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Νοµοτεχνικό Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης περί της έγκρισης 
 

«Κανονισµού Ορθολογικής Χρήσης & Εξοικονόµησης Ενέργειας» 
 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του του ν. 2831/2000 «Τροποποίηση των διατάξεων του 
ν.1577/1985 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» και άλλες πολεοδοµικές 
διατάξεις» (Α 140/13062000). 

 
2. Τις διατάξεις του Άρθρου 4 της υπ.αριθµ. 21475/4707/19.08.1998 κοινής 

απόφασης (Β 880) «Περιορισµός των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα µε 
τον καθορισµό µέτρων και όρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
των κτιρίων» για τη συµµόρφωση προς τις διατάξεις της 93/76/ΕΟΚ Οδηγίας 
του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 13.09.1993 «για 
περιορισµό των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα µε τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης» που έχει δηµοσιευθεί στην ελληνική γλώσσα στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L37/28/22.9.93). 

 
3. Τις διατάξεις της 89/106/ΕΟΚ Οδηγίας του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων της 21.12.1989 «για την προσέγγιση των νοµοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών όσον αφορά τα 
προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών», που έχει δηµοσιευθεί στην 
ελληνική γλώσσα στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(L40/12/11.2.89) όπως τροποποιήθηκε µε την 93/68/ΕΟΚ Οδηγία του 
Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 22.7.1993 « » που έχει 
δηµοσιευθεί στην ελληνική γλώσσα στην Επίσηµη Εφηµερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L220/.../22.6.92) και όπως εναρµονίστηκε µε τα 
π.δ/γµατα 334/1994 «Προϊόντα δοµικών κατασκευών» (Α 176) και 59/1995 
«...» (Α 46). 

 
4. Τις διατάξεις της 92/42/ΕΟΚ Οδηγίας του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων της 21.5.1992 «για τις απαιτήσεις απόδοσης νέων λεβήτων 
ζεστού νερού που τροφοδοτούνται µε υγρά ή αέρια καύσιµα» που έχει 
δηµοσιευθεί στην ελληνική γλώσσα στην Επίσηµη Εφηµερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L167/.../22.6.92), όπως τροποποιήθηκε µε την 
93/68/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 
22.7.1993 « » που έχει δηµοσιευθεί στην ελληνική γλώσσα στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L220/.../22.6.92) και όπως 
εναρµονίσθηκε µε τα π.δ/γµατα 335/1993 «Απαιτήσεις απόδοσης των 
λεβήτων ζεστού νερού που τροφοδοτούνται µε υγρά ή αέρια καύσιµα 
ονοµαστικής ισχύος µεταξύ 4 KW και 400 KW, που κατασκευάζονται εν 
σειρά» (Α 143) και 59/1995 «...» (Α 46). 

 

ΚΑΠΕ– Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας  Σελίδα 1  



KOXEE – Κανονισµός Ορθολογικής Χρήσης & Εξοικονόµησης Ενέργειας                                     Νοµοτεχνικό Σχέδιο   

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 1-6/4-7/1979 «Περί εγκρίσεως Κανονισµού δια την 
Θερµοµόνωσιν των κτιρίων (∆ 362), όπως αντικαθίσταται µε την παρούσα. 

 
6. Τις διατάξεις της υπ’αριθµ. 3046/304/30.1.89 απόφασης (Β 59) 

«Κτιριοδοµικός Κανονισµός», όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’αριθµ. 
49977/3068 (Β 535). 

 
7. Τις διατάξεις της υπ’αριθµ. ∆6/Β/οικ/11038/27.7.99 απόφασης (Β 1526) 

«Κανονισµός Ενεργειακών Επιθεωρήσεων». 
 

8. Τις διατάξεις των Υπουργικών Αποφάσεων περί έγκρισης των Τεχνικών 
Οδηγιών του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΤΟΤΕΕ) : 

 
∆13/551/31.10.1988 περί έγκρισης της ΤΟΤΕΕ 2411/86 «Εγκαταστάσεις σε 
κτήρια και οικόπεδα – ∆ιανοµή κρύου-ζεστού νερού» 
ΕΗ1/596/22.01.1988 περί έγκρισης της ΤΟΤΕΕ 2421-Μέρος1/86 
«Εγκαταστάσεις σε κτήρια – ∆ίκτυα διανοµής ζεστού νερού για θέρµανση 
κτηριακών χώρων» 
ΕΗ1/454/01.02.1988 περί έγκρισης της ΤΟΤΕΕ 2421-Μέρος2/86 
«Εγκαταστάσεις σε κτήρια – Λεβητοστάσια παραγωγής ζεστού νερού για 
θέρµανση κτηριακών χώρων» 
ΕΗ1/32/.07.1987 περί έγκρισης της ΤΟΤΕΕ 2471/86 «Εγκαταστάσεις σε 
κτήρια – ∆ιανοµή καυσίµων αερίων» 
ΕΗ1/708/30.03.1987 περί έγκρισης της ΤΟΤΕΕ 2481/86 «Εγκαταστάσεις σε 
κτήρια – ∆ιανοµή ατµού µέχρι PN 16 – 300 oC» 
ΕΗ1/0/119/07.03.1988 περί έγκρισης της ΤΟΤΕΕ 2423/86 «Εγκαταστάσεις σε 
κτήρια - Κλιµατισµός κτηριακών χώρων» 
∆13/750/08.1990 περί έγκρισης της ΤΟΤΕΕ 2425/86 «Εγκαταστάσεις σε 
κτήρια - Στοιχεία υπολογισµού φορτίων κλιµατισµού κτηριακών χώρων» 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’  
ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 
Άρθρο 1  

 
Εγκρίνεται ο Κανονισµός Ορθολογικής Χρήσης και Εξοικονόµησης Ενέργειας 
(ΚΟΧΕΕ). 

Σκοπός  
 
1. Ο παρών Κανονισµός είναι ένας κτιριολογικός κανονισµός που έχει ως σκοπό την 

υπόδειξη του πλαίσιου αρχών και τον καθορισµό των όρων και προϋποθέσεων, 
όπως απαιτήσεις, µεθόδους, διαδικασίες, κανόνες και υπολογιστικά εργαλεία, για: 
•  τη µελέτη και κατασκευή νέων κτιρίων υψηλής ενεργειακής & περιβαλλοντικής  

απόδοσης, καθώς και για  
• τη µελέτη των αναγκαίων επεµβάσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής 

απόδοσης υφιστάµενων κτιρίων,  
 
ώστε να ελαχιστοποιούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία των 
κτιρίων, για µια οικονοµικά αποδεκτή διάρκεια ζωής τους, να βελτιωθεί η ποιότητα, 
σε σχέση µε την εξοικονόµηση ενέργειας, των στοιχείων και συστηµάτων των 
κτιρίων και να εξασφαλίζονται συνθήκες υγιεινής και άνετης διαβίωσης των 
ενοίκων.  

 
2. Με τις διατάξεις του παρόντος, καταργούνται οι παράγραφοι 5, 6 και 7 του 

Άρθρου 1 και αναθεωρούνται και επικαιροποιούνται οι λοιπές διατάξεις του 
Π.∆.1-6/4-7/79 (∆ 362) «Περί εγκρίσεως κανονισµού δια την θερµοµόνωσιν των 
κτιρίων», στα θέµατα που αφορούν τις απαιτήσεις θερµοµόνωσης και τα όρια 
θερµικών απωλειών των δοµικών στοιχείων και του συνόλου του κελύφους των 
κτιρίων σε συνάρτηση µε τη (κλιµατική) του τόπου ενός κτιρίου, που έχει 
καθοριστεί µε βάση τη µέση ελάχιστη εξωτερική θερµοκρασία, το υψόµετρο, τους 
ψυχρούς ανέµους και τη διάρκεια της περίοδου θέρµανσης του τόπου.  

 
Άρθρο 2 

Ορισµοί και συµβολισµοί εννοιών και µεγεθών  
 

1. Για τις ανάγκες του παρόντος ισχύουν οι ορισµοί βασικών εννοιών για τα κτίρια 
και τη χρήση ενέργειας σε αυτά όπως διατυπώνονται στο Παράρτηµα Ι µε βάση 
τα εξής : 

 
• Άρθρα 2-26 του Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού  
• Άρθρο 2 του Κτιριοδοµικού Κανονισµού 
• Άρθρο 2 της ΚΥΑ 21475/4707/98 (Β 880) 
• Κανονισµό Ενεργειακών Επιθεωρήσεων της ΚΥΑ ∆6/Β/οικ/11038/99 (Β 1526) 
• Άρθρο 2 της 92/42/ΕΟΚ Οδηγίας του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων όπως εναρµονίσθηκε µε το π. δ/γµα 335/93 
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2. Ισχύουν επίσης οι ορισµοί λοιπών εννοιών, οι συµβολισµοί και οι µονάδες 

φυσικών µεγεθών σχετικά µε τη χρήση ενέργειας στα κτίρια, όπως 
αναπτύσσονται στο Παράρτηµα Ι µε βάση συναφή ισχύοντα και επικαιροποιηµένα 
τεχνικά πρότυπα, κατά σειρά, Ελληνικά (ΕΛΟΤ), Ευρωπαϊκά (ΕΝ), διεθνή (ΙSO), 
ή λοιπά εθνικά (DIN, ΒS, AFNOR, ASHRAE/IESNA, κ.α.) και σχετικούς τεχνικούς 
κανόνες (κανονισµούς, προδιαγραφές, κώδικες και οδηγίες καλής πρακτικής), µε 
τις αναφορές τους σε επιµέρους πρότυπα και κανόνες, όπως χαρακτηριστικά τα :   

 
• ΕΝ 832 «Thermal performance of buildings-Calculation of energy use for 

heating-Residential buildings (Θερµική συµπεριφορά κτιρίων-Yπολογισµός 
της χρήσης ενέργειας για θέρµανση-Kτίρια κατοικίας)» µε τις αναφορές του 
στα επιµέρους πρότυπα ΕΝ 410, ΕΝ ΙSO 6946, ΕΝ ΙSO 7345, EN ISO 10077-
1, EN ISO 10211-1, EN ISO 13370, EN ISO 13786, EN ISO 13789,  

 
• prEΝ 477 «Thermal performance of buildings-Ways of expressing 

requirements (Θερµική συµπεριφορά κτιρίων-Τρόποι έκφρασης 
απαιτήσεων)» (TC 89 00089001/WG 4) µε τις αναφορές του στα επιµέρους 
πρότυπα ΕΝ ΙSO 7345, EN 832, ΕΝ ΙSO 6946, ΕΝ ΙSO 1752, EN ISO 10211-
1, EN ISO 10077, prΕΝ 276 build materials-products-energy properties-
tabulated desing values prEN Glazing-shading-solar-light 

 
prEN 407 “Thermal performance of buildings and installations-basic 
performance criteria for temperature, load and energy calculation procedures-
Residential & non-residential buildings (TC 89 00089079/WG 7) 

• 

 
• ΙSO 7730 «Moderate thermal environments-Determination of the PMV and 

PPD indices and specification of the conditions for thermal comfort (Mέσο 
θερµικό περιβάλλον-Προσδιορισµός δεικτών PMV και PPD και καθορισµός 
συνθηκών για θερµική άνεση)», 

 
• ISO 8995 «Principles of visual ergonomics-The lighting of indoor work 

systems (Αρχές οπτικής εργονοµίας-Ο φωτισµός των εσωτερικών 
συστηµάτων εργασίας)» , 

 
• ΕΝ θερµικών ηλιακών συστηµάτων 12977-1, 12977-2, 12975-1,12897, ΕΛΟΤ 

1181.1, 307, 10217, 806-1, 253, 12828, 809, 1151 µε τις αναφορές τους σε 
επιµέρους πρότυπα, 

 
• ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1/1989 «Εnergy efficient design of new buildings 

except low-rise residential buildings (Ενεργειακά αποδοτικός σχεδιασµός 
νέων κτιρίων εκτός χαµηλών κτιρίων κατοικίας)» µε τα σχετικά 
συµπληρώµατα ASHRAE/IESNA 90.1b/1992, 90.1d/1992, 90.1e/1992, 
90.1g/1993, 90.1i/1993, 
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• ANSI/ASHRAE/IESNA 90.2/1993 «Εnergy efficient design of new low-rise 
residential buildings (Ενεργειακά αποδοτικός σχεδιασµός νέων χαµηλών 
κτιρίων κατοικίας)», 

 
• ANSI/ASHRAE/IESNA 90.2/1993 «Εnergy efficient design of new low-rise 

residential buildings (Ενεργειακά αποδοτικός σχεδιασµός νέων χαµηλών 
κτιρίων κατοικίας)», 

 
• ΕΛΟΤ 100, Μονάδες ∆ιεθνούς Μετρητικού Συστήµατος (SI). 

