
ΚΕΝΑΚ-Ενεργειακή Επιθεώρηση-
Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης –
Kτίρια nZEB

για αρχάριους

ενότητα: 
νομοθετικό πλαίσιο

Κωνσταντίνος Λάσκος, πολιτικός μηχανικός

ενεργειακός επιθεωρητής, ενεργειακός ελεγκτής Πανελλήνιος Σύλλογος 
Πιστοποιημένων Ενεργειακών 

Επιθεωρητών



ευρωπαϊκή πολιτική



ευρωπαϊκή πολιτική

Energy Efficiency 
Directive

[2012/27]

Ecodesign or
Energy Related Products 

Directive

[2009/ 125]

Energy 
Performance of 

Building 
Directive 

[2010/31]

EU's main legislative instruments 
promoting the improvement of 
the energy performance of 
buildings within the EU and 
providing a stable 
environment for investment 
decisions to be taken. 



νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την EPBD



Ημερολόγιο νομοθετικών δράσεων σε εθνικό & ευρωπαϊκό επίπεδο

Κ.Ο. 91/16.12.2002 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Ν. 3661/19.5.2008 Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων

Κ.Υ.Α. Φ.Ε.Κ. 407/9.4.2010 Έγκριση Κ.Εν.Α.Κ.

N.4122/19.2.2013 Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων

Κ.Ο. 31/19.5.2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση)

Υ.Α.17178  Φ.Ε.Κ.1387Β/2.9.2010  Έγκριση και εφαρμογή των Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.

Π.Δ.100/6.10.2010   Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων, Λεβήτων και
Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Εγκαταστάσεων Κλιματισμού 

4.1.2006 Υποχρεωτική η εφαρμογή της Κ.Ο. 91 2006

4.1.2009 Υποχρεωτική η πλήρης εφαρμογή της Κ.Ο. 91       2009

31.12.2020 Νέα κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης 2020

31.12.2018 Νέα Δημόσια κτίρια σχεδόν 
μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης

2018

9.7.2015 Π.Ε.Α. για όλα τα δημόσια >250m2

31.12.2015 Π.Ε.Α. και για κτιριακές μονάδες <50m2 2015

1.1.2014 Επιθεώρηση συστήματος θέρμανσης - κλιματισμού 2014

9.1.2012 Π.Ε.Α. για  μίσθωση 2012

9.1.2011 Π.Ε.Α. για πώληση 2011

9.10.2010 ΜΕΑ για νέα κτίρια 2010

9.6.2013 Π.Ε.Α. για όλα τα δημόσια >500m2 2013

ΔΕΠΕΑ/οικ.178581  Έγκριση Κ.Εν.Α.Κ.20172017
Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/85251/242 Καθορισμός nZEB2018



Νόμος 4122/2013  
Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων



Ν. 4122/2013 – ενεργειακή απόδοση κτιρίων 
βασικά στοιχεία

απαιτήσεις 
ενεργειακής 
απόδοσης

νέα

ριζικά*

ανακαινιζόμενα

επιθεώρηση

νέα &
ριζικά*

ανακαινιζόμενα

υφιστάμενα που 
μισθώνονται ή 

πωλούνται

δημόσια ή 
που στεγάζουν

δημόσ. υπηρεσίες

μελλοντικός 
σχεδιασμός

cost optimal

κτίρια σχεδόν 
μηδενικής 

κατανάλωσης

*Ριζική ανακαίνιση :
• συνολικό κόστος ανακαίνισης >25% αξίας του κτιρίου ή
• ανακαίνιση σε ποσοστό >25% του κελύφους



Ν. 4122/2013 – ενεργειακή απόδοση κτιρίων 
βασικά στοιχεία



Ν. 4122/2013 – ενεργειακή απόδοση κτιρίων
καθολική εξαίρεση από το νόμο

κα
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ίρ

εσ
η

βιομηχανικές εγκαταστάσεις, βιοτεχνίες, εργαστήρια

κτίρια αγροτικής χρήσης & αποθήκες

μνημεία & χώροι λατρείας

χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων & πρατήρια υγρών καυσίμων

μη μόνιμα κτίρια (διάρκεια λειτουργίας < 2 έτη)

!!! Εφόσον στα παραπάνω στεγάζονται ανεξάρτητοι χώροι με χρήση που δεν 
εξαιρείται για αυτούς τους χώρους εξακολουθεί να υπάρχει υποχρέωση!!!



Ισχύουν μόνο οι ελάχιστες απαιτήσεις των δ.σ. του κελύφους.  Ισχύουν οι ελάχιστες απαιτήσεις στο βαθμό που η συμμόρφωση δεν αλλοιώνει το 
κατά τρόπο μη αποδεκτό το χαρακτήρα ή την εμφάνιση τους.
Στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά εφικτό.Από 9 Ιουλίου 2015 το όριο κατεβαίνει στα 250m2.Από 1 Ιανουαρίου 2016 το όριο καταργείται.

Ν. 4122/2013 – ενεργειακή απόδοση κτιρίων
μερική εξαίρεση από το νόμο

απαιτήσεις 
ενεργειακής 
απόδοσης

νέα με εμβαδό 
<50m2

εντός 
παραδοσιακών 

οικισμών 

ριζικά 
ανακαινιζόμενα

επιθεώρηση

κτίρια που 
στεγάζουν δ.υ.

<250m2

συστήματα 
θέρμανσης <20kw

συστήματα ψύξης 
< 12kW



Ενεργειακή επιθεώρηση 
κτιρίου

• διενεργείται από: 
ενεργειακούς 
επιθεωρητές κτιρίου και 
οδηγεί στην έκδοση 
Πιστοποιητικού 
Ενεργειακής Απόδοσης.

• στόχος: 
α. η ενεργειακή κατάταξη 
του κτιρίου και 
β. η τεχνικοοικονομικά 
τεκμηριωμένη πρόταση 
επεμβάσεων ενεργειακής 
αναβάθμισης του.

