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ΓΕΝΙΚΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣEAK –

1. Εγκατάσταση Λογισμικού ΣEAK
Μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την τελευταία έκδοση του
λογισμικού SEAK από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου,και Βιομηχανίας.
Για την εγκατάσταση του λογισμικού ακολουθήστε τις πιο κάτω οδηγίες:
Προαπαιτούμενα
Στον υπολογιστή σας πρέπει να έχετε ήδη εγκαταστημένα τα ακόλουθα
προγράμματα:
i. Microsoft Windows operating system
ii. MS Access2007 ή νεότερη έκδοση της.
Συνεχίστε ως ακολούθως:
Βήμα1 – Λογισμικό SEAKv3001.zip
Βήμα2 – κάντε διπλό κλικ στο αρχείο εγκατάστασης και προχωρήστε
με την εγκατάσταση του λογισμικού

Η λειτουργία αυτού του εργαλείου δεν συνδέεται άμεσα με το SBEMcy.
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2. Ρυθμίσεις στον Υπολογιστή
Οδηγίες για τις Ρυθμίσεις στον Υπολογιστή σας:
Βήμα 1: Επιλέξετε START/SETTINGS/Control Panel/ Regional and Language Settings

Βήμα 2: Regional and Language Options - Regional Options και επιλέγετε από την
αναδιπλούμενη λίστα: «English United Kingdom».
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Βήμα 3: Regional and Language Options - Advanced σε περιβάλλον Windows XP και
Administrative σε περιβάλλον Windows 7/8/10 και επιλέγετε από το σημείο
Language for non-Uncode Programs ως γλώσσα τα «Ελληνικά» (Greek).
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3. Οδηγίες Εγκατάστασης της Λειτουργίας Αποθήκευσης σε PDF μορφή ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ για Ms Office 2007

Να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα “2007 Ms Office Add-in: Microsoft Save as
PDF or XPS”, χρησιμοποιώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο:
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=7

4. Ρυθμίσεις στο Λογισμικό ΣEAK
Ανοίγοντας το λογισμικό ΣEAK ακριβώς κάτω από το κεντρικό μενού της Access
εμφανίζεται το μήνυμα «Security Warnings Automatic update of links has been
disabled» Options .
Πατήσετε το κουμπί Options και επιλέξετε την επιλογή Enable.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣEAK -

1. Κύρια οθόνη –Κατάλογος επιλογής ενεργειών

Οι διαθέσιμες προς επιλογή ενέργειες και η λειτουργία τους παρουσιάζονται πιο
κάτω.

1.1 Άνοιγμα Αρχείου

Επιλογή για άνοιγμα αρχείων τύπου seak.
Τα αρχεία με την προέκταση seak δημιουργούνται από το πρόγραμμα με την
αποθήκευση του τρέχοντος αρχείου στο οποίο ο χρήστης έχει καταχωρήσει τα
απαιτούμενα δεδομένα για την έκδοση των συστάσεων βελτίωσης της ενεργειακής
απόδοσης του κτιρίου που συμπεριλαμβάνονται στο πιστοποιητικό ενεργειακής
απόδοσης του κτιρίου.
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1.2 Καταχώρηση Δεδομένων

Ο χρήστης καλείται να εισάγει στα πεδία καταχώρησης δεδομένων τα απαιτούμενα
στοιχεία για την έκδοση των συστάσεων.
Περαιτέρω επεξηγήσεις δίνονται στο Κεφάλαιο 3.

1.3 Αποθήκευση Αρχείου Ως
Αποθήκευση του Αρχείου για το τρέχον έργο, δηλαδή αποθηκεύονται όλες οι
πληροφορίες που έχουν εισαχθεί στα πεδία καταχώρησης δεδομένων.

Browse

Ο χρήστης καλείται να αποθηκεύσει το
αρχείο επιλέγοντας ως ονομασία αρχείου,
λεκτικό το οποίο να συνάδει με τις οδηγίες
που αναγράφονται στον Οδηγό «Ετοιμασία
και Υποβολής Πιστοποιητικού Ενεργειακής
Απόδοσης Κτιρίου» της Οδηγίας Αρ. 5.
6

1.4 Δημιουργία PDF Έκθεσης Συστάσεων

Αποθήκευση της Έκθεσης Συστάσεων σε μορφή pdf για το τρέχον έργο, δηλαδή
αποθηκεύονται σε μορφή pdf όλες οι πληροφορίες που είχαν εισαχθεί στα πεδία
καταχώρησης δεδομένων.