 
3. Πέραν των βασικών εννοιών που ορίστηκαν παραπάνω, λαµβάνονται 

συµπληρωµατικά υπόψη οι σχετικές έννοιες που διατυπώνονται στις 
εγκεκριµένες Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας 
(ΤΟΤΕΕ). 

 
 

Άρθρο 3 
Στόχοι - Αντικείµενο   

 
1. Οι ειδικοί στόχοι του παρόντος Κανονισµού είναι : 
 

• Η µείωση της κατανάλωσης συµβατικής ενέργειας, υδρογονανθράκων και 
ηλεκτρικής, για τη θέρµανση, την ψύξη, το φωτισµό και την παροχή ζεστού 
νερού χρήσης σε εσωτερικούς χώρους κτιρίων που προορίζονται για διαµονή 
ανθρώπων. 

• Η αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), και κυρίως της 
ηλιακής ενέργειας για τη θέρµανση και ψύξη των κτιρίων, το φυσικό φωτισµό 
τους και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. 

• Η χρήση συστηµάτων εξοικονόµησης ενέργειας στις εγκαταστάσεις 
θέρµανσης,ψύξης,  κλιµατισµού, φωτισµού και ζεστού νερού χρήσης. 

• Ο περιορισµός των εκποµπών αερίων ρύπων, που συντελούν στο φαινόµενο 
του Θερµοκηπίου, όπως το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), προκειµένου να 
επιτευχθεί µείωση της ρύπανσης της ατµόσφαιρας λόγω της χρήσης ενέργειας 
στον οικιστικό τοµέα και εποµένως προστασία του περιβάλλοντος. 

• Η διασφάλιση συνθηκών θερµικής και οπτικής άνεσης καθώς και καλής 
ποιότητας του αέρα που κυκλοφορεί στους εσωτερικούς χώρους των κτιρίων 
για λόγους υγιεινής. 

• Η οικονοµία στο κόστος κατασκευής κτιρίων και στο κόστος εγκατάστασης και 
λειτουργίας των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων τους. 

• Η χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο, τα οποία δεν 
απαιτούν µεγάλη ποσότητα ενέργειας για την παραγωγή τους και δεν 
εκπέµπουν τοξικές ουσίες στον κύκλο ζωής τους. 

• Η καθιέρωση των απαιτούµενων διαδικασιών ελέγχου και πιστοποίησης της 
ποιότητας και των ιδιοτήτων δοµικών υλικών, σύνθετων δοµικών στοιχείων 
καθώς και του εξοπλισµού και τµηµάτων ενεργειακών ηλεκτροµηχανολογικών 
εγκαταστάσεων, που ενσωµατώνονται στα κτίρια, από εγκεκριµένους 
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οργανισµούς και εργαστήρια, µε βάση αναγνωρισµένα πρότυπα και 
προδιαγραφές περί βεβαίωσης της συµµόρφωσης µε απαιτήσεις ποιότητας. 
 

2. Αντικείµενο του παρόντος Κανονισµού αποτελούν : 
 

• Η θέσπιση όρων και προϋποθέσεων, υπό τη µορφή κατευθύνσεων και 
απαιτήσεων για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής επίδοσης των κτιρίων 
ώστε να διασφαλίζεται η ορθολογική και αποδοτική χρήση της ενέργειας και να 
επιτυγχάνονται συνθήκες άνετης και υγιεινής διαβίωσης και δραστηριότητας 
των ανθρώπων σε εσωτερικούς χώρους.  

• Ο προσδιορισµός των αναγκαίων πρότυπων αναλυτικών µεθόδων και 
µοντέλων υπολογισµού των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων για θέρµανση, 
ψύξη, φωτισµό και παροχή ζεστού νερού χρήσης, µε τη χρήση συµβατικών 
µορφών ενέργειας και γενικά της ενεργειακής επίδοσης των κτιρίων 
λαµβάνοντας προηγουµένως υπόψη την θετική συνεισφορά των τεχνολογιών 
και τεχνικών εξοικονόµησης ενέργειας (ΕΕ) και αξιοποίησης ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). 

• Η θέσπιση της Ενεργειακής Μελέτης και ο καθορισµός των προδιαγραφών για 
τα περιεχόµενα και το παραδοτέο υλικό της, όπου αναλύονται υπολογιστικά οι 
ενεργειακές απαιτήσεις ενός κτιρίου για θέρµανση, ψύξη, φωτισµό και ζεστό 
νερό χρήσης µε τη χρήση συµβατικών µορφών ενέργειας, τεκµηριώνεται ότι οι 
ενεργειακές απαιτήσεις για θέρµανση και ψύξη των εσωτερικών χώρων δεν 
υπερβαίνουν ανώτατα επιτρεπόµενα όρια ανά γεωγραφική περιοχή – 
κλιµατική ζώνη και χρήση κτιρίου και υπολογίζονται οι ενεργειακοί και 
περιβαλλοντικοί δείκτες που αντιστοιχούν στην ετήσια κατανάλωση 
συµβατικής θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα κτίριο.  

• Η θέσπιση προτύπου ∆ελτίου Ενεργειακής Ταυτότητας (∆ΕΤΑ) κτιρίου και ο 
καθορισµός των στοιχείων και χαρακτηριστικών ενεργειακής και 
περιβαλλοντικής επίδοσης του κτιρίου που αναγράφονται σε αυτό, όπως 
γεωµετρικά, κλιµατικά και ενεργειακά δεδοµένα, ενεργειακοί και 
περιβαλλοντικοί δείκτες, ειδικές θερµικές και ψυκτικές απαιτήσεις, ειδική 
κατανάλωση τελικής θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας, ειδικές εκποµπές 
διοξειδίου του άνθρακα (CO2), εποχιακοί βαθµοί ενεργειακής απόδοσης 
εξοπλισµού συστηµάτων, ποιοτικά περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, ενεργειακή 
και περιβαλλοντική βαθµολογία και κατηγορία, σύµφωνα, αρχικά, µε τα 
αποτελέσµατα της Ενεργειακής Μελέτης και τελικά σύµφωνα µε τα 
αποτελέσµατα της Ενεργειακής Επιθεώρησης. 

• Η περιγραφή της διαδικασίας ενεργειακής – περιβαλλοντικής βαθµονόµησης 
για την κατάταξη των κτιρίων σε κατάλληλη ενεργειακή - περιβαλλοντική 
κατηγορία,  µε βάση την ενεργειακή επίδοση που επιτυγχάνουν, όπως αυτή 
τελικά πιστοποιείται από την Ενεργειακή Επιθεώρηση. 

• Η γενική περιγραφή της διαδικασίας διενέργειας Ενεργειακής Επιθεώρησης, 
από διαπιστευµένους ενεργειακούς επιθεωρητές, σύµφωνα µε επίσηµες 
προδιαγραφές, που οδηγεί στην πιστοποίηση της πραγµατικής ενεργειακής 
επίδοσης ενός κτιρίου. 
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• Ο γενικός προσδιορισµός των όρων που πρέπει να τηρούνται για την ποιότητα 
του αέρα σε εσωτερικούς χώρους.  

 
 

Άρθρο 4  
Πεδίο εφαρµογής και εξαιρέσεις 

 
1. Ο Κανονισµός έχει υποχρεωτική εφαρµογή για την έκδοση οικοδοµικής άδειας 

στις παρακάτω περιπτώσεις: 
 

• Για την ανέγερση νέων κτίριων, σύµφωνα µε την κατά χρήση ταξινόµησή τους 
που προβλέπεται από το Άρθρο 3 παράγραφος 1 του Κτιριοδοµικού 
Κανονισµού  (ΦΕΚ 59∆ / 3.2.1989) και συγκεκριµένα: κτιρίων κατοικίας, 
προσωρινής διαµονής, συνάθροισης κοινού, εκπαίδευσης, υγείας και 
κοινωνικής πρόνοιας, σωφρονισµού, εµπορίου, γραφείων, βιοµηχανιών και 
βιοτεχνιών. 

• Για την προσθήκη καθ’ ύψος ή κατ’ επέκταση σε υφιστάµενα κτίρια. 
• Για την ανακαίνιση υφιστάµενων κτιρίων, την αποκατάσταση όψεων, την 

αλλαγή χρήσης, την αναβάθµιση εγκατάστασεων.  
• Για την εφαρµογή επεµβάσεων για βελτίωση της ενεργειακής - 

περιβαλλοντικής απόδοσης υφιστάµενων κτιρίων .    
 
2. Εξαιρέσεις από την πλήρη εφαρµογή του ΚΟΧΕΕ, όπως αυτή εννοείται γενικά 

στην παράγραφο 2 του Άρθρου 3 και ειδικά στα Άρθρα 5 – 23 υπάρχουν για τις 
εξής περιπτώσεις :  

 
• Ανοικτά κτίρια (κτίρια αποτελούµενα κατά µεγάλο βαθµό από ηµιυπαίθριους 

χώρους και, γενικά, κτίρια που δεν έχουν απαιτήσεις για θέρµανση ή/και ψύξη 
ή δεν προβλέπονται για αυτά µόνιµες ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις 
θέρµανσης ή ψύξης/κλιµατισµού, όπως θερινές εξοχικές κατοικίες ή γενικά 
κτίρια µη συνεχούς, κατά τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, χρήσης, 
αποθήκες, κτίρια-χώροι στάθµευσης, ορισµένα βιοµηχανικά και βιοτεχνικά 
κτίρια, αγροτικοί οικίσκοι κλπ. 

