ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6
Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Αρ. Πρωτ.: ...............

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ:
Κτίριο 
Τμήμα κτιρίου 
Αριθμός ιδιοκτησίας (για τμήμα κτιρίου)
.........................................................................
Κλιματική Ζώνη:
Διεύθυνση:......................................................
.........................................Τ.Κ..........................
Πόλη: .............................................................
Έτος κατασκευής:.........................................
Συνολική επιφάνεια (m2): ............................
Όνομα ιδιοκτήτη: ..........................................

(Φωτογραφία κτιρίου)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ως ποσοστό κατανάλωσης
πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς)
ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
[kWh/(m2*έτος)]

A+ ≤ 0,33•RR

0,33•RR < Α ≤ 0,5•RR
0,5•RR < Β+ ≤ 0,75•RR

0,75•RR < Β ≤ 1,0•RR

......

1,0•RR < Γ ≤ 1,41•RR
1,41•RR < Δ ≤ 1,82•RR
1,82 •RR < Ε ≤ 2,27 •RR
2,27 •RR < Ζ ≤ 2,73 •RR

2,73 •RR ≤ Η

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΜΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
2
[kWh/(m *έτος)]: ……………………………………………………….

Β

ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ανά m
2
θερμαινόμενης επιφάνειας [kWh/(m *έτος)]: ...............................................................................................

2

ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ανά m θερμαινόμενης
2
επιφάνειας
[kgCO 2 /(m *έτος)]:
…...................................................................................................................
2

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ανά m θερμαινόμενης
2
επιφάνειας [kWh/(m *έτος)]: ..........................................................................................................................
2

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ανά m
2
θερμαινόμενης επιφάνειας [kWh/(m *έτος)]: με βάση την αξιολόγηση της λειτουργίας …………………

2

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ανά m θερμαινόμενης
2
επιφάνειας
[kgCO 2 /(m *έτος)]:
………………………………………………………………………………………
2

Αρ. Πρωτ.: ...............

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑ ΧΡΗΣΗ με βάση τους υπολογισμούς
Πηγή ενέργειας

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Ηλεκτρική

Θέρμανση  Ψύξη

ΑΠΕ

 Αερισμός



Φωτισμός  Συσκευές  ΖΝΧ



Θέρμανση  Ψύξη

 ΖΝΧ



Ψύξη

 ΖΝΧ



Ψύξη

 ΖΝΧ



Ψύξη
ΖΝΧ
Ψύξη



 Φωτισμός
 ΖΝΧ


Γεωθερμία
Θέρμανση  Ψύξη
Άλλο (προσδιορίστε) Θέρμανση  Ψύξη
.....................
Συσκευές  ΖΝΧ
Σύνολο

 ΖΝΧ



 Φωτισμός

Πετρέλαιο
Ορυκτά
καύσιμα

Συνεισφορά στο
ενεργειακό ισοζύγιο του
κτιρίου (%)

Τελική χρήση

Φυσικό αέριο
Θέρμανση 
Άλλο (προσδιορίστε)
Θέρμανση 
.....................
Θέρμανση 
Ηλιακή
Συσκευές 
Βιομάζα
Θέρμανση 

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ [kWh/(m *έτος)] ανά χρήση με βάση τους
υπολογισμούς:
2

Θέρμανση
Ψύξη
Αερισμός
Φωτισμός
Συσκευές
Ζεστό Νερό Χρήσης (ΖΝΧ)

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
1. ………………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………………………
Αρχικό
Εκτιμούμενη ετήσια εξοικονόμηση
Εκτιμούμενη ετήσια
Εκτιμούμενη
εκτιμούμενο
ενέργειας∗
Αριθμός
μείωση εκπομπών
περίοδος
κόστος
σύστασης
διοξειδίου
του
άνθρακα
αποπληρωμής
2
επένδυσης
2
(kWh/m *έτος)
(%)
[kg/(m *έτος)]
(έτη)
(€)
1
2
3
∗ Η εξοικονόμηση ενέργειας αφορά την κάθε επί μέρους σύσταση και τα ποσά δεν αθροίζονται. Ομοίως για
την ετήσια μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την περίοδο αποπληρωμής.
Ημερομηνία έκδοσης Πιστοποιητικού: ……………………………......................
Ονοματεπώνυμο Επιθεωρητή: ………………………………...............................
Α.Μ. Επιθεωρητή: ………………………………........................................................
Υπογραφή:
Σφραγίδα:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
Αρ. Πρωτ.: αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της επιθεώρησης.
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ
Φωτογραφία κτιρίου: τοποθετείται πρόσφατη φωτογραφία (του τελευταίου έτους)
του εξωτερικού του κτιρίου. Εάν πρόκειται για τμήμα κτιρίου να υπάρχει αντίστοιχη
ένδειξη (π.χ. βέλος).
Χρήση: αναγράφεται η χρήση του κτιρίου / τμήματος κτιρίου.
Κτίριο ή Τμήμα Κτιρίου: επιλέγεται με [Χ] εάν πρόκειται για ολόκληρο κτίριο ή για
τμήμα αυτού (π.χ. διαμέρισμα /γραφείο /ιατρείο). Τμήμα κτιρίου θεωρείται η κάθε μία
ξεχωριστή ιδιοκτησία εντός του ιδίου κτιρίου, η χρήση του οποίου εμπίπτει στις
παραπάνω χρήσεις.
Αριθμός ιδιοκτησίας (για τμήμα κτιρίου): προκύπτει από τον πίνακα ποσοστών
συνιδιοκτησίας και κατανομής δαπανών του κτιρίου.
Κλιματική Ζώνη: αναγράφεται η κλιματική ζώνη στην οποία βρίσκεται το κτίριο.
Έτος κατασκευής: αναγράφεται το έτος ολοκλήρωσης της κατασκευής.
Συνολική επιφάνεια (m2): αναγράφεται η επιφάνεια που δηλώνεται στο φύλλο
οικοδομικής άδειας για το σύνολο του κτιρίου ή η επιφάνεια που δηλώνεται στον
πίνακα ποσοστών συνιδιοκτησίας και κατανομής δαπανών, όταν πρόκειται για τμήμα
κτιρίου.
Όνομα ιδιοκτήτη: αναγράφεται το/ τα όνομα/ τα του σημερινού ιδιοκτήτη.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Υπολογιζόμενη ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας κτιρίου
αναφοράς [kWh/(m2*έτος)]: αναγράφεται η τιμή της συνολικής υπολογιζόμενης
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας ανά m2 θερμαινόμενης επιφάνειας του κτιρίου
αναφοράς. Περιλαμβάνει την κατανάλωση για θέρμανση, ψύξη, ΖΝΧ και φωτισμού
(για κτίρια εκτός κατοικίας).
Υπολογιζόμενη

