
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΞΙΩΕΙ «ΑΠΟ ΣΘ ΒΑΘ ΣΘΝ ΚΟΡΤΦΘ» ΓΙΑ ΣΟΝ 

ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΘ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΣΡΑ 

ΒΕΛΣΙΩΘ ΣΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ 

ΚΑΘΕΣΩΣΟ ΕΠΙΒΟΛΘ ΣΘ ΤΠΟΧΡΕΩΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ 

ΑΠΟΔΟΘ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Θμερομθνία: 04/06/2019 
 

Ζκδοςθ: 2019_v1 
 
 
 



2 
 

Περιεχόμενα 

BU1. Δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ ςτον οικιακό και τριτογενι τομζα ........................................... 4 

BU2. Ζξυπνοι μετρθτζσ ςτον οικιακό τομζα .................................................................................. 6 

BU3. Ενεργειακι αναβάκμιςθ του κτιριακοφ κελφφουσ κτιρίων του οικιακοφ και τριτογενι 

τομζα .............................................................................................................................................. 7 

BU4. Ενεργειακι αναβάκμιςθ των υφιςτάμενων ςυςτθμάτων ψφξθσ κτιρίων του τριτογενι 

τομζα .............................................................................................................................................. 8 

BU5. Ενεργειακι αναβάκμιςθ των υφιςτάμενων ςυςτθμάτων κζρμανςθσ κτιρίων του 

τριτογενι τομζα ............................................................................................................................. 9 

BU6: Παραγωγι ηεςτοφ νεροφ χριςθσ με κερμικά θλιακά ςυςτιματα...................................... 10 

BU7: Μζτρα βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ ςε τεχνικζσ και βιομθχανικζσ διεργαςίεσ . 11 

BU8: Εφαρμογι Συςτιματοσ Ενεργειακισ Διαχείριςθσ ............................................................... 12 

BU9: Ενεργειακά αποδοτικόσ φωτιςμόσ ςε κτίρια του οικιακοφ τομζα ..................................... 13 

BU10a: Ενεργειακά αποδοτικόσ φωτιςμόσ ςε κτίρια του τριτογενι (εκτόσ γραφείων) και 

βιομθχανικοφ τομζα..................................................................................................................... 14 

BU10b: Ενεργειακά αποδοτικόσ φωτιςμόσ ςε κτίρια γραφείων ................................................. 15 

BU11: Ενεργειακά αποδοτικόσ οδοφωτιςμόσ.............................................................................. 16 

BU12: Προϊκθςθ τθσ χριςθσ νζων και εναλλακτικϊν τεχνολογιϊν οχθμάτων ......................... 17 

BU13: Οικονομικι οδιγθςθ ......................................................................................................... 19 

BU14a: Υλοποίθςθ μζτρων βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ ςτισ μεταφορζσ βάςει 

αρικμοφ οχθμάτων ....................................................................................................................... 20 

BU14b: Προϊκθςθ καυςίμων με πρόςκετα ................................................................................ 22 

BU14c: Δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ ςτον τομζα των μεταφορϊν .............................................. 23 

BU14d: Προϊκθςθ λιπαντικϊν υψθλισ ενεργειακισ απόδοςθσ ................................................ 25 

BU15: Προϊκθςθ υγραερίου ςτον τομζα των μεταφορϊν ......................................................... 26 

BU16: Αντικατάςταςθ λευκϊν ςυςκευϊν .................................................................................... 27 

BU17: Αντικατάςταςθ ςυςκευϊν γραφείου ................................................................................ 28 

BU18: Εγκατάςταςθ stand by killer ςε νοικοκυριά ...................................................................... 29 

BU19a. Ενεργειακι αναβάκμιςθ υφιςτάμενων ςυςτθμάτων κζρμανςθσ ςε κτίρια του οικιακοφ 

τομζα ............................................................................................................................................ 30 

BU19b. Αντικατάςταςθ αντλιϊν κερμότθτασ κζρμανςθσ νεροφ για κζρμανςθ με νζεσ 

ενεργειακά αποδοτικότερεσ ςε κτίρια του οικιακοφ τομζα ........................................................ 31 

BU20a-i. Ενεργειακι αναβάκμιςθ υφιςτάμενων ςυςτθμάτων κλιματιςμοφ (ψφξθ) ζωσ 12 kW 

ςε κτίρια του οικιακοφ τομζα ...................................................................................................... 35 

BU20a-ii. Ενεργειακι αναβάκμιςθ υφιςτάμενων ςυςτθμάτων κλιματιςμοφ (ψφξθ) ζωσ 12 kW 

ςε κτίρια γραφείων του τριτογενι τομζα .................................................................................... 36 



3 
 

BU20b-i. Ενεργειακι αναβάκμιςθ υφιςτάμενων ςυςτθμάτων ψφξθσ αζρα ςε κτίρια του 

οικιακοφ τομζα ............................................................................................................................. 37 

BU20b-ii. Ενεργειακι αναβάκμιςθ υφιςτάμενων ςυςτθμάτων ψφξθσ αζρα ςε κτίρια του 

τριτογενι τομζα ........................................................................................................................... 39 

BU21a-i. Ενεργειακι αναβάκμιςθ υφιςτάμενων ςυςτθμάτων κλιματιςμοφ (κζρμανςθ) ζωσ 12 

kW ςε κτίρια του οικιακοφ τομζα ................................................................................................ 43 

BU21a-ii. Ενεργειακι αναβάκμιςθ υφιςτάμενων ςυςτθμάτων κλιματιςμοφ (κζρμανςθ) ζωσ 12 

kW ςε κτίρια γραφείων του τριτογενι τομζα .............................................................................. 44 

BU21b-i. Ενεργειακι αναβάκμιςθ υφιςτάμενων ςυςτθμάτων κζρμανςθσ αζρα ςε κτίρια του 

οικιακοφ τομζα ............................................................................................................................. 45 

BU21b-ii. Ενεργειακι αναβάκμιςθ υφιςτάμενων ςυςτθμάτων κζρμανςθσ αζρα ςε κτίρια 

γραφείων του τριτογενι τομζα.................................................................................................... 47 

BU22a. Ενεργειακι αναβάκμιςθ υφιςτάμενων ςυςτθμάτων κζρμανςθσ ςε κτίρια γραφείων 

του τριτογενι τομζα ..................................................................................................................... 51 

BU22b. Αντικατάςταςθ αντλιϊν κερμότθτασ κζρμανςθσ νεροφ για κζρμανςθ με νζεσ 

ενεργειακά αποδοτικότερεσ ςε κτίρια γραφείων του τριτογενι τομζα ...................................... 52 

BU23: Εγκατάςταςθ κυκλοφορθτϊν υψθλισ απόδοςθσ ............................................................. 56 

BU24: Θερμομόνωςθ ςωλθνϊςεων ςυςτιματοσ κζρμανςθσ ..................................................... 57 

BU25: Εγκατάςταςθ κερμοςτατικϊν βαλβίδων και υδραυλικι εξιςορρόπθςθ του δικτφου 

διανομισ κζρμανςθσ .................................................................................................................... 59 

BU26a: Λοιπά μζτρα βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ μζςω χριςθσ κατανάλωςθσ 

ενζργειασ ...................................................................................................................................... 61 

BU26b: Λοιπά μζτρα βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ μζςω χριςθσ ςυντελεςτι 

εξοικονόμθςθσ ............................................................................................................................. 62 

 

 



4 
 

BU1. Δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ ςτον οικιακό και τριτογενι τομζα 

Περιγραφι: Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ αναφζρεται ςτθν υλοποίθςθ τόςο μζτρων 

ευαιςκθτοποίθςθσ, όςο και δράςεων ενθμζρωςθσ και κατάρτιςθσ ςχετικά με τθ 

βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςε 

ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ ενδιαφερόμενων μερϊν. 

Μζκοδοσ: Προβλεπόμενθ εξοικονόμθςθ 

Εξίςωςθ 

Διενζργεια δράςεων ςε υφιςτάμενουσ πελάτεσ 

     ∑                                                            
 

 
 

Διενζργεια δράςεων ςε μθ υφιςτάμενουσ πελάτεσ 

     ∑                                               
    

 

 

                     

Οριςμοί 

TFES Εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ [kWh] 

FECunit Μζςθ τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ ςτοχευόμενθσ ομάδασ (είτε 
κατοικίασ ςτον οικιακό τομζα είτε εργαηομζνου ςτον τριτογενι 
τομζα) [kWh] 

SQ Συντελεςτισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ [%] 

Saffected Ποςοςτό επθρεαςμοφ [%] 

Sreduction Ποςοςτό απομείωςθσ λόγω εμπλοκισ περιςςοτζρων του ενόσ 
υπόχρεου μζρουσ ςε υφιςτάμενουσ πελάτεσ τουσ [%] 

Saffect_prev_year Ποςοςτό απομείωςθσ λόγω επθρεαςμοφ ςτοχευόμενθσ ομάδασ 
(είτε κατοικίασ ςτον οικιακό τομζα είτε εργαηομζνου ςτον 
τριτογενι τομζα) από δράςεισ ςτο προθγοφμενο ζτοσ αναφοράσ 
[%] 

i Αρικμόσ δράςεων 

n Αρικμόσ εμπλεκομζνων κατοικιϊν ςτθν περίπτωςθ του οικιακοφ 
τομζα και αρικμοφ εργαηομζνων ςτθν περίπτωςθ του τριτογενοφσ 
τομζα 

Βάςθ αναφοράσ 

Καμία υλοποίθςθ μζτρων ευαιςκθτοποίθςθσ και δράςεων ενθμζρωςθσ και 
κατάρτιςθσ 

 

Επιςθμαίνεται ότι θ επιπρόςκετθ απομείωςθ για τθν περίπτωςθ δράςεων ςε μθ 

υφιςτάμενουσ πελάτεσ πραγματοποιείται για να αποφευχκεί θ διπλομζτρθςθ α) λόγω 

υλοποιθκζντων δράςεων ςε υφιςτάμενουσ πελάτεσ και β) λόγω εμπλοκισ 

περιςςοτζρων του ενόσ υπόχρεου μζρουσ ςε μθ υφιςτάμενουσ πελάτεσ τουσ. 
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Παράμετροσ Σιμι Πθγι 

FECunit - Οικιακόσ τομζασ 
[kWh/κατοικία] 

7.955 Eurostat (ζτοσ 2015) 

FECunit - Τριτογενισ τομζασ 
[kWh/εργαηόμενο] 

7.406 Eurostat (ζτοσ 2015) 

Saffected 32% Ζρευνα ΥΠΕΝ 

Sreduction 20% - 

Saffect_prev_year - Οικιακόσ τομζασ 4% Απολογιςτικά από εκκακάριςθ 
Ζτουσ Αναφοράσ 2018 Saffect_prev_year - Τριτογενισ τομζασ 2% 

 

Μζτρο-Δράςθ SQ
1 

Απλζσ πλθροφορίεσ 2% 

Εξειδικευμζνεσ πλθροφορίεσ 3% 

Οικονομικά κίνθτρα + πλθροφορίεσ 5% 

Πλθροφορίεσ ςε εβδομαδιαία βάςθ 10% 

Ζκδοςθ Πιςτοποιθτικοφ Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΠΕΑ) 10% 

Ενεργειακόσ ζλεγχοσ 15% 

 

Κάκε υπόχρεο μζροσ παρζχει μόνο τον αρικμό των εμπλεκομζνων ενδιαφερόμενων 

μερϊν (n) ξεχωριςτά για υφιςτάμενουσ πελάτεσ και μθ υφιςτάμενουσ πελάτεσ. 

 

Θ διενζργεια δράςεων ςε μθ-υφιςτάμενουσ πελάτεσ κα αφορά αποκλειςτικά τθν 

υλοποίθςθ εξειδικευμζνων δράςεων όπου κα αποδεικνφεται θ ςυμμετοχι τθσ 

ςτοχευόμενθσ ομάδασ και κα κακορίηεται αντίςτοιχα το ποςοςτό επθρεαςμοφ 

Saffected_targeted. Ενδεικτικά αναφζρεται ότι ςτθν περίπτωςθ υλοποίθςθσ δράςεων μζςω 

θλεκτρονικϊν μζςων το ποςοςτό επθρεαςμοφ (Saffected) δφναται να κεωρθκεί ίςο με 

100%. 

 

* Στθν περίπτωςθ που δεν υφίςταται επαλθκεφςιμθ πλθροφόρθςθ για τον αρικμό των 

εργαηομζνων ςε μια επιχείρθςθ του τριτογενι τομζα δίνεται θ δυνατότθτα 

χρθςιμοποίθςθσ του μζςου αρικμοφ εργαηομζνων ανά επιχείρθςθ, ο οποίοσ ιςοφται 

με τρείσ (3). 

 

                                                           
1
 Πθγι: multEE, 2016. Document with general formulae of bottom-up methods. 
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BU2. Ζξυπνοι μετρθτζσ ςτον οικιακό τομζα 

Περιγραφι: Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ αναφζρεται ςτθν εγκατάςταςθ ζξυπνων 

μετρθτϊν για τθ μζτρθςθ τθσ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ και φυςικοφ αερίου 

ςε νοικοκυριά ςε ςυνδυαςμό με τθν παροχι πλθροφόρθςθσ ςε πραγματικό χρόνο 

αναφορικά με τθν κακθμερινι ι μθνιαία κατανάλωςθ ενζργειασ. 

Μζκοδοσ: Προβλεπόμενθ εξοικονόμθςθ 

Εξίςωςθ 

                    

Οριςμοί 

TFES Εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ ςε ετιςια βάςθ [kWh] 

n Αρικμόσ ζξυπνων μετρθτϊν που κα εγκαταςτακοφν 

FECHH Μζςθ τελικι κατανάλωςθ φυςικοφ αερίου και θλεκτρικισ 
ενζργειασ κατοικίασ [kWh] 

SSmart Συντελεςτισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ [%] 

Βάςθ αναφοράσ 

Κατοικίεσ χωρίσ εγκατεςτθμζνουσ ζξυπνουσ μετρθτζσ 

 

Παράμετροσ Σιμι Πθγι 

FECHH- Φυςικό αζριο [kWh/κατοικία] 7.254 ΕΟΠ (ζτοσ 2015) 

FECHH- Θλεκτρικι ενζργεια 
[kWh/κατοικία] 

2.726 
Eurostat (ζτοσ 

2015) 

SSmart 
Θλεκτρικι ενζργεια: 3% 

Φυςικό αζριο: 1,7% 
EU 20142 

 

Κάκε υπόχρεο μζροσ παρζχει μόνο τον αρικμό των εγκατεςτθμζνων ζξυπνων 

μετρθτϊν (n). 

 

                                                           
2
Πθγι: EU, 2014. Benchmarking smart metering deployment in the EU-27 with a focus on electricity. 

Report from the Commission. 



7 
 

BU3. Ενεργειακι αναβάκμιςθ του κτιριακοφ κελφφουσ κτιρίων του 

οικιακοφ και τριτογενι τομζα 

Περιγραφι: Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ αναφζρεται ςτθν υλοποίθςθ παρεμβάςεων ςτο 

κτιριακό κζλυφοσ κτιρίων του οικιακοφ κα του τριτογενι τομζα με ςκοπό τθ βελτίωςθ 

τθσ ποιότθτασ τθσ παρεχόμενθσ κερμικισ ενζργειασ και τθ μείωςθ τθσ ηιτθςθσ για 

κζρμανςθ και ψφξθ. 

Μζκοδοσ: Κλιμακωτι εξοικονόμθςθ 

Εξίςωςθ 

     ∑                      
 

 
  

Οριςμοί 

TFES Εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ ςε ετιςια βάςθ [kWh] 

A Επιφάνεια κερμαινόμενων χϊρων κάκε ανακαινιηόμενου κτιρίου 
[m2] 

EPCbefore Τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ όπωσ προςδιορίηεται από τα ΠΕΑ 
πριν τθν υλοποίθςθ των παρεμβάςεων [kWh/m2] 

EPCafter Τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ όπωσ προςδιορίηεται από τα ΠΕΑ 
μετά τθν υλοποίθςθ των παρεμβάςεων [kWh/m2] 

n Αρικμόσ ανακαινιηόμενων κτιρίων 

Βάςθ αναφοράσ 

Τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ κτιρίου πριν τθν υλοποίθςθ των παρεμβάςεων 

 

Κάκε υπόχρεο μζροσ παρζχει τα απαιτοφμενα μεγζκθ (A, EPCbefore, EPCafter) για κάκε 

ανακαινιηόμενο κτίριο ξεχωριςτά. 

 



8 
 

BU4. Ενεργειακι αναβάκμιςθ των υφιςτάμενων ςυςτθμάτων ψφξθσ 

κτιρίων του τριτογενι τομζα 

Περιγραφι: Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ αναφζρεται ςτθν αντικατάςταςθ των 

ςυμβατικϊν ςυςτθμάτων ψφξθσ, τόςο κεντρικϊν όςο και ανεξάρτθτων μονάδων, με 

νζα ενεργειακά αποδοτικότερα ςε κτίρια του τριτογενι τομζα. 

