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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σν θείκελν πνπ αθνινπζεί πεξηέρεη πξνζζήθεο, ηξνπνπνηήζεηο θαη δηεπθξηλήζεηο επί ηεο Σερληθήο 

Οδεγίαο ηνπ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο 20701-4/2010 «ΟΓΖΓΗΔ ΚΑΗ ΔΝΣΤΠΑ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΩΝ ΔΠΗΘΔΩΡΖΔΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ, ΛΔΒΖΣΩΝ & ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΘΔΡΜΑΝΖ θαη 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ». 

Οη πξνζζήθεο θαη δηεπθξηλήζεηο γίλνληαη δεδνκέλεο ηεο έθδνζεο ησλ δηεπθξηληζηηθώλ εγθπθιίσλ 

ηνπ ΤΠ.Δ.Κ.Α. 1603/4-10-2010 θαη 2279/22-12-10, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη εξσηεκάησλ πνπ 

πξνέθπςαλ από ηελ κέρξη ζήκεξα εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνύ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ησλ Κηεξίσλ, 

ηόζν όζνλ αθνξά ηελ δηαδηθαζία ελεξγεηαθώλ επηζεσξήζεσλ θηεξίσλ, όζν θαη ηελ εθπόλεζε - 

ππνβνιή κειεηώλ ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηεξίσλ, αιιά θαη γηα δηεπθόιπλζε/θαζνδήγεζε ησλ 

κεραληθώλ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη εληαία αληηκεηώπηζε ζεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηελ 

ελεξγεηαθή επηζεώξεζε ηκεκάησλ  θηεξίνπ. 

Οη δηεπθξηλήζεηο θαη νη αιιαγέο δίλνληαη αλά ζεκαηηθή ελόηεηα ηεο Σ.Ο.Σ.Δ.Δ 20701-4/2010 θαη ζα 

ελζσκαησζνύλ ζηελ πξώηε αλαζεώξεζε - επαλέθδνζε ηεο Σ.Ο.Σ.Δ.Δ 20701-4/2010. Ηζρύνπλ 

σζηόζν άκεζα από ηελ εκέξα έθδνζεο ηνπ παξόληνο θεηκέλνπ. 

Οη πξνζζήθεο ζην θείκελν ηεο Σ.Ο.Σ.Δ.Δ 20701-4/2010 επηζεκαίλνληαη κε ένηονο και 

ςπογπαμμιζμένο θείκελν, ελώ νη δηαγξαθέο κε δηαθξηηήο δηαγξαθήο θείκελν. 

 

 

 

 

 



 3 

Σηην Ενόηηηα 2.1.1. «Πίνακαρ 1α - Γενικά ηοισεία Κηιπίος», από ηον πίνακα με ηιρ σπήζειρ 

κηιπίων διαγπάθονηαι οι ηπειρ ηελεςηαίερ βαζικέρ σπήζειρ κηιπίων: 

 

Βαζικέρ καηηγοπίερ 

κηηπίυν 
Υπήζειρ κηηπίυν πος πεπιλαμβάνονηαι ζηιρ καηηγοπίερ 

Καηνηθίαο 
Μνλνθαηνηθία, πνιπθαηνηθία (θηήξην κε πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο αλεμάξηεηα 

δηακεξίζκαηα). 

Πξνζσξηλήο δηακνλήο Ξελνδνρείν, μελώλαο, νηθνηξνθείν θαη θνηηώλαο. 

πλάζξνηζεο θνηλνύ  

Υώξνο ζπλεδξίσλ, ρώξνο εθζέζεσλ, κνπζείν, ρώξνο ζπλαπιηώλ, ζέαηξν, 

θηλεκαηνγξάθνο, αίζνπζα δηθαζηεξίσλ, θιεηζηό γπκλαζηήξην, θιεηζηό 

θνιπκβεηήξην, εζηηαηόξην, δαραξνπιαζηείν, θαθελείν,  ηξάπεδα, αίζνπζα 

πνιιαπιώλ ρξήζεσλ. 

Δθπαίδεπζεο 
Νεπηαγσγείν, πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, αίζνπζα δηδαζθαιίαο, θξνληηζηήξην. 

Τγείαο θαη θνηλσληθήο 

πξόλνηαο 

Ννζνθνκείν, θιηληθή, αγξνηηθό ηαηξείν, πγεηνλνκηθόο ζηαζκόο, θέληξν πγείαο, 

ηαηξείν, ςπρηαηξείν, ίδξπκα αηόκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, ίδξπκα ρξνλίσο 

παζρόλησλ, νίθνο επγεξίαο, βξεθνθνκείν, βξεθηθόο ζηαζκόο, παηδηθόο 

ζηαζκόο. 

