ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ

Έκδοση: ∆Π1/(20701-1/2010)
Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2011

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το κείµενο που ακολουθεί περιέχει προσθήκες, τροποποιήσεις και διευκρινήσεις επί της Τεχνικής
Οδηγίας

του

Τεχνικού

Επιµελητηρίου

Ελλάδας

20701-1/2010

«ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ

ΕΘΝΙΚΕΣ

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ
ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ».
Οι προσθήκες και διευκρινήσεις γίνονται δεδοµένης της έκδοσης των διευκρινιστικών εγκυκλίων
του ΥΠ.Ε.Κ.Α. 1603/4-10-2010 και 2279/22-12-10, των παρατηρήσεων και ερωτηµάτων που
προέκυψαν από την µέχρι σήµερα εφαρµογή του Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης των Κτηρίων,
τόσο όσον αφορά την διαδικασία ενεργειακών επιθεωρήσεων κτηρίων, όσο και την εκπόνηση υποβολή µελετών ενεργειακής απόδοσης κτηρίων, αλλά και για διευκόλυνση/καθοδήγηση των
µηχανικών, προκειµένου να υπάρχει ενιαία αντιµετώπιση θεµάτων που προκύπτουν κατά την
ενεργειακή επιθεώρηση τµηµάτων κτηρίου.
Οι διευκρινήσεις και οι αλλαγές δίνονται ανά θεµατική ενότητα της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 20701-1/2010 και θα
ενσωµατωθούν στην πρώτη αναθεώρηση - επανέκδοση της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 20701-1/2010. Ισχύουν
ωστόσο άµεσα από την ηµέρα έκδοσης του παρόντος κειµένου.
Οι προσθήκες στο κείµενο της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 20701-1/2010 επισηµαίνονται µε έντονο και
υπογραµµισµένο κείµενο, ενώ οι διαγραφές µε διακριτής διαγραφής κείµενο.
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Στην Ενότητα 1.5. «Κατηγορίες Κτηρίων», προστίθενται και τροποποιούνται οι ακόλουθες
παράγραφοι ως εξής:
Από το πεδίο εφαρµογής του Κ.Εν.Α.Κ. συµπεριλαµβανοµένης και της υποχρέωσης την
υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α), σύµφωνα µε το άρθρο 11 του
ν. 3661/08 εξαιρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες κτηρίων:
•

Κτήρια και µνηµεία που προστατεύονται από το νόµο ως µέρος συγκεκριµένου περιβάλλοντος ή
λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής αξίας τους.

•

Κτήρια που χρησιµοποιούνται ως χώροι λατρείας ή θρησκευτικών δραστηριοτήτων.

•

Μη µόνιµα κτήρια, των οποίων η διάρκεια της χρήσης τους µε βάση το σχεδιασµό τους δεν
υπερβαίνει τα δύο (2) έτη (να µην γίνεται σύγχυση µε κατοικίες που παλαιότερα
χαρακτηρίζονταν «παραθεριστικές», δηλαδή ετήσιας χρήσης µέχρι 4 µήνες και για τις
οποίες πλέον δεν ισχύει ούτε ο χαρακτηρισµός ούτε και η εξαίρεση από τις υποχρεώσεις
που καθορίζονται στον Κ.Εν.Α.Κ.).

•
•

Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, βιοτεχνίες, χώροι αποθήκευσης.
Εργαστήρια (δηλαδή τα κτήρια που στην πολεοδοµική τους άδεια είναι χαρακτηρισµένα ως
εργαστήρια).

•

Κτήρια αγροτικών χρήσεων −πλην κατοικιών− µε χαµηλές ενεργειακές απαιτήσεις.

