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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 407

ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ

9 Απριλίου 2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. ∆6/Β/οικ. 5825
΄Εγκριση Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.∆. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Το Π.∆. 187/2009 «∆ιορισµός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ Α΄ 214).
3. Το Π.∆. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−
κονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας
και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπο−
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και
µετονοµασία του σε «Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας», µετατροπή του Υπουργείου
Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραµµατεία Μακεδονίας –
Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της
Γενικής Γραµµατείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γε−
νικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής»
(ΦΕΚ Α΄ 213) και ιδίως το άρθρο 1.
4. Το Π.∆. 189/2009 «Καθορισµός και ανακατανοµή
αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221) και ιδίως
το άρθρο 6.
5. Την Οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συµβουλίου της 16ης ∆εκεµβρίου 2002 «Για
την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» (OJ L1/4.1.2003).
6. Το Ν. 40/1975 «Περί λήψεως µέτρων εξοικονόµησης
ενέργειας» (ΦΕΚ Α΄ 90).
7. Το Ν. 1338/1983 «Εφαρµογή του Κοινοτικού ∆ικαίου»
(ΦΕΚ Α΄ 34), όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και
ισχύει.
8. Το Ν. 3661/2008 «Μέτρα για τη µείωση της ενεργει−
ακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 89) και ειδικότερα το άρθρο 3.
9. Το Ν. 3818/2010 «Προστασία δασών και δασικών
εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραµ−
µατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
λοιπές διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄ 17) και ιδίως το άρθρο 6.

10. Το Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός»
(ΦΕΚ Α΄ 210), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το
Ν.2831/2000 (ΦΕΚ Α΄ 140).
11. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 και 2 του
Ν.1650/1986 «Προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α΄
160), όπως ισχύει.
12. Το Π.∆. της 1.6/4.7.1979 «Περί εγκρίσεως κανονισµού
δια την θερµοµόνωσιν των κτιρίων» (ΦΕΚ ∆΄ 362).
13. Το Π.∆. 335/1993 «Απαιτήσεις απόδοσης για τους
νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται µε
υγρά ή αέρια καύσιµα, σε συµµόρφωση προς την οδηγία
του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 92/42/ΕΟΚ
της 21ης Μαΐου 1992» (ΦΕΚ Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε
µε το Π∆ 59/1995 (ΦΕΚ Α΄ 46).
14. Την απόφαση 3046/304/1989 του αναπληρωτή Υπουρ−
γού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων
«Κτιριοδοµικός Κανονισµός» (ΦΕΚ ∆΄ 59), όπως ισχύει.
15. Την απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονοµίας, Ανά−
πτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων
Έργων 21475/4707/30−7−1998 (ΦΕΚ Β΄ 880) «Περιορισµός
των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα µε τον καθορι−
σµό µέτρων και όρων για τη βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης των κτιρίων».
16. Την απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµο−
σίων Έργων ∆6/Β/11038/8−7−1999 «∆ιαδικασίες, απαιτή−
σεις και κατευθύνσεις για τη διεξαγωγή ενεργειακών
επιθεωρήσεων» (ΦΕΚ Β΄ 1526).
17. Την ανάγκη εισαγωγής ολοκληρωµένου ενεργει−
ακού σχεδιασµού των κτιρίων µε σκοπό τη βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσής τους, την εξοικονόµηση
ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, απο−
φασίζουµε:
Εγκρίνεται Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρί−
ων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.), ως ακολούθως:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΑ
Άρθρο 1
Σκοπός
1. Η απόφαση αυτή διαµορφώνει το πλαίσιο αρχών και
καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις βελτίωσης
της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.
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2. Ειδικότερα, σκοπό της παρούσας αποτελεί η µείωση
της κατανάλωσης συµβατικής ενέργειας για θέρµανση,
ψύξη, κλιµατισµό (ΘΨΚ), φωτισµό και παραγωγή ζεστού
νερού χρήσης (ΖΝΧ) µε την ταυτόχρονη διασφάλιση
συνθηκών άνεσης στους εσωτερικούς χώρους των κτι−
ρίων. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται µέσω του ενεργει−
ακά αποδοτικού σχεδιασµού του κελύφους, της χρήσης
ενεργειακά αποδοτικών δοµικών υλικών και ηλεκτροµη−
χανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων, ανανεώσιµων πη−
γών ενέργειας (ΑΠΕ) και συµπαραγωγής ηλεκτρισµού
και θερµότητας (ΣΗΘ).
3. Για τους σκοπούς της προηγούµενης παραγρά−
φου:
3.1 Ορίζεται µεθοδολογία υπολογισµού της ενεργεια−
κής απόδοσης των κτιρίων για την εκτίµηση των ενερ−
γειακών καταναλώσεων των κτιρίων για ΘΨΚ, φωτισµό
και ΖΝΧ.
3.2 Καθορίζονται ελάχιστες απαιτήσεις για την ενερ−
γειακή απόδοση και κατηγορίες για την ενεργειακή
κατάταξη των κτιρίων.
3.3 Καθορίζονται οι ελάχιστες προδιαγραφές για τον
αρχιτεκτονικό σχεδιασµό των κτιρίων, τα θερµικά χα−
ρακτηριστικά των δοµικών στοιχείων του κτιριακού κε−
λύφους και οι προδιαγραφές των Η/Μ εγκαταστάσεων,
των υπό µελέτη νέων κτιρίων καθώς και των ριζικά ανα−
καινιζόµενων, όπως αυτά ορίζονται στις παραγράφους
11 και 12 αντίστοιχα του άρθρου 2 του ν. 3661/2008.
3.4 Ορίζεται το περιεχόµενο της µελέτης ενεργειακής
απόδοσης των κτιρίων.
3.5 Καθορίζεται η µορφή του Πιστοποιητικού Ενερ−
γειακής Απόδοσης Κτιρίου, καθώς και τα στοιχεία που
αυτό θα περιλαµβάνει.
3.6 Καθορίζεται η διαδικασία των ενεργειακών επι−
θεωρήσεων των κτιρίων, καθώς και η διαδικασία των
επιθεωρήσεων λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρµανσης
και κλιµατισµού.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής
1. Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται στις κατηγορίες
χρήσεων κτιρίων που προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ.4
του ν. 3661/2008 «Μέτρα για τη µείωση της ενεργεια−
κής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις»,
λαµβάνοντας υπόψη τις εξαιρέσεις του άρθρου 11 του
ν. 3661/2008.
2. Η µελέτη ενεργειακής απόδοσης εκπονείται για
κάθε νέο κτίριο, καθώς και για κάθε υφιστάµενο κτίριο
που ανακαινίζεται ριζικά, όπως προβλέπεται στα άρθρα
4 και 5 αντίστοιχα του ν. 3661/2008.
3. Η ενεργειακή επιθεώρηση για την πιστοποίηση των
κτιρίων και η έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής
Απόδοσης (ΠΕΑ) εφαρµόζεται στις περιπτώσεις του άρ−
θρου 6 του ν. 3661/08 από την έναρξη ισχύος της παρού−
σας, εκτός από την περίπτωση α) της µίσθωσης κτιρίων,
για την οποία η έναρξη ισχύος ορίζεται σε εννέα (9)
µήνες από τη δηµοσίευση της παρούσας απόφασης
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και β) της πώλησης
κτιρίων, για την οποία η έναρξη ισχύος ορίζεται σε έξι
(6) µήνες από τη δηµοσίευση της παρούσας απόφασης
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Για την περίπτωση κτιρίων για τα οποία έχει εκδοθεί
οικοδοµική άδεια πριν από την έναρξη ισχύος της πα−
ρούσας απόφασης, αλλά η κατασκευή τους ολοκληρώ−

νεται µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας δεν ισχύει
η υποχρέωση διενέργειας ενεργειακής επιθεώρησης και
έκδοσης ΠΕΑ, πέραν των περιπτώσεων αγοροπωλησίας
ή µίσθωσης.
4. Η ενεργειακή επιθεώρηση λεβήτων και εγκαταστά−
σεων θέρµανσης εφαρµόζεται στις περιπτώσεις του άρ−
θρου 7 του ν. 3661/08 και αφορά στη συνολική ωφέλιµη
εγκατεστηµένη ονοµαστική θερµική ισχύ του κτιρίου.
5. Η ενεργειακή επιθεώρηση εγκαταστάσεων κλιµατι−
σµού εφαρµόζεται στις περιπτώσεις του άρθρου 8 του
ν. 3661/08 και αφορά στη συνολική ωφέλιµη εγκατεστη−
µένη ονοµαστική ψυκτική/θερµική ισχύ του κτιρίου.
Άρθρο 3
Ορισµοί
Για την εφαρµογή της παρούσας, οι όροι που χρη−
σιµοποιούνται στις διατάξεις της έχουν την ακόλουθη
έννοια:
− «Κτίριο αναφοράς»: κτίριο µε τα ίδια γεωµετρικά
χαρακτηριστικά, θέση, προσανατολισµό, χρήση και χα−
ρακτηριστικά λειτουργίας µε το εξεταζόµενο κτίριο. Το
κτίριο αναφοράς πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές
και έχει καθορισµένα τεχνικά χαρακτηριστικά τόσο
στα εξωτερικά δοµικά στοιχεία του, όσο και στις Η/Μ
εγκαταστάσεις που αφορούν τη ΘΨΚ των εσωτερικών
χώρων, την παραγωγή ΖΝΧ και το φωτισµό.
− «Συνολική τελική ενεργειακή κατανάλωση κτιρίου»:
το άθροισµα των επιµέρους υπολογιζόµενων ενεργεια−
κών καταναλώσεων ενός κτιρίου για τη ΘΨΚ, παραγωγή
ΖΝΧ και φωτισµό, εκφραζόµενο σε ενέργεια ανά µονάδα
µικτής επιφάνειας των θερµαινόµενων χώρων του κτι−
ρίου ανά έτος σε kWh/(m2 · έτος). Ειδικά για τα κτίρια
κατοικίας στη συνολική τελική ενεργειακή κατανάλωση
δεν συνυπολογίζεται ο φωτισµός.
− «Συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας κτι−
ρίου»: το άθροισµα των προαναφερόµενων επιµέρους
ενεργειακών καταναλώσεων, µετά από την αναγωγή
τους σε µεγέθη πρωτογενούς ενέργειας σύµφωνα µε
τους συντελεστές µετατροπής (πρωτογενής προς τε−
λική ενέργεια) του Πίνακα Β.1 της παρούσας.
− «Απόδοση συστήµατος ή συντελεστής απόδοσης»:
είναι ο λόγος της αποδιδόµενης ωφέλιµης ενέργειας
του συστήµατος προς την ενέργεια που χρησιµοποιεί
και καταναλώνει το σύστηµα για τη λειτουργία του.
− «Εσωτερικά κέρδη»: οι θερµικές πρόσοδοι ενός χώ−
ρου κτιρίου από εσωτερικές πηγές θερµότητας, όπως
άνθρωποι, φωτιστικά σώµατα, ηλεκτρικές συσκευές,
εξοπλισµός γραφείου κ.α.
− «Ηλιακά κέρδη»: οι θερµικές πρόσοδοι εντός του
κτιρίου µέσω της ηλιακής ακτινοβολίας και της µε−
τατροπής της σε θερµότητα. ∆ιακρίνονται σε άµεσα
κέρδη τα οποία οφείλονται στην ηλιακή ακτινοβολία
που διέρχεται µέσω των παραθύρων και λοιπών ανοιγ−
µάτων και σε έµµεσα κέρδη που προέρχονται από την
ηλιακή ακτινοβολία που απορροφάται από αδιαφανή
στοιχεία.
− «Θερµική ζώνη κτιρίου»: Σύνολο (οµάδα) χώρων µέσα
στο κτίριο µε όµοιες απαιτούµενες εσωτερικές συνθή−
κες και χρήση. Οι θερµικές ζώνες καθορίζονται µε βάση
τα παρακάτω κριτήρια:
α) Η επιθυµητή θερµοκρασία των εσωτερικών χώρων
διαφέρει περισσότερο από 4 K για τη χειµερινή ή/και
τη θερινή περίοδο.
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β) Υπάρχουν χώροι µε διαφορετική χρήση / λειτουρ−
γία.
γ) Υπάρχουν χώροι στο κτίριο που καλύπτονται µε
διαφορετικά συστήµατα θέρµανσης ή/και ψύξης ή/και
κλιµατισµού λόγω διαφορετικών εσωτερικών συνθη−
κών.
δ) Υπάρχουν χώροι στο κτίριο που παρουσιάζουν µε−
γάλες διαφορές εσωτερικών ή/και ηλιακών κερδών ή/και
θερµικών απωλειών.
ε) Υπάρχουν χώροι όπου το σύστηµα του µηχανικού
αερισµού καλύπτει λιγότερο από το 80% της επιφάνειας
κάτοψης του χώρου.
− «Συντελεστής σκίασης»: η ικανότητα ενός σκιάστρου
να περιορίζει τη διέλευση της ηλιακής ακτινοβολίας.
Λαµβάνει τιµές µεταξύ 0 και 1. Όσο µικρότερος είναι
ο συντελεστής σκίασης, τόσο λιγότερη ηλιακή ακτι−
νοβολία εισέρχεται στο εσωτερικό του κτιρίου ή/και
προσπίπτει στα εξωτερικά δοµικά στοιχεία.
− «COP: συντελεστής επίδοσης»: ο συντελεστής συ−
µπεριφοράς των αντλιών θερµότητας στις ονοµαστικές
συνθήκες λειτουργίας (για θέρµανση), όπως δίνονται
στις τεχνικές προδιαγραφές.
− «ΕΕR: λόγος ή δείκτης ενεργειακής αποδοτικότητας»:
ο συντελεστής συµπεριφοράς των ψυκτικών µονάδων
στις ονοµαστικές συνθήκες λειτουργίας (για ψύξη), όπως
δίδονται στις τεχνικές προδιαγραφές.
− «SPF: εποχιακός βαθµός απόδοσης»: ο µέσος εποχια−
κός συντελεστής συµπεριφοράς των αντλιών θερµότη−
τας στις µέσες συνθήκες λειτουργίας ψύξης/θέρµανσης,
όπως δίδονται στις τεχνικές προδιαγραφές.
− «Μέσος συντελεστής θερµικών απωλειών διανοµής»:
το ποσοστό συνολικών θερµικών απωλειών του δικτύ−
ου διανοµής επί της συνολικής κατανάλωσης θερµικής
ενέργειας ανά τελική χρήση (θέρµανση χώρων ή ψύξη
χώρων ή ΖΝΧ) του κτιρίου ή της θερµικής ζώνης.
− «Αερισµός µέσω χαραµάδων»: η ποσότητα αέρα που
διέρχεται από τις χαραµάδες των κουφωµάτων.
− «Μελέτη ενεργειακής απόδοσης»: Η µελέτη που
αναλύει και αξιολογεί την απόδοση του ενεργειακού
σχεδιασµού των κτιρίων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
Άρθρο 4
Βασικές παράµετροι
1. Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων προσδιορίζεται
µε βάση µεθοδολογία υπολογισµού της κατανάλωσης
πρωτογενούς ενέργειας. Η µεθοδολογία υπολογισµού
περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
1.1 Τη χρήση του κτιρίου, τις επιθυµητές συνθήκες
εσωτερικού περιβάλλοντος (θερµοκρασία, υγρασία, αε−
ρισµός), τα χαρακτηριστικά λειτουργίας και τον αριθµό
χρηστών.
1.2 Τα κλιµατικά δεδοµένα της περιοχής του κτιρίου
(θερµοκρασία, σχετική και απόλυτη υγρασία, ταχύτητα
ανέµου και ηλιακή ακτινοβολία).
1.3 Τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά των δοµικών στοι−
χείων του κτιριακού κελύφους (σχήµα και µορφή κτιρίου,
διαφανείς και µη επιφάνειες, σκίαστρα κ.α.), σε σχέση
µε τον προσανατολισµό και τα χαρακτηριστικά των
εσωτερικών δοµικών στοιχείων (χωρίσµατα κ.α).
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1.4 Τα θερµικά χαρακτηριστικά των δοµικών στοιχείων
του κτιριακού κελύφους (θερµοπερατότητα, θερµική
µάζα, απορροφητικότητα ηλιακής ακτινοβολίας, διαπε−
ρατότητα κ.α.).
1.5 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης θέρ−
µανσης χώρων (τύπος συστηµάτων, δίκτυο διανοµής,
απόδοση συστηµάτων κ.α.).
1.6 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης
ψύξης/κλιµατισµού χώρων (τύπος συστηµάτων, δίκτυο
διανοµής, απόδοση συστηµάτων κ.α.).
1.7 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης µη−
χανικού αερισµού (τύπος συστηµάτων, δίκτυο διανοµής,
απόδοση συστηµάτων κ.α.).
1.8 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης
παραγωγής ΖΝΧ (τύπος συστηµάτων, δίκτυο διανοµής,
απόδοση συστηµάτων κ.α.).
1.9 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης φω−
τισµού για τα κτίρια του τριτογενή τοµέα.
1.10 Τα παθητικά ηλιακά συστήµατα.
2. Στη µεθοδολογία υπολογισµού συνεκτιµάται, κατά
περίπτωση, η θετική επίδραση των ακόλουθων συστη−
µάτων:
2.1 Ενεργητικών ηλιακών συστηµάτων και άλλων
συστηµάτων παραγωγής θερµότητας, ψύξης και ηλε−
κτρισµού µε τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
(ΑΠΕ).
2.2 Ενέργεια παραγόµενη µε τεχνολογίες συµπαρα−
γωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας (ΣΗΘ).
2.3 Κεντρικά συστήµατα θέρµανσης και ψύξης σε κλί−
µακα περιοχής ή οικοδοµικού τετραγώνου (τηλεθέρ−
µανση).
2.4 Φυσικός φωτισµός.
3. Η µέθοδος υπολογισµού της ενεργειακής απόδοσης
των κτιρίων επανεξετάζεται κατά τακτά χρονικά δια−
στήµατα, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 3
του ν. 3661/08. Η πρώτη επανεξέταση επιβάλλεται να
πραγµατοποιηθεί δύο (2) έτη από την έναρξη ισχύος
της παρούσας.
Άρθρο 5
Υπολογιστικές µέθοδοι – ∆εδοµένα υπολογισµού
1. Για τους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης
και της ενεργειακής κατάταξης των κτιρίων εφαρµόζε−
ται η µέθοδος ηµι−σταθερής κατάστασης µηνιαίου βήµα−
τος του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13790, και
των υπολοίπων προτύπων όπως απεικονίζονται στους
Πίνακες του Παραρτήµατος 1 της παρούσας.
2. Για τους ανωτέρω υπολογισµούς χρησιµοποιούνται
λογισµικά τα οποία θα αξιολογούνται από την Ειδική
Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ), η οποία
συστάθηκε µε το άρθρο 6 του νόµου 3818/2010 (ΦΕΚ
17/16−02−2010) στην Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Πε−
ριβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλο−
ντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ).
3. Οι παράµετροι υπολογισµού καθορίζονται από τα
στοιχεία της αρχιτεκτονικής και ηλεκτροµηχανολογι−
κής µελέτης του κτιρίου και σύµφωνα µε τις Τεχνικές
Οδηγίες του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΤΟΤΕΕ),
οι οποίες εγκρίνονται µε απόφαση Υπουργού Περιβάλ−
λοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΠΕΚΑ) και
επικαιροποιούνται, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τις
εθνικές απαιτήσεις και εξελίξεις.
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4. Οι πρότυπες εσωτερικές συνθήκες (θερµοκρασία,
υγρασία, αερισµός εσωτερικών χώρων, φωτισµός κ.α.)
των κτιρίων προσδιορίζονται µε σχετικές ΤΟΤΕΕ κατό−
πιν έγκρισής τους µε απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ.
5. Για τους υπολογισµούς λαµβάνονται υπόψη τα
κλιµατικά δεδοµένα όπως προσδιορίζονται µε σχετική
ΤΟΤΕΕ κατόπιν έγκρισής της µε απόφαση του Υπουρ−
γού ΠΕΚΑ.
6. Η αναγωγή της υπολογιζόµενης τελικής κατανάλω−
σης καυσίµου σε πρωτογενή γίνεται µε τη χρήση των
συντελεστών του Πίνακα Β.1.