Μζκοδοσ: Κλιμακωτι εξοικονόμθςθ 

Εξίςωςθ 

     ∑                      
 

 
  

Οριςμοί 

TFES Εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ ςε ετιςια βάςθ [kWh] 

A Επιφάνεια ψυχόμενων χϊρων κάκε ανακαινιηόμενου κτιρίου *m2] 

EPCbefore Τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ όπωσ προςδιορίηεται από τα ΠΕΑ 
πριν τθν υλοποίθςθ των παρεμβάςεων [kWh/m2] λαμβάνοντασ 
υπόψθ τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ βάςει τθσ Οδθγίασ 2009/125/ΕΚ 

EPCafter Τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ όπωσ προςδιορίηεται από τα ΠΕΑ 
μετά τθν υλοποίθςθ των παρεμβάςεων [kWh/m2] 

n Αρικμόσ ανακαινιηόμενων κτιρίων 

Βάςθ αναφοράσ 

Τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ κτιρίου πριν τθν υλοποίθςθ των παρεμβάςεων  

 

Κάκε υπόχρεο μζροσ παρζχει τα απαιτοφμενα μεγζκθ (A, EPCbefore, EPCafter) για κάκε 

ανακαινιηόμενο κτίριο ξεχωριςτά. 

 

Επιςθμαίνεται ότι ο υπολογιςμόσ τθσ τελικισ κατανάλωςθσ πριν τθν υλοποίθςθ των 

παρεμβάςεων πρζπει να πραγματοποιθκεί ςε ξεχωριςτό ςενάριο του ΠΕΑ ςφμφωνα 

με τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ τθσ Οδθγίασ 2009/125/ΕΚ αναφορικά με τθ κζςπιςθ 

πλαιςίου για τον κακοριςμό απαιτιςεων οικολογικοφ ςχεδιαςμοφ όςον αφορά τα 

ςυνδεόμενα με τθν ενζργεια προϊόντα. 
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BU5. Ενεργειακι αναβάκμιςθ των υφιςτάμενων ςυςτθμάτων 

κζρμανςθσ κτιρίων του τριτογενι τομζα 

Περιγραφι: Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ αναφζρεται ςτθν αντικατάςταςθ των 

ςυμβατικϊν ςυςτθμάτων κζρμανςθσ με νζα ενεργειακά αποδοτικότερα ςε κτίρια του 

τριτογενι τομζα ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ υποκατάςταςθσ καυςίμων (ενδεικτικά 

φυςικό αζριο, βιομάηα, αντλίεσ κερμότθτασ, τθλεκζρμανςθ κ.α.). 

Μζκοδοσ: Κλιμακωτι εξοικονόμθςθ 

Εξίςωςθ 

     ∑                      
 

 
  

Οριςμοί 

TFES Εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ ςε ετιςια βάςθ [kWh] 

A Επιφάνεια κερμαινόμενων χϊρων κάκε ανακαινιηόμενου κτιρίου *m2] 

EPCbefore Τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ όπωσ προςδιορίηεται από τα ΠΕΑ πριν τθν 
υλοποίθςθ των παρεμβάςεων λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ελάχιςτεσ 
απαιτιςεισ βάςει τθσ Οδθγίασ 2009/125/ΕΚ [kWh/m2] 

EPCafter Τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ όπωσ προςδιορίηεται από τα ΠΕΑ μετά τθν 
υλοποίθςθ των παρεμβάςεων *kWh/m2] 

n Αρικμόσ ανακαινιηόμενων κτιρίων 

Βάςθ αναφοράσ 

Τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ κτιρίου πριν τθν υλοποίθςθ των παρεμβάςεων 

 

Κάκε υπόχρεο μζροσ παρζχει τα απαιτοφμενα μεγζκθ (A, EPCbefore, EPCafter) για κάκε 

ανακαινιηόμενο κτίριο ξεχωριςτά. 

 

Επιςθμαίνεται ότι ο υπολογιςμόσ τθσ τελικισ κατανάλωςθσ πριν τθν υλοποίθςθ των 

παρεμβάςεων πρζπει να πραγματοποιθκεί ςε ξεχωριςτό ςενάριο του ΠΕΑ ςφμφωνα 

με τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ τθσ Οδθγίασ 2009/125/ΕΚ αναφορικά με τθ κζςπιςθ 

πλαιςίου για τον κακοριςμό απαιτιςεων οικολογικοφ ςχεδιαςμοφ όςον αφορά τα 

ςυνδεόμενα με τθν ενζργεια προϊόντα. 
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BU6: Παραγωγι ηεςτοφ νεροφ χριςθσ με κερμικά θλιακά ςυςτιματα 

Περιγραφι: Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ αναφζρεται ςτθν παραγωγι ηεςτοφ νεροφ 

χριςθσ (ΗΝΧ) με κερμικά θλιακά ςυςτιματα ςε κτίρια του οικιακοφ και τριτογενι 

τομζα. 

Μζκοδοσ: Προβλεπόμενθ εξοικονόμθςθ 

Εξίςωςθ 

                  
 

    
 

Οριςμοί 

TFES Εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ ςε ετιςια βάςθ [kWh] 

A Εγκατεςτθμζνθ επιφάνεια θλιακϊν ςυλλεκτϊν [m2] 

Qave_yield Μζςθ ετιςια παραγωγι κερμότθτασ ανά εγκατεςτθμζνθ 
επιφάνεια θλιακϊν ςυλλεκτϊν [kWh/m2] 

     Βακμόσ απόδοςθσ υφιςτάμενου ςυςτιματοσ παραγωγισ ΗΝΧ 

Βάςθ αναφοράσ 

Υφιςτάμενο ςφςτθμα παραγωγισ ΗΝΧ με χριςθ πετρελαίου, φυςικοφ αερίου κ.α. 

 

Παράμετροσ Σιμι Πθγι 

Qave_yield [kWh/m²+ 520 
Εκνικό ενεργειακό 

ιςοηφγιο 

     
99,7% για κτίρια του οικιακοφ 
τομζα & 81,7% για κτίρια του 

τριτογενι τομζα 
CRES tender 20153 

 

Κάκε υπόχρεο μζροσ παρζχει τθν εγκατεςτθμζνθ επιφάνεια θλιακϊν ςυλλεκτϊν (A). 

 

                                                           
3
Πθγι: CRES tender, 2015. Deliverable 13: Application of criteria for quant control of all survey data. 
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BU7: Μζτρα βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ ςε τεχνικζσ και 

βιομθχανικζσ διεργαςίεσ 

Περιγραφι: Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ αναφζρεται ςτθ διενζργεια ενεργειακϊν 

ελζγχων με ςκοπό τθν αποτίμθςθ τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ από τθν υλοποίθςθ 

μζτρων βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ ςε τεχνικζσ και βιομθχανικζσ 

διεργαςίεσ. Επιςθμαίνεται ότι δφναται να προςδιοριςτεί θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

από τθν υλοποίθςθ μζτρων και ςτισ κτιριακζσ υποδομζσ των ςυγκεκριμζνων 

παραγωγικϊν μονάδων. 

Μζκοδοσ: Κλιμακωτι-Καταμετρθμζνθ εξοικονόμθςθ 

Εξίςωςθ 

     ∑             
 

 
 

Οριςμοί 

TFES  Εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ ςε ετιςια βάςθ [kWh] 

FECbefore Τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ πριν τθν υλοποίθςθ των μζτρων 
βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ *kWh] 

SQ Εκτιμϊμενοσ ςυντελεςτισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ *%+ 

n Αρικμόσ παραγωγικϊν μονάδων 

Βάςθ αναφοράσ 

Τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ πριν τθν υλοποίθςθ των μζτρων βελτίωςθσ τθσ 
ενεργειακισ απόδοςθσ. Για επεμβάςεισ που διζπονται από ελάχιςτεσ απαιτιςεισ 
βάςει τθσ Οδθγίασ 2009/125/ΕΚ, ο προςδιοριςμόσ τθσ βάςθ αναφοράσ κα λαμβάνει 
υπόψθ το ελάχιςτο επιτρεπόμενο όριο και το SQ κα πρζπει να εκτιμάται κατ’ 
αντιςτοιχία. 

 

Παράμετροσ Σιμι Πθγι 

SQ 

15% ωσ ςυμπεριφορικό μζτρο 
& ανά περίπτωςθ υλοποίθςθσ 

τεχνικϊν μζτρων βάςει του 
αντίςτοιχου ςεναρίου 
ενεργειακοφ ελζγχου 

ΕΕΑ 20134 και 
αναλυτικι τεκμθρίωςθ 

μεκοδολογίασ 
εκτίμθςθσ 

 

Κάκε υπόχρεο μζροσ παρζχει πλθροφορίεσ αναφορικά με τα απαιτοφμενα μεγζκθ 

(FECbefore και SQ) για κάκε παραγωγικι μονάδα ξεχωριςτά.  

 

                                                           
4
Πθγι: ΕΕΑ, 2013. Achieving energy efficiency through behaviour change: what does it take? 
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BU8: Εφαρμογι υςτιματοσ Ενεργειακισ Διαχείριςθσ 

Περιγραφι: Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ αναφζρεται ςτθν ειςαγωγι Συςτιματοσ 

Ενεργειακισ Διαχείριςθσ (ΣΕΔ) (είτε ISO 50001 είτε άλλο πρότυπο). 

Μζκοδοσ: Κλιμακωτι-Καταμετρθμζνθ εξοικονόμθςθ 

Εξίςωςθ 

     ∑              
 

 
 

Οριςμοί 

TFES Εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ ςε ετιςια βάςθ [kWh] 

FECbefore Τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ πριν τθν υλοποίθςθ των μζτρων 
βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ *kWh+ 

SQ Εκτιμϊμενοσ ςυντελεςτισ ετιςιασ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ *%+ 

n Αρικμόσ ΣΕΔ 

Βάςθ αναφοράσ 

Τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ πριν τθν υλοποίθςθ των μζτρων βελτίωςθσ τθσ 
ενεργειακισ απόδοςθσ. Για επεμβάςεισ που διζπονται από ελάχιςτεσ απαιτιςεισ 
βάςει τθσ Οδθγίασ 2009/125/ΕΚ, ο προςδιοριςμόσ τθσ βάςθ αναφοράσ κα λαμβάνει 
υπόψθ το ελάχιςτο επιτρεπόμενο όριο και το SQ κα πρζπει να εκτιμάται κατ’ 
αντιςτοιχία. 

 

Παράμετροσ Σιμι Πθγι 

SQ 
Ανά περίπτωςθ βάςει του 

αντίςτοιχου ςεναρίου του ΕΔ 

Αναλυτικι τεκμθρίωςθ 
μεκοδολογίασ 

εκτίμθςθσ 

 

Κάκε υπόχρεο μζροσ παρζχει πλθροφορίεσ αναφορικά με τα απαιτοφμενα μεγζκθ 

(FECbefore και SQ) για κάκε ΣΕΔ ξεχωριςτά. 
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BU9: Ενεργειακά αποδοτικόσ φωτιςμόσ ςε κτίρια του οικιακοφ τομζα 

Περιγραφι: Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ αναφζρεται ςτθν αντικατάςταςθ υφιςτάμενων 

λαμπτιρων με νζουσ ενεργειακά αποδοτικότερουσ ςε κτίρια του οικιακοφ τομζα. 

Μζκοδοσ: Προβλεπόμενθ εξοικονόμθςθ 

Εξίςωςθ 

      
[   (                    

)     (                    
)]   

    
 

Οριςμοί 

TFES Εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ ςε ετιςια βάςθ [kWh] 

ns / nb Αρικμόσ μικρϊν λαμπτιρων / Αρικμόσ μεγάλων 
λαμπτιρων 

PStock_AvS Μζςθ ιςχφσ υφιςτάμενων μικρϊν λαμπτιρων [W] 

PStock_AvB Μζςθ ιςχφσ υφιςτάμενων μεγάλων λαμπτιρων *W] 

PBest_MarkS Μζςθ ιςχφσ ενεργειακά αποδοτικϊν μικρϊν λαμπτιρων 
[W] 

PBest_MarkB Μζςθ ιςχφσ ενεργειακά αποδοτικϊν μεγάλων λαμπτιρων 
[W] 

t Μζςεσ ετιςιεσ ϊρεσ λειτουργίασ *h] 

Βάςθ αναφοράσ 

Μζςθ ιςχφσ υφιςτάμενων ενεργειακϊν μθ αποδοτικϊν λαμπτιρων βάςει των 
Κανονιςμϊν 347/2010 και 1194/2012 τθσ Οδθγίασ 2009/125/ΕΚ 

 

Παράμετροσ Σιμι Πθγι 

Μικροί Μεγάλοι 

PStock_Av [W] 
40 W (λαμπτιρεσ 

αλογόνου) 
60 W (λαμπτιρεσ 

αλογόνου) 

Cost optimal 
study 

PBest_Mark [W] 

16 W (λαμπτιρεσ 
εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ 
φκοριςμοφ)  

24 W (λαμπτιρεσ 
εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ 
φκοριςμοφ) 

7 W (λαμπτιρεσ 
LED) 

11 W (λαμπτιρεσ 
LED) 

t [h] 1.642,5 
CRES tender 

2015 

 

Κάκε υπόχρεο μζροσ παρζχει πλθροφορίεσ αναφορικά με τον αρικμό των μικρϊν και 

μεγάλων λαμπτιρων (ns, nb) που αντικαταςτάκθκαν. 
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BU10a: Ενεργειακά αποδοτικόσ φωτιςμόσ ςε κτίρια του τριτογενι (εκτόσ 

γραφείων) και βιομθχανικοφ τομζα 

Περιγραφι: Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ αναφζρεται ςτθν αντικατάςταςθ υφιςτάμενων 

λαμπτιρων με νζουσ ενεργειακά αποδοτικότερουσ ςε κτίρια του τριτογενι και του 

βιομθχανικοφ τομζα. 

Μζκοδοσ: Καταμετρθμζνθ εξοικονόμθςθ 

Εξίςωςθ 

     ∑             
 

 
    

Οριςμοί 

TFES Εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ ςε ετιςια βάςθ [kWh] 

Pref Εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ φωτιςμοφ κτιρίου πριν τθν αναβάκμιςθ 
βάςει μελζτθσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12464 και ςφμφωνα 
με τα ελάχιςτα όρια τθσ Οδθγίασ 2009/125/ΕΚ [kW] 

Pafter Εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ φωτιςμοφ κτιρίου μετά τθν αναβάκμιςθ 
βάςει μελζτθσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12464 [kW] 

n Αρικμόσ κτιρίων 

t Ετιςιεσ ϊρεσ λειτουργίασ *h+ βάςει χριςθσ κτιρίου 

Βάςθ αναφοράσ 

Τυπικό ενεργειακά μθ αποδοτικό ςφςτθμα φωτιςμοφ ςφμφωνα με τισ ελάχιςτεσ 
απαιτιςεισ βάςει των Κανονιςμϊν 347/2010 και 1194/2012 τθσ Οδθγίασ 
2009/125/ΕΚ 

 

Κάκε υπόχρεο μζροσ παρζχει τισ ςχετικζσ μελζτεσ κακϊσ και πλθροφορίεσ αναφορικά 

με τισ ετιςιεσ ϊρεσ λειτουργίασ και τθν εγκατεςτθμζνθ ιςχφ πριν και μετά τθν 

αναβάκμιςθ. 
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BU10b: Ενεργειακά αποδοτικόσ φωτιςμόσ ςε κτίρια γραφείων 

Περιγραφι: Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ αναφζρεται ςτθν αντικατάςταςθ υφιςτάμενων 

λαμπτιρων με νζουσ ενεργειακά αποδοτικότερουσ ςε κτίρια γραφείων του τριτογενι 

τομζα. 

Μζκοδοσ: Προβλεπόμενθ εξοικονόμθςθ 

Εξίςωςθ 

     ∑
                 

    

 

 
  

Οριςμοί 

TFES Εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ ςε ετιςια βάςθ *kWh] 

A Επιφάνεια γραφείου [m2] 

PBasic Μζςθ ιςχφσ ανά τετραγωνικό υφιςτάμενων λαμπτιρων 
[W/m2] 

PNew Μζςθ ιςχφσ ανά τετραγωνικό νζων λαμπτιρων *W/m2] 

n Αρικμόσ κτιρίων γραφείων 

t Μζςεσ ετιςιεσ ϊρεσ λειτουργίασ φωτιςτικϊν ςυςτθμάτων [h] 

Βάςθ αναφοράσ 

Μζςθ ιςχφσ υφιςτάμενων ενεργειακϊν μθ αποδοτικϊν λαμπτιρων βάςει των 
Κανονιςμϊν 347/2010 και 1194/2012 τθσ Οδθγίασ 2009/125/ΕΚ 

 

Παράμετροσ Σιμι Πθγι 

Ζτοσ εγκατάςταςθσ 
φωτιςτικοφ 
ςυςτιματοσ 

1980-2000 2000-2010 2011-2016  

PBasic [W] 

20,6 W/m2 (Σ8 
φκοριςμοφ και 

CFL με 
θλεκτρομαγνθτ

ικό ballast) 

14,4 W/m2 (Σ8 
φκοριςμοφ και 

CFL με 
θλεκτρονικό 

ballast) 

12,8 W/m2 
(Σ5 

φκοριςμο
φ) 
 

Cost 
optimal 
study 

 
PNew [W] 

Σ5 φκοριςμοφ LED 

12,8 W/m2 7,3 W/m2 

t [h] 2.500 
prΕΝ 

15193 

 

Κάκε υπόχρεο μζροσ παρζχει πλθροφορίεσ αναφορικά με τον αρικμό των 

τετραγωνικϊν μζτρων των χϊρων γραφείου που ζγινε θ αντικατάςταςθ, τθ χρονολογία 

καταςκευισ τουσ, τθν τεχνολογία των νζων λαμπτιρων που τοποκετικθκαν και τον 

αρικμό των γραφείων. 
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BU11: Ενεργειακά αποδοτικόσ οδοφωτιςμόσ 

Περιγραφι: Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ αναφζρεται ςτθν αντικατάςταςθ υφιςτάμενων 

λαμπτιρων ςε δίκτυο οδοφωτιςμοφ. 