•

Αυτοτελή κτήρια, µε συνολική επιφάνεια κάτω των πενήντα (50) m .
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Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις κτηρίων που εξαιρούνται από την υποχρέωση
εκπόνησης µελέτης ενεργειακής απόδοσης, εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρέωση ελέγχου
θερµοµονωτικής επάρκειας σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Κ.Εν.Α.Κ. και της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 207012/2010 («Θερµοφυσικές ιδιότητες δοµικών υλικών και έλεγχος της θερµοµονωτικής επάρκειας
των κτηρίων») και της εκπόνησης-υποβολής της σχετικής αυτόνοµης µελέτης. Της
υποχρέωσης αυτής εξαιρούνται µόνο τα κτήρια για τα οποία υπήρχε αντίστοιχη εξαίρεση
ελέγχου / εφαρµογής του Κανονισµού Θερµοµόνωσης Κτιρίων (Κ.Θ.Κ.), καθώς και αυτά για τα
οποία υπάρχει ειδική σχετική συγκεκριµένη νοµοθεσία που τα εξαιρεί των υποχρεώσεων του
Κ.Εν.Α.Κ.
Επίσης διευκρινίζεται ότι εκπονείται

υποχρεωτικά µελέτη

ενεργειακής απόδοσης

επιπρόσθετα και στις εξαιρέσεις κτηρίων των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) του άρθρου 11 του
ν. 3661/2008 και µόνο για λειτουργικά ανεξάρτητους και αυτόνοµους χώρους, εφόσον η
συνολική τους επιφάνεια είναι µεγαλύτερη των 50 τ.µ., ενταγµένους ή µη στην κτηριακή
µονάδα, όπως χώροι γραφείων, συνάθροισης κοινού, εµπορίου, κ.τ.λ. Αντίστοιχα, για τις
περιπτώσεις αυτές, ισχύει και η υποχρέωση έκδοσης Π.Ε.Α.
Στον κτηριοδοµικό κανονισµό καθορίζονται οι βασικές κατηγορίες των κτηρίων και οι επί µέρους
υποκατηγορίες (χρήσεις). Προκειµένου να καθοριστούν οι συνθήκες λειτουργίας των κτηρίων ανάλογα
µε τη χρήση, όπως παρουσιάζονται στην ενότητα 2 της παρούσας και για τις ανάγκες του Κ.Εν.Α.Κ.,
στον πίνακα 1.5 καθορίζονται οι βασικές κατηγορίες και χρήσεις κτηρίων, στις οποίες θα εντάσσεται το
υπό µελέτη ή επιθεώρηση κτήριο, προκειµένου να πιστοποιηθεί η ενεργειακή του απόδοση. Στον
πίνακα 1.5, οι τρεις τελευταίες από τις βασικές κατηγορίες κτηρίων του κτηριοδοµικού
κανονισµού δεν υποχρεούνται στην σύνταξη µελέτης ενεργειακής απόδοσης και έκδοσης
πιστοποιητικού

ενεργειακής

απόδοσης

κτηρίων.

Ωστόσο,

απαιτείται

ο

έλεγχος

θερµοµονωτικής επάρκειας κτηρίου Ε.Θ.Ε.Κ. στις περιπτώσεις όπου βάσει της πολεοδοµικής
νοµοθεσίας απαιτείται θέρµανση ή /και ψύξη.
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Πίνακας 1.5.

Ταξινόµηση των κτηρίων σύµφωνα µε τη χρήση τους για τις ανάγκες της παρούσας τεχνικής
οδηγίας.

Βασικές κατηγορίες
κτηρίων

Χρήσεις κτηρίων που περιλαµβάνονται στις κατηγορίες
Μονοκατοικία, πολυκατοικία (κτήριο µε περισσότερα του ενός ανεξάρτητα
διαµερίσµατα).

Κατοικίας
Προσωρινής διαµονής

Συνάθροισης κοινού

Εκπαίδευσης

Υγείας και κοινωνικής
πρόνοιας
Σωφρονισµού

Ξενοδοχείο, ξενώνας, οικοτροφείο και κοιτώνας.
Χώρος συνεδρίων, χώρος εκθέσεων, µουσείο, χώρος συναυλιών, θέατρο,
κινηµατογράφος, αίθουσα δικαστηρίων, κλειστό γυµναστήριο, κλειστό
κολυµβητήριο, εστιατόριο, ζαχαροπλαστείο, καφενείο, τράπεζα, αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων.
Νηπιαγωγείο, πρωτοβάθµια εκπαίδευση, δευτεροβάθµια εκπαίδευση,
τριτοβάθµια εκπαίδευση, αίθουσα διδασκαλίας, φροντιστήριο.
Νοσοκοµείο, κλινική, αγροτικό ιατρείο, υγειονοµικός σταθµός, κέντρο υγείας,
ιατρείο, ψυχιατρείο, ίδρυµα ατόµων µε ειδικές ανάγκες, ίδρυµα χρονίως
πασχόντων, οίκος ευγηρίας, βρεφοκοµείο, βρεφικός σταθµός, παιδικός
σταθµός.
Κρατητήριο, αναµορφωτήριο, φυλακή.

