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Θέµα: 1η Τροποποίηση Οδηγού Εφαρµογής του Προγράµµατος 

«Πράσινα ∆ώµατα σε ∆ηµόσια Κτήρια» 
 

Σχετικά: Η µε αριθµ. πρωτ. 80/18.11.2011 Πρόσκληση Υποβολής 
Προτάσεων (Κωδ. Πρόσκλησης ΚΑΠΕ-102) 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-

2013» 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές 

Μεταφορές – Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής – Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας» 

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 

 

Κατηγορία Πράξεων 
«ΠΡΑΣΙΝΑ ∆ΩΜΑΤΑ ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ» 

 

Ο Πρόεδρος του  ΕΦ∆-ΚΑΠΕ Καθηγητής Ματθαίος Σανταµούρης, ενεργώντας ως 

νόµιµος εκπρόσωπος  αυτού,  

 

ΑΔΑ: ΒΟΖΛ469ΗΚΜ-ΚΑΦ
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Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του Π∆ 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005), 

2. Τις διατάξεις του Π.∆. Ίδρυσης του ΚΑΠΕ 375/87, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει µε το 
άρθρο 30 Ν.3734/2009, 

3. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την 
προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 
3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010), 

4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση µε αριθ. Οικ.121308 (ΦΕΚ 1499/Β/30.07.2008) µε την 
οποία συστάθηκε /αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» και µετονοµάστηκε σε Ε.Υ.∆. Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ», 

5. Την µε αριθµ. Πρωτ. Οικ. 166825/21.03.2011 (ΦΕΚ 361/Β/08.03.2011)  απόφαση του 
Υπουργού ΠΕΚΑ και η µε αριθµ. Πρωτ. Οικ. 168987/08.06.2011 1η τροποποίησή της  µε την 
οποία εκχωρούνται στο Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), 
αρµοδιότητες Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη», 

6. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε (2007) 5442/5.11.2007 που αφορά την 
έγκριση του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», 

7. Τη µε αρ. πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749 /27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης, 
όπως τροποποιήθηκε µε τη µε αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.09 Υπουργική Απόφαση 
Συστήµατος ∆ιαχείρισης, 

8. Την µε αρ. πρωτ. 127573/10.8.2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης της Στρατηγικής 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», 

9. Το µε αριθµ. πρωτ. 173201/07.11.2011 έγγραφο της ΕΥ∆ ΕΠΠΕΡΑΑ µε το οποίο ενηµερώνει για 
τη συµφωνία της για τα κριτήρια αξιολόγησης προτεινόµενων πράξεων στο πρόγραµµα «Πράσινα 
∆ώµατα σε ∆ηµόσια Κτήρια». 

10. Την απόφαση που ελήφθη κατά την υπ’ αριθµ. 273η Συνεδρίαση της 28ης.03.2011 του 
∆.Σ.(Θέµα:2, Ηµερήσιας ∆ιάταξης) του ΚΑΠΕ, 

11. Το µε Α.Π. 38590/ΟΠΣ 1140/07-09-2011 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί «Υποχρεωτικής υποβολής των εντύπων ΟΠΣ του ΕΣΠΑ 
από τους δικαιούχους µέσω του συστήµατος Ηλεκτρονικής υποβολής και Υποχρεωτική έκδοση 
των εντύπων από τους Φορείς ∆ιαχείρισης µέσω του ΟΠΣ», 

12. Τη συνεργασία µε την Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού Περιβαλλοντικών ∆ράσεων (ΕΥΣΠΕ∆), πριν 
την έκδοση της πρόσκλησης, 

13. Την µε αριθµ. Πρωτ. Οικ. 173431 (ΦΕΚ 2683/Β/10.11.2011)  απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ µε 
την οποία εκχωρούνται στο Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), 
αρµοδιότητες Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», 

14. Την µε αρ. πρωτ. 80/18.11.2011 Ανοιχτή Πρόσκληση µε κωδικό 102 που αφορά στην υποβολή 
προτάσεων πράξεων, προκειµένου να ενταχθούν και να χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα 
Προτεραιότητας 1 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-
2013» και στην κατηγορία πράξεων «Πράσινα ∆ώµατα σε ∆ηµόσια Κτήρια», 

15. Την υπ΄αριθµ.911/09.01.2012 Υ. Α. ΥΠΕΚΑ "Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία κατασκευής 
φυτεµένων επιφανειών σε δώµατα, στέγες και υπαίθριους χώρους κτηρίων» (ΦΕΚ 
14/11.01.2012, Τεύχος Β), 

16. Την υπ. αριθµ. 09/20.01.2012 Απόφαση του ΕΦ∆ ΚΑΠΕ "ΕΠΠΕΡΑΑ" τροποποίησης της Ανοικτής 
Πρόσκλησης µε κωδικό ΚΑΠΕ-102 για υποβολή προτάσεων στο πρόγραµµα «Πράσινα ∆ώµατα σε 
∆ηµόσια Κτήρια» στο  Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».  