Επιθεώρηση συστημάτων 
θέρμανσης

• διενεργείται από: 
ενεργειακούς 
επιθεωρητές 
εγκαταστάσεων 
θέρμανσης και οδηγεί 
στην έκδοση Έκθεσης 
Επιθεώρησης

• στόχος:
η αξιολόγηση της 
κατάστασης των μονάδων 
λέβητα/καυστήρα και του 
συστήματος θέρμανσης

Επιθεώρηση συστημάτων 
κλιματισμού

• διενεργείται από: 
ενεργειακούς 
επιθεωρητές 
εγκαταστάσεων 
κλιματισμού και οδηγεί 
στην έκδοση Έκθεσης 
Επιθεώρησης

• στόχος:
η αξιολόγηση της 
κατάστασης συστήματος 
κλιματισμού

Ν. 4122/2013 – ενεργειακή απόδοση κτιρίων  
τύποι ενεργειακής επιθεώρησης



Ενεργειακή επιθεώρηση 
κτιρίου

• νέα και ριζικά 
ανακαινιζόμενα:
μετά την αποπεράτωση 
των εργασιών

• υφιστάμενα:
πριν την πώληση
πριν την νέα μίσθωση

• δημοσίου:
άμεσα εφόσον 
συντρέχουν οι συνθήκες

• για όλα :
κάθε 10 έτη

Επιθεώρηση συστημάτων 
θέρμανσης

• για όλα:
έως 19-2-2017 ή 
πριν την ενεργειακή 
επιθεώρηση κτιρίου

• για ισχύ ≤ 100kW
κάθε 5 έτη

• για ισχύ > 100kW
κάθε 4 έτη για 
αέριο καύσιμο

κάθε 2 έτη για όλα τα 
άλλα καύσιμα

Επιθεώρηση συστημάτων 
κλιματισμού

• για όλα:
έως 19-2-2017 ή 
πριν την ενεργειακή 
επιθεώρηση κτιρίου

• για όλα :
κάθε 5 έτη

Ν. 4122/2013 – ενεργειακή απόδοση κτιρίων  
χρόνος και συχνότητα επιθεωρήσεων



Ν. 4122/2013 – ενεργειακή απόδοση κτιρίων
μονάδα πιστοποίησης

πιστοποίηση

κτίριο

κτιριακή 
μονάδας

κτίριο:
στεγασμένη κατασκευή για την οποία 
καταναλώνεται ενέργεια για την επίτευξη 
συνθηκών θερμικής άνεσης 

κτιριακή μονάδα:
τμήμα, όροφος ή διαμέρισμα εντός κτιρίου 
που έχει σχεδιαστεί ή υποστεί μετατροπή 
ώστε να χρησιμοποιείται ξεχωριστά



Ν. 4122/2013 – ενεργειακή απόδοση κτιρίων
κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης

Από 31 Δεκεμβρίου 2020 όλα τα νέα κτίρια θα πρέπει να έχουν 
σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται ως κτίρια σχεδόν 
μηδενική κατανάλωση ενέργειας

Από 31 Δεκεμβρίου 2018 τα νέα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες 
αρχές ή είναι ιδιοκτησίας τους πρέπει να έχουν σχεδόν 
μηδενική κατανάλωση ενέργειας

!!! Το τι πραγματικά σημαίνει κτίριο σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης θα οριστεί σε 
εθνικό επίπεδο!!!



Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/85251/242 Έγκριση Εθνικού Σχεδίου αύξησης του 
αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.

Ως κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ορίζονται: 

τα νέα κτίρια που είναι κατηγορίας Α

τα υφιστάμενα κτίρια που ανακαινίζονται ριζικά και είναι 
κατηγορίας Β+



Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 



Στον Κ.Εν.Α.Κ. καθορίζονται:

► Η μεθοδολογία εκτίμησης της ενεργειακής 
απόδοσης των κτιρίων

► Οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής 
απόδοσης των κτιρίων 

► Οι ελάχιστες προδιαγραφές των νέων και 
ριζικά ανακαινιζόμενων κτιρίων

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 
(Κ.Εν.Α.Κ.)

► Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κτιρίου 
αναφοράς (Κ.Α.) 



Στον Κ.Εν.Α.Κ. καθορίζονται:

► Ο τύπος και τα περιεχόμενα της Μελέτης
Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

► Η διαδικασία ενεργειακής επιθεώρησης 
κτιρίου

► Η διαδικασία ενεργειακής επιθεώρησης 
λεβήτων και συστημάτων θέρμανσης

. ► Η διαδικασία ενεργειακής επιθεώρησης 
συστημάτων κλιματισμού

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 
(Κ.Εν.Α.Κ.)

!!! Στοιχεία απαραίτητα για τους υπολογισμούς της ενεργειακής 
απόδοσης των κτιρίων που δεν καθορίζονται στον Κ.Εν.Α.Κ. 
καθορίζονται στις σχετικές συμπληρωματικές Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. !!!



Κ.Εν.Α.Κ. –κλιματικές ζώνες

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 
ΖΩΝΗ

ΝΟΜΟΙ

ΖΩΝΗ Α

Ηρακλείου, Χανιών, Ρεθύμνου, 
Λασιθίου, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, 
Σάμου, Μεσσηνίας, Λακωνίας, 
Αργολίδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας 
& Ιθάκης, Κύθηρα & νησιά 
Σαρωνικού (Αττικής), Αρκαδίας 
(πεδινή).

ΖΩΝΗ Β

Αττικής (εκτός Κυθήρων & νησιών 
Σαρωνικού), Κορινθίας, Ηλείας, 
Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, 
Φθιώτιδας, Φωκίδας, Βοιωτίας, 
Ευβοίας, Μαγνησίας, Λέσβου, Χίου, 
Κέρκυρας, Λευκάδας, Θεσπρωτίας, 
Πρέβεζας, Άρτας.

ΖΩΝΗ Γ

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

ΖΩΝΗ Δ
Γρεβενών, Κοζάνης, Καστοριάς, 
Φλώρινας, Σερρών (ΒΑ τμήμα), 
Δράμας.