Εµπορίου

Κατάστηµα, εµπορικό κέντρο, αγοράς και υπεραγοράς, φαρµακείο, κουρείο και
κοµµωτήριο, ινστιτούτο γυµναστικής.

Γραφείων

Γραφείο, βιβλιοθήκη.

Χρήσεις κτιρίων που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής Κ.Εν.Α.Κ.
(υποχρεούνται στον έλεγχο θερµοµονωτικής επάρκειας όταν θερµαίνονται ή/και ψύχονται)
Βιοµηχανίας και βιοτεχνίας
Αποθήκευσης
Στάθµευσης αυτοκινήτων &
πρατήρια υγρών καυσίµων

Συνεργείο συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, βαφείο, ξυλουργείο,
παρασκευαστήριο τροφίµων, καθαριστήριο, σιδερωτήριο, οργανωµένο
πλυντήριο ενδυµάτων, αυτοτελές κέντρο µηχανογράφησης.
Γενική αποθήκη, αποθήκη καταστήµατος, αποθήκη µουσείου, κ.α.
Στάθµευση αυτοκινήτων, δικύκλων ή τρικύκλων, πρατήριο υγρών καυσίµων,
πλυντήριο αυτοκινήτων.

Στην ενότητα 2.2. «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ», διαγράφεται και
προστίθεται παράγραφος ως εξής:
∆ιευκρινίζεται,

ωστόσο,

ότι

στους

µη

θερµαινόµενους

χώρους

ενός

κτηρίου,

δεν

συµπεριλαµβάνονται µη θερµαινόµενοι χώροι κύριας χρήσης (π.χ. χώροι στάθµευσης, αποθήκες
καταστηµάτων, κ.ά.), για τους οποίους προβλέπεται η υπαγωγή τους στο κτήριο ως θερµικών ζωνών
µε την αντίστοιχη χρήση (όταν ο όγκος τους είναι τουλάχιστον 10% του συνόλου του κτηρίου).
Επισηµαίνεται ότι κατά την διαδικασία ενεργειακής επιθεώρησης τµήµατος κτηρίου (π.χ.
διαµέρισµα), το οποίο εφάπτεται µε µη θερµαινόµενους χώρους (π.χ. κλιµακοστάσιο, µη
προσβάσιµο τµήµα υπογείου κλπ.), για τους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης του
κτηρίου, θεωρείται κατά παραδοχή πως εφάπτεται µε τον εξωτερικό αέρα. Στην περίπτωση
αυτή, όλα τα δοµικά στοιχεία του τµήµατος κτηρίου που εφάπτονται µε τον µη θερµαινόµενο
χώρο (τοιχοποιίες, ανοίγµατα, κ.ά.), περιγράφονται ως εφαπτόµενα µε τον εξωτερικό αέρα
αλλά µε συντελεστή θερµοπερατότητας (U) µειωµένο κατά το ήµισυ του υπολογιζόµενου και µε
πλήρη σκίαση (0) χειµώνα-καλοκαίρι.
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Στις ενότητες 2.3., 2.4, 2.5, 2.6. και 5.1.3.3. διαγράφονται τα τελευταία τµήµατα των πινάκων
2.1., 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 και 5.2 που αναφέρονται στα κτήρια µε κύρια χρήση
βιοµηχανίας, βιοτεχνίας, αποθήκευσης, στάθµευσης & πρατηρίων καυσίµων, τα οποία δίνονται
στον πίνακα που ακολουθεί.
Βιοµηχανίας & βιοτεχνίας

Συνεργείο συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, βαφείο, ξυλουργείο
Παρασκευαστήριο τροφίµων
Καθαριστήριο, σιδερωτήριο, οργανωµένο πλυντήριο ενδυµάτων
Αυτοτελές κέντρο µηχανογράφησης

