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Υξήζηκεο Δξωηναπαληήζεηο γηα ηνπο Δλεξγεηαθνύο Δπηζεωξεηέο 
 
 
1. Πνηνη κπνξνύλ λα γίλνπλ πξνζωξηλνί ελεξγεηαθνί επηζεωξεηέο; 
 
Πξνζσξηλνί Δλεξγεηαθνί Δπηζεσξεηέο κπνξνύλ λα γίλνπλ Γηπισκαηνύρνη Μεραληθνί, Πηπρηνύρνη Μεραληθνί 
Τερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο ή κεραληθνί πνπ έρνπλ απνθηήζεη αλαγλώξηζε επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ ζηε 
ρώξα καο, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ δεθαεηή απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή ή/θαη 
επηζηεκνληθή εκπεηξία, ζε ζέκαηα κειέηεο ή/θαη επίβιεςεο ή/θαη θαηαζθεπήο θηηξίσλ ή/θαη ζπζηεκάησλ 
ειεθηξνκεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θηηξίσλ ή/θαη ελεξγεηαθνύ ζρεδηαζκνύ θηηξίσλ θαη ειέγρσλ ελεξγεηαθώλ 
εγθαηαζηάζεσλ ή/θαη ελεξγεηαθώλ επηζεσξήζεσλ. 
  
2.  Μπνξώ λα δειώζω θαη ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο Δλεξγεηαθώλ Δπηζεωξεηώλ; 
 
Σην Μεηξών δηαθξίλνληαη ηξεηο (3) θαηεγνξίεο Δλεξγεηαθώλ Δπηζεσξεηώλ:  
(α) Δλεξγεηαθνί Δπηζεσξεηέο Κηηξίσλ 
(β) Δλεξγεηαθνί Δπηζεσξεηέο Λεβήησλ θαη Δγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο  
(γ) Δλεξγεηαθνί Δπηζεσξεηέο Δγθαηαζηάζεσλ Κιηκαηηζκνύ  
Κάζε ππνςήθηνο έρεη δηθαίσκα λα δειώζεη θαη ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο.  
 
3. Ση δηαθνξά έρεη ε άδεηα Α΄ θαη Β΄ ηάμεο; 
 
Σύκθσλα κε ην ΠΓ 100/2010: 
Άδεηα Β΄ ηάμεο: ρνξεγείηαη ζε Γηπισκαηνύρνπο Μεραληθνύο θαη γηα ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο Δλεξγεηαθώλ 
Δπηζεσξεηώλ, ε νπνία δίλεη ην δηθαίσκα δηελέξγεηαο ελεξγεηαθώλ επηζεσξήζεσλ θηηξίσλ όισλ ησλ θαηεγνξηώλ 
θαη ρξήζεσλ θαη ιεβήησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο ή θιηκαηηζκνύ αλεμαξηήησο ζεξκηθήο θαη ςπθηηθήο 
ηζρύνο.   
Άδεηα Α΄ ηάμεο: ρνξεγείηαη ζε Πηπρηνύρνπο Μεραληθνύο Τερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο θαη γηα ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο 
Δλεξγεηαθώλ Δπηζεσξεηώλ, ε νπνία δίλεη ην δηθαίσκα δηελέξγεηαο ελεξγεηαθώλ επηζεσξήζεσλ θηηξίσλ θαηνηθίαο 
θαη ιεβήησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο ή θιηκαηηζκνύ θηηξίσλ θαηνηθίαο, ζπλνιηθήο ζεξκηθήο ή/θαη ςπθηηθήο 
ηζρύνο έσο 100 θηινβάη.  
Μεηά από απνδεδεηγκέλε εκπεηξία δηελέξγεηαο ελεξγεηαθώλ επηζεσξήζεσλ ηεζζάξσλ (4) εηώλ δίλεηαη ε 
δπλαηόηεηα αλαβάζκηζεο ηεο Άδεηαο ζε Β΄ ηάμεο.  
 