ΖΩΝΗ Γ

Αρκαδίας (ορεινή), Ευρυτανίας, Ιωαννίνων,
Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Πιερίας,
Ηµαθίας, Πέλλης, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς,
Χαλκιδικής, Σερρών (εκτός ΒΑ τµήµατος),
Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου

ΖΩΝΗ ∆

Γρεβενά, Κοζάνη, Καστοριά, Φλώρινα, Σερ−
ρών (ΒΑ τµήµα), ∆ράµας

Χάρτης Β.1: Σχηµατική Απεικόνιση
κλιµατικών ζωνών ελληνικής επικράτειας

Πίνακας Β.1: Συντελεστής µετατροπής
της τελικής κατανάλωσης ενέργειας του κτιρίου
σε πρωτογενή ενέργεια

Πηγή ενέργειας

Εκλυόµενοι
Συντελεστής
µετατροπής ρύποι ανά µο−
σε πρωτο− νάδα ενέργειας
γενή ενέργεια (kgCO2/kWh)

Φυσικό αέριο

1,05

0,196

Πετρέλαιο θέρµανσης

1,10

0,264

Ηλεκτρική ενέργεια

2,90

0,989

Βιοµάζα

1,00

−−−

7. Για τον υπολογισµό της κατανάλωσης πρωτογε−
νούς ενέργειας εφαρµόζεται η ίδια µεθοδολογία, τόσο
στο υπό µελέτη κτίριο, όσο και στο αντίστοιχο κτίριο
αναφοράς.
Άρθρο 6
Κλιµατικές ζώνες
1. Για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης, η ελλη−
νική επικράτεια διαιρείται σε τέσσερις κλιµατικές ζώνες
µε βάση τις βαθµοηµέρες θέρµανσης. Στον Πίνακα Β.2
προσδιορίζονται οι νοµοί που υπάγονται στις τέσσερις
κλιµατικές ζώνες (από τη θερµότερη στην ψυχρότερη)
και ακολουθεί σχηµατική απεικόνιση των παραπάνω
ζωνών στο Χάρτη Β.1. Τα όρια των κλιµατικών ζωνών
δύνανται να καθοριστούν µε µεγαλύτερη ανάλυση, σύµ−
φωνα µε σχετική ΤΟΤΕΕ κατά τα αναφερόµενα στην
παράγραφο 5 του άρθρου 5 της παρούσας.
Πίνακας Β.2: Νοµοί ελληνικής επικράτειας
ανά κλιµατική ζώνη
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΖΩΝΗ

ΝΟΜΟΙ

ΖΩΝΗ Α

Ηρακλείου, Χανιών, Ρεθύµνου, Λασιθίου,
Κυκλάδων, ∆ωδεκανήσου, Σάµου, Μεσ−
σηνίας, Λακωνίας, Αργολίδας, Ζακύνθου,
Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Κύθηρα & νησιά
Σαρωνικού (Αττικής), Αρκαδίας (πεδινή)

ΖΩΝΗ Β

Αττικής (εκτός Κυθήρων & νησιών Σαρωνι−
κού), Κορινθίας, Ηλείας, Αχαΐας, Αιτωλοα−
καρνανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Βοιωτίας,
Ευβοίας, Μαγνησίας, Λέσβου, Χίου, Κέρ−
κυρας, Λευκάδας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας,
Άρτας

2. Σε κάθε νοµό, οι περιοχές που βρίσκονται σε υψό−
µετρο άνω των 500 µέτρων, εντάσσονται στην επόµενη
ψυχρότερη κλιµατική ζώνη από εκείνη στην οποία ανή−
κουν σύµφωνα µε τα παραπάνω.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
Άρθρο 7
Ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής
απόδοσης κτιρίων
1. Κάθε νέο κτίριο καθώς και κάθε υφιστάµενο κτίριο
που ανακαινίζεται ριζικά, πρέπει να πληροί τις ελάχιστες
απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης της παρούσας, κατά
τα οριζόµενα στα άρθρα 4 και 5 του ν. 3661/2008.
2. Οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης
ικανοποιούνται όταν το κτίριο πληροί όλες τις ελάχι−
στες προδιαγραφές που περιγράφονται στο άρθρο 8
της παρούσας και
Α) είτε η συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργει−
ας του εξεταζόµενου κτιρίου είναι µικρότερη ή ίση από
τη συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του
κτιρίου αναφοράς, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο
9 της παρούσας. Η κατανάλωση ενέργειας υπολογίζεται
µε τη µεθοδολογία του ανωτέρω κεφαλαίου Β΄,
Β) είτε το εξεταζόµενο κτίριο έχει τα ίδια τεχνικά
χαρακτηριστικά µε το κτίριο αναφοράς τόσο ως προς
το κτιριακό κέλυφος όσο και ως προς τις ηλεκτροµηχα−
νολογικές του εγκαταστάσεις στο σύνολό τους.
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Σε κάθε περίπτωση απαιτείται ο υπολογισµός της
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας µε ενεργειακή
µελέτη, σύµφωνα µε το άρθρο 5 της παρούσας.

Εξωτερικοί τοίχοι σε επα−
φή µε µη θερµαινόµενους
χώρους ή µε το έδαφος

UWΕ

1,50 1,00 0,80 0,70

Άρθρο 8
Ελάχιστες προδιαγραφές κτιρίων

Ανοίγµατα (παράθυρα,
πόρτες µπαλκονιών κα)

UF

3,20 3,00 2,80 2,60

1. Σχεδιασµός κτιρίου
1.1 Στο σχεδιασµό του κτιρίου θα πρέπει να λαµβάνο−
νται υπόψη οι κάτωθι παράµετροι:
α) Κατάλληλη χωροθέτηση και προσανατολισµός του
κτιρίου για τη µέγιστη αξιοποίηση των τοπικών κλιµα−
τικών συνθηκών.
β) ∆ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου για τη βελτίωση
του µικροκλίµατος.
γ) Κατάλληλος σχεδιασµός και χωροθέτηση των
ανοιγµάτων ανά προσανατολισµό ανάλογα µε τις απαι−
τήσεις ηλιασµού, φυσικού φωτισµού και αερισµού.
δ) Χωροθέτηση των λειτουργιών ανάλογα µε τη χρήση
και τις απαιτήσεις άνεσης (θερµικές, φυσικού αερισµού
και φωτισµού).
ε) Ενσωµάτωση τουλάχιστον ενός εκ των Παθητικών
Ηλιακών Συστηµάτων (ΠΗΣ), όπως: άµεσου ηλιακού κέρ−
δους (νότια ανοίγµατα), τοίχος µάζας, τοίχος Trombe,
ηλιακός χώρος (θερµοκήπιο) κ.α.
στ) Ηλιοπροστασία.
ζ) Ένταξη τεχνικών φυσικού αερισµού.
η) Εξασφάλιση οπτικής άνεσης µέσω τεχνικών και
συστηµάτων φυσικού φωτισµού.
1.2 Αδυναµία εφαρµογής των ανωτέρω απαιτεί επαρκή
τεχνική τεκµηρίωση σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθε−
σία και τις επικρατούσες συνθήκες.
2. Κτιριακό κέλυφος
2.1 Θερµικά χαρακτηριστικά των δοµικών στοιχείων
του κτιριακού κελύφους:
α) Τα επιµέρους δοµικά στοιχεία του εξεταζόµενου
νέου ή ριζικά ανακαινιζόµενου κτιρίου, πρέπει να πλη−
ρούν τους περιορισµούς θερµοµόνωσης του παρακάτω
Πίνακα Γ.1:

Γυάλινες προσόψεις κτι−
ρίων µη ανοιγόµενες και
µερικώς ανοιγόµενες

UGF

2,20 2,00 1,80 1,80

∆ΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Συντελεστής
θερµοπερατότητας
[W/(m2.K)]
ΣΥΜ−
ΒΟΛΟ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
Α

Β

Γ

∆

Εξωτερική οριζόντια ή
κεκλιµένη επιφάνεια σε
επαφή µε τον εξωτερικό
αέρα (οροφές)

UD

0,50 0,45 0,40 0,35

Εξωτερικοί τοίχοι σε επα−
φή µε τον εξωτερικό αέρα

UW

0,60 0,50 0,45 0,40

∆άπεδα σε επαφή µε τον
εξωτερικό αέρα (pilotis)

UDL

0,50 0,45 0,40 0,35

∆άπεδα σε επαφή µε το
έδαφος ή µε κλειστούς µη
θερµαινόµενους χώρους

Πίνακας Γ.2: Μέγιστος επιτρεπόµενος µέσος
Συντελεστής Θερµοπερατότητας (Um)
κατά κλιµατική ζώνη
F/V
(m−1)

Ζώνη Β

Ζώνη Γ

Ζώνη ∆

≤ 0,2

1.26

1.14

1.05

0.96

0,3

1.20

1.09

1.00

0.92

0,4

1.15

1.03

0.95

0.87

0,5

1.09

0.98

0.90

0.83

0,6

1.03

0.93

0.86

0.78

0,7

0.98

0.88

0.81

0.73

0,8

0.92

0.83

0.76

0.69

0,9

0.86

0.78

0.71

0.64

≥ 1,0

0.81

0.73

0.66

0.60

∆ιάγραµµα Γ.1: Μέγιστος επιτρεπόµενος µέσος Συντε−
λεστής Θερµοπερατότητας (Um) κατά κλιµατική ζώνη
1.40
ǽȍȃǾ ǹ

1,20 0,90 0,75 0,70

ǽȍȃǾ Ǻ

1.20

ǽȍȃǾ ī
ǽȍȃǾ ǻ

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00
0.2

UG

Μέγιστος επιτρεπόµενος µέσος συντελε−
στής (Um) σε W/(m2 K)
Ζώνη Α

ȂȑȖȚıĲȠȢ İʌȚĲȡİʌȩȝİȞȠȢ ȝȑıȠȢ ıȣȞĲİȜİıĲȒȢ
șİȡȝȠʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ țĲȚȡȓȠȣ Um, max [W/(m 2 K)]

Πίνακας Γ.1: Μέγιστος επιτρεπόµενος Συντελεστής
Θερµοπερατότητας δοµικών στοιχείων,
κατά κλιµατική ζώνη

β) Για τα δοµικά στοιχεία που αποτελούν παθητικά
ηλιακά συστήµατα δεν ισχύει ο περιορισµός του µέγι−
στου επιτρεπόµενου συντελεστή θερµοπερατότητας,
µε την εξαίρεση του συστήµατος άµεσου ηλιακού κέρ−
δους.
γ) Η τιµή του µέσου συντελεστή θερµοπερατότητας
(Um) του εξεταζόµενου νέου ή ριζικά ανακαινιζόµενου
κτιρίου δεν υπερβαίνει τα όρια που δίδονται στον Πί−
νακα Γ.2 και στο ∆ιάγραµµα Γ.1:

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

F/V (m-1)

2.2 Για τα νέα ή ριζικά ανακαινιζόµενα κτίρια που
ενσωµατώνουν στο κέλυφος παθητικά συστήµατα, πέ−
ραν αυτών του άµεσου κέρδους (νότια ανοίγµατα), τα
συστήµατα αυτά δεν λαµβάνονται υπόψη στους υπο−
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λογισµούς του µέσου συντελεστή θερµοπερατότητας
(Um) ως έχουν, αλλά αντικαθίστανται µε αντίστοιχα
συµβατικά δοµικά µη διαφανή στοιχεία µε θερµικά χα−
ρακτηριστικά, όπως ορίζονται στον Πίνακα Γ.1
2.3 Η διαδικασία υπολογισµού των συντελεστών θερ−
µοπερατότητας των δοµικών στοιχείων, των γραµµικών
συντελεστών θερµοπερατότητας (θερµογέφυρες), κα−
θώς και του µέγιστου επιτρεπόµενου µέσου συντελε−
στή θερµοπερατότητας (Um) του κτιρίου καθορίζεται
µε σχετική ΤΟΤΕΕ κατόπιν έγκρισής της µε απόφαση
του Υπουργού ΠΕΚΑ.
3. Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις
3.1 Οι επιµέρους Η/Μ εγκαταστάσεις του εξεταζόµε−
νου νέου ή ριζικά ανακαινιζόµενου κτιρίου, πρέπει να
πληρούν τους ακόλουθους περιορισµούς:
α) Κάθε κεντρική κλιµατιστική µονάδα (ΚΚΜ) που
εγκαθίσταται στο κτίριο µε παροχή νωπού αέρα ≥
60%, επιτυγχάνει ανάκτηση θερµότητας σε ποσοστό
τουλάχιστον 50%.
β) Όλα τα δίκτυα διανοµής (νερού ή αλλού µέσου)
της κεντρικής θέρµανσης, ή της εγκατάστασης ψύξης,
ή του συστήµατος ΖΝΧ, διαθέτουν θερµοµόνωση που
καθορίζεται µε σχετική ΤΟΤΕΕ κατόπιν έγκρισής της µε
απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ. Ιδιαίτερα οι εγκαταστά−
σεις δικτύων που διέρχονται από εξωτερικούς χώρους
διαθέτουν κατ’ ελάχιστον πάχος θερµοµόνωσης 19mm
για θέρµανση ή/και ψύξη χώρων και 13mm για ΖΝΧ, µε
αγωγιµότητα θερµοµονωτικού υλικού λ=0,040 W/(m.K)
(στους 20οC).
γ) Οι αεραγωγοί διανοµής κλιµατιζόµενου αέρα (προ−
σαγωγής και ανακυκλοφορίας) που διέρχονται από εξω−
τερικούς χώρους των κτιρίων διαθέτουν θερµοµόνωση
µε αγωγιµότητα θερµοµονωτικού υλικού λ=0,040 W/(m.
K) και πάχος θερµοµόνωσης τουλάχιστον 40mm, ενώ
για διέλευση σε εσωτερικούς χώρους το αντίστοιχο
πάχος είναι 30mm.
δ) Τα δίκτυα διανοµής θερµού και ψυχρού µέσου δι−
αθέτουν σύστηµα αντιστάθµισης για την αντιµετώπιση
των µερικών φορτίων, ή άλλο ισοδύναµο σύστηµα µείω−
σης της κατανάλωσης ενέργειας υπό µερικό φορτίο.
ε) Σε περίπτωση µεγάλου κυκλώµατος µε επανακυκλο−
φορία του ΖΝΧ εφαρµόζεται κυκλοφορία µε σταθερό
∆p και κυκλοφορητή µε ρύθµιση στροφών βάσει της
ζήτησης σε ΖΝΧ.
στ) Σε όλα τα νέα ή ριζικά ανακαινιζόµενα κτίρια είναι
υποχρεωτική η κάλυψη µέρους των αναγκών σε ζεστό
νερό χρήσης από ηλιοθερµικά συστήµατα. Το ελάχιστο
ποσοστό του ηλιακού µεριδίου σε ετήσια βάση καθο−
ρίζεται σε 60%. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για τις
εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 του ν. 3661/08,
καθώς και όταν οι ανάγκες σε ΖΝΧ καλύπτονται από
άλλα αποκεντρωµένα συστήµατα παροχής ενέργειας
που βασίζονται σε ΑΠΕ, ΣΗΘ, συστήµατα τηλεθέρµαν−
σης σε κλίµακα περιοχής ή οικοδοµικού τετραγώνου,
καθώς και αντλιών θερµότητας των οποίων ο εποχιακός
βαθµός απόδοσης (SPF) είναι µεγαλύτερος από (1,15 Χ
1/η), όπου η είναι ο λόγος της συνολικής ακαθάριστης
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προς την κατανά−
λωση πρωτογενούς ενέργειας για την παραγωγή ηλε−
κτρικής ενέργειας σύµφωνα µε την Κοινοτική Οδηγία
2009/28/ΕΚ. Μέχρι να καθορισθεί νοµοθετικά η τιµή του
η, ο SPF πρέπει να είναι µεγαλύτερος από 3,3.

