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ecodesign & energy labelling

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 21ης Οκτωβρίου 2009

για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό 

απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον 

αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα

ΟΔΗΓΙΑ 2010/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 19ης Μαΐου 2010
για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και 

λοιπών πόρων από τα συνδεόμενα με την 
ενέργεια προϊόντα μέσω της επισήμανσης και 

της παροχής ομοιόμορφων πληροφοριών 
σχετικά με αυτά



ecodesign & energy labelling



ecodesign & energy labelling

Heating and cooling appliances Ecodesign Energy Labelling Products
Starting 

Date

Air conditioners and comfort fans (EU) No 206/2012 (EU) No 626/2011
air conditioners  ≤ 12 kW  

comfort fans  ≤ 125W
01/01/2013

Space heaters (EU) No 813/2013 (EU) No 811/2013
space heaters and combination 

heaters ≤ 400 kW
26/09/2016

Water heaters and hot water storage 

tanks
(EU) No 814/2013 (EU) No 812/2013

HW heaters ≤ 400 kW and 

HW storage tanks ≤ 2000 l
26/09/2016

Air heating products, cooling products, 

high temperature process chillers and 

fan coil units

(EU) No 2281/2016 -----------

air heating products  ≤ 1 MW

cooling products ≤ 2 MW

process chillers  ≤ 2 MW

fan coil units

01/01/2018



ecodesign & energy labelling - λέβητες



ecodesign & energy labelling - λέβητες

Προσοχή: οι 

αποδόσεις σε 

Α.Θ.Δ.

𝑛 = 0,85 × 𝑛30% + 0,18 × 𝑛100% − ΣF(i)



ecodesign & energy labelling – αντλίες θερμότητας



ecodesign & energy labelling – αντλίες θερμότητας



ecodesign & energy labelling – αντλίες θερμότητας

νερό 55oC

νερό 35oC

SCOP=2,5 x (127%+3%)=3,26
SCOP=2,5 x (176%+3%)=4,47

για τις αντλίες θερμότητας ns=(SCOP/2.5)-3% άρα 

4,473,26



ecodesign & energy labelling - όρια

κανονισμός σύστημα n SCOP

2281/2016

(τιμές για 1/1/18)

Αντλίες θερμότητας αέρα-αέρα, κινούμενες από ηλεκτροκινητήρα, πλην 

αντλιών θερμότητας δώματος
133 3.40

Αντλίες θερμότητας δώματος 115 2.95

206/2012

(τιμές για 1/1/14)

Εάν το GWP του ψυκτικού μέσου είναι > 150 για ισχύ < 6 kW 144 3.80

Εάν το GWP του ψυκτικού μέσου είναι ≤ 150 για ισχύ < 6 kW 129 3.42

Εάν το GWP του ψυκτικού μέσου είναι > 150 για ισχύ 6 – 12kW 144 3.80

Εάν το GWP του ψυκτικού μέσου είναι ≤ 150 για ισχύ 6 – 12kW 129 3.42

813/2013

(τιμές για 26/9/17)

Αντλία θερμότητας νερού εξαιρουμένων των αντλιών θερμότητας χαμηλής 

θερμοκρασίας
110 2.83

Αντλία θερμότητας νερού χαμηλής θερμοκρασίας 125 3.20

Λέβητες <70kW 89

Λέβητες <400kW 93



ecodesign & energy labelling - όρια

κανονισμός σύστημα n SEER

2281/2016

(τιμές για 1/1/18)

Ψύκτες αέρα-νερού με ονομαστική ψυκτική ισχύ < 400 kW, όταν κινούνται 

από ηλεκτροκινητήρα
149 3.80

Ψύκτες αέρα-νερού με ονομαστική ψυκτική ισχύ ≥ 400 kW, όταν κινούνται 

από ηλεκτροκινητήρα
161 4.10

Ψύκτες νερού/άλμης-νερού με ονομαστική ψυκτική ισχύ < 400 kW, όταν 

κινούνται από ηλεκτροκινητήρα
196 4.98

Ψύκτες νερού/άλμης-νερού με ονομαστική ψυκτική ισχύ ≥ 400 kW και < 1 

500 kW, όταν κινούνται από ηλεκτροκινητήρα
227 5.75

Ψύκτες νερού/άλμης-νερού με ονομαστική ψυκτική ισχύ ≥ 1 500 kW, όταν 

κινούνται από ηλεκτροκινητήρα
245 6.20

Κλιματιστικά αέρα-αέρα, κινούμενα από ηλεκτροκινητήρα, πλην 

κλιματιστικών δώματος
181 4.60

Κλιματιστικά δώματος 117 3.00

206/2012

(τιμές για 1/1/14)

