YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίου αποσκοπεί:
α)Στην εκτίμηση της κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου ανά τελική
χρήση (θέρμανση, ψύξη, αερισμός, φωτισμός, ζεστό νερό χρήσης) και συνολικά,
β)στην ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου,
γ)στην έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ),
δ)Στη σύνταξη συστάσεων προς τον ιδιοκτήτη/χρήστη για τη βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου
ε)Στη συλλογή επιπρόσθετων στοιχείων του κτιρίου και των ηλεκτρομηχανολογικών
(Η/Μ) εγκαταστάσεων που πρέπει να εισαχθούν στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων.
Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής κατά τη διάρκεια της Επιθεώρησης του Κτιρίου
καταγράφει στοιχεία του κτιρίου σχετικά με το:
α) Κτιριακό Κέλυφος
β)Σύστημα Θέρμανσης
γ)Σύστημα Ψύξης
δ)Σύστημα Αερισμού
ε)Σύστημα Φωτισμού
στ)Σύστημα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Συμπαραγωγής
ε)Σύστημα Ύδρευσης, Αποχέτευσης & Άρδευσης
ζ)Παραμέτρους εσωτερικών συνθηκών άνεσης

Η Διαδικασία Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:
1. Ανάθεση της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου στον Ενεργειακό Επιθεωρητή
κατόπιν πρόσκλησης Από τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή του κτιρίου. Κατά την ανάθεση
συμφωνούνται αμοιβαία οι υποχρεώσεις του Επιθεωρητή(όπως έκδοση ΠΕΑ,
σύνταξη έκθεσης επιθεώρησης κ.α.) και του ιδιοκτήτη διαχειριστή (όπως παροχή
γενικών πληροφοριών για τη χρήση και κατασκευή του κτιρίου, το ιδιοκτησιακό
καθεστώς, παράδοση των αρχιτεκτονικών και Η/Μ σχεδίων του κτιρίου ως
κατασκευασθέν και της μελέτης θερμομόνωσης του κτιρίου, του δελτίου
εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης, του φύλλου συντήρησης και ρύθμισης των
εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης κ.α.)για τη διευκόλυνση της ενεργειακής
επιθεώρησης. Δεν αποτελεί υποχρέωση του Ενεργειακού Επιθεωρητή η ακριβής
αποτύπωση του προς επιθεώρηση κτιρίου καθώς και η συλλογή των παραπάνω
στοιχείων σε περίπτωση που αυτά δεν υφίστανται ή είναι ελλιπή. Στον επιθεωρητή

παρέχεται η δυνατότητα επίσκεψης των εσωτερικών κοινόχρηστων και ιδιόκτητων
προς επιθεώρηση χώρων.
2. Ηλεκτρονική Απόδοση Αριθμού Πρωτοκόλλου (Α.Π.) ενεργειακής επιθεώρησης
από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ), κατόπιν ηλεκτρονικής
καταχώρησης των γενικών στοιχείων του κτιρίου στο προβλεπόμενο Αρχείο
Επιθεώρησης Κτιρίων. Ο ίδιος αριθμός πρωτοκόλλου θα χρησιμοποιείται για την
ηλεκτρονική καταχώριση του ΠΕΑ και της τελικής έκθεσης ενεργειακής επιθεώρησης,
στο προαναφερόμενο αρχείο.
3. Επιτόπιος έλεγχος του Ενεργειακού Επιθεωρητή στο κτίριο και
καταγραφή/επαλήθευση των στοιχείων που του έχουν παρασχεθεί από τον
ιδιοκτήτη/διαχειριστή. Κατά την
ενεργειακή επιθεώρηση συμπληρώνεται το
τυποποιημένο Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης. Τα στοιχεία που καταγράφονται
στο έντυπο ενεργειακής επιθεώρησης λαμβάνονται από τα αρχιτεκτονικά και Η/Μ
σχέδια του κτιρίου, τη μελέτη θερμομόνωσης ή την ενεργειακή μελέτη, το αρχείο
συντήρησης
εγκαταστάσεων(εφόσον
υπάρχει)
,
από
την
ανάλυση
καυσαερίων(πραγματικός βαθμός απόδοσης και πραγματική θερμική ισχύς που
αναγράφονται στο φύλλο συντήρησης και ρύθμισης του συστήματος θέρμανσης) ,
από πληροφορίες του ιδιοκτήτη/διαχειριστή και από τα τεχνικά στοιχεία των
εγκαταστάσεων που καταγράφονται από τον ενεργειακό επιθεωρητή.
4. Σε περίπτωση κτιρίων μεγάλης επιφάνειας με πολύπλοκες Η/Μ εγκαταστάσεις,
πέρα από την απλή καταγραφή των στοιχείων του, δύναται να χρησιμοποιηθεί
κατάλληλος εξοπλισμός για τη μέτρηση
των διαφόρων παραμέτρων που
συμβάλλουν στην ακριβή αποτύπωση των κτιριακών εγκαταστάσεων και των
συνθηκών λειτουργίας. Ο μετρητικός εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιείται για τις
μετρήσεις των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του κτιρίου των θερμικών
χαρακτηριστικών του (θερμοπερατότητα, θερμοκρασία επιφανειών κ.α.) της
κατανάλωσης ενέργειας των Η/Μ συστημάτων, την ένταση και την τάση ρεύματος,
την απορροφούμενη ισχύ, τον συντελεστή ισχύος και την ποιότητα του ηλεκτρικού
ρεύματος(αρμονικές κ.α.), τα επίπεδα φωτισμού και την απορροφούμενη ισχύ από τα
συστήματα φωτισμού και τις εσωτερικές συνθήκες των χώρων(θερμοκρασία,
υγρασία, κυκλοφορία αέρα κ.α.).
5. Επεξεργασία των στοιχείων του κτιρίου με την εφαρμογή της μεθοδολογίας
υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, όπως αναφέρεται στον Κανονισμό
Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΚΕΝΑΚ. Από τους υπολογισμούς προκύπτει η
ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου (για θέρμανση, ψύξη, αερισμό, φωτισμό και
ΖΝΧ) και η αντίστοιχη ενεργειακή κατάταξη του.
6. Σύνταξη του ΠΕΑ Κτιρίου, όπως περιγράφεται στο άρθρο 14 του Κανονισμού
Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου ΚΕΝΑΚ.
7. Έκδοση του ΠΕΑ, ηλεκτρονική καταχώρηση του στο Αρχείο Επιθεώρησης Κτιρίων
μαζί με το έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου και παράδοση του,
σφραγισμένο και υπογεγραμμένο στον ιδιοκτήτη/διαχειριστή με μέριμνα του
Ενεργειακού Επιθεωρητή.

