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Προς:

Κοιν.:

1. σνηονιζηική Δπιηροπή
σμβολ/κών σλλόγων Δλλάδος
Γ. Γελαδίνπ 4, 10678 Αζήλα
Fax: 201-3848335
2. σμβολαιογραθικός ύλλογος
Δθεηείσλ Αζελώλ, Πεηξαηώο, Αηγαίνπ &
Γσδεθαλήζνπ
1. ΤΠΔΚΑ
1.1.Τπνπξγό θα Σίλα Μπηξκπίιε
1.2. Αλαπι. Τπνπξγό, θ. Νίθν
εθνπλάθε
1.3. Τθππνπξγό,
θ. Γηάλλε Μαληάηε
1.4. Γεληθό Γξακκαηέα,
θ. Κώζηα Μαζηνπδάθε
2. Αποδέκηες Πολεοδομικών
Δγκσκλίων
3. ΠΟΜΙΓΑ,
Πξόεδξν θ. ηξάην Παξαδηά

Θέμα: Γιεσκρινίζεις επί ηης εγκσκλίοσ 2279/22.12.2010 ως προς ηην σποτρέωζη
έκδοζης Πιζηοποιηηικού Δνεργειακής Απόδοζης (ΠΔΑ) ζε περιπηώζεις
αγοροπωληζίας ακινήηων.
ρεη.: (α) ε 2279/22.12.2010 (ΑΓΑ 41170-Ο) εγθύθιηνο Τπνπξγνύ ΠΔΚΑ «Γηεπθξηλήζεηο γηα
ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνύ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίσλ (ΚΔΝΑΚ)»
(β) ε 1603/4.10.2010 (ΑΓΑ 4ΙΚΟ-Λ) εγθύθιηνο Τπνπξγνύ ΠΔΚΑ «Δθαξκνγή ηνπ
Καλνληζκνύ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίσλ (ΚΔΝΑΚ)
(γ) ν Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίσλ (ΦΔΚ 407/Β/9.4.2010)