Αποθήκευσης

Γενική αποθήκη, αποθήκη καταστήµατος, αποθήκη µουσείου

Στάθµευσης & πρατηρίων
καυσίµων

Χώρος στάθµευσης, πρατήριο υγρών καυσίµων, πλυντήριο αυτοκινήτων

Στην ενότητα 2.4.4 «Στάθµη Φωτισµού», τροποποιείται ακόλουθη παράγραφος και ο
πίνακας 2.4.
Σε κάθε χώρο πρέπει να παρέχεται ο φωτισµός που εξασφαλίζει στους χρήστες οπτική άνεση,
δηλαδή ένα περιβάλλον µε την απαιτούµενη ποσότητα και ποιότητα φωτισµού, που επιτρέπει την
ευχάριστη διαµονή και την εκτέλεση εργασιών δραστηριότητά τους, χωρίς φαινόµενα που
δηµιουργούν οδηγούν στην οπτική δυσφορία ή/και κόπωση. Προκειµένου για τον περιορισµό της
κατανάλωσης ενέργειας για φωτισµό, ο Κ.Εν.Α.Κ. καθορίζει για τα νέα και ριζικά
ανακαινιζόµενα κτήρια καθώς και για το κτήριο αναφοράς, ως ελάχιστη φωτιστική απόδοση
(φωτεινή δραστικότητα) λαµπτήρων τα 55 lm/W.
Στο πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12464.1:2002 δίνονται λεπτοµερώς τα συνιστώµενα µέσα ελάχιστα
επίπεδα φωτισµού και εγκατεστηµένης ισχύος ηλεκτροφωτισµού ανά χρήση κτηρίου χώρου καθώς
και επιπρόσθετες πληροφορίες που σχετίζονται µε τον σχεδιασµό του συστήµατος φωτισµού.
Με βάση κατά κύριο λόγο τις προτεινόµενες τιµές του προτύπου για τα συνιστώµενα επίπεδα
φωτισµού, δίνονται στο πίνακα 2.4. οι τιµές για τη µέση ελάχιστη στάθµη γενικού φωτισµού (lx) ανά
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χρήση χώρου και οι τιµές για την εγκατεστηµένη ισχύς φωτιστικών (W/m δοµηµένης επιφάνειας) του
κτηρίου αναφοράς για το οποίο η φωτιστική απόδοση (φωτεινή δραστικότητα) καθορίστηκε στα 55
lm/W. Οι τιµές αυτές, της εγκατεστηµένης ισχύος των φωτιστικών ανά µονάδα δοµηµένης
2

επιφάνειας (W/m ) είναι οι ελάχιστες απαιτούµενες για την κάλυψη της µέσης ελάχιστης
στάθµης (lx) γενικού φωτισµού, καθορίστηκαν µε βάση τις προτεινόµενες τιµές ανά χρήση
χώρων όπως δίνονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 15193:2007 και λαµβάνονται υπόψη για τους
υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων. Στο όριο τιµών της εγκατεστηµένης ισχύος
2

(W/m ) του πίνακα 2.4. δεν περιλαµβάνονται φωτιστικά που χρησιµοποιούνται για:
•

ειδικό φωτισµό ανάδειξης (π.χ. εµπορευµάτων, εκθεµάτων (µουσεία)),

•

φωτισµό ασφαλείας,

•

ειδικό φωτισµό χώρων ειδικής χρήσης (χειρουργεία, κινηµατογράφοι, θέατρα)

5

Πίνακας 2.4.

Στάθµη γενικού (όχι ειδικού) φωτισµού και εγκατεστηµένη ισχύς φωτισµού κτηρίου αναφοράς
ανά χρήση κτηρίου για τον υπολογισµό της ενεργειακής του απόδοσης.
Στάθµη
φωτισµού
[lx]

Ισχύς για κτήριο
αναφοράς
2
[W/m ]

Επίπεδο
αναφοράς
µέτρησης [m]

Μονοκατοικία, πολυκατοικία
(περισσότερα του ενός διαµερίσµατα)

200

3,6 6,4

0,8

Ξενοδοχείο ετήσιας λειτουργίας

300

5,5 9,6

0,8

θερινής λειτουργίας

300

5,5 9,6

0,8

χειµερινής λειτουργίας

300

5,5 9,6

0,8

300

5,5 9,6

0,8

θερινής λειτουργίας

300

5,5 9,6

0,8

χειµερινής λειτουργίας

300

5,5 9,6

0,8

Οικοτροφείο και κοιτώνας

300

5,5 9,6

0,8

Υπνοδωµάτιο ξενοδοχείου, οικοτροφείου
κ.ά.