Μζκοδοσ: Καταμετρθμζνθ εξοικονόμθςθ 

Εξίςωςθ 

     ∑             
 

 
    

Οριςμοί 

TFES Εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ ςε ετιςια βάςθ *kWh] 

Pref Εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ φωτιςμοφ ςε δίκτυο οδοφωτιςμοφ βάςει 
μελζτθσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13201 και ςφμφωνα με τα 
ελάχιςτα όρια τθσ Οδθγίασ 2009/125/ΕΚ *kW] 

Pafter Εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ φωτιςμοφ ςε δίκτυο οδοφωτιςμοφ μετά 
τθν αναβάκμιςθ βάςει μελζτθσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 
13201 [kW] 

n Αρικμόσ ζργων αναβάκμιςθσ 

t Ετιςιεσ ϊρεσ λειτουργίασ *h] 

Βάςθ αναφοράσ 

Τυπικό ενεργειακά μθ αποδοτικό ςφςτθμα φωτιςμοφ ςφμφωνα με τισ ελάχιςτεσ 
απαιτιςεισ βάςει των Κανονιςμϊν 347/2010 και 1194/2012 τθσ Οδθγίασ 
2009/125/ΕΚ 

 

Κάκε υπόχρεο μζροσ παρζχει τισ ςχετικζσ μελζτεσ κακϊσ και πλθροφορίεσ αναφορικά 

με τισ ετιςιεσ ϊρεσ λειτουργίασ και τθν εγκατεςτθμζνθ ιςχφ πριν και μετά τθν 

αναβάκμιςθ. 
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BU12: Προϊκθςθ τθσ χριςθσ νζων και εναλλακτικϊν τεχνολογιϊν 

οχθμάτων 

Περιγραφι: Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ αναφζρεται ςτθν αντικατάςταςθ υφιςτάμενων 

οχθμάτων είτε επιβατικϊν είτε ελαφριϊν φορτθγϊν από νζα ενεργειακά 

αποδοτικότερα εναλλακτικϊν τεχνολογιϊν. 

Μζκοδοσ: Προβλεπόμενθ εξοικονόμθςθ 

Εξίςωςθ 

     ∑   (               )     
 

 
 

Οριςμοί 

TFES Εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ ςε ετιςια βάςθ [kWh] 

n Αρικμόσ οχθμάτων που κα αντικαταςτακοφν 

i Κατθγορία οχθμάτων 

sFECRef Μζςθ ειδικι κατανάλωςθ ενζργειασ υφιςτάμενου οχιματοσ 
[kWh/km] 

sFECEff Μζςθ ειδικι κατανάλωςθ ενζργειασ ενεργειακά αποδοτικοφ 
οχιματοσ [kWh/km] 

Mil Μζςθ διανυκείςα απόςταςθ [km] 

Βάςθ αναφοράσ 

Υφιςτάμενα οχιματα βάςει των Κανονιςμϊν 443/2009 και 510/2011 

 

Παράμετροσ Σιμι Πθγι 

sFECRef [kWh/km] 

0,49 (επιβατικά) 
0,67 (ελαφριά φορτθγά) 

2,95 (βαρζα φορτθγά) 

3,77 (λεωφορεία) 

EU regulations 
443/2009 and 

510/2011 

sFECEff [kWh/km] 
Πραγματικά δεδομζνα κάκε 

οχιματοσ 
Δεδομζνα αγοράσ 

Mil [km] 

10.222 (επιβατικά) 
16.491 (ελαφριά φορτθγά) 

58.693 (βαρζα φορτθγά) 

68.412 (λεωφορεία) 
77.871 (ταξί) 

CRES tender 20155 

 

Κάκε υπόχρεο μζροσ παρζχει πλθροφορίεσ αναφορικά με τον αρικμό των οχθμάτων 

που κα αντικαταςτακοφν (n) και τθ μζςθ ειδικι κατανάλωςθ ενζργειασ των 

ενεργειακά αποδοτικϊν οχθμάτων (sFECEff) για κάκε κατθγορία ξεχωριςτά. 

                                                           
5
Πθγι: CRES tender, 2015. Deliverable 13: Application of criteria for quant control of all survey data. 
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Δεδομζνα για τισ απαιτοφμενεσ μετατροπζσ ςε kWh/100 km. 

Παράμετροσ Σιμι Πθγι 

denβενηίνθ [kg/lt] 0,745 
Δεδομζνα αγοράσ 

denντίηελ [kg/lt] 0,832 

HVβενηίνθ [kWh/kg] 12,222 Οδθγία 2012/27/ΕΕ 
Παράρτθμα IV HVντίηελ [kWh/kg] 11,833 
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BU13: Οικονομικι οδιγθςθ 

Περιγραφι: Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ αναφζρεται ςτθ διεξαγωγι εκπαιδευτικϊν 

προγραμμάτων για τθν προϊκθςθ τθσ οικονομικισ οδιγθςθσ ςε οδθγοφσ διαφόρων 

κατθγοριϊν οχθμάτων. 

Μζκοδοσ: Προβλεπόμενθ εξοικονόμθςθ 

Εξίςωςθ 

     ∑                     
 

 
 

Οριςμοί 

TFES Εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ ςε ετιςια βάςθ [kWh] 

i Κατθγορία οχθμάτων (επιβατικά οχιματα, ελαφριά φορτθγά, 
βαρζα φορτθγά, ταξί και λεωφορεία) 

         Αρικμόσ οδθγϊν τθσ κάκε κατθγορίασ οχθμάτων που 
ςυμμετείχαν ςτα εκπαιδευτικά προγράμματα 

FECave Μζςθ κατανάλωςθ ενζργειασ διαφορετικϊν κατθγοριϊν 
οχθμάτων πριν τθν διεξαγωγι του εκπαιδευτικοφ 
προγράμματοσ *kWh] 

See Συντελεςτισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ [%] 

Βάςθ αναφοράσ  

Μζςθ κατανάλωςθ ενζργειασ διαφορετικϊν κατθγοριϊν οχθμάτων πριν τθ 
διεξαγωγι του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ 

 

Παράμετροσ Σιμι Πθγι 

FECave [kWh] 

8.179 (επιβατικά) 

17.778 (ελαφριά φορτθγά) 

173.351 (βαρζα φορτθγά) 

67.465 (ταξί) 

257.902 (λεωφορεία) 

CRES tender 20156 

See [%] 
Επιβατικά οχιματα: 10% 

Επαγγελματικά οχιματα: 6,5%7 
multEE20168 

 

Κάκε υπόχρεο μζροσ παρζχει πλθροφορίεσ αναφορικά με τον αρικμό των οδθγϊν που 

κα ςυμμετάςχουν ςτα εκπαιδευτικά προγράμματα (ndriversi) για κάκε κατθγορία 

οχιματοσ ξεχωριςτά. 

                                                           
6
Πθγι: CRES tender, 2015. Deliverable 13: Application of criteria for quant control of all survey data. 

7
 Για τθν περίπτωςθ εκπαίδευςθσ διάρκειασ μιασ θμζρασ με κεωρθτικι και πρακτικι εξάςκθςθ. 

8
Πθγι: multEE, 2016. Document with general formulae of bottom-up methods. 
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BU14a: Τλοποίθςθ μζτρων βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ ςτισ 

μεταφορζσ βάςει αρικμοφ οχθμάτων 

Περιγραφι: Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ αναφζρεται ςτθν υλοποίθςθ των ακόλουκων 

μζτρων βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ ςτισ μεταφορζσ: εγκατάςταςθ 

αυτόματων ςυςκευϊν ελζγχου πίεςθσ ελαςτικϊν, διαςφάλιςθ βζλτιςτθσ πίεςθ 

ελαςτικϊν, εγκατάςταςθ υπολογιςτι ταξιδίου, εγκατάςταςθ αποδοτικϊν ςυςτθμάτων 

κλιματιςμοφ και προϊκθςθ ελαςτικϊν χαμθλισ αντίςταςθσ. 

Μζκοδοσ: Προβλεπόμενθ εξοικονόμθςθ 

Εξίςωςθ 

     ∑                      (         )  (         )           
 

 

           (      )  

Οριςμοί 

TFES Εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ ςε ετιςια βάςθ [kWh] 

i Κατθγορία οχθμάτων (επιβατικά οχιματα, ελαφριά φορτθγά, 
βαρζα φορτθγά, ταξί και λεωφορεία) 

          Αρικμόσ οχθμάτων τθσ κάκε κατθγορίασ 

FECave Μζςθ κατανάλωςθ ενζργειασ διαφορετικϊν κατθγοριϊν 
οχθμάτων πριν τθν διεξαγωγι κάκε μζτρου [kWh] 

Styrdev Συντελεςτισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ λόγω εγκατάςταςθσ 
αυτόματων ςυςκευϊν ελζγχου πίεςθσ ελαςτικϊν [%] 

Styropt Συντελεςτισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ λόγω διαςφάλιςθσ 
βζλτιςτθσ πίεςθσ ελαςτικϊν [%] 

Seco Συντελεςτισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ λόγω εγκατάςταςθσ 
υπολογιςτι ταξιδίου [%] 

Scool Συντελεςτισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ λόγω εγκατάςταςθσ 
αποδοτικϊν ςυςτθμάτων κλιματιςμοφ [%] 

Styr Συντελεςτισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ λόγω προϊκθςθσ 
ελαςτικϊν χαμθλισ αντίςταςθσ *%+ 

Βάςθ αναφοράσ  

Μζςθ κατανάλωςθ ενζργειασ διαφορετικϊν κατθγοριϊν οχθμάτων πριν τθν 
υλοποίθςθ των μζτρων 
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Παράμετροσ Σιμι Πθγι 

FECave,i [kWh] 

8.179 (επιβατικά) 

17.778 (ελαφριά φορτθγά) 

173.351 (βαρζα φορτθγά) 

67.465 (ταξί) 

257.902 (λεωφορεία) 

CRES tender 
20159 

Styrdev, Styropt, Seco, Scool 
& Styr 

1% (εγκατάςταςθ αυτόματων ςυςκευϊν 
ελζγχου πίεςθσ ελαςτικϊν) 

1% (διαςφάλιςθ βζλτιςτθσ πίεςθσ 
ελαςτικϊν) 

5% (εγκατάςταςθ υπολογιςτι ταξιδίου) 

4,5% (εγκατάςταςθ αποδοτικϊν 
ςυςτθμάτων κλιματιςμοφ για επιβατικά 

και επαγγελματικά οχιματα) 

2,9% (προϊκθςθ ελαςτικϊν χαμθλισ 
αντίςταςθσ ςε επιβατικά οχιματα) 

5% (προϊκθςθ ελαςτικϊν χαμθλισ 
αντίςταςθσ ςε φορτθγά) 

IEA/OECD 
201010 

IEA/OECD 
2010 

IEA/OECD 
200911 

IEA/OECD 
2009 

multEE201612 

 

Κάκε υπόχρεο μζροσ παρζχει πλθροφορίεσ αναφορικά με τον αρικμό των οχθμάτων 

που κα ςυμμετάςχουν ςτα διαφορετικά μζτρα (nvehiclesi) για κάκε κατθγορία ξεχωριςτά. 

 

                                                           
9
Πθγι: CRES tender, 2015. Deliverable 13: Application of criteria for quant control of all survey data. 

10
Πθγι: IEA/OECD, 2010. Transport Energy Efficiency Implementation of IEA Recommendations since 

2009 and next steps. 
11

Πθγι: IEA/OECD, 2009. Transport, Energy and CO2 - Moving Towards Sustainability. 
12

Πθγι: multEE, 2016. Document with general formulae of bottom-up methods. 
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BU14b: Προϊκθςθ καυςίμων με πρόςκετα 

Περιγραφι: Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ αναφζρεται ςτθν προϊκθςθ καυςίμων με 

πρόςκετα. 

Μζκοδοσ: Προβλεπόμενθ εξοικονόμθςθ 

Εξίςωςθ 

     ∑                
 

 
 

Οριςμοί 

TFES Εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ ςε ετιςια βάςθ *kWh] 

i Κατθγορία ενεργειακοφ προϊόντοσ 

Quanti Ποςότθτα ενεργειακοφ προϊόντοσ με πρόςκετα [kg] 

HVi Θερμογόνοσ δφναμθ ενεργειακοφ προϊόντοσ [kWh/kg] 

Sadd Συντελεςτισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ λόγω προϊκθςθσ 
καυςίμων με πρόςκετα [%] 

Βάςθ αναφοράσ  

Ενεργειακό προϊόν χωρίσ πρόςκετα 

 

Παράμετροσ Σιμι Πθγι 

Sadd 2% ATC 201313 

HVi [kWh/kg] 
Βενηίνθ: 12,222 

Πετρζλαιο κίνθςθσ: 11,833 

Οδθγία 2012/27/ΕΕ 
Παράρτθμα IV 

H ποςότθτα του ενεργειακοφ προϊόντοσ με πρόςκετα (Quanti) προςδιορίηεται από τθν 

ακόλουκθ εξίςωςθ: 

                                                    

όπου: 

Sbaseline= Συντελεςτισ απομείωςθσ για ςυμμόρφωςθ με το κριτιριο τθσ ςθμαντικότθτασ 

αναφορικά με το ςενάριο βάςθσ αναφοράσ (Sbaseline = 50%) 

Sfreeriders = Συντελεςτισ απομείωςθσ για ςυμμόρφωςθ με το κριτιριο του ελεφκερου 

αναβάτθ (Sfreeriders = 25%) 

 

Κάκε υπόχρεο μζροσ παρζχει πλθροφορίεσ αναφορικά με τθν ποςότθτα του καυςίμου 

με πρόςκετα (Quant) για κάκε ενεργειακό προϊόν ξεχωριςτά. 

                                                           
13

Πθγι: ATC, 2013. Fuel Additives: Use and Benefits. 
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BU14c: Δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ ςτον τομζα των μεταφορϊν 

Περιγραφι: Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ αναφζρεται ςτθν υλοποίθςθ δράςεων 

ευαιςκθτοποίθςθσ ςτον τομζα των μεταφορϊν. 

Μζκοδοσ: Προβλεπόμενθ εξοικονόμθςθ 

Εξίςωςθ 

Διενζργεια δράςεων ςε υφιςτάμενουσ πελάτεσ 

     ∑                                                        
 

 

                    

 

Διενζργεια δράςεων ςε μθ υφιςτάμενουσ πελάτεσ 

     ∑                                                     
 

 

 
   

                    

Οριςμοί 

TFES Εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ ςε ετιςια βάςθ *kWh] 

i Κατθγορία οχθμάτων (επιβατικά οχιματα, ελαφριά φορτθγά, 
βαρζα φορτθγά, ταξί και λεωφορεία) 

          Αρικμόσ οχθμάτων τθσ κάκε κατθγορίασ 

FECave Μζςθ κατανάλωςθ ενζργειασ διαφορετικϊν κατθγοριϊν 
οχθμάτων πριν τθν διεξαγωγι κάκε μζτρου *kWh] 

Paffected Ποςοςτό επθρεαςμοφ [%] 

Pparticipated Ποςοςτό απομείωςθσ λόγω δράςεων άλλων υπόχρεων μερϊν 

Paffect_prev_year Ποςοςτό απομείωςθσ λόγω επθρεαςμοφ οχθμάτων από δράςεισ 
ςτο προθγοφμενο ζτοσ αναφοράσ [%] 

Sawar Συντελεςτισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ λόγω υλοποίθςθσ μζτρων 
ευαιςκθτοποίθςθσ *%+ 

Βάςθ αναφοράσ 

Μζςθ κατανάλωςθ ενζργειασ διαφορετικϊν κατθγοριϊν οχθμάτων πριν τθν 
υλοποίθςθ των δράςεων 

 

Παράμετροσ Σιμι Πθγι 

FECave,i [kWh] 

8.179 (επιβατικά) 

17.778 (ελαφριά φορτθγά) 

173.351 (βαρζα φορτθγά) 

67.465 (ταξί) 

257.902 (λεωφορεία) 

CRES tender 201514 

                                                           
14

Πθγι: CRES tender, 2015. Deliverable 13: Application of criteria for quant control of all survey data. 
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Παράμετροσ Σιμι Πθγι 

Sawar 2% multEE201615 

Paffected 

32% (περίπτωςθ διανομισ 
ενθμερωτικοφ υλικοφ) 

100% ςε περιπτϊςεισ 
ςτοχευμζνων δράςεων 

Ζρευνα ΥΠΕΝ 

Pparticipated 25% - 

Paffect_prev_year 12% 
Απολογιςτικά από 
εκκακάριςθ Ζτουσ 

Αναφοράσ 2018 

 

Κάκε υπόχρεο μζροσ παρζχει πλθροφορίεσ αναφορικά με τον αρικμό των οχθμάτων 

που κα ςυμμετάςχουν ςτισ δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ (nvehiclesi) για κάκε κατθγορία 

ξεχωριςτά. 

 

                                                           
15

Πθγι: multEE, 2016. Document with general formulae of bottom-up methods. 
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BU14d: Προϊκθςθ λιπαντικϊν υψθλισ ενεργειακισ απόδοςθσ 

Περιγραφι: Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ αναφζρεται ςτθν προϊκθςθ λιπαντικϊν υψθλισ 

ενεργειακισ απόδοςθσ. 