Με δεδνκέλν όηη από 9 Ιαλνπαξίνπ 2011 είλαη ππνρξεσηηθή ε έθδνζε Πηζηνπνηεηηθνύ
Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο (ΠΔΑ) ζε πεξίπησζε αγνξάο-πώιεζεο θηηξίνπ δηεπθξηλίδνληαη,
ζπκπιεξσκαηηθά, ζεκεία ηεο (α) ζρεηηθήο εγθπθιίνπ ηεο Τπνπξγνύ ΠΔΚΑ σο εμήο:
1. Γελ απαηηείηαη ε έθδνζε ΠΔΑ ζηελ πεξίπησζε θηηξίσλ, ζην ζύλνιό ηνπο ή ζε ηκήκαηα
απηώλ, κε ζπλνιηθή επηθάλεηα θάησ ησλ 50 η.κ., όπσο απηά πξνζκεηξνύληαη ζην
ζπληειεζηή δόκεζεο, ζύκθσλα κε ην Γεληθό Οηθνδνκηθό Καλνληζκό, θαη όπσο
θαηαγξάθνληαη ζην θύιιν ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο [ζύκθσλα κε ηελ πεξίπησζε 13 ηνπ
άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3661/2008]. ηε ζπλνιηθή επηθάλεηα πξνζκεηξνύληαη επίζεο θαη ηα
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ηεηξαγσληθά ηνπ θηηξίνπ πνπ έρνπλ λνκηκνπνηεζεί ή ηαθηνπνηεζεί κε ηηο ηζρύνπζεο
δηαηάμεηο [όπσο δηεπθξηλίδεηαη θαη ζην ζεκείν 1.3. ηεο (α) ζρεηηθήο εγθπθιίνπ].
2. ηελ έλλνηα «θηίξην», όπσο νξίδεηαη ηερληθά ζην άξζξν 2, πεξίπησζε 1 ηνπ λ.
3661/2008, λννύληαη όιεο νη πεξηπηώζεηο λνκίκσο πθηζηάκελσλ θηηξίσλ ζύκθσλα κε
ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 1577/1985, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη
ηζρύεη, θαζώο επίζεο θαη νη πεξηπηώζεηο θηηξίσλ ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 17
ηνπ λ. 1337/1983 θαη ηα θηίξηα πνπ δηαζέηνπλ ρώξνπο , πνπ έρνπλ ηαθηνπνηεζεί θαηά
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 3843 /2010.
3. Κάζε ζπκβνιαηνγξάθνο γηα ηελ θαηάξηηζε πξάμεο αγνξαπσιεζίαο πιήξσο
απνπεξαησκέλνπ αθηλήηνπ (εληαίνπ ή ηκήκαηνο) ππνρξενύηαη λα ειέγμεη ηελ
εγθπξόηεηα ηνπ ΠΔΑ από ην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ηνπ Αξρείνπ Δπηζεώξεζεο
Κηηξίσλ ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Δπηζεσξεηώλ Δλέξγεηαο (ΔΤΔΠΔΝ) ηνπ Τπνπξγείνπ
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (ΤΠΔΚΑ), λα κλεκνλεύζεη ζην
ζπκβόιαην ηνλ αξηζκό πξσηνθόιινπ ηνπ ΠΔΑ θαη λα πξνζαξηήζεη ην έληππν –
απόζπαζκα ΠΔΑ, πνπ εθδίδεηαη από ην παξαπάλσ πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα θαη
πεξηέρεη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ΠΔΑ. Η πιηθή πξάμε ηεο παξάδνζεο – παξαιαβήο
ΠΔΑ δειώλεηαη από ηνπο ζπκβαιιόκελνπο ελώπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ, ζπληάζζεηαη
δε θαη ππνγξάθεηαη ζρεηηθή πξάμε.
4. Απνζαθελίδεηαη ην δεύηεξν ηκήκα ηεο παξαγξάθνπ 4 ηεο (α) ζρεηηθήο εγθπθιίνπ, πνπ
αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε πώιεζεο αθηλήηνπ (εληαίνπ ή ηκήκαηνο) γηα ην νπνίν δελ
έρεη αξρίζεη ε θαηαζθεπή ηνπ ή έρεη αξρίζεη κελ, αιιά είλαη εκηηειήο, όηη ε έθδνζε
ΠΔΑ απαηηείηαη κε ηελ απνπεξάησζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ, 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.
5. Η σο άλσ δηάηαμε (παξάγξαθνο 4) ηζρύεη θαη ζηελ πεξίπησζε πώιεζεο αθηλήηνπ
(εληαίνπ ή ηκήκαηνο), πνπ θαηαζθεπάδεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΔΝΑΚ [(γ)
ζρεηηθό] κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ηεξνύληαη ππνρξεσηηθά νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ
2.9 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ ΚΔΝΑΚ, όπσο απηέο δηεπθξηλίδνληαη ζηε (β) ζρεηηθή εγθύθιην
θαη αθνινπζεί ε παξάδνζή ηνπ ζηνλ αγνξαζηή. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε πιηθή
πξάμε ηεο παξάδνζεο – παξαιαβήο ηνπ ΠΔΑ δειώλεηαη από ηνπο ζπκβαιιόκελνπο
ελώπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ, ζπληάζζεηαη δε θαη ππνγξάθεηαη ζρεηηθή πξάμε.