ζ) Τα συστήµατα γενικού φωτισµού στα κτίρια του
τριτογενή τοµέα έχουν µέγιστη ενεργειακή απόδοση
55 lumen/W. Για επιφάνεια µεγαλύτερη από 15m2 ο τε−
χνητός φωτισµός ελέγχεται µε χωριστούς διακόπτες.
Στους χώρους µε φυσικό φωτισµό εξασφαλίζεται η δυ−
νατότητα σβέσης τουλάχιστον του 50% των λαµπτήρων
που βρίσκονται εντός αυτών.
η) Όπου απαιτείται κατανοµή δαπανών, επιβάλλεται
αυτονοµία θέρµανσης και ψύξης.
θ) Όπου απαιτείται κατανοµή δαπανών για τη θέρµαν−
ση χώρων, καθώς επίσης και σε κεντρικά συστήµατα
παραγωγής ΖΝΧ, εφαρµόζεται θερµιδοµέτρηση.
ι) Σε όλα τα κτίρια απαιτείται θερµοστατικός έλεγχος
της θερµοκρασίας εσωτερικού χώρου ανά ελεγχόµενη
θερµική ζώνη κτιρίου.
ια) Σε όλα τα κτίρια του τριτογενή τοµέα απαιτείται
η εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισµού αντιστάθµισης
της άεργου ισχύος των ηλεκτρικών τους καταναλώσεων,
για την αύξηση του συντελεστή ισχύος τους (συνφ) σε
επίπεδο κατ’ ελάχιστον 0,95.
3.2 Αδυναµία εφαρµογής των ανωτέρω απαιτεί επαρκή
τεχνική τεκµηρίωση σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµο−
θεσία.
Άρθρο 9
Τεχνικά χαρακτηριστικά του κτιρίου αναφοράς
1. Σχεδιασµός κτιρίου
Το κτίριο αναφοράς έχει τα ίδια γεωµετρικά χαρακτη−
ριστικά, θέση, προσανατολισµό, χρήση και χαρακτηρι−
στικά λειτουργίας µε το εξεταζόµενο κτίριο, σύµφωνα
µε τις απαιτήσεις του άρθρου 8 της παρούσας.
Τα ΠΗΣ που πιθανώς ενσωµατώνονται στο εξετα−
ζόµενο κτίριο, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (ε) της
παραγράφου 1.1 του άρθρου 8 της παρούσας, δεν λαµ−
βάνονται υπόψη στους υπολογισµούς της ενεργειακής
απόδοσης για το κτίριο αναφοράς, εκτός από το σύστη−
µα άµεσου ηλιακού κέρδους. Στην περίπτωση αυτή, στο
κτίριο αναφοράς τα ιδιαίτερα δοµικά στοιχεία των ΠΗΣ
αντικαθίστανται µε αντίστοιχα συµβατικά δοµικά µη
διαφανή στοιχεία µε θερµικά χαρακτηριστικά όπως ορί−
ζονται στον Πίνακα Γ.1 του άρθρου 8 της παρούσας.
2. Κτιριακό κέλυφος
2.1 Θερµοµόνωση και θερµικά χαρακτηριστικά των
δοµικών στοιχείων του κτιριακού κελύφους:
α) Το κτίριο αναφοράς διαθέτει θερµοµονωµένα εξω−
τερικά δοµικά στοιχεία, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του
άρθρου 8 της παρούσας.
β) Το κτίριο αναφοράς περιλαµβάνει εξωτερικές επι−
φάνειες µε συντελεστή απορροφητικότητας ηλιακής
ακτινοβολίας 0,40 για τοιχοποιίες, 0,40 για δώµατα και
0,60 για επικλινείς στέγες. Αντίστοιχα, ο συντελεστής
εκποµπής θερµικής ακτινοβολίας για τις εξωτερικές
επιφάνειες του κτιρίου αναφοράς είναι 0,80.
γ) Τα ανοίγµατα του κτιρίου αναφοράς διαθέτουν τα
απαραίτητα σταθερά εξωτερικά σκίαστρα (πρόβολοι,
περσίδες, πέργκολες, µπαλκόνια κ.α.), λόγω των οποί−
ων ο µέσος συντελεστής σκίασής τους κατά τη θερινή
περίοδο είναι τουλάχιστον 0,70 για τις νότιες όψεις και
0,75 για τις όψεις µε δυτικό και ανατολικό προσανατο−
λισµό. Για τη χειµερινή περίοδο ο µέσος συντελεστής
σκίασης προκύπτει ανάλογα µε τον τύπο σκιάστρου και
όπως καθορίζεται µε σχετική ΤΟΤΕΕ κατόπιν έγκρισής
της µε απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ. Τα εσωτερικά
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σκίαστρα (κουρτίνες, περσίδες) των ανοιγµάτων και τα
εξωτερικά παραθυρόφυλλα, τα οποία δε θεωρούνται
σταθερά σκίαστρα, δε λαµβάνονται υπόψη. Η σκίαση
του κτιρίου αναφοράς λόγω εξωτερικών εµποδίων (κτί−
ρια, ανάγλυφο εδάφους κ.α.) λαµβάνεται ίδια µε του
εξεταζόµενου κτιρίου.
δ) Για το κτίριο αναφοράς ορίζεται ο συντελεστής
διαπερατότητας των υαλοπινάκων στην ηλιακή ακτι−
νοβολία g = 0,76.
ε) Ο µέσος συντελεστής σκίασης των αδιαφανών κά−
θετων επιφανειών του κτιρίου αναφοράς, τόσο κατά
τη θερινή όσο και κατά τη χειµερινή περίοδο, ορίζεται
σε 0,90.
στ) Ο αερισµός µέσω χαραµάδων για το κτίριο ανα−
φοράς ορίζεται σε 5,5 m3/h και ανά m2 κουφώµατος. Ο
αερισµός µέσω τυποποιηµένων θυρίδων αερισµού για
το κτίριο αναφοράς, λαµβάνεται όπως και στο σχε−
διαζόµενο κτίριο. Τυπικές τιµές ορίζονται µε σχετική
ΤΟΤΕΕ κατόπιν έγκρισής της µε απόφαση του Υπουρ−
γού ΠΕΚΑ.
ζ) Η θερµική µάζα του κτιρίου αναφοράς λαµβάνεται
ίση µε 250 kJ/(K.m2) θερµαινόµενης επιφάνειας κτιρί−
ου.
3. Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις
3.1 Εγκατάσταση κεντρικής θέρµανσης
α) Το κτίριο αναφοράς διαθέτει κεντρικό σύστηµα
θέρµανσης µε λέβητα πετρελαίου σε λειτουργία υψη−
λής θερµοκρασίας. Εφόσον στην περιοχή οικοδόµη−
σης του κτιρίου υπάρχει υποδοµή για τηλεθέρµανση,
τότε στο κτίριο αναφοράς θα λαµβάνονται υπόψη τα
τεχνικά χαρακτηριστικά του εναλλάκτη θερµότητας
τηλεθέρµανσης. Τα γενικά χαρακτηριστικά του συστή−
µατος κεντρικής θέρµανσης για το κτίριο αναφοράς
είναι τα εξής:
− Ο κεντρικός λέβητας είναι πιστοποιηµένος µε βαθµό
ενεργειακής απόδοσης τριών αστέρων (***).
− Η διαστασιολόγηση της εγκατάστασης θέρµανσης
καθορίζεται µε σχετικές ΤΟΤΕΕ, ώστε να διασφαλίζε−
ται η πλήρης κάλυψη των φορτίων, ακόµα και στις πιο
δυσµενείς ηµέρες του χειµώνα.
β) Το κτίριο αναφοράς διαθέτει θερµοστατικό έλεγχο
της θερµοκρασίας εσωτερικού χώρου ανά ελεγχόµενη
θερµική ζώνη του.
γ) Το κτίριο αναφοράς διαθέτει σύστηµα αντιστάθ−
µισης.
δ) Σε περίπτωση που το εξεταζόµενο κτίριο δε διαθέ−
τει σύστηµα θέρµανσης, τότε θεωρείται ότι θερµαίνεται
όπως ακριβώς και το κτίριο αναφοράς.
ε) Σε περίπτωση που το εξεταζόµενο κτίριο κατοικίας
θερµαίνεται µε τη χρήση αντλιών θερµότητας, θεωρείται
ότι και το κτίριο αναφοράς διαθέτει τοπικά συστήµατα
(αντλίες θερµότητας ενός ή πολλαπλών εσωτερικών
στοιχείων), µε συντελεστή συµπεριφοράς COP= 3,2.
στ) Σε περίπτωση που το εξεταζόµενο κτίριο τριτογε−
νή τοµέα θερµαίνεται µε τη χρήση αντλιών θερµότητας,
θεωρείται ότι και το κτίριο αναφοράς διαθέτει τοπικά
ή/και κεντρικά συστήµατα θέρµανσης µε συντελεστή
συµπεριφοράς COP=3,2 για αερόψυκτα συστήµατα και
COP=4,3 για υδρόψυκτα.
3.2 Εγκατάσταση ψύξης/κλιµατισµού:
α) Σε περίπτωση που το εξεταζόµενο κτίριο δε δια−
θέτει σύστηµα ψύξης/κλιµατισµού, τότε θεωρείται ότι
κλιµατίζεται όπως ακριβώς και το κτίριο αναφοράς.
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β) Το κτίριο αναφοράς για τις κατοικίες διαθέτει τοπι−
κά συστήµατα (αντλίες θερµότητας ενός ή πολλαπλών
εσωτερικών στοιχείων) που καλύπτουν τµήµα των εσω−
τερικών χώρων της κατοικίας. Τα πρότυπα χαρακτηρι−
στικά του συστήµατος ψύξης για το κτίριο αναφοράς
είναι τα εξής:
− Τοπικά συστήµατα ψύξης µε βαθµό ενεργειακής
απόδοσης EER = 3,0.
− ∆ιαστασιολόγηση της εγκατάστασης ψύξης σύµφω−
να µε σχετικές ΤΟΤΕΕ.
− Η ενεργειακή κατανάλωση του συστήµατος ψύξης
για το κτίριο αναφοράς λαµβάνεται ίση µε το 50% της
κατανάλωσης που υπολογίζεται µε βάση την καθαρή
συνολική επιφάνεια της κατοικίας.
γ) Το κτίριο αναφοράς για τον τριτογενή τοµέα δια−
θέτει τοπικά ή/και κεντρικά συστήµατα ψύξης που κα−
λύπτουν όλους του εσωτερικούς χώρους. Τα πρότυπα
χαρακτηριστικά του συστήµατος ψύξης για το κτίριο
αναφοράς είναι τα εξής:
− Μονάδες παραγωγής ψύξης τοπικές ή κεντρικές
(ψύκτες, αντλίες θερµότητας, τοπικά κλιµατιστικά) µε
βαθµό ενεργειακής απόδοσης EER = 2,8 για τοπικές ή
κεντρικές αερόψυκτες µονάδες και EER = 3,8 για υδρό−
ψυκτες µονάδες.
− ∆ιαστασιολόγηση της εγκατάστασης ψύξης σύµφω−
να µε σχετικές ΤΟΤΕΕ.
3.3 Τερµατικές µονάδες κεντρικής θέρµανσης και κλι−
µατισµού και δίκτυα διανοµής θέρµανσης ψύξης του
κτιρίου αναφοράς:
α) Ο τύπος των τερµατικών µονάδων, καθώς και η
διάταξη και το µήκος των σωληνώσεων διανοµής θέρ−
µανσης και ψύξης των χώρων λαµβάνονται όπως στο
εξεταζόµενο κτίριο.
β) Για τις τερµατικές µονάδες του κτιρίου αναφοράς
(σώµατα καλοριφέρ, µονάδες στοιχείου ανεµιστήρα −
fancoils, κεντρικές κλιµατιστικές µονάδες −ΚΚΜ) ισχύουν
τα εξής:
− Για τις ΚΚΜ του κτιρίου αναφοράς του τριτογενή
τοµέα η ισχύς των ανεµιστήρων (προσαγωγής ή επι−
στροφής) λαµβάνεται ίση µε 1,5 kW/(m3/s). Σε ειδικές
περιπτώσεις όπου απαιτείται διάταξη ειδικών φίλτρων,
ή/και υπάρχει σύστηµα ύγρανσης, ή/και σύστηµα ανά−
κτησης θερµότητας, η ισχύς των ανεµιστήρων για το
κτίριο αναφοράς λαµβάνεται ίση µε 2,5 kW/(m3/s).
− Όλες οι ΚΚΜ του κτιρίου αναφοράς του τριτογενή
τοµέα µε παροχή νωπού αέρα ≥ 60%, διαθέτουν σύστη−
µα ανάκτησης θερµότητας µε εναλλάκτη θερµότητας
και µε συντελεστή ανάκτησης ηR= 0,5.
− Το σύστηµα ύγρανσης αέρα του κτιρίου αναφοράς
του τριτογενή τοµέα είναι ίδιο µε εκείνο του εξεταζό−
µενου κτιρίου, και µπορεί να είναι ενσωµατωµένο στην
ΚΚΜ ή όχι.
− Για τις µονάδες στοιχείου ανεµιστήρα (fancoils), η
ισχύς του ανεµιστήρα για το κτίριο αναφοράς είναι ίδια
µε αυτή του εξεταζόµενου κτιρίου.
− Οι αεραγωγοί διανοµής κλιµατιζόµενου αέρα (προ−
σαγωγής και ανακυκλοφορίας) του κτιρίου αναφοράς
διαθέτουν θερµοµόνωση σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του
άρθρου 8 της παρούσας και της σχετικής ΤΟΤΕΕ κατό−
πιν έγκρισής της µε απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ.
γ) Για τα δίκτυα διανοµής θερµού ή ψυχρού µέσου
(νερό κ.α.) ισχύουν τα ακόλουθα:
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− Για το κτίριο αναφοράς του τριτογενή τοµέα οι
αντλίες των κυκλωµάτων διανοµής είναι ρυθµιζόµενων
στροφών µε αντιστάθµιση φορτίου µε σταθερή πτώση
πίεσης (∆p) και υδραυλικά ανεξάρτητες. Η ισχύς των
αντλιών στο κτίριο αναφοράς λαµβάνεται ίση µε αυτή
του εξεταζόµενου κτιρίου.
− Για το κτίριο αναφοράς, τα δίκτυα διανοµής διαθέ−
τουν θερµοµόνωση σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρ−
θρου 8 της παρούσας και της σχετικής ΤΟΤΕΕ κατόπιν
έγκρισής της µε απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ.
3.4 Σύστηµα Εξαερισµού ή Μηχανικού Αερισµού Κτι−
ρίου Αναφοράς
α) Για το κτίριο αναφοράς στις κατοικίες θεωρεί−
ται ότι εφαρµόζεται φυσικός αερισµός σύµφωνα µε τις
ελάχιστες απαιτήσεις όπως καθορίζονται µε σχετική
ΤΟΤΕΕ κατόπιν έγκρισής της µε απόφαση του Υπουρ−
γού ΠΕΚΑ.
β) Για το κτίριο αναφοράς του τριτογενή τοµέα το
σύστηµα µηχανικού αερισµού έχει τα εξής χαρακτη−
ριστικά:
− Προσαγωγή και απαγωγή νωπού αέρα σύµφωνα µε
σχετικές ΤΟΤΕΕ.
− Το σύστηµα µηχανικού αερισµού διαθέτει εναλλά−
κτη ανάκτησης θερµότητας µε συντελεστή ανάκτησης
θερµότητας ηR= 0,5.
− Η ειδική απορρόφηση ισχύος των ανεµιστήρων εξα−
ερισµού λαµβάνεται ίση µε 1,0 kW/(m³/s).
3.5 Σύστηµα Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ):
α) Το κτίριο αναφοράς καλύπτει τις ανάγκες για ΖΝΧ,
µέσω του κεντρικού λέβητα θέρµανσης χώρων ή ξε−
χωριστού συστήµατος λέβητα (πετρελαίου ή τηλεθέρ−
µανσης), µε παράλληλη χρήση ηλιακών συλλεκτών και
ηλεκτρικής αντίστασης για εφεδρεία. Τα χαρακτηρι−
στικά του συστήµατος παραγωγής ΖΝΧ για το κτίριο
αναφοράς είναι τα εξής:
− Το ποσοστό του ηλιακού µεριδίου σε ετήσια βάση
είναι 15% επί των αναγκών για ΖΝΧ.
− Ο κεντρικός λέβητας παραγωγής ΖΝΧ είναι πιστο−
ποιηµένος µε βαθµό ενεργειακής απόδοσης τριών αστέ−
ρων (***).
− Τα δίκτυα διανοµής ΖΝΧ διαθέτουν θερµοµόνωση
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 8 της παρού−
σας και της σχετικής ΤΟΤΕΕ κατόπιν έγκρισής της µε
απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ.
− Στο κτίριο αναφοράς επιτρέπεται η χρήση αποκε−
ντρωµένων συστηµάτων, µόνο σε εµπορικά καταστήµα−
τα ή παρόµοιες χρήσεις µε περιορισµένη κατανάλωση
ΖΝΧ. Στις περιπτώσεις αυτές η παραγωγή ΖΝΧ, µπορεί
να γίνεται τοπικά µε ταχυθερµοσίφωνα αερίου. Εάν το
φυσικό αέριο δεν είναι διαθέσιµο, η παραγωγή ΖΝΧ,
µπορεί να γίνεται µε ηλεκτρικό θερµοσίφωνα, ή ταχυ−
θερµοσίφωνα µε συνολικό µήκος αγωγών έως 6m.
3.6 Σύστηµα φωτισµού κτιρίου αναφοράς τριτογενή
τοµέα:
α) Η στάθµη και η αντίστοιχη εγκατεστηµένη ισχύς γε−
νικού φωτισµού λαµβάνονται όπως ορίζεται µε σχετική
ΤΟΤΕΕ κατόπιν έγκρισής της µε απόφαση του Υπουργού
ΠΕΚΑ. Η ενεργειακή απόδοση των φωτιστικών είναι 55
lumen/W. Για επιφάνεια µεγαλύτερη από 15m2 ο τεχνη−
τός φωτισµός ελέγχεται µε χωριστούς διακόπτες. Στους
χώρους µε φυσικό φωτισµό εξασφαλίζεται η δυνατότη−
τα σβέσης τουλάχιστον του 50% των λαµπτήρων που
βρίσκονται εντός αυτών.