4. Έρω θαηαζέζεη αίηεζε γηα πξνζωξηλόο ελεξγεηαθόο επηζεωξεηήο. ε πνην ζηάδην βξίζθεηαη ε αίηεζή 
κνπ;  
 
Η δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ησλ αηηήζεσλ γηα ρνξήγεζε πξνζσξηλώλ αδεηώλ ελεξγεηαθώλ επηζεσξεηώλ 
πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηάδηα:  

- έιεγρνο ησλ θαθέισλ από ηε Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή Δλεξγεηαθώλ Δπηζεσξεηώλ (ΓΔΠΔΔ) θαη 
δηαηύπσζε ζρεηηθήο εηζήγεζεο πξνο ηελ Υπνπξγό Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο,  
- εηδνπνίεζε γηα πιεξσκή παξαβόινπ 150 επξώ θαη παξαιαβή ηνπ ζρεηηθνύ παξαζηαηηθνύ,  
- έθδνζε ππνπξγηθώλ απνθάζεσλ γηα ηε ρνξήγεζε πξνζσξηλώλ αδεηώλ ή ηελ απόξξηςε αηηήζεσλ.  
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Η δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο βξίζθεηαη ζε εμέιημε (δελ έρεη νινθιεξσζεί) θαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζα 
ελεκεξώλεηαη ην Μεηξών Δλεξγεηαθώλ Δπηζεσξεηώλ θαη ζα πξνζηίζεληαη λέα νλόκαηα πξνζσξηλώλ ελεξγεηαθώλ 
επηζεσξεηώλ.  
Γηα ηελ έθβαζε ηεο αίηεζήο ζαο, δειαδή εάλ εγθξίζεθε ή απνξξίθζεθε (κε αηηηνινγία), ζα ελεκεξσζείηε κε 
απνζηνιή ειεθηξνληθνύ κελύκαηνο. Δίλαη δπλαηό, επίζεο, λα δεηεζνύλ θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία. 
Μπνξείηε λα παξαθνινπζείηε ηελ πξόνδν ηεο αίηεζήο ζαο κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο βάζεο www.buildingcert.gr 
 
 
5. Η αίηεζή κνπ έρεη απνξξηθζεί. Μπνξώ λα θάλω έλζηαζε;    
 
Σε πεξίπησζε απόξξηςεο ππάξρεη δηθαίσκα άζθεζεο ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο ζύκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ ΠΓ 
100/2010 (ΦΔΚ 177 Α΄).  
 
6. Τπάξρεη πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο ελεξγεηαθώλ επηζεωξεηώλ πνπ κπνξεί λα εληαρζεί ζην Μεηξών; 
 
Όρη, δελ ππάξρεη πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο. Όινη όζνη εκπξόζεζκα έρνπλ θάλεη αίηεζε θαη πιεξνύλ ηα 
απαηηνύκελα πξνζόληα ζα εγγξαθνύλ ζην Μεηξών θαη ζα ηνπο ρνξεγεζεί άδεηα.  
 
7. Έρω μεράζεη ηνπο θωδηθνύο κνπ. Ση πξέπεη λα θάλω;  
 
Γηα ηερληθά δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο  www.buildingcert.gr πξέπεη 
λα ζηείιεηε e-mail ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε buildingcert.gr@gmail.com   
 
8. Πνπ κπνξώ λα βξω ην λνκηθό πιαίζην θαη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο;  
 
Σηελ θεληξηθή ηζηνζειίδα ηνπ ΥΠΔΚΑ www.ypeka.gr θαη ζην πεδίν «Δπηζεώξεζε / Δλεξγεηαθή Δπηζεώξεζε / 
Ννκηθό Πιαίζην», θαζώο επίζεο θαη ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο www.buildingcert.gr 
ζην πεδίν «Ννκνζεζία». 
 
