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 Ενεργειακι Επικεϊρθςθ κτιρίου ι κτιριακισ μονάδασ : θ

διαδικαςία εκτίμθςθσ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ κτιρίου

ι κτιριακισ μονάδασ, των παραγόντων που τθν

επθρεάηουν, κακϊσ και διατφπωςθσ ςυςτάςεων για τθ

βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ του.

 Η Ενεργειακι Επικεϊρθςθ κτιρίου ι κτιριακισ μονάδασ

αποςκοπεί ςτθν ενεργειακι πιςτοποίθςθ του κτιρίου ι τθσ

κτιριακισ μονάδασ με τθν ζκδοςθ του ΠΕΑ.
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 Κατόπιν πρόςκλθςθσ από τον Ιδιοκτιτθ ι
Διαχειριςτι του κτθρίου για τθν ζκδοςθ Π.Ε.Α
ανατίκεται με ζγγραφθ ςυμφωνία ςε Ενεργειακό
Επικεωρθτι θ Ενεργειακι Επικεϊρθςθ του κτιρίου.

 Κατά τθν ανάκεςθ ζχει κακοριςτεί και θ υποχρζωςθ
του Ιδιοκτιτθ / Διαχειριςτι να παράςχει ςτον
Ενεργειακό Επικεωρθτι τθν άδεια δόμθςθσ ,
αντίγραφο τθσ αρχιτεκτονικισ μελζτθσ και τθσ
μελζτθσ κερμομόνωςθσ όπωσ και αρχιτεκτονικϊν
ςχεδίων του κτθρίου «ωσ καταςκευαςκζντοσ».
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 τθν Ενεργειακι Επικεϊρθςθ ο Ενεργειακόσ
Επικεωρθτισ λαμβάνει υπόψθ του για τον
υπολογιςμό των γεωμετρικϊν χαρακτθριςτικϊν τισ
εξωτερικζσ διαςτάςεισ του κτιρίου, όπωσ αυτζσ
προκφπτουν από τα αρχιτεκτονικά ςχζδια και
εφόςον αυτά ανταποκρίνονται ςτθν υφιςτάμενθ
κατάςταςθ του κτιρίου.

 ε αντίκετθ περίπτωςθ, ι ςτθν περίπτωςθ που δεν
υφίςτανται τα αρχιτεκτονικά ςχζδια, ι
διατυπϊνονται επιφυλάξεισ για τθν ορκότθτά τουσ ο
Ενεργειακόσ επικεωρθτισ ζχει τθ δυνατότθτα να
υπολογίςει τα γεωμετρικά δεδομζνα κατά
«απλοποιθτικό» τρόπο.
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 ε κάκε περίπτωςθ, θ πιςτότθτα εφαρμογισ των
αρχιτεκτονικϊν ςχεδίων πρζπει να επιβεβαιωκεί
κατά τθ διάρκεια τθσ επικεϊρθςθσ με
δειγματολθπτικζσ (π.χ. ανά όροφο κτθρίου) ι
αναλυτικζσ μετριςεισ με τθ χριςθ κατάλλθλων
οργάνων. ε περίπτωςθ απόκλιςθσ τθσ γεωμετρίασ
του κτθρίου από τα τελικά αρχιτεκτονικά ςχζδια,
λαμβάνεται υπόψθ θ ςχθματικι αποτφπωςθ
γεωμετρίασ του κτθρίου από τον επικεωρθτι.

 Δεν αποτελεί υποχρζωςθ του Ενεργειακοφ
Επικεωρθτι θ ακριβισ αποτφπωςθ του κτθρίου που
πρόκειται να επικεωριςει.
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χζδιο  1 χζδιο  2
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 Ο Eνεργειακόσ Επικεωρθτισ ζχει ςτθ διάκεςι του
τθν άδεια δόμθςθσ (οικοδομικι άδεια) και το
εγκεκριμζνο ςχζδιο τθσ κάτοψθσ ιςογείου (χζδιο
1) του Διαμερίςματοσ Ι-1 με επιφάνεια 45.73 τ.μ.