250

4,5 8,0

0,8

Κοινόχρηστος χώρος ξενοδοχείου,
οικοτροφείου κ.ά

100

1,8 3,2

0,5

Εστιατόριο

200

3,6 6,4

0,8

Ζαχαροπλαστείο, καφενείο

250

4,5 8,0

0,8

Νυχτερινό κέντρο διασκέδασης,
µουσική σκηνή

100

1,8 3,2

0,8

Θέατρο, κινηµατογράφος

100

1,8 3,2

0,8

Χώρος συναυλιών

100

1,8 3,2

0,8

Χώρος εκθέσεων, µουσείο

200

3,6 6,4

0,8

Χώρος συνεδρίων, αµφιθέατρο, αίθουσα
δικαστηρίων

500

9,1 16

0,8

Τράπεζα

500

9,1 16

0,8

Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων

300

5,5 9,6

0,8

Κλειστό γυµναστήριο, κλειστό
κολυµβητήριο

300

5,5 9,6

0,5

Λουτρό (κοινόχρηστο)

200

3,6 6,4

0,5

Νηπιαγωγείο

300

5,5 9,6

0,8

Πρωτοβάθµια εκπαίδευση,
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

300

5,5 9,6

0,8

Τριτοβάθµια εκπαίδευση,
αίθουσα διδασκαλίας

500

9,1 16

0,8

Φροντιστήριο, ωδείο

500

9,1 16

0,8

Νοσοκοµείο, κλινική

300

5,5 9,6

0,8

Αίθουσα ασθενών (δωµάτιο)

100

1,8 3,2

0,8

Χειρουργείο (τακτικό)

1000

18,2 32

0,8

Εξωτερικών ιατρείων

500

9,1 16

0,8

500

9,1 16

0,8

Χρήσεις κτηρίων ή θερµικών ζωνών

Ξενώνας ετήσιας λειτουργίας

Αγροτικό ιατρείο, υγειονοµικός σταθµός,
κέντρο υγείας, ιατρείο
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Στάθµη
φωτισµού
[lx]

Ισχύς για κτήριο
αναφοράς
2
[W/m ]

Επίπεδο
αναφοράς
µέτρησης [m]

Ψυχιατρείο, ίδρυµα ατόµων µε ειδικές
ανάγκες, ίδρυµα χρονίως πασχόντων,
οίκος ευγηρίας, βρεφοκοµεία

