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κ. Γιάννη Μανιάτη
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3. ΠΟΜΙ∆Α,
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Θέµα: ∆ιευκρινίσεις επί της εγκυκλίου 2279/22.12.2010 ως προς την υποχρέωση
έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε περιπτώσεις
αγοροπωλησίας ακινήτων.
Σχετ.: (α) η 2279/22.12.2010 (Α∆Α 41170-Ο) εγκύκλιος Υπουργού ΠΕΚΑ «∆ιευκρινήσεις για
την ορθή εφαρµογή του Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)»
(β) η 1603/4.10.2010 (Α∆Α 4ΙΚΣΟ-Λ) εγκύκλιος Υπουργού ΠΕΚΑ «Εφαρµογή του
Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)
(γ) ο Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΦΕΚ 407/Β/9.4.2010)

Με δεδοµένο ότι από 9 Ιανουαρίου 2011 είναι υποχρεωτική η έκδοση Πιστοποιητικού
Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε περίπτωση αγοράς-πώλησης κτιρίου διευκρινίζονται,
συµπληρωµατικά, σηµεία της (α) σχετικής εγκυκλίου της Υπουργού ΠΕΚΑ ως εξής:
1. ∆εν απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ στην περίπτωση κτιρίων, στο σύνολό τους ή σε τµήµατα
αυτών, µε συνολική επιφάνεια κάτω των 50 τ.µ., όπως αυτά προσµετρούνται στο
συντελεστή δόµησης, σύµφωνα µε το Γενικό Οικοδοµικό Κανονισµό, και όπως
καταγράφονται στο φύλλο της οικοδοµικής άδειας [σύµφωνα µε την περίπτωση 13 του
άρθρου 2 του ν. 3661/2008]. Στη συνολική επιφάνεια προσµετρούνται επίσης και τα
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τετραγωνικά του κτιρίου που έχουν νοµιµοποιηθεί ή τακτοποιηθεί µε τις ισχύουσες
διατάξεις [όπως διευκρινίζεται και στο σηµείο 1.3. της (α) σχετικής εγκυκλίου].
2. Στην έννοια «κτίριο», όπως ορίζεται τεχνικά στο άρθρο 2, περίπτωση 1 του ν.
3661/2008, νοούνται όλες οι περιπτώσεις νοµίµως υφιστάµενων κτιρίων σύµφωνα µε
την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του ν. 1577/1985, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει, καθώς επίσης και οι περιπτώσεις κτιρίων της παραγράφου 12 του άρθρου 17
του ν. 1337/1983 και τα κτίρια που διαθέτουν χώρους , που έχουν τακτοποιηθεί κατά
τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3843 /2010.
3. Κάθε συµβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξης αγοραπωλησίας πλήρως
αποπερατωµένου ακινήτου (ενιαίου ή τµήµατος) υποχρεούται να ελέγξει την
εγκυρότητα του ΠΕΑ από το πληροφοριακό σύστηµα του Αρχείου Επιθεώρησης
Κτιρίων της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), να µνηµονεύσει στο
συµβόλαιο τον αριθµό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και να προσαρτήσει το έντυπο –
απόσπασµα ΠΕΑ, που εκδίδεται από το παραπάνω πληροφοριακό σύστηµα και
περιέχει τα βασικά στοιχεία του ΠΕΑ. Η υλική πράξη της παράδοσης – παραλαβής
ΠΕΑ δηλώνεται από τους συµβαλλόµενους ενώπιον συµβολαιογράφου, συντάσσεται
δε και υπογράφεται σχετική πράξη.
4. Αποσαφηνίζεται το δεύτερο τµήµα της παραγράφου 4 της (α) σχετικής εγκυκλίου, που
αναφέρεται στην περίπτωση πώλησης ακινήτου (ενιαίου ή τµήµατος) για το οποίο δεν
έχει αρχίσει η κατασκευή του ή έχει αρχίσει µεν, αλλά είναι ηµιτελής, ότι η έκδοση
ΠΕΑ απαιτείται µε την αποπεράτωση της κατασκευής του, το οποίο παραδίδεται στον
αγοραστή µε υλική πράξη παράδοσης – παραλαβής ΠΕΑ, η οποία δηλώνεται από
τους συµβαλλόµενους ενώπιον συµβολαιογράφου και συντάσσεται και υπογράφεται
σχετική πράξη.
5. Η ως άνω διάταξη (παράγραφος 4) ισχύει και στην περίπτωση πώλησης ακινήτου
(ενιαίου ή τµήµατος), που κατασκευάζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΕΝΑΚ [(γ)
σχετικό] µε την προϋπόθεση ότι τηρούνται υποχρεωτικά οι διατάξεις της παραγράφου
2.9 του άρθρου 15 του ΚΕΝΑΚ, όπως αυτές διευκρινίζονται στη (β) σχετική εγκύκλιο
και ακολουθεί η παράδοσή του στον αγοραστή. Και σε αυτή την περίπτωση η υλική
πράξη της παράδοσης – παραλαβής του ΠΕΑ δηλώνεται από τους συµβαλλόµενους
ενώπιον συµβολαιογράφου, συντάσσεται δε και υπογράφεται σχετική πράξη.

Με εντολή Υπουργού
Μαργαρίτα Καραβασίλη
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