!!! Περιοχές που βρίσκονται σε υψόμετρο άνω των 
500μ εντάσσονται στην επόμενη κλιματική ζώνη!!!



Κ.Εν.Α.Κ. προδιαγραφές κελύφους – δομικά 
στοιχεία

δομικό στοιχείο κανονισμός Ζώνη Α Ζώνη Β Ζώνη Γ Ζώνη Δ

τοίχοι σε επαφή με 
εξωτερικό αέρα

Κ.Θ.Κ. 0,70 0,70 0,70 -

Κ.Εν.Α.Κ. υφ. 0,60 0,50 0,45 0,40

Κ.Εν.Α.Κ. νέα 0,55 0,45 0,40 0,35

οριζόντια δομικά 
στοιχεία σε επαφή με 

εξωτερικό αέρα

Κ.Θ.Κ. 0,50 0,50 0,50 -

Κ.Εν.Α.Κ.υφ. 0,50 0,45 0,40 0,35

Κ.Εν.Α.Κ. νέα 0,45 0,40 0,35 0,30

τοίχοι σε επαφή με μη 
θερμ. χώρο

Κ.Θ.Κ. 3,00 1,90 0,70 -

Κ.Εν.Α.Κ.υφ. 1,50 1,00 0,80 0,70

Κ.Εν.Α.Κ. νέα 1,30 0,90 0,70 0,65



Κ.Εν.Α.Κ. προδιαγραφές κελύφους – δομικά 
στοιχεία

δομικό στοιχείο κανονισμός Ζώνη Α Ζώνη Β Ζώνη Γ Ζώνη Δ

κουφώματα

Κ.Θ.Κ. - - - -

Κ.Εν.Α.Κ. υφ. 3,20 3,00 2,80 2,60

Κ.Εν.Α.Κ. νέα 2,80 2,60 2,40 2,20

υάλινες όψεις

Κ.Θ.Κ. - - - -

Κ.Εν.Α.Κ. 2,20 2,00 1,80 1,80

Κ.Εν.Α.Κ. νέα 2,10 1,90 1,75 1,70



Κ.Εν.Α.Κ. –
προδιαγραφές κελύφους – συνολικά
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Κ.Εν.Α.Κ. –
προδιαγραφές Η/Μ – μονώσεις δικτύων

Με διέλευση σε εσωτερικούς χώρους Με διέλευση σε εξωτερικούς χώρους

Διάμετρος σωλήνα Πάχος μόνωσης Διάμετρος σωλήνα Πάχος μόνωσης

από ½˝ έως  ¾˝ 9 mm από ½˝ έως  2˝ 19 mm

από 1˝ έως 1½ ˝ 11 mm από 2˝ έως 4˝ 21 mm

από 2˝ έως 3˝ 13 mm μεγαλύτερη από 4˝ 25 mm

μεγαλύτερη από 3˝ 19 mm

προδιαγραφές θερμομόνωσης σωληνώσεων δικτύου διανομής θέρμανσης, ψύξης, 
κλιματισμού (λ20°C=0,040W/mK)

!!! Στο μεγαλύτερο τμήμα τους οι προδιαγραφές της θερμομόνωσης των δικτύων 
διανομής δεν δίνονται στον Κ.Εν.Α.Κ. αλλά στην Τ.Ο.Τ.Τ.Ε.Ε. 20701-1!!!



Κ.Εν.Α.Κ. –
προδιαγραφές Η/Μ – μονώσεις δικτύων

Με διέλευση σε εσωτερικούς χώρους Με διέλευση σε εξωτερικούς χώρους

Διάμετρος σωλήνα Πάχος μόνωσης Διάμετρος σωλήνα Πάχος μόνωσης

ανεξαρτήτου 
διαμέτρου

9 mm
ανεξαρτήτου 
διαμέτρου

13 mm

προδιαγραφές θερμομόνωσης σωληνώσεων δικτύου διανομής ζεστού νερού 
χρήσης (λ20°C =0,040W/mK)

προδιαγραφές θερμομόνωσης αεραγωγών κλιματιζόμενου αέρα (λ20°C =0,040W/mK)

Με διέλευση σε εσωτερικούς χώρους Με διέλευση σε εξωτερικούς χώρους

Διάμετρος σωλήνα Πάχος μόνωσης Διάμετρος σωλήνα Πάχος μόνωσης

ανεξαρτήτου 
διαμέτρου

30 mm
ανεξαρτήτου 
διαμέτρου

40 mm



Κ.Εν.Α.Κ. –
προδιαγραφές Η/Μ – παραγωγή Ζ.Ν.Χ.

Το 60% της απαιτούμενης 
ενέργειας για την 

παραγωγή  νερού ζεστού 
χρήσεις θα πρέπει να 

καλύπτεται από:

ηλιακούς συλλέκτες

βιομάζα

συμπαραγωγή
ηλεκτρισμού - θερμότητας

αντλίες θερμότητας υψηλής 
απόδοσης (SPF=3,3)

τηλεθέρμανση



Κ.Εν.Α.Κ. –
προδιαγραφές Η/Μ – αερισμός

Άρθρο 8 Ελάχιστες προδιαγραφές κτιρίων

3.1.2 Οι απαιτήσεις για νωπό αέρα στα κτίρια του τριτογενή τομέα καλύπτονται μέσω μηχανικού

αερισμού [προσαγωγής νωπού αέρα ή κεντρικής κλιματιστικής μονάδας διαχείρισης αέρα (ΚΚΜ)

κ.τ.λ.]. Κάθε σύστημα μηχανικού αερισμού που εγκαθίσταται στο κτίριο είναι σύμφωνο με τα

οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) αρ.1253/2014 και ιδίως τα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ αυτού.*

* στην ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017

“Συγκεκριμένα είναι υποχρεωτική η ανάκτηση θερμότητας 68% ή 73% ανάλογα με το τύπο του

εναλλάκτη. Επίσης θα πρέπει να διαθέτει υποχρεωτικά σύστημα παράκαμψης της παροχής αέρα

(bypass), σύστημα μετάδοσης κίνησης είτε πολλαπλών ταχυτήτων είτε μεταβλητής ταχύτητας, και

σύστημα ελέγχου και προειδοποίηση αλλαγής φίλτρων (για μονάδα αμφίδρομης ροής) με διάταξη

παραγωγής οπτικών σημάτων ή με συναγερμό.”