β) Ο γενικός φωτισµός παρέχεται από λαµπτήρες
φθορισµού, οι οποίοι διαθέτουν ηλεκτρονικό στραγ−
γαλιστικό πηνίο µε δείκτη ενεργειακής απόδοσης (EEI)
κατηγορίας A3 σύµφωνα µε κατάταξη της Επιτροπής
της Ένωσης Ευρωπαίων Κατασκευαστών Φωτιστικών
(CELMA) και την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/55/ΕΕ.
γ) Εξαίρεση αποτελούν οι χώροι µε ειδικές απαιτήσεις
λειτουργικού φωτισµού, όπως αυτοί προσδιορίζονται µε
σχετική ΤΟΤΕΕ κατόπιν έγκρισής της µε απόφαση του
Υπουργού ΠΕΚΑ, όπου ο φωτισµός του κτιρίου αναφο−
ράς λαµβάνεται όπως στο εξεταζόµενο κτίριο.
3.7 ∆ιατάξεις ελέγχου εγκαταστάσεων κτιρίου ανα−
φοράς τριτογενή τοµέα:
α) Το κτίριο αναφοράς ξενοδοχείου διαθέτει σύστηµα
ελέγχου ηλεκτροδότησης δωµατίων µέσω ηλεκτρονι−
κών καρτών, επιτυγχάνοντας 5% εξοικονόµηση επί της
υπολογιζόµενης κατανάλωσης τελικής ενέργειας για
θέρµανση, ψύξη και φωτισµό.
β) Το κτίριο αναφοράς τριτογενή τοµέα, µε επιφά−
νεια πάνω από 3.500m2, διαθέτει σύστηµα ενεργειακής
διαχείρισης κτιρίου (BΕMS), για τον κεντρικό έλεγχο
της λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων, επιτυγχά−
νοντας 10% εξοικονόµηση επί της υπολογιζόµενης τε−
λικής κατανάλωσης ενέργειας για θέρµανση, ψύξη και
φωτισµό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
Άρθρο 10
Γενικά
1. Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης:
1.1 Τεκµηριώνει ότι το κτίριο ικανοποιεί τις ελάχιστες
απαιτήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 7 της
παρούσας.
1.2 Περιλαµβάνεται στο φάκελο που υποβάλλεται στην
αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία για την έκδοση οικοδο−
µικής άδειας σύµφωνα µε το άρθρο 10 του ν. 3661/08.
1.3 Αποτελεί πρόσθετη µελέτη επιπλέον των µελετών
αρχιτεκτονικής, διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου,
θέρµανσης, ψύξης, ΖΝΧ και φωτισµού.
1.4 Αντικαθιστά τη µελέτη θερµοµόνωσης, σύµφωνα
µε το άρθρο 13 του ν. 3661/2008. Εφ’ εξής οι υπολο−
γισµοί για τη θερµοµόνωση του κτιριακού κελύφους
περιλαµβάνονται στη µελέτη ενεργειακής απόδοσης,
όπως καθορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 8
της παρούσας και µε σχετικές ΤΟΤΕΕ κατόπιν έγκρισής
τους µε απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ.
2. Για την εκπόνηση της µελέτης ενεργειακής απόδο−
σης κτιρίου υπολογίζονται, σύµφωνα µε τη µεθοδολογία
του κεφαλαίου Β΄ της παρούσας, οι καταναλώσεις πρω−
τογενούς ενέργειας ανά τελική χρήση: θέρµανση, ψύξη,
κλιµατισµό, ΖΝΧ, συµπεριλαµβανοµένου του φωτισµού
για κτίρια του τριτογενούς τοµέα.
3. Για τα νέα ή ριζικά ανακαινιζόµενα κτίρια, πρέπει να
εκπονείται και να υποβάλλεται στην αρµόδια Πολεοδο−
µική Υπηρεσία µελέτη τεχνικής, περιβαλλοντικής και οι−
κονοµικής σκοπιµότητας, που συνοδεύει την ενεργειακή
µελέτη της παρούσας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3661/08.
Άρθρο 11
Περιεχόµενα µελέτης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου
Το τεύχος της µελέτης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου
περιλαµβάνει τα εξής:
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1. Γενικές Πληροφορίες
1.1 Γενικά στοιχεία κτιρίου: τοποθεσία, χρήση κτιρίου
(κατοικία, γραφεία, κ.α.), πρόγραµµα λειτουργίας (ωρά−
ριο), αριθµός χρηστών (συνολικός και ανά βάρδια για
κτίρια µε 24ώρη λειτουργία).
1.2 Επιθυµητές συνθήκες εσωτερικού περιβάλλοντος
(θερµοκρασία, υγρασία, αερισµός, φωτισµός). Αν υπάρ−
χουν χώροι µε διαφορετικές συνθήκες, όπως στα κτίρια
νοσοκοµείων, αναφέρονται αναλυτικά.
1.3 ∆εδοµένα και παραδοχές για τους παράγοντες
που λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό της ενερ−
γειακής απόδοσης του κτιρίου σύµφωνα µε το άρθρο
5 της παρούσας.
1.4 Τα κλιµατικά δεδοµένα της περιοχής (θερµοκρα−
σία, υγρασία, ηλιακή ακτινοβολία, διεύθυνση, ένταση
και ταχύτητα ανέµου κ.α.), όπως ορίζονται µε σχετική
ΤΟΤΕΕ κατόπιν έγκρισής της µε απόφαση του Υπουρ−
γού ΠΕΚΑ.
1.5 Σύντοµη περιγραφή και τεκµηρίωση του ενεργει−
ακού σχεδιασµού του κτιρίου όσον αφορά στον αρ−
χιτεκτονικό σχεδιασµό, τα θερµικά χαρακτηριστικά
των δοµικών στοιχείων του κτιριακού κελύφους και το
σχεδιασµό των Η/Μ εγκαταστάσεων, καθώς και στα
προτεινόµενα συστήµατα Εξοικονόµησης Ενέργειας /
Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας και ΑΠΕ.
1.6 Αναφορά του λογισµικού που χρησιµοποιήθηκε για
την εκτίµηση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου,
καθώς και των παραδοχών που λαµβάνονται υπόψη για
την εφαρµογή της µεθοδολογίας όπως:
α) οι θερµικές ζώνες, όπως καθορίζονται στο άρθρο
3 της παρούσας. Για τις ζώνες που καθορίζονται στους
υπολογισµούς θα πρέπει να υπάρχει σχηµατική και ανα−
λυτική περιγραφή.
β) στην περίπτωση που για την εκπόνηση της µελέτης
απαιτείται ο διαχωρισµός του κτιρίου σε ζώνες (λόγω
διαφοροποίησης της χρήσης των χώρων του), όλα τα
δεδοµένα ή/και παραδοχές – εκτός των κλιµατικών –
πρέπει να αναφέρονται ανά ζώνη.
γ) οι θερµογέφυρες στα διάφορα στοιχεία του κτιρι−
ακού κελύφους.
2. Σχεδιασµός κτιρίου
2.1 Γεωµετρικά χαρακτηριστικά του κτιρίου και των
ανοιγµάτων (κάτοψη, όγκος, επιφάνεια, προσανατολι−
σµός, συντελεστές σκίασης κ.α.).
2.2 Τεκµηρίωση της χωροθέτησης και προσανατολι−
σµού του κτιρίου για τη µέγιστη αξιοποίηση των τοπι−
κών κλιµατικών συνθηκών, µε διαγράµµατα ηλιασµού
λαµβάνοντας υπόψη την περιβάλλουσα δόµηση.
2.3 Τεκµηρίωση της επιλογής και χωροθέτησης φύ−
τευσης και άλλων στοιχείων βελτίωσης του µικροκλί−
µατος.
2.4 Τεκµηρίωση του σχεδιασµού και χωροθέτησης
των ανοιγµάτων ανά προσανατολισµό ανάλογα µε τις
απαιτήσεις ηλιασµού, φωτισµού και αερισµού (ποσοστό,
τύπος και εµβαδόν διαφανών επιφανειών ανά προσα−
νατολισµό).
2.5 Χωροθέτηση των λειτουργιών ανάλογα µε τη
χρήση και τις απαιτήσεις άνεσης (θερµικές, φυσικού
αερισµού και φωτισµού).
2.6 Περιγραφή λειτουργίας των παθητικών συστηµά−
των για τη χειµερινή και θερινή περίοδο: υπολογισµός
επιφάνειας παθητικών ηλιακών συστηµάτων άµεσου και
έµµεσου κέρδους (κάθετης / κεκλιµένης / οριζόντιας
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επιφάνειας), για τα συστήµατα µε µέγιστη απόκλιση έως
30ο από το νότο, καθώς και του ποσοστού αυτής επί της
αντίστοιχης συνολικής επιφάνειας της όψης.
2.7 Περιγραφή των συστηµάτων ηλιοπροστασίας του
κτιρίου ανά προσανατολισµό: διαστάσεις και υλικά κα−
τασκευής, τύπος (σταθερά / κινητά, οριζόντια / κατα−
κόρυφα, συµπαγή / διάτρητα) και ένδειξη του προκύ−
πτοντος ποσοστού σκίασης για τις 21 ∆εκεµβρίου και
21 Ιουνίου.
2.8 Γενική περιγραφή των τεχνικών εκµετάλλευσης
του φυσικού φωτισµού.
2.9 Σχεδιαστική απεικόνιση µε κατασκευαστικές λε−
πτοµέρειες της θερµοµονωτικής στρώσης, των παθητι−
κών συστηµάτων και των συστηµάτων ηλιοπροστασίας
στα αρχιτεκτονικά σχέδια του κτιρίου (κατόψεις, όψεις,
τοµές).
3. Κτιριακό Κέλυφος
3.1 Θερµικά χαρακτηριστικά του κτιριακού κελύφους
και των ανοιγµάτων (θερµοπερατότητα, ανακλαστικότη−
τα, διαπερατότητα και απορροφητικότητα στην ηλιακή
ακτινοβολία, κ.α.).
3.2 Περιγραφή της θέσης, των θερµοφυσικών ιδιο−
τήτων και του τύπου της θερµοµόνωσης, όπου αυτή
προβλέπεται (οροφές, δάπεδα, τοιχοποιία).
3.3 Συντελεστής θερµοπερατότητας και εµβαδόν αδι−
αφανών στοιχείων του εξωτερικού κελύφους (τοιχοποι−
ία, οροφή, δάπεδα, φέρων οργανισµός), έλεγχος αυτών
βάσει των απαιτούµενων ορίων ανά προσανατολισµό.
3.4 Συντελεστής θερµοπερατότητας των εσωτερικών
χωρισµάτων που διαχωρίζουν θερµαινόµενες και µη
θερµαινόµενες ζώνες του κτιρίου.
3.5 Συντελεστής θερµοπερατότητας και εµβαδόν
ανοιγµάτων και γυάλινων προσόψεων, έλεγχος αυτών
βάσει των απαιτούµενων ορίων ανά προσανατολισµό.
4. Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις
4.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά της κεντρικής εγκατά−
στασης παραγωγής και διανοµής θερµού νερού για τη
θέρµανση των χώρων (απόδοση συστηµάτων, είδος
καυσίµου, χρόνος λειτουργίας, είδος και ισχύς τερµα−
τικών µονάδων, είδος και ισχύς βοηθητικών συστηµάτων
διανοµής, απώλειες δικτύου κ.α.).
4.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων
ψύξης−κλιµατισµού χώρων (είδος και απόδοση συστη−
µάτων, είδος καυσίµου, χρόνος λειτουργίας, είδος και
ισχύς τερµατικών µονάδων, είδος και ισχύς βοηθητικών
συστηµάτων διανοµής, απώλειες δικτύου κ.α.).
4.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά των κεντρικών µονάδων
διαχείρισης αέρα (ΚΚΜ) και συστήµατος µηχανικού αερι−
σµού (διατάξεις συστήµατος, φίλτρα, ύγρανση, στοιχεία
ψύξης/θέρµανσης, ισχύς ανεµιστήρων κ.α.).
4.4 Τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήµατος παρα−
γωγής και διανοµής ΖΝΧ (τύπος, ισχύς, ηµερήσια κατα−
νάλωση νερού, επιθυµητή θερµοκρασία ΖΝΧ, απώλειες
δικτύου, ποσοστό ηλιακών συλλεκτών κ.α.).
4.5 Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλιακών συλλεκτών για
παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (τύπος, συντελεστές
απόδοσης κ.α.). Η αδυναµία εγκατάστασης ηλιακών συλ−
λεκτών πρέπει να τεκµηριώνεται.
4.6 Τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήµατος τεχνητού
φωτισµού για τα κτίρια του τριτογενή τοµέα (ζώνες
φυσικού φωτισµού, ώρες χρήσης φυσικού φωτισµού,
αυτοµατισµοί, διάταξη διακοπτών, είδος φωτιστικών,
φωτιστική ικανότητα λαµπτήρων κ.α.). Αναφορά στα
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συστήµατα σύζευξης φυσικού και τεχνητού φωτισµού
και άλλα συστήµατα εξοικονόµησης ενέργειας.
4.7 Περιγραφή κεντρικού συστήµατος παρακολούθη−
σης και ενεργειακού ελέγχου (BΕMS), των προβλεπό−
µενων αυτοµατισµών και ελέγχων και το αναµενόµενο
όφελος τους στη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας,
εφόσον προβλέπεται η εγκατάσταση και χρήση τους.
4.8 Τεχνικά χαρακτηριστικά λοιπών συστηµάτων, όπου
προβλέπονται, και αντίστοιχη αποτύπωσή τους στα αρ−
χιτεκτονικά και Η/Μ σχέδια, όπως: ΑΠΕ, (φωτοβολταϊκά,
γεωθερµικές αντλίες θέρµανσης/ψύξης), ΣΗΘ (τύπος
και ισχύς συστήµατος, καύσιµο, ηλεκτρικά και θερµικά
φορτία κάλυψης κ.α.), κεντρικά συστήµατα θέρµανσης
και ψύξης σε κλίµακα περιοχής ή οικοδοµικού τετρα−
γώνου (τηλεθέρµανση).
5. Αποτελέσµατα υπολογισµών
Αναλυτικά αποτελέσµατα των υπολογισµών µε σαφή
αναφορά των µονάδων µέτρησης των µεγεθών, όπως:
5.1 Θερµικές απώλειες κελύφους και αερισµού. Ηλιακά
και εσωτερικά κέρδη κλιµατιζόµενων χώρων.
5.2 Ετήσια τελική ενεργειακή κατανάλωση (kWh/m2),
συνολική και ανά χρήση (θέρµανση, ψύξη, αερισµός, ΖΝΧ,
φωτισµός), ανά θερµική ζώνη και ανά µορφή χρησιµο−
ποιούµενης ενέργειας (ηλεκτρισµός, πετρέλαιο κ.α.).
5.3 Ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας
(kWh/m2) ανά χρήση (θέρµανση, ψύξη, αερισµός, ΖΝΧ,
φωτισµός) και αντίστοιχες εκποµπές διοξειδίου του
άνθρακα.
Άρθρο 12
Αµοιβή για τη µελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου
1. Η αµοιβή για την εκπόνηση της µελέτης ενεργεια−
κής απόδοσης κτιρίου προσδιορίζεται σε σχέση µε την
επιφάνεια του εξεταζόµενου κτιρίου και των εν ισχύ
προβλεπόµενων αµοιβών για κτιριακές µελέτες. Στον
Πίνακα ∆.1, δίνεται το ύψος της αµοιβής για µελέτη
ενεργειακής απόδοσης κτιρίου ως ποσοστό επί της
συνολικής αµοιβής για την αρχιτεκτονική µελέτη και
τις µελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων.
Πίνακας ∆.1: Αµοιβές για µελέτη ενεργειακής
απόδοσης κτιρίου
Επιφάνεια δαπέδου Ποσοστό επί συνολικής αµοιβής
κτιρίου (Α)
αρχιτεκτονικής και Η/Μ µελέτης
Α ≤ 5000 τ.µ.

20%

Α > 5000 τ.µ.

18%

2. ∆ικαίωµα υπογραφής της µελέτης ενεργειακής
απόδοσης κτιρίου έχουν οι νοµιµοποιούµενοι, µέχρι
την έναρξη ισχύος της παρούσας, να υπογράφουν τις
αντίστοιχες µελέτες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
Άρθρο 13
Καθορισµός κατηγοριών ενεργειακής
απόδοσης κτιρίων
1. Οι κατηγορίες για την ενεργειακή ταξινόµηση των
κτιρίων δίνονται στον Πίνακα Ε.1. Ο δείκτης RR λαµβάνε−
ται ίσος µε την υπολογιζόµενη κατανάλωση πρωτογε−
νούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς. Ο λόγος Τ είναι

το πηλίκο της υπολογιζόµενης κατανάλωσης πρωτογε−
νούς ενέργειας του εξεταζόµενου κτιρίου (ΕΡ) προς την
υπολογιζόµενη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας
του κτιρίου αναφοράς και αποτελεί τη βάση για τον
καθορισµό των κατηγοριών ενεργειακής απόδοσης.
Πίνακας Ε.1:. Κατηγορίες ενεργειακής
απόδοσης κτιρίων
Κατηγορία