Εάν το GWP του ψυκτικού μέσου είναι > 150 για ισχύ < 6 kW 4.60

Εάν το GWP του ψυκτικού μέσου είναι ≤ 150 για ισχύ < 6 kW 4.14

Εάν το GWP του ψυκτικού μέσου είναι > 150 για ισχύ 6 – 12kW 4.30

Εάν το GWP του ψυκτικού μέσου είναι ≤ 150 για ισχύ 6 – 12kW 3.87



αναθεώρηση Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 : Βασικές αλλαγές για τη κατοικία



αναθεώρηση Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 : Βασικές αλλαγές για τη κατοικία

1. Χρήση νυχτερινής μόνωσης

2. Θεώρηση θερμογεφυρών (για την επιθεώρηση)

3. Αθέλητος αερισμός από πιστοποιημένα κουφώματα

4. Θερμοχωρητικότητα

Αλλαγές στο κέλυφος:



αναθεώρηση Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 : Βασικές αλλαγές για τη κατοικία

1. Ανεξάρτητοι αυτοματισμοί για θέρμανση-ψύξη 

2. Χρήση εποχιακών βαθμών απόδοσης συστημάτων παραγωγής για τη θέρμανση και τη ψύξη των κτιρίων 

(για Α.Θ. του Κ.Α. απλώς τα EER και COP μετονομάζονται σε SEER και SCOP χωρίς να αλλάξουν τιμή)

3. Χρήση πιστοποιημένων τιμών εποχιακών βαθμών απόδοσης λεβήτων, SCOP και SEER αντλιών 

θερμότητας όταν είναι κατά ecodesign (προσοχή μετατροπή σε ΚΘΔ για λέβητες)

4. Αλλαγή συστημάτων όταν δεν υπάρχουν στο επιθεωρούμενο ή σε τμήμα του:

a) Θέρμανση με ηλεκτρικές αντιστάσεις

b) Ψύξη με σύστημα με SEER = 1,7 για κατοικίες (προσοχή: συνέπειες και στις νέες κατασκευές)

c) ΖΝΧ με ηλεκτρική αντίσταση

Αλλαγές στα Η/Μ:



πρακτικό παράδειγμα σε κατοικία



πρακτικό παράδειγμα

Αρχικό κτίριο

• Μονοκατοικία 144m2, χωρίς μόνωση και με ξύλινα κουφώματα με μονή υάλωση.

• Θέρμανση με λέβητα-καυστήρα πετρελαίου 50kW απόδοσης 90% από ΦΑΚ

• Δεν γίνεται ψύξη 

• Παραγωγή ΖΝΧ με απλό ηλιακό συλλέκτη 3m2.



πρακτικό παράδειγμα

Μονοκατοικία 144m2, χωρίς μόνωση και με ξύλινα κουφώματα με μονή υάλωση.

Θέρμανση με λέβητα-καυστήρα πετρελαίου 50kW απόδοσης 90%, δεν γίνεται ψύξη και η παραγωγή 

ΖΝΧ μέσω απλού ηλιακού συλλέκτη 3m2.

Διαφορές στην ισχύουσα και αναθεωρημένη έκδοση της ΤΟΤΕΕ:

1. Κουφώματα με διορθωμένο λόγω εξώφυλλου (όπου υπάρχει ) Uw =4,0 W/m2K αντί για 4,7W/m2K

Τύπος

πλαισίου

Ποσοστό

πλαισίου Ff

Υαλοπίνακας

μονός

Δίδυμος υαλοπίνακας
Δίδυμος υαλοπίνακας 

με επίστρωση μεμβράνης 
χαμηλής εκπεμπτικότητας  

με διάκενο

αέρα 6 mm

με διάκενο

αέρα 12 mm

με διάκενο

αέρα 6 mm

με διάκενο

αέρα 12mm

[ % ] [W/(m2.K)]
[W/(m2.K)] [W/(m2.K)] [W/(m2.K)] [W/(m2.K)]

Ξύλινο 
πλαίσιο

20% 4.2 2.8 2.6 2.4 1.9

30% 4.0 2.8 2.5 2.4 1.9

40% 3.7 2.7 2.4 2.4 1.9

Πίνακας 3.13.γ Τυπικές τιμές μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας κουφωμάτων Uw με χρήση με χρήση εξώφυλλων.



