
 

Ανακοίνωση - Υπενθύµιση από την ∆ΗΛΕ∆ στην εφαρµογή για τις δηλώσεις 

πληροφοριακών στοιχείων µίσθωσης Ακίνητης περιουσίας.  
 

Ανακοίνωση - Υπενθύµιση  από την ∆ΗΛΕ∆ στην εφαρµογή για τις δηλώσεις 

πληροφοριακών στοιχείων µίσθωσης Ακίνητης περιουσίας. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ- Εάν για το ακίνητο που εκµισθώνετε έχετε υποχρέωση 

έκδοσης  Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α), αυτό πρέπει να 

συµπληρώνεται στα σχετικά πεδία των ηλεκτρονικών δηλώσεων µίσθωσης που 

υποβάλλονται µετά την 09/11/2015 βάσει του άρθρου 58, παρ. 3, Ν.4342 /2015.  

---- 

Επιπλέον υπενθυµίζουµε ότι σύµφωνα µε το άρθρο 12 του ν.4122/2013 ισχύουν τα 

εξής  

Αρθρο 12. Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)  

1. Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική: 

α) µετά την ολοκλήρωση κατασκευής νέου κτιρίου ή κτιριακής µονάδας, µε την 

επιφύλαξη της παραγράφου 4,  

β) µετά την ολοκλήρωση ριζικής ανακαίνισης κτιρίου ή κτιριακής µονάδας,  

γ) κατά την πώληση κτιρίου ή κτιριακής µονάδας µέχρι την ενεργοποίηση της 

Ταυτότητας του Κτιρίου, κατά τις διατάξεις του ν. 3843/2010 στην οποία 

περιλαµβάνεται υποχρεωτικώς το Π.Ε.Α. και ο χρόνος ισχύος αυτού. 

δ) κατά την µίσθωση σε νέο ενοικιαστή κτιρίου ή κτιριακής µονάδας, µέχρι την 

ενεργοποίηση της Ταυτότητας του Κτιρίου κατά τις διατάξεις του ν. 3843/2010 στην 

οποία περιλαµβάνεται υποχρεωτικώς το Π.Ε.Α. και ο χρόνος ισχύος αυτού. 

ε) για κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των πεντακοσίων τετραγωνικών µέτρων (500 

τ.µ.), τα οποία χρησιµοποιούνται από υπηρεσίες του δηµόσιου και ευρύτερου 

δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται κάθε φορά, και τα οποία επισκέπτεται συχνά το 

κοινό. Από τις 9 Ιουλίου 2015 το κατώτατο όριο των πεντακοσίων τετραγωνικών 

µέτρων µειώνεται στα διακόσια πενήντα τετραγωνικά µέτρα (250 τ.µ.).  

 

2. Κατά την πώληση ή µίσθωση κτιρίων ή κτιριακών µονάδων, επιδεικνύεται από τον 

ιδιοκτήτη το ΠΕΑ ή αντίγραφό του, στον υποψήφιο νέο αγοραστή ή ενοικιαστή και 

παραδίδεται αυτό στο νέο αγοραστή ή ενοικιαστή.  

 

3. Κατά την πώληση ή µίσθωση κτιρίων ή κτιριακών µονάδων πριν από την 

ολοκλήρωση της κατασκευής τους, γνωστοποιείται από τον πωλητή ή τον εκµισθωτή 

η εκτίµηση της µελλοντικής ενεργειακής απόδοσής τους, όπως αυτή προκύπτει από 

τη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ), κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 

και 2, στον αγοραστή ή ενοικιαστή κατά περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή το ΠΕΑ 

εκδίδεται µόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή του κτιρίου ή της κτιριακής µονάδας.  

 

4. Κατά τη διάθεση προς πώληση ή προς µίσθωση κτιρίου ή κτιριακής µονάδας, που 



διαθέτει ΠΕΑ, απαιτείται η δήλωση του δείκτη ενεργειακής απόδοσης (ενεργειακή 

κατηγορία), όπως αυτός προκύπτει από το ΠΕΑ, σε όλες τις εµπορικές διαφηµίσεις.  

 

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν µπορούν να αποκλειστούν µε συµφωνία των 

συµβαλλόµενων µερών.  

 

6. Από την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου εξαιρούνται οι 

περιπτώσεις α', γ', δ', ε' και στ' της παραγράφου 7 του άρθρου 4.  

 

7. Η έκδοση ΠΕΑ σε κτιριακές µονάδες µε συνολική ωφέλιµη επιφάνεια 

µικρότερη από πενήντα τετραγωνικά µέτρα (50 τ.µ.) είναι υποχρεωτική από 

1.1.2016.  
 