Όρια κατηγορίας

Όρια κατηγορίας

Α+

ΕΡ ≤ 0,33RR

T ≤ 0,33

Α

0,33RR < ΕΡ ≤ 0,50RR

0,33 < T ≤ 0,50

Β+

0,50RR < ΕΡ ≤ 0,75RR

0,50 < T ≤ 0,75

Β

0,75RR < ΕΡ ≤ 1,00RR

0,75 < T ≤ 1,00

Γ

1,00RR < ΕΡ ≤ 1,41RR

1,00 < T ≤ 1,41

∆

1,41RR < ΕΡ ≤ 1,82RR

1,41 < T ≤ 1,82

Ε

1,82RR < ΕΡ ≤ 2,27RR

1,82 < T ≤ 2,27

Ζ

2,27RR < ΕΡ ≤ 2,73RR

2,27 < T ≤ 2,73

Η

2,73RR < ΕΡ

2,73 < T

2. Η ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέρ−
γειας του κτιρίου αναφοράς αντιστοιχεί στο άνω όριο
της κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης Β. Κτίρια µε
χαµηλότερη ή υψηλότερη κατανάλωση πρωτογενούς
ενέργειας κατατάσσονται στην αντίστοιχη ενεργειακή
κατηγορία.
Άρθρο 14
Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κτιρίων
1. Το ΠΕΑ απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη του
κτιρίου.
2. Στο ΠΕΑ αναφέρονται, µεταξύ άλλων, τα γενικά
στοιχεία του κτιρίου, η υπολογιζόµενη ετήσια συνολι−
κή κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου
αναφοράς και του εξεταζόµενου κτιρίου, η ετήσια κα−
τανάλωση ενέργειας ανά πηγή ενέργειας και τελική
χρήση, η πραγµατική ετήσια συνολική τελική κατανά−
λωση ενέργειας, οι υπολογιζόµενες και πραγµατικές
ετήσιες εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και
συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
του κτιρίου.
3. Κάθε συµβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως
αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να µνηµονεύσει
στο συµβόλαιο τον αριθµό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και
να επισυνάψει σε αυτό επίσηµο αντίγραφο του ΠΕΑ. Σε
κάθε µίσθωση ακινήτου, ο αριθµός πρωτοκόλλου του
ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συµβολαι−
ογραφικό µισθωτήριο έγγραφο. Η φορολογική αρχή δε
θεωρεί µισθωτήρια έγγραφα εάν δεν προσκοµίζεται
ενώπιον της ισχύον ΠΕΑ.
4. Σε περίπτωση που το ΠΕΑ εκδίδεται στο πλαί−
σιο προγραµµάτων για τον οικιακό τοµέα χρηµατοδο−
τούµενων από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, οι
συστάσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή αναφέρονται,
κατά προτεραιότητα, µε βάση τις επιλέξιµες, κάθε φορά,
επεµβάσεις.
5. Με σχετική ΤΟΤΕΕ κατόπιν έγκρισής της µε απόφα−
ση του Υπουργού ΠΕΚΑ, καθορίζονται η οριστική µορφή
και περιεχόµενο του ΠΕΑ κτιρίου. Στο Παράρτηµα 2,
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δίνεται ενδεικτικό υπόδειγµα ΠΕΑ κτιρίου, καθώς και
οδηγίες συµπλήρωσής του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΛΕΒΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 15
Ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων
1. Γενικά:
1.1 Η ενεργειακή επιθεώρηση αποσκοπεί:
α) στην εκτίµηση της κατανάλωσης πρωτογενούς
ενέργειας του κτιρίου ανά τελική χρήση (θέρµανση,
ψύξη, αερισµός, φωτισµός, ΖΝΧ) και συνολικά,
β) στην ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου,
γ) στην έκδοση του ΠΕΑ,
δ) στη σύνταξη συστάσεων προς τον ιδιοκτήτη/χρή−
στη για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του
κτιρίου του.
1.2 Η ενεργειακή επιθεώρηση διεξάγεται από Ενεργεια−
κούς Επιθεωρητές, εγγεγραµµένους στο προβλεπόµενο
από την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν. 3661/08,
Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 6 του ν. 3661/2008.
2. Η διαδικασία Ενεργειακής Επιθεώρησης περιλαµ−
βάνει τα παρακάτω στάδια:
2.1 Ανάθεση της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρί−
ου στον Ενεργειακό Επιθεωρητή κατόπιν πρόσκλησης
από τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή του κτιρίου. Κατά την
ανάθεση συµφωνούνται αµοιβαία οι υποχρεώσεις του
Επιθεωρητή (όπως έκδοση ΠΕΑ, σύνταξη έκθεση επιθεώ−
ρησης κ.α.) και του ιδιοκτήτη/διαχειριστή (όπως παροχή
γενικών πληροφοριών για τη χρήση και κατασκευή του
κτιρίου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, παράδοση των αρχι−
τεκτονικών και Η/Μ σχεδίων του κτιρίου ως κατασκευα−
σθέν), για τη διευκόλυνση της ενεργειακής επιθεώρησης.
∆εν αποτελεί υποχρέωση του Ενεργειακού Επιθεωρητή
η ακριβής αποτύπωση του προς επιθεώρηση κτιρίου.
Στον επιθεωρητή παρέχεται η δυνατότητα επίσκεψης
των εσωτερικών κοινόχρηστων και ιδιόκτητων προς
επιθεώρηση χώρων.
2.2 Ηλεκτρονική Απόδοση Αριθµού Πρωτοκόλλου (Α.Π.)
ενεργειακής επιθεώρησης από την Ειδική Υπηρεσία Επι−
θεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ), κατόπιν ηλεκτρονικής
καταχώρησης των γενικών στοιχείων του κτιρίου στο
προβλεπόµενο από την παράγραφο 3 του άρθρου 9
του ν. 3661/08, Αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίων. Ο ίδιος
αριθµός πρωτοκόλλου θα χρησιµοποιείται για την ηλε−
κτρονική καταχώρηση του ΠΕΑ και της τελικής έκθε−
σης ενεργειακής επιθεώρησης, στο προαναφερόµενο
Αρχείο.
2.3 Επιτόπιος έλεγχος του Ενεργειακού Επιθεωρητή
στο κτίριο και καταγραφή/επαλήθευση των στοιχείων
που του έχουν παρασχεθεί από τον ιδιοκτήτη/διαχειρι−
στή. Κατά την ενεργειακή επιθεώρηση συµπληρώνεται
το τυποποιηµένο έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης
Κτιρίου, της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Τα
στοιχεία που καταγράφονται στο έντυπο ενεργειακής
επιθεώρησης λαµβάνονται από τα αρχιτεκτονικά και
Η/Μ σχέδια του κτιρίου, τη µελέτη θερµοµόνωσης ή
την ενεργειακή µελέτη, το αρχείο συντήρησης εγκατα−
στάσεων (εφόσον υπάρχει) και από πληροφορίες του
ιδιοκτήτη/διαχειριστή.
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2.4 Σε περίπτωση κτιρίων µεγάλης επιφάνειας µε
πολύπλοκες Η/Μ εγκαταστάσεις, πέρα από την απλή
καταγραφή των στοιχείων του, δύναται να χρησιµο−
ποιηθεί κατάλληλος εξοπλισµός για τη µέτρηση των
διαφόρων παραµέτρων που συµβάλουν στην ακριβή
αποτύπωση των κτιριακών εγκαταστάσεων και των συν−
θηκών λειτουργίας. Ο µετρητικός εξοπλισµός µπορεί
να χρησιµοποιείται για τις µετρήσεις των γεωµετρικών
χαρακτηριστικών του κτιρίου, των θερµικών χαρακτηρι−
στικών του (θερµοπερατότητα, θερµοκρασία επιφανειών
κ.α.), της κατανάλωσης ενέργειας των Η/Μ συστηµάτων,
την ένταση και την τάση ρεύµατος, την απορροφούµενη
ισχύ, τον συντελεστή ισχύος και την ποιότητα ηλεκτρι−
κού ρεύµατος (αρµονικές κ.α.), τα επίπεδα φωτισµού και
την απορροφούµενη ισχύ από τα συστήµατα φωτισµού
και τις εσωτερικές συνθήκες των χώρων (θερµοκρασία,
υγρασία, κυκλοφορία αέρα κ.α.).
2.5 Επεξεργασία των στοιχείων του κτιρίου µε την
εφαρµογή της µεθοδολογίας υπολογισµού της ενεργει−
ακής απόδοσης κτιρίου, όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο
Β΄ της παρούσας. Από τους υπολογισµούς προκύπτει
η ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου (για θέρµανση,
ψύξη, αερισµό, φωτισµό και ΖΝΧ) και η αντίστοιχη ενερ−
γειακή του κατάταξη.
2.6 Σύνταξη του ΠΕΑ Κτιρίου, όπως περιγράφεται στο
άρθρο 14 της παρούσας.
2.7 Έκδοση του ΠΕΑ, ηλεκτρονική καταχώρησή του
στο Αρχείο Επιθεώρησης Κτιρίων µαζί µε το έντυπο
Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου και παράδοσή του,
σφραγισµένο και υπογεγραµµένο, στον ιδιοκτήτη/δια−
χειριστή, µε µέριµνα του Ενεργειακού Επιθεωρητή.
2.8 Για τη σύνταξη των συστάσεων βελτίωσης της
ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, ο Ενεργειακός
Επιθεωρητής δύναται να ανατρέχει σε κατάλογο προ−
τεινόµενων συστάσεων, όπως καθορίζονται µε σχετική
ΤΟΤΕΕ κατόπιν έγκρισής της µε απόφαση του Υπουργού
ΠΕΚΑ.
2.9 Ειδικά για τις περιπτώσεις νέων ή ριζικά ανακαινι−
ζόµενων κτιρίων, εάν κατά τη διαδικασία της ενεργει−
ακής επιθεώρησης για έκδοση ΠΕΑ, κατά τα οριζόµενα
στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 3661/08, διαπι−
στωθεί ότι δεν ικανοποιούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις
ενεργειακής απόδοσης και εποµένως το κτίριο δεν κα−
τατάσσεται τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία
Β, τότε ο εκάστοτε ιδιοκτήτης/διαχειριστής του κτιρί−
ου υποχρεούται να εφαρµόσει εντός προθεσµίας ενός
(1) έτους από την έκδοση του ΠΕΑ, µέτρα βελτίωσης
τα οποία εξασφαλίζουν την ένταξη του κτιρίου στην
ενεργειακή κατηγορία Β σύµφωνα µε τις συστάσεις
του Ενεργειακού Επιθεωρητή που αναφέρονται στο
ΠΕΑ. Ακολούθως, διενεργείται εκ νέου ενεργειακή επι−
θεώρηση και εκδίδεται νέο ΠΕΑ και σε περίπτωση µη
ικανοποίησης των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής
απόδοσης (κατάταξη τουλάχιστον στην ενεργειακή κα−
τηγορία Β), εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του
άρθρου 382 του Π∆ 580/∆/1999 (ΦΕΚ Α΄ 210) «Κώδικας
Βασικής Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας».
2.10 Σε περίπτωση όπου το ΠΕΑ εκδίδεται µετά την
υλοποίηση επεµβάσεων στο πλαίσιο προγραµµάτων για
τον οικιακό τοµέα χρηµατοδοτούµενων από εθνικούς
ή/και κοινοτικούς πόρους, ο Ενεργειακός Επιθεωρητής
καταγράφει αναλυτικά και διακριτά τις υλοποιηµένες
επεµβάσεις που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του παρό−

5344

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

ντος Κανονισµού και του προγράµµατος, τις αντίστοιχες
τιµολογούµενες δαπάνες, καθώς και την εξοικονοµού−
µενη από τις επεµβάσεις ενέργεια.
3. Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου:
3.1 Κατά την ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων συµπλη−
ρώνεται τυποποιηµένο έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρη−
σης Κτιρίου, στο οποίο καταγράφονται τα απαιτούµενα
στοιχεία για τον υπολογισµό της ενεργειακής απόδο−
σης του κτιρίου και την έκδοση του ΠΕΑ. Το έντυπο
διευκολύνει τον Ενεργειακό Επιθεωρητή στην ποιοτική
και ποσοτική εκτίµηση των παραµέτρων που αφορούν
στα δοµικά στοιχεία και στις Η/Μ εγκαταστάσεις των
κτιρίων και συµβάλει στη σύντοµη διεξαγωγή της ενερ−
γειακής επιθεώρησης.
3.2 Το Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίων πε−
ριλαµβάνει στοιχεία του κτιρίου που αφορούν στα: α)
κτιριακό κέλυφος, β) σύστηµα θέρµανσης, γ) σύστηµα
ψύξης, δ) σύστηµα αερισµού, ε) σύστηµα φωτισµού και
στ) παραµέτρους εσωτερικών συνθηκών άνεσης.
3.3 Με σχετική ΤΟΤΕΕ κατόπιν έγκρισής της µε από−
φαση του Υπουργού ΠΕΚΑ καθορίζονται η οριστική
µορφή και το περιεχόµενο του Εντύπου Ενεργειακής
Επιθεώρησης Κτιρίων, καθώς και τα επιπρόσθετα στοι−
χεία που απαιτούνται για την ενεργειακή επιθεώρηση
κτιρίων.
Άρθρο 16
Ενεργειακή Επιθεώρηση λεβήτων
και εγκαταστάσεων θέρµανσης
1. Γενικά
1.1 Η ενεργειακή επιθεώρηση λεβήτων και εγκατα−
στάσεων θέρµανσης διενεργείται από Ενεργειακούς
Επιθεωρητές, εγγεγραµµένους στο προβλεπόµενο από
την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν. 3661/08, Μητρώο
Ενεργειακών Επιθεωρητών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 7 του ν. 3661/2008. Συγκεκριµένα η επιθεώ−
ρηση στους λέβητες των κτιρίων που θερµαίνονται µε
συµβατικά καύσιµα διενεργείται όπως αναφέρεται στον
ακόλουθο Πίνακα Στ.1:
Πίνακας Στ.1 Συχνότητα επιθεωρήσεων λεβήτων
Ωφέλιµη
Ονοµαστική
Ισχύς λέβητα

Είδος
καυσίµου

20 − 100 KW Υγρό ή στερεό
καύσιµο

Συχνότητα
επιθεωρήσεων
Κάθε 5 έτη

> 100 KW

Υγρό ή στερεό
καύσιµο

Κάθε 2 έτη

> 100 KW

Αέριο καύσιµο

Κάθε 4 έτη

> 20 KW και
παλαιότεροι
των 15 ετών

Ανεξαρτήτως Μία συνολική επιθεώ−
καυσίµου
ρηση της εγκατάστα−
σης θέρµανσης

1.2 Η αρχική επιθεώρηση των λεβήτων και εγκατα−
στάσεων θέρµανσης σκόπιµο είναι να προηγείται της
αρχικής ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίου ή τµήµατος
αυτού.
2. Η διαδικασία επιθεώρησης λεβήτων και εγκαταστά−
σεων θέρµανσης περιλαµβάνει τα παρακάτω στάδια:
2.1 Ανάθεση της ενεργειακής επιθεώρησης του λέβητα
ή/και της εγκατάστασης θέρµανσης του κτιρίου στον

