
N. 3661/08 (ΦΕΚ 89 Α/19-5-2008) : Μέηπα για ηη 
μείωζη ηηρ ενεπγειακήρ καηανάλωζηρ ηων κηιπίων 
και άλλερ διαηάξειρ. 

  

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

  

  

Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: 

  

Άπθπο 1  

κοπόρ 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ελαξκνλίδεηαη ε ειιεληθή 
λνκνζεζία κε ηελ Οδεγία 2002/91/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2002 «Γηα ηελ ελεξγεηαθή 
απφδνζε ησλ θηηξίσλ» (ΔΔ L1 ηεο 4.1.2003). 

  

Άπθπο 2  

Οπιζμοί 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ, νη αθφινπζνη νξηζκνί έρνπλ 

ηελ εμήο έλλνηα: 

1.  «Κηίξην»: ηεγαζκέλε θαηαζθεπή κε ηνίρνπο, γηα ηελ νπνία 
ρξεζηκνπνηείηαη ελέξγεηα πξνο ξχζκηζε ησλ εζσηεξηθψλ θιηκαηηθψλ 

ζπλζεθψλ. Ο φξνο «θηίξην» κπνξεί λα αθνξά ην θηίξην ζην ζχλνιφ 

ηνπ ή ζε ηκήκαηα απηνχ, ηα νπνία έρνπλ κειεηεζεί ή έρνπλ 
ηξνπνπνηεζεί γηα λα ρξεζηκνπνηνχληαη ρσξηζηά. 

2.  «Δλεξγεηαθή απφδνζε θηηξίνπ»: Η πνζφηεηα ελέξγεηαο πνπ 

πξάγκαηη θαηαλαιψλεηαη ή εθηηκάηαη φηη ηθαλνπνηεί ηηο δηάθνξεο 
αλάγθεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζπλήζε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ, νη νπνίεο 

κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηε ζέξκαλζε, ηελ 
παξαγσγή ζεξκνχ λεξνχ, ηελ ςχμε, ηνλ εμαεξηζκφ θαη ην θσηηζκφ. 



Η πνζφηεηα απηή εθθξάδεηαη κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο αξηζκεηηθνχο 

δείθηεο, νη νπνίνη έρνπλ ππνινγηζζεί ιακβάλνληαο ππφςε ηε 
κφλσζε, ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

εγθαηάζηαζεο, ην ζρεδηαζκφ θαη ηε ζέζε ηνπ θηηξίνπ ζε ζρέζε κε 
θιηκαηνινγηθνχο παξάγνληεο, ηελ έθζεζε ζηνλ ήιην θαη ηελ 

επίδξαζε γεηηνληθψλ θαηαζθεπψλ, ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο ηνπ ίδηνπ 
ηνπ θηηξίνπ θαη άιινπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ελεξγεηαθή 

δήηεζε, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη θαη νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο 
ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ. 

3. «Δλεξγεηαθή επηζεψξεζε»: Η δηαδηθαζία εθηίκεζεο ησλ 

πξαγκαηηθψλ θαηαλαιψζεσλ ελέξγεηαο, ησλ παξαγφλησλ πνπ ηηο 

επεξεάδνπλ, θαζψο θαη ησλ κεζφδσλ βειηίσζεο γηα ηελ 
εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηνλ θηηξηαθφ ηνκέα. 

4. «Δλεξγεηαθφο επηζεσξεηήο»: Φπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ 

δηελεξγεί ελεξγεηαθέο επηζεσξήζεηο θηηξίσλ ή ιεβήησλ θαη/ή 
θιηκαηηζηηθψλ. 

5. «Πηζηνπνηεηηθφ ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίνπ»: Πηζηνπνηεηηθφ 
αλαγλσξηζκέλν απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο ή άιινλ θνξέα πνπ 

απηφ νξίδεη, ην νπνίν εθδίδεηαη απφ ηνλ Δλεξγεηαθφ Δπηζεσξεηή 
Κηηξίσλ θαη απνηππψλεη ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ελφο θηηξίνπ. 

6. «ΗΘ (ζπκπαξαγσγή ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο)»: Η 

ηαπηφρξνλε παξαγσγή ρξήζηκεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο θαη ειεθηξηθήο 
ή/θαη κεραληθήο ελέξγεηαο απφ ηελ ίδηα αξρηθή ελέξγεηα. 

7.  «χζηεκα θιηκαηηζκνχ»: Ο ζπλδπαζκφο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ 
θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ παξνρή κηαο κνξθήο 

επεμεξγαζίαο ηνπ αέξνο, θαηά ηελ νπνία ειέγρεηαη ή κπνξεί λα 
ειαηησζεί ε ζεξκνθξαζία, ελδερνκέλσο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ έιεγρν 

ηνπ αεξηζκνχ, ηεο πγξαζίαο θαη ηεο θαζαξφηεηαο ηνπ αέξα. 

8. «Λέβεηαο»: Ο ζπλδπαζκφο ζψκαηνο ιέβεηα θαη κνλάδαο 
θαπζηήξα πνπ είλαη ζρεδηαζκέλνο γηα λα κεηαβηβάδεη ζην λεξφ ηε 

ζεξκφηεηα πνπ παξάγεηαη απφ ηελ θαχζε. 

9. «Ωθέιηκε νλνκαζηηθή ηζρχο» (εθθξαδφκελε ζε kW): Η κέγηζηε 

ζεξκηθή ηζρχο, ηελ νπνία αλαθέξεη θαη εγγπάηαη ν θαηαζθεπαζηήο, 
σο παξερφκελε θαηά ηε ζπλερή ιεηηνπξγία κε ηαπηφρξνλε ηήξεζε 

ηεο σθέιηκεο απφδνζεο πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. 

10. «Αληιία ζεξκφηεηαο»: Γηάηαμε ή ζπζθεπή, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί 

κεραληθή ελέξγεηα γηα λα κεηαθέξεη ζεξκφηεηα απφ έλα ρψξν 
(«πεγή») ζε ρακειφηεξε ζεξκνθξαζία, πξνο άιιν ρψξν («δεμακελή 

ζεξκφηεηαο») ζε πςειφηεξε ζεξκνθξαζία. 



11. «Νέν θηίξην»: Σν θηίξην γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ νπνίνπ 

ππνβάιιεηαη αίηεζε κε ηα θαηά λφκν δηθαηνινγεηηθά, γηα έθδνζε 
νηθνδνκηθήο άδεηαο ζηελ αξκφδηα πνιενδνκηθή ππεξεζία, κεηά ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο. 