• Θρησκευτικά κτίρια, όπως εκκλησίες και µονές. 
• Κτίρια ή σύνολα κτιρίων χαρακτηρισµένα ως διατηρητέα λόγω της ιδιαίτερης 

µορφολογικής ή ιστορικής αξίας τους και για τα οποία η εφαρµογή των 
απαιτήσεων του ΚΟΧΕΕ δεν είναι δυνατή, γιατί θα επέφερε αποδεδειγµένα 
αλλοίωση της φυσιογνωµίας τους. 

• Νέα πολύ µικρά και µεµονωµένα κτίρια, όπως µικρές µονοκατοικίες, των 
οποίων ο µέγιστος όγκος δεν ξεπερνά τα 250 m3 και η µέγιστη ωφέλιµη 
επιφάνεια τα 80 m2 . 

• Νέες κτιριακές κατασκευές µε εµβαδόν µικρότερο των 30 m2, εφόσον πρόκειται 
για τα µοναδικά κτίσµατα µέσα σε οικόπεδο. 

• Προσθήκες σε υφιστάµενα κτίρια, εφόσον το εµβαδόν της προσθήκης δεν 
υπερβαίνει τα 30 m2. 
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• Κτίρια βιοµηχανιών και βιοτεχνιών που θερµαίνονται ή ψύχονται αποκλειστικά 
µέσω δικτύων παραγωγικών διαδικασιών των βιοµηχανιών και βιοτεχνιών που 
στεγάζουν και όχι µέσω ανεξάρτητων εγκαταστάσεων θέρµανσης ή/και ψύξης. 

• Κτίρια ή κτιριακούς χώρους εξειδικευµένης χρήσης και µη τυποποιηµένης 
µορφολογίας και δοµικής κατασκευής, που υπόκεινται σε ειδικές 
προδιαγραφές οι οποίες επιβάλλονται από την κείµενη νοµοθεσία και την καλή 
πρακτική για την επίτευξη ιδιαίτερων συνθηκών άνεσης, υγιεινής και 
ασφάλειας σε συνδυασµό µε ειδικές προδιαγραφές ενεργειακής επίδοσης, 
όπως χειρουργεία νοσοκοµείων, ψυκτικοί θάλαµοι, χώροι επίδειξης µνηµείων, 
ειδικοί χώροι συνάθροισης κοινού. 

 
3. Για τις περιπτώσεις µικτής χρήσης, οι διατάξεις του ΚΟΧΕΕ θα έχουν ισχύ και θα 

εφαρµόζονται στα τµήµατα ενός κτιρίου µε την αυτή χρήση, τα οποία δεν 
εµπίπτουν στις προηγούµενες εξαιρέσεις. 

 
4. Για τις περιπτώσεις ένταξης των µικρών µεµονωµένων κτιρίων, κτιριακών 

κατασκευών και προσθηκών της παραγράφου 2, σε εννιαίο οικιστικό υποσύνολο 
(οικισµό) ικανής επιφάνειας και όγκου σε συγκεκριµένο οικόπεδο, οι διατάξεις του 
ΚΟΧΕΕ έχουν πλήρη εφαρµογή και αναφορά στο σύνολο του οικιστικού 
υποσυνόλου (οικισµού). 

 
5. Η µη πλήρης εφαρµογή του ΚΟΧΕΕ, για τις περιπτώσεις του  τελευταίου στίχου 

της παραγράφου 2 δεν συνεπάγεται τη µη τήρηση των ελάχιστων απαιτήσεων 
που θέτει ο κανονισµός. 

 
6. Οι διατάξεις του ΚΟΧΕΕ σχετικά µε την ικανοποίηση ειδικών απαιτήσεων 

ενεργειακής απόδοσης και της εκπόνησης ειδικών υπολογισµών για το φυσικό 
και τεχνητό φωτισµό εσωτερικών χώρων, δεν εφαρµόζονται σε χώρους κατοικίας. 

 
7. Στην περίπτωση αµφιβολιών ως προς τον χαρακτηρισµό της χρήσης ενός κτιρίου 

ή ενός χώρου, αποφασίζουν οι αρµόδιες αρχές, όπως οι κατά τόπους 
πολεοδοµικές υπηρεσίες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
 

Άρθρο 5 
Στάδια και στοιχεία συµµόρφωσης  

 
1. Ο σχεδιασµός του κτιρίου συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του παρόντα σε δύο 

στάδια, στα πλαίσια της εκπόνησης της Ενεργειακής Μελέτης του άρθρου 19 και 
της σύνταξης του ∆ελτίου Ενεργειακής Ταυτότητας (∆ΕΤΑ) του κτιρίου του 
άρθρου 20: 

 
• 1ο Στάδιο–Ικανοποίηση επιµέρους απαιτήσεων :    

Καταδεικνύεται ότι α) τα επιµέρους δοµικά στοιχεία και ο εξοπλισµός – 
υποσυστήµατα των εγκαταστάσεων του κτιρίου ικανοποιούν τις απαιτήσεις 
ενεργειακής απόδοσης που θέτει ο παρών, και β) ικανοποιούνται οι απαιτήσεις 
για τις περιβαλλοντικές συνθήκες σε εσωτερικούς χώρους, σύµφωνα µε τα 
άρθρα  7, 8, 9,10, 11,12 και το άρθρο 9 παρ.1 έως 5.  

 
• 2ο Στάδιο–Ικανοποίηση απαιτήσεων συνολικής επίδοσης :  

Καταδεικνύεται ότι το κτίριο, ως εννιαίο σύνολο δοµικών στοιχείων και 
εγκαταστάσεων, ικανοποιεί τις απαιτήσεις, που θέτει ο παρών, οι οποίες 
οριοθετούν τη συνολική ενεργειακή και περιβαλλοντική του επίδοση, µέσω :  
− της εφαρµογής των αρχών και κατευθύνσεων του ολοκληρωµένου 

ενεργειακού σχεδιασµού του άρθρου 6 και ειδικότερα των πρότυπων 
κατευθύνσεων  του άρθρου 9 παρ. 6  

− του υπολογισµού των ετήσιων ενεργειακών απαιτήσεων εσωτερικών 
χώρων για θέρµανση και ψύξη καθώς και για παροχή ζεστού νερού 
χρήσης, σύµφωνα µε τα άρθρα 14 και 15 

− του υπολογισµού των εποχιακών βαθµών και συντελεστών ενεργειακής 
απόδοσης του κεντρικού εξοπλισµού παραγωγής των εγκαταστάσεων 
θέρµανσης και ψύξης, σύµφωνα µε το άρθρο 16 

− του υπολογισµού της ειδικής φωτιστικής ισχύος εσωτερικών χώρων σε 
κτίρια του τριτογενούς τοµέα, σύµφωνα µε το άρθρο 17 

− του υπολογισµού του  εξοικονοµούµενης ενέργειας για φωτισµό λόγω 
εκµετάλλευσης του δυναµικού φυσικού φωτισµού εσωτερικών χώρων σε 
κτίρια του τριτογενούς τοµέα, σύµφωνα µε το άρθρο 18 

− του υπολογισµού της ετήσιας τελικής κατανάλωσης θερµικής και 
ηλεκτρικής ενέργειας και της ετήσιας παραγωγής CO2 στο κτίριο, των 
σχετικών ενεργειακών δεικτών και της σύγκρισής αυτών µε  αντίστοιχες 
οριακές τιµές που αποδεικνύουν την ικανοποίηση των απαιτήσεων και 
καθορίζουν την κατάταξη του κτιρίου σε συγκεκριµένη ενεργειακή και 
περιβαλλοντική κατηγορία, σύµφωνα µε τα άρθρα 13, 20, 21  και 22 του 
παρόντος. 
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2. Οι απαιτήσεις που θέτει ο παρών, αποτελούν τη βάση του ολοκληρωµένου 
ενεργειακού σχεδιασµού κτιρίων.  

 
Άρθρο 6  

Αρχές και κατευθύνσεις ολοκληρωµένου ενεργειακού σχεδιασµού  
 
1. Οι αρχές και οι κατευθύνσεις του ολοκληρωµένου ενεργειακού σχεδιασµού 

κτιρίων των παραγράφων 2,3 και 4 του παρόντος, τηρούνται από την έναρξη της 
εκπόνησης τεχνικών µελετών για την έκδοση οικοδοµικής άδειας και 
ενσωµατώνονται συµπληρωµατικά στις προδιαγραφές σύνταξης τόσο των 
υφιστάµενων κατηγοριών µελετών και σχεδίων όσο και νέων µελετών και 
αναλυτικών υπολογισµών στα πλαίσια της Ενεργειακής Μελέτης του κτιρίου, 
σύµφωνα µε το Άρθρο 19. 

 
2. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός  

 
Ο βιοκλιµατικός σχεδιασµός είναι η κατάλληλη αρχιτεκτονική πρακτική που 
συµβάλλει στην κατασκευή κτιρίων που προσαρµόζονται στο τοπικό κλίµα και 
φυσικό περιβάλλον, ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες τους για θέρµανση, ψύξη, 
φωτισµό  και ζεστό νερό χρήσης µε την µικρότερη δυνατή κατανάλωση 
συµβατικών πηγών ενέργειας διατηρώντας τα κατάλληλα επίπεδα θερµικής και 
οπτικής άνεσης όλο το χρόνο.  
 
Από την αρχή του σχεδιασµού του κτιρίου για την ενσωµάτωσή του στο οικιστικό 
περιβάλλον εξετάζονται όλες οι δυνατότητες για ορθολογική χρήση ενέργειας και 
γίνεται προσπάθεια για τη βέλτιστη αξιοποίηση των θετικών παραµέτρων του 
τοπικού κλίµατος και των διαθέσιµων φυσικών πόρων, όπως οι ανανεώσιµες 
πηγές ενέργειας.  Η εξέταση αυτή περιλαµβάνει : 
 
• Τη µελέτη της τοπογραφίας (ανάγλυφο εδάφους, θέας, γειτονικών εµποδίων-

κτισµάτων, βλάστησης) και των παραµέτρων του τοπικού κλίµατος της 
περιοχής του οικοπέδου (θερµοκρασία, υγρασία, διαθλεσιµη ηλιακή 
ακτινοβολία, ένταση και διεύθυνση ανέµων) και τη διερεύνηση των τρόπων 
εκµετάλλευσής τους σε σχέση µε τη χρήση ενέργειας και το εσωτερικό 
περιβάλλον στο σχεδιαζόµενο κτίριο (έλεγχος ηλιασµού και σκιασµού 
οικοπέδου, έλεγχος δυναµικού περιµετρικής δενδροφύτευσης). 

• Τη βέλτιστη χωροθέτηση του κτιρίου στο οικόπεδο µε την επιλογή ευνοϊκού 
προσανατολισµού του κτιρίου, εφόσον είναι εφικτό κάθετα στον άξονα βορρά-
νότου µε απόκλιση το πολύ 35ο από αυτόν και µε κύριες όψεις προς νότο, ΝΑ 
ή Ν∆. 

• Την επιλογή κατάλληλου µορφολογικού σχήµατος και διαστάσεων των 
δοµικών στοιχείων (τοιχοποιίες, ανοίγµατα) του κτιρίου. 