ΑΔΑ: ΒΟΖΛ469ΗΚΜ-ΚΑΦ
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Την τροποποίηση του Οδηγού Εφαρµογής του Προγράµµατος «Πράσινα ∆ώµατα σε ∆ηµόσια Κτήρια» ο 

οποίος δηµοσιεύτηκε µε την Ανοικτή Πρόσκληση 80/18.11.2011 µε κωδ. ΚΑΠΕ-102 ως προς τα ακόλουθα 

σηµεία: 

 

Κεφάλαιο 2, σελ 13 του Οδηγού Εφαρµογής, Τέταρτο Στοιχείο. 

Αντικαθίσταται «Η υπ. αριθµ. Ε(2007) 5442/5.11.2007 απόφαση έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», µε : 

«H Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό E ( 2011) 6975/4-10/2011 µε την οποία τροποποιήθηκε η 

απόφαση Ε(2007) 5442/05.11.2007 που αφορά την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

«Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» (ΕΠΠΕΡΑΑ)» 

 

Κεφάλαιο 2, σελ 13 του Οδηγού Εφαρµογής, Ένατο Στοιχείο. 

Αντικαθίσταται «Η µε αριθµ. Πρωτ. Οικ. 166825/21.03.2011 απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ και η µε αριθµ. Πρωτ. 

Οικ. 168987/08.06.2011 1η τροποποίησή της ορισµού του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης 

Ενέργειας (ΚΑΠΕ), µε βάση το 4 άρθρο παρ. 1 του    Ν. 3614/2007, ως Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»», µε : 

«Η µε αριθ. οικ. 173431 (ΦΕΚ 2683/10.11.2011) απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ για την Εκχώρηση 

αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη» στο Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ).» 

 

Κεφάλαιο 2, σελ 14 του Οδηγού Εφαρµογής, ∆έκατη Τρίτη (13) Παράγραφος. 

Προστίθεται η εξής παράγραφος: 

Στην υπ. αριθµ. 911/09.01.2012 (ΦΕΚ 14/11.01.2012, Τεύχος Β’) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία 

κατασκευής φυτεµένων επιφανειών σε δώµατα, στέγες και υπαίθριους χώρους κτηρίων.» 

 

Κεφάλαιο 3.2.1, σελ 21 του Οδηγού Εφαρµογής, Τελευταία Γραµµή. 

Προστίθεται: 

«και ο Πρόεδρος του ΕΦ∆ ΚΑΠΕ εισηγείται στον Ειδικό Γραµµατέα που προΐσταται της ΕΥ∆ ΕΠΠΕΡΑΑ την 

έκδοση αποφάσεων ένταξης και απόρριψης προτάσεων.» 

ΑΔΑ: ΒΟΖΛ469ΗΚΜ-ΚΑΦ
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Κεφάλαιο 4.2.2.1, σελ 23 του Οδηγού Εφαρµογής, Πρώτη Παράγραφος. 

Αντικαθίσταται «Το προτεινόµενο έργο/πράξη θα πρέπει να αφορά σε κτήρια που να ανήκουν στις κατηγορίες 

∆υνητικών ∆ικαιούχων όπως αυτές αναφέρονται στην Παράγραφο 4.2.1 και που διαθέτουν Οικοδοµική Άδεια» µε : 

«Το προτεινόµενο έργο/πράξη θα πρέπει να αφορά σε κτήρια που να ανήκουν σε ∆υνητικούς 

∆ικαιούχους των κατηγοριών που αναφέρονται στην Παράγραφο 4.2.1 και που διαθέτουν Οικοδοµική 

Άδεια ή αντίστοιχης ισχύος νοµιµοποιητικό έγγραφο» 

 

Κεφάλαιο 4.2.2.2, σελ 27 του Οδηγού Εφαρµογής, Περιεχόµενα Φακέλου Στοιχείων Πράσινων ∆ωµάτων, Ενδέκατο 