Ενεργειακό Επιθεωρητή κατόπιν πρόσκλησης από τον
ιδιοκτήτη/διαχειριστή. Κατά την ανάθεση συµφωνού−
νται αµοιβαία οι υποχρεώσεις του Επιθεωρητή (όπως
συµπλήρωση εντύπου κ.α.) και του ιδιοκτήτη/διαχειρι−
στή (όπως παροχή γενικών πληροφοριών για τη χρήση
και κατασκευή του κτιρίου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς,
παράδοση των αρχιτεκτονικών και Η/Μ σχεδίων του
κτιρίου ως κατασκευασθέν, του δελτίου εγκατάστα−
σης κεντρικής θέρµανσης, του φύλλου συντήρησης και
ρύθµισης των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρµανσης
κ.α.), για τη διευκόλυνση της ενεργειακής επιθεώρησης.
∆εν αποτελεί υποχρέωση του Ενεργειακού Επιθεωρητή
η ακριβής αποτύπωση του προς επιθεώρηση κτιρίου,
καθώς και η συλλογή των παραπάνω στοιχείων σε πε−
ρίπτωση που αυτά δεν υφίστανται ή είναι ελλιπή. Στον
Ενεργειακό Επιθεωρητή παρέχεται η δυνατότητα επί−
σκεψης των εσωτερικών κοινόχρηστων και ιδιόκτητων
προς επιθεώρηση χώρους.
2.2 Ηλεκτρονική Απόδοση Αριθµού Πρωτοκόλλου (Α.Π.)
ενεργειακής επιθεώρησης από την Ειδική Υπηρεσία Επι−
θεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ), κατόπιν ηλεκτρονικής
καταχώρησης των γενικών στοιχείων του κτιρίου σε
ειδική µερίδα του προβλεπόµενου από την παράγραφο
3 του άρθρου 9 του ν. 3661/08, Αρχείου Επιθεωρήσεως
Κτιρίων. Ο ίδιος αριθµός πρωτοκόλλου θα χρησιµοποι−
είται για την ηλεκτρονική καταχώρηση του Εντύπου
Επιθεώρησης Λέβητα ή Επιθεώρησης Εγκατάστασης
Θέρµανσης, στο προαναφερόµενο Αρχείο.
2.3 Επιτόπιος έλεγχος του Ενεργειακού Επιθεωρητή
στις εγκαταστάσεις του κτιρίου και καταγραφή/επαλή−
θευση των στοιχείων που του είχαν παρασχεθεί από τον
ιδιοκτήτη/διαχειριστή. Κατά την ενεργειακή επιθεώρηση
συµπληρώνεται το τυποποιηµένο Έντυπο Ενεργειακής
Επιθεώρησης Λέβητα ή Εγκατάστασης Θέρµανσης αντί−
στοιχα, της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Τα
στοιχεία που καταγράφονται στο έντυπο ενεργειακής
επιθεώρησης λαµβάνονται από το δελτίο εγκατάστα−
σης κεντρικής θέρµανσης και το φύλλο συντήρησης και
ρύθµισης των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρµανσης.
2.4 Επεξεργασία των στοιχείων και αξιολόγηση της
ενεργειακής απόδοσης του λέβητα ή της εγκατάστασης
θέρµανσης. Επιπλέον, λαµβάνονται υπόψη οι µέσες τιµές
για όµοιους λέβητες ή συστήµατα θέρµανσης, όπως κα−
θορίζονται σε εθνικά πρότυπα, τα οποία βασίζονται σε
τυπολογίες λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρµανσης.
2.5 Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης καταχωρού−
νται στο Έντυπο Επιθεώρησης Λέβητα ή Εγκατάστασης
Θέρµανσης. Στο ίδιο έντυπο, καταχωρούνται επίσης
διαπιστώσεις και συστάσεις για τη βελτίωση της ενερ−
γειακής απόδοσης του λέβητα και της εγκατάστασης
θέρµανσης. Οι συστάσεις βασίζονται στα αποτελέσµατα
της επιθεώρησης, λαµβάνοντας υπόψη και τη διαθεσι−
µότητα νέων τεχνολογιών.
2.6 Έκδοση του Εντύπου Επιθεώρησης Λέβητα ή Επι−
θεώρησης Εγκατάστασης Θέρµανσης, ηλεκτρονική
καταχώρησή του σε ειδική µερίδα του Αρχείου Επιθε−
ώρησης Κτιρίων και παράδοσή του, σφραγισµένο και
υπογεγραµµένο, στον ιδιοκτήτη/διαχειριστή του κτιρίου,
µε µέριµνα του Ενεργειακού Επιθεωρητή.
2.7 Για τη σύνταξη των συστάσεων βελτίωσης της
ενεργειακής απόδοσης των λεβήτων και εγκαταστά−
σεων θέρµανσης, ο Ενεργειακός Επιθεωρητής δύναται
να ανατρέχει σε κατάλογο προτεινόµενων συστάσεων,
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όπως καθορίζονται µε σχετική ΤΟΤΕΕ κατόπιν έγκρισής
της µε απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ.
3. Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Λέβητα ή Εγκα−
τάστασης θέρµανσης:
3.1 Κατά την ενεργειακή επιθεώρηση λεβήτων και
εγκαταστάσεων θέρµανσης συµπληρώνονται αντί−
στοιχα το Έντυπο Επιθεώρησης Λέβητα και το Έντυπο
Επιθεώρησης Εγκατάστασης Θέρµανσης. Τα έντυπα
διευκολύνουν τον Ενεργειακό Επιθεωρητή στην ποιοτική
και ποσοτική εκτίµηση των παραµέτρων των εγκατα−
στάσεων και συµβάλουν στη σύντοµη διεξαγωγή της
ενεργειακής επιθεώρησης.
3.2 Στα συγκεκριµένα έντυπα, εκτός από τα γενικά
στοιχεία του κτιρίου, καταγράφονται: α) τα στοιχεία
του υπεύθυνου της εγκατάστασης, β) η κατανάλωση
καυσίµου, γ) η υφιστάµενη κατάσταση των λεβήτων και
των καυστήρων, καθώς και τεχνικά χαρακτηριστικών
των συστηµάτων, δ) τα φορτία που καλύπτει κάθε λέ−
βητας (θέρµανση χώρων, ΖΝΧ) και οι ώρες λειτουργίας,
ε) οι ενδείξεις των µετρητών πίεσης, και θερµοκρασίας,
στ) οι αυτοµατισµοί ελέγχου, ζ) ο τρόπος υπολογισµού
κατανοµής δαπανών θέρµανσης, η) η κατάσταση του
συστήµατος διανοµής θέρµανσης, θ) ο τύπος των τερ−
µατικών µονάδων και ι) οι προτάσεις και συστάσεις για
τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την αναβάθ−
µιση του λέβητα ή της εγκατάστασης θέρµανσης.
3.3 Με σχετικές ΤΟΤΕΕ κατόπιν έγκρισής της µε
απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ καθορίζεται. η οριστική
µορφή και το περιεχόµενο του Εντύπου Επιθεώρησης
Λέβητα και του Εντύπου Επιθεώρησης Εγκατάστασης
Θέρµανσης, καθώς και τα επιπρόσθετα στοιχεία που
απαιτούνται για τις αντίστοιχες ενεργειακές επιθεω−
ρήσεις.
Άρθρο 17
Ενεργειακή Επιθεώρηση εγκαταστάσεων
κλιµατισµού
1. Γενικά
1.1 Η ενεργειακή επιθεώρηση εγκαταστάσεων κλιµατι−
σµού διενεργείται από Ενεργειακούς Επιθεωρητές, εγ−
γεγραµµένους στο προβλεπόµενο από την παράγραφο
2 του άρθρου 9 του ν. 3661/08, Μητρώο Ενεργειακών
Επιθεωρητών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8
του ν. 3661/2008. Συγκεκριµένα η επιθεώρηση στις εγκα−
ταστάσεις κλιµατισµού κτιρίων µε συνολική ωφέλιµη
θερµική / ψυκτική ονοµαστική ισχύ µεγαλύτερη των 12
kW διενεργείται τουλάχιστον κάθε πέντε έτη.
1.2 Η αρχική επιθεώρηση των εγκαταστάσεων κλιµατι−
σµού σκόπιµο είναι να προηγείται της αρχικής ενεργει−
ακής επιθεώρησης του κτιρίου ή του τµήµατος αυτού.
2. Η διαδικασία επιθεώρησης των εγκαταστάσεων κλι−
µατισµού περιλαµβάνει τα παρακάτω στάδια:
2.1 Ανάθεση της ενεργειακής επιθεώρησης της εγκα−
τάστασης κλιµατισµού του κτιρίου στον Ενεργειακό
Επιθεωρητή κατόπιν πρόσκλησης από τον ιδιοκτήτη/δι−
αχειριστή. Κατά την ανάθεση συµφωνούνται αµοιβαία
οι υποχρεώσεις του Επιθεωρητή (όπως συµπλήρωση
εντύπου κ.α.) και του ιδιοκτήτη/διαχειριστή (όπως πα−
ροχή γενικών πληροφοριών για τη χρήση και κατασκευή
του κτιρίου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, παράδοση των
αρχιτεκτονικών και Η/Μ σχεδίων του κτιρίου ως κατα−
σκευασθέν κ.α.), για τη διευκόλυνση της ενεργειακής
επιθεώρησης. ∆εν αποτελεί υποχρέωση του Ενεργεια−
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κού Επιθεωρητή η ακριβής αποτύπωση του προς επι−
θεώρηση κτιρίου, καθώς και η συλλογή των παραπάνω
στοιχείων σε περίπτωση που αυτά δεν υφίστανται ή
είναι ελλιπή. Στον Ενεργειακό Επιθεωρητή παρέχεται η
δυνατότητα επίσκεψης των εσωτερικών κοινόχρηστων
και ιδιόκτητων προς επιθεώρηση χώρων.
2.2 Ηλεκτρονική Απόδοση Αριθµού Πρωτοκόλλου (Α.Π.)
ενεργειακής επιθεώρησης από την Ειδική Υπηρεσία Επι−
θεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ), κατόπιν ηλεκτρονικής
καταχώρησης των γενικών στοιχείων του κτιρίου σε
ειδική µερίδα του προβλεπόµενου από την παράγραφο
3 του άρθρου 9 του ν. 3661/08, Αρχείου Επιθεωρήσεως
Κτιρίων. Ο ίδιος αριθµός πρωτοκόλλου θα χρησιµοποι−
είται για την ηλεκτρονική καταχώρηση του Εντύπου
Επιθεώρησης Λέβητα ή Επιθεώρησης Εγκατάστασης
Κλιµατισµού, στο προαναφερόµενο Αρχείο.
2.3 Επιτόπιος έλεγχος του Ενεργειακού Επιθεωρητή
στις εγκαταστάσεις του κτιρίου και καταγραφή/επαλή−
θευση των στοιχείων που του έχουν παρασχεθεί από
τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή. Κατά την ενεργειακή επιθε−
ώρηση συµπληρώνεται το τυποποιηµένο Έντυπο Ενερ−
γειακής Επιθεώρησης Κλιµατισµού, της παραγράφου 3
του παρόντος άρθρου.
2.4 Επεξεργασία των στοιχείων και αξιολόγηση της
ενεργειακής απόδοσης της εγκατάστασης κλιµατισµού.
Επιπλέον, λαµβάνονται υπόψη οι µέσες τιµές για όµοια
συστήµατα εγκαταστάσεων κλιµατισµού, όπως καθορί−
ζονται σε εθνικά πρότυπα και τα οποία βασίζονται σε
τυπολογίες εγκαταστάσεων κλιµατισµού.
2.5 Το σύστηµα αερισµού, εφόσον υπάρχει, επιθεωρεί−
ται µε το σύστηµα κλιµατισµού. Για το λόγο αυτό, στη
διαδικασία επιθεώρησης της εγκατάστασης κλιµατισµού
περιλαµβάνεται και η επιθεώρηση του συστήµατος αε−
ρισµού και των κλιµατιστικών µονάδων που υπάρχουν
στο κτίριο ή τµήµα αυτού.
2.6 Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης καταχωρούνται
στο Έντυπο Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιµατισµού.
Στο ίδιο έντυπο, καταχωρούνται επίσης διαπιστώσεις
και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής από−
δοσης και την αναβάθµιση της εγκατάστασης κλιµατι−
σµού. Οι συστάσεις βασίζονται στα αποτελέσµατα της
επιθεώρησης λαµβάνοντας υπόψη και τη διαθεσιµότητα
νέων τεχνολογιών.
2.7 Έκδοση του Εντύπου Επιθεώρησης Εγκατάστασης
Κλιµατισµού, ηλεκτρονική καταχώρησή του σε ειδική
µερίδα του Αρχείου Επιθεώρησης Κτιρίων και παράδοσή
του, σφραγισµένο και υπογεγραµµένο, στον ιδιοκτήτη/
διαχειριστή του κτιρίου, µε µέριµνα του Ενεργειακού
Επιθεωρητή.
2.8 Για τη σύνταξη των συστάσεων βελτίωσης των
εγκαταστάσεων κλιµατισµού ο Ενεργειακός Επιθεωρη−
τής δύναται να ανατρέχει στον κατάλογο προτεινόµε−
νων οδηγιών, όπως καθορίζονται µε σχετική ΤΟΤΕΕ κα−
τόπιν έγκρισής της µε απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ.
3. Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης
Κλιµατισµού:
3.1 Κατά την ενεργειακή επιθεώρηση εγκαταστάσεων
κλιµατισµού συµπληρώνεται το Έντυπο Επιθεώρησης
Εγκατάστασης Κλιµατισµού. Το έντυπο διευκολύνει
τον Ενεργειακό Επιθεωρητή στην ποιοτική και ποσο−
τική εκτίµηση των παραµέτρων των εγκαταστάσεων
και συµβάλει στη σύντοµη διεξαγωγή της ενεργειακής
επιθεώρησης.
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3.2 Στο συγκεκριµένο έντυπο, εκτός από τα γενικά
στοιχεία του κτιρίου, καταγράφονται: α) τα στοιχεία του
υπεύθυνου της εγκατάστασης, β) η κατανάλωση ηλε−
κτρισµού (ή άλλης µορφής ενέργειας), γ) η υφιστάµενη
κατάσταση των συστηµάτων παραγωγής ψύξης ή/και
θέρµανσης, καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους,
δ) τα φορτία που καλύπτει κάθε µονάδα παραγωγής
ψύξης και τις ώρες λειτουργίας, ε) οι ενδείξεις των µε−
τρητών πίεσης και θερµοκρασίας, στ) οι αυτοµατισµοί
ελέγχου της λειτουργίας των συστηµάτων κλιµατισµού,
ζ) ο τρόπος υπολογισµού κατανοµής ψύξης, η) η κατά−
σταση του συστήµατος διανοµής ψύξης, θ) ο τύπος των
τερµατικών µονάδων, ι) οι λοιπές µονάδες αερισµού και
εξαερισµού των χώρων, και κ) οι προτάσεις και συστά−
σεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την
αναβάθµιση της εγκατάστασης κλιµατισµού.
3.3 Με σχετική ΤΟΤΕΕ κατόπιν έγκρισής της µε από−
φαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, καθορίζεται η οριστική
µορφή και το περιεχόµενο του Εντύπου Επιθεώρησης
Εγκατάστασης Κλιµατισµού, καθώς και τα επιπρόσθετα
στοιχεία που απαιτούνται για τις αντίστοιχες ενεργεια−
κές επιθεωρήσεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 18
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργού−
νται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του
ν.3661/08:
1. Οι διατάξεις του Προεδρικού ∆ιατάγµατος της
1.6/4.7.1979 (ΦΕΚ ∆΄ 362) «Περί εγκρίσεως κανονισµού
δια την θερµοµόνωσιν των κτιρίων».
2. Η Κοινή Υπουργική απόφαση 21475/4707/30−7−1998
(ΦΕΚ Β΄ 880) «Περιορισµός των εκποµπών διοξειδίου

του άνθρακα µε τον καθορισµό µέτρων και όρων για τη
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων».
Άρθρο 19
Παραρτήµατα
Ενσωµατώνονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος
της παρούσας απόφασης τα Παραρτήµατα 1 και 2 που
ακολουθούν:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Υπολογιστικά Πρότυπα.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Ενδεικτικό Πιστοποιητικό Ενεργειακής
Απόδοσης Κτιρίου.
Άρθρο 20
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει τρεις (3)
µήνες από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυ−
βερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται σε επί µέρους
διατάξεις της παρούσας.
2. Από τη δηµοσίευση της παρούσας στην Εφηµερί−
δα της Κυβερνήσεως και εντός διαστήµατος τριών (3)
µηνών, εκδίδονται µε αποφάσεις του Υπουργού ΠΕΚΑ
οι ΤΟΤΕΕ που αναφέρονται στην παρούσα.
3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας και εντός
διαστήµατος τεσσάρων (4) ετών επιβάλλεται η αρχική
επιθεώρηση λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρµανσης
και εγκαταστάσεων κλιµατισµού.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Μαρτίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝ. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ 1
ȂİșȠįȠȜȠȖȓĮ ȊʌȠȜȠȖȚıȝȫȞ
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ȊʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ İȞİȡȖİȚĮțȒȢ ȗȒĲȘıȘȢ țĲȚȡȓȠȣ ȖȚĮ șȑȡȝĮȞıȘ țĮȚ ȥȪȟȘ (ȝȘȞȚĮȓĮ ȝȑșȠįȠȢ)
Ǽȁȅȉ EN ISO
13790 Ǽ2
(2009)
Ǽȁȅȉ EN ISO
13789 Ǽ2
(2009)
Ǽȁȅȉ EN ISO
6946 Ǽ2
(2009)
Ǽȁȅȉ EN ISO
13370 Ǽ2
(2009)
Ǽȁȅȉ EN ISO
14683 (2009)
Ǽȁȅȉ EN ISO
10211 (2009)
EN ISO
10077-1
(2006)
Ǽȁȅȉ EN
13947
(2007)
Ǽȁȅȉ EN
15241 (2008)
Ǽȁȅȉ EN ISO
15927.01
(2004)
Ǽȁȅȉ EN
15193 (2008)

ǼȞİȡȖİȚĮțȒ İʌȓįȠıȘ țĲȚȡȓȦȞ - ȊʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ
ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ İȞȑȡȖİȚĮȢ ȖȚĮ ĲȘ șȑȡȝĮȞıȘ
țĮȚ ĲȘȞ ȥȪȟȘ ȤȫȡȦȞ
ĬİȡȝȚțȒ İʌȓįȠıȘ țĲȚȡȓȦȞ - ȈȣȞĲİȜİıĲȑȢ
ȝİĲĮĳȠȡȐȢ șİȡȝȩĲȘĲĮȢ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ȝİĲȐįȠıȘ
țĮȚ ĮİȡȚıȝȩ - ȂȑșȠįȠȢ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ

ȊʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ ĲȘȢ İȞİȡȖİȚĮțȒȢ
ȗȒĲȘıȘȢ ĲȠȣ țĲȚȡȚĮțȠȪ țİȜȪĳȠȣȢ
ȝİ ĲȘ ȝȑșȠįȠ ȘȝȚıĲĮșİȡȒȢ
țĮĲȐıĲĮıȘȢ ȝȘȞȚĮȓȠȣ ȕȒȝĮĲȠȢ.

ȀĲȚȡȚĮțȐ ȝȑȡȘ țĮȚ ıĲȠȚȤİȓĮ - șİȡȝȚțȒ
ĮȞĲȓıĲĮıȘ țĮȚ șİȡȝȠʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ - ȂȑșȠįȠȢ
ȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ
ĬİȝȚțȑȢ İʌȚįȩıİȚȢ țĲȚȡȓȦȞ - ȂİĲȐįȠıȘ
șİȡȝȩĲȘĲĮȢ ȝȑıȦ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ - ȂȑșȠįȠȚ
ȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ
ĬİȡȝȠȖȑĳȣȡİȢ ıİ țĲȚȡȚĮțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ īȡĮȝȝȚțȒ șİȡȝȚțȒ ȝİĲȐįȠıȘ ǹʌȜȠʌȠȚȘȝȑȞİȢ ȝȑșȠįȠȚ țĮȚ ĲȚȝȑȢ
ʌȡȠİʌȚȜȠȖȒȢ
ĬİȡȝȠȖȑĳȣȡİȢ ıĲȚȢ țĲȚȡȚĮțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ ȇȠȑȢ șİȡȝȩĲȘĲĮȢ țĮȚ İʌȚĳĮȞİȚĮțȑȢ
șİȡȝȠțȡĮıȓİȢ - ȁİʌĲȠȝİȡİȓȢ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȓ
ĬİȡȝȚțȒ İʌȓįȠıȘ ʌĮȡĮșȪȡȦȞ, șȣȡȫȞ țĮȚ
İȟȫĳȣȜȜȦȞ - ȊʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ șİȡȝȚțȒȢ
ȝİĲȐįȠıȘȢ - ȂȑȡȠȢ 1 : ǹʌȜȠʌȠȚȘȝȑȞȘ
ȝȑșȠįȠȢ

ȊʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ ĲȦȞ ĮʌȦȜİȚȫȞ
șİȡȝȩĲȘĲĮȢ țĲȚȡȓȠȣ ʌȡȠȢ ĲȠ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ, ȝȑıȦ ĲȦȞ įȚĮĳĮȞȫȞ
țĮȚ ĮįȚĮĳĮȞȫȞ įȠȝȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ,
țĮșȫȢ țĮȚ ȝȑıȦ ĲȠȣ ĮİȡȚıȝȠȪ ĲȠȣ
țĲȚȡȓȠȣ (įȚİȓıįȣıȘ ĮȑȡĮ, ĳȣıȚțȩȢ Ȓ
ȝȘȤĮȞȚțȩȢ ĮİȡȚıȝȩȢ)

ĬİȡȝȚțȒ İʌȓįȠıȘ ĲȠȚȤȠʌİĲĮıȝȐĲȦȞ ȊʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ ĲȘȢ șİȡȝȚțȒȢ ȝİĲȐįȠıȘȢ
ǹİȡȚıȝȩȢ țĲȚȡȓȦȞ - ȂȑșȠįȠȚ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ
İȞİȡȖİȚĮțȫȞ ĮʌȦȜİȚȫȞ ıİ İȝʌȠȡȚțȒȢ
ȤȡȒıȘȢ țĲȓȡȚĮ ȜȩȖȦ ĮİȡȚıȝȠȪ țĮȚ įȚȒșȘıȘȢ
ȊȖȡȠșİȡȝȚțȑȢ İʌȚįȩıİȚȢ țĲȚȡȓȦȞ ȊʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ țĮȚ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ țȜȚȝĮĲȚțȫȞ
įİįȠȝȑȞȦȞ - ȂȑȡȠȢ 1: ȂȑıİȢ ȝȘȞȚĮȓİȢ țĮȚ
İĲȒıȚİȢ ĲȚȝȑȢ ȝİĲİȦȡȠȜȠȖȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
ǼȞİȡȖİȚĮțȒ İʌȓįȠıȘ țĲȚȡȓȦȞ - ǼȞİȡȖİȚĮțȑȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĳȦĲȚıȝȩ

*02004070904100024*

ȆĮȡĮįȠȤȑȢ țĮȚ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȓ ȖȚĮ
țȜȚȝĮĲȚțȐ įİįȠȝȑȞĮ
ȊʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ İıȦĲİȡȚțȫȞ țİȡįȫȞ
Įʌȩ ĳȦĲȚıȝȩ
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ȊʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ İȞİȡȖİȚĮțȒȢ țĮĲĮȞȐȜȦıȘȢ țĲȚȡȓȠȣ ȖȚĮ șȑȡȝĮȞıȘ țĮȚ ȥȪȟȘ – ȂİȜȑĲȘ
ǼȞİȡȖİȚĮțȒȢ ǹʌȩįȠıȘȢ (ȝȘȞȚĮȓĮ ȝȑșȠįȠȢ)
Ǽȁȅȉ EN ISO
13790 Ǽ2
(2009)
Ǽȁȅȉ EN
15316.01
(2008)
Ǽȁȅȉ EN
15316.02.01
(2008)
Ǽȁȅȉ EN
15316.02.03
(2008)
Ǽȁȅȉ EN
15316.04.01
(2008)
Ǽȁȅȉ EN
15316.04.02
(2008)
Ǽȁȅȉ EN
15316.04.03
(2008)

Ǽȁȅȉ EN
15316.04.04
(2008)

Ǽȁȅȉ EN
15316.04.05
(2008)

Ǽȁȅȉ EN
15316.04.06
(2008)
Ǽȁȅȉ EN
15316.04.07
(2010)