Κ.Εν.Α.Κ. –
προδιαγραφές Η/Μ – φωτισμός

για το φωτισμό κτιρίων 
του τριτογενή τομέα 

υπάρχει η απαίτηση για: 

συστήματα γενικού φωτισμού  
με απόδοση ≥60lm/W

χωριστοί διακόπτες για 
επιφάνειες ≥15m2

σε χώρους με φυσικό φωτισμό 
δυνατότητα σβέσης ≥50% των 

φωτιστικών



Κ.Εν.Α.Κ. –
προδιαγραφές Η/Μ – αυτοματισμοί

υποχρεωτική ύπαρξη 
αυτοματισμών για:

αντιστάθμιση μερικών φορτίων 

αυτονομία θέρμανσης και 
ψύξης

θερμιδομέτρηση

θερμοστατικό έλεγχο ανά ζώνη

ξενοδοχεία/ξενώνες σύστημα ηλεκτροδότησης 
δωματίων μέσω ηλεκτρονικών καρτών



Κ.Εν.Α.Κ. –
προδιαγραφές Η/Μ – αυτοματισμοί

για κτίρια με

ω.ε. > 3.500m2

υποχρεωτική ύπαρξη*:

Building Management System

*προτεραιοποίηση μονάδων 
βάσει της απόδοσης τους

*έλεγχος αερισμού μέσω 
ποιότητας αέρα (CO2)

*υπάρχει η δυνατότητα 
freecooling – night ventilation

* αυτοματισμοί κατηγορίας Β



Κ.Εν.Α.Κ. –
προδιαγραφές Η/Μ 

Άρθρο 8 Ελάχιστες προδιαγραφές κτιρίων

3.2 Σε κάθε περίπτωση, τα επιμέρους τεχνικά συστήματα του

εξεταζόμενου κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, συμμορφώνονται με τις

απαιτήσεις που ορίζονται στους εφαρμοστικούς κανονισμούς που

εκδόθηκαν στο πλαίσιο των Κοινοτικών Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και

2010/30/ ΕΕ, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2012/27/ΕΕ.



έλεγχος ενεργειακής απόδοσης



εκτίμηση κατανάλωσης ενέργειας

Η εκτίμηση της ενεργειακής κατανάλωσης ενός κτιρίου ή κτιριακής 
μονάδας μπορεί να γίνει με τρεις διαφορετικούς μεθοδολογίες:

×Λειτουργική εκτίμηση (operational rating or measured energy rating)

βάσει τυπικής λειτουργίας του κτιρίου και τυπικών κλιματικών 
συνθηκών μέσω υπολογισμών

βάσει της πραγματικής κατανάλωσης του κτιρίου

Ποιοτική εκτίμηση (asset rating or standard energy rating)

Tailored energy rating ×
βάσει της πραγματικής λειτουργίας του κτιρίου και πραγματικών 
κλιματικών συνθηκών μέσω υπολογισμών



εκτίμηση κατανάλωσης ενέργειας-
καταναλώσεις που προσμετρούνται

Για την εκτίμηση της ενεργειακής κατανάλωσης ενός κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, 
θεωρείτε ότι καλύπτονται οι ελάχιστες απαιτήσεις θερμικής άνεσης, υγιεινής και 
οπτικής άνεσης. 

κα
το

ικ
ία θέρμανση

50% ψύξη

ζεστό νερό 
χρήσης τρ

ιτ
ο

γε
νή

ς θέρμανση

ψύξη

φωτισμός

ζεστό νερό
χρήσης

Δεν λαμβάνονται υπόψη οι καταναλώσεις συσκευών και  εγκαταστάσεων  καθώς 
και οι καταναλώσεις φωτισμού μη θερμαινόμενων και εξωτερικών χώρων.

Στην συνολική κατανάλωση συμπεριλαμβάνονται οι εξής καταναλώσεις:



primQ =

Η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας [kWh/year] του κτιρίου:

υπολογισμός της κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας

Qcons,index[kWh/year] η ετήσια κατανάλωση ενέργειας (εκτός των
βοηθητικών συστημάτων) με δείκτη h για θέρμανση, με δείκτη c για ψύξη, 
με δείκτη dhw για Ζ.Ν.Χ. και με δείκτη l για φωτισμό, για κάθε ζώνη

Qaux, index [kWh/year] η ετήσια κατανάλωση ενέργειας των βοηθητικών
συστημάτων με δείκτη h για θέρμανση, με δείκτη c για ψύξη και  με δείκτη 
dhw για Ζ.Ν.Χ. για κάθε ζώνη

fprim,fuel [-] ο συντελεστής πρωτογενούς ενέργειας του καυσίμου

όπου: 

( ), , , , ,cons dwh prim fuel dhw aux dhw prim elQ f Q f+  + 

ζεστό νερό χρήσης

( ), ,cons l prim elQ f+ 

φωτισμός

θέρμανση

( ), , , , ,cons h prim fuel h aux h prim elQ f Q f + 

ψύξη

( ), , , , ,cons c prim fuel c aux c prim elQ f Q f+  + 



Πηγή ενέργειας

Συντελεστής 
μετατροπής 
σε πρωτογενή 

ενέργεια

Εκλυόμενοι ρύποι 
ανά μονάδα ενέργειας                  

[kg CO2/kWh]

Φυσικό αέριο 1,05 0,196

Πετρέλαιο 
θέρμανσης 1,10 0,264

Ηλεκτρική ενέργεια 2,90 0,989

Υγραέριο 1,05 0,238

Βιομάζα 1,00 ---

Τηλεθέρμανση από 
Δ.Ε.Η. 0,70 0,347

Τηλεθέρμανση από 
Α.Π.Ε. 0,50 ----

υπολογισμός της κατανάλωσης πρωτογενούς 
ενέργειας – συντελεστές μετατροπής

Πίνακας 1.2 Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1: συντελεστής αναγωγής της 
κατανάλωσης ενέργειας του κτιρίου σε πρωτογενή ενέργεια.