στοιχείο  

Αντικαθίσταται: «Στατική µελέτη. Σε περίπτωση εγκατάστασης πράσινου δώµατος εντατικού τύπου απαιτείται και 

βεβαίωση στατικής επάρκειας (Κωδ. Σ.11) µε: 

«Στατική µελέτη ή Βεβαίωση στατικής επάρκειας ,(Κωδ. Σ.11)» 

 

Κεφάλαιο 4.2.2.2, σελ 29 του Οδηγού Εφαρµογής, Περιεχόµενα Φακέλου Στοιχείων Πράσινων ∆ωµάτων, ∆έκατο 

τέταρτο (14) στοιχείο (Έκθεση Τεκµηρίωσης του ενεργειακού προβλήµατος και της επίδρασης του πράσινου δώµατος 

στην εξοικονόµηση ενέργειας στο κτήριο), Πρώτη περίπτωση 

Αντικαθίσταται: «Υπολογισµός των ετήσιων φορτίων θέρµανσης του υπό µελέτη κτηρίου ανά m2 θερµαινόµενης 

επιφάνειας στο σύνολο του κτιρίου και ανά όροφο.                     Ο υπολογισµός θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί 

αφενός για την υπάρχουσα κατάσταση (πριν την παρέµβαση) και αφετέρου για την κατάσταση µετά την παρέµβαση, 

µε τα ίδια κλιµατικά στοιχεία και το ίδιο λογισµικό και από τη σύγκριση των αντίστοιχων αποτελεσµάτων να 

επιτυγχάνεται η µέγιστη δυνατή µείωση της ενεργειακής ζήτησης για θέρµανση (Κωδ. Ε.Μ.1).» µε: 

«Υπολογισµός των ετήσιων φορτίων θέρµανσης του υπό µελέτη κτηρίου ανά m2 θερµαινόµενης 

επιφάνειας. Ο υπολογισµός θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί αφενός για την υπάρχουσα κατάσταση (πριν 

την παρέµβαση) και αφετέρου για την κατάσταση µετά την παρέµβαση, µε τα ίδια κλιµατικά στοιχεία και 

από τη σύγκριση των αντίστοιχων αποτελεσµάτων να επιτυγχάνεται η µέγιστη δυνατή µείωση της 

ενεργειακής ζήτησης για θέρµανση (Κωδ. Ε.Μ.1).» 

ΑΔΑ: ΒΟΖΛ469ΗΚΜ-ΚΑΦ
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Κεφάλαιο 4.2.2.2, σελ 29 του Οδηγού Εφαρµογής, Περιεχόµενα Φακέλου Στοιχείων Πράσινων ∆ωµάτων, ∆έκατο 

τέταρτο (14) στοιχείο (Έκθεση Τεκµηρίωσης του ενεργειακού προβλήµατος και της επίδρασης του πράσινου δώµατος 

στην εξοικονόµηση ενέργειας στο κτήριο), ∆εύτερη περίπτωση 

Αντικαθίσταται: «Υπολογισµός των ετήσιων φορτίων ψύξης του υπό µελέτη κτηρίου ανά m2 κλιµατιζόµενης 

επιφάνειας στο σύνολο του κτιρίου και ανά όροφο. Ο υπολογισµός θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί αφενός για 

την υπάρχουσα κατάσταση (πριν την παρέµβαση) και αφετέρου για την κατάσταση µετά την παρέµβαση, µε τα ίδια 

κλιµατικά στοιχεία και το ίδιο λογισµικό και από τη σύγκριση των αντίστοιχων αποτελεσµάτων να επιτυγχάνεται η 

µέγιστη δυνατή µείωση της ενεργειακής ζήτησης για ψύξη (Κωδ. Ε.Μ.2).» µε: 

«Υπολογισµός των ετήσιων φορτίων ψύξης του υπό µελέτη κτηρίου ανά m2 κλιµατιζόµενης επιφάνειας. 