 Κατά τον επιτόπιο ζλεγχο διαπιςτϊνει ότι το
Διαμζριςμα Ι-1 υφίςταται όπωσ φαίνεται ςτο
χζδιο 2 και το εμβαδόν του είναι 70.96 τ.μ.

 Ο Ενεργειακόσ Επικεωρθτισ ζχει τθ δυνατότθτα να 
αποτυπϊςει ςχθματικά τθν υφιςτάμενθ γεωμετρία 
του κτθρίου ι να αιτθκεί ςτον Ιδιοκτιτθ να του 
παράςχει ςχζδιο του  «ωσ καταςκευαςκζντοσ» 
κτθρίου.
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 Κατά τθν ενεργειακι επικεϊρθςθ του κτθρίου
καταγράφονται όλοι οι λειτουργικοί χϊροι του
κτθρίου ωσ καταςκευαςκζντοσ ανεξαρτιτωσ των
όςων αναφζρονται ςτθν οικοδομικι άδεια και οι
ενεργειακοί επικεωρθτζσ δεν φζρουν καμία ευκφνθ
για τυχόν παραβάςεισ τθσ πολεοδομικισ
νομοκεςίασ. Δεν αναφζρεται πουκενά ςτθν κείμενθ
νομοκεςία ότι οι Ενεργειακοί Επικεωρθτζσ
εντζλλονται να ελζγξουν πολεοδομικζσ παραβάςεισ.

 Η διενζργεια από Εξουςιοδοτθμζνο (από τον
Ιδιοκτιτθ) Μθχανικό αυτοψίασ για τθν ζκδοςθ
Βεβαίωςθσ Μθχανικοφ (φμφωνα με τθν παρ.2 του
άρκρου 83 του Ν.4495/2017) είναι διαφορετικι
δραςτθριότθτα από τθν Ενεργειακι Επικεϊρθςθ.
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 Μια από τισ προχποκζςεισ επιλεξιµότθτασ
ςφμφωνα με τον Οδθγό Εφαρμογισ του
Προγράμματοσ « Εξοικονόμθςθ Κατ’ οίκον ΙΙ»
(Φεβρουάριοσ 2018) είναι θ νομιμότθτα του
κτίςματοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.

 υγκεκριμζνα απαιτείται:

I. Τφίςταται νόμιμα. τθν περίπτωςθ που ο
ιδιοκτιτθσ τθσ κατοικίασ δε διακζτει οικοδομικι
άδεια ι αυτι δεν ανταποκρίνεται ςτθν τρζχουςα
κατάςταςθ τθσ κατοικίασ, κα πρζπει να
προςκομιςκεί ςχετικό νομιμοποιθτικό ζγγραφο,
από το οποίο να προκφπτει ότι θ εν λόγω κατοικία
υφίςταται νόμιμα1 .

II. ∆εν ζχει κρικεί κατεδαφιςτζα.
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 Επιλζξιμεσ είναι και οι κατοικίεσ τθσ παρ.2, του
άρκρου 82 του ν. 4495/2017 (για τθν περίπτωςθ η
τθσ παρ.2 του παραπάνω άρκρου πρζπει να ζχει
καταβλθκεί το ςφνολο του ενιαίου ειδικοφ
προςτίμου).

