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ΔΓΚΤΚΛΙΟ
ΘΔΜΑ: Γηεπθξηλίζεηο γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνύ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο
Κηηξίωλ (ΚΔΝΑΚ)
Μεηά από ηελ ππνβνιή εξσηεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ από ηελ πξώηε πεξίνδν εθαξκνγήο ηνπ
ΚΔΝΑΚ εθδίδεηαη ε παξνύζα εγθύθιηνο πνπ απνζθνπεί ζηε δηεπθξίληζε επηπξόζζεησλ ζεκείσλ σο
πξνο ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο κειέηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θαη έθδνζεο πηζηνπνηεηηθνύ
ελεξγεηαθήο απόδνζεο, πνπ ζπκπιεξώλνπλ ηελ πξνγελέζηεξε εγθύθιην νηθ. 1603/4.10.2010.
1. Πεδίν Δθαξκνγήο (άξζξν 2 ηνπ ΚΔΝΑΚ) – Δμαηξέζεηο (άξζξν 11 ηνπ λ. 3661/2008)
1.1. ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΚΔΝΑΚ εκπίπηνπλ νη ρξήζεηο, πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3 ηνπ
λ. 3661/2008 (ΦΔΚ 89 Α΄) όπσο εμεηδηθεύνληαη ζηνλ Κηηξηνδνκηθό Καλνληζκό θαη αλαθέξνληαη
ζηνλ Πίλαθα 1.5 ηεο Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-1/2010, εμαηξνπκέλσλ ησλ παξαθάησ:


βηνκεραλία – βηνηερλία – εξγαζηήξηα,



απνζήθεπζε,



ζηάζκεπζε απηνθηλήησλ θαη πξαηήξηα πγξώλ θαπζίκσλ.

1.2. ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΚΔΝΑΚ εκπίπηνπλ επίζεο θαη ηα θηίξηα θαηνηθίαο πνπ
πξννξίδνληαη γηα ρξήζε, ε νπνία δελ ππεξβαίλεη ηνπο ηέζζεξηο (4) κήλεο θάζε έηνπο
(παξαζεξηζηηθέο θαηνηθίεο), πεξίπησζε πνπ αξρηθά ζπκπεξηιακβαλόηαλ ζηηο εμαηξέζεηο ηνπ
άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3661/08, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα δηαγξάθεθε κε ην άξζξν 28 ηνπ λόκνπ
3889/2010 (ΦΔΚ 182 Α΄).
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1.3. Γηα ηηο πεξηπηώζεηο ησλ εμαηξέζεσλ ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3661/2008 δηεπθξηλίδνληαη ηα
παξαθάησ:
-

-

Ωο θηίξηα θαη κλεκεία πνπ πξνζηαηεύνληαη από ην λόκν σο κέξνο ζπγθεθξηκέλνπ
πεξηβάιινληνο ή ιόγσ ηεο ηδηαίηεξεο αξρηηεθηνληθήο ή ηζηνξηθήο ηνπο αμίαο [ζεκείν α, ηνπ
άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3661/08] λννύληαη θαη ηα δηαηεξεηέα θηίξηα. ηελ πεξίπησζε
παξεκβάζεσλ ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ησλ σο άλσ θηηξίσλ, απηέο γίλνληαη θαηόπηλ
έγθξηζεο ηνπ αξκόδηνπ θνξέα πξνζηαζίαο ηνπο θαη εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ ΚΔΝΑΚ
ζην βαζκό πνπ δελ παξαβηάδνληαη νη εηδηθνί όξνη θαη κνξθνινγηθνί πεξηνξηζκνί πνπ
επηβάιινπλ νη δηνηθεηηθέο πξάμεηο πξνζηαζίαο πνπ δηέπνπλ ην πξνζηαηεπόκελν θηίξην ή
πεξηνρή.
Ωο απηνηειή θηίξηα κε ζπλνιηθή επηθάλεηα θάηω ηωλ πελήληα (50) η.κ. [πεξίπησζε (ε)
ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3661/08] λννύληαη ηα θηίξηα ησλ νπνίσλ ε ζπλνιηθή επηθάλεηα, αθνξά
ζηα ζπλνιηθά ηεηξαγσληθά κέηξα ηνπ θηηξίνπ, όπσο απηά πξνζκεηξνύληαη ζην ζπληειεζηή
δόκεζεο, ζύκθσλα κε ην Γεληθό Οηθνδνκηθό Καλνληζκό, θαη όπσο θαηαγξάθνληαη ζην
θύιιν ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο [ζύκθσλα κε ηελ πεξίπησζε 13 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.
3661/2008]. ηε ζπλνιηθή επηθάλεηα πξνζκεηξνύληαη επίζεο θαη ηα ηεηξαγσληθά ηνπ θηηξίνπ
πνπ έρνπλ λνκηκνπνηεζεί ή ηαθηνπνηεζεί κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο.

