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Ονοματεπώνυμο Ειδικευμένου 

Εμπειρογνώμονα 
 ΒΗΜΑ 6.1 

ΑΙΤΗΣΗΣ 
Αριθμός Μητρώου ΕΕ ΑΒΧΧ -  

Ημερομηνία Επίσκεψης στην 

Κατοικία (μετά τις 26/1/21) 
 

ΒΗΜΑ 6.3 

ΑΙΤΗΣΗΣ 

  

Ονοματεπώνυμο Αιτητή  

Διεύθυνση Κατοικίας / 

Πολυκατοικίας 

(Οδός/Αριθμός/ΤΚ/Δήμος-

Κοινότητα/Επαρχία) 

 

Δια της παρούσας δήλωσης, βεβαιώνω υπεύθυνα ότι το υφιστάμενο ΠΕΑ που έχει εκδοθεί 

από εμένα και φέρει τον αριθμό που αναφέρεται στον πίνακα στης σελίδας 2, 

αντικατοπτρίζει την κατάσταση της κατοικίας / πολυκατοικίας όπως ήταν κατά την 

ημερομηνία επίσκεψης μου σε αυτή, που πραγματοποιήθηκε μετά τις 26 Ιανουαρίου 2021.  

Για την έκδοση του ΠΕΑ τηρήθηκαν όλες οι πρόνοιες της Νομοθεσίας περί Ενεργειακής 

Απόδοσης Κτιρίων. 

Κατά την επιτόπια μου επίσκεψη έχω λάβει λεπτομερείς φωτογραφίες της κατοικίας, τις 

οποίες διατηρώ στο αρχείο μου και είναι διαθέσιμες σε περίπτωση που ζητηθούν στα κατά 

την αξιολόγηση της αίτησης που θα υποβληθεί στα πλαίσια του Σχεδίου «Εξοικονομώ – 

Αναβαθμίζω στις Κατοικίες». 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλες οι πληροφορίες που έχω περιλάβει στην παρούσα δήλωση 

είναι αληθείς και γνωρίζω ότι τυχόν ψευδής δήλωση δυνατόν να οδηγήσει σε λήψη μέτρων 

εναντίον μου.    

Το προτεινόμενο ΠΕΑ ετοιμάστηκε με βάση τις επενδύσεις που έχει αποφασίσει να 

πραγματοποιήσει στο υποστατικό του ο αιτητής. 

Γνωρίζω ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας διατηρεί το δικαίωμα να 

ζητήσει οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες ή στοιχεία και να διενεργεί επί τόπου 

ελέγχους και μετρήσεις καταγραφής όλων των σχετικών παραμέτρων για τους σκοπούς του 

Σχεδίου, εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο, προς επιβεβαίωση των όσων καταγράφονται στο 

παρόν έντυπο ή στα ΠΕΑ που έχω ετοιμάσει για την κατοικία που αφορούν. 
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Πίνακας Καταγραφής Πληροφοριών  

(αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Υπεύθυνης δήλωσης του Ειδικευμένου Εμπειρογνώμονα) 

Αριθμός Υφιστάμενου ΠΕΑ   

ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ 

ΒΗΜΑ 6.3 ΤΗΣ 

ΑΙΤΗΣΗΣ 

«Υφιστάμενη 

Κατάσταση 

Κατοικίας πριν 

την 

αναβάθμιση» 

 

 

Κατηγορία Υφιστάμενου ΠΕΑ Γ / Δ / Ε / Ζ / Η 

Κατανάλωση βάση του Υφιστάμενου ΠΕΑ Κατοικίας 

(ένδειξη κάτω από κατηγορία κατάταξης) KWh/m2/yr 
 

Κατανάλωση από ΑΠΕ με βάση το Υφιστάμενο ΠΕΑ της 

Κατοικίας (ένδειξη στην σημείωση του ΠΕΑ) KWh/m2/yr 
 

Ωφέλιμο Εμβαδό, βάση του υφιστάμενου ΠΕΑ  m2  

Είδος συστήματος θέρμανσης υφιστάμενης κατοικίας  

Είδος συστήματος ψύξης υφιστάμενης κατοικίας  

Αριθμός υφιστάμενων κλιματιστικών πριν την αναβάθμιση  

Εγκατεστημένη Ισχύς (KW) Φωτοβολταϊκών πριν την 

αναβάθμιση 
 

Τετραγωνικά μέτρα ηλιακών συλλεκτών θέρμανσης νερού 

χρήσης υφιστάμενης κατοικίας 
 

Τελική Κατανάλωση ενέργειας υφιστάμενης κατοικίας, 

(θέρμανση, Ψύξη, Δευτερεύουσα Ενέργεια, Φωτισμός, ΖΝΧ) 

όπως υπολογίζεται από την ΜΕΑΚ (KWh/yr) 

 

Κατηγορία Προτεινόμενου ΠΕΑ  
ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ 

ΒΗΜΑ 6.4 ΤΗΣ 

ΑΙΤΗΣΗΣ 

«Προτεινόμενη 

Κατάσταση 

Κατοικίας μετά 

την 

αναβάθμιση» 

Κατανάλωση βάση του Προτεινόμενου ΠΕΑ της Κατοικίας 

(ένδειξη κάτω από κατηγορία κατάταξης) KWh/m2/yr 
 

Κατανάλωση από ΑΠΕ με βάση το Προτεινόμενο ΠΕΑ της 

Κατοικίας (ένδειξη στην σημείωση του ΠΕΑ) KWh/m2/yr 
 

Τελική Κατανάλωση ενέργειας αναβαθμισμένης κατοικίας, 

(θέρμανση, Ψύξη, Δευτερεύουσα Ενέργεια, Φωτισμός, ΖΝΧ) 

όπως υπολογίζεται από την ΜΕΑΚ (KWh/yr) 

 

 

        ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                                Ο ΔΗΛΩΝ /Η ΔΗΛΟΥΣΑ   

 

………………………………………..        ……………………………………….. 

(Υπογραφή και Σφραγίδα) 