Ο υπολογισµός θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί αφενός για την υπάρχουσα κατάσταση (πριν την 

παρέµβαση) και αφετέρου για την κατάσταση µετά την παρέµβαση, µε τα ίδια κλιµατικά στοιχεία και από 

τη σύγκριση των αντίστοιχων αποτελεσµάτων να επιτυγχάνεται η µέγιστη δυνατή µείωση της 

ενεργειακής ζήτησης για ψύξη (Κωδ. Ε.Μ.2)» 

 

Κεφάλαιο 4.2.2.2, σελ 30 του Οδηγού Εφαρµογής, Περιεχόµενα Φακέλου Στοιχείων Πράσινων ∆ωµάτων, ∆έκατο 

τέταρτο (14) στοιχείο (Έκθεση Τεκµηρίωσης του ενεργειακού προβλήµατος και της επίδρασης του πράσινου δώµατος 

στην εξοικονόµηση ενέργειας στο κτήριο), Τρίτη περίπτωση 

Αντικαθίσταται: «Υπολογισµός της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας για θέρµανση και ψύξη, του ορόφου που 

βρίσκεται κάτω από το πράσινο δώµα, πριν και µετά την παρέµβαση. Από τις προσοµοιώσεις θα πρέπει να προκύπτει 

άθροισµα της κατανάλωσης ενέργειας για θέρµανση και ψύξη του ορόφου που βρίσκεται σε επαφή µε το πράσινο 

δώµα µειωµένη κατά τουλάχιστον 5%, σε σχέση µε τα αθροίσµατα των καταναλώσεων για θέρµανση και ψύξη που 

έχει ο συγκεκριµένος όροφος στην υπάρχουσα κατάσταση ετησίως (Κωδ. Ε.Μ.3).» µε 

«Υπολογισµός της κατανάλωσης ενέργειας για θέρµανση και ψύξη, του ορόφου που βρίσκεται σε επαφή 

µε το πράσινο δώµα, πριν και µετά την παρέµβαση για ένα έτος. Από τις προσοµοιώσεις θα πρέπει να 

προκύπτει άθροισµα της κατανάλωσης ενέργειας για θέρµανση και ψύξη του ορόφου που βρίσκεται σε 

επαφή µε το πράσινο δώµα µειωµένη κατά τουλάχιστον 5%, σε σχέση µε τα αθροίσµατα των 

καταναλώσεων για θέρµανση και ψύξη που έχει ο συγκεκριµένος όροφος στην υπάρχουσα κατάσταση 

ετησίως (Κωδ. Ε.Μ.3).» 
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Κεφάλαιο 4.2.2.2, σελ 30 του Οδηγού Εφαρµογής, Περιεχόµενα Φακέλου Στοιχείων Πράσινων ∆ωµάτων, ∆έκατο 

τέταρτο (14) στοιχείο (Έκθεση Τεκµηρίωσης του ενεργειακού προβλήµατος και της επίδρασης του πράσινου δώµατος 

στην εξοικονόµηση ενέργειας στο κτήριο), Τρίτη περίπτωση, Παράγραφος σχετικά µε το λογισµικό 

Αντικαθίσταται: «Οι υπολογισµοί θα πρέπει να πραγµατοποιούνται µε τη χρήση δυναµικού υπολογιστικού 

εργαλείου εγνωσµένης ακρίβειας και αποδεκτό από την επιστηµονική κοινότητα. Μια πλήρης λίστα των γενικά 

αποδεκτών υπολογιστικών εργαλείων αναφέρονται στην ιστοσελίδα του US Department of Energy, 

(http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/subjects.cfm/pagename=subjects/pagename_menu=whol

ebuilding _analysis / pagename_ submenu = energy_   simulatiοn). Η χρήση άλλων δυναµικών προσοµοιωτικών 

εργαλείων πέρα των ανωτέρω είναι δυνατή υπό την προϋπόθεση ότι θα δοθεί πλήρης τεκµηρίωση αναφορικά µε την 

ακρίβεια του προγράµµατος και τη δυνατότητά του να προσοµοιώνει πράσινα δώµατα», µε 

«Οι υπολογισµοί  θα πρέπει να πραγµατοποιούνται µε τη χρήση δυναµικού υπολογιστικού εργαλείου 

εγνωσµένης ακρίβειας και αποδεκτό από την επιστηµονική κοινότητα. 

∆ιευκρινίζεται ότι µε ευθύνη του µελετητή επιλέγεται το σωστό υπολογιστικό εργαλείο προσοµοίωσης το 

οποίο πρέπει να είναι δυναµικό και έχει τη δυνατότητα προσοµοίωσης πράσινων δωµάτων το οποίο 

µπορεί να βρίσκεται στη λίστα του US DepartmentofEnergy ή όχι.  

http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/subjects.cfm/pagename=subjects/pagename

_menu=whole_building_analysis/pagename_submenu=energy_simulation). 