Μζκοδοσ: Προβλεπόμενθ εξοικονόμθςθ 

Εξίςωςθ 

     
             

    
                       

Οριςμοί 

TFES Εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ ςε ετιςια βάςθ *kWh] 

Quantweigthed Ποςότθτα λιπαντικϊν υψθλισ ενεργειακισ απόδοςθσ [kg] 

cons Μζςθ κατανάλωςθ λιπαντικϊν ανά ςτακμιςμζνο ςτόλο 
οχθμάτων *kg/όχθμα+ 

FECave,weighted Μζςθ κατανάλωςθ ενζργειασ ςτακμιςμζνου ςτόλου οχθμάτων 
[kWh/όχθμα] 

Slub Συντελεςτισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ λόγω τθσ προϊκθςθσ 
λιπαντικϊν υψθλισ ενεργειακισ απόδοςθσ [%] 

Βάςθ 
αναφοράσ 

 

Στακμιςμζνθ μζςθ κατανάλωςθ ενζργειασ διαφορετικϊν κατθγοριϊν οχθμάτων 
πριν τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ 

 

Παράμετροσ Σιμι Πθγι 

cons [kg/όχθμα+ 4,5 Δεδομζνα αγοράσ 

FECave,weighted [kWh/όχθμα+ 14.029 CRES tender 201516 

Slub 2,7% multEE201617 

 

Κάκε υπόχρεο μζροσ παρζχει πλθροφορίεσ αναφορικά με τθν ποςότθτα των 

λιπαντικϊν υψθλισ ενεργειακισ απόδοςθσ (Quant). 

                                                           
16

Πθγι: CRES tender, 2015. Deliverable 13: Application of criteria for quant control of all survey data. 
17

Πθγι: multEE, 2016. Document with general formulae of bottom-up methods. 
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BU15: Προϊκθςθ υγραερίου ςτον τομζα των μεταφορϊν 

Περιγραφι: Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ αναφζρεται ςτθν προϊκθςθ υγραερίου ςτον 

τομζα των μεταφορϊν υποκακιςτϊντασ βενηίνθ μζςω τθσ κατάλλθλθσ μετατροπισ των 

υφιςτάμενων οχθμάτων. 

Μζκοδοσ: Προβλεπόμενθ εξοικονόμθςθ 

Εξίςωςθ 
                                               

Οριςμοί 

TFES Εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ ςε ετιςια βάςθ [kWh] 

quanLPG Ποςότθτα προωκθμζνου υγραερίου *lt] 

denLPG Πυκνότθτα υγραερίου *kg/lt] 

denref Πυκνότθτα βενηίνθσ *kg/lt] 

HVLPG Θερμογόνοσ δφναμθ υγραερίου [kWh/kg] 

HVref Θερμογόνοσ δφναμθ βενηίνθσ *kWh/kg] 

Βάςθ αναφοράσ  

Υφιςτάμενα οχιματα με κατανάλωςθ βενηίνθσ 

 

Παράμετροσ Σιμι Πθγι 

quanref [lt] 0,8 quanLPG Δεδομζνα αγοράσ 

denLPG [kg/lt] 0,525 
Δεδομζνα αγοράσ 

denref [kg/lt] 0,745 

HVLPG [kWh/kg] 12,778 Οδθγία 2012/27/ΕΕ 
Παράρτθμα IV HVref [kWh/kg] 12,222 

H ποςότθτα του προωκθμζνου υγραερίου (quanLPG) κα προςδιοριςτεί από τθν 

ακόλουκθ εξίςωςθ: 

                                                      

όπου:  

Sbaseline= Συντελεςτισ απομείωςθσ για ςυμμόρφωςθ με το κριτιριο τθσ ςθμαντικότθτασ 

αναφορικά με το ςενάριο βάςθσ αναφοράσ (Sbaseline = 45%) 

Sfreeriders = Συντελεςτισ απομείωςθσ για ςυμμόρφωςθ με το κριτιριο του ελεφκερου 

αναβάτθ (Sfreeriders = 90%) 

 

Κάκε υπόχρεο μζροσ παρζχει πλθροφορίεσ αναφορικά με τθν ποςότθτα υγραερίου 

που διακινικθκε (quantLPG) με ςκοπό τθν υποκατάςταςθ βενηίνθσ. 
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BU16: Αντικατάςταςθ λευκϊν ςυςκευϊν 

Περιγραφι: Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ αναφζρεται ςτθν αντικατάςταςθ υφιςτάμενων 

λευκϊν ςυςκευϊν με νζεσ υψθλότερθσ απόδοςθσ. 

Μζκοδοσ: Προβλεπόμενθ εξοικονόμθςθ 

Εξίςωςθ 

     ∑               

 

 

 

Οριςμοί 

TFES Εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ ςε ετιςια βάςθ [kWh] 

i Κατθγορία λευκϊν ςυςκευϊν 

n Αρικμόσ λευκϊν ςυςκευϊν που κα αντικαταςτακοφν για 
κάκε κατθγορία i 

Estock Μζςθ κατανάλωςθ ενζργειασ υφιςτάμενων λευκϊν 
ςυςκευϊν κατθγορίασ Α+ [kWh] 

Eeff Μζςθ κατανάλωςθ ενζργειασ λευκϊν ςυςκευϊν υψθλισ 
απόδοςθσ [kWh] 

Βάςθ αναφοράσ 

Μζςθ κατανάλωςθ ενζργειασ υφιςτάμενων λευκϊν ςυςκευϊν ςτθν αγορά 
ςφμφωνα με τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ τθσ Οδθγίασ 2009/125/ΕΚ 

 

Κατανάλωςθ ενζργειασ (kWh) 
Ενεργειακι κλάςθ 

Πθγι 
A+++ A++ A+ 

Ψυγεία 142 171 257 

CRES 
tender 
201518 

Ψυγεία με καταψφκτεσ 153 183 267 

Καταψφκτεσ 146 175 245 

Πλυντιριο πιάτων 231 245 275 

τεγνωτιρια 108 126 167 

Πλυντιριο ροφχων 153 163 185 

 

Κάκε υπόχρεο μζροσ παρζχει πλθροφόρθςθ ςχετικά με τον αρικμό των λευκϊν 

ςυςκευϊν που κα αντικαταςτακοφν (n) για τισ κατθγορίεσ ενεργειακισ κλάςθσ Α++ και 

Α+++ αντίςτοιχα. 

 

                                                           
18

Πθγι: CRES tender, 2015. Deliverable 13: Application of criteria for quant control of all survey data. 
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BU17: Αντικατάςταςθ ςυςκευϊν γραφείου 

Περιγραφι: Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ αναφζρεται ςτθν αντικατάςταςθ των 

υφιςτάμενων ςυςκευϊν γραφείου (φορθτοί και επιτραπζηιοι υπολογιςτζσ, οκόνεσ και 

εκτυπωτζσ) με νζεσ υψθλότερθσ απόδοςθσ, ϊςτε να οδθγιςουν ςε εξοικονόμθςθ 

ενζργειασ τόςο ςε κατάςταςθ λειτουργίασ, όςο και ςε κατάςταςθ αναμονισ. 

Μζκοδοσ: Προβλεπόμενθ εξοικονόμθςθ 

Εξίςωςθ 

Κατάςταςθ λειτουργίασ: 

     ∑    
                      

    
        

 

 
 

 

Οριςμοί 

TFES Εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ ςε ετιςια βάςθ [kWh] 

i Κατθγορία ςυςκευισ γραφείου 

n Αρικμόσ ςυςκευϊν που κα αντικαταςτακοφν ανά τφπο 
ςυςκευισ γραφείου 

PAstock Μζςθ θλεκτρικι ιςχφσ υφιςτάμενων ςυςκευϊν ςε 
κατάςταςθ λειτουργίασ [W] 

PAbestmarket Μζςθ θλεκτρικι ιςχφσ ςυςκευϊν υψθλισ απόδοςθσ ςε 
κατάςταςθ λειτουργίασ[W] 

hactive Μζςεσ ετιςιεσ ϊρεσ ςε κατάςταςθ λειτουργίασ *h] 

Βάςθ αναφοράσ 

Θλεκτρικι ιςχφσ υφιςτάμενων ςυςκευϊν ςε κατάςταςθ λειτουργίασ 
ςφμφωνα με τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ τθσ Οδθγίασ 2009/125/ΕΚ όπου 
υφίςταται υποχρζωςθ εφαρμογισ 

 

Σφποσ ςυςκευισ 
γραφείου 19 

PAstock [W] PAbestmarket [W] 
Ετιςιεσ ϊρεσ ςε 

κατάςταςθ 
λειτουργίασ20 

Φορθτοί υπολογιςτζσ 
84 

27 2.613 

Επιτραπζηιοι υπολογιςτζσ 52 2.613 

Οκόνεσ 43 18 2.586 

Εκτυπωτζσ 137 39 2.279 

 

Κάκε υπόχρεο μζροσ παρζχει πλθροφόρθςθ ςχετικά με τον αρικμό των ςυςκευϊν 

γραφείου ανά τφπο ςυςκευισ γραφείου που κα αντικαταςτακοφν (n). 

 

                                                           
19

Πθγι: topten.eu for monitors and printers & University of Pennsylvania for laptops and desktops. 
20

Πθγι: EU Recommendations on measurement and verification methods in the framework of directive 
2006/32/EC on energy end-use efficiency and energy services. 



29 
 

BU18: Εγκατάςταςθ stand by killer ςε νοικοκυριά 

Περιγραφι: Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ αναφζρεται ςτθν εγκατάςταςθ stand by killers, 

οι οποίοι ζχουν τθ δυνατότθτα διακοπισ τθσ παροχισ θλεκτρικισ ενζργειασ όταν αυτι 

ειςζλκει ςε κατάςταςθ αναμονισ. 

Μζκοδοσ: Προβλεπόμενθ εξοικονόμθςθ 

Εξίςωςθ 

            
              

    
 

Οριςμόσ 

TFES Εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ ςε ετιςια βάςθ [kWh] 

nSBK Αρικμόσ standby killers 

PG Μζςθ ιςχφσ ςυςκευισ ςε κατάςταςθ αναμονισ [W] 

PSBK Μζςθ ιςχφσ ςυςκευισ stand by killer [W] 

ta Μζςεσ ετιςιεσ ϊρεσ λειτουργίασ stand by killer [h] 

tSB Μζςεσ ετιςιεσ ϊρεσ λειτουργίασ ςυςκευισ ςε κατάςταςθ 
αναμονισ [h] 

Βάςθ αναφοράσ 

Συςκευζσ ςε κατάςταςθ αναμονισ χωρίσ χριςθ stand by killer 

 

Παράμετροσ  Σιμι Πθγι 

PG [W] 
6 (υποκζτοντασ τθ ςφνδεςθ 

κατ’ ελάχιςτων τριϊν 
ςυςκευϊν) 

SELINA21 

PSBK [W] 0,5 multEE201622 

ta [h] 8.760 multEE2016 

tSB [h] 7.924 
Hellenic Statistical 
Authority 201323 

 

Κάκε υπόχρεο μζροσ παρζχει πλθροφόρθςθ ςχετικά με τον αρικμό των stand by killers 

(nSBK) που κα εγκαταςτακοφν. 

 

                                                           
21

Πθγι: Selina. Consumer guide on stand-by losses of appliances. 
22

Πθγι: multEE, 2016. Document with general formulae of bottom-up methods. 
23

Πθγι: Hellenic Statistical Authority, 2013. Survey on daily time allocation to various uses. 
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BU19a. Ενεργειακι αναβάκμιςθ υφιςτάμενων ςυςτθμάτων κζρμανςθσ 

ςε κτίρια του οικιακοφ τομζα24 

Περιγραφι: Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ αναφζρεται ςτθν αντικατάςταςθ των 

ςυμβατικϊν ςυςτθμάτων κζρμανςθσ με νζα ενεργειακά αποδοτικότερα ςε κτίρια 

κατοικιϊν του οικιακοφ τομζα ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ υποκατάςταςθσ καυςίμων 

(ενδεικτικά φυςικό αζριο, βιομάηα, κ.α.). Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ δεν περιλαμβάνει 

τθν αντικατάςταςθ αντλιϊν κερμότθτασ για κζρμανςθ με νζεσ ενεργειακά 

αποδοτικότερεσ. 

Μζκοδοσ: Προβλεπόμενθ εξοικονόμθςθ 

Μζκοδοσ 

     ∑             (
 

       
 

 

       
)

 

 
 

Οριςμοί 

TFES Εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ ςε ετιςια βάςθ [kWh] 

i Κατθγορία κτιρίων 

SHD Μζςθ απαιτοφμενθ ενζργεια για κζρμανςθ ςε κτίριο του οικιακοφ τομζα 
πριν τθν υλοποίθςθ τθσ παρζμβαςθσ [kWh] 

HWD Μζςθ απαιτοφμενθ ενζργεια για ΗΝΧ ςε κτίριο του οικιακοφ τομζα πριν 
τθν υλοποίθςθ τθσ παρζμβαςθσ [kWh] 

nsh,Ref Ελάχιςτθ Ενεργειακι Απόδοςθ Εποχιακισ Θζρμανςθσ Χϊρου βάςει τθσ 
Οδθγίασ 2009/125/ΕΚ 

nsh,Eff Ενεργειακι Απόδοςθ Εποχιακισ Θζρμανςθσ Χϊρου όπωσ αναγράφεται 
ςτο δελτίο προϊόντοσ βάςθ του κανονιςμοφ Ενεργειακισ Επιςιμανςθσ 

n Αρικμόσ κτιρίων 

Βάςθ αναφοράσ 

Υφιςτάμενο ςφςτθμα για κζρμανςθ και ΗΝΧ που είναι διακζςιμο ςτθν αγορά ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ 813/2013 τθσ Οδθγίασ 2009/125/ΕΚ 

 

Παράμετροσ  Σιμι Πθγι 

SHD [kWh] 
Πίνακασ που ακολουκεί 

Cost-optimal 
study 2016 HWD [kWh] 

nsh,Ref 

86% ςφμφωνα με τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ 
του Κανονιςμοφ 813/2013 για 

κερμαντιρεσ χϊρου με λζβθτα καυςίμου 
ονομαςτικισ κερμικισ ιςχφοσ μικρότερθσ 

των 400 kW 

Οδθγία 
2009/125/ΕΚ 

nsh,Eff 
Πραγματικά δεδομζνα ςυςτθμάτων από 

δελτίο προϊόντοσ 

                                                           
24

 Για αντικαταςτάςεισ από 26
θ
 Σεπτεμβρίου 2015 και μετά. 
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Για τθν περίπτωςθ αντικαταςτάςεων πριν από τθν 26θ Σεπτεμβρίου 2015 κα 

χρθςιμοποιθκοφν οι τιμζσ του ακόλουκου πίνακα: 

Παράμετροσ  Σιμι Πθγι 

SHD [kWh] 
Πίνακασ που ακολουκεί ΤΟΤΕΕ - 1/2017 

HWD [kWh] 

nsh,Ref 62% 

ΤΟΤΕΕ - 1/2017 
nsh,Eff 

υνικθσ λζβθτασ: 69% 
Λζβθτασ χαμθλϊν κερμοκραςιϊν: 78% 

Λζβθτασ ςυμπφκνωςθσ: 91% 
Πιςτοποιθμζνοσ λζβθτασ βιομάηασ: 71% 

BU19b. Αντικατάςταςθ αντλιϊν κερμότθτασ κζρμανςθσ νεροφ για 

κζρμανςθ με νζεσ ενεργειακά αποδοτικότερεσ ςε κτίρια του οικιακοφ 

τομζα25 

Περιγραφι: Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ αναφζρεται ςτθν αντικατάςταςθ αντλιϊν 

κερμότθτασ για κζρμανςθ με νζεσ ενεργειακά αποδοτικότερεσ ςε κτίρια κατοικιϊν του 

οικιακοφ τομζα. Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ δεν περιλαμβάνει τθν αντικατάςταςθ 

αντλιϊν κερμότθτασ που χρθςιμοποιοφν ωσ ψυκτικό μζςο τον αζρα για κζρμανςθ με 

νζεσ ενεργειακά αποδοτικότερεσ. 