υπολογισμοί ενεργειακής κατανάλωσης–
μέθοδος υπολογισμών

υπολογισμός κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση – ψύξη του κτιρίου ή της 
κτιριακής μονάδας

μέθοδος ημισταθερής κατάστασης, μηνιαίου βήματος βάσει του 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13790 με θερμικά ασύζευκτες θερμικές ζώνες

υπολογισμός κατανάλωσης ενέργειας για την κάλυψη ζεστού νερού χρήσης του 
κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας

μηνιαίου βήματος βάσει των ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15316 -3-1/2/3 και 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15316 -4-3 

υπολογισμός κατανάλωσης ενέργειας για το φωτισμό των εσωτερικών χώρων  του 
κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας

ετήσιου βήματος βάσει του ΕΛΟΤ ΕΝ 15193



κατάταξη σε ενεργειακή κλάση

Η κατάταξη του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας σε ενεργειακή κλάση 
μπορεί να γίνει με δύο διαφορετικούς μεθοδολογίες:

×Με χρήση απόλυτων τιμών κατανάλωσης ενέργειας

Με χρήση σχετικών τιμών κατανάλωσης ενέργειας



Οι κατηγορίες ενεργειακής κατάταξης 

(Α+, Α, Β+, Β, κλπ)  καθορίζονται από ένα 
εύρος τιμών κατανάλωσης πρωτογενούς
ενέργειας ανάλογα με τη χρήση και την 
κλιματική ζώνη του κτιρίου. 

Η κατάταξη του κτιρίου θα γίνεται βάσει της 
υπολογιζόμενης συνολικής κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας σε [kWh/m2].

Αυτή η μέθοδος κατάταξης θα υιοθετηθεί σε 
μέλλοντα χρόνο.

κατάταξη σε ενεργειακή κλάση –
χρήση απόλυτων τιμών
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Ενεργειακή κλάση
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Οι κατηγορίες ενεργειακής κατάταξης 

(Α+, Α, Β+, Β, κλπ)  καθορίζονται από ένα 
εύρος τιμών βάσει της σύγκρισης της 
υπολογιζόμενης συνολικής κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου με το 
ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ.

Αυτή η μέθοδος κατάταξης χρησιμοποιείται 
τώρα.

κατάταξη σε ενεργειακή κλάση –
χρήση σχετικών τιμών

Ενεργειακή κλάση



κατάταξη σε ενεργειακή κλάση –
κτίριο αναφοράς

Το κτίριο αναφοράς (Κ.Α.) του υπό μελέτη/επιθεώρηση κτιρίου ή
κτιριακής μονάδας είναι το ίδιο κτίριο ή κτιριακή μονάδα
κατασκευασμένο όμως με συγκεκριμένες προδιαγραφές και τεχνικά
χαρακτηριστικά.

Κτίριο μελέτης-επιθεώρησης Κτίριο αναφοράς

γεωμετρικά χαρακτηριστικά-
προσανατολισμός δ.σ

κοινά βάσει της μελέτης – επιθεώρησης

χρήση - προφίλ λειτουργίας -
εσωκλιματικές συνθήκες

κοινά βάσει της μελέτης – επιθεώρησης

κλιματικά δεδομένα κοινά βάσει της μελέτης – επιθεώρησης

U διαφανών και αδιαφανών βάσει της μελέτης – επιθεώρησης βάσει των ελάχιστων απαιτήσεων 

g διαφανών βάσει της μελέτης – επιθεώρησης για όλα g=0,55

α και ε αδιαφανών βάσει της μελέτης – επιθεώρησης
για στέγη α=0,60 

για τα υπόλοιπα α=0,40
για όλα ε= 0,80

απώλειες λόγω διείσδυσης βάσει της μελέτης – επιθεώρησης για όλα τα κουφώματα 5,5 m³/(h·m²)

σκιασμοί βάσει της μελέτης – επιθεώρησης
για τα όλα τα κατακόρυφα Fsh=0,90

για τα Ν κουφώματα Fov,h=0,70
για τα Α/Δ κουφώματα Fov,h=0,75

θερμοχωρητικότητα βάσει της μελέτης – επιθεώρησης 250 kJ/(K.m²)



κατάταξη σε ενεργειακή κλάση –
κτίριο αναφοράς

Το κτίριο αναφοράς (Κ.Α.) του υπό μελέτη/επιθεώρηση κτιρίου ή
κτιριακής μονάδας είναι το ίδιο κτίριο ή κτιριακή μονάδα
κατασκευασμένο όμως με συγκεκριμένες προδιαγραφές και τεχνικά
χαρακτηριστικά.

Κτίριο μελέτης-επιθεώρησης Κτίριο αναφοράς

σύστημα θέρμανσης βάσει της μελέτης – επιθεώρησης
συναρτήσει αυτού της 

μελέτης-επιθεώρησης με 
καθορισμένες αποδόσεις 

σύστημα ψύξης βάσει της μελέτης – επιθεώρησης
συναρτήσει αυτού της 

μελέτης-επιθεώρησης με 
καθορισμένες αποδόσεις 

σύστημα αερισμού βάσει της μελέτης – επιθεώρησης
συναρτήσει αυτού της 

μελέτης-επιθεώρησης με ανάκτηση 
θερμότητας 50%

αυτοματισμοί βάσει της μελέτης – επιθεώρησης
αυτονομίες σε επίπεδο ιδιοκτησιών 

& θερμοκρασιακή αντιστάθμιση 
μερικών φορτίων

σύστημα Ζ.Ν.Χ. βάσει της μελέτης – επιθεώρησης
ανάλογα τη χρήση 

λέβητας & 15% ηλιακά
ή ηλεκτρικοί θερμαντήρες  

σύστημα φωτισμού βάσει της μελέτης – επιθεώρησης
συναρτήσει αυτού της 

μελέτης-επιθεώρησης με 
καθορισμένη εγκατεστημένη ισχύ 



κατάταξη σε ενεργειακή κλάση –
κύριες χρήσεις

Βασικές κατηγορίες 
κτιρίων Χρήσεις κτιρίων που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες

Κατοικίας
Μονοκατοικία, πολυκατοικία (κτίριο με περισσότερα του ενός ανεξάρτητα 
διαμερίσματα).