σθξνληζκνύ Κξαηεηήξην, αλακνξθσηήξην, θπιαθή. 

Δκπνξίνπ 
Καηάζηεκα, εκπνξηθό θέληξν, αγνξάο θαη ππεξαγνξάο, θαξκαθείν, θνπξείν θαη 

θνκκσηήξην, ηλζηηηνύην γπκλαζηηθήο. 

Γξαθείσλ Γξαθείν, βηβιηνζήθε. 

Βηνκεραλίαο θαη βηνηερλίαο 

πλεξγείν ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο απηνθηλήησλ, βαθείν, μπινπξγείν, 

παξαζθεπαζηήξην ηξνθίκσλ, θαζαξηζηήξην, ζηδεξσηήξην, νξγαλσκέλν 

πιπληήξην ελδπκάησλ, απηνηειέο θέληξν κεραλνγξάθεζεο. 

Απνζήθεπζεο Γεληθή απνζήθε, απνζήθε θαηαζηήκαηνο, απνζήθε κνπζείνπ, θ.α. 

ηάζκεπζεο απηνθηλήησλ & 

πξαηήξηα πγξώλ θαπζίκσλ 

ηάζκεπζε απηνθηλήησλ, δηθύθισλ ή ηξηθύθισλ, πξαηήξην πγξώλ θαπζίκσλ, 

πιπληήξην απηνθηλήησλ. 

 

Δπίζηρ, ζηην παπάμεηπο «ηοισεία Δπικοινυνίαρ Τπεςθύνος» πποζηίθεηαι μια επιλογή: 

 

 ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο Τπεπζύλνπ. Καηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ππεπζύλνπ ηνπ θηηξίνπ, κε 
ηνλ νπνίν επηθνηλσλεί ν Δλεξγεηαθόο Δπηζεσξεηήο γηα ηε ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ 
πιεξνθνξηώλ θαη ζηνηρείσλ, όπσο νλνκαηεπώλπκν, ηειέθσλν/fax ή/θαη ειεθηξνληθό 
ηαρπδξνκείν. Καηαγξάθεηαη θαη ε ηδηόηεηα ηνπ ππεπζύλνπ: Ηδηνθηήηεο / Γηαρεηξηζηήο / 
Δλνηθηαζηήο / Σερληθόο ππεύζπλνο / Άιιν. 

  

 

Σηην Ενόηηηα 2.1.2. «Πίνακαρ 1β - Κλιμαηολογικά», η ππώηη παπάγπαθορ διαμοπθώνεηαι 

ωρ εξήρ: 

 

 Κιηκαηηθή Εώλε & Τςόκεηξν. Καηαγξάθεηαη ε θιηκαηηθή δώλε πνπ βξίζθεηαη ην θηίξην 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 6.1 ηνπ Καλνληζκνύ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίσλ – ΚΔΝΑΚ 

(ΚΤΑ Γ6/Β/νηθ. 5825/09-04-2010, ΦΔΚ Β΄ 407) θαη ηελ ΣΟΣΔΔ 2010α & 2010γ. 

Καηαγξάθεηαη επίζεο ην πςόκεηξν πνπ βξίζθεηαη ην θηίξην, επηιέγνληαο ην αληίζηνηρν 

ζύκβνιν ειέγρνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ ην θηίξην βξίζθεηαη ζε πςόκεηξν πάλσ από 500m. 

Δάλ ην θηίξην βξίζθεηαη ζε πεξηνρή κε πςόκεηξν άλσ ησλ 500 κέηξσλ, ηόηε γηα ηνπο 

ππνινγηζκνύο εληάζζεηαη ζηελ επόκελε ςπρξόηεξε θιηκαηηθή δώλε από εθείλε ζηελ 
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νπνία βξίζθεηαη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 6.2 ηνπ ΚΔΝΑΚ. Δηδηθόηεξα, γηα ην ηκήκα ηνπ 

λνκνύ Αξθαδίαο πνπ εληάζζεηαη ζηελ θιηκαηηθή δώλε Γ, ε επηινγή ηνπ πςνκέηξνπ δελ 

είλαη ελεξγή.  
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Σηην ενόηηηα 2.1.11 «Πίνακαρ 8 – Γενικά Υαπακηηπιζηικά Θεπμικών Ευνών», μεηά ηην 

παπάμεηπο «Ανηγμένη θεπμοσυπηηικόηηηα (kJ/m
2 
Κ)» πποζηίθεηαι η παπάμεηπορ:   

 

 Αριθμός κσρίων δωμαηίων (σπνοδωμάηια/ καθιζηικά) ή Αριθμός κλινών. Καηαγράθεηαι ο 

αριθμός κσρίων δωμαηίων (σπνοδωμάηια/ καθιζηικά) για καηοικίες ή ο αριθμός ηων κλινών 

για κηίρια προζωρινής διαμονής, σγείας και κοινωνικής πρόνοιας.  