• Τη λήψη κατάλληλων σχεδιαστικών µέτρων όπως ο ορθολογικός σχεδιασµός 
ανοιγµάτων και αδιαφανών δοµικών στοιχείων µε τη βέλτιστη 
διαστασιολόγηση, τοποθέτηση, αεροστεγανότητα και χρήση των κουφωµάτων 
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για τη συλλογή ή/και αποφυγή ηλιακής ακτινοβολίας, την προστασία του 
κτιρίου από βορινούς ανέµους, τη µέγιστη αξιοποίηση του φυσικού φωτισµού 
και αερισµού κλπ. 

• Την εξέταση της πλέον αποδοτικής θερµοπροστασίας του κτιρίου µε την 
επιλογή και βέλτιστη τοποθέτηση κατάλληλων θερµοµονωτικών υλικών και τη 
χρήση δοµικών υλικών και στοιχείων µε ικανή θερµοχωρητικότητα για τη 
συγκράτηση των ηλιακών κερδών κατά την περίοδο θέρµανσης και την 
αποφυγή υπερθέρµανσης το καλοκαίρι. 

• Τη διασφάλιση επαρκούς ηλιοπροστασίας και φυσικού δροσισµού του κτιρίου 
κατά τις θερµές περιόδους µε την επιλογή δόκιµων διατάξεων 
ηλιοπροστασίας και τη χρήση τεχνικών νυκτερινού αερισµού των χώρων του 
κτιρίου. 

• Την εξέταση εφαρµογής των πλέον δόκιµων παθητικών και ενεργητικών 
συστηµάτων θέρµανσης, δροσισµού και φυσικού φωτισµού αφενός α) για τη 
µεγιστοποίηση της συγκέντρωσης θερµότητας και την απόδοσή της στους 
κτιριακούς χώρους κατά την περίοδο θέρµανσης, και β) για την 
ελαχιστοποίηση θερµικών φορτίων κατά την περίοδο ψύξης και αφετέρου α) 
για τη θέρµανση του νερού χρήσης και β) για την µείωση της κατανάλωσης 
ηλεκτρισµού για φωτισµό και λοιπές χρήσεις, µε την προϋπόθεση 
διασφάλισης συνθηκών θερµικής και οπτικής άνεσης. 

 
Εξετάζονται, κατά προτεραιότητα µέτρα για την ελαχιστοποίηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε όλο τον κύκλο ζωής του κτιρίου (χρήση, 
λειτουργία, κατεδάφιση), µέσω του ορθολογικού σχεδιασµού, της χρήσης 
τεχνολογιών ΑΠΕ και ΟΧΕ/ΕΕ και φιλικών, στο περιβάλλον, κατασκευαστικών 
υλικών και εξοπλισµού. 

 
3. Ποιότητα εσωτερικού αέρα 

 
Για την εξασφάλιση υγιεινής διαβίωσης στο εσωτερικό ενός κτιρίου και τη 
διασφάλιση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα στους κλειστούς χώρους,  
ελέγχονται ποιοτικά, κατά το σχεδιασµό, τα εξής :   

 
• Η παραγωγή ρύπων στο εσωτερικό των κτιρίων 
• Η ποιότητα του εξωτερικού αέρα 
• Η συγκέντρωση ρύπων σε σχέση µε τις επικρατούσες θερµικές συνθήκες στον 

εσωτερικό χώρο 
• Το είδος των δοµικών υλικών, χρωµάτων και επίπλων, αλλά και οι 

δραστηριότητες των ανθρώπων στους υπό µελέτη χώρους 
• Η επάρκεια του φυσικού αερισµού 
• Η γενική ποιότητα της κατασκευής 

 
Εξετάζονται τα κατάλληλα µέτρα ενεργειακής και περιβαλλοντικής απόδοσης που 
έχουν άµεση σχέση τόσο µε την επιλογή των κατάλληλων, φιλικών προς το 
περιβάλλον, οικοδοµικών υλικών και την ικανοποιητική εναλλαγή αέρα όσο και µε 
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τη µέριµνα διατήρησης συγκεκριµένης θερµοκρασίας στο εσωτερικό των κτιρίων 
για λόγους αποφυγής ρύπανσης του εσωτερικού αέρα. 
 

Για τον περιορισµό των ρύπων στον αέρα των εσωτερικών χώρων λαµβάνονται 
καταρχήν µέτρα για την εξασφάλιση επαρκούς αερισµού και ακολουθούνται οι 
απαιτήσεις αερισµού των εσωτερικών χώρων  ανάλογα µε το µέγεθος του κάθε 
χώρου, τον αριθµό και τη δραστηριότητα των ατόµων που βρίσκονται σε αυτόν και 
τη χρήση του χώρου σύµφωνα µε τα υφιστάµενα πρότυπα και κανόνες του 
άρθρου 8.3.  

 
4. Ενεργειακός σχεδιασµός ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων 

 
Ο σχεδιασµός των µόνιµων κτιριακών ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων και 
η επιλογή του σχετικού εξοπλισµού, (διατάξεων και συστηµάτων θέρµανσης, 
ψύξης/κλιµατισµού, παραγωγής ζεστού νερού χρήσης και φωτισµού) λαµβάνει 
υπόψη τα ακόλουθα : 

• Μεγιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισµού τόσο σε συνθήκες 
σχεδιασµού υπό πλήρες φορτίο όσο και σε συνθήκες µερικού φορτίου 

• Ελαχιστοποίηση των ενεργειακών απωλειών στα συστήµατα διανοµής 
• Ελαχιστοποίηση του αναγκαίου χρόνου λειτουργίας του σχετικού εξοπλισµού και 

των υποσυστηµάτων των εγκαταστάσεων µέσω κατάλληλων συστηµάτων 
ελέγχου 

• Επιλογή δόκιµων µηχανικών συστηµάτων αξιοποίησης ΑΠΕ (π.χ. κεντρικά ή 
τοπικά θερµικά ηλιακά ή φωτοβολταϊκά συστήµατα, γεωθερµικές αντλίες 
θερµότητας, ψυκτικά συγκροτήµατα µε κύκλο απορρόφησης µε ηλιακή ενέργεια 
κλπ.) για την υποκατάσταση συµβατικών µορφών ενέργειας για τις σχετικές 
ενεργειακές χρήσεις 

• Επιλογή δόκιµου εξοπλισµού και συστηµάτων εξοικονόµησης ενέργειας και 
ανάκτησης θερµότητας (π.χ. εναλλάκτες θερµότητας) 

• ∆ιατάξεις και συστήµατα αυτοµάτου ελέγχου των ηλεκτροµηχανολογικών 
εγκαταστάσεων, ενεργειακής καταµέτρησης και ενεργειακής διαχείρισης. 

 
 
 

Άρθρο 7  
Επιλογή δοµικών υλικών, στοιχείων και συστηµάτων 

 
1. Για την επιλογή δοµικών υλικών, στοιχείων και τµηµάτων συστηµάτων - 

εγκαταστάσεων, δηλαδή των προϊόντων εκείνων του τοµέα δοµικών κατασκευών, 
που παράγονται και κατασκευάζονται βιοµηχανικά για να ενσωµατωθούν κατά 
τρόπο διαρκή σε κτίρια και που σχετίζονται µε την κατανάλωση και εξοικονόµηση 
ενέργειας για θέρµανση, ψύξη/κλιµατισµό, φωτισµό και ζεστό νερό χρήσης σε κτίρια, 
λαµβάνονται υπόψη τα κριτήρια που τίθενται από τις διατάξεις του Π.∆. 334/94 
(ΦΕΚ/Α/176/25-10-94) ‘’Προϊόντα δοµικών κατασκευών’’ το οποίο εναρµονίζει την 
εθνική νοµοθεσία µε τη σχετική Κοινοτική Οδηγία 89/106/ΕΟΚ.  
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2. Επιπρόσθετα λαµβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις που θέτει ο παρών, σχετικά µε τον 

καθορισµό των χαρακτηριστικών αυτών των προϊόντων, που σχετίζονται µε την 
ικανοποίηση των ακόλουθων Βασικών Απαιτήσεων, τις οποίες πρέπει να 
ικανοποιούν τα κτίρια, όπως αυτές ορίζονται στο Άρθρο 13 – Παράρτηµα Ι του Π.∆. 
334/94 και επεξηγούνται στα Ερµηνευτικά Έγγραφα της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ : 

 
• Βασική Απαίτηση : Εξοικονόµηση ενέργειας και συγκράτηση θερµότητας : Το 

δοµικό έργο (κτίριο) µε τις εγκαταστάσεις θέρµανσης, ψύξης και αερισµού πρέπει 
να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται κατά τρόπο ώστε η απαιτούµενη 
κατανάλωση ενέργειας κατά τη χρήση του έργου (λειτουργία κτιρίου) να είναι 
χαµηλή, ανάλογα µε τα κλιµατικά δεδοµένα του τόπου και τους χρήστες. 

 
• Βασική Απαίτηση : Υγιεινή, υγεία και περιβάλλον : Το δοµικό έργο (κτίριο) πρέπει 

να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται κατά τρόπο ώστε η χρήση του να µη 
συνιστά κίνδυνο για την υγιεινή ή την υγεία των ενοίκων ή των γειτόνων, ιδιαίτερα 
για έναν από τους ακόλουθους λόγους : 
 
 
 
 
 
 

‘Εκλυση τοξικών αερίων 
Παρουσία επικίνδυνων αιωρούµενων σωµατιδίων ή αερίων στον αέρα 
Εκποµπή επικίνδυνων ακτινοβολιών 
Ρύπανση ή δηλητηρίαση του νερού ή του εδάφους 
Πληµµελής διάθεση λυµάτων, καυσαερίων και στερεών ή υγρών αποβλήτων 
Εµφάνιση υγρασίας σε µέρη του δοµικού έργου (κτιρίου) ή σε επιφάνειες στο 
εσωτερικό του. 

 
3. Οι ανωτέρω Βασικές Απαιτήσεις πρέπει να πληρούνται, υπό κανονικές συνθήκες 

λειτουργίας και συντήρησης του δοµικού έργου (κτιρίου), κατά τη διάρκεια µίας, 
οικονοµικά αποδεκτής, ζωής του.  

 
4. Ως κατάλληλα δοµικά υλικά, στοιχεία και ενεργειακά συστήµατα εννοούνται εκείνα 

που ικανοποιούν τουλάχιστο τις ανωτέρω Βασικές Απαιτήσεις και οπωσδήποτε 
εκείνα από τα προϊόντα της κατηγορίας αυτής που φέρουν τη σήµανση ‘’CE’’, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των Άρθρων 4 έως και 13 του Π.∆. 334/94. 

 
5. Για την επιλογή και αξιολόγηση δόκιµων δοµικών υλικών, δοµικών στοιχείων και 

µερών ενεργειακών συστηµάτων, βάση αποτελούν τα πιστοποιηµένα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των προϊόντων αυτών που είναι συναφή µε τις Βασικές Απαιτήσεις 6 
και 3, όπως αυτά παρατίθενται στα σχετικά Ερµηνευτικά Έγγραφα της Οδηγίας 
89/106/ΕΟΚ. 