Στο πεδίο «File name» εμφανίζεται αυτόματα η ονομασία «1_BuildingReportv2».
Ο χρήστης καλείται να αποθηκεύσει την έκθεση συστάσεων αναγράφοντας το ίδιο
όνομα το οποίο χρησιμοποίησε για να αποθηκεύσει το αρχείο με προέκταση seak .
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Το pdf αρχείο των συστάσεων
έχει δημιουργηθεί.

Σημειώνεται ότι καλό είναι οι Συστάσεις να αποθηκεύονται στο ίδιο Αρχείο, το
οποίο έχει δημιουργηθεί για το εξεταζόμενο υποστατικό.
1.5 Έκθεση Συστάσεων

Επιλογή Εμφάνισης της Έκθεσης Συστάσεων. Δείγμα της έκθεσης των συστάσεων
δίνεται στο παράρτημα του οδηγού χρήσης.

1.6 Διαγραφή Δεδομένων
Διαγράφονται όλες οι πληροφορίες που έχουν διατηρηθεί στα πεδία καταχώρησης
δεδομένων.

1.7 Έξοδος
Επιλογή Εξόδου από το Πρόγραμμα.
Εάν επιθυμείτε να αποθηκευτούν τα δεδομένα που έχετε καταχωρήσει πριν
εξέλθετε από το Εργαλείο πρέπει στο Μήνυμα «Θέλετε να αποθηκεύσετε τα
δεδομένα πριν να κλείσετε το πρόγραμμα;» να επιλέξετε «Yes».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΠΑΛΙΟΤΕΡΗ EΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΣΕΑΚ -

1. Άνοιγμα Αρχείου που δημιουργήθηκε με παλιότερη έκδοση του ΣΕΑΚ

Επιλογή
υφιστάμενου
αρχείου
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Εμφάνιση Μηνύματος μετά το άνοιγμα αποθηκευμένου Αρχείου Συστάσεων
με παλιότερη έκδοση ΣΕΑΚ.

Εμφάνιση Μηνύματος
Επικοινωνίας μετά το
άνοιγμα αποθηκευμένου
αρχείου με παλιότερη
έκδοση ΣΕΑΚ.

Το μήνυμα επικοινωνίας επισύρει την προσοχή στο χρήστη για τη συμπλήρωση
νέων πεδίων στις ετικέτες «3. Ενεργειακά Χαρακτηριστικά» και «4. Χαρακτηριστικά
Κτιρίου».
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2. Ενεργειακά Χαρακτηριστικά Κτιρίου

Ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει τρία νέα πεδία στην ετικέτα «3. Ενεργειακά
Χαρακτηριστικά Κτιρίου».

Εμφάνιση Μηνύματος
Επικοινωνίας με την επιλογή
«3.Ενεργειακά Χαρακτηριστικά
Κτιρίου» για υπενθύμιση
συμπλήρωσης των πεδίων.

Σημειώνεται ότι ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει όλα τα πεδία στην ετικέτα «3.
Ενεργειακά Χαρακτηριστικά Κτιρίου».
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1.

2.

3.



1ο Νέο Πεδίο

Πιστοποίηση Κτιρίου: Συμπλήρωση δύο πεδίων αναφορικά με την κατάσταση του
εξεταζόμενου υποστατικού.
Ως εκ τούτου εκτός από το πεδίο με τις πιο κάτω επιλογές:
 Κατά τον σχεδιασμό
 Μετά την κατασκευή
έχει εισαχθεί κα νέο πεδίο με τις ακόλουθες επιλογές από αναδιπλούμενη λίστα:
 Καινούργιο
 Υφιστάμενο
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2 ο Νέο Πεδίο

Είδος Κτιρίου: Ο χρήστης καλείται να επιλέξει το είδος του εξεταζόμενου κτιρίου
από αναδιπλούμενη λίστα:
 Κτίριο
 Κτίριο που αποτελείται από κτιριακές μονάδες
 Κτιριακή μονάδα.



3 ο Νέο Πεδίο

Εύρος Ελάχιστων Απαιτήσεων: Ο χρήστης καλείται να επιλέξει το εύρος των
απαιτήσεων ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης για τοιχοποιία, στοιχεία φέρουσας
κατασκευής και κουφώματων του εξεταζόμενου υποστατικού σύμφωνα με τα «Περί
Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Απαιτήσεις Ελάχιστης
Ενεργειακής Απόδοσης) Διατάγματα του 2016 (Κ.Δ.Π.119/2016 και Κ.Δ.Π.379/2016).
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Σημειώνεται ότι εάν το εξεταζόμενο υποστατικό είναι υφιστάμενο τότε το εύρος
καθορίζεται αυτόματα από το Εργαλείο σύμφωνα με τα «Περί Ρύθμισης της
Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Απαιτήσεις Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης)
Διατάγματα του 2016 (Κ.Δ.Π.119/2016 και Κ.Δ.Π.379/2016).
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 Πλήρως συμπληρωμένη η ετικέτα για τα Ενεργειακά Χαρακτηριστικά Κτιρίου
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3. Χαρακτηριστικά Κτιρίου / Στοιχεία Κτιρίου



