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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

συστήματα σύζευξης φυσικού και τεχνητού φωτισμού
και άλλα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας.
4.7 Περιγραφή κεντρικού συστήματος παρακολούθη−
σης και ενεργειακού ελέγχου (BΕMS), των προβλεπό−
μενων αυτοματισμών και ελέγχων και το αναμενόμενο
όφελος τους στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας,
εφόσον προβλέπεται η εγκατάσταση και χρήση τους.
4.8 Τεχνικά χαρακτηριστικά λοιπών συστημάτων, όπου
προβλέπονται, και αντίστοιχη αποτύπωσή τους στα αρ−
χιτεκτονικά και Η/Μ σχέδια, όπως: ΑΠΕ, (φωτοβολταϊκά,
γεωθερμικές αντλίες θέρμανσης/ψύξης), ΣΗΘ (τύπος
και ισχύς συστήματος, καύσιμο, ηλεκτρικά και θερμικά
φορτία κάλυψης κ.α.), κεντρικά συστήματα θέρμανσης
και ψύξης σε κλίμακα περιοχής ή οικοδομικού τετρα−
γώνου (τηλεθέρμανση).
5. Αποτελέσματα υπολογισμών
Αναλυτικά αποτελέσματα των υπολογισμών με σαφή
αναφορά των μονάδων μέτρησης των μεγεθών, όπως:
5.1 Θερμικές απώλειες κελύφους και αερισμού. Ηλιακά
και εσωτερικά κέρδη κλιματιζόμενων χώρων.
5.2 Ετήσια τελική ενεργειακή κατανάλωση (kWh/m2),
συνολική και ανά χρήση (θέρμανση, ψύξη, αερισμός, ΖΝΧ,
φωτισμός), ανά θερμική ζώνη και ανά μορφή χρησιμο−
ποιούμενης ενέργειας (ηλεκτρισμός, πετρέλαιο κ.α.).
5.3 Ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας
(kWh/m2) ανά χρήση (θέρμανση, ψύξη, αερισμός, ΖΝΧ,
φωτισμός) και αντίστοιχες εκπομπές διοξειδίου του
άνθρακα.
Άρθρο 12
Αμοιβή για τη μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου
1. Η αμοιβή για την εκπόνηση της μελέτης ενεργεια−
κής απόδοσης κτιρίου προσδιορίζεται σε σχέση με την
επιφάνεια του εξεταζόμενου κτιρίου και των εν ισχύ
προβλεπόμενων αμοιβών για κτιριακές μελέτες. Στον
Πίνακα Δ.1, δίνεται το ύψος της αμοιβής για μελέτη
ενεργειακής απόδοσης κτιρίου ως ποσοστό επί της
συνολικής αμοιβής για την αρχιτεκτονική μελέτη και
τις μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων.
Πίνακας Δ.1: Αμοιβές για μελέτη ενεργειακής
απόδοσης κτιρίου
Επιφάνεια δαπέδου Ποσοστό επί συνολικής αμοιβής
κτιρίου (Α)
αρχιτεκτονικής και Η/Μ μελέτης
Α ≤ 5000 τ.μ.

20%

Α > 5000 τ.μ.

18%

2. Δικαίωμα υπογραφής της μελέτης ενεργειακής
απόδοσης κτιρίου έχουν οι νομιμοποιούμενοι, μέχρι
την έναρξη ισχύος της παρούσας, να υπογράφουν τις
αντίστοιχες μελέτες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
Άρθρο 13
Καθορισμός κατηγοριών ενεργειακής
απόδοσης κτιρίων
1. Οι κατηγορίες για την ενεργειακή ταξινόμηση των
κτιρίων δίνονται στον Πίνακα Ε.1. Ο δείκτης RR λαμβάνε−
ται ίσος με την υπολογιζόμενη κατανάλωση πρωτογε−
νούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς. Ο λόγος Τ είναι

το πηλίκο της υπολογιζόμενης κατανάλωσης πρωτογε−
νούς ενέργειας του εξεταζόμενου κτιρίου (ΕΡ) προς την
υπολογιζόμενη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας
του κτιρίου αναφοράς και αποτελεί τη βάση για τον
καθορισμό των κατηγοριών ενεργειακής απόδοσης.
Πίνακας Ε.1:. Κατηγορίες ενεργειακής
απόδοσης κτιρίων
Κατηγορία

Όρια κατηγορίας

Όρια κατηγορίας

Α+

ΕΡ ≤ 0,33RR

T ≤ 0,33

Α

0,33RR < ΕΡ ≤ 0,50RR

0,33 < T ≤ 0,50

Β+

0,50RR < ΕΡ ≤ 0,75RR

0,50 < T ≤ 0,75

Β

0,75RR < ΕΡ ≤ 1,00RR

0,75 < T ≤ 1,00

Γ

1,00RR < ΕΡ ≤ 1,41RR

1,00 < T ≤ 1,41

Δ

1,41RR < ΕΡ ≤ 1,82RR

1,41 < T ≤ 1,82

Ε

1,82RR < ΕΡ ≤ 2,27RR

1,82 < T ≤ 2,27

Ζ

2,27RR < ΕΡ ≤ 2,73RR

2,27 < T ≤ 2,73

Η

2,73RR < ΕΡ

2,73 < T

2. Η ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέρ−
γειας του κτιρίου αναφοράς αντιστοιχεί στο άνω όριο
της κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης Β. Κτίρια με
χαμηλότερη ή υψηλότερη κατανάλωση πρωτογενούς
ενέργειας κατατάσσονται στην αντίστοιχη ενεργειακή
κατηγορία.
Άρθρο 14
Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κτιρίων
1. Το ΠΕΑ απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη του
κτιρίου.
2. Στο ΠΕΑ αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα γενικά
στοιχεία του κτιρίου, η υπολογιζόμενη ετήσια συνολι−
κή κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου
αναφοράς και του εξεταζόμενου κτιρίου, η ετήσια κα−
τανάλωση ενέργειας ανά πηγή ενέργειας και τελική
χρήση, η πραγματική ετήσια συνολική τελική κατανά−
λωση ενέργειας, οι υπολογιζόμενες και πραγματικές
ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και
συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
του κτιρίου.
3. Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως
αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύσει
στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και
να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφο του ΠΕΑ. Σε
κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του
ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαι−
ογραφικό μισθωτήριο έγγραφο. Η φορολογική αρχή δε
θεωρεί μισθωτήρια έγγραφα εάν δεν προσκομίζεται
ενώπιον της ισχύον ΠΕΑ.
4. Σε περίπτωση που το ΠΕΑ εκδίδεται στο πλαί−
σιο προγραμμάτων για τον οικιακό τομέα χρηματοδο−
τούμενων από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, οι
συστάσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή αναφέρονται,
κατά προτεραιότητα, με βάση τις επιλέξιμες, κάθε φορά,
επεμβάσεις.
5. Με σχετική ΤΟΤΕΕ κατόπιν έγκρισής της με απόφα−
ση του Υπουργού ΠΕΚΑ, καθορίζονται η οριστική μορφή
και περιεχόμενο του ΠΕΑ κτιρίου. Στο Παράρτημα 2,