 Η παρ.2, του άρκρου 82 του ν. 4495/17 αναφζρει τα
παρακάτω :

Από τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 εξαιροφνται τα 
ακίνθτα ςτα οποία ζχουν εκτελεςτεί αυκαίρετεσ 
καταςκευζσ ι ζχουν εγκαταςτακεί αυκαίρετεσ 
χριςεισ που: 

α) υφίςτανται πριν από τισ 30.11.1955, θμερομθνία
ζναρξθσ ιςχφοσ του από 9.8.1955 β.δ.,

β) ζχουν απαλλαγεί από τθν κατεδάφιςθ, ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 3 του ν.720/1977
(Αϋ 297),
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γ) ζχουν εξαιρεκεί από τθν κατεδάφιςθ, ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ τθσ παρ. 5 του άρκρου 16 του ν.
1337/1983 ι των παρ. 8 και 10 του άρκρου 9 του ν.
1512/1985 (Αϋ4),

δ) ζχει αναςταλεί θ κατεδάφιςθ, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ των άρκρων 15, 16, 20 και 21 του ν.
1337/1983 (Αϋ 33), χωρίσ όμωσ να ζχει απορριφκεί
με απόφαςθ του αρμόδιου, κατά περίπτωςθ,
οργάνου θ αίτθςθ για τθν εξαίρεςθ από τθν
κατεδάφιςθ,

ε) ζχουν εξαιρεκεί από τθν κατεδάφιςθ, ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ του άρκρου 4 του ν. 3399/2005 (Αϋ 255),

11



ςτ) ζχει περατωκεί θ διαδικαςία διατιρθςθσ,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 3775/2009 (Αϋ122) ι
του ν. 3843/ 2010 (Αϋ 62), και για το χρονικό
διάςτθμα που προβλζπεται ςε αυτζσ, ι ζχει
περατωκεί θ διαδικαςία τθσ διατιρθςθσ με τισ
προχποκζςεισ του παρόντοσ,

η) ζχει περατωκεί θ διαδικαςία καταβολισ του ενιαίου
ειδικοφ προςτίμου κατά τισ διατάξεισ του παρόντοσ
και τισ διατάξεισ του ν. 4014/ 2011 και του ν.
4178/2013 με τισ προχποκζςεισ του παρόντοσ,
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θ) που ζχουν νομιμοποιθκεί ι εξαιρεκεί από τθν κατεδάφιςθ ι

ζχει εκδοκεί γι’ αυτά οικοδομικι άδεια από τθ Γενικι
Γραμματεία Ακλθτιςμοφ, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ βϋ τθσ
παρ. 2 του άρκρου 5 του ν. 2730/1999 (Αϋ 130), όπωσ
αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 2 του άρκρου 5 του ν. 2947/2001
(Αϋ 228) και τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με τθν παρ. 18,
εδάφιο δϋ του άρκρου 8 του ν. 3207/2003 (Αϋ 302).

 Ενότθτα 5.1 του Οδθγοφ Εφαρμογισ Σε περίπτωςη
που υπάρχουν εκκρεμότητεσ νομιμοποίηςησ/
τακτοποίηςησ ςτο ακίνητο, θα πρζπει να
διευθετηθοφν πριν την υποβολή τησ αίτηςησ.
Επιςημαίνεται ότι θα πρζπει να ζχει εκδοθεί
βεβαίωςη περαίωςησ, από την οποία να προκφπτει η
ολοκλήρωςη τησ διαδικαςίασ καταβολήσ του ενιαίου
ειδικοφ προςτίμου τησ δηλοφμενησ καταςκευήσ ή
χρήςησ.
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 Ο Ιδιοκτιτθσ πρζπει να διακζςει ςτον Ενεργειακό 
Επικεωρθτι  τα αρχιτεκτονικά ςχζδια του κτθρίου 
(κατόψεισ, τομζσ) «ωσ καταςκευαςκζντοσ»

 Ο φμβουλοσ ζργου μπορεί να λαμβάνει
οποιαδιποτε ενθμζρωςθ αφορά ςτο αίτθμα
υπαγωγισ του Ωφελοφμενου ςτο Πρόγραμμα και
μπορεί να ςυμπλθρϊνει και υποβάλει τυχόν
απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και γενικά να
προβαίνει ςε οποιαδιποτε ενζργεια είναι
απαραίτθτθ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ
ζνταξθσ ςτο Πρόγραμμα και δανειοδότθςθσ του
Ωφελοφμενου.
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Επιςιμανςεισ :