 
6. Ως βασικό κριτήριο για την επιλογή αυτών λαµβάνεται υπόψη το επίπεδο του 

συνολικού κόστους παραγωγής, πώλησης-εγκατάστασης, λειτουργίας και 
συντήρησης των προϊόντων αυτών, κατά την οικονοµικά εύλογη διάρκεια ζωής τους, 
σε συνδυασµό µε τους δείκτες ενεργειακής και περιβαλλοντικής απόδοσης των 
προϊόντων αυτών. 
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Άρθρο 8 

 Περιβαλλοντικές συνθήκες σε εσωτερικούς χώρους 
 

1. Θερµική άνεση  
 
Η αίσθηση του ανθρώπου για το θερµικό περιβάλλον σε έναν κλειστό εσωτερικό 
χώρο, που αναλόγως θερµαίνεται, αερίζεται ή/και ψύχεται, επηρεάζεται, για 
συγκεκριµένη φυσική δραστηριότητα και ρουχισµό, από τη θερµοκρασία και την 
ταχύτητα του αέρα στο χώρο, καθώς και τη θερµοκρασία επιφανείας των δοµικών 
στοιχείων που προκαλεί θερµική ακτινοβολία στους χώρους. Ως αποδεκτές συνθήκες 
για την επίτευξη,  θερµικά άνετου εσωτερικού περιβάλλοντος, (για υγιές, κανονικά 
ενδεδυµένο άτοµο µε ήπια φυσική και κυρίως καθιστική δραστηριότητα), κατά την 
περίοδο θέρµανσης ή ψύξης, εννοούνται αυτές που αναπτύσσονται στο Παράρτηµα 
ΙΙ και ειδικότερα οι απαιτήσεις για τις θερµοκρασίες και τη µέση ταχύτητα του αέρα 
στο χώρο.  
 

2. Θερµικές ζώνες 
 
Οι εσωτερικοί χώροι ενός κτιρίου είναι δυνατό να διαιρούνται σε διακριτές θερµικές 
ζώνες, συγκεκριµένων συνθηκών θερµικού περιβάλλοντος, που προσδιορίζονται από 
τα όρια επιφανειών δοµικών στοιχείων (τοίχων, οροφών, δαπέδων κλπ.), τα οποία 
διαχωρίζουν κάθε θερµική ζώνη, από το εξωτερικό περιβάλλον, ή ένα µη 
θερµαινόµενο ή ψυχόµενο χώρο ή µια άλλη παρακείµενη θερµική ζώνη.  
 
Η διαίρεση σε περισσότερες της µιας θερµικές ζώνες απαιτείται σε κτίρια του 
τριτογενούς τοµέα αµιγούς χρήσης µε επιφάνεια δαπέδου µεγαλύτερη των 1000 m2 

και γ) σε τµήµατα κτιρίων µικρού µεγέθους µικτής χρήσης, όπου : 
• Η εσωτερικές θερµοκρασίες σχεδιασµού (σηµεία ρύθµισης θερµοκρασίας), θi,z , 

διαφορετικών χώρων z του κτιρίου διαφέρουν µεταξύ τους περισσότερο από 5Κ 
και οι λόγοι θερµικών κερδών προς θερµικές απώλειες, γz, διαφέρουν µεταξύ τους 
περισσότερο από 0,4 (π.χ. µεταξύ χώρων νοτίου και χώρων βορείου 
προσανατολισµού), ή 

• Οι θύρες µεταξύ διαφορετικών χώρων παραµένουν κλειστές συνεχώς, ή 
• Η συννένωση παρακείµενων χώρων σε µια θερµική ζώνη θα µπορούσε να 

επιφέρει σηµαντική αύξηση στις συνολικές ενεργειακές απαιτήσεις του κτιρίου. 
 
 
 

3. Αερισµός και αεροστεγανότητα 
 
Για τη διασφάλιση καλής ποιότητας αέρα στους εσωτερικούς χώρους των κτιρίων, για 
λόγους υγιεινής, απαιτείται η ανανέωση του αέρα σε ποσότητες ανάλογα µε τη χρήση 
των χώρων και του κτιρίου γενικά καθώς και του καθεστώτος χρήσης του κτιρίου 
(αριθµός ατόµων, ωράριο παρουσίας). Έτσι αποφεύγεται η δυσοσµία, ο καπνός, η 
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υγρασία, η ανάπτυξη µικροοργανισµών, η συγκέντρωση επιβλαβών ουσιών και άλλα 
αρνητικά παράγωγα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του κτιρίου. Οι απαιτήσεις 
ανανέωσης του αέρα επιτυγχάνονται γενικά είτε µε φυσικό τρόπο, µε αερισµό του 
χώρου από τα ανοίγµατα, είτε µε ελεγχόµενο µηχανικό τρόπο µέσω µεµονωµένων 
ανεµιστήρων ή εγκαταστάσεων αερισµού. 
 
Ως ελάχιστη αναγκαία ποσότητα φυσικής ανανέωσης του αέρα, για λόγους υγιεινής 
και άνεσης σε κλειστούς χώρους χρήσης κατοικίας θεωρούνται οι 0,5 εναλλαγές αέρα 
ανά ώρα (ach), δηλαδή ελάχιστη ποσότητα φρέσκου αέρα (σε m3/h) ίση µε το ήµισυ 
(1/2) του όγκου του αεριζόµενου χώρου (σε m3).  
 
Για κλειστούς χώρους σε κτίρια άλλης χρήσης εκτός της κατοικίας, αλλά και επιπλέον 
της προηγούµενης ελάχιστης απαίτησης για τα κτίρια κατοικίας, σχετικά µε τον 
αερισµό εσωτερικών κτιριακών χώρων, την αεροστεγανότητα δοµικών στοιχείων και 
συγκεντρώσεων επιβλαβών ουσιών ακολουθούνται υποχρεωτικά σχετικά τεχνικά και 
επικαιροποιηµένα πρότυπα και τεχνικοί κανόνες, όπως αυτά εννοούνται στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 2 του παρόντος, καθώς και οι αναφορές της παραγράφου 
2.4 της ΤΟΤΕΕ 2425/86. 
 

4. Φωτισµός, οπτική άνεση  
 
Η επάρκεια σε φυσικό φως, ποσοτικά και ποιοτικά, διευκολύνει τις εργασίες που 
πραγµατοποιούνται σε κάθε χώρο ή κτίριο. Η απαιτούµενη ποσότητα φυσικού φωτός 
συναρτάται µε τη χρήση του χώρου. Εφόσον αυτή διασφαλίζεται, µε κατάλληλα 
αρχιτεκτονικά στοιχεία και τεχνικές ή µε τον αυτόµατο έλεγχο της εγκατάστασης 
ηλεκτροφωτισµού, περιορίζεται η χρήση του τεχνητού φωτισµού.  
 
Τα επίπεδα του φωτισµού και η κατανοµή της έντασής του στο χώρο, καθώς και η 
αποφυγή της θάµβωσης, η οποία προκαλεί θόλωση του οπτικού πεδίου και οπτική 
δυσφορία, καθορίζουν τις απαιτήσεις για τη διασφάλιση της οπτικής άνεσης στον 
εσωτερικό χώρο. Oι ελάχιστες αποδεκτές συνθήκες οπτικής άνεσης και εργονοµίας 
σε κλειστούς χώρους εργασίας καθορίζονται από το διεθνές πρότυπο ISO 8995/1989 
και σχετικά τεχνικά πρότυπα και τεχνικούς κανόνες, όπως αυτά εννοούνται στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 2 του παρόντος. 

 
 

Άρθρο 9 
Απαιτήσεις θερµικής συµπεριφοράς δοµικών στοιχείων κτιριακού κελύφους 

 
1. Για τις ανάγκες  της ικανοποίησης των απαιτήσεων θερµοµόνωσης και του 

υπολογισµού των τιµών των κύριων παραµέτρων θερµικής προστασίας του 
κτιριακού κελύφους, δηλαδή των συντελεστών θερµοπερατότητας των δοµικών 
στοιχείων, η χώρα υποδιαιρείται σε τέσσερις (4) κλιµατικές ζώνες, σε συνάρτηση µε 
τις ετήσιες Βαθµοηµέρες Θέρµανσης του τόπου του κτιρίου, σύµφωνα µε το 
Παράρτηµα ΙΙΙ. Ο διαχωρισµός της χώρας σε κλιµατικές ζώνες εξυπηρετεί και τη  
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διαδικασία συµµόρφωσης του σχεδιασµού ενός κτιρίου µε την ικανοποίηση των 
πρόσθετων απαιτήσεων συνολικής ενεργειακής επίδοσης, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 1 του άρθρου 5 (2ο Στάδιο)  και το άρθρο 13. 

 
2. Οι οριακές τιµές, δηλαδή οι µέγιστες επιτρεπόµενες τιµές των συντελεστών 

θερµοπερατότητας επιµέρους δοµικών στοιχείων του κτιρίου, δίνονται από τον 
Πίνακα 1, ανάλογα µε την κλιµατική ζώνη του τόπου του κτιρίου : 
 
 

Πίνακας 1 
Οριακές τιµές συντελεστών θερµοπερατότητας δοµικών στοιχείων 

 

Μέγιστος επιτρεπόµενος  
συντελεστής θερµοπερατότητας  

Ui, max (W . m-².K-1) 

Σύµβολο ΖΩΝΗ
Α 

ΖΩΝΗ 
Β 

ΖΩΝΗ 
Γ 

ΖΩΝΗ 
∆ 

Eξωτερικoί τοίχοι (µε θερµογέφυρες) Uτ’, max 0,7 (1) 0,6 (1) 0,5 (1) 0,4 (1) 
Εξωτερικά οριζόντια δοµικά στοιχεία (οροφές, 
δώµατα, δάπεδα σε pilotis) - Στέγες 

Uτ, max 0,6 0,5 0,4 0,3 

∆άπεδα και τοίχοι σε επαφή µε εδάφος και µη 
θερµαινόµενους χώρους 

Uο, max  2,0 1,7 0,7 0,5 

Κουφωµάτα (παράθυρα, πόρτες) Uπ, max 3,8 (2) 3,2 (3) 2,8 2,8 

(1) Επιτρέπεται υπερκάλυψη για τοίχους θερµικής αποθήκευσης µόνο σε θερµικές ζώνες µε εφαρµογές 
σχετικών ΠΗΣ (π.χ. τοίχοι Trombe, τοίχοι µεγάλης θερµικής µάζας) 
(2) Επιτρέπεται υπερκάλυψη, στη Ζώνη Α, έως και την τιµή 5,8 W/(m² °K) για κουφώµατα µε µονούς 
υαλοπίνακες σε θερµικές ζώνες µε εφαρµογές ΠΗΣ (π.χ. σε κλειστό ηλιακό χώρο - προσαρτηµένο 
θερµοκήπιο) 
(3) Επιτρέπεται υπερκάλυψη, στη Ζώνη Β, έως και την τιµή 3,8 W/(m² °K) για κουφώµατα µε µονούς ή 
διπλούς υαλοπίνακες σε θερµικές ζώνες µε εφαρµογές ΠΗΣ  