Στη δεύτερη περίπτωση, η χρήση άλλων δυναµικών προσοµοιωτικών εργαλείων πέρα των ανωτέρω είναι 

δυνατή υπό την προϋπόθεση ότι θα δοθεί πλήρης τεκµηρίωση αναφορικά µε την ακρίβεια του 

προγράµµατος και τη δυνατότητά του να προσοµοιώνει πράσινα δώµατα. Να σηµειωθεί ότι ένα µοντέλο 

προσοµοίωσης χαρακτηρίζεται ως δυναµικό όταν λαµβάνει υπόψη τη χρονική εξέλιξη των µεγεθών που 

υπολογίζει. 

Τα κτήρια θα πρέπει να προσοµοιωθούν µε βάση τα δοµικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά που 

παρουσιάζουν κατά την περίοδο της υποβολής.» 

 

Κεφάλαιο 4.2.2.2, σελ 31 του Οδηγού Εφαρµογής, Τρίτη παράγραφος από το τέλος. 

Προστίθεται: 

«Τέλος, θα πρέπει να υποβάλλονται σε ηλεκτρονική µορφή και τα αρχεία προσοµοιώσεων, δεδοµένων 

εισόδου και εξόδου.» 

 

Κεφάλαιο 4.3.1, σελ 33 του Οδηγού Εφαρµογής, Πίνακας 3, α/α ∆ράσεις διάδοσης και ενηµέρωσης, Μέγιστο 

επιλέξιµο ποσοστό στον προϋπολογισµό του έργου ή όριο δαπάνης (€). 

Αντικαθίσταται: «0 - 2%, µε µέγιστο χρηµατικό κόστος ανά πρόταση €50.000» µε: 

«έως 2%, µε µέγιστο χρηµατικό κόστος ανά πρόταση €50.000» 
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Κεφάλαιο 4.3.1, σελ 33 του Οδηγού Εφαρµογής, Πίνακας 3, α/α Σύµβουλοι, Μέγιστο επιλέξιµο ποσοστό στον 

προϋπολογισµό του έργου ή όριο δαπάνης (€). 

Αντικαθίσταται:«0 - 5%, µε µέγιστο χρηµατικό κόστος ανά πρόταση €100.000» µε: 

«0 - 5%, µε ελάχιστο χρηµατικό κόστος ανά πρόταση €4.000 και µέγιστο χρηµατικό κόστος ανά πρόταση 

€50.000» 

 

Κεφάλαιο 4.3.1, σελ 34 του Οδηγού Εφαρµογής, ∆ράσεις ∆ιάδοσης Ενηµέρωσης, τελευταία παράγραφος. 

Αντικαθίσταται: «Το 20% των δαπανών των ∆ράσεων ∆ιάδοσης/Ενηµέρωσης, εφόσον υπάρχουν τέτοιες, θα πρέπει 

υποχρεωτικά να αφορά στην παραγωγή υλικού για ΑµΕΑ (εκτυπώσεις Braille και DVDs)» µε: 

«Το 20% των δαπανών των ∆ράσεων ∆ιάδοσης/Ενηµέρωσης, θα πρέπει υποχρεωτικά να αφορά στην 

παραγωγή υλικού για ΑµΕΑ (εκτυπώσεις Braille και DVDs)» 

 

Κεφάλαιο 4.5.1, σελ 52 του Οδηγού Εφαρµογής, µετά το τέταρτο στοιχείο.  

Προστίθεται: 

«5. Η υπογραφή του συµφώνου αποδοχής όρων. Στο Σύµφωνο Αποδοχής Όρων θα προβλέπεται  η 

υποβολή από τον ∆ικαιούχο  στον ΕΦ∆ – ΚΑΠΕ του αποδεικτικού κατάθεσης έγγραφης γνωστοποίησης 

εργασιών στην οικεία υπηρεσία ∆όµησης όπως προβλέπεται από το ΦΕΚ 14/11.01.2012, Τεύχος Β’. 

6. Προγραµµατική σύµβαση του ∆ικαιούχου µε την αρχή από την οποία εποπτεύεται ή συναφή 

δηµόσια υπηρεσία ή Ο.Τ.Α α΄ και β΄ βαθµού ή ανώνυµη εταιρεία του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή 

αναπτυξιακή ανώνυµη εταιρεία των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία διαθέτει διαχειριστική 

επάρκεια τύπου Α.» 
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Κεφάλαιο 5.4, σελ 60 του Οδηγού Εφαρµογής, Τελευταία Παράγραφος. 