12.  «Ρηδηθή αλαθαίληζε θηηξίνπ»: Η αλαθαίληζε θηηξίνπ ηεο νπνίαο ην 
ζπλνιηθφ θφζηνο πνπ αλαθέξεηαη ζηα δνκηθά ζηνηρεία ή θαη ζηηο 

ελεξγεηαθέο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, φπσο νη 
εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο, παξνρήο ζεξκνχ λεξνχ, θιηκαηηζκνχ, 

εμαεξηζκνχ θαη θσηηζκνχ, ππεξβαίλεη ην 25% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο 
ηνπ θηηξίνπ, κε πεξηιακβαλνκέλεο ηεο αμίαο ηνπ νηθνπέδνπ, ή φηαλ ε 

αλαθαίληζε αθνξά ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 25% ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβιήκαηνο ηνπ θηηξίνπ. 

13. «πλνιηθή επηθάλεηα θηηξίνπ»: Σα ζπλνιηθά ηεηξαγσληθά κέηξα 
ηεο νηθνδνκήο, φπσο απηά πξνζκεηξψληαη ζην ζπληειεζηή δφκεζεο 

θαηά ην Γεληθφ Οηθνδνκηθφ Καλνληζκφ θαη θαηαγξάθνληαη ζην θχιιν 
ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο. 

  

Άπθπο 3  

Κανονιζμόρ ενεπγειακήρ απόδοζηρ ηων κηιπίων 

1. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, 

Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ, ε 
νπνία εθδίδεηαη ππνρξεσηηθψο εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ έλαξμε 

ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, εγθξίλεηαη Καλνληζκφο ελεξγεηαθήο 
απφδνζεο ησλ θηηξίσλ (εθεμήο «Καλνληζκφο»). 

Με ηνλ Καλνληζκφ θαζνξίδεηαη ε κέζνδνο ππνινγηζκνχ ηεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ, νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηελ 

ελεξγεηαθή απφδνζή ηνπο, ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ηεο κειέηεο 
ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ, ηα αξκφδηα γηα ηελ εθπφλεζή 

ηεο πξφζσπα, ε δηαδηθαζία θαη ε ζπρλφηεηα δηελέξγεηαο ελεξγεηαθψλ 
επηζεσξήζεσλ ησλ θηηξίσλ, ησλ ιεβήησλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

ζέξκαλζεο θαη ησλ ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνχ, ν ηχπνο θαη ην 
πεξηερφκελν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ελεξγεηαθήο απφδνζεο πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 6, ε δηαδηθαζία έθδνζήο ηνπ, ν έιεγρνο 
απηήο θαη ηα πξνο ηνχην αξκφδηα φξγαλα, ην χςνο ηεο δαπάλεο 

έθδνζήο ηνπ θαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο, ηπρφλ πξφβιεςε 
θηλήηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή πξφζζεησλ κέηξσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ, θαζψο θαη θάζε άιιν εηδηθφηεξν 
ζέκα ή αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. 

2. Η κέζνδνο ππνινγηζκνχ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ 
πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ: 



α) ηα ζεξκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θηηξίνπ, 

πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αεξνζηεγαλφηεηαο, 

β) ηελ εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο θαη ηξνθνδνζίαο ζεξκνχ λεξνχ, 
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ κνλψζεψλ ηνπο, 

γ) ηελ εγθαηάζηαζε θιηκαηηζκνχ, 

δ) ηνλ εμαεξηζκφ θαη ην θπζηθφ αεξηζκφ, 

ε) ηελ ελζσκαησκέλε εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ θηηξίσλ άιισλ 
ρξήζεσλ, πιελ ηεο θαηνηθίαο, 

ζη) ηε ζέζε θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ θηηξίσλ, 
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εμσηεξηθψλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ, 

δ) ηα παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα, θαηά ην άξζξν 1 παξάγξαθνο 7α 

ηνπ Γ.Ο.Κ., θαη ηελ ειηαθή πξνζηαζία, 

ε) ηηο επηθξαηνχζεο εζσηεξηθέο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επηδησθνκέλσλ. 

3.  Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ 
ζπλεθηηκάηαη, θαηά πεξίπησζε, ε ζεηηθή επίδξαζε: 

α) ησλ ελεξγεηηθψλ ειηαθψλ ζπζηεκάησλ, θαηά ην άξζξν 1 
παξάγξαθνο 7β ηνπ Γ.Ο.Κ., θαη άιισλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο, 

ςχμεο θαη ειεθηξνπαξαγσγήο, πνπ βαζίδνληαη ζε αλαλεψζηκεο πεγέο 
ελέξγεηαο, 

β) ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη κέζσ ΗΘ, 

γ) ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο θαη ςχμεο, ζε θιίκαθα πεξηνρήο ή 
νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ (ηειεζέξκαλζε, ηειεςχμε) θαη 

δ) ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ. 

4. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ θαη 

ηελ εθαξκνγή ησλ επί κέξνπο ξπζκίζεσλ ηνπ Καλνληζκνχ, ηα θηίξηα 

θαηαηάζζνληαη, θαηά θαηεγνξία, ζε: 

α) θαηνηθίεο δηαθφξσλ ηχπσλ, φπσο κνλνθαηνηθίεο, δηακεξίζκαηα θαη 
ζπγθξνηήκαηα απηψλ, 

β) πνιπθαηνηθίεο, 

γ) γξαθεία, 



δ) εθπαηδεπηηθά θηίξηα, 

ε) λνζνθνκεία, 

ζη) μελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα, 

δ) αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, 

ε) θηίξηα ππεξεζηψλ ρνλδξηθνχ θαη ιηαληθνχ εκπνξίνπ, 

ζ) θάζε άιιε θαηεγνξία θηηξίσλ πνπ θαηαλαιψλνπλ ελέξγεηα. 

5. Οη ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ 

αλαζεσξνχληαη ηνπιάρηζηνλ θάζε πεληαεηία θαη αλαπξνζαξκφδνληαη 
θαηά πεξίπησζε, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο ηερληθήο πξνφδνπ ζηνλ 

ηνκέα ησλ θηηξηαθψλ θαηαζθεπψλ. Δηδηθφηεξα, ε κέζνδνο 
ππνινγηζκνχ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ ζχκθσλα κε ηηο 

παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ επαλεμεηάδεηαη θαηά 
ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ηα νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξα 

ησλ δχν (2) εηψλ. 

  

Άπθπο 4  

Νέα κηίπια 

1.  Σα λέα θηίξηα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο 
ελεξγεηαθήο απφδνζεο πνπ νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ. 