πρακτικό παράδειγμα



πρακτικό παράδειγμα

Μονοκατοικία 144m2, χωρίς μόνωση και με ξύλινα κουφώματα με μονή υάλωση.

Θέρμανση με λέβητα-καυστήρα πετρελαίου 50kW απόδοσης 90%, δεν γίνεται ψύξη και η παραγωγή 

ΖΝΧ μέσω απλού ηλιακού συλλέκτη 3m2.

Διαφορές στην ισχύουσα και αναθεωρημένη έκδοση της ΤΟΤΕΕ:

2. Θερμοχωρητικότητα 280 kJ/m²K αντί για 260 kJ/m²K

Περιγραφή
Ανηγμένη

θερμοχωρητικότητα 
[kJ/(m².K)]

1 Ελαφριά κατασκευή με ξύλινο σκελετό και στοιχεία πλήρωσης από γυψοσανίδα ή ξύλο και εσωτερική 

θερμομόνωση σε όλα τα δομικά στοιχεία (τοιχοποιία, οροφή, δάπεδο).
80

2 Φέρων οργανισμός από ελαφριά μεταλλική κατασκευή, πλήρωση από υαλοπετάσματα ή ελαφριά 

πετάσματα με θερμομόνωση.
110

3 Φέρων οργανισμός από σκυρόδεμα, στοιχεία πλήρωσης από ελαφροβαρείς τσιμεντόλιθους ή 

γυψοσανίδα και ύπαρξη ψευδοροφών.
165

4 Φέρων οργανισμός με κατακόρυφα στοιχεία λιθοδομών  ή πλινθοδομών με συμπαγείς οπτόπλινθους 

ή ωμόπλινθους και οριζόντια στοιχεία από ξύλο.
230

5 Φέρων οργανισμός από σκυρόδεμα και στοιχεία πλήρωσης από διάτρητες οπτόπλινθους. 280

6 Φέρων οργανισμός με κατακόρυφα στοιχεία λιθοδομών  ή πλινθοδομών με συμπαγείς οπτόπλινθους 

ή ωμόπλινθους και οριζόντια στοιχεία από σκυρόδεμα.
300

Πίνακας 3.14 Ανηγμένη θερμοχωρητικότητα ανά m2



πρακτικό παράδειγμα



πρακτικό παράδειγμα

Μονοκατοικία 144m2, χωρίς μόνωση και με ξύλινα κουφώματα με μονή υάλωση.

Θέρμανση με λέβητα-καυστήρα πετρελαίου 50kW απόδοσης 90%, δεν γίνεται ψύξη και η παραγωγή 

ΖΝΧ μέσω απλού ηλιακού συλλέκτη 3m2.

Διαφορές στην ισχύουσα και αναθεωρημένη έκδοση της ΤΟΤΕΕ:

3. Χρήση εποχιακής απόδοσης καυστήρα λέβητα με πολλαπλασιασμό με συντελεστή 0,88 δηλαδή ng,seasonal=0,88x0,90= 0,79

συντελεστής μετατροπής σε εποχιακό β.α.ng0

Αποδιδόμενη θερμική ισχύς (kW) ≤25 >25 & ≤100 >100 & ≤400 >400

Λέβητας χωρίς στοιχεία (*) 0,82 0,84 0,87 0,90

Συνήθης λέβητας (*) 0,85 0,88 0,91 0,92

Λέβητας χαμηλών θερμοκρασιών 0,91 0,935 0,965 0,965

Λέβητας συμπύκνωσης 0,95 0,96 0,977 0,977

Πίνακας 4.2β  Συντελεστής μετατροπής σε εποχιακό βαθμό απόδοσης (ng0)



πρακτικό παράδειγμα

Μονοκατοικία 144m2, χωρίς μόνωση και με ξύλινα κουφώματα με μονή υάλωση.

Θέρμανση με λέβητα-καυστήρα πετρελαίου 50kW απόδοσης 90%, δεν γίνεται ψύξη και η παραγωγή 

ΖΝΧ μέσω απλού ηλιακού συλλέκτη 3m2.