 Δεν απαιηείηαι καηά ηην ηλεκηρονική καηατώρηζη, αλλά τρηζιμοποιείηαι για ηον καθοριζμό 

ηης Εηήζιας καηανάλωζης ΖΝΧ. ζύμθωνα με ηον Πίνακα 2.5 από ηην ΤΟΤΕΕ 2010α. 

 

 

 

Σηην ενόηηηα 2.1.12.1. «Πίνακαρ 9.1 – Αδιαθανείρ Δπιθάνειερ», γίνονηαι οι εξήρ 

ηποποποιήζειρ 

 

Σηον Πίνακα 9.1α Γομικά ζηοισεία ζε επαθή με ηο εξυηεπικό πεπιβάλλον ηποποποιείηαι η 

ακόλοςθη παπάμεηπορ και διαγπάθεηαι η παπάμεηπορ R_se.   

 

 

 πληειεζηήο ζεξκνπεξαηόηεηαο, U (W/m
2
.K). Καηαγξάθεηαη ν ζπληειεζηήο 

ζεξκνπεξαηόηεηαο ηνπ δνκηθνύ ζηνηρείνπ. Γηα ηα λέα θηίξηα ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηελ 
ΣΟΣΔΔ 2010β. Γηα ηα λέα θηίξηα κεηά ηελ ηζρύ ηνπ ΚΔΝΑΚ, ν κέγηζηνο επηηξεπόκελνο 
ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηόηεηαο ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ γηα ηηο δηαθνξεηηθέο θιηκαηηθέο δώλεο 
πξέπεη λα πιεξεί ηηο απαηηήζεηο ηεο ΣΟΣΔΔ 2010α. Γηα θηίξηα πνπ δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα 
ζηνηρεία ρξεζηκνπνηνύληαη ελαιιαθηηθά νη ηππηθέο θαηαζθεπέο δνκηθώλ ζηνηρείσλ αλά ρξνληθή 
πεξίνδν θαηαζθεπήο, ζύκθσλα κε ηηο ηππηθέο ηηκέο από ηελ ΣΟΣΔΔ 2010α. ην ζπληειεζηή 
ζεξκνπεξαηόηεηαο δελ ιακβάλεηαη ππόςε ε πξνζαύμεζε ιόγσ ζεξκνγεθπξώλ. 

 πληειεζηήο ζεξκηθήο αληίζηαζεο ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο, R_se (m²K/W). Ο ζπληειεζηήο 
ηζνύηαη κε 0,04 m²K/W, ζύκθσλα κε ηελ ΣΟΣΔΔ 2010α. 

  Καηά ηελ ειεθηξνληθή θαηαρώξεζε εκθαλίδεηαη ε πξνεπηιεγκέλε ηηκή 0,04 m²K/W. 

 

 

 

Σηον Πίνακα 9.1β Γομικά ζηοισεία ζε επαθή με ηο έδαθορ ηποποποιείηαι η ακόλοςθη 

παπάμεηπορ 

 

 πληειεζηήο ζεξκνπεξαηόηεηαο, U (W/m
2
.K). Καηαγξάθεηαη ν νλνκαζηηθόο ζπληειεζηήο 

ζεξκνπεξαηόηεηαο ηνπ δνκηθνύ ζηνηρείνπ. Γηα ηα λέα θηίξηα ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηελ 

ΣΟΣΔΔ 2010β. Γηα ηα λέα θηίξηα κεηά ηελ ηζρύ ηνπ ΚΔΝΑΚ, ν κέγηζηνο επηηξεπόκελνο 

ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηόηεηαο ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ γηα ηηο δηαθνξεηηθέο θιηκαηηθέο 

δώλεο πξέπεη λα πιεξεί ηηο απαηηήζεηο ηεο ΣΟΣΔΔ 2010α. Γηα θηίξηα πνπ δελ ππάξρνπλ 

δηαζέζηκα ζηνηρεία ρξεζηκνπνηνύληαη ελαιιαθηηθά νη ηππηθέο θαηαζθεπέο δνκηθώλ 

ζηνηρείσλ αλά ρξνληθή πεξίνδν θαηαζθεπήο, ζύκθσλα κε ηηο ηππηθέο ηηκέο από ηελ 

ΣΟΣΔΔ 2010α. 