2. Γηα ηα λέα θηίξηα ζπλνιηθήο επηθάλεηαο άλσ ησλ ρηιίσλ (1.000) 

η.κ., πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αλέγεξζεο, πξέπεη λα εθπνλείηαη θαη λα 

ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα Πνιενδνκηθή Τπεξεζία κειέηε, πνπ 
ζπλνδεχεη ηε κειέηε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 θαη ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ηελ ηερληθή, πεξηβαιινληηθή θαη νηθνλνκηθή 
ζθνπηκφηεηα εγθαηάζηαζεο ηνπιάρηζηνλ ελφο εθ ησλ ελαιιαθηηθψλ 

ζπζηεκάησλ παξνρήο ελέξγεηαο, φπσο απνθεληξσκέλσλ 
ζπζηεκάησλ παξνρήο ελέξγεηαο πνπ βαζίδνληαη ζε αλαλεψζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο, ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο, 
ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο ή ςχμεο ζε θιίκαθα πεξηνρήο ή νηθνδνκηθνχ 

ηεηξαγψλνπ, θαζψο θαη αληιηψλ ζεξκφηεηαο. 

  

Άπθπο 5  

Τθιζηάμενα κηίπια 



1. ηα θηίξηα ζπλνιηθήο επηθάλεηαο άλσ ησλ ρηιίσλ (1.000) η.κ. πνπ 

πθίζηαληαη ξηδηθή αλαθαίληζε, ε ελεξγεηαθή απφδνζή ηνπο 
αλαβαζκίδεηαη, ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη ηερληθά, ιεηηνπξγηθά θαη 

νηθνλνκηθά εθηθηφ, ψζηε λα πιεξνί ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο 
ελεξγεηαθήο απφδνζεο, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ. Οη 

απαηηήζεηο απηέο ζεζπίδνληαη είηε γηα ην αλαθαηληδφκελν θηίξην σο 
ζχλνιν είηε κφλν γηα ηηο αλαθαηληδφκελεο εγθαηαζηάζεηο ή ηα δνκηθά 

ζηνηρεία απηνχ, εθφζνλ απνηεινχλ κέξνο αλαθαίληζεο πνπ πξέπεη λα 
νινθιεξσζεί εληφο πεξηνξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, κε ζηφρν 

ηε βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ θηηξίνπ. 

2. Με απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο, 

Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ, είλαη δπλαηφλ νη απαηηήζεηο 
ελεξγεηαθήο απφδνζεο λα εθαξκφδνληαη θαη ζηηο ξηδηθέο αλαθαηλίζεηο 

θηηξίσλ, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο θάησ ησλ ρηιίσλ (1.000) η.κ.. 

  

Άπθπο 6  

Πιζηοποιηηικό ενεπγειακήρ απόδοζηρ 

1. Μφιηο νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή λένπ θηηξίνπ ή ε ξηδηθή 

αλαθαίληζε πθηζηάκελνπ θηηξίνπ θαηά ην άξζξν 5, ν ηδηνθηήηεο 
ππνρξενχηαη λα δεηήζεη ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο. Καηά ηελ πψιεζε ή ηε κίζζσζε θηηξίσλ δηαηίζεηαη απφ 

ηνλ ηδηνθηήηε ζηνλ αγνξαζηή ή ηνλ κηζζσηή απηψλ πηζηνπνηεηηθφ 
ελεξγεηαθήο απφδνζεο. Η εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ 

πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ δελ κπνξεί λα απνθιεηζζεί κε ζπκθσλία 
ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ. 

Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, 

Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ, 
θαζνξίδνληαη νη εηδηθφηεξνη φξνη έθδνζεο θαη δηάζεζεο ηνπ αλσηέξσ 

πηζηνπνηεηηθνχ, θαζψο θαη νη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ζε βάξνο ηνπ ππφ-
ρξενπ, ζε πεξίπησζε κε έθδνζεο ή κε δηάζεζήο ηνπ. Με ηελ ίδηα 

απφθαζε θαζνξίδεηαη, ζε πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκνπ, ε 

δηαδηθαζία είζπξαμεο απηνχ, θαζψο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. 

2.  Σν πηζηνπνηεηηθφ ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίνπ εθδίδεηαη απφ 
ηνπο επηζεσξεηέο ηνπ άξζξνπ 9, θαηά ηα νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ, 

θαη ηζρχεη, θαηά αλψηαην φξην, γηα δέθα (10) έηε. Δάλ ζην θηίξην 
γίλεη ξηδηθή αλαθαίληζε ή πξνζζήθε ζε έθηαζε πνπ επεξεάδεη ηελ 

ελεξγεηαθή απφδνζή ηνπ, ε ηζρχο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ελεξγεηαθήο 
απφδνζεο θηηξίνπ ιήγεη θαηά ην ρξφλν νινθιήξσζεο ηεο 

αλαθαίληζεο ή ηεο πξνζζήθεο, πξηλ παξέιζεη ην δηάζηεκα ησλ δέθα 
(10) εηψλ. 



3.  Σν πηζηνπνηεηηθφ ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίνπ πεξηιακβάλεη, 

κεηαμχ άιισλ, ηηκέο αλαθνξάο, φπσο ηζρχνπζεο λνκηθέο απαηηήζεηο 
θαη θξηηήξηα ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο, ψζηε λα επηηξέπεη ζηνπο 

θαηαλαισηέο λα ζπγθξίλνπλ θαη λα αμηνινγνχλ ηελ ελεξγεηαθή 
απφδνζε ηνπ θηηξίνπ. Σν πηζηνπνηεηηθφ ζπλνδεχεηαη απφ ζπζηάζεηο 

γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ζε ζρέζε κε ην θφζηνο 
πνπ κπνξεί απηή λα ζπλεπάγεηαη. 

4. Η ελεξγεηαθή πηζηνπνίεζε νξηδνληίσλ ηδηνθηεζηψλ θαηά ηελ έλλνηα 

ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3741/1929 (ΦΔΚ 4 Α΄) θαη ηδηνθηεζηψλ θαηά 
ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.δ. 1024/1971 (ΦΔΚ 232 Α΄) 

βαζίδεηαη ζε θνηλή πηζηνπνίεζε νιφθιεξνπ ηνπ θηηξίνπ, εθφζνλ 

πξφθεηηαη γηα ζπγθξνηήκαηα κε θνηλφρξεζην ζχζηεκα ζέξκαλζεο. Η 
δαπάλε έθδνζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίνπ 

βαξχλεη, θαηά πεξίπησζε, ηνλ θχξην ή ηνπο ζπγθπξίνπο νιφθιεξνπ 
ηνπ θηηξίνπ, θαηά ην πνζνζηφ ζπγθπξηφηεηαο εθάζηνπ. 