2. Γηεπθξηλίζεηο επί ηεο ππνρξέωζε εθπόλεζεο κειέηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο (ΜΔΑ)
Δθπνλείηαη ππνρξεσηηθά ΜΔΑ επηπξόζζεηα θαη ζηηο εμαηξέζεηο ησλ πεξηπηώζεσλ (α), (β) θαη (γ)
ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3661/2008 θαη κόλν γηα ιεηηνπξγηθά αλεμάξηεηνπο θαη απηόλνκνπο
ρώξνπο, εθόζνλ ε ζπλνιηθή ηνπο επηθάλεηα είλαη κεγαιύηεξε ησλ 50 η.κ., εληαγκέλνπο ή κε
ζηελ θηηξηαθή κνλάδα, όπσο ρώξνη γξαθείσλ, ζπλάζξνηζεο θνηλνύ, εκπνξίνπ, θιπ.
3. Γηεπθξηλίζεηο επί ηεο κε ππνρξέωζε ππνβνιήο ΜΔΑ
3.1. Γελ απαηηείηαη ππνβνιή ΜΔΑ ζε πεξηπηώζεηο δεκνζίσλ θηηξίσλ πνπ ελώ κεηά ηελ
1.10.2010 έρεη θαηαηεζεί αίηεζε γηα έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο, νη κειέηεο έρνπλ αλαηεζεί θαη
εθπνλεζεί πξηλ από ηελ πξναλαθεξόκελε εκεξνκελία θαη κόλν εθόζνλ ηνύην απνδεηθλύεηαη κε
ηα ζρεηηθά έγγξαθα. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο απηώλ, νη παιαηέο κειέηεο πξέπεη
λα ζπλνδεύνληαη από ηεύρνο επηθαηξνπνίεζήο ηνπο, ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ
ΚΔΝΑΚ, άιισο δελ ζα κπνξνύλ λα δεκνπξαηεζνύλ νη νξηζηηθέο κειέηεο. Δπηπξόζζεηα, ν
αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζαξκόζεη ηηο κειέηεο εθαξκνγήο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΔΝΑΚ,
ζύκθσλα κε ΜΔΑ, πνπ ειέγρεηαη από ηελ αξκόδηα επηηξνπή παξαιαβήο.
3.2. Γηα όιεο ηηο πεξηπηώζεηο πνπ εμαηξνύληαη από ηελ ππνρξέσζε εθπόλεζεο ΜΔΑ
εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη ε ππνρξέσζε ειέγρνπ ζεξκνκνλσηηθήο επάξθεηαο ζύκθσλα κε ηηο
απαηηήζεηο ηνπ ΚΔΝΑΚ θαη ησλ ζρεηηθώλ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο, σο απηόλνκεο
κειέηεο, εθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο πνπ γηα ηα θηίξηα απηά ππήξρε εμαίξεζε ειέγρνπ από ηνλ
Καλνληζκό Θεξκνκόλσζεο Κηηξίσλ (Κ.Θ.Κ.) ή εθηόο εάλ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε λνκνζεζία πνπ
ζέηεη εηδηθνύο όξνπο θαη απαηηήζεηο θαη θαιύπηεη ην δήηεκα ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο ηνπο.
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4.