Προσωρινής διαμονής Ξενοδοχείο, ξενώνας, οικοτροφείο και κοιτώνας.

Συνάθροισης κοινού 

Χώρος συνεδρίων, χώρος εκθέσεων, μουσείο, χώρος συναυλιών, θέατρο, 
κινηματογράφος, αίθουσα δικαστηρίων, κλειστό γυμναστήριο, κλειστό 
κολυμβητήριο, εστιατόριο, ζαχαροπλαστείο, καφενείο,  τράπεζα, αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων.

Εκπαίδευσης Νηπιαγωγείο, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, αίθουσα διδασκαλίας, φροντιστήριο.

Υγείας και κοινωνικής 
πρόνοιας

Νοσοκομείο, κλινική, αγροτικό ιατρείο, υγειονομικός σταθμός, κέντρο 
υγείας, ιατρείο, ψυχιατρείο, ίδρυμα ατόμων με ειδικές ανάγκες, ίδρυμα 
χρονίως πασχόντων, οίκος ευγηρίας, βρεφοκομείο, βρεφικός σταθμός, 
παιδικός σταθμός.

Σωφρονισμού Κρατητήριο, αναμορφωτήριο, φυλακή.

Εμπορίου Κατάστημα, εμπορικό κέντρο, αγοράς και υπεραγοράς, φαρμακείο, κουρείο 
και κομμωτήριο, ινστιτούτο γυμναστικής.

Γραφείων Γραφείο, βιβλιοθήκη.

Κάθε κτίριο ή κτιριακή μονάδα μπορεί να έχει μόνο μια κύρια χρήση. Για κτίρια 
στα οποία στεγάζονται διαφορετικές κύριες χρήσεις, αυτές αντιμετωπίζονται ως 
ανεξάρτητα τμήματα κτιρίου. 



Σε κάθε κτίριο ή κτιριακή μονάδα μπορούν να στεγάζονται χώροι που έχουν 
διαφορετικές ειδικές χρήσεις που είναι μέρος όμως της κύριας χρήσης του.

υπολογισμοί ενεργειακής κατανάλωσης–
ειδικές χρήσεις

Χρήσεις κτιρίων και 
θερμικών ζωνών

Θερμοστάτης Νωπός 
αέρας 

[m3/h/m2]

Στάθμη 
φωτισμού 

[lx]

Ζ.Ν.Χ. 
[ℓ/άτομο/

ημ.]

Ώρες 
λειτουργίας 
ανά ημέρα

Ημέρες 
λειτουργίας 

ανά 
εβδομάδα

Περίοδος 
λειτουργίας 

σε μήνες
Θερμ.

[oC]
Ψύξη

[oC]

Μονοκατοικία, πολυκατοικία 20 26 0,75 200 50 18 7 12

Ξενοδοχείο ετήσιας λειτουργίας 20 26 3,00 300 100 24 7 12

Ξενοδοχείο θερινής λειτουργίας 20 26 3,00 300 80 24 7 7 (Απρ.-Οκτ.)

Ξενοδοχείο χειμερινής λειτουργίας 20 26 3,00 300 60 24 7 8 (Σεπτ.-Απρ.)

Υπνοδωμάτιο ξενοδοχείου, 
οικοτροφείου κ.ά.

20 26 1,20 250 80 12 7 ανά χρήση

Κοινόχρηστος χώρος ξενοδοχείου, 
οικοτροφείου κ.ά.

20 26 6,25 100 60 24 7 ανά χρήση

Εστιατόριο 20 26 17,50 200 60 12 7 12

Χώρος συνεδρίων, αμφιθέατρο, 
αίθουσα δικαστηρίων

20 26 27,50 500 3 6 5 12

Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 20 26 22,50 300 -- 14 3 12

Κλειστό γυμναστήριο, κλειστό 
κολυμβητήριο

18 25 33,75 300 -- 14 7 12

Διάδρομοι και άλλοι κοινόχρηστοι 
βοηθητικοί χώροι 

18 26 2,6 200 -- ανά χρήση ανά χρήση ανά χρήση

Λουτρό (κοινόχρηστο) 22 26 6,00 200 -- ανά χρήση ανά χρήση ανά χρήση

Κατάστημα, φαρμακείο, 20 26 3,08 500 -- 9 6 12

Γραφείο 20 26 3,00 500 20 10 5 12
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σημασία ενεργειακών κλάσεων

Ενεργειακή κλάση

μεγαλύτερη κατανάλωση 
από ένα σύγχρονο κτίριο  
περισσότερο από 173%

μεγαλύτερη κατανάλωση 
από ένα σύγχρονο κτίριο

από 41% έως 82%

σύγχρονο κτίριο

υφιστάμενο κτίριο nZeb

νέο κτίριο nZeb



Κ.Εν.Α.Κ. –
Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)

γενικά στοιχεία κτιρίου/ κτιριακής 
μονάδας

φωτογραφία 

υπολογισθείσες καταναλώσεις

αξιολόγηση άνεσης

πραγματικές καταναλώσεις

κατάταξη σε ενεργειακή κλάση

στοιχεία ταυτοποίησης Π.Ε.Α.



Κ.Εν.Α.Κ. –
Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)

επιμερισμός τελικών καταναλώσεων

συστάσεις βελτίωσης

στοιχεία επιθεωρητή 

!!! Εκτός εάν δεν υπάρχει εύλογη 
οικονομοτεχνικά  δυνατότητα!!!



Τεχνικές Οδηγίες Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
(Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)



Τεχνικές Οδηγίες Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος – Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.

Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1: «Αναλυτικές Εθνικές Προδιαγραφές Παραμέτρων για 
τον Υπολογισμό της Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων και την Έκδοση του 
Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης»

Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2: «Θερμοφυσικές Ιδιότητες & Έλεγχος της 
Θερμομονωτικής Επάρκειας των κτιρίων»

Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-3: «Κλιματολογικά Δεδομένα Ελληνικών Περιοχών» 

Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4: «Εντυπα Ενεργειακών Επιθεωρήσεων Κτιρίων, Λεβήτων, 
Εγκαταστάσεων Θέρμανσης & Κλιματισμού & Ζεστού Νερού Χρήσης –
Οδηγίες Συμπλήρωσης» 

Για την υποστήριξη του Κ.Εν.Α.Κ. έχουν εκδοθεί 5 Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.: 



Τεχνικές Οδηγίες Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος – Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.

Για την υποστήριξη του Κ.Εν.Α.Κ. έχουν εκδοθεί 5 Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.: 

Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-5 : «Εγκαταστάσεις Συστημάτων Συμπαραγωγής 
Ηλεκτρισμού & Θέρμανσης/ Ψύξης – ΣΗΘ στα Κτήρια»

Διευκρινίσεις – Τροποποιήσεις των Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1, 3 και 4

Για την υποστήριξη του Κ.Εν.Α.Κ. είναι υπό έκδοση οι: 

Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-Χ : «Εγκαταστάσεις Συστημάτων ΑΠΕ στα Κτίρια»

Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-Χ : «Αρχές Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού»
(Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική)



Κανονισμός 305 για τα δομικά υλικά – σήμανση CE













Ecodesign & Energy Labelling



Ecodesign & Energy Labelling

https://ec.europa.eu/growth/single-
market/european-standards/harmonised-
standards/ecodesign_el



Ecodesign & Energy Labelling

Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 
2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-
related products (ErP)

Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 
on the indication by labelling and standard product information of the consumption 
of energy and other resources by energy-related products



Ecodesign & Energy Labelling

Heating and cooling appliances Ecodesign Energy Labelling Products Starting Date

Air conditioners and comfort fans (EU) No 206/2012 (EU) No 626/2011
air conditioners  ≤ 12 kW  
comfort fans  ≤ 125W

01/01/2013

Space heaters (EU) No 813/2013 (EU) No 811/2013

space heaters and combination 
heaters ≤ 400 kW

26/09/2016

Water heaters and hot water storage tanks (EU) No 814/2013 (EU) No 812/2013
heaters ≤ 400 kW and 

hw storage tanks ≤ 2000 l
26/09/2016

Air heating products, cooling products, high 
temperature process chillers and fan coil units

(EU) No 2281/2016

air heating products  ≤ 1 MW
cooling products ≤ 2 MW
process chillers  ≤ 2 MW
fan coil units

01/01/2018

Solid fuel boilers (EU) No 1189/2015 (EU) No 1187/2015

Local space heaters, Solid fuel local space 
heaters

(EU) No 1188/2015
(EU) No 1185/2015

(EU) No 1186/2015

Hot-water boilers 92/42/EEC
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Ecodesign & Energy Labelling - Heating

κανονισμός σύστημα n SCOP
SCOP 
ΤΟΤΕΕ

SCOP /KA

2281/2016
(τιμες για 1/1/18)

Αντλίες θερμότητας αέρα-αέρα, κινούμενες από 
ηλεκτροκινητήρα, πλην αντλιών θερμότητας 
δώματος

133 3.40 3.16 0.99

Αντλίες θερμότητας δώματος 115 2.95 2.74 0.86

206/2012

(τιμές για 1/1/14)

Εάν το GWP του ψυκτικού μέσου είναι > 150 για 
ισχύ < 6 kW

144 3.80 3.53 1.10

Εάν το GWP του ψυκτικού μέσου είναι ≤ 150 για 
ισχύ < 6 kW

129 3.42 3.18 0.99

Εάν το GWP του ψυκτικού μέσου είναι > 150 για 
ισχύ 6 – 12kW

144 3.80 3.53 1.10

Εάν το GWP του ψυκτικού μέσου είναι ≤ 150 για 
ισχύ 6 – 12kW

129 3.42 3.18 0.99

813/2013
(τιμές για 26/9/17)

Αντλία θερμότητας νερού εξαιρουμένων των 
αντλιών θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας

110 2.83

2.88 0.90

3.11 0.97

Αντλία θερμότητας νερού χαμηλής θερμοκρασίας 125 3.20 3.01 0.94

Λέβητες <70kW 89

Λέβητες <400kW 93



Ecodesign & Energy Labelling - Cooling

τριτογενής κατοικία

κανονισμός σύστημα n SEER
SEER x 
0.60

SEER x 
0.60/KA

SEER x 
0.60/KA

2281/2016

(τιμές για 1/1/18)

Ψύκτες αέρα-νερού με ονομαστική ψυκτική ισχύ < 
400 kW, όταν κινούνται από ηλεκτροκινητήρα

149 3.80 2.28 0.81

Ψύκτες αέρα-νερού με ονομαστική ψυκτική ισχύ ≥ 
400 kW, όταν κινούνται από ηλεκτροκινητήρα

161 4.10 2.46 0.88

Ψύκτες νερού/άλμης-νερού με ονομαστική ψυκτική 
ισχύ < 400 kW, όταν κινούνται από ηλεκτροκινητήρα

196 4.98 2.99 1.07

Ψύκτες νερού/άλμης-νερού με ονομαστική ψυκτική 
ισχύ ≥ 400 kW και < 1 500 kW, όταν κινούνται από 
ηλεκτροκινητήρα

227 5.75 3.45 1.23

Ψύκτες νερού/άλμης-νερού με ονομαστική ψυκτική 
ισχύ ≥ 1 500 kW, όταν κινούνται από 
ηλεκτροκινητήρα

245 6.20 3.72 1.33

Κλιματιστικά αέρα-αέρα, κινούμενα από 
ηλεκτροκινητήρα, πλην κλιματιστικών δώματος

181 4.60 2.76 0.99

Κλιματιστικά δώματος 117 3.00 1.80 0.64

206/2012

(τιμές για 1/1/14)