 
Η οριακή τιµή του Πίνακα 1 για ένα αδιαφανές ή διαφανές δοµικό στοιχείο i κτιρίου, 
που βρίσκεται σε συγκεκριµένη κλιµατική ζώνη, είναι σε κάθε περίπτωση µεγαλύτερη 
ή ίση της αντίστοιχης τιµής του συντελεστή θερµοπερατότητας, Ui, όπως αυτή 
υπολογίζεται για συγκεκριµένο δοµικό στοιχείο µε τη µεθοδολογία του Παραρτήµατος 
ΙV. ∆ηλαδή, για κάθε ελεγχόµενο τύπο δοµικού στοιχείου, πρέπει να ικανοποιείται 
πάντα η απαίτηση, :  
 

Ui ≤ Ui, max 

 
3. Η ελάχιστη συνολική επιφάνεια των ανοιγµάτων του κτιρίου ακολουθεί τις βασικές 

διατάξεις του ν.1577/1985 (ΓΟΚ) όπως τροποιήθηκε µε τον ν.2831/2000 και είναι 
µεγαλύτερη ή ίση µε το 20% της συνολικής εξωτερικής επιφάνειας του κτιριακού 
κελύφους µε κατά το δυνατό µεγαλύτερο  µέρος της ευρισκόµενο στις όψεις του 
κτιρίου που έχουν προσανατολισµό περί το νότο. 
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4. Απαιτείται α) σκιασµός των ανοιγµάτων µε κατάλληλα σταθερά ή/ και κινητά 
εξωτερικά συστήµατα-διατάξεις σκίασης µε δυνατότητα επίτευξης συντελεστή 
σκίασης, κατά το θερινό ηλιοστάσιο (21η Ιουνίου), τουλάχιστο ίσου µε 0,8 (80% 
σκίαση) και β) διάταξη των ανοιγµάτων που διευκολύνουν τον φυσικό και διαµπερή 
αερισµό των εσωτερικών χώρων. 

 
5. Απαιτείται ικανή θερµοµόνωση όλου της φέρουσας κατασκευής του κτιρίου  

 
6. Επιπλέον των απαιτήσεων των παραγράφων 1 έως 5, για την επίτευξη του 

ολοκληρωµένου ενεργειακού σχεδιασµού, εφαρµόζονται κατά περίπτωση οι 
πρότυπες κατευθύνσεις του Παραρτήµατος V, που διασφαλίζουν το βέλτιστο 
σχεδιασµό των δοµικών στοιχείων και την καλή θερµική συµπεριφορά του κτιριακού 
κελύφους για τις περιόδους θέρµανσης και ψύξης. Οι αναφορές αυτές αφορούν τα 
κτίρια κατοικίας και τις σηµαντικότερες κατηγορίες κτιρίων του τριτογενούς τοµέα, 
από πλευράς α) χαρακτηριστικών χρήσης τους, β) µεγέθους κτιριακού αποθέµατος, 
γ) ενεργειακής και περιβαλλοντικής συµπεριφοράς και δ) προτυποποιηµένων 
κατασκευαστικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών, ανάλογα µε την κλιµατική ζώνη 
του τόπου του κτιρίου. Αποκλίσεις της κατά περίπτωση τεχνικής µελέτης σχεδιασµού 
ενός κτιρίου από τις πρότυπες κατευθύνσεις του Παραρτήµατος 5, επιτρέπονται α) 
υπο την προϋπόθεση ικανοποίησης των ορίων του άρθρου 13 για οικοδοµή τυπικής 
µορφολογίας και χρήσης στις αναφερόµενες βασικές κατηγορίες και β) σε 
περιπτώσεις ιδιότυπης µορφολογίας και ειδικής χρήσης, σύµφωνα µε το άρθρο 4. 

 
Άρθρο 10 

Απαιτήσεις φυσικού φωτισµού εσωτερικών χώρων κτιρίων τριτογενούς τοµέα 
 

1. Τίθεται ελάχιστη απαίτηση για την επάρκεια του φυσικού φωτισµού  εσωτερικών 
χώρων κύριας χρήσης που περιβάλλονται από δοµικά στοιχεία µε ανοίγµατα, µε την 
οριοθέτηση, ανά χώρο, της ελάχιστης επιτρεπόµενης τιµής του µέσου επιπέδου-
στάθµης φυσικού φωτισµού, Εaverage (σε µονάδες lux), που πρέπει να επιτυγχάνεται  
για συγκεκριµένο ποσοστό (%) της χρονικής διάρκειας του έτους, σε συνθήκες 
οµοιόµορφης κατανοµής λαµπ 

2. ρότητας νεφοσκεπούς ουρανού, σε οριζόντιο επίπεδο, στη µέση ενός κλειστού 
χώρου και σε ύψος 0,8 m από το δάπεδο του χώρου. Η οριακή αυτή συνθήκη είναι : 

 
Ε av, min = 50 lux φυσικού φωτός που επιτυγχάνονται για 70% της διάρκειας του έτους 
 

3. Τίθεται ελάχιστη απαίτηση για την επιφάνεια των ανοιγµάτων ενός χώρου σε σχέση 
µε την αξιοποίηση του φυσικού φωτισµού, µέσω της ελάχιστης επιτρεπόµενης τιµής 
του γινοµένου της ηµισφαιρικής-ηµισφαιρικής διαπερατότητας υαλοπίνακα (t) επί το 
λόγο επιφάνειας ανοιγµάτων προς επιφάνεια του τοίχου µε τα συγκεκριµένα 
ανοίγµατα (WWR) δηλαδή : 

 
(WWR x t) ≥ 0,1 
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4. Ο υπολογισµός των επιπέδων-σταθµών  φυσικού φωτισµού σε κάθε χώρο κύριας 
χρήσης  πραγµατοποιείται σε ετήσια βάση, σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΧΙΙΙ. 
Υπολογίζονται τα αντίστοιχα ποσοστά της διάρκειας του έτους τα οποία θα πρέπει 
να ικανοποιούν την ελάχιστη ποσοτική απαίτηση της παραγράφου 1. Σε κάθε 
περίπτωση ως βάση των υπολογισµών, λαµβάνονται οι συνιστώµενες τιµές φυσικού 
και τεχνητού φωτισµού εσωτερικών χώρων, όπως παρουσιάζονται στο Παράρτηµα 
VII, σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο ΙSO 8995 «Principles of visual ergonomics-The 
lighting of indoor work systems (Αρχές οπτικής εργονοµίας-Ο φωτισµός των 
εσωτερικών συστηµάτων εργασίας)»  . 

 
 

Άρθρο 11 
Απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης θερµικών εγκαταστάσεων 

 
1. Κατά το σχεδιασµό των µόνιµων θερµικών εγκαταστάσεων στα κτίρια, δηλαδή των 

κεντρικών εγκαταστάσεων θέρµανσης, ψύξης-κλιµατισµού χώρων και παροχής 
ζεστού νερού χρήσης, τηρούνται οι απαιτήσεις, του Παραρτήµατος VI , οι οποίες 
ικανοποιούν τις σχετικές αναφορές της παραγράφου 2 του Άρθρου 7 της υπ.αριθµ. 
21475/4707/19.08.1998 κοινής απόφασης (Β 880).  

 
2. Απαιτείται η πιστοποίηση της δυναµικότητας και της ενεργειακής απόδοσης του 

βιοµηχανικά κατασκευασµένου εξοπλισµού θέρµανσης και ψύξης-κλιµατισµού, 
σύµφωνα µε τα κριτήρια του Άρθρου 7 του παρόντος και τις σχετικές διαδικασίες 
πιστοποίησης και σήµανσης προϊόντων του τοµέα δοµικών κατασκευών όπως 
καθορίζει το Υπουργείο Ανάπτυξης µε ειδικές νοµοθετικές και διοικητικές ρυθµίσεις 

 
 
 

Άρθρο 12 
Απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης εγκατάστασης φωτισµού  

σε κτίρια τριτογενούς τοµέα 
 

1. Καθορίζονται ελάχιστες απαιτήσεις για το σχεδιασµό, την πιστοποίηση και την 
ενεργειακή απόδοση των λαµπτήρων, φωτιστικών σωµάτων και διατάξεων ελέγχου 
της εγκατάστασης φωτισµού, σύµφωνα µε το Παράρτηµα VII. 

 
2. Tίθενται επίσης απαιτήσεις και ανώτατα όρια, που αφορούν στην ειδική, ανά µονάδα 

επιφανείας δαπέδου, εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύ φωτισµού του κτιρίου ή αλλιώς 
συγκέντρωση φωτιστικής ισχύος (σε µονάδες kW/m2) ανά κατηγορία χρήσης χώρου, 
µε σκοπό τον περιορισµό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του κτιρίου, σε 
συνάρτηση µε την εκµετάλλευση του δυναµικού του φυσικού φωτισµού. Για να 
συµµορφώνεται ένα κτίριο, οι τιµές της ειδικής εγκατεστηµένης ηλεκτρικής  ισχύος  
δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια, δηλαδή τις µέγιστες επιτρεπόµενες 
τιµές της, σύµφωνα µε το Παράρτηµα VII. 
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Άρθρο 13 

Ανώτατα όρια θερµικών και ψυκτικών απαιτήσεων εσωτερικών χώρων 
 

1. Ο δείκτης των ετήσιων θερµικών ή ψυκτικών απαιτήσεων (ενεργειακές απαιτήσεις 
για θέρµανση ή ψύξη) των εσωτερικών χώρων ενός κτιρίου, ανά µονάδα 
εξυπηρετούµενης επιφάνειας δαπέδου (σε µονάδες kWh/m2 . έτος), θα πρέπει να 
είναι ίσος ή µικρότερος από ένα ανώτατο όριο. 

 
2. Ως ανώτατο όριο των θερµικών ή ψυκτικών απαιτήσεων χώρων εννοείται η ανώτατη 

επιτρεπόµενη τιµή του δείκτη της ετήσιας ειδικής ενεργειακής ζήτησης για θέρµανση 
ή ψύξη χώρων σε ένα κτίριο της αυτής χρήσης µε το σχεδιαζόµενο  κτίριο, το οποίο 
ευρίσκεται στην ίδια κλιµατική ζώνη µε αυτό και χαρακτηρίζεται από τυπική 
µορφολογία και πρότυπες συνθήκες λειτουργίας, σύµφωνα µε το Παράρτηµα VIII.  

 
3. Τα ανώτατα όρια θερµικών και ψυκτικών απαιτήσεων διαφοροποιούνται ανάλογα µε 

τη χρήση του κτιρίου και την κλιµατική ζώνη του τόπου του κτιρίου και καθορίζουν 
µονοσήµαντα την κατάταξη του κτιρίου σε κατηγορία θερµικών και ψυκτικών 
απαιτήσεων, σύµφωνα µε τους πίνακες του Παραρτήµατος VIII και τη διαδικασία 
ενεργειακής πιστοποίησης του κτιρίου σύµφωνα µε τα Άρθρα 20,21 και 22. 

