
Αμοιβές Ενεργειακών Επιθεωρητών. 
Π.Δ. 100/2010(ΦΕΚ 177-06-10-2010) 

 
1) Ελάχιστες  νόμιμες αμοιβές των Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων για 
τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων σε κτίρια ως εξής: 
• Για κτίρια ή τμήματα κτιρίων όλων των χρήσεων εκτός της κατοικίας, -έως 
των 1000τ.μ., η αμοιβή καθορίζεται σε 2.5 ευρώ ανά τ.μ επιφάνειας του κτιρίου και δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη από 300€ -άνω των 1000 τ.μ η αμοιβή καθορίζεται σε 2.2 
ευρώ ανά τ.μ επιφάνειας του κτιρίου, για τα πρώτα 1.000 τ.μ και για τα υπολειπόμενα 
τετραγωνικά μέτρα η αμοιβή καθορίζεται σε 1.5 ευρώ ανά τ.μ
• Για τα κτίρια ή τμήματα κτιρίων (οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες) με χρήση 
κατοικίας: -για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών, όταν η επιθεώρηση αφορά στο σύνολο του 
κτιρίου η αμοιβή καθορίζεται σε 1,0 ευρώ ανά τ.μ επιφάνειας του κτιρίου και δε μπορεί 
να είναι μικρότερη από 200€ για μονοκατοικία η αμοιβή καθορίζεται σε 1,5 ευρώ ανά τ.μ 
επιφάνειας του κτιρίου και δε μπορεί να είναι μικρότερη από 200€. 
 

2) Ελάχιστες  νόμιμες αμοιβές των Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων 
για τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων λεβήτων και εγκαταστάσεων 
θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού : 

• Καθορίζεται σύστημα ελάχιστων νομίμων αμοιβών των Ενεργειακών 
Επιθεωρητών λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και των Ενεργειακών 
Επιθεωρητών εγκαταστάσεων κλιματισμού, για τη διενέργεια αντίστοιχων ενεργειακών 
επιθεωρήσεων, ως εξής : 
 
Κόστος Επιθεωρήσεων λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης
Συνολική θερμική ισχύς (KW) Κόστος Επιθεώρησης (€) 

20-100 150,00 €
≥ 100 250,00 €

Εγκαταστάσεις θέρμανσης ≥ 20 kw και 
παλαιότερες των 15 ετών.

20% προσαύξηση ανά κατηγορία.

 
Κόστος Επιθεωρήσεων εγκαταστάσεων κλιματισμού
Συνολική ψυκτική ισχύς (KW) Κόστος Επιθεώρησης (€) 

12-100 300 €
≥ 100 500 €

 
Στα παραπάνω ποσά δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.  
Για τον τρόπο κατάθεσης των αμοιβών του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται υποχρεωτικά η διαδικασία του από 30/
31.5.1956 Β.Δ/τος, σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 1 του Ν.Δ/τος της 17.7/16.8.1923 και το «άρθρο μόνο» του Ν.Δ/τος 
2726/1953.

 

http://www.ereismakek.gr 
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Δ.Ε. ΟΒΡΥΑ ΠΑΤΡΩΝ
 

Νικολάου Ντεβέ 22 

265 00 – ΟΒΡΥΑ ΠΑΤΡΩΝ.

Τηλ.: 2610580207

Fax:2610580207

e-mail: messatida@ereismakek.gr
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