5. ε θηίξηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη απφ δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη 

θνξείο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο απηφο νξίδεηαη θάζε 
θνξά, ηνπνζεηείηαη, ζε επδηάθξηηε ζέζε, πηζηνπνηεηηθφ ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο θηηξίνπ, ηνπ νπνίνπ ε ηζρχο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 
δέθα (10) έηε. ηα θηίξηα απηά κπνξεί λα αλαξηάηαη πίλαθαο, φπνπ 

αλαγξάθνληαη νη ζπληζηψκελεο θαη νη επηθξαηνχζεο εζσηεξηθέο 

ζεξκνθξαζίεο, θαζψο θαη θάζε θιηκαηηθφο παξάγσλ πνπ επεξεάδεη ηηο 
ζεξκνθξαζίεο απηέο. 

  

Άπθπο 7  

Επιθεώπηζη λεβήηων 

1.  Γηα ηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ 
ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, δηελεξγείηαη απφ ηνπο 

ελεξγεηαθνχο επηζεσξεηέο επηζεψξεζε ζηνπο ιέβεηεο θηηξίσλ πνπ 
ζεξκαίλνληαη κε ζπκβαηηθά νξπθηά θαχζηκα, σο εμήο: α) 

ηνπιάρηζηνλ θάζε πέληε (5) έηε, ζηνπο ιέβεηεο κε σθέιηκε νλνκα-

ζηηθή ηζρχ απφ είθνζη (20) έσο θαη εθαηφ (100) kW, β) ηνπιάρηζηνλ 
θάζε δχν (2) έηε, ζηνπο ιέβεηεο κε σθέιηκε νλνκαζηηθή ηζρχ 

αλψηεξε ησλ εθαηφ (100) kW θαη, αλ απηνί ζεξκαίλνληαη κε αέξην 
θαχζηκν, ηνπιάρηζηνλ θάζε ηέζζεξα (4) έηε. Οη επηζεσξεηέο 

ζπληάζζνπλ έθζεζε, ζηελ νπνία αμηνινγείηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα 
ηνπ ιέβεηα θαη δηαηππψλνληαη νδεγίεο θαη ζπζηάζεηο γηα ηε ξχζκηζε, 

ζπληήξεζε, επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζή ηνπ, εθφζνλ ζπληξέρεη 
πεξίπησζε. 

2.  Δγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο κε ιέβεηεο παιαηφηεξνπο ησλ 

δεθαπέληε (15) εηψλ θαη σθέιηκε νλνκαζηηθή ηζρχ αλψηεξε ησλ 



είθνζη (20) kW επηζεσξνχληαη, ζην ζχλνιφ ηνπο, απφ ηνπο 

ελεξγεηαθνχο επηζεσξεηέο κία κφλν θνξά, ζε ρξφλν θαη ζχκθσλα κε 
ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκφ. Οη επηζεσξεηέο 

ζπληάζζνπλ έθζεζε, ζηελ νπνία αμηνινγείηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα 
ηνπ ιέβεηα θαη ησλ δηαζηάζεψλ ηνπ ζε ζρέζε κε ηηο ελεξγεηαθέο 

αλάγθεο ηνπ θηηξίνπ θαη δηαηππψλνληαη νδεγίεο θαη ζπζηάζεηο γηα 
ηπρφλ επηβαιιφκελε αληηθαηάζηαζε ηνπ ιέβεηα, ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο θαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. 

  

Άπθπο 8  

Επιθεώπηζη εγκαηαζηάζεων κλιμαηιζμού 

1.  Γηα ηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ 
ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, δηελεξγείηαη απφ ηνπο 

ελεξγεηαθνχο επηζεσξεηέο επηζεψξεζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο 
θιηκαηηζκνχ θηηξίσλ, κε σθέιηκε νλνκαζηηθή ηζρχ αλψηεξε ησλ 

δψδεθα (12) kW, ηνπιάρηζηνλ θάζε πέληε (5) έηε. 

Οη επηζεσξεηέο ζπληάζζνπλ έθζεζε, ζηελ νπνία αμηνινγνχληαη ε 
απνηειεζκαηηθφηεηα θαη νη δηαζηάζεηο ηεο εγθαηάζηαζεο θιηκαηηζκνχ 

ζε ζρέζε κε ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηνπ θηηξίνπ θαη δηαηππψλνληαη 
θαηάιιειεο νδεγίεο θαη ζπζηάζεηο γηα βειηίσζε ή αληηθαηάζηαζε ηεο 

εγθαηάζηαζεο ηνπ θιηκαηηζκνχ. 

2. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, 

Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ, 
θαζνξίδνληαη νη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζε πεξίπησζε 

κε ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7 θαη 8. 

  

Άπθπο 9 

Επιθεωπηηέρ κηιπίων και επιθεωπηηέρ λεβήηων και 
εγκαηαζηάζεων κλιμαηιζμού 

1.  Η πηζηνπνίεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ θαη ε 
επηζεψξεζε ησλ ιεβήησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνχ 

δηεμάγνληαη απφ εηδηθεπκέλνπο θαη γηα ην ζθνπφ απηφλ 
δηαπηζηεπκέλνπο ελεξγεηαθνχο επηζεσξεηέο. 

2. Με δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη θαηφπηλ πξφηαζεο ησλ Τπνπξγψλ 

Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ, 

εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, 



θαζνξίδνληαη ηα πξνζφληα ησλ επηζεσξεηψλ θηηξίσλ θαη ησλ 

επηζεσξεηψλ ιεβήησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνχ θηηξίσλ, νη 
θαλφλεο θαη νη αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο, ε 

δηαδηθαζία δηαπίζηεπζήο ηνπο θαη ρνξήγεζεο αληίζηνηρεο άδεηαο, νη 
ηδηφηεηεο πνπ είλαη αζπκβίβαζηεο κε ην έξγν ηνπο, ηα δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζηελ εγγξαθή ηνπο ζε αληίζηνηρα κεηξψα, ε ακνηβή ηνπο 
θαη ν ηξφπνο θαζνξηζκνχ ηεο, νη εηο βάξνο ηνπο δηνηθεηηθέο 

θπξψζεηο, ηα φξγαλα πνπ επηβάιινπλ απηέο, νη δηνηθεηηθέο πξν-
ζθπγέο θαηά ησλ θπξψζεσλ, νη πξνζεζκίεο άζθεζήο ηνπο, θαζψο θαη 

θάζε άιιν εηδηθφηεξν ζέκα ή αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. 