 

Σηην ενόηηηα 2.1.13.1. «Πίνακαρ 10.1 Άμεζος Ζλιακού Κέπδοςρ», διαγπάθεηαι η παπάμεηπορ 

R_se.  :  
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 πληειεζηήο ζεξκηθήο αληίζηαζεο ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο, R_se (m²K/W). Ο ζπληειεζηήο 
ηζνύηαη κε 0,04 m²K/W, ζύκθσλα κε ηελ ΣΟΣΔΔ 2010α. 

  Καηά ηελ ειεθηξνληθή θαηαρώξεζε εκθαλίδεηαη ε πξνεπηιεγκέλε ηηκή 0,04 m²K/W. 

 

 

 

ηην ενόηηηα 2.1.14.1. «Πίνακαρ 12.1 – Μονάδερ Παπαγυγήρ», ζηην ςπο-ενόηηηα «Μονάδερ 

Φύξηρ»  η παπάμεηπορ ηποποποιείηαι υρ εξήρ:  

 

 Βαζκόο θάιπςεο θνξηίσλ. Καηαγξάθεηαη ν κέζνο κεληαίνο βαζκόο θάιπςεο (από 0 κέρξη 1) 
ηεο απαηηνύκελεο ςπθηηθήο ελέξγεηαο γηα ηελ ςύμε ηεο δώλεο από ηελ ζπγθεθξηκέλε κνλάδα 
παξαγσγήο ςπθηηθήο ελέξγεηαο, θαηά ηελ πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηεο ζεξκηθήο δώλεο. 

Σν άζξνηζκα όισλ ησλ βαζκώλ θάιπςεο, από όιεο ηηο κνλάδεο παξαγσγήο ςπθηηθήο 

ελέξγεηαο, γηα ηελ ππό κειέηε ζεξκηθή δώλε, πξέπεη λα ηζνύηαη κε κνλάδα (1) ζε κεληαία 

βάζε. Δηδηθά γηα ηα κηίπια καηοικιών, ην άζξνηζκα όισλ ησλ βαζκώλ θάιπςεο, από όιεο 

ηηο κνλάδεο παξαγσγήο ςπθηηθήο ελέξγεηαο, γηα ηελ ππό επηζεώξεζε ζεξκηθή δώλε, κπνξεί 

λα θπκαίλεηαη μεηαξύ 0.5 και 1 ζε κεληαία βάζε, ζύκθσλα κε ηελ ΣΟΣΔΔ 2010α. 

 

 

ηην ενόηηηα 2.1.14.3. «Πίνακαρ 12.3 – Κενηπικέρ Κλιμαηιζηικέρ Μονάδερ (ΚΚΜ)» 

διαγπάθεηαι η παπάμεηπορ «Θεπμοκπαζία αέπα πποζαγυγήρ» 

 

 

 Θεξκνθξαζία αέξα πξνζαγσγήο (
o
C). Καηαγξάθεηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ πξνζαγόκελνπ αέξα 

ζηελ θιηκαηηδόκελε δώλε από ηελ ΚΚΜ, θαηά ηελ ρεηκεξηλή θαη ζεξηλή πεξίνδν. 

 

 

ηην ενόηηηα 2.1.14.4. «Πίνακαρ 12.4 – ςζηήμαηα Μησανικού Αεπιζμού  /  Δξαεπιζμού», 

διαγπάθεηαι η παπάμεηπορ «Απαγυγή εζυηεπικού αέπα» και πποζηίθεηαι η παπάμεηπορ 

«Ανακςκλοθοπία αέπα»  

 

 

 Απαγσγή εζσηεξηθνύ αέξα (m
3
/h). Καηαγξάθεηαη ν ξπζκόο απαγσγήο ηνπ εζσηεξηθνύ αέξα 

(εμαεξηζκόο). 

 Αλαθπθινθνξία αέξα. Καηαγξάθεηαη ην πνζνζηό αλαθπθινθνξίαο ηνπ πξνζαγόκελνπ αέξα 
ζηελ ζεξκηθή δώλε, γηα ηελ ρεηκεξηλή θαη ηελ ζεξηλή πεξίνδν.  