Τπνρξέωζε έθδνζεο πηζηνπνηεηηθνύ ελεξγεηαθήο απόδνζεο (ΠΔΑ) (άξζξα 14 θαη 15 ηνπ
ΚΔΝΑΚ)
4.1. Από 9 Ιαλνπαξίνπ 2011 είλαη ππνρξεσηηθή ε έθδνζε ΠΔΑ ζηηο παξαθάησ
πεξηπηώζεηο:
- ε πεξίπησζε αγνξάο-πώιεζεο θηηξίνπ πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε δηθαηνπξαμία
θαη λα ππνγξαθνύλ ηα νξηζηηθά ζπκβόιαηα.
- ε πεξίπησζε λέωλ ζπκβάζεωλ κίζζωζεο [θαη όρη αλαλέσζεο πθηζηάκελσλ
ζπκβάζεσλ κίζζσζεο] εληαίωλ θηηξίωλ άλσ ησλ 50 η.κ., όισλ ησλ θαηεγνξηώλ θαη
ρξήζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 3661/2010 (άξζξν 3 παξ. 4).
ηελ πεξίπησζε πώιεζεο αθηλήηνπ βάζεη ζρεδίσλ, ην νπνίν κειεηήζεθε θαη
θαηαζθεπάζηεθε ζύκθσλα κε ηνλ ΚΔΝΑΚ, ε νινθιήξσζε ηεο δηθαηνπξαμίαο θαη ε
θαηαγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ ζην ππνζεθνθπιαθείν γίλεηαη κόλν κεηά από ηελ πξνζθόκηζε
ζην ζπκβνιαηνγξάθν ηνπ ΠΔΑ ηνπ θηηξίνπ ή ηκήκαηνο απηνύ [ην νπνίν εθδίδεηαη κεηά ηελ
πιήξε απνπεξάησζε ηνπ θηηξίνπ] καδί κε όια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηε ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ, θαζώο θαη ζηε ζπγγξαθή πσιεηεξί νπ
ζπκβνιαίνπ, πξνθεηκέλνπ λα επαλαθαζνξηζζεί ην ηίκεκα πώιεζεο θαη λα εμνθιεζεί ην
αθίλεην.
4.2. Από 9 Ινπιίνπ 2011 είλαη ππνρξεσηηθή ε έθδνζε ΠΔΑ θαηά ηε λέα κίζζσζε
ηκεκάηωλ θηηξίωλ, πνπ έρνπλ απνθιεηζηηθή ρξήζε θαηνηθία θαη επαγγεικαηηθή ζηέγε θαη
απνηεινύλ απηνηειείο νξηδόληηεο ηδηνθηεζίεο.
4.3. ε πεξίπησζε θηηξίνπ, πνπ κειεηήζεθε ζύκθσλα κε ηνλ ΚΔΝΑΚ, αιιά δελαπνπεξαηώζεθε
ζην ζύλνιό ηνπ (δειαδή εκηηειέο θηίξην), ε ελεξγεηαθή επηζεώξεζε πνπ δηελεξγείηαη αθνξά ζην
ηκήκα πνπ έρεη απνπεξαησζεί θαη ην νπνίν πξέπεη λα πιεξνί ηα νξηδόκελα ζηνλ ΚΔΝΑΚ. Μεηά
ηελ νξηζηηθή απνπεξάησζε ηνπ θηηξίνπ ε ελεξγεηαθή επηζεώξεζε δηελεξγείηαη γηα ην ζύλνιν ηνπ
θηηξίνπ.

5. Πεξηερόκελα θαη ζεώξεζε ηεο ΜΔΑ (άξζξν 11 ηνπ ΚΔΝΑΚ)
5.1. ηελ M.E.A. ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα παξαθάησ:
i.

ε ηεθκεξίσζε ηνπ αξρηηεθηνληθνύ ζρεδηαζκνύ ηνπ θηηξίνπ, ώζηε λα πιεξνί ηνπιάρηζηνλ
ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 1 ηνπ ΚΔΝΑΚ,

ii.

ν έιεγρνο ηεο ζεξκνκνλσηηθήο επάξθεηαο ηνπ θηηξίνπ, ώζηε λα πιεξνί ηνπιάρηζηνλ ηηο
ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 2 ηνπ ΚΔΝΑΚ,

iii.

ε ηεθκεξίσζε ηνπ ζρεδηαζκνύ ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθώλ (Ζ/Μ) εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ
δηαηάμεσλ απηόκαηνπ ειέγρνπ ώζηε λα πιεξνί ηνπιάρηζηνλ ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο
πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 8 παξ. 3 ηνπ ΚΔΝΑΚ θαη
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iv.

ε ηεθκεξίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίνπ ώζηε λα πιεξνί ηνπιάρηζηνλ ηηο
ειάρηζηεο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7 ηνπ ΚΔΝΑΚ θαη ηεο θαηάηαμήο ηνπ ζε
ελεξγεηαθή θαηεγνξία.