Ενοποιημένο Πεδίο «Παράθυρα/Πόρτες»

Ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει το ενοποιημένο πεδίο «Παράθυρα/Πόρτες»
στην ετικέτα «Χαρακτηριστικά Κτιρίου».
Σύμφωνα με τα «Περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Απαιτήσεις
Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης) Διατάγματα του 2016 (Κ.Δ.Π.119/2016 και
Κ.Δ.Π.379/2016) για νέα κτίρια ή νέες κτιριακές μονάδες η απαίτηση ελάχιστης
ενεργειακής απόδοσης για τα κουφώματα αναφέρεται σε μέγιστο μέσο συντελεστή
θερμοπερατότητας κουφωμάτων (πόρτες, παράθυρα) που συνιστούν μέρος του
κελύφους του κτιρίου.
Ως εκ τούτου έχει δημιουργηθεί ένα πεδίο για τα παράθυρα και τις πόρτες που
βρίσκονται σε επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον όπου ο χρήστης συμπληρώνει
μόνο ένα δεδομένο.
Απαιτούμενες πληροφορίες:
Περιγραφή κουφωμάτων
Μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας των κουφωμάτων σε W/m2K
Συντελεστής Σκίασης Κουφωμάτων

Δημιουργία/
Προσθήκη

Σημειώνεται ότι επιτρέπεται μόνο μια καταχώρηση.
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Σε περίπτωση κουφωμάτων (πόρτες/παράθυρα) που συνιστούν μέρος του κελύφους του
κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας και:
i.
τοποθετούνται εκ των υστέρων
ή
ii.
αντικαθίστανται
ή
iii.
είναι μέρος προσθήκης σε υφιστάμενο κτίριο
τότε η απαίτηση ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου αναφέρεται σε συντελεστή
θερμοπερατότητας U και όχι σε μέσο συντελεστή θερμοπερατότητας Umean.
Στις πιο πάνω περιπτώσεις ως μέγιστος συντελεστής θερμοπερατότητας U κουφωμάτων
καθορίζεται η τιμή: 2.9W/m2K.
Για σκοπούς όμως σύγκρισης του εξεταζόμενου υποστατικού με τις νέες απαιτήσεις
ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου ο χρήστης καλείται να καταχωρήσει στην ετικέτα
«Παράθυρα/Πόρτες» ένα μόνο δεδομένο, το οποίο αφορά το μέσο συντελεστή
θερμοπερατότητας Umean κουφωμάτων.
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4. Βέλτιστος Συνδυασμός
Στην ετικέτα «Βέλτιστος Συνδυασμός» ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει το νέο
πεδίο «Κατανάλωση ενέργειας από ΑΠΕ».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -

Γενικά - Καταχώρηση Δεδομένων σε Νέο Αρχείο Συστάσεων –
Με την επιλογή του χρήστη, από το μενού της κύριας οθόνης, του πεδίου
«Καταχώρηση Δεδομένων» εμφανίζονται οι πιο κάτω κατηγορίες, στις οποίες καλείται
να καταχωρήσει δεδομένα σχετικά με το εξεταζόμενο υποστατικό.

Οι διαθέσιμες προς επιλογή κατηγορίες και η λειτουργία τους παρουσιάζονται πιο
κάτω.
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1. Στοιχεία Ειδικευμένου Εμπειρογνώμονα

Τα πεδία με τα στοιχεία του ειδικευμένου εμπειρογνώμονα συμπληρώνονται
υποχρεωτικά και πρέπει να είναι σύμφωνα με αυτά που έχουν καταχωρηθεί στο
SBEMcy1.

1

Λεπτομέρειες σχετικά με την καταχώρηση των στοιχείων αυτών καθορίζονται στην παράγραφο 3(οθόνη
στοιχεία ειδικευμένου εμπειρογνώμονα) της Οδηγίας Αρ.5 προς τους ειδικευμένους εμπειρογνώμονες
που εκδόθηκε από την αρμόδια αρχή στις 19/5/2011 βάσει του κανονισμού 11 της ΚΔΠ164/2009.
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2. Στοιχεία κτιρίου

Η επιλογή γίνεται
από
αναδιπλούμενη
λίστα.
Η επαρχία δύναται
να εμφανιστεί και
αυτόματα μετά την
επιλογή του πεδίου
«Δήμος/Κοινότητα».