Άρκρο 29 παρ.2 Ν.4495/2017

 Οι εργαςίεσ οι οποίεσ ςχετίηονται με κάποιεσ από τισ
παρεμβάςεισ μζςω του προγράμματοσ
«Εξοικονόμθςθ κατϋ οίκον» για να υλοποιθκοφν
απαιτείται Ζγκριςθ Εργαςιϊν Μικρισ Κλίμακασ και
είναι οι εξισ :

- Σοποκζτθςθ ικριωμάτων, ΑΤ-ΦΑΤ.

- Σοποκζτθςθ εξωτερικισ κερμομόνωςθσ ι πακθτικϊν
θλιακϊν ςυςτθμάτων ςτισ εξωτερικζσ όψεισ.

- Εργαςίεσ τοποκζτθςθσ εξωτερικισ κερμομόνωςθσ ι
κερμομόνωςθσ ςτεγϊν ςτο πλαίςιο του
προγράμματοσ «Εξοικονόμθςθ κατ’ οίκον».
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- Εγκατάςταςθ αυτόνομου ςυςτιματοσ κζρμανςθσ,
χωρίσ τθν απαίτθςθ ςυναίνεςθσ ςυνιδιοκτθτϊν.

Άρκρο 30 Ν.4495/2017

 Οι εργαςίεσ οι οποίεσ ςχετίηονται με κάποιεσ από τισ
παρεμβάςεισ μζςω του προγράμματοσ
«Εξοικονόμθςθ κατϋ οίκον» για να υλοποιθκοφν δεν
απαιτείται Ζγκριςθ Εργαςιϊν Μικρισ Κλίμακασ και
είναι οι εξισ :

- Αντικατάςταςθ εςωτερικϊν ι εξωτερικϊν
κουφωμάτων και υαλοπινάκων ςτο ίδιο άνοιγμα.
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Άρκρο 30 Ν.4495/2017

- Σοποκζτθςθ κλιματιςτικϊν και επιτοίχιων λεβιτων
αερίου για κζρμανςθ και παραγωγι ηεςτοφ νεροφ
χριςθσ ςε υφιςτάμενα κτίρια.

- Σοποκζτθςθ θλιακϊν κερμοςιφϊνων

- Εργαςίεσ τοποκζτθςθσ πακθτικϊν θλιακϊν
ςυςτθμάτων ι αντικατάςταςθσ εξωτερικϊν
κουφωμάτων ι τοποκζτθςθσ ι αντικατάςταςθσ
καμινάδων ςτισ εξωτερικζσ όψεισ υφιςτάμενων
κτιρίων, χωρίσ χριςθ ικριωμάτων, ςτο πλαίςιο του
προγράμματοσ «Εξοικονόμθςθ κατϋ οίκον»
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 Παράγραφοσ 1.β του άρκρου 82 του Ν.4495/2017 

«Δεν επιτρζπεται θ μίςκωςθ και παραχϊρθςθ ακινιτων 
ςτα οποία ζχει εκτελεςτεί αυκαίρετθ καταςκευι ι ζχει 
εγκαταςτακεί αυκαίρετθ αλλαγι χριςθσ, ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ του άρκρου 81 παράγραφοσ 1 περιπτϊςεισ 
αϋ και βϋ.»

 Άρκρο 81 Οριςμοί
1.α) Αυκαίρετθ καταςκευι ορίηεται κάκε καταςκευι ι
εγκατάςταςθ, θ οποία εκτελείται ι ζχει εκτελεςτεί χωρίσ
τθν απαιτοφμενθ οικοδομικι άδεια ι κακ’ υπζρβαςθ
αυτισ ι κατά παράβαςθ των ιςχυουςϊν πολεοδομικϊν
διατάξεων ι με βάςθ άδεια που ανακλικθκε ι
ακυρϊκθκε
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β) Αυκαίρετθ αλλαγι χριςθσ ορίηεται κάκε
μεταβολι τθσ χριςθσ για τθν οποία δεν ζχει εκδοκεί
θ απαιτοφμενθ οικοδομικι άδεια (άδεια δόμθςθσ).