5.2. Ζ ΜΔΑ κπνξεί λα εθπνλείηαη θαη λα ζεσξείηαη ηκεκαηηθά θαη ζπλππνγξάθεηαη από ηνπο
αξκόδηνπο ππαιιήινπο ειέγρνπ αξρηηεθηνληθώλ θαη Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ησλ
πνιενδνκηθώλ γξαθείσλ. Δηδηθόηεξα, θαηά ηνλ αξρηηεθηνληθό έιεγρν γίλεηαη ν «πξν
ηειηθήο ππνγξαθήο» έιεγρνο θαη ηεθκεξηώλεηαη ν αξρηηεθηνληθόο ζρεδηαζκόο ζύκθσλα κε
ηε βηνθιηκαηηθή αληίιεςε. ηε ζπλέρεηα ειέγρεηαη ε ζεξκνκνλσηηθή επάξθεηα ηνπ θηηξίνπ
θαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ειέγρεηαη ν ζρεδηαζκόο ησλ Ζ/Μ
εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ. Σέινο ειέγρεηαη ε ελεξγεηαθή απόδνζε ηνπ
θηηξίνπ πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξησζεί ε θαηάηαμή ηνπ ζε ελεξγεηαθή θαηεγνξία1.
5.3. Ζ ηεθκεξίσζε νξηζκέλσλ εθ ησλ ειάρηζησλ πξνδηαγξαθώλ βηνθιηκαηηθνύ ζρεδηαζκνύ,
κέρξη ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο Σ.Ο.Σ.Δ.Δ., κπνξεί λα γίλεη, κεηαμύ άιισλ, κε ηνλ έιεγρν ηεο
ρσξνζέηεζεο ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ θηηξίνπ, ηελ πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ παζεηηθώλ
ειηαθώλ ζπζηεκάησλ, ηελ πεξηγξαθή ησλ πξνηεηλόκελσλ ηερληθώλ εθκεηάιιεπζεο ηεο ειηαθήο
αθηηλνβνιίαο, ηνπ θπζηθνύ θσηηζκνύ θαη ηνπ θπζηθνύ δξνζηζκνύ θαη ηεο δηακόξθσζεο ηνπ
θαηάιιεινπ επλντθνύ κηθξνθιίκαηνο. Απαηηείηαη σζηόζν ηεθκεξίσζε ηεο ρσξνζέηεζεο θαη ηνπ
πξνζαλαηνιηζκνύ ηνπ θηηξίνπ γηα ηε κέγηζηε αμηνπνίεζε ησλ επλντθώλ θιηκαηηθώλ ζπλζεθώλ
θαη ηελ πξνζηαζία από ηηο δπζκελείο θαη ε έλδεημε ηεο πξνθύπηνπζαο ζθίαζεο ησλ
αλνηγκάησλ γηα ηελ 21ε Γεθεκβξίνπ θαη 21ε Ηνπλίνπ κε ηε βνήζεηα ζρεηηθώλ ζθαξηθεκάησλ θαη
επηθνπξηθώλ ππνινγηζκώλ.
5.4. ε πεξίπησζε αίηεζεο έθδνζεο νηθνδνκηθήο άδεηαο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ
αλαθαίληζεο ελόο θηηξίνπ, αξρηθά θαη «πξν ηειηθήο ππνγξαθήο» ειέγρεηαη από ηνπο αξκόδηνπο
ππάιιεινπο [ήηνη από ηνλ ππάιιειν ειέγρνπ θνξνινγηθώλ θαη ειέγρνπ αξρηηεθηνληθώλ θαη
Ζ/Μ] ην ελδερόκελν ππαγσγήο ησλ εξγαζηώλ ζηελ θαηεγνξία ηεο «ξηδηθήο αλαθαίληζεο», όπσο
ν όξνο δηεπθξηλίδεηαη ζηελ εγθύθιην νηθ. 1603/4.10.2010.
5.5. Μεηά από ηηο 23.11.2010, ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο πνπ απαηηείηαη ε εθπόλεζε ηεο ΜΔΑ,
ππνβάιινληαη θαη κειέηεο πδξαπιηθώλ θαη Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ, ζύκθσλα κε ηελ 49731/2010
απόθαζε Τπνπξγνύ Π.Δ.Κ.Α. (ΦΔΚ 498/ΑΑΠ/23.11.2010), κε ηελ νπνία ηξνπνπνηήζεθε ην
άξζξν 25 ηνπ Κηηξηνδνκηθνύ Καλνληζκνύ (ΦΔΚ 380/Γ/1997). Γηα ηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο
νπνίεο ε αίηεζε ρνξήγεζεο νηθνδνκηθήο άδεηαο έρεη θαηαηεζεί πξηλ από ηηο 23.11.2010
εθαξκόδνληαη νη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Κηηξηνδνκηθνύ Καλνληζκνύ [ήηνη, ε
ππνβνιή κειεηώλ πδξαπιηθώλ θαη Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ δελ είλαη ππνρξεσηηθή] ζε θάζε