Τα πεδία με στοιχεία του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας συμπληρώνονται
υποχρεωτικά και πρέπει να είναι σύμφωνα με αυτά που έχουν καταχωρηθεί στο
λογισμικό εργαλείο iSBEMcy2 ή σε άλλο εγκεκριμένο από την Αρμόδια Αρχή εργαλείο.

2

Λεπτομέρειες σχετικά με την καταχώρηση των στοιχείων αυτών καθορίζονται στην παράγραφο 2
(οθόνη στοιχεία κτιρίου) της Οδηγίας Αρ.5 προς τους ειδικευμένους εμπειρογνώμονες που εκδόθηκε από
την αρμόδια αρχή στις 19/5/2011 βάσει του κανονισμού 11 της ΚΔΠ164/2009.
21 από 50

3. Ενεργειακά Χαρακτηριστικά Κτιρίου

Εμφάνιση Μηνύματος
Επικοινωνίας με την επιλογή
«3.Ενεργειακά Χαρακτηριστικά
Κτιρίου» για συμπλήρωση των
πεδίων.

Σημειώνεται ότι όλα τα πεδία στην ετικέτα «3. Ενεργειακά Χαρακτηριστικά Κτιρίου»
πρέπει να συμπληρωθούν.
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3.1. Συμπλήρωση ετικέτας «Ενεργειακά Χαρακτηριστικά Κτιρίου»
Στην ετικέτα συμπληρώνονται όλες οι πληροφορίες που αφορούν τα ενεργειακά
χαρακτηριστικά του υποστατικού.
Όλα τα πεδία της ετικέτας «Ενεργειακά Χαρακτηριστικά Κτιρίου» είναι υποχρεωτικά και
πρέπει να είναι σύμφωνα με αυτά που έχουν καταχωρηθεί στο λογισμικό εργαλείο
iSBEMcy3 ή σε άλλο εγκεκριμένο από την Αρμόδια Αρχή εργαλείο.

Νέα
Πεδία

Σημειώνεται ότι η παρούσα ετικέτα ενεργοποιείται, αφού πρώτα συμπληρωθούν
πλήρως οι δύο πρώτες ετικέτες που αφορούν τα «Στοιχεία του Ειδικευμένου
Εμπειρογνώμονα» και την «Τοποθεσία Έργου».
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Λεπτομέρειες σχετικά με την καταχώρηση των στοιχείων αυτών καθορίζονται στην παράγραφο 1 και
2(οθόνη στοιχεία έργου & οθόνη στοιχεία κτιρίου) της Οδηγίας Αρ.5 προς τους ειδικευμένους
εμπειρογνώμονες που εκδόθηκε από την αρμόδια αρχή στις 19/5/2011 βάσει του κανονισμού 11 της
ΚΔΠ164/2009.
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Βήμα προς Βήμα καταγραφή της καταχώρησης δεδομένων στα πεδία σύμφωνα με τα
δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί στο λογισμικό εργαλείο iSBEMcy ή σε άλλο εγκεκριμένο
από την Αρμόδια Αρχή εργαλείο.

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5

3.1.1 Πιστοποίηση Κτιρίου

Συμπλήρωση δύο πεδίων αναφορικά με την κατάσταση του εξεταζόμενου
υποστατικού:
- 1ο πεδίο: Επιλογή από αναδιπλούμενη λίστα
 Καινούργιο
 Υφιστάμενο
ο
- 2 πεδίο: Επιλογή από αναδιπλούμενη λίστα
 Κατά τον σχεδιασμό
 Μετά την κατασκευή
ο
1 Πεδίο
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2ο Πεδίο

3.1.2 Τύπος Κτιρίου

Συμπλήρωση πεδίου αναφορικά με τον τύπο του εξεταζόμενου υποστατικού. Η
επιλογή γίνεται από αναδιπλούμενη λίστα, σύμφωνα και με τις επιλογές που
διατίθενται τόσο στο λογισμικό εργαλείο iSBEMcy όσο και σε άλλο εγκεκριμένο από
την Αρμόδια Αρχή εργαλείο.
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3.1.3 Είδος Κτιρίου

Συμπλήρωση πεδίου αναφορικά με το είδος του εξεταζόμενου υποστατικού.
Η επιλογή γίνεται από αναδιπλούμενη λίστα.