 
4. Ο ποσοτικός προσδιορισµός των ορίων της παραγράφου 2 αφορά όλα τα κτίρια 

κατοικίας και τις σηµαντικότερες, από πλευράς χρήσης, κτιριακού αποθέµατος, 
ενεργειακής και περιβαλλοντικής συµπεριφοράς και προτυποποιηµένων 
κατασκευαστικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών, κατηγορίες κτιρίων του 
τριτογενούς τοµέα, όπως τα κτίρια γραφείων, νοσοκοµείων, εµπορίου, σχολείων και 
ξενοδοχείων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ  
 

Άρθρο 14 
Υπολογισµοί θερµικών και ψυκτικών απαιτήσεων  χώρων 

 
1. Οι θερµικές και ψυκτικές απαιτήσεις εσωτερικών χώρων (ενεργειακές απαιτήσεις για 

θέρµανση και ψύξη χώρων) όλων των κτιρίων κατοικίας και των µικρών κτιρίων του 
τριτογενούς τοµέα, µε επιφάνεια δαπέδου µικρότερη των 1000 m2, υπολογίζονται µε 
στατική αναλυτική µέθοδο για κτίριο µε µια θερµική ζώνη της παραγράφου 2 του 
Άρθρου 8, σε µηνιαία και εποχιακή βάση, σύµφωνα γενικά µε το Παράρτηµα ΙΧ και 
ειδικά για την ενσωµάτωση παθητικών ηλιακών συστηµάτων µε το Παράρτηµα XVI.  

 
2. Οι θερµικές και ψυκτικές απαιτήσεις χώρων των κτιρίων του τριτογενούς τοµέα µε 

επιφάνεια δαπέδου µεγαλύτερη των 1000 m2, υπολογίζονται µέσω της χρήσης 
πιστοποιηµένων (validated) λογισµικών δυναµικής προσοµοίωσης, σε ωριαία βάση 
για κάθε µέρα και µήνα του έτους, εναλλακτικά:  
• Με επαναλαµβανόµενη προσοµοίωση για κάθε θερµική ζώνη του κτιρίου, µε 

χρήση πρότυπων αλγορίθµων προσοµοίωσης  που βασίζονται σε φυσικά 
µοντέλα δυναµικής ανάλυσης (παραµέτρων ενεργειακής απόδοσης δοµικών 
στοιχείων κτιρίων) και δηµοσιοποιούνται µε απόφαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε.  

• Με ταυτόχρονη ολοκληρωµένη πολυζωνική προσοµοίωση δυναµικής ανάλυσης 
όλων των θερµικών ζωνών µε χρήση πιστοποιηµένων (validated) λογισµικών 
της διεθνούς ή ελληνικής αγοράς.  

 
 

Άρθρο 15 
Υπολογισµοί ενεργειακών αναγκών για ζεστό νερό χρήσης 

 
Οι ενεργειακές ανάγκες κτιρίων σε ζεστο νερό χρήσης, υπολογίζονται σύµφωνα µε το 
Παράρτηµα Χ 

 
Άρθρο 16 

Υπολογισµοί εποχιακής ενεργειακής απόδοσης  
σε εγκαταστάσεις θέρµανσης και ψύξης 

 
Οι εποχιακοί βαθµοί και συντελεστές ενεργειακής απόδοσης κεντρικού εξοπλισµού 
παραγωγής εγκαταστάσεων θέρµανσης και ψύξης, υπολογίζονται σύµφωνα µε το 
Παράρτηµα ΧΙ., ως ενδιάµεσο στάαδιο για τον υπολογισµό της σχετικής ετήσιας 
τελικής κατανάλωσης θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας και της ετήσιας παραγωγής 
CO2 στο κτίριο, των σχετικών ενεργειακών δεικτών και της σύγκρισής αυτών µε  
αντίστοιχες οριακές τιµές που αποδεικνύουν την ικανοποίηση των απαιτήσεων και 
καθορίζουν την κατάταξη του κτιρίου σε συγκεκριµένη ενεργειακή και περιβαλλοντική 
κατηγορία, σύµφωνα µε τα άρθρα 13, 20, 21  και 22 του παρόντος. 
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Άρθρο 17 
 Προσδιορισµός συγκέντρωσης φωτιστικής ισχύος εγκαταστάσεων φωτισµού 

σε κτίρια τριτογενούς τοµέα 
 
Η ειδική, ανά µονάδα επιφανείας δαπέδου, εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύς φωτισµού 
εσωτερικών χώρων ενός κτιρίου του τριτογενούς τοµέα καθορίζεται (σε µονάδες 
kW/m2) και προσδιορίζεται σύµφωνα µε το Παράρτηµα XII.  
 
 

 Άρθρο 18 
Υπολογισµοί δυναµικού φυσικού φωτισµού και σε κτίρια τριτογενούς τοµέα 

 
1. Το δυναµικό του φυσικού φωτισµού χώρων σε κτίρια του τριτογενούς τοµέα και η 

αντίστοιχη εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω µειωµένων ωρών λειτουργίας 
της εγκατάστασης τεχνητού φωτισµού, υπολογίζονται : 
• Με τη µέθοδο υπολογισµού της µέσης απόλυτης τιµής του επιπέδου φωτισµού 

σε επιφάνεια εσωτερικού χώρου κατά P.R.Tregenza, σύµφωνα µε το Παράρτηµα 
ΧΙΙΙ. Λαµβάνονται υπόψη συνθήκες αίθριου ουρανού, ο άµεσος και διάχυτος 
φυσικός φωτισµός, τα εξωτερικά εµπόδια του κτιρίου, οι επιφάνειες και οι 
διατάξεις σκιασµού των ανοιγµάτων και οι επιφάνειες και οι οπτικές ιδιότητες των 
δοµικών στοιχείων. 

• Προαιρετικά µέσω της χρήσης πιστοποιηµένων λογισµικών (της διεθνούς και 
ελληνικής αγοράς) δυναµικής προσοµοίωσης συνθηκών φωτισµού εσωτερικών 
χώρων εφόσον συντρέχουν οι πρόσθετες προϋποθέσεις του σχετικού πίνακα 
του Παραρτήµατος ΧΙΙΙ . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆’ 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 

Άρθρο 19 
Ενεργειακή Μελέτη 

 
1. Η Ενεργειακή Μελέτη αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο για την ολοκλήρωση του 

φακέλου για την έκδοση οικοδοµικής άδειας για την ανέγερση νέων κτιρίων και για 
την έκδοση οικοδοµικής άδειας για καθ’ ύψος ή επέκταση προσθήκη, σύµφωνα µε 
το Άρθρο 4 του παρόντος. 

 
2. Το περιεχόµενο της Ενεργειακής Μελέτης ορίζεται στο Άρθρο 2 παρ.7 της ΚΥΑ 

21475/4707 ("Περιορισµός εκποµών διοξειδίου του άνθρακα, µε τον καθορισµό 
µέτρων και όρων για την  βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων" – ΦΕΚ 
880Β/19-08-98).  

 
3. Η Ενεργειακή Μελέτη, συντάσσεται σε επέκταση και αντικατάσταση της ισχύουσας 

Μελέτης Θερµοµόνωσης και παραπέµπει στη συµπλήρωση του Τοπογραφικού 
∆ιαγράµµατος, της Αρχιτεκτονικής Μελέτης και των Μελετών των Η/Μ 
Εγκαταστάσεων µε στοιχεία, πληροφορίες και σχέδια, που εντάσσονται στα πλαίσια 
του ολοκληρωµένου ενεργειακού σχεδιασµού κτιρίων και τα οποία είναι απαραίτητα 
για την εκπόνηση των υπολογισµών της Ενεργειακής Μελέτης.  

 
4. Τροποποιούνται οι σχετικές διατάξεις του π.δ/γµατος / 3.9.83 "Τρόπος έκδοσης 

οικοδοµικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρόµενων οικοδοµών» (∆/394), όπως 
αυτό τροποποιήθηκε µε το ΦΕΚ 49/∆/22.2.85, σύµφωνα µε Παράρτηµα ΧΙV. 

 
 

Άρθρο 20 
∆ελτίο Ενεργειακής Ταυτότητας Κτιρίου (∆ΕΤΑ) 

 
1. Τα αποτελέσµατα της Ενεργειακής Μελέτης, σύµφωνα µε τα Άρθρα 6 έως 18 αλλά 

και της διαδικασίας ενεργειακής πιστοποίησης κάθε κτιρίου, όπως αυτή 
περιγράφεται στο Άρθρο 21, αναγράφονται σε ειδικό έντυπο, που ονοµάζεται ∆ελτίο 
Ενεργειακής Ταυτότητας (∆ΕΤΑ) κτιρίου, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο 
των εντύπων της οικοδοµικής άδειας. Το ∆ΕΤΑ εκδίδεται, σύµφωνα µε τον παρόντα, 
για όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 4. 

 
2. Το ∆ΕΤΑ ακολουθεί τις σχετικές προδιαγραφές της παραγράφου 2 του Άρθρου 3, 

σύµφωνα µε το πρότυπο του Παραρτήµατος ΧV. 
 

3. Το ∆ΕΤΑ, ως αναπόσπαστο στοιχείο της οικοδοµικής άδειας κάθε κτιρίου, είναι 
απαραίτητο και ζητείται σε κάθε περίπτωση προκειµένου να ολοκληρωθεί κάθε 
δικαιοπραξία που αφορά στο κτίριο.  
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4. Τα αναγραφόµενα επί του ∆ΕΤΑ του κτιρίου στοιχεία, καθώς και η αρχική ενεργειακή 

και περιβαλλοντική κατηγορία στην οποία έχει καταταχθεί µε την Ενεργειακή Μελέτη 
µπορούν να τροποποιηθούν και οριστικοποιούνται, µετά από Ενεργειακή 
Επιθεώρηση ή εφόσον – στο µεταξύ – έχουν πραγµατοποιηθεί επεµβάσεις που 
βελτιώνουν την ενεργειακή επίδοση του κτιρίου και πιστοποιηθούν µε Ενεργειακή 
Επιθεώρηση σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο Άρθρο 21. 

 
5. Η έκδοση ∆ΕΤΑ καθίσταται υποχρεωτική και για υφιστάµενα κτίρια όλων των 

κατηγοριών και χρήσεων ισχύος του ΚΟΧΕΕ, στις παρακάτω περιπτώσεις: 
 Εφόσον πρόκειται να πραγµατοποιηθούν επεµβάσεις ανακαίνισης µε στόχο τη 

βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ενός κτιρίου ή συγκροτήµατος κτιρίων. 
 Σε κάθε περίπτωση που εκδίδεται οικοδοµική άδεια για την καθ’ ύψος ή κατ’ 

επέκταση προσθήκη, που έχει συνολική επιφάνεια άνω των 200 m2 και συνολικό 
όγκο άνω των 600 m2. 

 Εφόσον κτίριο ή κτιριακό συγκρότητα, ή µεµονωµένη οριζόντια ιδιοκτησία 
ανακαινίζεται εξ’ ολοκλήρου προκειµένου να αλλάξει χρήση. 

 Εφόσον κτίριο, κτιριακό συγκρότηµα ή οριζόντια ιδιοκτησία αλλάζει ιδιοκτησία 
 Σε όλα τα υφιστάµενα κτίρια, που έχουν κατασκευασθεί πριν από την ισχύ του 

ΚΟΧΕΕ, µετά την πάροδο έξι (6) χρόνων από την έκδοση αυτού. 
 