Για ηη διεσκόλσνζη ηης ηεκμηρίωζης ηων ελάτιζηων απαιηήζεων καηά ηη θεώρηζη ηης ΜΕΑ από
ηοσς αρμόδιοσς σπαλλήλοσς ηων πολεοδομικών γραθείων επιζσνάπηεηαι παράρηημα: «Καηάζηαζη
ελέγτοσ εθαρμογής ελάτιζηων προδιαγραθών – (Φύλλοσ Ελέγτοσ)»
1
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πεξίπησζε, όκσο, απαηηείηαη ν ππνινγηζκόο όισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα
ηελ εθπόλεζε ηεο ΜΔΑ, κε επζύλε ησλ ηδησηώλ κεραληθώλ.
5.6. Καηά ηελ έλλνηα ηεο σο άλσ ηξνπνπνίεζεο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Κηηξηνδνκηθνύ Καλνληζκνύ,
ζηελ πεξίπησζε έθδνζεο νηθνδνκηθώλ αδεηώλ [κε ππνβνιή ηεο ΜΔΑ] ζεσξνύληαη απαξαίηεηεο
νη κειέηεο ύδξεπζεο/απνρέηεπζεο, ζέξκαλζεο/ςύμεο (ππνινγηζκόο ςπθηηθώλ θνξηίσλ) ή
θιηκαηηζκνύ (ππνρξεσηηθά ζε θηίξηα ηνπ ηξηηνγελνύο ηνκέα), ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ
(ηζρπξώλ θαη αζζελώλ ξεπκάησλ) θαη ζε θηίξηα εθηόο θαηνηθηώλ ε κειέηε ηερληθνύ θσηηζκνύ
(θσηνηερλίαο). Λνηπέο, θαηά ην άξζξν 25 ηνπ Κηηξηνδνκηθνύ Καλνληζκνύ κειέηεο εθπνλνύληαη
θαηά πεξίπησζε εθόζνλ απαηηνύληαη βάζεη ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο.