3.1.4 Ωφέλιμο εμβαδό δαπέδου και Κτιριακό περιβάλλον

Συμπλήρωση πεδίων αναφορικά με το ωφέλιμο εμβαδό δαπέδου του εξεταζόμενου
υποστατικού καθώς και το κτιριακό περιβάλλον, για το οποίο η επιλογή γίνεται από
αναδιπλούμενη λίστα.
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3.1.5 Εύρος Απαιτήσεων Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης

Συμπλήρωση πεδίου αναφορικά με την επιλογή του εύρους των απαιτήσεων
ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης για την τοιχοποιία, τη φέρουσα κατασκευή και τα
κουφωμάτα του εξεταζόμενου υποστατικού.
Η επιλογή γίνεται από αναδιπλούμενη λίστα.

Ο χρήστης καλείται να επιλέξει το εύρος των απαιτήσεων ελάχιστης ενεργειακής
απόδοσης τοίχων, στοιχείων φέρουσας κατασκευής και κουφωμάτων του
εξεταζόμενου υποστατικού σύμφωνα με τα «Περί Ρύθμισης της Ενεργειακής
Απόδοσης των Κτιρίων (Απαιτήσεις Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης) Διατάγματα του
2016 (Κ.Δ.Π.119/2016 και Κ.Δ.Π.379/2016).
Σε περίπτωση που το εξεταζόμενο υποστατικό είναι υφιστάμενο τότε το εύρος καθορίζεται
αυτόματα από το Εργαλείο.
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3.2. Ενεργειακή Κατανάλωση Κτιρίου
Τα πεδία για την ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας
συμπληρώνονται σύμφωνα με τα δεδομένα που λαμβάνονται από την οθόνη
Κατατάξεις (Ratings) του λογισμικού εργαλείου (iSBEMcy ή άλλου εγκεκριμένου από την
Αρμόδια Αρχή εργαλείου) και από το έγγραφο του Πιστοποιητικού Ενεργειακής
Απόδοσης (ΠΕΑ) όπως φαίνεται πιο κάτω.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το κτίριο ή η κτιριακή μονάδα διαθέτει Ηλιακό
Σύστημα, το οποίο συνεισφέρει και στο σύστημα θέρμανσης τότε τα πεδία για την
κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα θα
συμπληρώνονται σύμφωνα με τα δεδομένα που λαμβάνονται από το εργαλείο
υπολογισμού EPC Calculator for Solar Space Heating ή από το έγγραφο του
Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κτιρίου που προκύπτει από το εν λόγω
εργαλείο.
Οθόνη Λογισμικού Εργαλείου iSBEMcy
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3. Κατανάλωση
Πρωτογενούς
Ενέργειας στο
κτίριο

2.Εκπομπές
Διοξειδίου του
Άνθρακα

Έγγραφο του ΠΕΑ

3.

2.

1. Η τιμή της κατανάλωσης ενέργειας
από ΑΠΕ kWh/m2/yr λαμβάνεται από
το έγγραφο του ΠΕΑ κτιρίου.

1.
2.
3.
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 Πλήρως Συμπληρωμένη Ετικέτα για τα Ενεργειακά Χαρακτηριστικά
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4. Χαρακτηριστικά Κτιρίου

Στην πιο πάνω ετικέτα εισαγωγής δεδομένων καταχωρούνται σε καρτέλες(tabs) οι
πληροφορίες που αφορούν τα δομικά στοιχεία που συνιστούν μέρος του κελύφους
του κτιρίου και τα τεχνικά συστήματα που είναι εγκατεστημένα στο κτίριο αυτό.
Ακολούθως και μόνον όπου εφαρμόζεται γίνεται σύγκριση με τις απαιτήσεις
ελαχίστης ενεργειακής απόδοσης όπως αυτές καθαρίζονται στο σχετικό διάταγμα
που εκδίδεται από τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
σύμφωνα με το άρθρο 15 των περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των
Κτιρίων Νόμων του 2006 έως 2017.
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4.1 Γενικά
4.1.1 Δημιουργία και προσθήκη πεδίων εισαγωγής δεδομένων

Με το πάτημα του κουμπιού
φαίνεται πιο κάτω.

δημιουργούνται/προστίθενται νέα πεδία όπως

Δημιουργία
/Προσθήκη

4.1.2 Αποθήκευση πεδίων εισαγωγής δεδομένων

Η αποθήκευση των πληροφοριών που καταχωρούνται στα πεδία εισαγωγής
δεδομένων για κάθε υποετικέτα (τοιχοποιία/οροφή/πάτωμα/παράθυρα/πόρτες)
γίνεται με το πάτημα του κουμπιού όπως φαίνεται πιο κάτω για τα δομικά στοιχεία.
Με αντίστοιχο τρόπο αποθηκεύονται οι πληροφορίες που αφορούν τα τεχνικά
συστήματα που είναι εγκατεστημένα στο κτίριο ή στην κτιριακή μονάδα.

