ΑΔΑ: Ψ45Ο4653Π8-ΕΟΒ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.01.29 13:41:51
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
& ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2018
Αρ.Πρωτ.: ΔΕΠΕΑ/οικ.170472

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/30.06.2017 ΚΥΑ «Έγκριση
Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων»
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ.63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98) και ειδικότερα το άρθρο 90 αυτού.
2. Το π.δ.132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(Υ.Π.Ε.Ν.)» (Α΄ 160) και ιδίως τα άρθρα 47, 57 και 58 αυτού.
3. Το π.δ.70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, …
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. …» (Α' 114).
4. Το π.δ.73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).
5. Το π.δ.125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α' 210).
6. Την αρ.οικ.49910/18-11-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διορισμού Γενικού Γραμματέα
Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας» (ΦΕΚ 848/Υ.Ο.Δ.Δ./20-11-2015)
7. Την οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 19ης Μαΐου 2010 «Για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων
(αναδιατύπωση)» (OJ L 153/18.6.2010).
8. Το ν.4122/2013 «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων - Εναρμόνιση με την Οδηγία
2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές
διατάξεις.» (Α΄ 42) και ιδίως το άρθρο 3 αυτού.
9. Το ν.4409/2016 «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας
και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ,
τροποποίηση του π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις.» (Α' 136) και ιδίως τα
άρθρα 49 και 52 έως και 59 αυτού.
10.Τη ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/30.06.2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης
Κτιρίων» (Β' 2367).
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11.Τη ΔΕΠΕΑ/οικ.182365/17.10.2017 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας «Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την
Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων» (Β' 4003).
12.Τις διορθώσεις σφαλμάτων της ΔΕΠΕΑ/οικ.182365/17.10.2017 απόφασης του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση και εφαρμογή των
Τεχνικών Οδηγιών TEE για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων» (Β’ 4108).
13.Τη Φ.Β1/Ε2.1/244/6/05.01.2011 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής «Προκήρυξη του Προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον” που θα
υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» (Β' 54).
14.Την 080175/639/14.08.2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τροποποίηση της με Α.Π.
Φ.Β1/Ε2.1/244/6/5.1.2011
απόφασης
των
Υπουργών
Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β΄ 54/26.01.2011) με τίτλο “Προκήρυξη του
Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του
ΕΣΠΑ 2007-2013”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β' 3039).
15.Την
οικ.42554/11.08.2014
απόφαση
των
Υπουργών
Οικονομικών,
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός συμψηφισμού
των ποσών που καταβάλλονται για την ενεργειακή αναβάθμιση και για τη
στατική επάρκεια κτιρίων προ του έτους 2003 με τα ποσά του ειδικού
προστίμου που προβλέπονται από τον ν.4178/2013 “Αντιμετώπιση της
Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις”. (ΦΕΚ
Α΄ 174).» (Β΄ 2440).
16.Την
ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/27454/2631/10.11.2017
απόφαση
των
Υπουργών
Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διαδικασίες ηλεκτρονικής
υποβολής δικαιολογητικών, κατάθεσης ειδικού προστίμου, προϋποθέσεις και
έλεγχος μειώσεων ειδικού προστίμου λόγω εργασιών προσαρμογής, στατικής
ενίσχυσης και ενεργειακής αναβάθμισης, για την υπαγωγή αυθαιρέτων
κατασκευών στον ν. 4495/2017 “Έλεγχος και προστασία του Δομημένου
Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις”, ανάθεση διαχείρισης και λειτουργίας του
πληροφοριακού συστήματος υπαγωγής αυθαιρέτων και καθορισμός ποσού
ανταπόδοσης και λοιπών υποχρεώσεων του αρμόδιου φορέα διαχείρισης του
πληροφοριακού συστήματος» (Β’ 3976).
17.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α) Τροποποιούμε την ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/30.06.2017 απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής
Απόδοσης Κτιρίων» (Β' 2367), ως ακολούθως:
Το άρθρο 18 «Μεταβατικές διατάξεις - Έναρξη ισχύος» αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Η Δ6/Β/οικ.5825/2010 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 407), διατηρείται σε
ισχύ έως και την 26η Νοεμβρίου 2017.
2.
Μέχρι
την
31η
Δεκεμβρίου
2018,
για
τους
σκοπούς
της
Φ.Β1/Ε2.1/244/6/05.01.2011
απόφασης
των
Υπουργών
Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής «Προκήρυξη του Προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον” που θα
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υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» (Β' 54), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, στην οποία προβλέπεται ότι η διαπίστωση επίτευξης του στόχου
ενεργειακής αναβάθμισης γίνεται μέσω σύγκρισης της διαφοράς της
ενεργειακής κατανάλωσης πριν και μετά τις παρεμβάσεις, τα Πιστοποιητικά
Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) μετά την υλοποίηση παρεμβάσεων εκδίδονται
βάσει των διατάξεων που ίσχυαν κατά την έκδοση των ΠΕΑ που εκδόθηκαν
πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας και σε εφαρμογή των
συστάσεων βάσει των οποίων υλοποιήθηκαν οι παρεμβάσεις.
3.
Μέχρι
την
31η
Δεκεμβρίου
2018,
για
τους
σκοπούς
της
οικ.42554/11.08.2014
απόφασης
των
Υπουργών
Οικονομικών,
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός συμψηφισμού
των ποσών που καταβάλλονται για την ενεργειακή αναβάθμιση και για τη
στατική επάρκεια κτιρίων προ του έτους 2003 με τα ποσά του ειδικού
προστίμου που προβλέπονται από τον ν. 4178/2013 “Αντιμετώπιση της
Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις”. (ΦΕΚ
Α΄ 174).» (Β΄ 2440), στην οποία προβλέπεται ότι η διαπίστωση επίτευξης του
στόχου ενεργειακής αναβάθμισης γίνεται μέσω σύγκρισης της διαφοράς της
ενεργειακής κατανάλωσης πριν και μετά τις παρεμβάσεις, τα Πιστοποιητικά
Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) μετά την υλοποίηση παρεμβάσεων εκδίδονται
βάσει των διατάξεων που ίσχυαν κατά την έκδοση των ΠΕΑ που εκδόθηκαν
πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας και σε εφαρμογή των
συστάσεων βάσει των οποίων υλοποιήθηκαν οι παρεμβάσεις.
4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει την 27η Νοεμβρίου 2017.»
Β) Κατά τα λοιπά ισχύει η ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/30.06.2017 απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση Κανονισμού
Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (Β' 2367).
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει την επομένη της δημοσίευσης της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
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