Με εληνιή Τπνπξγνύ
Μαργαρίηα Καραβαζίλη
ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
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Πξνο ηελ Δηδηθή Γξακκαηέα ΤΠΔΚΑ
Κα Μαξγαξίηα Καξαβαζίιε
Αζήλα, 7.1.2011
ρεηηθά κε ηελ παξνύζα εγθύθιηό ζαο, ζα ήζεια λα καο δηεπθξηλίζεηε αλ ε απαιιαγή (παξ. 1)
από ην πηζηνπνηεηηθό όισλ ησλ ΣΜΗΜΑΣΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ εκβαδνύ έσο θαη 50 η.κ. αθνξά όρη
κόλνλ ηηο αγνξαπσιεζίεο αιιά θαη ηηο κηζζώζεηο αθηλήησλ, ηόζν γηα ηα ήδε απνπεξαησκέλα,
όζν θαη γηα ηα ππό θαηαζθεπή θηίξηα.
Με εθηίκεζε
ηξάηνο Παξαδηάο
Πξόεδξνο Γ.. ΠΟΜΙΓΑ-UIPI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Πξνο ηνλ Πξόεδξν ΠΟΜΙΓΑ θ. ηξάην Παξαδηά
Αζήλα, 7.1.2011
ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ εξσηεκάησλ ζαο, ζαο ελεκεξώλσ όηη :
Απαιιάζζνληαη από ηελ ππνρξέσζε έθδνζεο ΠΔΑ θαη νη πεξηπηώζεηο κηζζώζεσλ αθηλήησλ,
ζην ζύλνιό ηνπο ή ζε ηκήκαηα απηώλ, κε ζπλνιηθή επηθάλεηα θάησ ησλ 50 η.κ., όπσο απηά
πξνζκεηξνύληαη ζην ζπληειεζηή δόκεζεο, ζύκθσλα κε ην Γεληθό Οηθνδνκηθό Καλνληζκό, θαη
όπσο θαηαγξάθνληαη ζην θύιιν ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο [ζύκθσλα κε ηελ πεξίπησζε 13 ηνπ
άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3661/2008]. ηε ζπλνιηθή επηθάλεηα πξνζκεηξνύληαη επίζεο θαη ηα
ηεηξαγσληθά ηνπ θηηξίνπ πνπ έρνπλ λνκηκνπνηεζεί ή ηαθηνπνηεζεί κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο
[όπσο δηεπθξηλίδεηαη θαη ζην ζεκείν 1.3. ηεο (α) ζρεηηθήο εγθπθιίνπ].
Τπελζπκίδσ όηη ε ππνρξέσζε έθδνζεο ΠΔΑ, γηα ηηο πεξηπηώζεηο κηζζώζεσλ αθηλήησλ,
αθνξά, από 09.01.2011 ζε ΝΔΔ ζπκβάζεηο κίζζσζεο θαη όρη αλαλέσζεο απηώλ θαη ΜΟΝΟ
ζε εληαία θηίξηα αλεμαξηήησο ρξήζεο, θαη όρη ζε πεξηπηώζεηο ηκεκάησλ θηηξίσλ θαηνηθίαο
ή/θαη επαγγεικαηηθήο ζηέγεο, γηα ηηο νπνίεο ε ππνρξέσζε απηή μεθηλά από 09.07.2011.
ε θάζε πεξίπησζε, σζηόζν, απαιιάζζνληαη ηεο ππνρξέσζεο θηίξηα, ζην ζύλνιό ηνπο ή ζε
ηκήκαηα απηώλ, (ηόζν γηα ηα ήδε απνπεξαησκέλα, όζν θαη γηα ηα ππό θαηαζθεπή θηίξηα), κε
ζπλνιηθή επηθάλεηα θάησ ησλ 50 η.κ.
Μεηά ηηο παξαπάλσ δηεπθξηλίζεηο ζεσξνύκε δεδνκέλε ηε ζπλδξνκή ζαο, ηόζν γηα ηε ζηήξημε
ηεο πξνζπάζεηάο καο, πνπ έιαβε ππόςε ηα δίθαηα αηηήκαηά ζαο, όζν θαη γηα ηελ ελεκέξσζε
όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.
αο παξαθαιώ λα δεκνζηνπνηήζεηε ηα παξαπάλσ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΠΟΜΙΓΑ.
Με ηελ εθηίκεζή κνπ
Μαξγαξίηα Καξαβαζίιε
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