9. Πωο κπνξώ λα θαηαρωξήζω κηα ελεξγεηαθή επηζεώξεζε ζην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα; 
 
Αθνινπζώληαο ηηο Οδεγίεο Φξήζεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο 
www.buildingcert.gr  
 
10. Μπνξώ λα θάλω ζήκεξα αίηεζε γηα ελεξγεηαθόο επηζεωξεηήο; 
 
Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ γηα ρνξήγεζε πξνζσξηλώλ αδεηώλ ελεξγεηαθώλ επηζεσξεηώλ έιεμε ζηηο 
30.11.2010. 
Δληόο ηνπ 2011, ζα θηλεζεί (θαηόπηλ ζρεηηθήο πξόζθιεζεο) ε δηαδηθαζία γηα ηε ρνξήγεζε ησλ νξηζηηθώλ αδεηώλ 
ελεξγεηαθώλ επηζεσξεηώλ, ε νπνία απαηηεί ππνρξεσηηθά παξαθνινύζεζε εμεηδηθεπκέλνπ εθπαηδεπηηθνύ 
πξνγξάκκαηνο θαη επηηπρία ζε ζρεηηθέο εμεηάζεηο. 
 
11. Δάλ έρω ήδε παξαθνινπζήζεη θάπνηα ζεκηλάξηα ζην παξειζόλ, πξέπεη λα παξαθνινπζήζω εθ λένπ 
θαη άιια γηα λα γίλω ελεξγεηαθόο επηζεωξεηήο; 
 
Γηα λα γίλεη θάπνηνο ελεξγεηαθόο επηζεσξεηήο θαη λα εληαρζεί κόληκα ζην Μεηξών Δλεξγεηαθώλ Δπηζεσξεηώλ 
είλαη ππνρξεσηηθό λα παξαθνινπζήζεη εμεηδηθεπκέλν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα πνπ ζα αθνξά ζηνλ ΚΔΝΑΚ θαη 
ζηε δηαδηθαζία δηελέξγεηαο  ελεξγεηαθώλ επηζεσξήζεσλ, όπσο ζα νξηζηεί ζε ζρεηηθή ππνπξγηθή απόθαζε. 
Παιαηόηεξα ζεκηλάξηα πνπ ηπρόλ έρεη θάπνηνο παξαθνινπζήζεη δελ ππνθαζηζηνύλ ηελ ππνρξέσζε απηή.    
 
12. Θα γίλνπλ ζεκηλάξηα θαη γηα ηνπο πξνζωξηλνύο ελεξγεηαθνύο επηζεωξεηέο; 
 
Η πνιηηεία, ζηελ παξνύζα θάζε, δελ απαηηείηαη λα νξγαλώζεη επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα (όπσο απηό ζα ηζρύζεη 
γηα ηελ πεξίπησζε ησλ κόληκσλ), σζηόζν πξαγκαηνπνηήζεθε κηα ζεηξά Ηκεξίδσλ από ην ΤΔΔ θαη ηα 
Πεξηθεξεηαθά ηνπ Τκήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ πξνζσξηλώλ Δλεξγεηαθώλ Δπηζεσξεηώλ. Παξάιιεια, έρεη 

http://www.buildingcert.gr/
http://www.buildingcert.gr/
mailto:buildingcert.gr@gmail.com
http://www.ypeka.gr/
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=338&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=338&language=el-GR
http://www.buildingcert.gr/
http://www.buildingcert.gr/
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εθδνζεί Οδεγόο Δλεξγεηαθήο Δπηζεώξεζεο, ελώ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΤΔΔ έρεη αλαξηεζεί ήδε έλα παξάδεηγκα 
ελεξγεηαθήο επηζεώξεζεο. 
 
13 .Οη ελεξγεηαθνί επηζεωξεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλα έληππα γηα λα εθδώζνπλ ην 
Πηζηνπνηεηηθό Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο (ΠΔΑ);   
 
Γηα ηε δηελέξγεηα κηαο ελεξγεηαθήο επηζεώξεζεο απαηηείηαη βαζηθά πνιύ θαιή γλώζε ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. 
Καηά ηελ ελεξγεηαθή επηζεώξεζε πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ην «Έληππν Δλεξγεηαθήο Δπηζεώξεζεο», όπσο 
παξνπζηάδεηαη ζηελ ΤΟΤΔΔ 20701−4/2010 «Οδεγίεο θαη έληππα ελεξγεηαθώλ επηζεσξήζεσλ θηηξίσλ, ιεβήησλ 
θαη εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο θαη εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνύ». 
 
