιοκτήτη/διαχειρι−
στή (όπως παροχή γενικών πληροφοριών για τη χρήση
και κατασκευή του κτιρίου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς,
παράδοση των αρχιτεκτονικών και Η/Μ σχεδίων του
κτιρίου ως κατασκευασθέν, του δελτίου εγκατάστα−
σης κεντρικής θέρμανσης, του φύλλου συντήρησης και
ρύθμισης των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης
κ.α.), για τη διευκόλυνση της ενεργειακής επιθεώρησης.
Δεν αποτελεί υποχρέωση του Ενεργειακού Επιθεωρητή
η ακριβής αποτύπωση του προς επιθεώρηση κτιρίου,
καθώς και η συλλογή των παραπάνω στοιχείων σε πε−
ρίπτωση που αυτά δεν υφίστανται ή είναι ελλιπή. Στον
Ενεργειακό Επιθεωρητή παρέχεται η δυνατότητα επί−
σκεψης των εσωτερικών κοινόχρηστων και ιδιόκτητων
προς επιθεώρηση χώρους.
2.2 Ηλεκτρονική Απόδοση Αριθμού Πρωτοκόλλου (Α.Π.)
ενεργειακής επιθεώρησης από την Ειδική Υπηρεσία Επι−
θεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ), κατόπιν ηλεκτρονικής
καταχώρησης των γενικών στοιχείων του κτιρίου σε
ειδική μερίδα του προβλεπόμενου από την παράγραφο
3 του άρθρου 9 του ν. 3661/08, Αρχείου Επιθεωρήσεως
Κτιρίων. Ο ίδιος αριθμός πρωτοκόλλου θα χρησιμοποι−
είται για την ηλεκτρονική καταχώρηση του Εντύπου
Επιθεώρησης Λέβητα ή Επιθεώρησης Εγκατάστασης
Θέρμανσης, στο προαναφερόμενο Αρχείο.
2.3 Επιτόπιος έλεγχος του Ενεργειακού Επιθεωρητή
στις εγκαταστάσεις του κτιρίου και καταγραφή/επαλή−
θευση των στοιχείων που του είχαν παρασχεθεί από τον
ιδιοκτήτη/διαχειριστή. Κατά την ενεργειακή επιθεώρηση
συμπληρώνεται το τυποποιημένο Έντυπο Ενεργειακής
Επιθεώρησης Λέβητα ή Εγκατάστασης Θέρμανσης αντί−
στοιχα, της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Τα
στοιχεία που καταγράφονται στο έντυπο ενεργειακής
επιθεώρησης λαμβάνονται από το δελτίο εγκατάστα−
σης κεντρικής θέρμανσης και το φύλλο συντήρησης και
ρύθμισης των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης.
2.4 Επεξεργασία των στοιχείων και αξιολόγηση της
ενεργειακής απόδοσης του λέβητα ή της εγκατάστασης
θέρμανσης. Επιπλέον, λαμβάνονται υπόψη οι μέσες τιμές
για όμοιους λέβητες ή συστήματα θέρμανσης, όπως κα−
θορίζονται σε εθνικά πρότυπα, τα οποία βασίζονται σε
τυπολογίες λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης.
2.5 Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης καταχωρού−
νται στο Έντυπο Επιθεώρησης Λέβητα ή Εγκατάστασης
Θέρμανσης. Στο ίδιο έντυπο, καταχωρούνται επίσης
διαπιστώσεις και συστάσεις για τη βελτίωση της ενερ−
γειακής απόδοσης του λέβητα και της εγκατάστασης
θέρμανσης. Οι συστάσεις βασίζονται στα αποτελέσματα
της επιθεώρησης, λαμβάνοντας υπόψη και τη διαθεσι−
μότητα νέων τεχνολογιών.
2.6 Έκδοση του Εντύπου Επιθεώρησης Λέβητα ή Επι−
θεώρησης Εγκατάστασης Θέρμανσης, ηλεκτρονική
καταχώρησή του σε ειδική μερίδα του Αρχείου Επιθε−
ώρησης Κτιρίων και παράδοσή του, σφραγισμένο και
υπογεγραμμένο, στον ιδιοκτήτη/διαχειριστή του κτιρίου,
με μέριμνα του Ενεργειακού Επιθεωρητή.
2.7 Για τη σύνταξη των συστάσεων βελτίωσης της
ενεργειακής απόδοσης των λεβήτων και εγκαταστά−
σεων θέρμανσης, ο Ενεργειακός Επιθεωρητής δύναται
να ανατρέχει σε κατάλογο προτεινόμενων συστάσεων,