ǼȞİȡȖİȚĮțȒ İʌȓįȠıȘ țĲȚȡȓȦȞ - ȊʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ
ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ İȞȑȡȖİȚĮȢ ȖȚĮ ĲȘ șȑȡȝĮȞıȘ
țĮȚ ĲȘȞ ȥȪȟȘ ȤȫȡȦȞ
ȈȣıĲȒȝĮĲĮ șȑȡȝĮȞıȘȢ ıİ țĲȓȡȚĮ - ȂȑșȠįȠȢ
ȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ ĲȦȞ İȞİȡȖİȚĮțȫȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ
țĮȚ ĲȘȢ ĮʌȩįȠıȘȢ ĲȦȞ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ - ȂȑȡȠȢ
1: īİȞȚțȐ
ȈȣıĲȒȝĮĲĮ șȑȡȝĮȞıȘȢ ıİ țĲȓȡȚĮ - ȂȑșȠįȠȢ
ȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ
İȞȑȡȖİȚĮȢ țĮȚ ĮʌȩįȠıȘ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ - ȂȑȡȠȢ
2-1: ȈȣıĲȒȝĮĲĮ İțʌȠȝʌȫȞ șȑȡȝĮȞıȘȢ
ȤȫȡȠȣ
ȈȣıĲȒȝĮĲĮ șȑȡȝĮȞıȘȢ ıİ țĲȓȡȚĮ - ȂȑșȠįȠȢ
ȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ ĲȦȞ İȞİȡȖİȚĮțȫȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ
țĮȚ ĲȘȢ ĮʌȩįȠıȘȢ ĲȦȞ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ - ȂȑȡȠȢ
2-3: ȈȣıĲȒȝĮĲĮ įȚĮȞȠȝȒȢ ȖȚĮ ĲȘ șȑȡȝĮȞıȘ
ȤȫȡȦȞ
ȈȣıĲȒȝĮĲĮ șȑȡȝĮȞıȘȢ ıİ țĲȓȡȚĮ - ȂȑșȠįȠȢ
ȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ ĲȦȞ İȞİȡȖİȚĮțȫȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ
țĮȚ ĲȘȢ ĮʌȩįȠıȘȢ ĲȦȞ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ - ȂȑȡȠȢ
4-1: ȈȣıĲȒȝĮĲĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ șȑȡȝĮȞıȘȢ
ȤȫȡȦȞ. ȈȣıĲȒȝĮĲĮ țĮȪıȘȢ (ȁȑȕȘĲİȢ)
ȈȣıĲȒȝĮĲĮ șȑȡȝĮȞıȘȢ ıİ țĲȓȡȚĮ - ȂȑșȠįȠȢ
ȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ
İȞȑȡȖİȚĮȢ țĮȚ ĮʌȩįȠıȘ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ - ȂȑȡȠȢ
4-2: ȈȣıĲȒȝĮĲĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ șȑȡȝĮȞıȘȢ
ȤȫȡȠȣ, ıȣıĲȒȝĮĲĮ ĮȞĲȜȚȫȞ ȖȚĮ șİȡȝȩĲȘĲĮ
ȈȣıĲȒȝĮĲĮ șȑȡȝĮȞıȘȢ ıİ țĲȓȡȚĮ - ȂȑșȠįȠȢ
ȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ
İȞȑȡȖİȚĮȢ țĮȚ ĮʌȩįȠıȘ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ - ȂȑȡȠȢ
4-3: ȈȣıĲȒȝĮĲĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ șİȡȝȩĲȘĲĮȢ,
șİȡȝȚțȐ ȘȜȚĮțȐ
ȈȣıĲȒȝĮĲĮ șȑȡȝĮȞıȘȢ ıİ țĲȓȡȚĮ - ȂȑșȠįȠȢ
ȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ ĲȦȞ İȞİȡȖİȚĮțȫȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ
țĮȚ ĲȘȢ ĮʌȩįȠıȘȢ ĲȦȞ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ - ȂȑȡȠȢ
4-4: ȈȣıĲȒȝĮĲĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ șȑȡȝĮȞıȘȢ
ȤȫȡȦȞ. ȈȣıĲȒȝĮĲĮ ıȣȝʌĮȡĮȖȦȖȒȢ,
İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞĮ ıĲȠ țĲȓȡȚȠ
ȈȣıĲȒȝĮĲĮ șȑȡȝĮȞıȘȢ ıİ țĲȓȡȚĮ - ȂȑșȠįȠȢ
ȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ ĲȦȞ İȞİȡȖİȚĮțȫȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ
țĮȚ ĲȘȢ ĮʌȩįȠıȘȢ ĲȦȞ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ - ȂȑȡȠȢ
4-5: ȈȣıĲȒȝĮĲĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ șȑȡȝĮȞıȘȢ
ȤȫȡȦȞ. ǹʌȩįȠıȘ țĮȚ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ
ĲȘȜİșȑȡȝĮȞıȘȢ țĮȚ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ ȝİȖȐȜȠȣ
ȩȖțȠȣ
ȈȣıĲȒȝĮĲĮ șȑȡȝĮȞıȘȢ ıİ țĲȓȡȚĮ - ȂȑșȠįȠȢ
ȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ ĲȦȞ İȞİȡȖİȚĮțȫȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ
țĮȚ ĲȘȢ ĮʌȩįȠıȘȢ ĲȦȞ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ - ȂȑȡȠȢ
4-6: ȈȣıĲȒȝĮĲĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ șȑȡȝĮȞıȘȢ
ȤȫȡȦȞ. ĭȦĲȠȕȠȜĲĮȧțȐ ıȣıĲȒȝĮĲĮ
ȈȣıĲȒȝĮĲĮ șȑȡȝĮȞıȘȢ ıİ țĲȓȡȚĮ - ȂȑșȠįȠȢ
ȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ
İȞȑȡȖİȚĮȢ țĮȚ ĮʌȩįȠıȘ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ - ȂȑȡȠȢ
4-7: ȈȣıĲȒȝĮĲĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ șİȡȝȩĲȘĲĮȢ
ȤȫȡȦȞ, ıȣıĲȒȝĮĲĮ țĮȪıȘȢ ȕȚȠȝȐȗĮȢ

ȊʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ ĲȘȢ țĮĲĮȞȐȜȦıȘȢ
İȞȑȡȖİȚĮȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ ȖȚĮ
șȑȡȝĮȞıȘ țĮȚ ȥȪȟȘ ȕȐıİȚ ĲȘȢ
İȞİȡȖİȚĮțȒȢ ȗȒĲȘıȘȢ ĲȠȣ țĲȚȡȚĮțȠȪ
țİȜȪĳȠȣȢ țĮȚ ĲȦȞ ĮʌȠįȩıİȦȞ ĲȦȞ
ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ șȑȡȝĮȞıȘȢ țĮȚ ȥȪȟȘȢ

ȊʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ ĲȘȢ ĮʌȩįȠıȘȢ ĲȠȣ
ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ șȑȡȝĮȞıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ EN
15243 (2008)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

ǹİȡȚıȝȩȢ țĲȚȡȓȦȞ - ȊʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ
șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ ȤȫȡȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ țĮȚ
ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ țĲȚȡȓȦȞ İȟȠʌȜȚıȝȑȞȦȞ ȝİ
ıȪıĲȘȝĮ țȜȚȝĮĲȚıȝȠȪ

ȊʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ ĮʌȩįȠıȘȢ
ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ȥȪȟȘȢ

ȊʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ İȞİȡȖİȚĮțȒȢ țĮĲĮȞȐȜȦıȘȢ țĲȚȡȓȠȣ ȖȚĮ ǽİıĲȩ ȃİȡȩ ȋȡȒıȘȢ (ǽȃȋ) țĮȚ ĭȦĲȚıȝȩ
Ǽȁȅȉ EN
15316.03.01
(2008)

Ǽȁȅȉ EN
15316.03.02
(2008)
Ǽȁȅȉ EN
15316.03.03
(2008)
Ǽȁȅȉ EN
15193 (2008)

ȈȣıĲȒȝĮĲĮ șȑȡȝĮȞıȘȢ ıİ țĲȓȡȚĮ - ȂȑșȠįȠȢ
ȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ ĲȦȞ İȞİȡȖİȚĮțȫȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ
țĮȚ ĲȘȢ ĮʌȩįȠıȘȢ ĲȦȞ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ ȂȑȡȠȢ 3-1: ȈȣıĲȒȝĮĲĮ ȗİıĲȠȪ ȞİȡȠȪ
ȤȡȒıȘȢ. ȋĮȡĮțĲȘȡȚıȝȩȢ ĮȞĮȖțȫȞ
(ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȐȞĲȜȘıȘȢ)
ȈȣıĲȒȝĮĲĮ șȑȡȝĮȞıȘȢ ıİ țĲȓȡȚĮ - ȂȑșȠįȠȢ
ȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ ĲȦȞ İȞİȡȖİȚĮțȫȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ
țĮȚ ĲȘȢ ĮʌȩįȠıȘȢ ĲȦȞ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ ȂȑȡȠȢ 3-2: ȈȣıĲȒȝĮĲĮ ȗİıĲȠȪ ȞİȡȠȪ
ȤȡȒıȘȢ, įȚĮȞȠȝȒ
ȈȣıĲȒȝĮĲĮ șȑȡȝĮȞıȘȢ ıİ țĲȓȡȚĮ - ȂȑșȠįȠȢ
ȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ ĲȦȞ İȞİȡȖİȚĮțȫȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ
țĮȚ ĲȘȢ ĮʌȩįȠıȘȢ ĲȦȞ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ ȂȑȡȠȢ 3-3: ȈȣıĲȒȝĮĲĮ ȗİıĲȠȪ ȞİȡȠȪ
ȤȡȒıȘȢ, ʌĮȡĮȖȦȖȒ
ǼȞİȡȖİȚĮțȒ İʌȓįȠıȘ țĲȚȡȓȦȞ - ǼȞİȡȖİȚĮțȑȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĳȦĲȚıȝȩ

ȊʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ țĮĲĮȞȐȜȦıȘȢ
İȞȑȡȖİȚĮȢ ȖȚĮ ǽȃȋ

ȊʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ țĮĲĮȞȐȜȦıȘȢ
İȞȑȡȖİȚĮȢ ȖȚĮ ĳȦĲȚıȝȩ ıĲĮ țĲȓȡȚĮ
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ 2
ǼȞįİȚțĲȚțȩ ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ǼȞİȡȖİȚĮțȒȢ ǹʌȩįȠıȘȢ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

ǹȡ. ȆȡȦĲ.: ...............

ȆǿȈȉȅȆȅǿǾȉǿȀȅ ǼȃǼȇīǼǿǹȀǾȈ ǹȆȅǻȅȈǾȈ

ȋȇǾȈǾ:
ȀĲȓȡȚȠ 
ȉȝȒȝĮ țĲȚȡȓȠȣ 
ǹȡȚșȝȩȢ ȚįȚȠțĲȘıȓĮȢ (ȖȚĮ ĲȝȒȝĮ țĲȚȡȓȠȣ)
.........................................................................
ȀȜȚȝĮĲȚțȒ ǽȫȞȘ:
ǻȚİȪșȣȞıȘ:....................................................................
...........................ȉ.Ȁ..........................
ȆȩȜȘ: .............................................................
ǲĲȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ:.........................................
ȈȣȞȠȜȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ (m2): ............................ ǵȞȠȝĮ
ȚįȚȠțĲȒĲȘ: ..........................................

(ĭȦĲȠȖȡĮĳȓĮ țĲȚȡȓȠȣ)

ǺǹĬȂȅȁȅīǾȈǾ ǼȃǼȇīǼǿǹȀǾȈ ǹȆȅǻȅȈǾȈ

ǼȃǼȇīǼǿǹȀǾ ȀǹȉǾīȅȇǿǹ (ȦȢ ʌȠıȠıĲȩ țĮĲĮȞȐȜȦıȘȢ
ʌȡȦĲȠȖİȞȠȪȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ ĮȞĮĳȠȡȐȢ)

ȊȆȅȁȅīǿǽȅȂǼȃǾ ȀǹȉǹȃǹȁȍȈǾ
ȆȇȍȉȅīǼȃȅȊȈ ǼȃǼȇīǼǿǹȈ
[kWh/(m2*ȑĲȠȢ)]

ȂǾǻǼȃǿȀǾȈ ǼȃǼȇīǼǿǹȀǾȈ ȀǹȉǹȃǹȁȍȈǾȈ

A+ d 0,33•RR

0,33•RR < ǹ d 0,5•RR
0,5•RR < Ǻ+ d 0,75•RR

0,75•RR < Ǻ d 1,0•RR

......

1,0•RR < ī d 1,41•RR
1,41•RR < ǻ d 1,82•RR
1,82 •RR < Ǽ d 2,27 •RR
2,27 •RR < ǽ d 2,73 •RR

2,73 •RR d Ǿ

ǼȃǼȇīǼǿǹȀǹ ȂǾ ǹȆȅǻȅȉǿȀȅ

ȊȆȅȁȅīǿǽȅȂǼȃǾ ǼȉǾȈǿǹ ȈȊȃȅȁǿȀǾ ȀǹȉǹȃǹȁȍȈǾ
ȆȇȍȉȅīǼȃȅȊȈ ǼȃǼȇīǼǿǹȈ ȀȉǿȇǿȅȊ ǹȃǹĭȅȇǹȈ
[kWh/(m2*ȑĲȠȢ)]: ……………………………………………………….

Ǻ

ȊȆȅȁȅīǿǽȅȂǼȃǾ ǼȉǾȈǿǹ ȈȊȃȅȁǿȀǾ ȀǹȉǹȃǹȁȍȈǾ ȆȇȍȉȅīǼȃȅȊȈ ǼȃǼȇīǼǿǹȈ ĮȞȐ m2
șİȡȝĮȚȞȩȝİȞȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ [kWh/(m2*ȑĲȠȢ)]: ...............................................................................................
ȊȆȅȁȅīǿǽȅȂǼȃǼȈ ǼȉǾȈǿǼȈ ǼȀȆȅȂȆǼȈ ǻǿȅȄǼǿǻǿȅȊ ȉȅȊ ǹȃĬȇǹȀǹ ĮȞȐ m2 șİȡȝĮȚȞȩȝİȞȘȢ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ [kgCO2/(m2*ȑĲȠȢ)]: …...................................................................................................................
ȆȇǹīȂǹȉǿȀǾ ǼȉǾȈǿǹ ȈȊȃȅȁǿȀǾ ȉǼȁǿȀǾ ȀǹȉǹȃǹȁȍȈǾ ǼȃǼȇīǼǿǹȈ ĮȞȐ m2 șİȡȝĮȚȞȩȝİȞȘȢ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ [kWh/(m2*ȑĲȠȢ)]: ..........................................................................................................................

ȆȇǹīȂǹȉǿȀǾ ǼȉǾȈǿǹ ȈȊȃȅȁǿȀǾ ȀǹȉǹȃǹȁȍȈǾ ȆȇȍȉȅīǼȃȅȊȈ ǼȃǼȇīǼǿǹȈ ĮȞȐ m2
șİȡȝĮȚȞȩȝİȞȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ [kWh/(m2*ȑĲȠȢ)]: ȝİ ȕȐıȘ ĲȘȞ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ …………………
ȆȇǹīȂǹȉǿȀǼȈ ǼȉǾȈǿǼȈ ǼȀȆȅȂȆǼȈ ǻǿȅȄǼǿǻǿȅȊ ȉȅȊ ǹȃĬȇǹȀǹ ĮȞȐ m2 șİȡȝĮȚȞȩȝİȞȘȢ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ [kgCO2/(m2*ȑĲȠȢ)]: ………………………………………………………………………………………
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ǹȡ. ȆȡȦĲ.: ...............
ǼȉǾȈǿǹ ȀǹȉǹȃǹȁȍȈǾ ǼȃǼȇīǼǿǹȈ ǹȃǹ ȋȇǾȈǾ ȝİ ȕȐıȘ ĲȠȣȢ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪȢ
ȆȘȖȒ İȞȑȡȖİȚĮȢ

ȆǿȈȉȅȆȅǿǾȉǿȀȅ ǼȃǼȇīǼǿǹȀǾȈ ǹȆȅǻȅȈǾȈ

ǾȜİțĲȡȚțȒ

ǹȆǼ

ĬȑȡȝĮȞıȘ

ȌȪȟȘ

ǹİȡȚıȝȩȢ

ĭȦĲȚıȝȩȢ

ȈȣıțİȣȑȢ

ǽȃȋ

ĬȑȡȝĮȞıȘ

ȌȪȟȘ

ǽȃȋ

ĭȣıȚțȩ ĮȑȡȚȠ
ĬȑȡȝĮȞıȘ
ǱȜȜȠ (ʌȡȠıįȚȠȡȓıĲİ)
ĬȑȡȝĮȞıȘ
.....................
ĬȑȡȝĮȞıȘ
ǾȜȚĮțȒ
ȈȣıțİȣȑȢ
ǺȚȠȝȐȗĮ
ĬȑȡȝĮȞıȘ

ȌȪȟȘ

ǽȃȋ

ȌȪȟȘ

ǽȃȋ

ȆİĲȡȑȜĮȚȠ
ȅȡȣțĲȐ
țĮȪıȚȝĮ

ȈȣȞİȚıĳȠȡȐ ıĲȠ
İȞİȡȖİȚĮțȩ ȚıȠȗȪȖȚȠ ĲȠȣ
țĲȚȡȓȠȣ (%)

ȉİȜȚțȒ ȤȡȒıȘ

īİȦșİȡȝȓĮ
ĬȑȡȝĮȞıȘ
ǱȜȜȠ (ʌȡȠıįȚȠȡȓıĲİ) ĬȑȡȝĮȞıȘ
.....................
ȈȣıțİȣȑȢ
ȈȪȞȠȜȠ