14. Πωο ζα πηζηνπνηείηαη ε ηδηόηεηα ηνπ ελεξγεηαθνύ επηζεωξεηή από ηνλ ηδηνθηήηε;  
 
Τν όλνκα θάζε ελεξγεηαθνύ επηζεσξεηή ππάξρεη ζην Μεηξών Δλεξγεηαθώλ Δπηζεσξεηώλ. Άξα κε επίδεημε ηεο 
αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο, ή άιινπ ζρεηηθνύ εγγξάθνπ κπνξεί λα γίλεη ε ηαπηνπξνζσπία.  Σύληνκα ζα ζηαινύλ ζε 
όινπο ηνπο Δλεξγεηαθνύο Δπηζεσξεηέο ζρεηηθέο Βεβαηώζεηο θαη Ταπηόηεηεο ελεξγεηαθώλ επηζεσξεηώλ.  
 
15. Θα ππάξμεη μερωξηζηό κεηξών γηα κέιε εηαηξηώλ; 
 
Σην Μεηξών Δλεξγεηαθώλ Δπηζεσξεηώλ ζα ππάξρεη μερσξηζηή κεξίδα θαηαρώξηζεο ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ 
(εηαηξεηώλ). Θα αλαξηεζεί κόιηο εγθξηζνύλ ηα θπζηθά πξόζσπα θαη εθόζνλ ζηαινύλ ηα απαξαίηεηα 
δηθαηνινγεηηθά (ζύκθσλα κε ην ΠΓ 100/2010) από ηα λνκηθά πξόζσπα. 
 
16. Πόζν θνζηίδεη ε έθδνζε ηνπ ΠΔΑ; 
 
Γηα πεξηπηώζεηο θαηνηθηώλ: 

- Όηαλ επηζεσξείηαη νιόθιεξε πνιπθαηνηθία: 1,0 επξώ/ηκ (ειάρηζην θόζηνο 200 επξώ) 
- Όηαλ επηζεσξείηαη ηκήκα θηηξίνπ θαηνηθίαο (δηακέξηζκα): 2,0 επξώ/ηκ  (ειάρηζην θόζηνο 150 επξώ) 
- Όηαλ επηζεσξείηαη κνλνθαηνηθία: 1,5 επξώ/ηκ (ειάρηζην θόζηνο 200 επξώ) 
 

Γηα άιιεο πεξηπηώζεηο θηηξίσλ (πρ γξαθεία) 
- έσο 1000 ηκ: 2,5 επξώ/ηκ  (ειάρηζην θόζηνο 300 επξώ) 
- πάλσ από 1000ηκ: 2,5 επξώ/ηκ γηα ηα πξώηα 1000ηκ θαη 1,5 επξώ/ηκ γηα ηα ππόινηπα ηκ 

 
17. Με πνην ηξόπν γίλεηαη ε ακνηβή ηεο ελεξγεηαθήο επηζεώξεζεο; 
 
Γηα ηνλ ηξόπν ακνηβήο ηεο ελεξγεηαθήο επηζεώξεζεο ελεκεξσζείηε από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΤΔΔ. 
 
18. Τπάξρνπλ πηζηνπνηεκέλα ινγηζκηθά; 

Έρεη αμηνινγεζεί θαη εγθξηζεί ην ινγηζκηθό ΤΔΔ-ΚΔΝΑΚ θαη έρνπλ επίζεο ιάβεη ζεηηθή αμηνιόγεζε θαη έγθξηζε 

εκπνξηθά ινγηζκηθά, πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ππνινγηζηηθή κεραλή ηνπ ΤΔΔ-ΚΔΝΑΚ.  