Με ην ίδην δηάηαγκα κπνξεί λα πξνβιέπεηαη ε ζπγθξφηεζε επηηξνπήο, 

ε νπνία γλσκνδνηεί γηα ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε ρνξήγεζε ή 
αθαίξεζε άδεηαο ελεξγεηαθνχ επηζεσξεηή θαη εηζεγείηαη πξνο ηνλ 

Τπνπξγφ Αλάπηπμεο θάζε αλαγθαία πξάμε ή ξχζκηζε ζρεηηθή κε ηνπο 
ελεξγεηαθνχο επηζεσξεηέο θαη ην αληηθείκελν ησλ ελεξγεηαθψλ 

επηζεσξήζεσλ. 

3. Απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο ηεξείηαη, 
ζε ειεθηξνληθή κνξθή, Αξρείν Δπηζεσξήζεσο Κηηξίσλ, ζην νπνίν 

θαηαρσξίδνληαη, ζε μερσξηζηέο κεξίδεο: α) ηα πηζηνπνηεηηθά 
ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίσλ, β) νη εθζέζεηο επηζεψξεζεο ιεβήησλ 

θηηξίσλ θαη γ) νη εθζέζεηο επηζεψξεζεο εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνχ 

θηηξίσλ. 

Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο, 
Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ, ε νπνία εθδίδεηαη εληφο έμη (6) 

κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, ξπζκίδνληαη ε 
δηαδηθαζία ησλ θαηαρσξίζεσλ ζηηο κεξίδεο ηνπ Αξρείνπ, δεηήκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ ελεκέξσζε, ηε δηαγξαθή θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ 
θαηαρσξίζεσλ απηψλ, ν ηξφπνο ηεο δηαρείξηζεο θαη ηεο αμηνπνίεζεο 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Αξρείνπ, φπσο επίζεο ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο 
αλσηέξσ Γηεχζπλζεο κε ηηο αξκφδηεο πνιενδνκηθέο θαη άιιεο 

ππεξεζίεο ή αξρέο ζε ζέκαηα εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ, θαζψο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. 

  

Άπθπο 10  

Θέμαηα οικοδομικών αδειών 

1. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Καλνληζκνχ, θάζε νηθνδνκηθή άδεηα 

αλέγεξζεο λένπ ή ξηδηθήο αλαθαίληζεο πθηζηάκελνπ θηηξίνπ, θαηά 
ηελ έλλνηα ηνπ παξφληνο λφκνπ, ρνξεγείηαη κφλν κεηά ηελ ππνβνιή 

ζηελ αξκφδηα Πνιενδνκηθή Τπεξεζία θαη ηεο νξηδφκελεο ζηελ 
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 3 κειέηεο γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε 

ηνπ θηηξίνπ. Η κειέηε απηή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο 



ειάρηζηεο απαηηήζεηο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ. 

2. Ο έιεγρνο, ε έγθξηζε θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο 
ελεξγεηαθήο κειέηεο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα γηα ηελ 

έθδνζε νηθνδνκηθψλ αδεηψλ. 

  

Άπθπο 11  

Εξαιπέζειρ 

ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ δελ εκπίπηνπλ νη 
παξαθάησ θαηεγνξίεο θηηξίσλ: 

α) Κηίξηα θαη κλεκεία πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ην λφκν σο κέξνο 

ζπγθεθξηκέλνπ πεξηβάιινληνο ή ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο αξρηηεθηνληθήο 
ή ηζηνξηθήο αμίαο ηνπο, εθφζνλ ε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ παξφληνο λφκνπ ζα αιινίσλε, θαηά ηξφπν κε απνδεθηφ, ην 
ραξαθηήξα ή ηελ εκθάληζή ηνπο. 

β) Κηίξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο ρψξνη ιαηξείαο ή ζξεζθεπηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ. 

γ) Με κφληκα θηίξηα πνπ, κε βάζε ην ζρεδηαζκφ ηνπο, ε δηάξθεηα ηεο 

ρξήζεο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα δχν (2) έηε, βηνκεραληθέο 
εγθαηαζηάζεηο, εξγαζηήξηα, θηίξηα αγξνηηθψλ ρξήζεσλ - πιελ 

θαηνηθηψλ - κε ρακειέο ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο, θαη φκνηα θηίξηα ηα 

νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνκέα θαιππηφκελν απφ ζρεηηθή εζληθή 
ζπκθσλία πνπ αθνξά ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θηηξίσλ. 

δ) Τθηζηάκελα θηίξηα θαηνηθηψλ ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα ρξήζε πνπ 

δελ ππεξβαίλεη ηνπο ηέζζεξηο (4) κήλεο θάζε έηνο. 

ε) Απηνηειή θηίξηα, κε ζπλνιηθή επηθάλεηα θάησ ησλ πελήληα (50) 

η.κ.. 

  

Άπθπο 12  

Ενημέπωζη 

Με απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο, 

Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ, ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα 
γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ρξεζηψλ θαη ηδηνθηεηψλ ησλ θηηξίσλ, 



ζρεηηθά κε ηηο δηάθνξεο κεζφδνπο θαη πξαθηηθέο πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ. 

  

Άπθπο 13  

Μεηαβαηικέρ και λοιπέρ διαηάξειρ 

1. Μέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ άξζξνπ 3 

εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο 
ηεο 1.6./4.7.1979 (ΦΔΚ 362 Γ΄) θαη ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο 

απφθαζεο 21475/4707/ 30.07.1998 (ΦΔΚ 880 Β΄). 

2. ην π.δ. ηεο 8/13.7.1993 (ΦΔΚ 795 Γ΄), φπνπ αλαθέξεηαη ν φξνο 

«κειέηε ζεξκνκφλσζεο», αληηθαζίζηαηαη κε ηνλ φξν «κειέηε 
ελεξγεηαθήο απφδνζεο». 

3.  α) Μεηά ηελ παξάγξαθν 14 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3428/2005 

(ΦΔΚ 313 Α΄), φπσο ηζρχεη, πξνζηίζεληαη παξάγξαθνη 15 θαη 16 σο 
εμήο: 

«15. ηνλ ΓΔΦΑ Α.Δ. γηα ηα έξγα ηνπ πξνγξάκκαηνο αλάπηπμεο 
ηνπ Δ..Φ.Α. θαη ζηελ ΓΔΠΑ Α.Δ. γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ δεκφζηαο 

σθέιεηαο, κπνξνχλ λα θαηαβάιινληαη επηρνξεγήζεηο απφ εζληθνχο 
θαη θνηλνηηθνχο πφξνπο κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ 

Δπελδχζεσλ. 