 γ) τθν ζννοια τθσ αυκαίρετθσ καταςκευισ/αλλαγισ
χριςθσ περιλαμβάνονται και οι πολεοδομικζσ
παραβάςεισ τθσ παραγράφου 3 του παρόντοσ
νόμου.

Παρατθριςεισ : 

 Δεν υφίςταται νομοκεςία θ οποία να απαγορεφει 
τθν ζκδοςθ Π.Ε.Α ςε κτίριο το οποίο μιςκϊνεται και 
ζχει αυκαίρετεσ καταςκευζσ.
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Παρ. 3 άρκρου 81

 Ωσ πολεοδομικζσ παραβάςεισ ορίηονται οι εξισ:

α) κάκε καταςκευι που ζχει εκτελεςτεί κατά
παράβαςθ εκδοκείςασ οικοδομικισ άδειασ/άδειασ
δόμθςθσ, με τθν οποία δθμιουργοφνται χϊροι
κφριασ θ βοθκθτικισ χριςθσ χωρίσ να
μεταβάλλονται τα ςτοιχεία τθσ κάλυψθσ, τθσ
δόμθςθσ, του φψουσ και του όγκου του
διαγράμματοσ κάλυψθσ/δόμθςθσ, και δεν κίγονται
ςτοιχεία του φζροντα οργανιςμοφ,

β) θ αλλαγι χριςθσ χϊρων του κτιρίου από κφρια ςε
άλλθ επιτρεπόμενθ ςτθν περιοχι χριςθ, χωρίσ τθν
απαιτοφμενθ οικοδομικι άδεια ςε εντόσ ςχεδίου και
ορίων οικιςμϊν,
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γ) θ αλλαγι χριςθσ χϊρων του υπογείου από
βοθκθτικι ςε κφρια, κακ’ υπζρβαςθ του ςυντελεςτι
δόμθςθσ, εφόςον τθροφνται οι προχποκζςεισ
υπογείου χϊρου,

δ) θ μεταβολι των πολεοδομικϊν μεγεκϊν του δια-
γράμματοσ δόμθςθσ/κάλυψθσ (κάλυψθ, δόμθςθ,
φψοσ), ςε ποςοςτό ζωσ δζκα τοισ εκατό (10%) και
ζωσ τα πενιντα τετραγωνικά μζτρα (50 τ.μ.),

ε) θ εκτζλεςθ εργαςιϊν μικρισ κλίμακασ τθσ
παραγράφου 2 του άρκρου 29, που διενεργοφνται
χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ τθσ εν λόγω
ζγκριςθσ,
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ςτ) θ εκτζλεςθ εργαςιϊν και εγκαταςτάςεων κατά
παράβαςθ διατάξεων του κτιριοδομικοφ
κανονιςμοφ,

η) οι εργαςίεσ και καταςκευζσ τθσ Κατθγορίασ 3 τθσ
περίπτωςθσ γϋ του άρκρου 96 που δεν εντάςςονται
ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 30 και τθσ
παραγράφου 2 του άρκρου 29.

 Άρκρο 30 Εργαςίεσ για τισ οποίεσ δεν απαιτείται
οικοδομικι άδεια οφτε ζγκριςθ εργαςιϊν μικρισ
κλίμακασ

 Παρ. 2 άρκρου 29  Εργαςίεσ για τισ οποίεσ απαιτείται 
ζγκριςθ εργαςιϊν μικρισ κλίμακασ. 
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Η περίπτωςθ γ τθσ Κατθγορίασ 3 του άρκρου 96 είναι
οι αυκαίρετεσ μικρζσ παραβάςεισ, οι οποίεσ
εξαιροφνται οριςτικά από τθν κατεδάφιςθ, με τθν
καταβολι παραβόλου των 250 ευρϊ και χωρίσ τθν
καταβολι ειδικοφ προςτίμου και είναι :