 
19. Πνπ κπνξώ λα απεπζύλνκαη γηα απνξίεο; 
 
Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ή/θαη πξνβιήκαηα θαηά ηε ρξήζε ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο 
www.buildingcert.gr επηθνηλσλήζηε κε ην helpdesk ηεο βάζεο ζην ηειέθσλν 210 6603 309 ή ζηείιηε e-mail ζηελ 
ειεθηξνληθή δηεύζπλζε buildingcert.gr@gmail.com  
Δπίζεο, κπνξείηε λα ζηείιεηε e-mail ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε eyepen@eka.ypeka.gr γηα άιια ζέκαηα ή λα 
επηθνηλσλήζεηε κε ην helpdesk ηνπ ΤΔΔ. 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=VFM4lAeKYsU%3d&tabid=37&language=el-GR
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak/CaseStudy-KENAK-multihouse_28-11-2010-final.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE_HOME
http://www.buildingcert.gr/
mailto:buildingcert.gr@gmail.com
mailto:eyepen@eka.ypeka.gr
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak/kenak-contact.htm
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Υξήζηκεο Δξωηναπαληήζεηο γηα ην Πηζηνπνηεηηθό Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο (ΠΔΑ) 
 
 
1. Πόηε απαηηείηαη ε έθδνζε ηνπ ΠΔΑ;       
 
Η έθδνζε ηνπ ΠΔΑ απαηηείηαη γηα όια ηα θηίξηα κε ζπλνιηθή επηθάλεηα άλσ ησλ 50 ηκ, ησλ βαζηθώλ ρξήζεσλ 
(θαηνηθία, κόληκε θαη παξαζεξηζηηθή, γξαθεία, εκπνξηθέο ρξήζεηο, ζπλάζξνηζε θνηλνύ, εθπαίδεπζε, πξνζσξηλή 
δηακνλή, πγεία θαη θνηλσληθή πξόλνηα, θιπ), σο εμήο: 
 
Νέα θαη ξηδηθά αλαθαηληδόκελα: 
- Με ην πέξαο ηεο θαηαζθεπήο θάζε λένπ ή ξηδηθά αλαθαηληδόκελνπ θηηξίνπ. 
 
Υθηζηάκελα: 
- Από 09.01.2011: γηα θάζε πώιεζε-αγνξά εληαίνπ θηηξίνπ θαη πώιεζε-αγνξά ηκήκαηνο θηηξίνπ (πρ δηακέξηζκα), 
θαζώο θαη ελνηθίαζε αιιά κόλν ζηελ πεξίπησζε εληαίνπ θηηξίνπ. 
- Από 9.7.2011: γηα ηελ ελνηθίαζε ηκήκαηνο θηηξίνπ γηα θαηνηθία (πρ δηακέξηζκα) θαη γηα επαγγεικαηηθή ζηέγε.  
 
- Η έθδνζε ΠΔΑ είλαη ππνρξεσηηθή θαη γηα ηελ έληαμε θηηξίσλ θαηνηθίαο ζην πξόγξακκα «Δμνηθνλόκεζε Καη΄ 
Οίθνλ». 
 
2. Η έθδνζε ΠΔΑ απαηηείηαη ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο κηζζώζεωλ; 
 
Η έθδνζε ΠΔΑ είλαη ππνρξεσηηθή ΜΟΝΟ γηα λέεο ζπκβάζεηο κίζζσζεο θαη όρη γηα αλαλεώζεηο πθηζηακέλσλ 
ζπκβάζεσλ. 
 
3. Ση κεηξάεη ζηε ζπλνιηθή επηθάλεηα ελόο θηηξίνπ;   
 
Η ζπλνιηθή επηθάλεηα ελόο θηηξίνπ είλαη ην ζύλνιν ησλ ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ ηνπ θηηξίνπ, όπσο απηά 
πξνζκεηξνύληαη ζηελ νηθνδνκηθή άδεηα (ζύκθσλα κε ην ζπληειεζηή δόκεζεο), θαζώο επίζεο θαη ηα ηεηξαγσληθά 
ηνπ θηηξίνπ πνπ έρνπλ λνκηκνπνηεζεί ή ηαθηνπνηεζεί κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο (πρ θιεηζηόο εκηππαίζξηνο).  
 