Με θνηλέο απνθάζεηο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη 

Αλάπηπμεο θαζνξίδνληαη ηα έξγα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη γηα θαζεκία 
εηαηξεία, ην ζπλνιηθφ θφζηνο απηψλ θαη ην χςνο ηεο ζρεηηθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο, ν ηξφπνο θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα 
ηελ θαηαβνιή ηεο, νη ππνρξεψζεηο θάζε εηαηξείαο, θαζψο θαη θάζε 

άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο 
παξαγξάθνπ. 

16. Ο ΓΔΦΑ Α.Δ., κε ηελ επηθχιαμε ησλ ζρεηηθψλ ξπζκίζεσλ ηεο 

θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο, εμαηξείηαη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ εθάζηνηε 
ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ζπκβάζεσλ 

δεκφζησλ έξγσλ, δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ, δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, 

εθπφλεζεο κειεηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηαηάμεσλ πνπ θα-
ζνξίδνπλ ηα θαηψηαηα φξηα ακνηβψλ γηα κειέηεο έξγσλ. Γηαθεξχμεηο, 

αλαζέζεηο θαη εθηέιεζε έξγσλ, πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ θαη κειεηψλ 
ηνπ ΓΔΦΑ Α.Δ. δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο Kαλνληζκνχο πνπ 

απνθαζίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ ηνπ πκβνχιην, εγθξίλνληαη απφ 
ηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο θαη δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο.» 



β) ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3428/2005, 

φπσο ηζρχεη, πξνζηίζεηαη εδάθην, σο εμήο: 

«Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΓΔΦΑ Α.Δ. 
πξνζαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκψλ απηψλ ζηελ εηαηξηθή 

νξγάλσζε θαη ζην ζθνπφ ηνπ ΓΔΦΑ Α.Δ., ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 
απαηηείηαη.» 

4. ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3438/2006 (ΦΔΚ 33/Α΄) 
πξνζηίζεηαη δεχηεξν εδάθην σο εμήο: 

«Γηα ηα ζέκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ ζην .Δ.Δ.. 

εθαξκφδεηαη αλαιφγσο ε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 14 ηνπ άξζξνπ 7 
ηνπ λ. 3428/2005, φπσο ηζρχεη.» 

5. Μεηά ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 
π.δ. 420/1987 (ΦΔΚ 187/Α΄), φπσο ηζρχεη, πξνζηίζεηαη εδάθην σο 

εμήο: 

«Η απφθαζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ ηδηνθηεηψλ δελ είλαη αλαγθαία, 
αλεμαξηήησο αληίζεηεο πξφβιεςεο ζηνλ θαλνληζκφ ζρέζεσλ ησλ 

ζπληδηνθηεηψλ ηεο νηθνδνκήο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ηνπνζέηεζε 
αλεμάξηεηεο κφληκεο εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο κε ρξήζε θπζηθνχ 

αεξίνπ δηελεξγείηαη απφ θχξηεο κεκνλσκέλεο ηδηνθηεζίεο ζε 
πθηζηάκελεο νηθνδνκέο, νη νπνίεο δελ έρνπλ εγθαηάζηαζε θεληξηθήο 

ζέξκαλζεο.» 

  

Άπθπο 14 

1. Οη παξάγξαθνη 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 971/1979 
(ΦΔΚ 223/Α΄), φπσο ηζρχνπλ κεηά ηελ ηξνπν-πνίεζή ηνπο απφ ηελ 

παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 3204/2003 (ΦΔΚ 296/Α΄) 
αληηθαζίζηαληαη σο εμήο: 

«1. Σα θαηαζηήκαηα νπηηθψλ εηδψλ ηδξχνληαη απφ: 

Α) Φπζηθά πξφζσπα. Β) Δηαηξείεο κε νπνηαδήπνηε λνκηθή κνξθή. Η 
θαηνρή άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο νπηηθνχ δελ είλαη 

πξνυπφζεζε γηα ηελ ίδξπζε θαηαζηήκαηνο νπηηθψλ. 

Πξνυπφζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο νπηηθψλ εηδψλ είλαη ν 
νξηζκφο πγεηνλνκηθά ππεπζχλνπ αδεηνχρνπ νπηηθνχ, εξγαδφκελνπ 

απνθιεηζηηθά ζην θαηάζηεκα. 

Τγεηνλνκηθά ππεχζπλνο θαηαζηήκαηνο νπηηθψλ εηδψλ δχλαηαη λα 

είλαη θαη ν ηδηνθηήηεο ή εηαίξνο ηεο ηδξχηξηαο εηαηξείαο ηνπ 



θαηαζηήκαηνο, εθφζνλ είλαη αδεηνχρνο νπηηθφο θαη εξγάδεηαη ζε 

απηφ. 

Σα θπζηθά πξφζσπα θαη νη εηαηξείεο επηηξέπεηαη λα ηδξχνπλ θαη λα 
ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο θαηαζηήκαηα νπηηθψλ εηδψλ, 

ιακβάλνληαο γηα θάζε θα- 

ηάζηεκα μερσξηζηή άδεηα, κε δηαθνξεηηθφ πγεηνλνκηθά ππεχζπλν 

νπηηθφ. 

2.  Η άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο νπηηθψλ εηδψλ 
ρνξεγείηαη απφ ηελ νηθεία Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε θαηφπηλ 

αηηήζεσο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. ε πεξίπησζε εηαηξείαο ηελ αίηεζε 
ππνβάιιεη ν λφκηκνο 

εθπξφζσπφο ηεο. Η αίηεζε πξέπεη, εθηφο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 
ελδηαθεξνκέλνπ ή ηεο εηαηξείαο, λα αλαθέξεη θαη ηελ αθξηβή 

δηεχζπλζε ηνπ νηθήκαηνο, φπνπ ζα εγθαηαζηαζεί ην θαηάζηεκα 
νπηηθψλ εηδψλ. 

3. Μαδί κε ηελ αίηεζε ππνβάιιεηαη: 

Α) Δπίζεκν ζρεδηάγξακκα ηνπ νηθήκαηνο. 

Β) Καηάινγνο ησλ κεραλεκάησλ, εξγαιείσλ θαη νξγάλσλ. 

Γ) Καηαζηαηηθφ, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηελ άδεηα αηηείηαη 
εηαηξεία. 