Αντικαθίσταται: «Οι απαιτούµενοι υπολογισµοί και οι µετρήσεις θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν από εξειδικευµένο 

στο αντικείµενο εργαστήριο, που διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισµό και εµπειρία.» µε 

«Οι µετρήσεις και οι υπολογισµοί στο τέλος γίνονται ώστε να επαληθευτεί η ποιότητα της κατασκευής και 

η ακρίβεια των αρχικών υπολογισµών. Οι υπολογισµοί θα συνδυαστούν µε µετρήσεις του εσωτερικού 

κλίµατος και άλλες φυσικές παραµέτρους στο τµήµα του κτηρίου που είναι σε επαφή µε το πράσινο δώµα 

για περίοδο τουλάχιστον 10 ηµερών. Αρχικά θα πραγµατοποιηθούν υπολογισµοί για τις 10 ηµέρες των 

µετρήσεων.  Οι υπολογισµοί της θερµικής κατάστασης στο κτήριο για την συγκεκριµένη περίοδο των 

µετρήσεων στην τελική κατάσταση θα πρέπει να είναι σε πολύ καλή συµφωνία µε τις µετρήσεις 

δεδοµένου ότι θα χρησιµοποιηθούν οι ίδιες κλιµατικές και οριακές συνθήκες. Αυτό θα οδηγήσει σε ένα 

βελτιστοποιηµένο θεωρητικό µοντέλο που θα περιγράφει την αρχική κατάσταση. Στην συνεχεία το 

βελτιστοποιηµένο θεωρητικό µοντέλο που χρησιµοποιήθηκε για την σύγκριση µε τις µετρήσεις θα 

χρησιµοποιηθεί ώστε να υπολογιστεί η τελική εξοικονόµηση ενεργείας χρησιµοποιώντας τα ίδια 

κλιµατικά στοιχεία µε την αρχική προσοµοίωση. Τα αποτελέσµατα της αρχικής και τελικής προσοµοίωσης 

θα συγκριθούν. Τυχόν αποκλίσεις θα πρέπει να δικαιολογηθούν. 

Οι µετρήσεις οι οποίες θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν είναι οι εξής: 

• Εσωτερική θερµοκρασία σε ωριαία βάση για κάθε ζώνη που βρίσκεται σε επαφή µε το πράσινο 

δώµα 

• Θερµοκρασία επιφάνειας κάθε τµήµατος σε επαφή µε το πράσινο δώµα κάθε παράµετρος του 

εσωτερικού χώρου που απαιτείται για την κατάστρωση 

• του θερµικού ισοζυγίου του χώρου, (π.χ. εσωτερικά κέρδη, infiltration,κλπ) 

• µετρήσεις µικροκλίµατος, εκτός αν υπάρχει κοντινός σταθµός 

• ∆εν χρειάζεται να καταγράφουν καταναλώσεις άλλα να υπολογιστούν όπως αναφέρεται 

παραπάνω.» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ (Π2), σελ 64 του Οδηγού Εφαρµογή 

Αντικαθίσταται:  ο Πίνακας Π2 µε 

1.Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ-ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ∆ΕΝ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΕΓΚΡΙΣΗΣ/Α∆ΕΙΑΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.1. Σύµφωνη γνώµη εποπτεύοντα φορέα για ειδικής χρήσεως κτήρια (νοσοκοµεία, σχολεία, 
τουριστικά καταλύµατα, βιοµηχανικά κτήρια)     

1.2. Έγκριση ΕΠΑΕ όπου απαιτείται και όπου κρίνεται αναγκαίο από την αρµόδια αρχή 
    

1.3. Σύµφωνη γνώµη του φορέα προστασίας του δηµόσιου κτηρίου για τα διατηρητέα κτήρια ή 
τα κτήρια που βρίσκονται σε χαρακτηρισµένους παραδοσιακούς οικισµούς και ιστορικά τµήµατα 
πόλεων 

    

1.4. Για τα κτήρια της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4030/2011 απαιτείται σύµφωνη γνώµη του 
αρµόδιου συµβουλίου αρχιτεκτονικής (ΣΑ)     

Όποια άλλη άδεια/έγκριση απαιτείται από αρµόδιο φορέα 
    

2. Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
∆ΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ/Α∆ΕΙΑΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

2.1. Αποµάκρυνση υφισταµένων δραστηριοτήτων 
    

2.2. Όποια άλλο σχετικό στοιχείο απαιτείται 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Στοιχείο Σ11, σελ 68 του Οδηγού Εφαρµογή, Πεδίο «Οδηγίες» 

Αντικαθίσταται: «Απαιτείται η προσκόµιση της στατικής µελέτης του κτηρίου. Αν ο τύπος πράσινου δώµατος που 

