
 

 

Δικαιολογητικά για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) 

Για ακίνητα με ημερομηνία έκδοσης οικοδομικής άδειας πριν την 1/10/1979 

 

• Αντίγραφο/Φωτογραφία τίτλου ιδιοκτησίας (συμβόλαιο) ή Ε9 

• Αντίγραφο/Φωτογραφία πίνακα συντήρησης λέβητα/καυστήρα ή πρόσβαση 

στο λεβητοστάσιο την ημέρα της επιθεώρησης 

• Αντίγραφο/Φωτογραφία σχεδίου/ων κάτοψης/εων χώρων ακινήτου (εφόσον 

είναι διαθέσιμο/α) 

• Αντίγραφο/Φωτογραφία νομιμοποιητικών εγγράφων τακτοποίησης 

αυθαίρετων χώρων (εφόσον υπήρχαν αυθαιρεσίες και έχουν τακτοποιηθεί) 

• Αντίγραφο/Φωτογραφία παλαιότερου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης 

(ΠΕΑ) (εφόσον έχει εκδοθεί ξανά) 

• Αντίγραφο/Φωτογραφία δήλωσης και κωδικός αριθμός ιδιοκτησίας ή Κωδικός 

Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) (εφόσον έχει γίνει και είναι 

διαθέσιμη/ος) 

• Αντίγραφο/Φωτογραφία σχεδίου τοπογραφικού διαγράμματος (προαιρετικό) 

• Αντίγραφο/Φωτογραφία λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας (προαιρετικό) 

 

 

 

 



 

 

 Για ακίνητα με ημερομηνία έκδοσης οικοδομικής άδειας 

από την 1/10/1979 έως και τις 13/3/1983 

 

 

• Αντίγραφο/Φωτογραφία τίτλου ιδιοκτησίας (συμβόλαιο) ή Ε9 

• Αντίγραφο/Φωτογραφία πίνακα συντήρησης λέβητα/καυστήρα ή πρόσβαση 

στο λεβητοστάσιο την ημέρα της επιθεώρησης 

• Αντίγραφο/Φωτογραφία σχεδίου/ων κάτοψης/εων χώρων ακινήτου (εφόσον 

είναι διαθέσιμο/α) 

• Αντίγραφο/Φωτογραφία νομιμοποιητικών εγγράφων τακτοποίησης 

αυθαίρετων χώρων (εφόσον υπήρχαν αυθαιρεσίες και έχουν τακτοποιηθεί) 

• Αντίγραφο/Φωτογραφία παλαιότερου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης 

(ΠΕΑ) (εφόσον έχει εκδοθεί ξανά) 

• Αντίγραφο/Φωτογραφία δήλωσης και κωδικός αριθμός ιδιοκτησίας ή Κωδικός 

Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) (εφόσον έχει γίνει και είναι 

διαθέσιμη/ος) 

• Αντίγραφο/Φωτογραφία σχεδίου τοπογραφικού διαγράμματος (προαιρετικό) 

• Αντίγραφο/Φωτογραφία λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας (προαιρετικό) 

 

 

 



 

 

Για ακίνητα με ημερομηνία έκδοσης οικοδομικής άδειας από τις 14/3/1983 

έως και τις 30/9/2010 

 

• Αντίγραφο/Φωτογραφία τίτλου ιδιοκτησίας (συμβόλαιο) ή Ε9 

• Αντίγραφο/Φωτογραφία οικοδομικής άδειας (αριθμός άδειας, χρονολογία 

έκδοσης, αρχή έκδοσης) 

• Αντίγραφο/Φωτογραφία πίνακα συντήρησης λέβητα/καυστήρα ή πρόσβαση 

στο λεβητοστάσιο την ημέρα της επιθεώρησης 

• Αντίγραφο/Φωτογραφία σχεδίου/ων κάτοψης/εων χώρων ακινήτου (εφόσον 

είναι διαθέσιμο/α) 

• Αντίγραφο/Φωτογραφία νομιμοποιητικών εγγράφων τακτοποίησης 

αυθαίρετων χώρων (εφόσον υπήρχαν αυθαιρεσίες και έχουν τακτοποιηθεί) 

• Αντίγραφο/Φωτογραφία παλαιότερου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης 

(ΠΕΑ) (εφόσον έχει εκδοθεί ξανά) 

• Αντίγραφο/Φωτογραφία δήλωσης και κωδικός αριθμός ιδιοκτησίας ή Κωδικός 

Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) (εφόσον έχει γίνει και είναι 

διαθέσιμη/ος) 

• Αντίγραφο/Φωτογραφία μελέτης θερμομόνωσης (εφόσον είναι διαθέσιμη) 

• Αντίγραφο/Φωτογραφία σχεδίου τοπογραφικού διαγράμματος (προαιρετικό) 

• Αντίγραφο/Φωτογραφία λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας (προαιρετικό) 

 

 



 

  

Για ακίνητα με ημερομηνία έκδοσης οικοδομικής άδειας από την 1/10/2010 και μετά 

 

• Αντίγραφο/Φωτογραφία τίτλου ιδιοκτησίας (συμβόλαιο) ή Ε9 

• Αντίγραφο/Φωτογραφία οικοδομικής άδειας (αριθμός άδειας, χρονολογία 

έκδοσης, αρχή έκδοσης) 

• Αντίγραφο/Φωτογραφία πίνακα συντήρησης λέβητα/καυστήρα ή πρόσβαση 

στο λεβητοστάσιο την ημέρα της επιθεώρησης 

• Αντίγραφο/Φωτογραφία σχεδίου/ων κάτοψης/εων χώρων ακινήτου (εφόσον 

είναι διαθέσιμο/α) 

• Αντίγραφο/Φωτογραφία νομιμοποιητικών εγγράφων τακτοποίησης 

αυθαίρετων χώρων (εφόσον υπήρχαν αυθαιρεσίες και έχουν τακτοποιηθεί) 

• Αντίγραφο/Φωτογραφία παλαιότερου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης 

(ΠΕΑ) (εφόσον έχει εκδοθεί ξανά) 

• Αντίγραφο/Φωτογραφία δήλωσης και κωδικός αριθμός ιδιοκτησίας ή Κωδικός 

Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) (εφόσον έχει γίνει και είναι 

διαθέσιμη/ος) 

• Αντίγραφο/Φωτογραφία ενεργειακής μελέτης κατά ΚΕΝΑΚ (εφόσον είναι 

διαθέσιμη) 

• Αντίγραφο/Φωτογραφία σχεδίου τοπογραφικού διαγράμματος (προαιρετικό) 

• Αντίγραφο/Φωτογραφία λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας (προαιρετικό) 

 