ȌȪȟȘ
ǽȃȋ
ȌȪȟȘ
ȌȪȟȘ
ȌȪȟȘ
ǽȃȋ

ĭȦĲȚıȝȩȢ
ǽȃȋ
ǽȃȋ
ĭȦĲȚıȝȩȢ

ǼȉǾȈǿǹ ȀǹȉǹȃǹȁȍȈǾ ȆȇȍȉȅīǼȃȅȊȈ ǼȃǼȇīǼǿǹȈ [kWh/(m2*ȑĲȠȢ)] ĮȞȐ ȤȡȒıȘ ȝİ ȕȐıȘ ĲȠȣȢ
ȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪȢ:
ĬȑȡȝĮȞıȘ
ȌȪȟȘ
ǹİȡȚıȝȩȢ
ĭȦĲȚıȝȩȢ
ȈȣıțİȣȑȢ
ǽİıĲȩ ȃİȡȩ ȋȡȒıȘȢ (ǽȃȋ)
ȈȊȈȉǹȈǼǿȈ īǿǹ ȉǾ ǺǼȁȉǿȍȈǾ ȉǾȈ ǼȃǼȇīǼǿǹȀǾȈ ǹȆȅǻȅȈǾȈ
1. ………………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………………………
ǹȡȤȚțȩ
ǼțĲȚȝȠȪȝİȞȘ İĲȒıȚĮ İȟȠȚțȠȞȩȝȘıȘ
ǼțĲȚȝȠȪȝİȞȘ
ǼțĲȚȝȠȪȝİȞȘ İĲȒıȚĮ
İțĲȚȝȠȪȝİȞȠ
İȞȑȡȖİȚĮȢ
ʌİȡȓȠįȠȢ
ȝİȓȦıȘ İțʌȠȝʌȫȞ
ǹȡȚșȝȩȢ
țȩıĲȠȢ
įȚȠȟİȚįȓȠȣ ĲȠȣ ȐȞșȡĮțĮ ĮʌȠʌȜȘȡȦȝȒȢ
ıȪıĲĮıȘȢ
2
İʌȑȞįȣıȘȢ
(%)
(kWh/m *ȑĲȠȢ)
(ȑĲȘ)
[kg/(m2*ȑĲȠȢ)]
(€)
1
2
3
Ǿ İȟȠȚțȠȞȩȝȘıȘ İȞȑȡȖİȚĮȢ ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ țȐșİ İʌȓ ȝȑȡȠȣȢ ıȪıĲĮıȘ țĮȚ ĲĮ ʌȠıȐ įİȞ ĮșȡȠȓȗȠȞĲĮȚ. ȅȝȠȓȦȢ ȖȚĮ
ĲȘȞ İĲȒıȚĮ ȝİȓȦıȘ İțʌȠȝʌȫȞ įȚȠȟİȚįȓȠȣ ĲȠȣ ȐȞșȡĮțĮ țĮȚ ĲȘȞ ʌİȡȓȠįȠ ĮʌȠʌȜȘȡȦȝȒȢ.
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȑțįȠıȘȢ ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ: ……………………………......................
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ ǼʌȚșİȦȡȘĲȒ: ………………………………...............................
ǹ.Ȃ. ǼʌȚșİȦȡȘĲȒ: ………………………………........................................................
ȊʌȠȖȡĮĳȒ:
ȈĳȡĮȖȓįĮ:
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ȅǻǾīǿǼȈ īǿǹ ȉǾ ȈȊȂȆȁǾȇȍȈǾ ȉȅȊ ȆǿȈȉȅȆȅǿǾȉǿȀȅȊ ǼȃǼȇīǼǿǹȀǾȈ ǹȆȅǻȅȈǾȈ
ȀȉǿȇǿȅȊ
ǹȡ. ȆȡȦĲ.: ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ Ƞ ĮȡȚșȝȩȢ ʌȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ ĲȘȢ İʌȚșİȫȡȘıȘȢ.
īǼȃǿȀǹ ȈȉȅǿȋǼǿǹ ȀȉǿȇǿȅȊ
ĭȦĲȠȖȡĮĳȓĮ țĲȚȡȓȠȣ: ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ʌȡȩıĳĮĲȘ ĳȦĲȠȖȡĮĳȓĮ (ĲȠȣ ĲİȜİȣĲĮȓȠȣ ȑĲȠȣȢ) ĲȠȣ
İȟȦĲİȡȚțȠȪ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ. ǼȐȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ĲȝȒȝĮ țĲȚȡȓȠȣ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ ȑȞįİȚȟȘ
(ʌ.Ȥ. ȕȑȜȠȢ).
ȋȡȒıȘ: ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ / ĲȝȒȝĮĲȠȢ țĲȚȡȓȠȣ.
ȀĲȓȡȚȠ Ȓ ȉȝȒȝĮ ȀĲȚȡȓȠȣ: İʌȚȜȑȖİĲĮȚ ȝİ [ȋ] İȐȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ȠȜȩțȜȘȡȠ țĲȓȡȚȠ Ȓ ȖȚĮ ĲȝȒȝĮ
ĮȣĲȠȪ (ʌ.Ȥ. įȚĮȝȑȡȚıȝĮ /ȖȡĮĳİȓȠ /ȚĮĲȡİȓȠ). ȉȝȒȝĮ țĲȚȡȓȠȣ șİȦȡİȓĲĮȚ Ș țȐșİ ȝȓĮ ȟİȤȦȡȚıĲȒ
ȚįȚȠțĲȘıȓĮ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ȚįȓȠȣ țĲȚȡȓȠȣ.
ǹȡȚșȝȩȢ ȚįȚȠțĲȘıȓĮȢ (ȖȚĮ ĲȝȒȝĮ țĲȚȡȓȠȣ): ʌȡȠțȪʌĲİȚ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ ʌȠıȠıĲȫȞ
ıȣȞȚįȚȠțĲȘıȓĮȢ țĮȚ țĮĲĮȞȠȝȒȢ įĮʌĮȞȫȞ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ.
ȀȜȚȝĮĲȚțȒ ǽȫȞȘ: ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ Ș țȜȚȝĮĲȚțȒ ȗȫȞȘ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȕȡȓıțİĲĮȚ ĲȠ țĲȓȡȚȠ.
ǲĲȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ: ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ĲȠ ȑĲȠȢ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘȢ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
ȈȣȞȠȜȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ (m2): ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ʌȠȣ įȘȜȫȞİĲĮȚ ıĲȠ ĳȪȜȜȠ
ȠȚțȠįȠȝȚțȒȢ ȐįİȚĮȢ ȖȚĮ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ Ȓ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ʌȠȣ įȘȜȫȞİĲĮȚ ıĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ
ʌȠıȠıĲȫȞ ıȣȞȚįȚȠțĲȘıȓĮȢ țĮȚ țĮĲĮȞȠȝȒȢ įĮʌĮȞȫȞ, ȩĲĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ĲȝȒȝĮ țĲȚȡȓȠȣ.
ǵȞȠȝĮ ȚįȚȠțĲȒĲȘ: ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ĲȠ/ ĲĮ ȩȞȠȝĮ/ ĲĮ ĲȠȣ ıȘȝİȡȚȞȠȪ ȚįȚȠțĲȒĲȘ.
ǺǹĬȂȅȁȅīǾȈǾ ǼȃǼȇīǼǿǹȀǾȈ ǹȆȅǻȅȈǾȈ
ȊʌȠȜȠȖȚȗȩȝİȞȘ İĲȒıȚĮ ıȣȞȠȜȚțȒ țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ʌȡȦĲȠȖİȞȠȪȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ țĲȚȡȓȠȣ
ĮȞĮĳȠȡȐȢ [kWh/(m2*ȑĲȠȢ)]: ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ Ș ĲȚȝȒ ĲȘȢ ıȣȞȠȜȚțȒȢ ȣʌȠȜȠȖȚȗȩȝİȞȘȢ
țĮĲĮȞȐȜȦıȘȢ ʌȡȦĲȠȖİȞȠȪȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ ĮȞȐ m2 șİȡȝĮȚȞȩȝİȞȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ
ĮȞĮĳȠȡȐȢ. ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ĲȘȞ țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ȖȚĮ șȑȡȝĮȞıȘ, ȥȪȟȘ/țȜȚȝĮĲȚıȝȩ, ǽȃȋ țĮȚ - ȖȚĮ
ĲĮ țĲȓȡȚĮ ĲȠȣ ĲȡȚĲȠȖİȞȒ ĲȠȝȑĮ – ĳȦĲȚıȝȩ.
ȊʌȠȜȠȖȚȗȩȝİȞȘ

İĲȒıȚĮ

ıȣȞȠȜȚțȒ

țĮĲĮȞȐȜȦıȘ

ʌȡȦĲȠȖİȞȠȪȢ

İȞȑȡȖİȚĮȢ

[kWh/(m *ȑĲȠȢ)]: ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ Ș ĲȚȝȒ ĲȘȢ ıȣȞȠȜȚțȒȢ ȣʌȠȜȠȖȚȗȩȝİȞȘȢ țĮĲĮȞȐȜȦıȘȢ
2

ʌȡȦĲȠȖİȞȠȪȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ ĮȞȐ m2 șİȡȝĮȚȞȩȝİȞȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ / ĲȝȒȝĮĲȠȢ țĲȚȡȓȠȣ.
ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ĲȘȞ țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ȖȚĮ șȑȡȝĮȞıȘ, ȥȪȟȘ/țȜȚȝĮĲȚıȝȩ, ǽȃȋ țĮȚ - ȖȚĮ ĲĮ țĲȓȡȚĮ ĲȠȣ
ĲȡȚĲȠȖİȞȒ ĲȠȝȑĮ – ĳȦĲȚıȝȩ. Ǿ țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĮȣĲȒ ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȠ ȕȑȜȠȢ ıĲȘ įİȟȚȐ ıĲȒȜȘ
țĮĲȐĲĮȟȘȢ țĮȚ ıĲȠ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ țİȜȓ ʌĮȡĮțȐĲȦ. ȈĲȠ İʌȚıȣȞĮʌĲȩȝİȞȠ ıȤȑįȚȠ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ
Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ȕȑȜȠȣȢ İȓȞĮȚ İȞįİȚțĲȚțȒ.
Ǿ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ĲȚȝȑȢ ĲȘȢ ıȣȞȠȜȚțȒȢ țĮĲĮȞȐȜȦıȘȢ ʌȡȦĲȠȖİȞȠȪȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ țĮșȠȡȓȗȠȣȞ ĲȘȞ
İȞİȡȖİȚĮțȒ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ.
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ȊʌȠȜȠȖȚȗȩȝİȞİȢ

İĲȒıȚİȢ

İțʌȠȝʌȑȢ

įȚȠȟİȚįȓȠȣ

ĲȠȣ

ȐȞșȡĮțĮ

[kg/(m2*ȑĲȠȢ)]:

ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ Ș ĲȚȝȒ ĲȦȞ ıȣȞȠȜȚțȫȞ İĲȒıȚȦȞ İțʌȠȝʌȫȞ įȚȠȟİȚįȓȠȣ ĲȠȣ ȐȞșȡĮțĮ (CO2) ĮȞȐ
m2 șİȡȝĮȚȞȩȝİȞȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ / ĲȝȒȝĮĲȠȢ țĲȚȡȓȠȣ, ȕȐıİȚ ĲȘȢ ȣʌȠȜȠȖȚȗȩȝİȞȘȢ
ıȣȞȠȜȚțȒȢ țĮĲĮȞȐȜȦıȘȢ ʌȡȦĲȠȖİȞȠȪȢ İȞȑȡȖİȚȐȢ ĲȠȣ.
ȆȡĮȖȝĮĲȚțȒ İĲȒıȚĮ ıȣȞȠȜȚțȒ ĲİȜȚțȒ țĮĲĮȞȐȜȦıȘ İȞȑȡȖİȚĮȢ [kWh/(m2*ȑĲȠȢ)]:
ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ Ș ĲȚȝȒ ĲȘȢ ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȢ İĲȒıȚĮȢ ıȣȞȠȜȚțȒȢ ȗȒĲȘıȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ ĲİȜȚțȒȢ ȤȡȒıȘȢ
ĮȞȐ m2 șİȡȝĮȚȞȩȝİȞȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ / ĲȝȒȝĮĲȠȢ țĲȚȡȓȠȣ. Ǿ ĲȚȝȒ ĮȣĲȒ
ıȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ ʌȡȠĮȚȡİĲȚțȐ, İȐȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ įȚĮșȑıȚȝĮ ıĲȠȚȤİȓĮ.
ȆȡĮȖȝĮĲȚțȒ İĲȒıȚĮ ıȣȞȠȜȚțȒ țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ʌȡȦĲȠȖİȞȠȪȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ [kWh/(m2*ȑĲȠȢ)]:
ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ Ș ĲȚȝȒ ĲȘȢ ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȢ İĲȒıȚĮȢ ıȣȞȠȜȚțȒȢ țĮĲĮȞȐȜȦıȘȢ ʌȡȦĲȠȖİȞȠȪȢ
İȞȑȡȖİȚĮȢ ĮȞȐ m2 șİȡȝĮȚȞȩȝİȞȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ / ĲȝȒȝĮĲȠȢ țĲȚȡȓȠȣ. Ǿ ĲȚȝȒ ĮȣĲȒ
ıȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ ʌȡȠĮȚȡİĲȚțȐ, İȐȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ įȚĮșȑıȚȝĮ ıĲȠȚȤİȓĮ.
ȆȡĮȖȝĮĲȚțȑȢ İĲȒıȚİȢ İțʌȠȝʌȑȢ įȚȠȟİȚįȓȠȣ ĲȠȣ ȐȞșȡĮțĮ [kg/(m2*ȑĲȠȢ)]: ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ Ș
ĲȚȝȒ ĲȦȞ ʌȡĮȖȝĮĲȚțȫȞ İĲȒıȚȦȞ İțʌȠȝʌȫȞ įȚȠȟİȚįȓȠȣ ĲȠȣ ȐȞșȡĮțĮ (CO2) ĮȞȐ m2
șİȡȝĮȚȞȩȝİȞȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ / ĲȝȒȝĮĲȠȢ țĲȚȡȓȠȣ, ȕȐıİȚ ĲȘȢ ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȢ
ıȣȞȠȜȚțȒȢ țĮĲĮȞȐȜȦıȘȢ ʌȡȦĲȠȖİȞȠȪȢ İȞȑȡȖİȚȐȢ ĲȠȣ.
ǼȉǾȈǿǹ ȀǹȉǹȃǹȁȍȈǾ ǼȃǼȇīǼǿǹȈ ǹȃǹ ȉǼȁǿȀǾ ȋȇǾȈǾ
ȆȘȖȒ ǼȞȑȡȖİȚĮȢ / ȉİȜȚțȒ ȋȡȒıȘ / ȈȣȞİȚıĳȠȡȐ ıĲȠ İȞİȡȖİȚĮțȩ ȚıȠȗȪȖȚȠ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ
(%): ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ Ș ʌȘȖȒ İȞȑȡȖİȚĮȢ (ȘȜİțĲȡȚțȒ, ȠȡȣțĲȐ țĮȪıȚȝĮ, ǹȆǼ), ĮȞȐ ĲİȜȚțȒ
ȤȡȒıȘ, țĮșȫȢ țĮȚ Ș ıȣȞİȚıĳȠȡȐ ĲȘȢ (%) ıĲȠ İȞİȡȖİȚĮțȩ ȚıȠȗȪȖȚȠ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ / ĲȝȒȝĮĲȠȢ
țĲȚȡȓȠȣ. ȉȑȜȠȢ, İʌȚȜȑȖİĲĮȚ ȝİ [ȋ] Ș ĲİȜȚțȒ ȤȡȒıȘ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıİ țȐșİ ʌȘȖȒ İȞȑȡȖİȚĮȢ.
ǼĲȒıȚĮ

țĮĲĮȞȐȜȦıȘ

ʌȡȦĲȠȖİȞȠȪȢ

İȞȑȡȖİȚĮȢ

ĮȞȐ

ȤȡȒıȘ

[kWh/(m2*ȑĲȠȢ)]:

ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ȠȚ ĲȚȝȑȢ ĲȘȢ İĲȒıȚĮȢ țĮĲĮȞȐȜȦıȘȢ ʌȡȦĲȠȖİȞȠȪȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ ĮȞȐ m2
șİȡȝĮȚȞȩȝİȞȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ / ĲȝȒȝĮĲȠȢ țĲȚȡȓȠȣ ȖȚĮ șȑȡȝĮȞıȘ, ȥȪȟȘ, ǽȃȋ,
ĮİȡȚıȝȩ țĮȚ - ȖȚĮ ĲĮ țĲȓȡȚĮ ĲȠȣ ĲȡȚĲȠȖİȞȒ ĲȠȝȑĮ - ĳȦĲȚıȝȩ.
ȈȊȈȉǹȈǼǿȈ īǿǹ ȉǾ ǺǼȁȉǿȍȈǾ ȉǾȈ ǼȃǼȇīǼǿǹȀǾȈ ǹȆȅǻȅȈǾȈ
ǻȓȞİĲĮȚ ıȪȞĲȠȝȘ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȦȞ ʌȡȠĲİȚȞȩȝİȞȦȞ ȝȑĲȡȦȞ / İʌİȝȕȐıİȦȞ ȖȚĮ ĲȘ ȕİȜĲȓȦıȘ
ĲȘȢ İȞİȡȖİȚĮțȒȢ ĮʌȩįȠıȘȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ / ĲȝȒȝĮĲȠȢ țĲȚȡȓȠȣ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ȚİȡĮȡȤȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ıİ
ıȤȑıȘ ȝİ ĲȠ țȩıĲȠȢ / ȩĳİȜȠȢ ʌȠȣ ıȣȞİʌȐȖȠȞĲĮȚ.
īȚĮ țȐșİ ıȪıĲĮıȘ ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ ĲȠ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ ĮȡȤȚțȩ İțĲȚȝȠȪȝİȞȠ țȩıĲȠȢ ĲȘȢ
İʌȑȝȕĮıȘȢ, Ș İțĲȚȝȠȪȝİȞȘ İĲȒıȚĮ İȟȠȚțȠȞȩȝȘıȘ İȞȑȡȖİȚĮȢ țĮȚ Ș İțĲȚȝȠȪȝİȞȘ İĲȒıȚĮ
ȝİȓȦıȘ İțʌȠȝʌȫȞ įȚȠȟİȚįȓȠȣ ĲȠȣ ȐȞșȡĮțĮ, ȩʌȦȢ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ ȕȐıİȚ ĲȘȢ ȣʌȠȜȠȖȚıĲȚțȒȢ
ȝİșȩįȠȣ, țĮșȫȢ țĮȚ Ș İțĲȚȝȠȪȝİȞȘ ʌİȡȓȠįȠȢ ĮʌȠʌȜȘȡȦȝȒȢ.
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ȈȉȅǿȋǼǿǹ ȆǿȈȉȅȆȅǿǾȉǿȀȅȊ - ǼȆǿĬǼȍȇǾȉǾ
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȑțįȠıȘȢ ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ: ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ Ș ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȑțįȠıȘȢ ĲȠȣ
ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ ȦȢ ǾǾ/ȂȂ/ǼǼǼǼ.
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ ǼʌȚșİȦȡȘĲȒ: ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ĲȠ ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ ĲȠȣ İʌȚșİȦȡȘĲȒ Ƞ
ȠʌȠȓȠȢ ıȣȞĲȐııİȚ ĲȠ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ.
ǹ.Ȃ. ǼʌȚșİȦȡȘĲȒ: ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ Ƞ ĮȡȚșȝȩȢ ȝȘĲȡȫȠȣ ĲȠȣ İʌȚșİȦȡȘĲȒ Ƞ ȠʌȠȓȠȢ ıȣȞĲȐııİȚ
ĲȠ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ.
ȊʌȠȖȡĮĳȒ țĮȚ ȈĳȡĮȖȓįĮ ĲȠȣ İȞİȡȖİȚĮțȠȪ İʌȚșİȦȡȘĲȒ Ƞ ȠʌȠȓȠȢ ıȣȞĲȐııİȚ ĲȠ
ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02004070904100024*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