ετήσια

συνολική

κατανάλωση

πρωτογενούς

ενέργειας

[kWh/(m2*έτος)]: αναγράφεται η τιμή της συνολικής υπολογιζόμενης κατανάλωσης
πρωτογενούς ενέργειας ανά m2 θερμαινόμενης επιφάνειας του κτιρίου / τμήματος
κτιρίου. Περιλαμβάνει την κατανάλωση για θέρμανση, ψύξη, ΖΝΧ και φωτισμό (για
κτίρια εκτός κατοικίας). Η κατανάλωση αυτή αναγράφεται στο βέλος στη δεξιά στήλη
κατάταξης και στο αντίστοιχο κελί παρακάτω. Στο επισυναπτόμενο σχέδιο
πιστοποιητικού η τοποθέτηση του βέλους είναι ενδεικτική.

Η παραπάνω τιμή της συνολικής κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας καθορίζει την
ενεργειακή κατηγορία του κτιρίου.
Υπολογιζόμενες ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα [kg/(m2*έτος)]:
αναγράφεται η τιμή των συνολικών ετήσιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 )
ανά m2 θερμαινόμενης επιφάνειας του κτιρίου / τμήματος κτιρίου, βάσει της
υπολογιζόμενης συνολικής κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειάς του.
Πραγματική ετήσια συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας [kWh/(m2*έτος)]:
αναγράφεται η τιμή της πραγματικής ετήσιας συνολικής ζήτησης ενέργειας τελικής
χρήσης ανά m2 θερμαινόμενης επιφάνειας του κτιρίου / τμήματος κτιρίου. Η τιμή αυτή
συμπληρώνεται προαιρετικά, εάν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Πραγματική

ετήσια

[kWh/(m *έτος)]:
2

συνολική

αναγράφεται

η

κατανάλωση
τιμή

της

πρωτογενούς

πραγματικής

ετήσιας

ενέργειας
συνολικής

κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας ανά m θερμαινόμενης επιφάνειας του κτιρίου
2

/ τμήματος κτιρίου.
Πραγματικές

ετήσιες

εκπομπές

διοξειδίου

του

άνθρακα

[kg/(m2*έτος)]:

αναγράφεται η τιμή των πραγματικών ετήσιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
(CO 2 ) ανά m2 θερμαινόμενης επιφάνειας του κτιρίου / τμήματος κτιρίου, βάσει της
πραγματικής συνολικής κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειάς του.
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Πηγή Ενέργειας / Τελική Χρήση / Συνεισφορά στο ενεργειακό ισοζύγιο του
κτιρίου (%): προσδιορίζεται η πηγή ενέργειας (ηλεκτρική, ορυκτά καύσιμα, ΑΠΕ),
ανά τελική χρήση, καθώς και η συνεισφορά της (%) στο ενεργειακό ισοζύγιο του
κτιρίου / τμήματος κτιρίου. Τέλος, επιλέγεται με [Χ] η τελική χρήση που αντιστοιχεί σε
κάθε πηγή ενέργειας.
Ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας ανά χρήση [kWh/(m2*έτος)]:
αναγράφονται οι τιμές της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας ανά m2
θερμαινόμενης επιφάνειας του κτιρίου / τμήματος κτιρίου για θέρμανση, ψύξη, ΖΝΧ,
αερισμό και - για τα κτίρια του τριτογενή τομέα -φωτισμό.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Δίνεται σύντομη περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων / επεμβάσεων για τη
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου / τμήματος κτιρίου, οι οποίες
ιεραρχούνται και σε σχέση με το κόστος / όφελος που συνεπάγονται.
Για κάθε σύσταση αναγράφεται στον πίνακα το αντίστοιχο αρχικό εκτιμούμενο κόστος
της επένδυσης, η εκτιμούμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας και η εκτιμούμενη
ετήσια μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, όπως προκύπτουν βάσει της
υπολογιστικής μεθόδου, καθώς και η εκτιμούμενη περίοδος αποπληρωμής.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ
Ημερομηνία έκδοσης Πιστοποιητικού: αναγράφεται η ημερομηνία έκδοσης του
πιστοποιητικού ως ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ.
Ονοματεπώνυμο Επιθεωρητή: αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του επιθεωρητή ο
οποίος συντάσσει το πιστοποιητικό.
Α.Μ. Επιθεωρητή: αναγράφεται ο αριθμός μητρώου του επιθεωρητή ο οποίος
συντάσσει το πιστοποιητικό.
Υπογραφή και Σφραγίδα του επιθεωρητή ο οποίος συντάσσει το πιστοποιητικό.