1. Για την έκδοση ∆ΕΤΑ, σε όλες τις προαναφερόµενες περιπτώσεις, εκτός των δύο 
τελευταίων της παραγράφου 5 δηλαδή των υφισταµένων, προ του ΚΟΧΕΕ, κτιρίων, 
που δεν χαρακτηρίζονται από επεµβάσεις ή/και αλλαγές χρήσης, απαιτείται τόσο η 
εκπόνηση Ενεργειακής Μελέτης, όσο και µετά τη νέα λειτουργία τους, η διενέργεια 
Ενεργειακής Επιθεώρησης, όπως περιγράφεται στο Άρθρο 21. Εδικά για τις 
τελευταίες δύο περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος Άρθρου, για την 
έκδοση ∆ΕΤΑ απαιτείται µόνο η διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης σύµφωνα µε 
το Άρθρο 21. 

 
 

 Άρθρο 21 
Ενεργειακή Επιθεώρηση 

Πιστοποίηση και Κατάταξη κτιρίων 
 

1. Για τον έλεγχο της εφαρµογής των διατάξεων του ΚΟΧΕΕ και ειδικότερα των 
αποτελεσµάτων της Eνεργειακής Mελέτης, όπως αναγράφονται στο ∆ελτίο 
Ενεργειακής Ταυτότητας (∆ΕΤΑ) κάθε κτιρίου, διενεργούνται Eνεργειακές 
Eπιθεωρήσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 21475/4707/98 (ΦΕΚ 880/Β/19-
8-98) ως τµήµα της διαδικασίας Ενεργειακής Πιστοποίησης κτιρίων.  

 
1. Η Ενεργειακή Επιθεώρηση διενεργείται, έναν τουλάχιστον χρόνο µετά την 

κατασκευή και λειτουργία του κάθε κτιρίου, κατά την οποία ο αρµόδιος Ενεργειακός 
Επιθεωρητής ελέγχει επιτόπου την ενεργειακή επίδοση του κτιρίου  κατά τη 
λειτουργία του. Κατά τη διαδιασία αυτή εκτιµώνται και καταγράφονται οι πραγµατικές 
καταναλώσεις ενέργειας του κτιρίου, οι παραγόντες που τις επηρεάζουν και οι 

ΚΑΠΕ– Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας  Σελίδα 23  



KOXEE – Κανονισµός Ορθολογικής Χρήσης & Εξοικονόµησης Ενέργειας                                     Νοµοτεχνικό Σχέδιο   

δυνατότητες εξοικονόµησης ενέργειας στο κτίριο µε την υπόδειξη προτάσεων για την 
εφαρµογή επεµβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του.  

 
1. Τα αποτελέσµατα της Ενεργειακής Πιστοποίησης, που γίνεται µε τη διενέργεια 

Ενεργειακών Επιθεωρήσεων, αναγράφονται, σύµφωνα µε το Άρθρο 5 της ΚΥΑ 
21475/4707/98, επί του ∆ΕΤΑ και συγκρίνονται µε τα σχετικά αρχικά αναγραφόµενα 
στοιχεία του ∆ΕΤΑ όπως αυτά υπολογίζονται για το νέο κτίριο κατά τη φάση 
σχεδιασµού – Ενεργειακής Μελέτης. Σε υφιστάµενα, προ της εφαρµογής του 
ΚΟΧΕΕ κτίρια, η συµπλήρωση του ∆ΕΤΑ και η κατάταξή τους σε κατηγορίες τους 
γίνεται µε βάση µόνο τα σχετικά αποτελέσµατα Ενεργειακών Επιθεωρήσεων και 
συµπληρώνεται µόνο το σχετικό µέρος του ∆ΕΤΑ σύµφωνα µε το πρότυπο του 
Παραρτήµατος ΧΙΙ. 

 
1. Σύµφωνα µε τα ενεργειακά και περιβαλλοντικά στοιχεία που πιστοποιούνται κατά 

την Ενεργειακή Επιθεώρηση, το κτίριο κατατάσσεται οριστικά στις αντίστοιχες 
κατηγορίες ενεργειακής και περιβαλλοντικής απόδοσης σύµφωνα µε το πρότυπο του 
Παραρτήµατος ΧΙΙ. Το ∆ΕΤΑ σφραγίζεται αρµοδίως από τον Ενεργειακό 
Επιθεωρητή και αποτελεί το ενεργειακό και περιβαλλοντικό πιστοποιητικό του 
κτιρίου. Εφόσον οι κατηγορίες στις οποίες οριστικά κατατάσσεται το κτίριο (µετά την 
ενεργειακή επιθεώρηση) αποκλίνουν αρνητικά από τις αρχικά αναγραφόµενες, µετά 
την Ενεργειακή Μελέτη, ισχύουν οι ποινές που αναφέρονται στην 21475/4707 ΚΥΑ 
(ΦΕΚ 880Β/19-08-98). 

 
1. Με ευθύνη του Ενεργειακού Επιθεωρητή παραδίδονται θεωρηµένα αντίγραφα του 

πιστοποιηµένου ∆ΕΤΑ, ένα (1) προς την αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία 
προκειµένου να συσχετισθεί µε την οικοδοµική άδεια του κτιρίου, ένα (1) προς το 
Κεντρικό Γραφείο Ενεργειακής ∆ιαχείρισης (ΓΕ∆) του ΥΠΕΧΩ∆Ε για την εξασφάλιση 
παρακολούθησης της εφαρµογής της σχετικής ΚΥΑ, ένα (1) προς το ΓΕ∆ του 
αρµόδιου δηµοσίου φορέα (εφόσον η µελέτη αφορά δηµόσιο κτίριο), ένα (1) προς το 
ΥΠΑΝ, ένα (1) προς το ΚΑΠΕ για την παρακολούθηση των δεικτών ενεργειακής 
απόδοσης του κτιριακού αποθέµατος της χώρας και τον ποιοτικό έλεγχο των 
δραστηριοτήτων Ενεργειακών Επιθεωρήσεων  και ένα (1) προς τον ιδιοκτήτη του 
ακινήτου προς πάσα χρήση. 

 
1. Εφόσον, στο µέλλον, γίνουν επεµβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ενός 

κτιρίου, εκδίδεται νέο ∆ΕΤΑ του κτιρίου αυτού, το οποίο, στη φάση λειτουργίας του 
ανακατασκευασµένου κτιρίου, πιστοποιείται από αρµόδιο Ενεργειακό Επιθεωρητή, 
µετά από τη διενέργεια νέας Ενεργειακής Επιθεώρησης και παραδίδεται σε 
θεωρηµένα αντίγραφα, σύµφωνα µε τη παρα. 6 του παρόντος. 

 
1. Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής που διενεργεί την Ενεργειακή Επιθεώρηση επιλέγεται 

από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και το ΓΕ∆ αρµόδιου δηµόσιου φορέα αν πρόκειται 
για έλεγχο δηµόσιου κτιρίου από το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, που 
τηρείται προς τούτο από το Υπουργείο Ανάπτυξης.        
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1. Ο τρόπος και οι ειδικές προϋποθέσεις διενέργειας Ενεργειακών Επιθεωρήσεων 
κτιρίων καθώς και οι προδιαγραφές των ειδικών Εντύπων Ενεργειακών 
Επιθεωρήσεων για τις ανάγκες του ΚΟΧΕΕ, ορίζεται, µε βάση τον ισχύοντα 
Κανονισµό Ενεργειακών Επιθεωρήσεων (Κ.Υ.Α. ∆6/Β/οικ.11038, ΦΕΚ 1526/Β/ 27-7-
99), από ειδικές διατάξεις που θεσπίζονται από το ΥΠΑΝ και ρυθµίζουν και 
εξειδικεύουν το ακριβές περιεχόµενο και τα σχετικά έγγραφα τεκµηρίωσης. 

 
1. Κατά τη διενέργεια της Ενεργειακής Επιθεώρησης, ο ενεργειακός επιθεωρητής 

λαµβάνει υπόψη τις παραδοχές της Ενεργειακής Μελέτης. Επιπλέον, οφείλει να 
παρακολουθεί την πορεία κατασκευής του κτιρίου και να προβαίνει σε αυτοψία σε 
κάθε φάση της κατασκευής αυτής χρησιµοποιώντας ειδικά έντυπα συµµόρφωσης µε 
τις απαιτήσεις των µελετών και τις πληροφορίες του ∆ΕΤΑ, σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στην παράγραφο 8. 

 
1. Φορείς ελέγχου και εποπτείας της διαδικασίας ενεργειακής – περιβαλλοντικής 

πιστοποίησης των κτιρίων είναι οι αρµόδιες Πολεοδοµικές Υπηρεσίες υπό την 
εποπτεία, σε κεντρικό επίπεδο των αρµόδιων Υπηρεσιών του ΥΠΕΧΩ∆Ε και του 
ΥΠΑΝ και σε περιφερειακό των αρµόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας, της 
Νοµαρχίας και των ∆ήµων. 

 
 

Άρθρο 22  
Σύστηµα Βαθµονόµησης Υφιστάµενων Κτιρίων 

 
1. Όλα τα υφιστάµενα κτίρια της χώρας κατατάσσονται µε απόφαση του Υπουργού 

ΠΕΧΩ∆Ε σε προσωρινή κατηγορία ενεργειακής και περιβαλλοντικής επίδοσης, 
λαµβάνοντας υπόψη την ηµεροµηνία ανέγερσης των κτιρίων. 

 
1.  Η οριστική ένταξη κτιρίου σε κατηγορία ενεργειακής και περιβαλλοντικής επίδοσης 

γίνεται µετά από διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων και έκδοσης 
πιστοποιηµένου ∆ΕΤΑ. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται στους ιδιοκτήτες κτιρίων 
µέσω  ειδικών ανακοινώσεων. 

 
1. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν τη διενέργεια νέας 

ενεργειακής επιθεώρησης εφόσον επιθυµούν την αλλαγή κατηγορίας για το κτίριό 
τους.  

 
1. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων υποχρούνται να προχωρήσουν στην έκδοση πιστοποιηµένου 

∆ΕΤΑ µέσα σε διάστηµα έξι (6) χρόνων µετά την εφαρµογή του ΚΟΧΕΕ, σύµφωνα 
µε το άρθρο 20, παράγραφο 5 και ύστερα από σχετική απόφαση του Υπουργού 
ΠΕΧΩ∆Ε, όπου θα προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις και σχετικές διαδικασίες, 
καθώς και οι περιοχές προτεραιότητας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 
 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ∆ΕΤΑ 

 
Άρθρο 23 

Ενεργειακοί υπολογισµοί και ∆ΕΤΑ σε πρότυπο κτίριο κατοικίας 
 

Παρατίθεται παράδειγµα εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος, για πρότυπο 
κτίριο κατοικίας στο Παράρτηµα XVII 
 

Άρθρο 24 
Ενεργειακοί υπολογισµοί και ∆ΕΤΑ σε πρότυπο κτίριο γραφείων 

 
Παρατίθεται παράδειγµα εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος, για πρότυπο 
κτίριο γραφείων στο Παράρτηµα XVII 
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