Μζκοδοσ: Προβλεπόμενθ εξοικονόμθςθ 

Μζκοδοσ 

     ∑             
 

   
 (

 

          
 

 

          
)

 

 
 

Οριςμοί 

TFES Εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ ςε ετιςια βάςθ *kWh] 

i Κατθγορία κτιρίων 

SHD Μζςθ απαιτοφμενθ ενζργεια για κζρμανςθ ςε κτίριο του 
οικιακοφ τομζα πριν τθν υλοποίθςθ τθσ παρζμβαςθσ *kWh] 

HWD Μζςθ απαιτοφμενθ ενζργεια για ΗΝΧ ςε κτίριο του οικιακοφ 
τομζα πριν τθν υλοποίθςθ τθσ παρζμβαςθσ *kWh] 

nsh,Ref Ελάχιςτθ Ενεργειακι Απόδοςθ Εποχιακισ Θζρμανςθσ Χϊρου 
μονάδασ βάςει τθσ Οδθγίασ 2009/125/ΕΚ 

nsh,Eff Ενεργειακι Απόδοςθ Εποχιακισ Θζρμανςθσ Χϊρου όπωσ 
αναγράφεται ςτον δελτίο προϊόντοσ βάςθ του κανονιςμοφ 
Ενεργειακισ Επιςιμανςθσ 

n Αρικμόσ κτιρίων 

Βάςθ αναφοράσ 

Υφιςτάμενο ςφςτθμα για κζρμανςθ και ΗΝΧ που είναι διακζςιμο ςτθν αγορά 
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ 813/2013 τθσ Οδθγίασ 2009/125/ΕΚ 

                                                           
25

 Για αντικαταςτάςεισ από 26
θ
 Σεπτεμβρίου 2017 και μετά. 
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Παράμετροσ  Σιμι Πθγι 

SHD [kWh] 
Πίνακασ που ακολουκεί 

Cost-optimal study 
2016 HWD [kWh] 

nsh,Ref 

φμφωνα με τισ ελάχιςτεσ 
απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ 

813/2013: 
Θερμαντιρεσ χϊρου με αντλία 
κερμότθτασ και κερμαντιρεσ 
ςυνδυαςμζνθσ λειτουργίασ με 

αντλία κερμότθτασ (55 οC): 1,10 
Αντλίεσ κερμότθτασ χαμθλισ 
κερμοκραςίασ (35 οC): 1,25 

Οδθγία 
2009/125/ΕΚ 

nsh,Eff 
Πραγματικά δεδομζνα ςυςτθμάτων 

από δελτίο προϊόντοσ 
 

 

Για τθν περίπτωςθ αντικαταςτάςεων πριν από τθν 26θ Σεπτεμβρίου 2017 κα 

χρθςιμοποιθκεί θ παρακάτω εξίςωςθ και οι τιμζσ του ακόλουκου πίνακα: 

     ∑             (
 

       
 

 

       
)

 

 
 

Παράμετροσ  Σιμι Πθγι 

SHD [kWh] 
Πίνακασ που ακολουκεί 

Cost-optimal study 
2016 HWD [kWh] 

nsh,Ref 

Για τισ αντλίεσ κερμότθτασ με 
κερμαινόμενο μζςο το νερό οι οποίεσ 

δεν ςυνοδεφονται από Ενεργειακι 
Σιμανςθ, ςφμφωνα με τον κανονιςμό 

Ενεργειακισ Επιςιμανςθσ 
λαμβάνεται ωσ κερμικι απόδοςθ ο 

ονομαςτικόσ ςυντελεςτισ απόδοςθσ 
COP για ονομαςτικζσ ςυνκικεσ 

λειτουργίασ κερμοκραςίασ 
εξωτερικοφ αζρα 7 οC και 

κερμοκραςία μζςου 45 οC. Στθν 
περίπτωςθ γεωκερμικϊν αντλιϊν 

κερμότθτασ, ωσ ςυντελεςτισ 
απόδοςθσ COP λαμβάνεται κατά τουσ 
υπολογιςμοφσ θ τιμι που αναφζρεται 

ςε ςυνκικεσ λειτουργίασ για 
κερμοκραςία γεωεναλλάκτθ 15 οC και 

κερμοκραςία μζςου 45 οC. 
Για τισ αντλίεσ κερμότθτασ με 
κερμαινόμενο μζςο το νερό για τισ 
οποίεσ δεν υπάρχουν διακζςιμα 

ΤΟΤΕΕ 1/2017  
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Παράμετροσ  Σιμι Πθγι 

ςτοιχεία ο μζςοσ εποχιακόσ 
ςυντελεςτισ απόδοςθσ SCOP για τουσ 
υπολογιςμοφσ τθσ ενεργειακισ 
απόδοςθσ του υπό μελζτθ ι προσ 
επικεϊρθςθ κτθρίου, λαμβάνεται: 

 2,2 για ςυςτιματα 
εγκατεςτθμζνα πριν το 1990 

 2,7 για ςυςτιματα 
εγκατεςτθμζνα μεταξφ του 

1990 και του 2000  

 3,0 για ςυςτιματα 
εγκατεςτθμζνα μετά το 2001 

nsh,Eff 

Για τισ αντλίεσ κερμότθτασ με 
κερμαινόμενο μζςο το νερό οι οποίεσ 

δεν ςυνοδεφονται από Ενεργειακι 
Σιμανςθ, ςφμφωνα με τον κανονιςμό 

Ενεργειακισ Επιςιμανςθσ 
λαμβάνεται ωσ κερμικι απόδοςθ ο 

ονομαςτικόσ ςυντελεςτισ απόδοςθσ 
COP για ονομαςτικζσ ςυνκικεσ 

λειτουργίασ κερμοκραςίασ 
εξωτερικοφ αζρα 7 οC και 

κερμοκραςία μζςου 45 οC. Στθν 
περίπτωςθ γεωκερμικϊν αντλιϊν 

κερμότθτασ, ωσ ςυντελεςτισ 
απόδοςθσ COP λαμβάνεται κατά τουσ 
υπολογιςμοφσ θ τιμι που αναφζρεται 

ςε ςυνκικεσ λειτουργίασ για 
κερμοκραςία γεωεναλλάκτθ 15 οC και 

κερμοκραςία μζςου 45 οC. 

ΤΟΤΕΕ 1/2017 

 

Πίνακασ τιμϊν SHD και HWD 

Σφποσ κτιρίου Κλιματικι 
Ηϊνθ 

Ζτοσ καταςκευισ SHD (kWh) HWD (kWh) 

Μονοκατοικία 

A Πριν 1980 13.624 1.632 

A 1980-2010 7.384 1.632 

A Μετά 2010 5.970 358 

Α Στακμιςμζνοσ μζςοσ 10.943 1.610 

B Πριν 1980 15.836 1.741 

B 1980-2010 9.914 2.175 

B Μετά 2010 6.217 482 

Β Στακμιςμζνοσ μζςοσ 13.228 1.902 

Γ Πριν 1980 28.114 1.873 
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Σφποσ κτιρίου Κλιματικι 
Ηϊνθ 

Ζτοσ καταςκευισ SHD (kWh) HWD (kWh) 

Γ 1980-2010 18.658 2.339 

Γ Μετά 2010 13.163 581 

Γ Στακμιςμζνοσ μζςοσ 23.962 2.051 

Δ Πριν 1980 31.008 2.000 

Δ 1980-2010 18.800 2.000 

Δ Μετά 2010 14.597 655 

Δ Στακμιςμζνοσ μζςοσ 25.679 1.980 

Πολυκατοικία 

A Πριν 1980 60.148 12.187 

A 1980-2010 33.754 12.187 

A Μετά 2010 26.999 3.712 

Α Στακμιςμζνοσ μζςοσ 48.796 12.040 

B Πριν 1980 91.308 17.042 

B 1980-2010 48.378 17.042 

B Μετά 2010 39.983 5.903 

Β Στακμιςμζνοσ μζςοσ 72.681 16.874 

Γ Πριν 1980 188.036 18.356 

Γ 1980-2010 100.025 18.356 

Γ Μετά 2010 85.225 7.657 

Γ Στακμιςμζνοσ μζςοσ 149.866 18.216 

Δ Πριν 1980 166.106 14.919 

Δ 1980-2010 89.901 14.919 

Δ Μετά 2010 70.634 6.023 

Δ Στακμιςμζνοσ μζςοσ 132.948 14.785 

 

Κάκε υπόχρεο μζροσ παρζχει πλθροφόρθςθ ςχετικά με τον αρικμό των κτιρίων που 

ανακαινίςτθκαν για κάκε κατθγορία ξεχωριςτά (n) και του βακμοφ απόδοςθσ των νζων 

μονάδων (nsh,Eff). 
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BU20a-i. Ενεργειακι αναβάκμιςθ υφιςτάμενων ςυςτθμάτων 

κλιματιςμοφ (ψφξθ) ζωσ 12 kW ςε κτίρια του οικιακοφ τομζα 

Περιγραφι: Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ αναφζρεται ςτθν αντικατάςταςθ των μονάδων 

ψφξθσ (αζρα – αζρα) ζωσ 12 kW με νζεσ ενεργειακά αποδοτικότερεσ ςε κτίρια 

κατοικιϊν του οικιακοφ τομζα (χρθςιμοποιείται για τθν περίπτωςθ των split units). 

Μζκοδοσ: Προβλεπόμενθ εξοικονόμθςθ 

Μζκοδοσ 

     ∑        
 

       
 

 

 

 

       
  

Οριςμοί 

TFES Εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ ςε ετιςια βάςθ [kWh] 

i Κατθγορία κτιρίων 

SCD Μζςθ απαιτοφμενθ ενζργεια για ψφξθ ςε κτίρια κατοικιϊν του 
οικιακοφ τομζα πριν τθν υλοποίθςθ τθσ παρζμβαςθσ *kWh] 

SEERRef Ελάχιςτοσ επιτρεπόμενοσ Εποχικόσ Βακμόσ Απόδοςθσ ψφξθσ 
βάςει τθσ Οδθγίασ 2009/125/ΕΚ 

SEEREff Εποχικόσ Βακμόσ Απόδοςθσ νζου ςυςτιματοσ ψφξθσ βάςει του 
Κανονιςμοφ Ενεργειακισ Επιςιμανςθσ 

n Αρικμόσ κτιρίων 

Βάςθ αναφοράσ 

Υφιςτάμενεσ ανεξάρτθτεσ μονάδεσ ψφξθσ που είναι διακζςιμεσ ςτθν αγορά 
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ 206/2012 τθσ Οδθγίασ 2009/125/ΕΚ 

 

Παράμετροσ  Σιμι Πθγι 

SCD [kWh] Πίνακασ που ακολουκεί 
Cost-optimal study 

2016  

SEERRef 
4,3 για κλιματιςτικά < 6 kW 

4,1 για κλιματιςτικά από 6-12 
kW 

Οδθγία 2009/125/ΕΚ  

SEEREff 
Πραγματικά δεδομζνα 

ςυςτθμάτων από δελτίο 
προϊόντοσ 
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BU20a-ii. Ενεργειακι αναβάκμιςθ υφιςτάμενων ςυςτθμάτων 

κλιματιςμοφ (ψφξθ) ζωσ 12 kW ςε κτίρια γραφείων του τριτογενι τομζα 

Περιγραφι: Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ αναφζρεται ςτθν αντικατάςταςθ των μονάδων 

ψφξθσ (αζρα – αζρα) ζωσ 12 kW με νζεσ ενεργειακά αποδοτικότερεσ ςε κτίρια 

γραφείων του τριτογενι τομζα (χρθςιμοποιείται για τθν περίπτωςθ των split units). 

Μζκοδοσ: Προβλεπόμενθ εξοικονόμθςθ 

Μζκοδοσ 

     ∑          
 

       
 

 

 

 

       
  

Οριςμοί 

TFES Εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ ςε ετιςια βάςθ *kWh] 

i Κατθγορία κτιρίων 

SCD Μζςθ απαιτοφμενθ ενζργεια για ψφξθ ςε κτίρια γραφείων του 
τριτογενι τομζα πριν τθν υλοποίθςθ τθσ παρζμβαςθσ *kWh/m2] 

Α Επιφάνεια ψυχόμενων χϊρων κάκε ανακαινιηόμενου κτιρίου *m2] 

SEERRef Ελάχιςτοσ επιτρεπόμενοσ Εποχικόσ Βακμόσ Απόδοςθσ ψφξθσ 
βάςει τθσ Οδθγίασ 2009/125/ΕΚ 

SEEREff Εποχικόσ Βακμόσ Απόδοςθσ νζου ςυςτιματοσ ψφξθσ βάςει του 
Κανονιςμοφ Ενεργειακισ Επιςιμανςθσ 

n Αρικμόσ κτιρίων 

Βάςθ αναφοράσ 

Υφιςτάμενεσ ανεξάρτθτεσ μονάδεσ ψφξθσ που είναι διακζςιμεσ ςτθν αγορά 
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ 206/2012 τθσ Οδθγίασ 2009/125/ΕΚ 

 

Παράμετροσ  Σιμι Πθγι 

SCD [kWh/m2] Πίνακασ που ακολουκεί 
Cost-optimal study 

2016  

SEERRef 
4,3 για κλιματιςτικά < 6 kW 

4,1 για κλιματιςτικά από 6-12 
kW 

Οδθγία 2009/125/ΕΚ  

SEEREff 
Πραγματικά δεδομζνα 

ςυςτθμάτων από δελτίο 
προϊόντοσ 
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BU20b-i. Ενεργειακι αναβάκμιςθ υφιςτάμενων ςυςτθμάτων ψφξθσ 

αζρα ςε κτίρια του οικιακοφ τομζα26 

Περιγραφι: Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ αναφζρεται ςτθν αντικατάςταςθ των μονάδων 

ψφξθσ αζρα με νζεσ ενεργειακά αποδοτικότερεσ ςε κτίρια κατοικιϊν του οικιακοφ 

τομζα. 

Μζκοδοσ: Προβλεπόμενθ εξοικονόμθςθ 

Μζκοδοσ 

     ∑       
 

   
  

 

          
 

 

 

 

          
  

Οριςμοί 

TFES Εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ ςε ετιςια βάςθ *kWh] 

i Κατθγορία κτιρίων 

SCD Μζςθ απαιτοφμενθ ενζργεια για ψφξθ ςε κτίρια κατοικιϊν του 
οικιακοφ τομζα πριν τθν υλοποίθςθ τθσ παρζμβαςθσ *kWh] 

θs,cRef Ελάχιςτθ επιτρεπόμενθ ενεργειακι απόδοςθ τθσ εποχιακισ 
ψφξθσ χϊρου βάςει τθσ Οδθγίασ 2009/125/ΕΚ 

θs,cEff Ενεργειακι απόδοςθ τθσ εποχιακισ ψφξθσ χϊρου βάςει του 
Κανονιςμοφ Ενεργειακισ Επιςιμανςθσ 

n Αρικμόσ κτιρίων 

Βάςθ αναφοράσ 

Υφιςτάμενεσ μονάδεσ ψφξθσ αζρα που είναι διακζςιμεσ ςτθν αγορά ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ 2281/2016 τθσ Οδθγίασ 2009/125/ΕΚ 

 

Παράμετροσ  Σιμι Πθγι 

SCD [kWh] Πίνακασ που ακολουκεί 
Cost-optimal study 

2016  

θs,cEff 
Πραγματικά δεδομζνα 

ςυςτθμάτων από δελτίο 
προϊόντοσ 

Οδθγία 2009/125/ΕΚ 

 

Ψυκτικό προϊόν θs,cRef (%) 

Ψφκτεσ αζρα-νεροφ με ονομαςτικι ψυκτικι ιςχφ < 400 kW, όταν 
κινοφνται από θλεκτροκινθτιρα 

149 

Ψφκτεσ αζρα-νεροφ με ονομαςτικι ψυκτικι ιςχφ ≥ 400 kW, όταν 
κινοφνται από θλεκτροκινθτιρα 

161 

Ψφκτεσ νεροφ/άλμθσ-νεροφ με ονομαςτικι ψυκτικι ιςχφ < 400 kW, 
όταν κινοφνται από θλεκτροκινθτιρα 

196 

Ψφκτεσ νεροφ/άλμθσ-νεροφ με ονομαςτικι ψυκτικι ιςχφ ≥ 400 kW 
και < 1 500 kW, όταν κινοφνται από θλεκτροκινθτιρα 

227 

                                                           
26

 Για αντικαταςτάςεισ από 1
θ
 Ιανουαρίου 2018 και μετά. 
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Ψυκτικό προϊόν θs,cRef (%) 

Ψφκτεσ νεροφ/άλμθσ-νεροφ με ονομαςτικι ψυκτικι ιςχφ ≥ 1 500 kW, 
όταν κινοφνται από θλεκτροκινθτιρα 

245 

Κλιματιςτικά αζρα-αζρα, κινοφμενα από θλεκτροκινθτιρα, πλθν 
κλιματιςτικϊν δϊματοσ 

181 

Κλιματιςτικά δϊματοσ 117 

 

Για τθν περίπτωςθ αντικαταςτάςεων πριν από τθν 1θ Ιανουαρίου 2018 κα 

χρθςιμοποιθκεί θ παρακάτω εξίςωςθ και οι τιμζσ του ακόλουκου πίνακα: 

     ∑        
 

       
 

 

 

 

       
  

Παράμετροσ  Σιμι Πθγι 

SCD [kWh] Πίνακασ που ακολουκεί 
Cost-optimal study 

2016  

θs,cRef 

Για τισ αντλίεσ κερμότθτασ - 
ψφκτεσ με ψυχόμενο μζςο τον 

αζρα οι οποίεσ δεν ςυνοδεφονται 
από Ενεργειακι Σιμανςθ 

λαμβάνεται υπόψθ ο Δείκτθσ 
Ενεργειακισ Αποδοτικότθτασ τθσ 

μονάδασ EER για εξωτερικι 
κερμοκραςία 35 οC και 

εςωτερικι κερμοκραςία 26 οC. 
Για τισ αντλίεσ κερμότθτασ - 

ψφκτεσ με ψυχόμενο μζςο τον 
αζρα για τισ οποίεσ δεν 

υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία, ο 
Μζςοσ Εποχιακόσ Δείκτθσ 

Ενεργειακισ Αποδοτικότθτασ 
SEER για τουσ υπολογιςμοφσ τθσ 
ενεργειακισ απόδοςθσ του υπό 

μελζτθ ι προσ επικεϊρθςθ 
κτθρίου λαμβάνεται: 

 1,7 για ςυςτιματα 
εγκατεςτθμζνα πριν το 

1990 

 2,2 για ςυςτιματα 
εγκατεςτθμζνα μεταξφ 
του 1990 και του 2000 

 2,5 για ςυςτιματα 
εγκατεςτθμζνα μετά το 

2001 

ΤΟΤΕΕ 1/2017 

θs,cEff 
Για τισ αντλίεσ κερμότθτασ - 

ψφκτεσ με ψυχόμενο μζςο τον 
αζρα οι οποίεσ δεν ςυνοδεφονται 

ΤΟΤΕΕ 1/2017 
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Παράμετροσ  Σιμι Πθγι 

από Ενεργειακι Σιμανςθ 
λαμβάνεται υπόψθ ο Δείκτθσ 

Ενεργειακισ Αποδοτικότθτασ τθσ 
μονάδασ EER για εξωτερικι 

κερμοκραςία 35 οC και 
εςωτερικι κερμοκραςία 26 οC. 