Διαφορές στην ισχύουσα και αναθεωρημένη έκδοση της ΤΟΤΕΕ:

4. Έλεγχος υπερδιαστασιολόγησης : Pgen=(ΣΑU*1,5+V/3)*ΔΤ=[446m2*3,5W/m2K*1,5+(0,75*144)/3]*20=47,6kW

Pm/Pgen=50/47,6=1,05-> ng1= 0,994 [προσοχή: πλέον γραμμική παρεμβολή]

ngen=0,79*0,994=0,785

Συντελεστής υπερδιαστασιολόγησης

Σχέση πραγματικής προς υπολογιζόμενη ισχύ 
μονάδας θέρμανσης (Pm / Pgen)

100% 125% 150% 200% 400% 500%

Λέβητας βιομάζας (χωρίς στοιχεία) 1 0,97 0,94 0,90 0,76 0,70

Συνήθης λέβητας 1 0,97 0,94 0,91 0,77 0,72

Λέβητας χαμηλών θερμοκρασιών 1 0,985 0,97 0,94 0,84 0,80

Λέβητας συμπύκνωσης 1 0,988 0,975 0,95 0,85 0,82

Πιστοποιημένος Λέβητας βιομάζας (χειροκίνητης ή 
αυτόματης τροφοδοσίας)

1 0,975 0,955 0,91 0,78 0,74

Πίνακας 4.3. Συντελεστής υπερδιαστασιολόγησης ng1 μονάδας λέβητα - καυστήρα.



πρακτικό παράδειγμα

Μονοκατοικία 144m2, χωρίς μόνωση και με ξύλινα κουφώματα με μονή υάλωση.

Θέρμανση με λέβητα-καυστήρα πετρελαίου 50kW απόδοσης 90%, δεν γίνεται ψύξη και η παραγωγή 

ΖΝΧ μέσω απλού ηλιακού συλλέκτη 3m2.

Διαφορές στην ισχύουσα και αναθεωρημένη έκδοση της ΤΟΤΕΕ:

5. Χρήση EER = 1,7 αφού δεν υπάρχουν κλιματιστικά, αντί για 3,0 (λόγος 3,0/1,7= 1,76) 



πρακτικό παράδειγμα

Νέα έκδοση παλιά έκδοση



πρακτικό παράδειγμα



πρακτικό παράδειγμα

Σενάρια ενεργειακής αναβάθμισης

• Θερμομόνωση δώματος, κατακόρυφων δομικών στοιχείων και αντικατάσταση κουφωμάτων σε 

συνδυασμό με:

• Αντικατάσταση λέβητα με λέβητα συμπύκνωσης πετρελαίου

• Αντικατάσταση λέβητα με αντλία θερμότητας νερού

• Αντικατάσταση λέβητα με αντλίες θερμότητας αέρα (split units)



πρακτικό παράδειγμα

Σενάρια ενεργειακής αναβάθμισης

• Θερμομόνωση δώματος και κατακόρυφων δομικών στοιχείων

Uτοίχων,νέο = (1/2,58+0,06/0,035)-1= 0,48W/m2K

Uοροφής,νέο=
(1/3,05+0,07/0,035)-1= 0,43W/m2K

Στο λογισμικό για να ληφθούν υπόψη οι θερμογέφυρες εισάγω U’=U+0,20 : 

U’
τοίχων=0,68W/m2K και U’

οροφής=0,63W/m2K

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΠΛΕΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΑ 



πρακτικό παράδειγμα



πρακτικό παράδειγμα

Σενάρια ενεργειακής αναβάθμισης

• Αντικατάσταση κουφωμάτων με θερμοδιακοπτόμενα 24mm, διπλούς υαλοπίνακες με low-e (Uw=2,40 W/m2K και gw= 0,42)

αεροστεγανότητας κλάσης 4.