Αποθήκευση
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4.1.3 Διαγραφή πεδίων εισαγωγής δεδομένων …

Η διαγραφή των πληροφοριών που καταχωρούνται στα πεδία εισαγωγής
δεδομένων για κάθε καταχώρηση γίνεται με το πάτημα του κουμπιού
και όπως
φαίνεται πιο κάτω εμφανίζεται μήνυμα για την επιβεβαίωση της διαγραφής.

Διαγραφή
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4.2 Δομικά Στοιχειά
4.2.1 Τοιχοποιία

Απαιτούμενες πληροφορίες:
περιγραφή του δομικού στοιχείου
συντελεστής θερμοπερατότητας του δομικού στοιχείου σε W/m2K
επιλογή από αναδιπλούμενη λίστα του τύπου του δομικού στοιχείου για
σκοπούς σύγκρισης με την μεγίστη επιτρεπόμενη τιμή.
Σημειώνεται ότι επιτρεπονται μέχρι τέσσερις καταχωρήσεις.

4.2.2 Οροφή

Απαιτούμενες πληροφορίες:
περιγραφή του δομικού στοιχείου
συντελεστής θερμοπερατότητας του δομικού στοιχείου σε W/m2K
Σημειώνεται ότι επιτρέπονται μέχρι δυο καταχωρήσεις.
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4.2.3 Πάτωμα

Απαιτούμενες πληροφορίες:
περιγραφή του δομικού στοιχείου
συντελεστής θερμοπερατότητας του δομικού στοιχείου σε W/m2K
επιλογή από αναδιπλούμενη λίστα του τύπου του δομικού στοιχείου για
σκοπούς σύγκρισης με την μεγίστη επιτρεπόμενη τιμή.
Σημειώνεται ότι επιτρέπονται μέχρι τέσσερις καταχωρήσεις.

Σύμφωνα με τους Περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων
(Απαιτήσεις Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης) Διατάγματα 2016 δεν υπάρχει
απαίτηση σχετικά με τον συντελεστή θερμοπερατότητας δαπέδου υπερκείμενου
κλειστού μη θερμαινόμενου χώρου.
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4.2.4 Παράθυρα/Πόρτες

Απαιτούμενες πληροφορίες:
περιγραφή των κουφωμάτων (παράθυρων & πόρτων)
μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας των κουφωμάτων σε W/m2K.
Ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας των κουφωμάτων προκύπτει
σύμφωνα με την Οδηγία Αρ.14 «Μέθοδος Υπολογισμού Μέσου Συντελεστή
Θερμοπερατότητας Δομικού Στοιχείου».
συντελεστής σκίασης για τον υπολογισμό του οποίου χρησιμοποιείται η
ακόλουθη σχέση, σύμφωνα με το περί Ρύθμισης Ενεργειακής Απόδοσης των
Κτιρίων (Απαιτήσεις Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης) Διατάγματα του
2016, Κ.Δ.Π.119/2016 και Κ.Δ.Π.379/16:
Συντελεστής Σκίασης = Τηλιακό*fsh*fsun
όπου
Τηλιακό

Η συνολική μετάδοση θερμότητας για παράθυρα

fsh
fsun

Ο παράγοντας διορθώσεων σκίασης 4
Ο παράγοντας μείωσης για την κινητή ηλιακή προστασία 4

Σημειώνεται ότι επιτρέπονται μέχρι ένα καταχωρήσεις.

4

Σύμφωνα με τη Μεθοδολογία Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (βλέπε Κεφ. 4.1.12.2 «Κέρδος ηλιακής
θερμότητας μέσω διαφανών κατασκευών», σελ.53).
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Σύμφωνα με τα Διατάγματα του 2016 (Κ.Δ.Π.119/2016 και
Κ.Δ.Π.379/2016) όταν κουφώματα (πόρτες/παράθυρα) που συνιστούν
μέρος του κελύφους του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας:
i. τοποθετούνται εκ των υστέρων
ή
ii. αντικαθίστανται
ή
iii. είναι μέρος προσθήκης σε υφιστάμενο κτίριο
τότε η απαίτηση ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου αναφέρεται σε
συντελεστή θερμοπερατότητας U και όχι σε μέσο συντελεστή
θερμοπερατότητας Umean.
Στις πιο πάνω περιπτώσεις ως μέγιστος συντελεστής θερμοπερατότητας U
κουφωμάτων καθορίζεται το 2.9W/m2K.
Για σκοπούς όμως σύγκρισης του εξεταζόμενου υποστατικού με τις νέες
απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου ο χρήστης καλείται
να καταχωρήσει στην ετικέτα «Παράθυρα/Πόρτες» ένα μόνο δεδομένο,
το οποίο αφορά το μέσο συντελεστή θερμοπερατότητας Umean
κουφωμάτων.
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4.3 Τεχνικά Συστήματα
4.3.1 Θέρμανση