αα) μείωςθ του ποςοςτοφ τθσ υποχρεωτικισ
φφτευςθσ του ακαλφπτου χϊρου του οικοπζδου ζωσ
είκοςι τισ εκατό (20%),

ββ) προςκικθ μόνωςθσ εξωτερικά ςτισ όψεισ,

γγ) αλλαγι των διαςτάςεων των εξωςτϊν που
προκαλεί υπζρβαςθ τθσ επιφανείασ τουσ ζωσ είκοςι
τισ εκατό (20%).

23



γγ ) υμπεριλαμβάνονται ςτθν παροφςα περίπτωςθ
και εξαιροφνται οριςτικά τθσ κατεδάφιςθσ και
ανοικτοί εξϊςτεσ που υπζρκεινται του κοινόχρθςτου
χϊρου τθσ πόλθσ, εφόςον εξαςφαλίηεται κάτω από
τθν επιφάνειά τουσ κακαρό ελεφκερο φψοσ
τουλάχιςτον τριϊν (3) μζτρων,

δδ) αλλαγι των διαςτάςεων των ανοιγμάτων και
μετατόπιςθ αυτϊν,

εε) καταςκευι πζρκγολασ ζωσ (50) τ.μ. ςφμφωνα με 
τθν παρ. 60 του άρκρου 2 του ν. 4067/2012 (Αϋ 79),

ςτ) φφτευςθ υποχρεωτικισ υπαίκριασ κζςθσ 
ςτάκμευςθσ,
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 Άρκρο 94
Κυρϊςεισ αυκαίρετων καταςκευϊν
Κατεδαφίηονται, επίςθσ, και επιβάλλονται κατά τισ
διατάξεισ του παρόντοσ πρόςτιμα ανζγερςθσ και
διατιρθςθσ αυκαιρζτων, κακϊσ και ποινικζσ κυρϊςεισ
καταςκευζσ που ζχουν πραγματοποιθκεί πριν από τθν
ανωτζρω θμερομθνία, αλλά δεν ζχουν υπαχκεί, για
οποιονδιποτε λόγο, ςε διατάξεισ νόμων περί αναςτολισ
επιβολισ κυρϊςεων.

 Ο Ιδιοκτιτθσ ζχει τθν υποχρζωςθ να προβεί ςε ρφκμιςθ
των αυκαίρετων καταςκευϊν κτιρίου για τθν αποφυγι
των κυρϊςεων.
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 Άρκρο 81 παρ. 2

Δεν ςυνιςτοφν αυκαίρετθ καταςκευι και δεν
καταγράφονται ωσ παραβάςεισ κατά τον ζλεγχο οι
αποκλίςεισ των περιμετρικϊν διαςτάςεων του κτιρίου
ζωσ δφο τοισ εκατό (2%) από τισ αναγραφόμενεσ ςτο
διάγραμμα κάλυψθσ/δόμθςθσ τθσ οικοδομικισ
άδειασ/άδειασ δόμθςθσ, μετροφμενεσ ςε διαςτάςεισ
κτίςτθ (φζρων οργανιςμόσ και ςτοιχεία πλιρωςισ
του, χωρίσ επιχρίςματα - επενδφςεισ), εφόςον με τισ
αποκλίςεισ αυτζσ δεν παραβιάηονται κοινόχρθςτοι
χϊροι του ςχεδίου πόλεωσ.
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ΕΤΧΑΡΙΣΩ ΓΙΑ 

ΣΗΝ ΠΡΟΟΧΗ

Α

Μαρία  Λ.  Παφλου 

Μζλοσ Δ –Π.Τ.Π.ΕΝ.ΕΠ.

Πολιτικόσ  Μθχανικόσ 

Πολ/κισ χολισ  Παν/μίου Πατρϊν
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