Η Υποσργός Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Τ. Μπιρμπίλη

ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ
— Γξ. Τπνπξγνύ
— Γξ. Αλ. Τπνπξγνύ
— Γεληθή Γξακκαηέαο Υσξνηαμίαο & Αζηηθνύ Πεξηβάιινληνο
— Γεληθόο Γξακκαηέαο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο
— Δηδηθή Γξακκαηέαο Δπηζεώξεζεο Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΛΑΥΙΣΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ
(ΦΤΛΛΟ ΔΛΔΓΥΟΤ)
Σν θηίξην πξέπεη λα πιεξνί ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο, όπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 8 ηνπ
ΚΔΝΑΚ θαη αθνξνύλ ζην αξρηηεθηνληθό ζρεδηαζκό ηνπ, ζηε ζεξκνκνλσηηθή επάξθεηα ηνπ
θηηξηαθνύ θειύθνπο θαη ζηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη δηαηάμεηο απηνκάηνπ
ειέγρνπ.
ηε ΜΔΑ πνπ ππνβάιιεηαη ζηηο πνιενδνκηθέο ππεξεζίεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη αλαιπηηθή
θαηάζηαζε ειέγρνπ εθαξκνγήο ησλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ ζύκθσλα κε ηνλ ΚΔΝΑΚ, κε
αληίζηνηρε αλαθνξά ζηηο επί κέξνπο παξαγξάθνπο ηεο κειέηεο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηέο ηηο
απαηηήζεηο, ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ ππνδείγκαηα.
ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ
Διάρηζηεο απαηηήζεηο γηα λέα θαη ξηδηθά αλαθαηληδόκελα
Δθαξκνγή ζην ππό κειέηε
θηίξηα
θηίξην
Καηάιιειε ρσξνζέηεζε θαη πξνζαλαηνιηζκόο ηνπ θηηξίνπ γηα ηε
κέγηζηε αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθώλ θιηκαηηθώλ ζπλζεθώλ
Γηακόξθσζε πεξηβάιινληνο ρώξνπ γηα ηε βειηίσζε ηνπ
κηθξνθιίκαηνο
Καηάιιεινο ζρεδηαζκόο θαη ρσξνζέηεζε ησλ αλνηγκάησλ αλά
πξνζαλαηνιηζκό αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ειηαζκνύ, θπζηθνύ
θσηηζκνύ θαη αεξηζκνύ
Υσξνζέηεζε ησλ ιεηηνπξγηώλ αλάινγα κε ηε ρξήζε θαη ηηο
απαηηήζεηο άλεζεο (ζεξκηθέο, θπζηθνύ αεξηζκνύ θαη θσηηζκνύ)
Δλζσκάησζε ηνπιάρηζηνλ ελόο εθ ησλ παζεηηθώλ ειηαθώλ
ζπζηεκάησλ (Π.Ζ..), όπσο άκεζνπ ειηαθνύ θέξδνπο (ρξήζε
λόηησλ αλνηγκάησλ), ηνίρνπ κάδαο, ηνίρνπ Trombe, ειηαθνύ
ρώξνπ (ζεξκνθεπίνπ) θ.ά.
Ζιηνπξνζηαζία θηηξίνπ
Έληαμε ηερληθώλ θπζηθνύ αεξηζκνύ
Δμαζθάιηζε νπηηθήο άλεζεο κέζσ ηερληθώλ θαη ζπζηεκάησλ
θπζηθνύ θσηηζκνύ
Απαξαίηεηα ζρέδηα
ρέδηα ζθηαζκνύ από καθξηλά εκπόδηα
ρέδηα ζθηαζκνύ από πξνβόινπο θαη πιεπξηθά
ρέδηα γσληώλ ζθηαζκνύ αλνηγκάησλ από καθξηλά εκπόδηα,
πξνβόινπο θαη πιεπξηθά
ρέδηα θαηαζθεπαζηηθώλ ιεπηνκεξεηώλ παζεηηθώλ ειηαθώλ
ζπζηεκάησλ (εθηόο άκεζνπο θέξδνπο), κε ζρεκαηηθέο ηνκέο
ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο
Σεύρνο αλαιπηηθώλ πξνκεηξήζεσλ εκβαδώλ αδηαθαλώλ δνκηθώλ
ζηνηρείσλ
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ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΣΙΚΗ ΔΠΑΡΚΔΙΑ ΚΣΙΡΙΟΤ
Διάρηζηεο απαηηήζεηο γηα λέα θαη ξηδηθώο αλαθαηληδόκελα Δθαξκνγή ζην ππό κειέηε
θηίξηα
θηίξην
Ο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηόηεηαο ησλ εμσηεξηθώλ ηνίρσλ ζε
επαθή κε ηνλ εμσηεξηθό αέξα αιιά θαη κε όκνξα θηίξηα, ζα πξέπεη
λα ειέγρεηαη σο πξνο ηε κέγηζηε επηηξεπόκελε ηηκή ηνπ γηα ηελ
εθάζηνηε θιηκαηηθή δώλε σο εξρόκελσλ ζε επαθή κε ηνλ αέξα.
(Όια ηα θηίξηα ζηνλ έιεγρν ζεξκνκνλσηηθήο επάξθεηαο
ζεσξνύληαη σο παληαρόζελ ειεύζεξα)
Ο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηόηεηαο ηνπ δώκαηνο (ή/θαη πηινηήο) ζα
πξέπεη λα ειέγρεηαη σο πξνο ηε κέγηζηε επηηξεπόκελε ηηκή ηνπ
γηα ηελ εθάζηνηε θιηκαηηθή δώλε
Ο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηόηεηαο ησλ δαπέδσλ ζε επαθή κε ην
έδαθνο ή κε κε ζεξκαηλόκελνπο ρώξνπο ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη
σο πξνο ηελ κέγηζηε επηηξεπόκελε ηηκή ηνπ γηα ηελ εθάζηνηε
θιηκαηηθή δώλε
Ο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηόηεηαο ησλ εμσηεξηθώλ ηνίρσλ ζε
επαθή κε ην έδαθνο ή κε κε ζεξκαηλόκελνπο ρώξνπο ζα πξέπεη
λα ειέγρεηαη σο πξνο ηε κέγηζηε επηηξεπόκελε ηηκή ηνπ γηα ηελ
εθάζηνηε θιηκαηηθή δώλε
Ο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηόηεηαο ησλ αλνηγκάησλ ζα πξέπεη λα
ειέγρεηαη σο πξνο ηε κέγηζηε επηηξεπόκελε ηηκή ηνπ γηα ηελ
εθάζηνηε θιηκαηηθή δώλε
Ο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηόηεηα ησλ γπάιηλσλ πξνζόςεσλ ζα
πξέπεη λα ειέγρεηαη σο πξνο ηε κέγηζηε επηηξεπόκελε ηηκή ηνπ
γηα ηελ εθάζηνηε θιηκαηηθή δώλε
Ο κέζνο ζπληειεζηήο Um, ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη σο πξνο ηε
κέγηζηε επηηξεπόκελε ηηκή ηνπ γηα ηελ αληίζηνηρε ηηκή ηνπ ιόγνπ
Α/V
Σεύρνο ειέγρνπ ζεξκνκνλωηηθήο επάξθεηαο θηηξίνπ, ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλνληαη:
Έιεγρνο ζεξκνκνλσηηθήο επάξθεηαο δνκηθώλ ζηνηρείσλ
Αλαιπηηθέο πξνκεηξήζεηο εκβαδώλ αδηαθαλώλ θαη δηαθαλώλ
δνκηθώλ ζηνηρείσλ ζε επαθή: κε εμσηεξηθό αέξα, κε έδαθνο, κε
κε ζεξκαηλόκελνπο ρώξνπο.
Αλαιπηηθέο πξνκεηξήζεηο ζεξκνγεθπξώλ
Έιεγρνο κέζνπ ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηόηεηαο Um

ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ ΔΛΑΥΙΣΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ
Διάρηζηεο απαηηήζεηο γηα λέα θαη ξηδηθά αλαθαηληδόκελα
Δθαξκνγή ζην ππό κειέηε
θηίξηα
θηίξην
ε θάζε θεληξηθή θιηκαηηζηηθή κνλάδα (Κ.Κ.Μ.), κε παξνρή λσπνύ
αέξα ≥ 60% ηεο νλνκαζηηθήο παξνρήο, εθαξκόδεηαη αλάθηεζε
ζεξκόηεηαο ζε πνζνζηό ηνπιάρηζηνλ 50%
Όια ηα δίθηπα δηαλνκήο (λεξνύ ή αιινύ κέζνπ) ηεο θεληξηθήο
ζέξκαλζεο ή ηεο εγθαηάζηαζεο ςύμεο ή ηνπ ζπζηήκαηνο ΕΝΥ,
δηαζέηνπλ ζεξκνκόλσζε ζύκθσλα κε ζρεηηθή Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 207011/2010
Οη αεξαγσγνί δηαλνκήο θιηκαηηδόκελνπ αέξα (πξνζαγσγήο θαη
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αλαθπθινθνξίαο) δηαζέηνπλ ζεξκνκόλσζε ζύκθσλα κε ζρεηηθή
Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-1/2010
Σα δίθηπα δηαλνκήο ζεξκνύ θαη ςπρξνύ κέζνπ δηαζέηνπλ
ζύζηεκα αληηζηάζκηζεο ζεξκνθξαζίαο (ή άιιν ηζνδύλακν) γηα
ηελ απνδνηηθή αληηκεηώπηζε ησλ κεξηθώλ θνξηίσλ. Δάλ
ππάξρνπλ κεηαβιεηά θνξηία δηθηύνπ ρξεζηκνπνηνύληαη
ζπζηήκαηα πξνζαξκνγήο ηνπ πδξαπιηθνύ ζεκείνπ ιεηηνπξγίαο
(π.ρ. θπθινθνξεηέο κεηαβιεηήο ηθαλόηεηαο Γv-p)
ε πεξίπησζε κεγάινπ θπθιώκαηνο αλαθπθινθνξίαο ΕΝΥ,
εθαξκόδεηαη θπθινθνξία κε ζηαζεξό Γξ θαη θπθινθνξεηή κε
ξύζκηζε ζηξνθώλ βάζε ηεο δήηεζεο ζε ΕΝΥ
Κάιπςε κέξνπο ησλ αλαγθώλ ζε δεζηό λεξό ρξήζεο από
ειηνζεξκηθά ζπζηήκαηα. Σν ειάρηζην πνζνζηό ηνπ ειηαθνύ
κεξηδίνπ ζε εηήζηα βάζε θαζνξίδεηαη ζε 60%.
- Σεθκεξίσζε ζε πεξίπησζε κε θάιπςεο ηνπ πνζνζηνύ 60%
- Κάιπςε ησλ αλαγθώλ ζε ΕΝΥ από άιια απνθεληξσκέλα
ζπζηήκαηα παξνρήο ελέξγεηαο.
Σα ζπζηήκαηα γεληθνύ θσηηζκνύ ζηα θηίξηα ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα
έρνπλ ειάρηζηε ελεξγεηαθή απόδνζε 55 lm/W. Γηα επηθάλεηα
κεγαιύηεξε από 15 m2 ν ηερλεηόο θσηηζκόο ειέγρεηαη κε
ρσξηζηνύο δηαθόπηεο. ηνπο ρώξνπο κε θπζηθό θσηηζκό
εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηόηεηα ζβέζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ 50% ησλ
ιακπηήξσλ πνπ βξίζθνληαη εληόο απηώλ
Όπνπ απαηηείηαη θαηαλνκή δαπαλώλ, επηβάιιεηαη απηνλνκία
ζέξκαλζεο θαη ςύμεο
Όπνπ απαηηείηαη θαηαλνκή δαπαλώλ γηα ηε ζέξκαλζε ρώξσλ,
θαζώο επίζεο θαη ζε θεληξηθά ζπζηήκαηα παξαγσγήο ΕΝΥ,
εθαξκόδεηαη ζεξκηδνκέηξεζε
ε όια ηα θηίξηα απαηηείηαη ζεξκνζηαηηθόο έιεγρνο ηεο
ζεξκνθξαζίαο εζσηεξηθνύ ρώξνπ αλά ειεγρόκελε ζεξκηθή δώλε
θηηξίνπ
ε όια ηα θηίξηα ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε
θαηάιιεινπ εμνπιηζκνύ αληηζηάζκηζεο ηεο άεξγνπ ηζρύνο ησλ
ειεθηξηθώλ ηνπο θαηαλαιώζεσλ, γηα ηελ αύμεζε ηνπ ζπληειεζηή
ηζρύνο ηνπο (ζπλθ) ζε επίπεδν θαη’ ειάρηζην 0,95

ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΠΟΓΟΗ ΚΣΙΡΙΟΤ
Διάρηζηεο απαηηήζεηο γηα λέα θαη ξηδηθά αλαθαηληδόκελα θηίξηα Δθαξκνγή ζην ππό κειέηε
θηίξην
Μειέηε ηερληθήο, νηθνλνκηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο ζθνπηκόηεηαο
Σν θηίξην θαηαηάζζεηαη ζηελ ελεξγεηαθή θαηεγνξία Β (θηίξην
αλαθνξάο) ή ζε θαιύηεξε
Σν θηίξην έρεη κηθξόηεξε ή ίζε κέζε εηήζηα θαηαλάισζε
πξσηνγελνύο ελέξγεηαο από ην θηίξην αλαθνξάο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΣΔΚΜΗΡΙΩΔΙ
Σεθκεξίσζε κε απαίηεζεο εθπόλεζεο κειέηεο ελεξγεηαθήο
απόδνζεο
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Σεθκεξίσζε ππαγσγήο ή κε ζηελ πεξίπησζε ηεο ξηδηθήο
αλαθαίληζεο
ε πεξίπησζε ππαγσγήο ζε ξηδηθή αλαθαίληζε απαηηείηαη
ηεθκεξίσζε κε ηερληθή έθζεζε, ησλ επηιεγκέλσλ ή κε επεκβάζεσλ
σο πξνο ηηο ηερληθέο, ιεηηνπξγηθέο θαη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο, ηε
ζρέζε θόζηνπο/νθέινπο πνπ πξνθύπηεη από ην βαζκό
αλαβάζκηζεο ηνπ θηηξίνπ θαη ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο πνπ
επηηπγράλεηαη
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