 

BU20b-ii. Ενεργειακι αναβάκμιςθ υφιςτάμενων ςυςτθμάτων ψφξθσ 

αζρα ςε κτίρια του τριτογενι τομζα27 

Περιγραφι: Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ αναφζρεται ςτθν αντικατάςταςθ των μονάδων 

ψφξθσ αζρα με νζεσ ενεργειακά αποδοτικότερεσ ςε κτίρια γραφείων του τριτογενι 

τομζα. 

Μζκοδοσ: Προβλεπόμενθ εξοικονόμθςθ 

Μζκοδοσ 

     ∑         
 

   
  

 

          
 

 

 

 

          
  

Οριςμοί 

TFES Εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ ςε ετιςια βάςθ *kWh] 

i Κατθγορία κτιρίων 

SCD Μζςθ απαιτοφμενθ ενζργεια για ψφξθ ςε κτίρια γραφείων του 
τριτογενι τομζα πριν τθν υλοποίθςθ τθσ παρζμβαςθσ *kWh/m2] 

Α Επιφάνεια ψυχόμενων χϊρων κάκε ανακαινιηόμενου κτιρίου *m2] 

θs,cRef Ελάχιςτθ επιτρεπόμενθ ενεργειακι απόδοςθ τθσ εποχιακισ 
ψφξθσ χϊρου βάςει τθσ Οδθγίασ 2009/125/ΕΚ 

θs,cEff Ενεργειακι απόδοςθ τθσ εποχιακισ ψφξθσ χϊρου βάςει του 
Κανονιςμοφ Ενεργειακισ Επιςιμανςθσ 

n Αρικμόσ κτιρίων 

Βάςθ αναφοράσ 

Υφιςτάμενεσ μονάδεσ ψφξθσ αζρα που είναι διακζςιμεσ ςτθν αγορά ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ 2281/2016 τθσ Οδθγίασ 2009/125/ΕΚ 

 

Παράμετροσ  Σιμι Πθγι 

SCD [kWh/m2] Πίνακασ που ακολουκεί 
Cost-optimal study 

2016  

θs,cEff 
Πραγματικά δεδομζνα 

ςυςτθμάτων από δελτίο 
προϊόντοσ 

Οδθγία 2009/125/ΕΚ 

 

                                                           
27

 Για αντικαταςτάςεισ από 1 Ιανουαρίου 2018 και μετά. 
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Ψυκτικό προϊόν θs,cRef (%) 

Ψφκτεσ αζρα-νεροφ με ονομαςτικι ψυκτικι ιςχφ < 400 kW, όταν 
κινοφνται από θλεκτροκινθτιρα 

149 

Ψφκτεσ αζρα-νεροφ με ονομαςτικι ψυκτικι ιςχφ ≥ 400 kW, όταν 
κινοφνται από θλεκτροκινθτιρα 

161 

Ψφκτεσ νεροφ/άλμθσ-νεροφ με ονομαςτικι ψυκτικι ιςχφ < 400 kW, 
όταν κινοφνται από θλεκτροκινθτιρα 

196 

Ψφκτεσ νεροφ/άλμθσ-νεροφ με ονομαςτικι ψυκτικι ιςχφ ≥ 400 kW 
και < 1 500 kW, όταν κινοφνται από θλεκτροκινθτιρα 

227 

Ψφκτεσ νεροφ/άλμθσ-νεροφ με ονομαςτικι ψυκτικι ιςχφ ≥ 1 500 kW, 
όταν κινοφνται από θλεκτροκινθτιρα 

245 

Κλιματιςτικά αζρα-αζρα, κινοφμενα από θλεκτροκινθτιρα, πλθν 
κλιματιςτικϊν δϊματοσ 

181 

Κλιματιςτικά δϊματοσ 117 

 

Για τθν περίπτωςθ αντικαταςτάςεων πριν από τθν 1θ Ιανουαρίου 2018 κα 

χρθςιμοποιθκεί θ παρακάτω εξίςωςθ και οι τιμζσ του ακόλουκου πίνακα: 

     ∑          
 

       
 

 

 

 

       
  

Παράμετροσ  Σιμι Πθγι 

SCD [kWh/m2] Πίνακασ που ακολουκεί 
Cost-optimal study 

2016  

θs,cRef 

Για τισ αντλίεσ κερμότθτασ - 
ψφκτεσ με ψυχόμενο μζςο τον 

αζρα οι οποίεσ δεν ςυνοδεφονται 
από Ενεργειακι Σιμανςθ 

λαμβάνεται υπόψθ ο Δείκτθσ 
Ενεργειακισ Αποδοτικότθτασ τθσ 

μονάδασ EER για εξωτερικι 
κερμοκραςία 35 οC και 

εςωτερικι κερμοκραςία 26 οC. 
Για τισ αντλίεσ κερμότθτασ - 

ψφκτεσ με ψυχόμενο μζςο τον 
αζρα για τισ οποίεσ δεν 

υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία, ο 
Μζςοσ Εποχιακόσ Δείκτθσ 

Ενεργειακισ Αποδοτικότθτασ 
SEER για τουσ υπολογιςμοφσ τθσ 
ενεργειακισ απόδοςθσ του υπό 

μελζτθ ι προσ επικεϊρθςθ 
κτθρίου λαμβάνεται: 

ΤΟΤΕΕ 1/2017 
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Παράμετροσ  Σιμι Πθγι 

 1,7 για ςυςτιματα 
εγκατεςτθμζνα πριν το 

1990 

 2,2 για ςυςτιματα 
εγκατεςτθμζνα μεταξφ 
του 1990 και του 2000  

 2,5 για ςυςτιματα 
εγκατεςτθμζνα μετά το 

2001 

θs,cEff 

Για τισ αντλίεσ κερμότθτασ - 
ψφκτεσ με ψυχόμενο μζςο τον 

αζρα οι οποίεσ δεν ςυνοδεφονται 
από Ενεργειακι Σιμανςθ 

λαμβάνεται υπόψθ ο Δείκτθσ 
Ενεργειακισ Αποδοτικότθτασ τθσ 

μονάδασ EER για εξωτερικι 
κερμοκραςία 35 οC και 

εςωτερικι κερμοκραςία 26 οC. 

ΤΟΤΕΕ 1/2017 

 

Πίνακασ τιμϊν SCD 

Χριςθ Κλιματικι Ηϊνθ Ζτοσ καταςκευισ SCD (kWh/m2) 

Γραφείο 

A Πριν 1980 61,2 

A 1980-2010 37,4 

A Μετά 2010 40,2 

Α Στακμιςμζνοσ μζςοσ 49,0 

B Πριν 1980 73,9 

B 1980-2010 48,9 

B Μετά 2010 46,0 

Β Στακμιςμζνοσ μζςοσ 61,8 

Γ Πριν 1980 36,3 

Γ 1980-2010 25,4 

Γ Μετά 2010 24,5 

Γ Στακμιςμζνοσ μζςοσ 31,1 

Δ Πριν 1980 30,5 

Δ 1980-2010 21,9 

Δ Μετά 2010 21,6 

Δ Στακμιςμζνοσ μζςοσ 26,7 

 

Σφποσ κτιρίου Κλιματικι Ηϊνθ Ζτοσ καταςκευισ SCD (kWh) 

Μονοκατοικία 
A Πριν 1980 8.224 

A 1980-2010 3.700 
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Σφποσ κτιρίου Κλιματικι Ηϊνθ Ζτοσ καταςκευισ SCD (kWh) 

A Μετά 2010 4.993 

Α Στακμιςμζνοσ μζςοσ 6.321 

B Πριν 1980 10.404 

B 1980-2010 5.562 

B Μετά 2010 6.267 

Β Στακμιςμζνοσ μζςοσ 8.328 

Γ Πριν 1980 4.090 

Γ 1980-2010 2.964 

Γ Μετά 2010 3.547 

Γ Στακμιςμζνοσ μζςοσ 3.612 

Δ Πριν 1980 3.416 

Δ 1980-2010 2.156 

Δ Μετά 2010 2.756 

Δ Στακμιςμζνοσ μζςοσ 2.882 

Πολυκατοικία 

A Πριν 1980 33.522 

A 1980-2010 19.930 

A Μετά 2010 21.480 

Α Στακμιςμζνοσ μζςοσ 27.763 

B Πριν 1980 61.464 

B 1980-2010 37.618 

B Μετά 2010 35.686 

Β Στακμιςμζνοσ μζςοσ 51.159 

Γ Πριν 1980 32.196 

Γ 1980-2010 20.487 

Γ Μετά 2010 19.881 

Γ Στακμιςμζνοσ μζςοσ 27.136 

Δ Πριν 1980 17.465 

Δ 1980-2010 10.740 

Δ Μετά 2010 12.324 

Δ Στακμιςμζνοσ μζςοσ 14.588 

 

Κάκε υπόχρεο μζροσ παρζχει πλθροφόρθςθ ςχετικά με τον αρικμό των κτιρίων που 

ανακαινίςτθκαν για κάκε κατθγορία ξεχωριςτά (n), τθν επιφάνεια Α για τα κτίρια του 

τριτογενι τομζα και του βακμοφ απόδοςθσ των νζων μονάδων (SEEREff, ι θs,cEff). 
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BU21a-i. Ενεργειακι αναβάκμιςθ υφιςτάμενων ςυςτθμάτων 

κλιματιςμοφ (κζρμανςθ) ζωσ 12 kW ςε κτίρια του οικιακοφ τομζα  

Περιγραφι: Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ αναφζρεται ςτθν αντικατάςταςθ των μονάδων 

κζρμανςθσ (αζρα – αζρα) ζωσ 12 kW με νζεσ ενεργειακά αποδοτικότερεσ ςε κτίρια 

κατοικιϊν του οικιακοφ τομζα (χρθςιμοποιείται για τθν περίπτωςθ των split units). 

Μζκοδοσ: Προβλεπόμενθ εξοικονόμθςθ 

Μζκοδοσ 

     ∑        
 

       
 

 

 

 

       
  

Οριςμοί 

TFES Εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ ςε ετιςια βάςθ *kWh] 

i Κατθγορία κτιρίων 

SHD Μζςθ απαιτοφμενθ ενζργεια για κζρμανςθ ςε κτίρια κατοικιϊν 
του οικιακοφ τομζα πριν τθν υλοποίθςθ τθσ παρζμβαςθσ *kWh] 

SCOPRef Ελάχιςτοσ Εποχιακόσ Συντελεςτισ Απόδοςθσ βάςει τθσ Οδθγίασ 
2009/125/ΕΚ 

SCOPEff Αποδοτικότεροσ Εποχιακόσ Συντελεςτισ Απόδοςθσ βάςει του 
Κανονιςμοφ Ενεργειακισ Επιςιμανςθσ 

n Αρικμόσ κτιρίων 

Βάςθ αναφοράσ 

Υφιςτάμενεσ ανεξάρτθτεσ μονάδεσ ψφξθσ που είναι διακζςιμεσ ςτθν αγορά 
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ 206/2012 τθσ Οδθγίασ 2009/125/ΕΚ 

 

Παράμετροσ  Σιμι Πθγι 

SΘD [kWh] Πίνακασ που ακολουκεί 
Cost-optimal study 

2016  

SCOPRef 3,6 

Οδθγία 2009/125/ΕΚ 
SCOPEff 

Πραγματικά δεδομζνα 
ςυςτθμάτων από δελτίο 

προϊόντοσ 

 

 

 

 

 

 



44 
 

BU21a-ii. Ενεργειακι αναβάκμιςθ υφιςτάμενων ςυςτθμάτων 

κλιματιςμοφ (κζρμανςθ) ζωσ 12 kW ςε κτίρια γραφείων του τριτογενι 

τομζα 

Περιγραφι: Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ αναφζρεται ςτθν αντικατάςταςθ των μονάδων 

κζρμανςθσ (αζρα – αζρα) ζωσ 12 kW με νζεσ ενεργειακά αποδοτικότερεσ ςε κτίρια 

γραφείων του τριτογενι τομζα (χρθςιμοποιείται για τθν περίπτωςθ των split units). 

Μζκοδοσ: Προβλεπόμενθ εξοικονόμθςθ 

Μζκοδοσ 

     ∑          
 

       
 

 

 

 

       
  

Οριςμοί 

TFES Εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ ςε ετιςια βάςθ *kWh] 

i Κατθγορία κτιρίων 

SHD Μζςθ απαιτοφμενθ ενζργεια για κζρμανςθ ςε κτίρια γραφείων 
του τριτογενι τομζα πριν τθν υλοποίθςθ τθσ παρζμβαςθσ 
[kWh/m2] 

Α Επιφάνεια κερμαινόμενων χϊρων κάκε ανακαινιηόμενου κτιρίου 
[m2] 

SCOPRef Ελάχιςτοσ Εποχιακόσ Συντελεςτισ Απόδοςθσ βάςει τθσ Οδθγίασ 
2009/125/ΕΚ 

SCOPEff Αποδοτικότεροσ Εποχιακόσ Συντελεςτισ Απόδοςθσ βάςει του 
Κανονιςμοφ Ενεργειακισ Επιςιμανςθσ 

n Αρικμόσ κτιρίων 

Βάςθ αναφοράσ 

Υφιςτάμενεσ ανεξάρτθτεσ μονάδεσ ψφξθσ που είναι διακζςιμεσ ςτθν αγορά 
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ 206/2012 τθσ Οδθγίασ 2009/125/ΕΚ 

 

Παράμετροσ  Σιμι Πθγι 

SΘD [kWh/m2] Πίνακασ που ακολουκεί 
Cost-optimal study 

2016  

SCOPRef 3,6 

Οδθγία 2009/125/ΕΚ 
SCOPEff 

Πραγματικά δεδομζνα 
ςυςτθμάτων από δελτίο 

προϊόντοσ 
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BU21b-i. Ενεργειακι αναβάκμιςθ υφιςτάμενων ςυςτθμάτων κζρμανςθσ 

αζρα ςε κτίρια του οικιακοφ τομζα28 

Περιγραφι: Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ αναφζρεται ςτθν αντικατάςταςθ των μονάδων 

που δεν καλφπτονται από τθν εξίςωςθ BU19b και αφοροφν κζρμανςθσ αζρα με νζεσ 

ενεργειακά αποδοτικότερεσ ςε κτίρια κατοικιϊν του οικιακοφ τομζα. 

Μζκοδοσ: Προβλεπόμενθ εξοικονόμθςθ 

Μζκοδοσ 

     ∑       
 

   
  

 

          
 

 

 

 

          
  

Οριςμοί 

TFES Εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ ςε ετιςια βάςθ *kWh] 

i Κατθγορία κτιρίων 

SHD Μζςθ απαιτοφμενθ ενζργεια για κζρμανςθ ςε κτίρια κατοικιϊν 
του οικιακοφ τομζα πριν τθν υλοποίθςθ τθσ παρζμβαςθσ *kWh] 

θs,hRef Ελάχιςτθ επιτρεπόμενθ ενεργειακι απόδοςθ τθσ εποχιακισ 
ψφξθσ χϊρου βάςει τθσ Οδθγίασ 2009/125/ΕΚ 

θs,hEff Ενεργειακι απόδοςθ τθσ εποχιακισ ψφξθσ χϊρου βάςει του 
Κανονιςμοφ Ενεργειακισ Επιςιμανςθσ 

n Αρικμόσ κτιρίων 

Βάςθ αναφοράσ 

Υφιςτάμενεσ μονάδεσ κζρμανςθσ αζρα που είναι διακζςιμεσ ςτθν αγορά ςφμφωνα 
με τισ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ 2281/2016 τθσ Οδθγίασ 2009/125/ΕΚ 

 

Παράμετροσ  Σιμι Πθγι 

SΘD [kWh] Πίνακασ που ακολουκεί 
Cost-optimal study 

2016  

θs,hEff 
Πραγματικά δεδομζνα 

ςυςτθμάτων από δελτίο 
προϊόντοσ 

Οδθγία 2009/125/ΕΚ 

 

Προϊόντα για κζρμανςθ αζρα θs,hRef (%) 

Αντλίεσ κερμότθτασ αζρα-αζρα, κινοφμενεσ από θλεκτροκινθτιρα, 
πλθν αντλιϊν κερμότθτασ δϊματοσ 

133 

Αντλίεσ κερμότθτασ δϊματοσ 115 

Αντλίεσ κερμότθτασ αζρα-αζρα, κινοφμενεσ από κινθτιρα 
εςωτερικισ καφςθσ 

120 

 

                                                           
28

 Για αντικαταςτάςεισ από 1
θ
 Ιανουαρίου 2018 και μετά. 
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Για τθν περίπτωςθ αντικαταςτάςεων πριν από τθν 1θ Ιανουαρίου 2018 κα 

χρθςιμοποιθκεί θ παρακάτω εξίςωςθ και οι τιμζσ του ακόλουκου πίνακα: 

     ∑        
 

       
 

 

 

 

       
  

Παράμετροσ  Σιμι Πθγι 

SΘD [kWh] Πίνακασ που ακολουκεί 
Cost-optimal study 

2016  

θs,hRef 

Για τισ αντλίεσ κερμότθτασ με 
κερμαινόμενο μζςο τον αζρα οι 
οποίεσ δεν ςυνοδεφονται από 

Ενεργειακι ιμανςθ λαμβάνεται 
υπόψθ ο Συντελεςτισ Απόδοςθσ 
Θζρμανςθσ τθσ μονάδασ COP για 
εξωτερικι κερμοκραςία 7 οC και 
εςωτερικι κερμοκραςία 20 οC. 
Για τισ αντλίεσ κερμότθτασ με 

κερμαινόμενο μζςο τον αζρα για 
τισ οποίεσ δεν υπάρχουν 

διακζςιμα ςτοιχεία, ο μζςοσ 
εποχιακόσ ςυντελεςτισ 

απόδοςθσ SCOP για τουσ 
υπολογιςμοφσ τθσ ενεργειακισ 

απόδοςθσ του υπό μελζτθ ι προσ 
επικεϊρθςθ κτθρίου λαμβάνεται: 

 1,7 για ςυςτιματα 
εγκατεςτθμζνα πριν το 

1990 

 2,2 για ςυςτιματα 
εγκατεςτθμζνα μεταξφ 
του 1990 και του 2000 

 2,5 για ςυςτιματα 
εγκατεςτθμζνα μετά το 

2001 

ΤΟΤΕΕ 1/2017 

θs,hEff 

Για τισ αντλίεσ κερμότθτασ με 
κερμαινόμενο μζςο τον αζρα οι 
οποίεσ δεν ςυνοδεφονται από 

Ενεργειακι ιμανςθ λαμβάνεται 
υπόψθ ο Συντελεςτισ Απόδοςθσ 
Θζρμανςθσ τθσ μονάδασ COP για 
εξωτερικι κερμοκραςία 7 οC και 
εςωτερικι κερμοκραςία 20 οC. 