Νέες απώλειες αερισμού: 33,60m2*0,50=16,8m3h

(αντί για 161m3/h στην παλιά έκδοση)

Φυλλαράκια
Αεροστεγανότητα ρολού/εξώφυλλου

Χαμηλή Μέση Υψηλή

Αλουμινίου 0,09 0,12 0,15

Συνθετικά/Ξύλινα 0,12 0,16 0,22

Συνθετικά με 

γέμισμα αφρού
0,13 0,19 0,26

Με πιστοποίηση κατά EN 12207(*)

Κλάση αεροπερατότητας με 

βάση τη συνολική επιφάνεια 

του κουφώματος:

1 7,7

2 4,1

3 1,4

4 0,5

Επίσης λόγω εξωφύλλου:

Uw,sh=(1/2,4+0,09)-1= 1,97 W/m2K 
ഥ𝑈w,sh=2,40*0,5+1,97*0,5=2,19 W/m2K που θα 

χρησιμοποιηθεί στο λογισμικό



πρακτικό παράδειγμα

Σενάρια ενεργειακής αναβάθμισης

• Αντικατάσταση λέβητα με λέβητα συμπύκνωσης πετρελαίου

για λογισμικό:

nsΚΘ = ΣΜΘΔ ∙ (ηsΑΘ + 3%)=1,07*(90+3)=0,995

Προσοχή: Αυτοματισμοί Γ 

Τύπος καυσίμου
Συντελεστής μετατροπής 

εποχιακού βαθμού απόδοσης

Πετρέλαιο 1,07
Φυσικό αέριο 1,11
Υγραέριο 1,09

Πίνακας 4.2α. Συντελεστής μετατροπής εποχιακού 

βαθμού απόδοσης ΣΜΘΔ για υγρά,  αέρια και στερεά 

καύσιμα



ecodesign & energy labelling

λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου

για λογισμικό:
nsΚΘ=ΣΜΘΔ x (nsΑΘ+3%)= 1,07x(90%+3%)=99,51%



πρακτικό παράδειγμα

Νέα έκδοση παλιά έκδοση



πρακτικό παράδειγμα

Σενάρια ενεργειακής αναβάθμισης

• Αντικατάσταση λέβητα με αντλία θερμότητας νερού

SCOP=0,94 x SCOPw

SCOP=1,02 x SCOPw

SCOP=1,10 x SCOPw



πρακτικό παράδειγμα

νερό 55oC

νερό 35oC

SCOP=2,5 x (158%+3%)=4,02 SCOP=2,5 x (248%+3%)=6,27

για τις αντλίες θερμότητας ns=(SCOP/2.5)-3% άρα 

3,26 4,47



πρακτικό παράδειγμανερό 35oC

SCOP=2,5 x (248%+3%)=6,27

για λογισμικό:

Εάν τροφοδοτεί ενδοδαπέδιο: 

SCOP=2,35 x (ns35,θκ+3%)= 2,35 x (248%+3%)= 5,90



πρακτικό παράδειγμα

νερό 55oC

SCOP=2,5 x (158%+3%)=4,02

για λογισμικό:

Εάν τροφοδοτεί fancoils: 

SCOP=2,55 x (ns55,θκ+3%)= 2,55 x (158%+3%)= 4,10

Εάν τροφοδοτεί σώματα ακτινοβολίας:

SCOP=2,75 x (ns55,θκ+3%)= 2,75 x (158%+3%)= 4,42

Θα εξεταστεί το σενάριο σωμάτων ακτινοβολίας.

Προσοχή όπως και στην παλιά έκδοση αλλάζει και η 

απόδοση των σωμάτων αφού δουλεύουν πλέον σε 

άλλη θερμοκρασία.



πρακτικό παράδειγμα

Νέα έκδοση παλιά έκδοση



πρακτικό παράδειγμα

Σενάρια ενεργειακής αναβάθμισης

• Αντικατάσταση λέβητα με αντλία θερμότητας αέρα



πρακτικό παράδειγμα



πρακτικό παράδειγμα

για λογισμικό:

SCOP=0,93 x SCOPave= 0,93 x 4,34= 4,04



πρακτικό παράδειγμα

για λογισμικό:

SEER=0,60 x SEER= 0,60 x 6,11= 3,66



πρακτικό παράδειγμα

Νέα έκδοση παλιά έκδοση



Κωνσταντίνος Λάσκος, 

πιστοποιημένος Ενεργειακός Επιθεωρητής

ASHRAE BEMP, ASHRAE BEAP

Αναθεώρηση ΤΟΤΕΕ 20701-1 

Κατοικίες

4η Τεχνική Ημερίδα 

Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών 

Επιθεωρητών 

σε συνδιοργάνωση με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2017