Γ) Γήισζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πγεηνλνκηθά ππεχζπλνπ αδεηνχρνπ 
νπηηθνχ, κε επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ πηπρίνπ ηεο ζρνιήο 

νπηηθψλ ή ηίηιν πξνζσπηθήο ηθαλφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 
δηαηάμεηο. 

4. Μέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ππνβνιήο 

ηεο αίηεζεο θαη ησλ ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε αξκφδηα Δπηηξνπή 

ειέγρνπ θαηαζηεκάησλ νπηηθψλ εηδψλ, ειέγρεη ην νίθεκα ζην νπνίν 
πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζεη ην θαηάζηεκα νπηηθψλ εηδψλ, θαζψο θαη 

ηελ χπαξμε ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ζπληάζζεη ζρεηηθή έθζεζε 
ειέγρνπ. 

5. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηνλ έιεγρν δηαπηζησζνχλ ειιείςεηο, απηέο 

γλσζηνπνηνχληαη εγγξάθσο ζηνλ ελδηαθεξφκελν ή ζηελ εηαηξεία. 
Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ ειιείςεσλ απηψλ γίλεηαη επαλέιεγρνο θαη 

εθφζνλ δηαπηζησζεί ζπκκφξθσζε πξνο ηηο παξαηεξήζεηο ηεο 
έθζεζεο ειέγρνπ, ρνξεγείηαη ε άδεηα. 



6. Η άδεηα ιεηηνπξγίαο ρνξεγείηαη κέζα ζε πξνζεζκία ελφο (1) κήλα 

απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ θαη εθδίδεηαη ζην φλνκα ηνπ ηδηνθηήηε 
- θπζηθνχ πξνζψπνπ, ή ηεο εηαηξείαο, κε αλαγξαθή ηνπ νλφκαηνο 

ηνπ πγεηνλνκηθά ππεπζχλνπ αδεηνχρνπ νπηηθνχ. 

7. Η άδεηα ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο νπηηθψλ εηδψλ ρνξεγείηαη γηα 
ζπγθεθξηκέλν νίθεκα. ε πεξίπησζε κεηαζηέγαζεο ε άδεηα 

ιεηηνπξγίαο παχεη απηνδίθαηα λα ηζρχεη θαη ζα πξέπεη λα δεηεζεί λέα 
άδεηα ιεηηνπξγίαο γηα ην νίθεκα ζην νπνίν ζα κεηαθεξζεί ην 

θαηάζηεκα.» 

2. Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 

971/1979 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«Σα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ηνπ εληαίνπ επαγγέικαηνο ηνπ 
νπηηθνχνπηνκέηξε ζα θαζνξηζηνχλ κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο.» 

3.  Αλαηίζεηαη ζηελ Παλειιήληα Έλσζε Οπηηθψλ θαη Οπηνκεηξψλ ε 

ζχληαμε θαη ελεκέξσζε κεηξψνπ νπηηθψλ θαηαζηεκάησλ ζχκθσλα 
κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν 21 παξάγξαθνο 3 

ππνπαξάγξαθνο 8 ηνπ λ. 3204/2003, φπσο απηφ ηζρχεη, θαζψο θαη ε 
ζχληαμε θαη ελεκέξσζε κεηξψνπ αδεηψλ αζθήζεσο επαγγέικαηνο 

νπηηθνχνπηνκέηξε. Σα ελ ιφγσ κεηξψα, θαζψο θαη ε εηήζηα 
επηθαηξνπνίεζή ηνπο, ηίζεληαη ζε ηζρχ κεηά ηελ έγθξηζή ηνπο απφ ηνλ 

Τπνπξγφ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ηε δεκνζίεπζή ηνπο 
ζην Φχιιν Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο. 

4. Απαηηείηαη ε θπζηθή παξνπζία Τγεηνλνκηθνχ Τπεπζχλνπ αδεηνχρνπ 
νπηηθνχ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο 

νπηηθψλ. ε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ, ζα πξνβιέπεηαη ε 
αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ άιιν Τγεηνλνκηθφ Τπεχζπλν αδεηνχρν νπηηθφ, 

ν νπνίνο ζα έρεη δεισζεί ζηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο 
νπηηθψλ. 

5. Η παξ.1 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 3204/2003 αληηθαζίζηαηαη σο 

εμήο: 

«Η δηάζεζε νκκαηνυαιιίσλ δηνξζσηηθψλ ησλ δηαζιαζηηθψλ 

αλσκαιηψλ ησλ νθζαικψλ (πιελ ησλ ηππνπνηεκέλσλ 
νκκαηνυαιιίσλ πξεζβπσπίαο, ηα νπνία κπνξνχλ λα πσινχληαη θαη 

απφ ηα θαξκαθεία), θαθψλ επαθήο, πγξψλ θαθψλ επαθήο θαη 
γεληθά φισλ ησλ ζπλαθψλ πξνο ηελ φξαζε εηδψλ, γίλεηαη 

απνθιεηζηηθά απφ ηα θαηαζηήκαηα νπηηθψλ εηδψλ, ηα νπνία ηδξχνληαη 
θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, 

φπσο απηφο ηζρχεη.» 

  



Άπθπο 15 

1. Η δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 3428/2005 

(ΦΔΚ 313/Α΄) θαηαξγείηαη. 

2.  ε νξηζηηθά ζπκβφιαηα κεηαβίβαζεο αθηλήησλ κε επαρζή αηηία ή 
αηηία δσξεάο ή γνληθήο παξνρήο, ηα νπνία ζπληάζζνληαη απφ ηελ 8ε 

Απξηιίνπ 2008 κέρξη θαη ηελ 6ε Ινπλίνπ 2008, γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ηνπ νηθείνπ θφξνπ, ηνπ θφξνπ απηνκάηνπ ππεξηηκήκαηνο θαη ηνπ 
ηέινπο ζπλαιιαγήο ζεσξείηαη φηη ε κεηαβίβαζε έρεη ζπληειεζηεί 

θαηά ηελ 7ε Απξηιίνπ 2008, εθφζνλ νη ζρεηηθέο δειψζεηο 
ππνβιήζεθαλ κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία απηή θαη αθνξνχλ αθίλεηα 

ησλ νπνίσλ ε αληηθεηκεληθή αμία αλαπξνζαξκφζζεθε απφ ηελ 8ε 
Απξηιίνπ 2008. 