ΤΟΤΕΕ 1/2017 

 

 



47 
 

BU21b-ii. Ενεργειακι αναβάκμιςθ υφιςτάμενων ςυςτθμάτων 

κζρμανςθσ αζρα ςε κτίρια γραφείων του τριτογενι τομζα29 

Περιγραφι: Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ αναφζρεται ςτθν αντικατάςταςθ των μονάδων 

που δεν καλφπτονται από τθν εξίςωςθ BU22b και αφοροφν κζρμανςθσ αζρα με νζεσ 

ενεργειακά αποδοτικότερεσ ςε κτίρια γραφείων του τριτογενι τομζα. 

Μζκοδοσ: Προβλεπόμενθ εξοικονόμθςθ 

Μζκοδοσ 

     ∑         
 

   
  

 

          
 

 

 

 

          
  

Οριςμοί 

TFES Εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ ςε ετιςια βάςθ *kWh] 

i Κατθγορία κτιρίων 

SHD Μζςθ απαιτοφμενθ ενζργεια για κζρμανςθ ςε κτίρια γραφείων 
του τριτογενι τομζα πριν τθν υλοποίθςθ τθσ παρζμβαςθσ 
[kWh/m2] 

Α Επιφάνεια κερμαινόμενων χϊρων κάκε ανακαινιηόμενου κτιρίου 
[m2] 

θs,hRef Ελάχιςτθ επιτρεπόμενθ ενεργειακι απόδοςθ τθσ εποχιακισ 
ψφξθσ χϊρου βάςει τθσ Οδθγίασ 2009/125/ΕΚ 

θs,hEff Ενεργειακι απόδοςθ τθσ εποχιακισ ψφξθσ χϊρου βάςει του 
Κανονιςμοφ Ενεργειακισ Επιςιμανςθσ 

n Αρικμόσ κτιρίων 

Βάςθ αναφοράσ 

Υφιςτάμενεσ μονάδεσ κζρμανςθσ αζρα που είναι διακζςιμεσ ςτθν αγορά ςφμφωνα 
με τισ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ 2281/2016 τθσ Οδθγίασ 2009/125/ΕΚ 

 

Παράμετροσ  Σιμι Πθγι 

SΘD [kWh/m2] Πίνακασ που ακολουκεί 
Cost-optimal study 

2016  

θs,hEff 
Πραγματικά δεδομζνα 

ςυςτθμάτων από δελτίο 
προιόντοσ 

Οδθγία 2009/125/ΕΚ 

 

Προϊόντα για κζρμανςθ αζρα θs,hRef (%) 

Αντλίεσ κερμότθτασ αζρα-αζρα, κινοφμενεσ από θλεκτροκινθτιρα, 
πλθν αντλιϊν κερμότθτασ δϊματοσ 

133 

Αντλίεσ κερμότθτασ δϊματοσ 115 

                                                           
29

 Για αντικαταςτάςεισ από 1
θ
 Ιανουαρίου 2018 και μετά. 
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Προϊόντα για κζρμανςθ αζρα θs,hRef (%) 

Αντλίεσ κερμότθτασ αζρα-αζρα, κινοφμενεσ από κινθτιρα 
εςωτερικισ καφςθσ 

120 

 

Για τθν περίπτωςθ αντικαταςτάςεων πριν από τθν 1θ Ιανουαρίου 2018 κα 

χρθςιμοποιθκεί θ παρακάτω εξίςωςθ και οι τιμζσ του ακόλουκου πίνακα: 

     ∑          
 

       
 

 

 

 

       
  

 

Παράμετροσ  Σιμι Πθγι 

SΘD [kWh/m2] Πίνακασ που ακολουκεί 
Cost-optimal study 

2016  

θs,hRef 

Για τισ αντλίεσ κερμότθτασ με 
κερμαινόμενο μζςο τον αζρα οι 
οποίεσ δεν ςυνοδεφονται από 

Ενεργειακι ιμανςθ λαμβάνεται 
υπόψθ ο Συντελεςτισ Απόδοςθσ 
Θζρμανςθσ τθσ μονάδασ COP για 
εξωτερικι κερμοκραςία 7 οC και 
εςωτερικι κερμοκραςία 20 οC. 
Για τισ αντλίεσ κερμότθτασ με 

κερμαινόμενο μζςο τον αζρα για 
τισ οποίεσ δεν υπάρχουν 

διακζςιμα ςτοιχεία, ο μζςοσ 
εποχιακόσ ςυντελεςτισ 

απόδοςθσ SCOP για τουσ 
υπολογιςμοφσ τθσ ενεργειακισ 

απόδοςθσ του υπό μελζτθ ι προσ 
επικεϊρθςθ κτθρίου λαμβάνεται: 

 1,7 για ςυςτιματα 
εγκατεςτθμζνα πριν το 

1990 

 2,2 για ςυςτιματα 
εγκατεςτθμζνα μεταξφ 
του 1990 και του 2000 

 2,5 για ςυςτιματα 
εγκατεςτθμζνα μετά το 

2001 

ΤΟΤΕΕ 1/2017 

θs,hEff 

Για τισ αντλίεσ κερμότθτασ με 
κερμαινόμενο μζςο τον αζρα οι 
οποίεσ δεν ςυνοδεφονται από 

Ενεργειακι ιμανςθ λαμβάνεται 
υπόψθ ο Συντελεςτισ Απόδοςθσ 

ΤΟΤΕΕ 1/2017 
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Θζρμανςθσ τθσ μονάδασ COP για 
εξωτερικι κερμοκραςία 7 οC και 
εςωτερικι κερμοκραςία 20 οC. 

 

Πίνακασ τιμϊν SHD 

Σφποσ κτιρίου Κλιματικι Ηϊνθ Ζτοσ καταςκευισ SHD (kWh/m2) 

Γραφείο 

A Πριν 1980 17,8 

A 1980-2010 9,3 

A Μετά 2010 3,9 

Α Στακμιςμζνοσ μζςοσ 13,4 

B Πριν 1980 20,3 

B 1980-2010 7,6 

B Μετά 2010 4,4 

Β Στακμιςμζνοσ μζςοσ 14,1 

Γ Πριν 1980 57,9 

Γ 1980-2010 27,7 

Γ Μετά 2010 18,4 

Γ Στακμιςμζνοσ μζςοσ 43,4 

Δ Πριν 1980 76,7 

Δ 1980-2010 38,3 

Δ Μετά 2010 25,2 

Δ Στακμιςμζνοσ μζςοσ 59,5 

 

Σφποσ κτιρίου Κλιματικι Ηϊνθ Ζτοσ καταςκευισ SHD (kWh) 

Μονοκατοικία 

A Πριν 1980 13.624 

A 1980-2010 7.384 

A Μετά 2010 5.970 

Α Στακμιςμζνοσ μζςοσ 10.943 

B Πριν 1980 15.836 

B 1980-2010 9.914 

B Μετά 2010 6.217 

Β Στακμιςμζνοσ μζςοσ 13.228 

Γ Πριν 1980 28.114 

Γ 1980-2010 18.658 

Γ Μετά 2010 13.163 

Γ Στακμιςμζνοσ μζςοσ 23.962 

Δ Πριν 1980 31.008 

Δ 1980-2010 18.800 

Δ Μετά 2010 14.597 

Δ Στακμιςμζνοσ μζςοσ 25.679 

Πολυκατοικία 
A Πριν 1980 60.148 

A 1980-2010 33.754 
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Σφποσ κτιρίου Κλιματικι Ηϊνθ Ζτοσ καταςκευισ SHD (kWh) 

A Μετά 2010 26.999 

Α Στακμιςμζνοσ μζςοσ 48.796 

B Πριν 1980 91.308 

B 1980-2010 48.378 

B Μετά 2010 39.983 

Β Στακμιςμζνοσ μζςοσ 72.681 

Γ Πριν 1980 188.036 

Γ 1980-2010 100.025 

Γ Μετά 2010 85.225 

Γ Στακμιςμζνοσ μζςοσ 149.866 

Δ Πριν 1980 166.106 

Δ 1980-2010 89.901 

Δ Μετά 2010 70.634 

Δ Στακμιςμζνοσ μζςοσ 132.948 

 

Κάκε υπόχρεο μζροσ παρζχει πλθροφόρθςθ ςχετικά με τον αρικμό των κτιρίων που 

ανακαινίςτθκαν για κάκε κατθγορία ξεχωριςτά (n), τθν επιφάνεια Α κτιρίων του 

τριτογενι τομζα και του βακμοφ απόδοςθσ των νζων μονάδων (SCOPEff ι θs,hEff). 
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BU22a. Ενεργειακι αναβάκμιςθ υφιςτάμενων ςυςτθμάτων κζρμανςθσ 

ςε κτίρια γραφείων του τριτογενι τομζα30 

Περιγραφι: Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ αναφζρεται ςτθν αντικατάςταςθ των 

ςυμβατικϊν ςυςτθμάτων κζρμανςθσ με νζα ενεργειακά αποδοτικότερα ςε κτίρια 

γραφείων του τριτογενι τομζα ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ υποκατάςταςθσ καυςίμων 

(ενδεικτικά φυςικό αζριο, βιομάηα, τθλεκζρμανςθ κ.α.). 

Μζκοδοσ: Προβλεπόμενθ εξοικονόμθςθ 

Μζκοδοσ 

     ∑         (
 

       
 

 

       
)

 

 
 

Οριςμοί 

TFES Εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ ςε ετιςια βάςθ [kWh] 

i Κατθγορία κτιρίων 

SHD Μζςθ απαιτοφμενθ ενζργεια για κζρμανςθ ςε κτίρια γραφείων του 
τριτογενι τομζα πριν τθν υλοποίθςθ τθσ παρζμβαςθσ *kWh/m2] 

Α Επιφάνεια κερμαινόμενων χϊρων κάκε ανακαινιηόμενου κτιρίου 
[m2] 

nsh,Ref Ελάχιςτθ Ενεργειακι Απόδοςθ Εποχιακισ Θζρμανςθσ Χϊρου 
μονάδασ βάςει τθσ Οδθγίασ 2009/125/ΕΚ 

nsh,Eff Ενεργειακι Απόδοςθ Εποχιακισ Θζρμανςθσ Χϊρου όπωσ 
αναγράφεται ςτον δελτίο προϊόντοσ βάςθ του κανονιςμοφ 
Ενεργειακισ Επιςιμανςθσ 

n Αρικμόσ κτιρίων 

Βάςθ αναφοράσ 

Υφιςτάμενο ςφςτθμα για κζρμανςθ που είναι διακζςιμο ςτθν αγορά ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ 813/2013 τθσ Οδθγίασ 2009/125/ΕΚ 

 

Παράμετροσ  Σιμι Πθγι 

SHD [kWh/m2] Πίνακασ που ακολουκεί 
Cost-optimal 
study 2016 

nsh,Ref 

86% ςφμφωνα με τισ ελάχιςτεσ 
απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ 813/2013 για 
κερμαντιρεσ χϊρου με λζβθτα καυςίμου 
ονομαςτικισ κερμικισ ιςχφοσ μικρότερθσ 

των 400 kW 

Οδθγία 
2009/125/ΕΚ 

nsh,Eff 
Πραγματικά δεδομζνα ςυςτθμάτων από 

δελτίο προϊόντοσ 

 

                                                           
30

 Για αντικαταςτάςεισ από 26
θ
 Σεπτεμβρίου 2015 και μετά. 
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Για τθν περίπτωςθ αντικαταςτάςεων πριν από τθν 26θ Σεπτεμβρίου 2015 κα 

χρθςιμοποιθκοφν οι τιμζσ του ακόλουκου πίνακα: 

Παράμετροσ  Σιμι Πθγι 

SHD [kWh/m2] Πίνακασ που ακολουκεί ΤΟΤΕΕ - 1/2017 

nsh,Ref 65% 

ΤΟΤΕΕ - 1/2017 
nsh,Eff 

υνικθσ λζβθτασ: 72% 
Λζβθτασ χαμθλϊν κερμοκραςιϊν: 81% 

Λζβθτασ ςυμπφκνωςθσ: 92% 
Πιςτοποιθμζνοσ λζβθτασ βιομάηασ: 74% 

BU22b. Αντικατάςταςθ αντλιϊν κερμότθτασ κζρμανςθσ νεροφ για 

κζρμανςθ με νζεσ ενεργειακά αποδοτικότερεσ ςε κτίρια γραφείων του 

τριτογενι τομζα31 

Περιγραφι: Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ αναφζρεται ςτθν αντικατάςταςθ των αντλιϊν 

κερμότθτασ για κζρμανςθ με νζεσ ενεργειακά αποδοτικότερεσ ςε κτίρια γραφείων του 

τριτογενι τομζα. Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ δεν περιλαμβάνει τθν αντικατάςταςθ 

αντλιϊν κερμότθτασ που χρθςιμοποιοφν ωσ ψυκτικό μζςο τον αζρα για κζρμανςθ με 

νζεσ ενεργειακά αποδοτικότερεσ. 

Μζκοδοσ: Προβλεπόμενθ εξοικονόμθςθ 

Μζκοδοσ 

     ∑         
 

   
 (

 

          
 

 

          
)

 

 
 

Οριςμοί 

TFES Εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ ςε ετιςια βάςθ *kWh] 

i Κατθγορίεσ κτιρίων 

SHD Μζςθ απαιτοφμενθ ενζργεια για κζρμανςθ ςε κτίριο γραφείων 
του τριτογενι τομζα πριν τθν υλοποίθςθ τθσ παρζμβαςθσ 
[kWh/m2] 

A Επιφάνεια κερμαινόμενων χϊρων κάκε ανακαινιηόμενου κτιρίου 
[m2] 

nsh,Ref Ελάχιςτθ Ενεργειακι Απόδοςθ Εποχιακισ Θζρμανςθσ Χϊρου 
μονάδασ βάςει τθσ Οδθγίασ 2009/125/ΕΚ 

nsh,Eff Ενεργειακι Απόδοςθ Εποχιακισ Θζρμανςθσ Χϊρου όπωσ 
αναγράφεται ςτον δελτίο προϊόντοσ βάςθ του κανονιςμοφ 
Ενεργειακισ Επιςιμανςθσ 

n Αρικμόσ κτιρίων 

Βάςθ αναφοράσ 

Υφιςτάμενο ςφςτθμα για κζρμανςθ που είναι διακζςιμο ςτθν αγορά ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ 813/2013 τθσ Οδθγίασ 2009/125/ΕΚ 

                                                           
31

 Για αντικαταςτάςεισ από 26
θ
 Σεπτεμβρίου 2017 και μετά. 