 

 

ηην ενόηηηα 2.1.14.5. «Πίνακαρ 12.5 – Βοηθηηικέρ Μονάδερ και Γιανομή Θεπμικήρ & 

Φςκηικήρ Δνέπγειαρ», διαγπάθεηαι η παπάμεηπορ «Θεπμοκπαζία θεπμού μέζος» και 

ηποποποιείηαι η παπάμεηπορ «Ηζσύρ ζςζηήμαηορ» 

 

 Θεξκνθξαζία ζεξκνύ κέζνπ (
o
C). Καηαγξάθεηαη ε ζεξκνθξαζία ζρεδηαζκνύ πξνζαγσγήο θαη 

επηζηξνθήο ηνπ ζεξκνύ κέζνπ ηνπ δηθηύνπ δηαλνκήο. 

 Ηζρύο ζπζηήκαηνο (kW). Καηαγξάθεηαη ε ζπλνιηθή ζεξκηθή / ςπθηηθή ηζρύο πνπ κεηαθέξεη ην 
δίθηπν δηαλνκήο εγθαηεζηεκέλε ηζρύ ηεο κνλάδαο παξαγσγήο ζηελ νπνία ζπλδέεηαη ην δίθηπν 
δηαλνκήο. 
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ηην ενόηηηα 2.1.5. «Πίνακαρ 13 – ςζηήμαηα Παπαγυγήρ & Γιανομήρ ΕΝΥ», πποζηίθενηαι 

ηπειρ παπάμεηποι ζσεηικά με ηα βοηθηηικά ζςζηήμαηα τύξηρ. 

 

 Σύπνο βνεζεηηθώλ κνλάδσλ. Καηαγξάθεηαη ν ηύπνο ησλ βνεζεηηθώλ κνλάδσλ δηαλνκήο ή 
αλαθπθινθνξίαο: Αληιία, Κπθινθνξεηήο, Αλεκηζηήξαο, Βνεζεηηθή κνλάδα άιινπ ηύπνπ. 

 Αξηζκόο. Καηαγξάθεηαη ν αξηζκόο ησλ κνλάδσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηύπνπ. 

 Ηζρύο (kW). Καηαγξάθεηαη ε νλνκαζηηθή ηζρύο ησλ κνλάδσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηύπνπ. 

Αλ ην ίδην ζύζηεκα (π.ρ. θπθινθνξεηήο), θαιύπηεη πεξηζζόηεξεο από κία δώλεο, ηόηε γίλεηαη 

επηκεξηζκόο ηεο ηζρύνο ηνπ ζπζηήκαηνο, αλάινγα ην επηκέξνπο πνζνζηό ηνπ θνξηίνπ πνπ 

παξέρεη ζε θάζε δώλε. 

 

 

Σηην ενόηηηα 2.1.18. «Πίνακαρ 16 – Μη Θεπμαινόμενοι Υώποι ή/και Ζλιακοί Υώποι», 

ηποποποιείηαι η  παπάγπαθορ ωρ εξήρ:  

 

ύκθσλα κε ηελ ΣΟΣΔΔ 2010α: 

 

 Γελ έρνπλ ζύζηεκα ζέξκαλζεο, ςύμεο θαη θιηκαηηζκνύ, δειαδή είλαη ελεξγεηαθά αδξαλείο 

ρώξνη. 

 Γελ ιακβάλνληαη ππόςε ηα εζσηεξηθά ζεξκηθά θέξδε, θαη ν θσηηζκόο.  

 Γελ ζπκπεξηιακβάλνληαη κε ζεξκαηλόκελνη ρώξνη θύξηαο ρξήζεο (π.ρ. ρώξνη ζηάζκεπζεο, 

απνζήθεο, θ.α.), γηα ηνπο νπνίνπο πξνβιέπεηαη ε ππαγσγή ηνπο ζην θηίξην σο ζεξκηθώλ 

δσλώλ κε ηελ αληίζηνηρε ρξήζε. 

 

 

Σηην ενόηηηα 2.1.18.1. «Πίνακαρ 16.1 – Γενικά Υαπακηηπιζηικά Μη Θεπμαινόμενος Υώπος», 

ηποποποιείηαι η  παπάμεηπορ «Φςζικόρ αεπιζμόρ»: 

 

 Φπζηθόο αεξηζκόο (m
3
/h). Καηαγξάθεηαη ν ζπλνιηθόο αεξηζκόο ηνπ ρώξνπ, κέζσ δηείζδπζεο 

θαη θπζηθνύ αεξηζκνύ ησλ θνπθσκάησλ, ζύκθσλα κε ηελ ΣΟΣΔΔ 2010α. 

 