Απαιτούμενες πληροφορίες:
περιγραφή του συστήματος θέρμανσης
εποχιακή απόδοση του συστήματος θέρμανσης
Σημειώνεται ότι επιτρέπονται μέχρι δυο καταχωρήσεις, όπως φαίνεται και πιο
κάτω, για τις περιπτώσεις όπου υπάρχει διαθέσιμο και δεύτερο σύστημα.

4.3.3 Ψύξη

Απαιτούμενες πληροφορίες:
περιγραφή του συστήματος ψύξης
εποχιακή απόδοση του συστήματος ψύξης
Σημειώνεται ότι επιτρέπονται μέχρι δυο καταχωρήσεις, για τις περιπτώσεις όπου
υπάρχει διαθέσιμο και δεύτερο σύστημα.
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4.3.4 Ζεστό Νερό Χρήσης

Απαιτούμενες πληροφορίες:
περιγραφή του συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.
εποχιακή απόδοση του συστήματος
Σημειώνεται ότι επιτρέπονται μέχρι δυο καταχωρήσεις.

4.3.5 Φωτισμός

Απαιτούμενες πληροφορίες:
περιγραφή του φωτισμού
επιλογή από αναδιπλούμενη λίστα του τύπου του φωτισμού.
Σημειώνεται ότι επιτρέπονται μέχρι δυο καταχωρήσεις.
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Σύμφωνα με τα περί Ρύθμισης Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Απαιτήσεις
Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης) Διατάγματα του 2016, Κ.Δ.Π.119/2016 και
Κ.Δ.Π.379/16 για κτίρια ή κτιριακές μονάδες που χρησιμοποιούνται ως γραφεία η
μέγιστη μέση εγκατεστημένη ισχύς φωτισμού πρέπει να είναι ίση ή καλύτερη από
10W/m2.
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4.3.6 Ανανεώσιμες Πήγες Ενέργειας

Απαιτούμενες πληροφορίες:
 περιγραφή του συστήματος
Σημειώνεται ότι επιτρέπονται μέχρι τρεις καταχωρήσεις.

4.3.7 Άλλο

Απαιτούμενες πληροφορίες:
 περιγραφή του συστήματος
 εποχιακή απόδοση του συστήματος

Σημειώνεται ότι επιτρέπονται μέχρι δυο καταχωρήσεις.
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5. Προτεινόμενα μέτρα ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου
Στην ετικέτα «Προτεινόμενα μέτρα
καταχωρούνται σε καρτέλες (tabs)
αναβάθμιση των δομικών στοιχείων
κτιρίου και των τεχνικών συστημάτων
αυτό.

ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου»
τα προτεινόμενα μετρά που αφορούν
που συνιστούν μέρος του κελύφους του
που δύναται να εγκατασταθούν στο κτίριο
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5.1 Δομικά Στοιχεία
Απαιτούμενες πληροφορίες:
 επιλογή από αναδιπλούμενη λίστα του τύπου του δομικού στοιχείου που
συνιστά μέρος του κελύφους του κτιρίου το οποίο αναβαθμίζεται.
 περιγραφή του προτεινομένου μέτρου αναβάθμισης της ενεργειακής
απόδοσης του κτιρίου.
 η ετήσια κατανάλωση σε πρωτογενή ενέργεια που προκύπτει από τους
υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης κτιρίου (λογισμικό εργαλείο iSBEMcy
ή άλλο εγκριμένο από την αρμόδια αρχή εργαλείο) κατόπιν εφαρμογής του
προτεινομένου μέτρου στο συγκεκριμένο κτίριο.
 επιλογή από αναδιπλούμενη λίστα του εκτιμώμενου χρόνου αποπληρωμής
της εφαρμογής του προτεινομένου μέτρου στο συγκεκριμένο κτίριο.
Σημειώνεται ότι επιτρέπονται μέχρι επτά καταχωρήσεις.
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5.2 Τεχνικά Συστήματα
Απαιτούμενες πληροφορίες:
επιλογή από αναδιπλούμενη λίστα του τύπου του τεχνικού συστήματος το
οποίο αναβαθμίζεται ή προτείνεται να εγκατασταθεί στο κτίριο
περιγραφή του προτεινομένου μέτρου αναβάθμισης της ενεργειακής
απόδοσης του κτιρίου.
η ετήσια κατανάλωση σε πρωτογενή ενέργεια που προκύπτει από τους
υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης κτιρίου (λογισμικό εργαλείο iSBEMcy
ή άλλο εγκριμένο από την αρμόδια αρχή εργαλείο) κατόπιν εφαρμογής του
προτεινομένου μέτρου στο συγκεκριμένο κτίριο.
επιλογή από αναδιπλούμενη λίστα του εκτιμώμενου χρόνου αποπληρωμής
της εφαρμογής του προτεινομένου μέτρου στο συγκεκριμένο κτίριο.
Σημειώνεται ότι επιτρέπονται μέχρι επτά καταχωρήσεις.
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6. Προτεινόμενοι συνδυασμοί μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης του
κτιρίου
Απαιτούμενες πληροφορίες:
επιλογή των μεμονωμένων προτεινόμενων μέτρων που καταχωρηθήκαν
στην προηγούμενη ετικέτα εισαγωγής δεδομένων για τα δομικά στοιχεία και
τα τεχνικά συστήματα, από αναδιπλούμενη λίστα, τα οποία
περιλαμβάνονται στον προτεινόμενο συνδυασμό.
η ετήσια κατανάλωση σε πρωτογενή ενέργεια που προκύπτει από τους
υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης κτιρίου (λογισμικό εργαλείο iSBEMcy
ή άλλο εγκριμένο από την αρμόδια αρχή εργαλείο) κατόπιν εφαρμογής του
προτεινομένου συνδυασμού μέτρων στο συγκεκριμένο κτίριο.
επιλογή από αναδιπλούμενη λίστα του εκτιμώμενου χρόνου αποπληρωμής
της εφαρμογής του προτεινομένου συνδυασμού μέτρων στο συγκεκριμένο
κτίριο.
Σημειώνεται ότι επιτρέπονται μέχρι επτά καταχωρήσεις.
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6.1 Βήμα προς Βήμα καταγραφή της καταχώρησης των προτεινόμενων
συνδυασμών μέτρων αναβάθμισης

Ο τρόπος επιλογής των μέτρων που συναποτελούν τον συνδυασμό για τα δομικά
στοιχεία και τα τεχνικά συστήματα κάθε συνδυασμού φαίνονται πιο κάτω.

1ο
2ο
Βήμα
Βήμα
1ο Βήμα: Επιλογή αποπληρωμής της επένδυσης

3ο
Βήμα
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2ο Βήμα: Εισαγωγή της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας που προκύπτει από
τους υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης κτιρίου (λογισμικό εργαλείο
iSBEMcy ή άλλο εγκριμένο από την αρμόδια αρχή εργαλείο) κατόπιν
εφαρμογής του προτεινομένου συνδυασμού στο συγκεκριμένο κτίριο.
3ο Βήμα: Επιλογή Συνδυασμών μέτρων αναβάθμισης.
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Σημειώνεται ότι οι συνδυασμοί των προτεινόμενων μέτρων πρέπει να είναι
τεχνικά υλοποιήσιμοι για το συγκεκριμένο υποστατικό.
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7. Βέλτιστος Συνδυασμός
Το εργαλείο των συστάσεων ταξινομεί αυτόματα τους συνδυασμούς και εντοπίζει
τον βέλτιστο προτεινόμενο συνδυασμό μέτρων για τον οποίο απαιτείται να
συμπληρωθούν τα πεδία με τα αποτελέσματα των υπολογισμών για την ενεργειακή
κατανάλωση του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας. Τα αποτελέσματα αυτά
λαμβάνονται από την οθόνη Κατατάξεις (Ratings) του λογισμικού εργαλείου
iSBEMcy ή άλλου εγκριμένου από την αρμόδια αρχή εργαλείου και από το έγγραφο
του ΠΕΑ.
Τα δεδομένα αυτά καταχωρούνται στην ετικέτα όπως φαίνεται πιο κάτω.
Απαιτούμενες πληροφορίες
Κατανάλωση Ενέργειας από ΑΠΕ
Ετήσιες Εκπομπές Διοξειδίου του Άνθρακα
Νέα Ενεργειακή Κατηγορία Κτιρίου
Φωτισμός, Θέρμανση, Ψύξη, Ζεστό Νερό Χρήσης

50 από 50

8. Επιστροφή

Επιστροφή στο Αρχικό Μενού

51 από 50

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