53 
 

 

Παράμετροσ  Σιμι Πθγι 

SHD [kWh/m2] 
Πίνακασ που ακολουκεί 

Cost-optimal study 
2016 HWD [kWh/m2] 

nsh,Ref 

φμφωνα με τισ ελάχιςτεσ 
απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ 

813/2013: 
Θερμαντιρεσ χϊρου με αντλία 
κερμότθτασ και κερμαντιρεσ 
ςυνδυαςμζνθσ λειτουργίασ με 

αντλία κερμότθτασ (55 οC): 1,10 
Αντλίεσ κερμότθτασ χαμθλισ 
κερμοκραςίασ (35 οC): 1,25 

Οδθγία 
2009/125/ΕΚ  

nsh,Eff 
Πραγματικά δεδομζνα ςυςτθμάτων 

από δελτίο προϊόντοσ 
 

 

Για τθν περίπτωςθ αντικαταςτάςεων πριν από τθν 26θ Σεπτεμβρίου 2017 κα 

χρθςιμοποιθκεί θ παρακάτω εξίςωςθ και οι τιμζσ του ακόλουκου πίνακα: 

     ∑         (
 

       
 

 

       
)

 

 
 

Παράμετροσ  Σιμι Πθγι 

SHD [kWh/m2] 
Πίνακασ που ακολουκεί 

Cost-optimal study 
2016 HWD [kWh/m2] 

nsh,Ref 

Για τισ αντλίεσ κερμότθτασ με 
κερμαινόμενο μζςο το νερό οι οποίεσ 

δεν ςυνοδεφονται από Ενεργειακι 
Σιμανςθ, ςφμφωνα με τον κανονιςμό 

Ενεργειακισ Επιςιμανςθσ 
λαμβάνεται ωσ κερμικι απόδοςθ ο 

ονομαςτικόσ ςυντελεςτισ απόδοςθσ 
COP για ονομαςτικζσ ςυνκικεσ 

λειτουργίασ κερμοκραςίασ 
εξωτερικοφ αζρα 7 οC και 

κερμοκραςία μζςου 45 οC. Στθν 
περίπτωςθ γεωκερμικϊν αντλιϊν 

κερμότθτασ, ωσ ςυντελεςτισ 
απόδοςθσ COP λαμβάνεται κατά τουσ 
υπολογιςμοφσ θ τιμι που αναφζρεται 

ςε ςυνκικεσ λειτουργίασ για 
κερμοκραςία γεωεναλλάκτθ 15 οC και 

κερμοκραςία μζςου 45 οC. 
Για τισ αντλίεσ κερμότθτασ με 

κερμαινόμενο μζςο το νερό για τισ 

ΤΟΤΕΕ 1/2017  
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Παράμετροσ  Σιμι Πθγι 

οποίεσ δεν υπάρχουν διακζςιμα 
ςτοιχεία ο μζςοσ εποχιακόσ 

ςυντελεςτισ απόδοςθσ SCOP για τουσ 
υπολογιςμοφσ τθσ ενεργειακισ 

απόδοςθσ του υπό μελζτθ ι προσ 
επικεϊρθςθ κτθρίου, λαμβάνεται: 

 2,2 για ςυςτιματα 
εγκατεςτθμζνα πριν το 1990 

 2,7 για ςυςτιματα 
εγκατεςτθμζνα μεταξφ του 

1990 και του 2000 

 3,0 για ςυςτιματα 
εγκατεςτθμζνα μετά το 2001 

nsh,Eff 

Για τισ αντλίεσ κερμότθτασ με 
κερμαινόμενο μζςο το νερό οι οποίεσ 

δεν ςυνοδεφονται από Ενεργειακι 
Σιμανςθ, ςφμφωνα με τον κανονιςμό 

Ενεργειακισ Επιςιμανςθσ 
λαμβάνεται ωσ κερμικι απόδοςθ ο 

ονομαςτικόσ ςυντελεςτισ απόδοςθσ 
COP για ονομαςτικζσ ςυνκικεσ 

λειτουργίασ κερμοκραςίασ 
εξωτερικοφ αζρα 7 οC και 

κερμοκραςία μζςου 45 οC. Στθν 
περίπτωςθ γεωκερμικϊν αντλιϊν 

κερμότθτασ, ωσ ςυντελεςτισ 
απόδοςθσ COP λαμβάνεται κατά τουσ 
υπολογιςμοφσ θ τιμι που αναφζρεται 

ςε ςυνκικεσ λειτουργίασ για 
κερμοκραςία γεωεναλλάκτθ 15 οC και 

κερμοκραςία μζςου 45 οC. 

ΤΟΤΕΕ 1/2017 

 

Πίνακασ τιμϊν SHD 

Κλιματικι Ηϊνθ Ζτοσ καταςκευισ SHD (kWh/m2) 

A Πριν 1980 17,8 

A 1980-2010 9,3 

A Μετά 2010 3,9 

Α Στακμιςμζνοσ μζςοσ 13,4 

B Πριν 1980 20,3 

B 1980-2010 7,6 

B Μετά 2010 4,4 

Β Στακμιςμζνοσ μζςοσ 14,1 

Γ Πριν 1980 57,9 
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Κλιματικι Ηϊνθ Ζτοσ καταςκευισ SHD (kWh/m2) 

Γ 1980-2010 27,7 

Γ Μετά 2010 18,4 

Γ Στακμιςμζνοσ μζςοσ 43,4 

Δ Πριν 1980 76,7 

Δ 1980-2010 38,3 

Δ Μετά 2010 25,2 

Δ Στακμιςμζνοσ μζςοσ 59,5 

 

Κάκε υπόχρεο μζροσ παρζχει πλθροφόρθςθ ςχετικά με τον αρικμό των κτιρίων που 

ανακαινίςτθκαν για κάκε κατθγορία ξεχωριςτά (n), τθν επιφάνεια Α και του βακμοφ 

απόδοςθσ των νζων μονάδων (nns,Eff). 

 



56 
 

BU23: Εγκατάςταςθ κυκλοφορθτϊν υψθλισ απόδοςθσ 

Περιγραφι: Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ αναφζρεται ςτθν εγκατάςταςθ κυκλοφορθτϊν 

υψθλισ απόδοςθσ ςε κτίρια του οικιακοφ και του τριτογενι τομζα. 

Μζκοδοσ: Προβλεπόμενθ εξοικονόμθςθ 

Μζκοδοσ 

     ∑     
 

 
 

Οριςμοί 

TFES:  Εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ ςε ετιςια βάςθ [kWh] 

i Κατθγορία κυκλοφορθτι βάςει παροχισ 

ES Μζςθ εξοικονόμθςθ ενζργειασ για κάκε κατθγορία 
κυκλοφορθτι *kWh] 

n Αρικμόσ εγκατεςτθμζνων κυκλοφορθτϊν για κάκε κατθγορία 
κυκλοφορθτι 

Βάςθ αναφοράσ 

Κυκλοφορθτζσ χαμθλισ ενεργειακισ απόδοςθσ που είναι διακζςιμοι ςτθν αγορά 

 

Παράμετροσ  Σιμι Πθγι 

ES [kWh] - Κυκλοφορθτισ με παροχι <3 m3/h 38 

topten 201732 ES [kWh] - Κυκλοφορθτισ με παροχι 3-10m3/h 109 

ES [kWh] - Κυκλοφορθτισ με παροχι >10m3/h 722 

 

Κάκε υπόχρεο μζροσ παρζχει πλθροφόρθςθ ςχετικά με τον αρικμό των 

εγκατεςτθμζνων κυκλοφορθτϊν (n) για κάκε κατθγορία κτιρίου ξεχωριςτά. 

 

                                                           
32

Πθγι: topten, 2017. Circulation pumps: Best products of Europe. 
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BU24: Θερμομόνωςθ ςωλθνϊςεων ςυςτιματοσ κζρμανςθσ 

Περιγραφι: Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ αναφζρεται ςτθ κερμομόνωςθ των 

ςωλθνϊςεων του ςυςτιματοσ κζρμανςθσ ςε κτίρια του οικιακοφ και ςε κτίρια 

γραφείων του τριτογενι τομζα. 

Μζκοδοσ: Προβλεπόμενθ εξοικονόμθςθ 

Μζκοδοσ 

     ∑         
 

           

 

 
 (

 

        
 

 

        
) 

Οριςμοί 

TFES Εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ ςε ετιςια βάςθ [kWh] 

i Κατθγορία κτιρίου (οικιακοφ ι γραφείων τριτογενι τομζα) 

SHD Μζςθ απαιτοφμενθ ενζργεια για κζρμανςθ κτιρίου πριν τθν 
υλοποίθςθ τθσ παρζμβαςθσ *kWh ι kWh/m2 για κτίρια του 
οικιακοφ και γραφεία του τριτογενι τομζα αντίςτοιχα] 

Α Επιφάνεια κερμαινόμενων χϊρων κάκε ανακαινιηόμενου κτιρίου 
[m2] 

nboiler Βακμόσ απόδοςθσ παραγωγισ κερμότθτασ 

nem Βακμόσ απόδοςθσ εκπομπισ κερμότθτασ τερματικϊν μονάδων  

ndis,ini Βακμόσ απόδοςθσ διανομισ κερμότθτασ πριν τθν υλοποίθςθ τθσ 
παρζμβαςθσ 

ndis,new Βακμόσ απόδοςθσ διανομισ κερμότθτασ μετά τθν υλοποίθςθ τθσ 
παρζμβαςθσ 

n Αρικμόσ κτιρίων 

Βάςθ αναφοράσ 

Τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ πριν τθν υλοποίθςθ τθσ παρζμβαςθσ 

 

Παράμετροσ  Σιμι Πθγι 

SHD [kWh] 
Πίνακασ τιμϊν Μεκόδων 19, 21 και 22 για κάκε 

κατθγορία κτιρίου 

Cost-
optimal 
study 
2016 

nboiler* 

Σφποσ λζβθτα Οικιακόσ Γραφεία 

ΤΟΤΕΕ 

Λζβθτασ χωρίσ ςτοιχεία 62% 65% 

υνικθσ λζβθτασ 69% 72% 

Λζβθτασ χαμθλϊν 
κερμοκραςιϊν 

78% 81% 

Λζβθτασ ςυμπφκνωςθσ 91% 92% 

Λζβθτασ βιομάηασ (χωρίσ 
ςτοιχεία) 

62% 65% 

Πιςτοποιθμζνοσ Λζβθτασ 
βιομάηασ (χειροκίνθτθσ ι 
αυτόματθσ τροφοδοςίασ) 

71% 74% 
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Παράμετροσ  Σιμι Πθγι 

nem 87% 96% 

ndis,ini 86% 94% 

ndis,new 95% 98% 

* Εποχιακόσ βακμόσ απόδοςθσ. Μονάδα χωρίσ υπερδιαςταςιολόγθςθ και με καλι κατάςταςθ μόνωςθσ 

 

Κάκε υπόχρεο μζροσ παρζχει πλθροφόρθςθ ςχετικά με τον αρικμό των κτιρίων για 

κάκε κατθγορία ξεχωριςτά (n) και τθν επιφάνεια Α για τθν περίπτωςθ κτιρίων 

γραφείων του τριτογενι τομζα. 
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BU25: Εγκατάςταςθ κερμοςτατικϊν βαλβίδων και υδραυλικι 

εξιςορρόπθςθ του δικτφου διανομισ κζρμανςθσ 

Περιγραφι: Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ αναφζρεται ςτθν εγκατάςταςθ κερμοςτατικϊν 

βαλβίδων ςε καλοριφζρ και τθν υδραυλικι εξιςορρόπθςθ του δικτφου διανομισ 

κζρμανςθσ ςε κτίρια του οικιακοφ και ςε κτίρια γραφείων του τριτογενι τομζα. 

Μζκοδοσ: Προβλεπόμενθ εξοικονόμθςθ 

Μζκοδοσ 

     ∑         
 

            

 

 
 (

 

       
 

 

       
) 

Οριςμοί 

TFES Εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ ςε ετιςια βάςθ [kWh] 

i Κατθγορία κτιρίου (οικιακοφ ι γραφείων τριτογενι τομζα) 

SHD Μζςθ απαιτοφμενθ ενζργεια για κζρμανςθ κτιρίου πριν τθν 
υλοποίθςθ τθσ παρζμβαςθσ [kWh ι kWh/m2 για κτίρια του 
οικιακοφ και γραφεία του τριτογενι τομζα αντίςτοιχα+ 

Α Επιφάνεια κερμαινόμενων χϊρων κάκε ανακαινιηόμενου κτιρίου 
[m2] 

nboiler Βακμόσ απόδοςθσ παραγωγισ κερμότθτασ 

ndis Βακμόσ απόδοςθσ διανομισ κερμότθτασ 

nem,ini Βακμόσ απόδοςθσ εκπομπισ κερμότθτασ πριν τθν υλοποίθςθ τθσ 
παρζμβαςθσ 

nem,new Βακμόσ απόδοςθσ εκπομπισ κερμότθτασ μετά τθν υλοποίθςθ τθσ 
παρζμβαςθσ 

n Αρικμόσ κτιρίων 

Βάςθ αναφοράσ 

Τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ πριν τθν υλοποίθςθ τθσ παρζμβαςθσ 

 

Παράμετροσ  Σιμι Πθγι 

SHD [kWh] 
Πίνακασ τιμϊν Μεκόδων 19, 21 και 22 για κάκε 

κατθγορία κτιρίου 
Cost-optimal 
study 2016 

nboiler* 

Σφποσ λζβθτα Οικιακόσ Γραφεία 

ΤΟΤΕΕ 

Λζβθτασ χωρίσ ςτοιχεία 62% 65% 

υνικθσ λζβθτασ 69% 72% 

Λζβθτασ χαμθλϊν 
κερμοκραςιϊν 

78% 81% 

Λζβθτασ ςυμπφκνωςθσ 91% 92% 

Λζβθτασ βιομάηασ (χωρίσ 
ςτοιχεία) 

62% 65% 

Πιςτοποιθμζνοσ Λζβθτασ 
βιομάηασ (χειροκίνθτθσ ι 
αυτόματθσ τροφοδοςίασ)  

71% 74% 
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Παράμετροσ  Σιμι Πθγι 

ndis 86%  94% 

nem,ini 84%  93% 

nem,new 90%  96% 

* Εποχιακόσ βακμόσ απόδοςθσ. Μονάδα χωρίσ υπερδιαςταςιολόγθςθ και με καλι κατάςταςθ μόνωςθσ 

 

Κάκε υπόχρεο μζροσ παρζχει πλθροφόρθςθ ςχετικά με τον αρικμό των κτιρίων για 

κάκε κατθγορία ξεχωριςτά (n) και τθν επιφάνεια Α για τθν περίπτωςθ κτιρίων 

γραφείων του τριτογενι τομζα. 
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BU26a: Λοιπά μζτρα βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ μζςω χριςθσ 

κατανάλωςθσ ενζργειασ 

Περιγραφι: Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ εφαρμόηεται για όλα τα μζτρα βελτίωςθσ τθσ 

απόδοςθσ, τα οποία δεν μποροφν να αποτιμθκοφν από τισ προθγοφμενεσ μεκόδουσ, 

μζςω τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ μετά τθν υλοποίθςθ τουσ. 

Μζκοδοσ: Καταμετρθμζνθ εξοικονόμθςθ 

Εξίςωςθ 

     ∑                   
 

 
 

Οριςμοί 
TFES Εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ ςε ετιςια βάςθ [kWh] 
FECbefore Τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ πριν τθν υλοποίθςθ των μζτρων 

βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ *kWh] 
FECafter Τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ μετά τθν υλοποίθςθ των μζτρων 

βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ *kWh] 
n Αρικμόσ παρεμβάςεων βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ 

Βάςθ αναφοράσ 
Τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ πριν τθν υλοποίθςθ των μζτρων βελτίωςθσ τθσ 
ενεργειακισ απόδοςθσ 

 

Κάκε υπόχρεο μζροσ παρζχει πλθροφορίεσ αναφορικά με τα απαιτοφμενα μεγζκθ 

(FECbefore και FECafter) για κάκε παρζμβαςθ ξεχωριςτά. 

 

Σε περίπτωςθ υλοποίθςθσ μζτρων βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ ςε τεχνικζσ 

και βιομθχανικζσ διεργαςίεσ όπου δεν υφίςταται θ δυνατότθτα διενζργειασ 

ενεργειακοφ ελζγχου, θ παραπάνω εξίςωςθ λαμβάνει τθν ακόλουκθ μορφι: 

     ∑ (
         

       
 
        

      
)

 

 
        

όπου: 

Pbefore = Ποςότθτα παραγόμενων προϊόντων πριν τθν υλοποίθςθ των μζτρων 

βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ *tn] 

Pafter = Ποςότθτα παραγόμενων προϊόντων μετά τθν υλοποίθςθ των μζτρων βελτίωςθσ 

τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ *tn] 
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BU26b: Λοιπά μζτρα βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ μζςω χριςθσ 

ςυντελεςτι εξοικονόμθςθσ 

Περιγραφι: Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ εφαρμόηεται για όλα τα μζτρα βελτίωςθσ τθσ 

απόδοςθσ, τα οποία δεν μποροφν να αποτιμθκοφν από τισ προθγοφμενεσ μεκόδουσ, 

μζςω τθσ χριςθσ ςυντελεςτι εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. 

Μζκοδοσ: Καταμετρθμζνθ εξοικονόμθςθ 

Εξίςωςθ 

     ∑             
 

 
 

Οριςμοί 
TFES Εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ ςε ετιςια βάςθ *kWh] 
FECbefore Τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ πριν τθν υλοποίθςθ των μζτρων 

βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ *kWh+ 
SQ Συντελεςτισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ *%+ 
n Αρικμόσ παρεμβάςεων βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ 

Βάςθ αναφοράσ 
Τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ πριν τθν υλοποίθςθ των μζτρων βελτίωςθσ τθσ 
ενεργειακισ απόδοςθσ 

 

Κάκε υπόχρεο μζροσ παρζχει πλθροφορίεσ αναφορικά με τα απαιτοφμενα μεγζκθ 

(FECbefore και SQ) για κάκε παρζμβαςθ ξεχωριςτά. 

 