4. Πνηα θηίξηα εμαηξνύληαη από ηελ ππνρξέωζε έθδνζεο ΠΔΑ;  
 
Γελ απαηηείηαη ε έθδνζε ΠΔΑ γηα ηηο εμήο πεξηπηώζεηο: 
- γηα θηίξην (εληαίν ή ηκήκα ηνπ) κε ζπλνιηθή επηθάλεηα κηθξόηεξε ή ίζε ησλ 50ηκ (πρ έλα δηακέξηζκα κε 
επηθάλεηα κηθξόηεξε ή ίζε ησλ 50ηκ)   
- γηα θηίξηα κε ρξήζεηο: βηνκεραλίαο, βηνηερλίαο, εξγαζηεξίνπ, απνζήθεο, ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ, πξαηήξηα 
πγξώλ θαπζίκσλ. 
 
5. Σα δηαηεξεηέα θηίξηα θαη νη παξαζεξηζηηθέο θαηνηθίεο εμαηξνύληαη από ηελ ππνρξέωζε έθδνζεο ΠΔΑ; 
 
Γελ εμαηξνύληαη από ηελ ππνρξέσζε έθδνζεο ΠΔΑ ηα δηαηεξεηέα θηίξηα θαη νη παξαζεξηζηηθέο θαηνηθίεο (κε 
δηακνλή κηθξόηεξε ησλ ηεζζάξσλ κελώλ).    
 
10. Πνηέο είλαη νη ππνρξεώζεηο ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ; 
 
Σε θάζε πεξίπησζε αγνξαπσιεζίαο αθηλήηνπ απαηηείηαη ε έθδνζε ΠΔΑ. Γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο πξάμεο 
αγνξαπσιεζίαο, ν ζπκβνιαηνγξάθνο ειέγρεη ηελ εγθπξόηεηα ηνπ ΠΔΑ από ην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ηνπ 
Αξρείνπ Δπηζεώξεζεο Κηηξίσλ ηνπ ΥΠΔΚΑ www.buildingcert.gr θαη ππνρξενύηαη αθελόο λα κλεκνλεύζεη ζην 
ζπκβόιαην ηνλ αξηζκό πξσηνθόιινπ ηνπ ΠΔΑ θαη αθεηέξνπ λα πξνζαξηήζεη ην έληππν – απόζπαζκα ΠΔΑ, πνπ 
εθδίδεηαη από ην παξαπάλσ πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα θαη πεξηέρεη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ΠΔΑ. Δπίζεο, ε 
«πιηθή» πξάμε ηεο παξάδνζεο – παξαιαβήο ηνπ ΠΔΑ δειώλεηαη από ηνπο ζπκβαιιόκελνπο ελώπηνλ 
ζπκβνιαηνγξάθνπ, ζπληάζζεηαη δε θαη ππνγξάθεηαη ζρεηηθή πξάμε.    

http://www.buildingcert.gr/


   
  Σει. 5/5 

 
10. Δίλαη δπλαηό λα πωιεζεί έλα εκηηειέο θηίξην, ρωξίο ηελ έθδνζε ηνπ ΠΔΑ;    
 
Σηελ πεξίπησζε πώιεζεο αθηλήηνπ (εληαίνπ ή ηκήκαηνο) γηα ην νπνίν δελ έρεη αξρίζεη ε θαηαζθεπή ηνπ ή έρεη 
αξρίζεη κελ, αιιά είλαη εκηηειήο, κπνξεί λα θαηαξηηζηεί ε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε αγνξαπσιεζίαο θαη ε 
κεηεγγξαθή ηνπ ζην ππνζεθνθπιαθείν ρσξίο ηελ έθδνζε ΠΔΑ. Ωζηόζν, ε έθδνζε ΠΔΑ απαηηείηαη κε ηελ 
απνπεξάησζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ θηηξίνπ, ην νπνίν παξαδίδεηαη ζηνλ αγνξαζηή κε «πιηθή» πξάμε παξάδνζεο – 
παξαιαβήο ΠΔΑ, ε νπνία δειώλεηαη από ηνπο ζπκβαιιόκελνπο ελώπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ θαη ζπληάζζεηαη θαη 
ππνγξάθεηαη ζρεηηθή πξάμε.    

 
 