300

5,5 9,6

0,8

Βρεφικός σταθµός, παιδικός σταθµός

300

5,5 9,6

0,8

Κρατητήριο, αναµορφωτήριο, φυλακή

300

5,5 9,6

0,8

Αστυνοµική διεύθυνση

500

9,1 16

0,8

Εµπορικό κέντρο,
αγορά και υπεραγορά

300

5,5 9,6

0,8

Κατάστηµα, φαρµακείο,

500

9,1 16

0,8

Ινστιτούτο γυµναστικής,
κουρείο, κοµµωτήριο

400

7,3 12,8

0,8

Γραφείο

500

9,1 16

0,8

Βιβλιοθήκη

500

9,1 16

0,8

Συνεργείο συντήρησης και επισκευής
αυτοκινήτων, βαφείο, ξυλουργείο

500

9,1

0,8

Παρασκευαστήριο τροφίµων

400

7,3

0,8

Καθαριστήριο, σιδερωτήριο,
οργανωµένο πλυντήριο ενδυµάτων

300

5,5

0,8

Αυτοτελές κέντρο µηχανογράφησης

500

9,1

0,8

Γενική αποθήκη,
αποθήκη καταστήµατος,
αποθήκη µουσείου

150

2,7

0

Χώρος στάθµευσης,
πρατήριο υγρών καυσίµων,
πλυντήριο αυτοκινήτων

100

1,8

0

Χρήσεις κτηρίων ή θερµικών ζωνών

Στην ενότητα 2.5. «ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ», τροποποιείται η ακόλουθη
παράγραφος και ο πίνακας 2.5.
Για τον υπολογισµό της κατανάλωσης θερµικής ενέργειας για παραγωγή Ζ.Ν.Χ. καθορίστηκε η
ηµερήσια κατανάλωση του Ζ.Ν.Χ. ανά άτοµο και ανά µονάδα δοµηµένης επιφανείας του υπό µελέτη
κτηρίου ή της υπό µελέτης ζώνης, καθώς επίσης και η ετήσια κατανάλωση ανά υπνοδωµάτιο για τις
κατοικίες, ανά κλίνη για τα κτήρια προσωρινής διαµονής και περίθαλψης και ανά µονάδα
δοµηµένης επιφάνειας για όλες τις υπόλοιπες χρήσεις κτηρίων, όπως δίνονται στον πίνακα 2.5.
Οι τιµές είναι εµπειρικές µε βάση τη βιβλιογραφία και λαµβάνονται για τους υπολογισµούς της
κατανάλωσης ενέργειας για Ζ.Ν.Χ. του κτηρίου. Η θερµοκρασία του ζεστού νερού χρήσης
o

λαµβάνεται στους 50 C.

Πίνακας 2.5.

o

Τυπική κατανάλωση ζεστού νερού χρήσης (σε θερµοκρασία 50 C) ανά χρήση κτηρίου για τον
υπολογισµό της κατανάλωσης ενέργειας.

Χρήσεις κτηρίων ή θερµικών ζωνών

Κατανάλωση
ζεστού νερού χρήσης

7

Ηµερήσια
κατανάλωση ανά

Ετήσια
κατανάλωση ανά

[ℓ/άτοµο/ηµέρα]

δοµηµ. επιφάνεια
2
[ℓ/m /ηµέρα]
Αριθµός ατόµων
ανά υπνοδωµάτιο
[άτοµα/υπνοδ.]

δοµηµ. επιφάνεια
3
2/
[m /m έτος]
υπνοδωµάτιο
3
[m /υπν./έτος]

50

2,50 1,5

0,91 27,3

Κατανάλωση
ζεστού νερού
χρήσης
[ℓ/άτοµο/ηµέρα]

Ηµερήσια
κατανάλωση ανά
δοµηµ. επιφάνεια
2
[ℓ/m /ηµέρα]

Ετήσια
κατανάλωση ανά
δοµηµ. επιφάνεια
3
2/
[m /m έτος] κλίνη
3
[m /κλίνη/έτος]

60 100

9,00 364

3,28 36,4

A’ και Β΄ κατηγορίας

80

364

29,2

Γ΄ κατηγορίας

60

364

21,8

50 110

7,50 212

1,59 21,2

A’ και Β΄ κατηγορίας

80

212

17,0

Γ΄ κατηγορίας

60

212

12,7

60 100

9,00 243

2,18 24,3

A’ και Β΄ κατηγορίας

80

243

19,4

Γ΄ κατηγορίας

60

243

14,6

60

9,00 364

3,28 21,8

50 60

7,50 212

1,59 12,7

60

9,00 243

2,18 14,6

50

5,00 364

1,82 18,2

45

3,60 364

1,31 16,4

5

1,50 364

0,55 1,8

Κατανάλωση
ζεστού νερού
χρήσης
[ℓ/άτοµο/ηµέρα]

Ηµερήσια
κατανάλωση ανά
δοµηµ. επιφάνεια
2
[ℓ/m /ηµέρα]

Ετήσια
κατανάλωση ανά
δοµηµ. επιφάνεια
3
2/
[m /m έτος]

Εστιατόριο

8

6,40

2,33

Ζαχαροπλαστείο, καφενείο

2

1,60

0,58

Νυχτερινό κέντρο διασκέδασης,
µουσική σκηνή

3

3,00

0,62

Θέατρο, κινηµατογράφος

2

2,00

0,73

Χώρος συναυλιών

2

2,00

0,73

Χώρος εκθέσεων, µουσείο

2

1,60

0,58

Χώρος συνεδρίων, αµφιθέατρο,
αίθουσα δικαστηρίων

5

5,50

1,43

Τράπεζα

5

2,00

0,52

Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων

5

3,75

0,59

Κλειστό γυµναστήριο, κλειστό

40

30,00

10,92

Μονοκατοικία, πολυκατοικία
(περισσότερα του ενός διαµερίσµατα)