θα εφαρµοστεί είναι ο εντατικός, απαιτείται προσκόµιση βεβαίωσης πολιτικού µηχανικού για τη στατική επάρκεια του 

κτηρίου για  κάθε τύπο Πράσινου ∆ώµατος.» µε: 

«Στατική µελέτη ή βεβαίωση στατικής επάρκειας που να εξασφαλίζουν τη στατική επάρκεια του κτηρίου 

για την εφαρµογή του συγκεκριµένου τύπου πράσινου δώµατος που έχει επιλεγεί» 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Στοιχείο Ε.Μ.1, σελ 71 του Οδηγού Εφαρµογή, Πεδίο «Οδηγίες» 

Αντικαθίσταται: «Τα φορτία να υπολογιστούν για 24ωρη λειτουργία του κτηρίου.» µε: 

«Τα φορτία να υπολογιστούν για ένα ηµερολογιακό έτος µε ωριαίο βήµα, λαµβάνοντας υπόψη τις 

πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας του κτηρίου.» 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Στοιχείο Ε.Μ.2, σελ 71 του Οδηγού Εφαρµογή, Πεδίο «Οδηγίες» 

Αντικαθίσταται: «Στην πράξη, ο µελετητής µπορεί να χρησιµοποιήσει κάποιο από τα υπάρχοντα δυναµικά 

λογισµικά προσοµοίωσης (π.χ. EnergyPlus, TRNSYS, AUTODESK ECOTECT, κλπ) κατάλληλα για την εκτίµηση 

ενεργειακών φορτίων για θέρµανση, τροφοδοτώντας το µε διαθέσιµα για την ευρύτερη περιοχή της επέµβασης 

κλιµατικά στοιχεία (π.χ. µετρήσεις του εγγύτερου µετεωρολογικού σταθµού για τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή). Τα 

χαρακτηριστικά του πράσινου δώµατος της περιοχής επέµβασης θα εισαχθούν επίσης στο λογισµικό. Οι 

προσοµοιώσεις θα πραγµατοποιηθούν για εσωτερική θερµοκρασία 26 βαθµών κατά την περίοδο της ψύξης. Τα 

φορτία να υπολογιστούν για 24ωρη λειτουργία του κτηρίου.» µε: 

«Στην πράξη, ο µελετητής µπορεί να χρησιµοποιήσει κάποιο από τα υπάρχοντα δυναµικά λογισµικά 

προσοµοίωσης (π.χ. EnergyPlus, TRNSYS, AUTODESK ECOTECT, κλπ) κατάλληλα για την εκτίµηση 

ενεργειακών φορτίων για ψύξη, τροφοδοτώντας το µε διαθέσιµα για την ευρύτερη περιοχή της 

επέµβασης κλιµατικά στοιχεία (π.χ. µετρήσεις του εγγύτερου µετεωρολογικού σταθµού για τη 

συγκεκριµένη χρονική στιγµή). Τα χαρακτηριστικά του πράσινου δώµατος της περιοχής επέµβασης θα 

εισαχθούν επίσης στο λογισµικό. Οι προσοµοιώσεις θα πραγµατοποιηθούν για εσωτερική θερµοκρασία 

26 βαθµών κατά την περίοδο της ψύξης. Τα φορτία να υπολογιστούν για ένα ηµερολογιακό έτος µε 

ωριαίο βήµα, λαµβάνοντας υπόψη τις πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας του κτηρίου» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Στοιχείο Ε.Μ.3, σελ 72 του Οδηγού Εφαρµογή, Πεδίο «Οδηγίες» 

Αντικαθίσταται: «Στην πράξη, ο µελετητής µπορεί να χρησιµοποιήσει κάποιο από τα υπάρχοντα δυναµικά 

λογισµικά προσοµοίωσης (π.χ. EnergyPlus, TRNSYS, AUTODESK ECOTECT, κλπ) κατάλληλα για την εκτίµηση 

ενεργειακών φορτίων για θέρµανση, τροφοδοτώντας το µε διαθέσιµα για την ευρύτερη περιοχή της επέµβασης 

κλιµατικά στοιχεία (π.χ. µετρήσεις του εγγύτερου µετεωρολογικού σταθµού για τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή). Τα 

χαρακτηριστικά του πράσινου δώµατος της περιοχής επέµβασης θα εισαχθούν επίσης στο λογισµικό. Οι 