  

Άπθπο 16 

1.α. ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3066/2002 (ΦΔΚ 
252/Α΄) πξνζηίζεηαη ζηνηρείν γ΄ σο εμήο: «γ) κε ηελ παξνρή άιισλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ, φπσο επηδφηεζε θφζηνπο δαλεηζκνχ, κεηά 
απφ ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο.» 

β. ην άξζξν 4 ηνπ λ. 3066/2002 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 3 σο 
εμήο: 

«3. Σν Σακείν Δγγπνδνζίαο Μηθξψλ θαη Πνιχ Μηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ 

δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη έσο ηελ 31.12.2008 πνζνζηφ ηνπ 
κεηνρηθνχ ηνπ θεθαιαίνπ, φρη αλψηεξν ηνπ 15%, ή θαη’ αλψηαην 

φξην ηξηάληα έμη εθαηνκκχξηα (36.000.000) επξψ, γηα ηελ επηδφηεζε 
ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ 

κηζζψζεσλ επελδπηηθνχ ραξαθηήξα ησλ επηρεηξήζεσλ, ππέξ ησλ 

νπνίσλ εγγπάηαη ην Σακείν, χζηεξα απφ ζρεηηθή απφθαζε ηεο 
Γεληθήο πλέιεπζεο απηνχ θαη ζχκθσλε γλψκε ηεο Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο. Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σακείνπ ζα 
δηελεξγεζεί ε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά ην πνζφ πνπ 

πξαγκαηηθά ζα έρεη δαπαλεζεί γηα ηελ επηδφηεζε ηνπ θφζηνπο 
δαλεηζκνχ έσο ηελ 31.12.2008.» 

γ. Η παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3066/2002 ηξνπνπνηείηαη 

σο εμήο: 

«3. Δπί έμη (6) έηε απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ γηα 

ηε ζηειέρσζε ηνπ Σακείνπ κε θάζε θχζεσο πξνζσπηθφ 
εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 

2919/2001 (ΦΔΚ 128/Α΄).» 



δ. Σν β΄ εδάθην ηνπ ζηνηρείνπ β΄ ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3066/2002 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

«Η εγγχεζε θπκαίλεηαη ζε πνζνζηφ απφ 40% έσο 80% επί ηνπ 
ππνθεηκέλνπ δαλείνπ, εθφζνλ ην θαιππηφκελν απφ ηελ εγγχεζε 

κέξνο ηνπ ππνθεηκέλνπ δαλείνπ πνπ παξέρεηαη κε βάζε ην νηθείν 
θαζεζηψο δελ ππεξβαίλεη ην ελάκηζη εθαηνκκχξην (1.500.000) επξψ 

αλά επηρείξεζε.» 

2.α. Σν εδάθην α΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 

3190/1955 (ΦΔΚ 91/Α΄) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«To θεθάιαην ηεο εηαηξίαο δελ δχλαηαη λα είλαη θαηψηεξν ησλ 
ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (4.500) επξψ, νινζρεξψο 

θαηαβεβιεκέλν θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο εηαηξηθήο ζχκβαζεο.» 

β. Σν εδάθην γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3190/1995 

θαηαξγείηαη. 

γ. ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.3190/1955 πξνζηίζεληαη 
εδάθηα σο εμήο: 

«Η βεβαίσζε ηνπ Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ, ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ν 
αξηζκφο θαη ε εκεξνκελία ηνπ Φχιινπ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο 

Κπβεξλήζεσο, ζην νπνίν δεκνζηεχεηαη ε πεξίιεςε ηεο εηαηξηθήο 
ζχκβαζεο, καδί κε ην αληίγξαθν ηεο εηαηξηθήο ζχκβαζεο λνκίκσο 

επηθπξσκέλν απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν, πξνζθνκίδνληαη απφ θάζε 
εηαίξν ή δηαρεηξηζηή ελψπηνλ ησλ αξκφδησλ αξρψλ θαη παληφο ηξίηνπ 

ζπλαιιαζζνκέλνπ κε απηνχο γηα θάζε λφκηκε ρξήζε πξνο απφδεημε 
ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. 

Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ ην αξγφηεξν απφ ηελ 

εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο πεξίιεςεο ηεο εηαηξηθήο ζχκβαζεο, ην 

Δζληθφ Σππνγξαθείν αλαξηά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πεξίιεςε ηεο 
εηαηξηθήο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηε ζρεηηθή βεβαίσζε κε ηνλ αξηζκφ 

θαη ηελ εκεξνκελία ηνπ Φχιινπ Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο ζην 
νπνίν απηή δεκνζηεχεηαη.» 

3. Η πεξίπησζε ηα΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 

3428/2005 (ΦΔΚ 313/Α΄) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«ηα) Γλσκνδνηεί ζηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο γηα θάζε δήηεκα πνπ 

αθνξά ζηε δηαρείξηζε θαη ηελ θαηαλνκή ηεο δπλακηθφηεηαο ησλ 
δηαζπλδέζεσλ κε θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηνπ 

Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) θαη ηεο Δλεξγεηαθήο 
Κνηλφηεηαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ θξαηψλ 

απηψλ, θαη ηδίσο ηνπο φξνπο πξφζβαζεο ζηε δηαζχλδεζε, ζπκπεξη-
ιακβαλφκελσλ ησλ ζρεηηθψλ ηηκνινγίσλ θαη ηεο κεζνδνινγίαο 



ππνινγηζκνχ απηψλ, ην κεραληζκφ θαηαλνκήο ηεο δπλακηθφηεηαο, ηε 

δηαρείξηζε ηεο ζπκθφξεζεο θαη ηε δηαδηθαζία εμσδηθαζηηθήο 
επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ πνπ αλαθχνληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ 

αλσηέξσ, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. Δπηπξφζζεηα, 
παξαθνινπζεί θαη επνπηεχεη ηε δηαρείξηζε ηνπ δπλακηθνχ ηεο 

δηαζχλδεζεο θαη ζπλεξγάδεηαη, γηα ην ζθνπφ απηφλ, κε ηηο αξκφδηεο 
αξρέο ησλ αλσηέξσ θξαηψλ.» 

  

Άπθπο 17  

Έναπξη ιζχύορ 

Η ηζρχο ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζε επί κέξνπο 
δηαηάμεηο ηνπ. 

Παξαγγέιινκε ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο θαη ηελ εθηέιεζή ηνπ σο λφκνπ ηνπ Κξάηνπο. 

  

Αζήλα, 19 Μαΐνπ 2008 

  

Θεσξήζεθε θαη ηέζεθε ε Μεγάιε θξαγίδα ηνπ Κξάηνπο.  

  

  

Αζήλα, 19 Μαΐνπ 2008 

  

 