Ξενοδοχείο ετήσιας λειτουργίας
κατηγορίας Lux

θερινής λειτουργίας κατηγορίας Lux

χειµερινής λειτουργίας κατηγορίας Lux

Ξενώνας ετήσιας λειτουργίας
θερινής λειτουργίας
χειµερινής λειτουργίας
Οικοτροφείο και κοιτώνας
Υπνοδωµάτιο
οικοτροφείου κ.ά.

ξενοδοχείου,

Κοινόχρηστος χώρος ξενοδοχείου,
οικοτροφείου κ.ά

Χρήσεις κτηρίων ή θερµικών ζωνών
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κολυµβητήριο
Λουτρό (κοινόχρηστο)

40

4,00

1,46

Νηπιαγωγείο

5

2,50

0,43

Πρωτοβάθµια εκπαίδευση,
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

7

3,50

0,68

Τριτοβάθµια εκπαίδευση,
αίθουσα διδασκαλίας

7

3,50

0,76

Φροντιστήριο, ωδείο

5

2,75

0,54

Κατανάλωση
ζεστού νερού
χρήσης
[ℓ/άτοµο/ηµέρα]

Ηµερήσια
κατανάλωση ανά
δοµηµ. επιφάνεια
2
[ℓ/m /ηµέρα]
Ηµέρες
λειτουργίας ανά
έτος
[ηµέρες/έτος]

Ετήσια
κατανάλωση ανά
δοµηµ. επιφάνεια
3
2/
[m /m έτος] κλίνη
3
[m / κλίνη /έτος]

60

18,00 364

6,55 21,8

Αίθουσα ασθενών (δωµάτιο)

30

6,60 364

2,40 10,9

Χειρουργείο (τακτικό)

70

260

91 [m /έτος]

Κατανάλωση
ζεστού νερού
χρήσης
[ℓ/άτοµο/ηµέρα]

Ηµερήσια
κατανάλωση ανά
δοµηµ. επιφάνεια
2
[ℓ/m /ηµέρα]

Ετήσια
κατανάλωση ανά
δοµηµ. επιφάνεια
3
2/
[m /m έτος]

Εξωτερικών ιατρείων

5

0,50

0,13

Αγροτικό ιατρείο, υγειονοµικός σταθµός,
κέντρο υγείας, ιατρείο

10

1,50

0,39

Κατανάλωση
ζεστού νερού
χρήσης
[ℓ/άτοµο/ηµέρα]

Ηµερήσια
κατανάλωση ανά
δοµηµ. επιφάνεια
2
[ℓ/m /ηµέρα]
Ηµέρες
λειτουργίας ανά
έτος
[ηµέρες/έτος]

Ετήσια
κατανάλωση ανά
δοµηµ. επιφάνεια
3
2/
[m /m έτος] κλίνη
3
[m / κλίνη /έτος]

50

2,50 364

0,91 18,2

Κατανάλωση
ζεστού νερού
χρήσης
[ℓ/άτοµο/ηµέρα]

Ηµερήσια
κατανάλωση ανά
δοµηµ. επιφάνεια
2
[ℓ/m /ηµέρα]

Ετήσια
κατανάλωση ανά
δοµηµ. επιφάνεια
3
2/
[m /m έτος]

Βρεφικός σταθµός, παιδικός σταθµός

10

2,50

0,60

Κρατητήριο, αναµορφωτήριο, φυλακή

45

9,00

3,28

Αστυνοµική διεύθυνση

5

0,50

0,18

Εµπορικό κέντρο,
αγορά και υπεραγορά

1

0,14

0,04

Κατάστηµα, φαρµακείο,

1

0,14

0,04

Ινστιτούτο γυµναστικής,
κουρείο, κοµµωτήριο

40

6,00

1,87

Νοσοκοµείο, κλινική

Ψυχιατρείο, ίδρυµα ατόµων µε ειδικές
ανάγκες, ίδρυµα χρονίως πασχόντων,
οίκος ευγηρίας, βρεφοκοµεία