Εάν το GWP του ψυκτικού μέσου είναι > 150 για 
ισχύ < 6 kW

4.60 2.76 0.99 0.92

Εάν το GWP του ψυκτικού μέσου είναι ≤ 150 για 
ισχύ < 6 kW

4.14 2.48 0.89 0.83

Εάν το GWP του ψυκτικού μέσου είναι > 150 για 
ισχύ 6 – 12kW

4.30 2.58 0.92 0.86

Εάν το GWP του ψυκτικού μέσου είναι ≤ 150 για 
ισχύ 6 – 12kW

3.87 2.32 0.83 0.77
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Ενεργειακός έλεγχος



Κοινοτική Οδηγία 2012/27/ΕΕ για την 
ενεργειακή αποδοτικότητα

‘ενεργειακός έλεγχος’ 
είναι η συστηματική διαδικασία με σκοπό:

1. την απόκτηση επαρκούς γνώσης του 
υφιστάμενου συνόλου χαρακτηριστικών 
ενεργειακής κατανάλωσης

2. τον εντοπισμό και ποσοτικό προσδιορισμό 
των οικονομικώς αποδοτικές δυνατότητες 
εξοικονόμησης ενέργειας

3. τη σύνταξη έκθεση αποτελεσμάτων· 



Κοινοτική Οδηγία 2012/27/ΕΕ για την 
ενεργειακή αποδοτικότητα

‘μικρές και ΜΜΕ’ 
είναι οι επιχειρήσεις:

1. που απασχολούν λιγότερα από 250 άτομα

ή

2. έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν 
ξεπερνά τα 50εκ €



Κοινοτική Οδηγία 2012/27/ΕΕ για την 
ενεργειακή αποδοτικότητα

‘σύστημα ενεργειακής διαχείρισης’ 
Είναι το σύνολο των αλληλένδετων ή 
αλληλεπιδρώντων στοιχείων ενός σχεδίου που 
θέτει στόχο ενεργειακής απόδοσης και χαράσσει 
τη στρατηγική επίτευξης του εν λόγω στόχου 

(πχ ISO 50001)



ευρωπαϊκή πολιτική

Βασικές διαφορές ενεργειακής επιθεώρησης και ενεργειακού ελέγχου κτιρίων

προκαθορισμένη 
λειτουργία

πραγματική λειτουργία

vs

ενεργειακή επιθεώρηση ενεργειακός έλεγχος



ευρωπαϊκή πολιτική

Βασικές διαφορές ενεργειακής επιθεώρησης και ενεργειακού ελέγχου κτιρίων

κατανάλωση ενέργειας για 
θερμαινόμενους χώρους για:

θέρμανσης

ψύξη

αερισμό

ΖΝΧ

φωτισμό

θέρμανση

ψύξη

αερισμό

ΖΝΧ

εσ.φωτισμό

κατανάλωση ενέργειας για:

εξ.φωτισμό

φορτία πρίζας

κινητήρες

κτλ

ενεργειακή επιθεώρηση ενεργειακός έλεγχος



εθνική πολιτική

Βασικές διαφορές ενεργειακής επιθεώρησης και ενεργειακού ελέγχου κτιρίων

επακριβώς καθορισμένη 
διαδικασία

ενεργειακή επιθεώρηση ενεργειακός έλεγχος

κοινή για όλους
με κοινά εργαλεία

ξεκάθαρη ως προς τα 
παραδοτέα

γνωστή σε χιλιάδες μηχανικούς

σημαντικές βελτιώσεις δεν θα 
έχουν αντίκτυπο στους 

μηχανικούς



Εθνική Νομοθεσία

2015

2016

Νόμος 4342/2015 (ΦΕΚ Α' 143), άρθρο 10

Αρ. Οικ. 188343/23.12.2016 απόφαση του υπουργού και αν. υπ. ΠΕΝ
«Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης
Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών
και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων» [α΄ παράταση]

2017 Αρ. Οικ. 178679/ 10.7.2017 απόφαση του υπουργού και αν. υπ. ΠΕΝ 
(τροποποίηση της άνωθεν απόφασης) [β΄ παράταση]

2018 Αρ. Οικ. 175275/ 30.5.2018 απόφαση του υπουργού και αν. υπ. ΠΕΝ 
(τροποποίηση της άνωθεν απόφασης) [γ΄ παράταση]



Εθνική Νομοθεσία

1. Το Πεδίο Εφαρμογής του Ενεργειακού Ελέγχου περιλαμβάνει την ενεργειακή 
κατανάλωση της επιχείρησης ανεξαρτήτως αν αυτή γίνεται σε ιδιόκτητα ή μη 
περιουσιακά στοιχεία της.

2. Ο ενεργειακός έλεγχος καλύπτει τουλάχιστον το ενενήντα τοις εκατό (90%)
της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης της επιχείρησης. Η επιχείρηση
υποδεικνύει, ως αντικείμενο του ενεργειακού ελέγχου, το σύνολο των
εγκαταστάσεων, λοιπών συστημάτων και μέσων κατανάλωσης ενέργειας που
η ίδια χρησιμοποιεί. Για να καταστεί δυνατή η εστίαση στις κύριες χρήσεις
ενέργειας κατά τον ενεργειακό έλεγχο, πρώτα ορίζεται η ενεργειακή γραμμή
βάσης.

Ενεργειακοί Έλεγχοι



Εθνική Νομοθεσία

Κατηγορία Α

• κατοικίες

• γραφεία και εμπορικά 
κτίρια έως 2.000m2

Κατηγορία Β

• γραφεία και εμπορικά 
κτίρια πάνω από
2.000m2

• υπόλοιπα κτίρια 
τριτογενή τομέα

• βιοτεχνικά και 
βιομηχανικά με 
εγκ.ισχύ έως 1ΜW

Κατηγορία Γ

• βιοτεχνικά και 
βιομηχανικά με 
εγκ.ισχύ μεγαλύτερη 
από 1ΜW



Εθνική Νομοθεσία

+3 φύλλα εργασίας EXCEL



Εθνική Νομοθεσία