προσοµοιώσεις θα πραγµατοποιηθούν για εσωτερική θερµοκρασία 26 βαθµών κατά την περίοδο της ψύξης και για 

εσωτερική θερµοκρασία 21 βαθµών για την περίοδο της θέρµανσης. Τα φορτία να υπολογιστούν 24ωρη 

λειτουργία του κτηρίου.» µε: 

«Στην πράξη, ο µελετητής µπορεί να χρησιµοποιήσει κάποιο από τα υπάρχοντα δυναµικά λογισµικά 

προσοµοίωσης (π.χ. EnergyPlus, TRNSYS, AUTODESK ECOTECT, κλπ) κατάλληλα για την εκτίµηση 

ενεργειακών φορτίων για θέρµανση και ψύξη, τροφοδοτώντας το µε διαθέσιµα για την ευρύτερη περιοχή 

της επέµβασης κλιµατικά στοιχεία (π.χ. µετρήσεις του εγγύτερου µετεωρολογικού σταθµού για τη 

συγκεκριµένη χρονική στιγµή). Τα χαρακτηριστικά του πράσινου δώµατος της περιοχής επέµβασης θα 

εισαχθούν επίσης στο λογισµικό. Οι προσοµοιώσεις θα πραγµατοποιηθούν για εσωτερική θερµοκρασία 

26 βαθµών κατά την περίοδο της ψύξης και για εσωτερική θερµοκρασία 21 βαθµών για την περίοδο της 

θέρµανσης. Τα φορτία να υπολογιστούν για ένα ηµερολογιακό έτος µε ωριαίο βήµα, λαµβάνοντας υπόψη 

τις πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας του κτηρίου. Στη συνέχεια θα υπολογιστεί η κατανάλωση 

πρωτογενούς ενέργειας για θέρµανση και ψύξη.» 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Στοιχείο Ε.Μ.1, Ε.Μ.2 και Ε.Μ.3, σελ 71-72 του Οδηγού Εφαρµογή, Πεδίο «Ενεργειακός Στόχος» 

Αφαίρεση: «Οι υπολογισµοί θα πρέπει να πραγµατοποιούνται µε τη χρήση δυναµικού υπολογιστικού εργαλείου 

εγνωσµένης ακρίβειας και αποδεκτό από την επιστηµονική κοινότητα. Μια πλήρης λίστα των γενικά αποδεκτών 

υπολογιστικών εργαλείων αναφέρονται στην ιστοσελίδα του US Department of Energy, 

(http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/subjects.cfm/pagename=subjects/pagename_menu=whol

e_building_analysis/pagename_submenu=energy_simulation).  

Τα κτήρια θα πρέπει να προσοµοιωθούν µε βάση τα δοµικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν κατά 

την περίοδο της υποβολής. Η χρήση άλλων δυναµικών προσοµοιωτικών εργαλείων πέρα των ανωτέρω είναι δυνατή 

υπό την προϋπόθεση ότι θα δοθεί πλήρης τεκµηρίωση αναφορικά µε την ακρίβεια του προγράµµατος και τη 

δυνατότητά του να προσοµοιώνει πράσινα δώµατα (αφορά στα Ε.Μ.1, Ε.Μ.2 και Ε.Μ.3).» 

 

Κατά τα λοιπά, ισχύουν όσα ορίζονται στον Οδηγό Εφαρµογής του Προγράµµατος «Πράσινα ∆ώµατα σε 

∆ηµόσια Κτήρια» όπως δηµοσιεύτηκε µε την Ανοικτή Πρόσκληση 80/18.11.2011 µε κωδ. ΚΑΠΕ-102 ως 

προς τα ακόλουθα σηµεία: 

 

 

 

ΑΔΑ: ΒΟΖΛ469ΗΚΜ-ΚΑΦ



 

    
    

Σελίδα 12 από 12    F-ΕΠΡ.110#13-02     

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

Για πληροφορίες σχετικά µε την τροποποίηση του Οδηγού Εφαρµογής µπορείτε να απευθύνεστε στο 
ΚΑΠΕ  Τηλ. 210 66 03 300 , 445 & e-mail: kvasilak@cres.gr & prasina_domata@cres.gr. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΕΦ∆ ΚΑΠΕ 

ΚΑΘ. ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗΣ 

 

α.α. 

Γεώργιος Αγερίδης 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

 

Κοινοποίηση: 

• Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 

• Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων 

• Ε.Υ.∆. ΕΠΠΕΡΑΑ 

• Ε.Υ.Σ.Π.Ε.∆. 
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