9

3

Γραφείο

5

0,50

0,13

Βιβλιοθήκη

2

0,44

0,11

Συνεργείο συντήρησης και επισκευής
αυτοκινήτων, βαφείο, ξυλουργείο

10

1,00

0,31

Παρασκευαστήριο τροφίµων

10

1,20

0,37

Καθαριστήριο, σιδερωτήριο,
οργανωµένο πλυντήριο ενδυµάτων

10

1,20

0,37

Αυτοτελές κέντρο µηχανογράφησης

2

0,30

0,11

Γενική αποθήκη,
αποθήκη καταστήµατος,
αποθήκη µουσείου

2

0,10

0,04

Χώρος στάθµευσης,
πρατήριο υγρών καυσίµων,
πλυντήριο αυτοκινήτων

10

0,30

0,09

10

Επίσης στην ενότητα 2.5. «ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ», τροποποιείται η
παράγραφος πριν από τον πίνακα 2.6 και ο πίνακας 2.6 ως εξής:
Για τους υπολογισµούς των απαιτούµενων φορτίων για ζεστό νερό χρήσης λαµβάνονται οι τιµές
της µέσης ετήσιας µηνιαίας θερµοκρασίας νερού δικτύου, όπως δίνονται στον πίνακα 2.6. για κάθε
κλιµατική ζώνη που ανήκει η εκάστοτε περιοχή. Περιοχές µε υψόµετρο άνω των 500 µέτρων (εκτός
από την περιοχή της ορεινής Αρκαδίας) κατατάσσονται στην αµέσως ψυχρότερη κλιµατική ζώνη.
Για την ζώνη ∆ όλες οι περιοχές ανεξαρτήτως υψοµέτρου περιλαµβάνονται στην ζώνη ∆.

Πίνακας 2.6.

Μέση ετήσια µηνιαία θερµοκρασία νερού δικτύου για τις διάφορες ανά κλιµατικές ζώνες
κλιµατική ζώνη.

Κλιµατική Ζώνη

Ι

Φ

Μ

Α

Μ

Ι

Ι

Α

Σ

Ο

Α
Β
Γ
∆

13,0
10,4
6,5
4,2

12,8
10,1
7,3
5,0

13,8
11,7
9,4
7,5

16,3
14,8
13,2
11,5

19,9
18,9
17,6
15,7

23,8
23,1
21,9
19,8

26,2
25,6
24,3
22,2

26,6
25,8
24,6
22,7

24,9
23,5
22,0
20,2

21,7
19,7
17,7
15,9

Ν

∆

18,1 14,8
15,5 12,2
12,7 8,6
10,8 6,6

Στην ενότητα 3.2.1. «Ελάχιστες απαιτήσεις & προδιαγραφές κτηρίου αναφοράς», η πρώτη
παράγραφος τροποποιείται ως εξής:
Σύµφωνα µε την παράγραφο 2(α) του άρθρου 9 του Κ.Εν.Α.Κ., τόσο στην ενεργειακή µελέτη, όσο
και στην ενεργειακή επιθεώρηση ο συντελεστής θερµοπερατότητας των δοµικών στοιχείων του
κτηρίου αναφοράς ορίζεται ίσος µε το µέγιστο επιτρεπόµενο ανά δοµικό στοιχείο και κλιµατική ζώνη.
Επίσης ο µέσος συντελεστής θερµοπερατότητας του κτηρίου αναφοράς Um, δεν πρέπει να υπερβαίνει
τα όρια που δίνονται στον πίνακα 3.3β. Στην περίπτωση κτηρίων (κυρίως υφιστάµενων µε µεγάλης
επιφάνειας ανοίγµατα), όπου το κτήριο αναφοράς δεν πληροί τους περιορισµούς του µέγιστου
επιτρεπόµενου µέσου συντελεστή θερµοπερατότητας Um, τότε οι επιµέρους συντελεστές
θερµοπερατότητας (πίνακας 3.3α.) των δοµικών διαφανών και αδιαφανών στοιχείων του, που
έρχονται σε επαφή µε τον εξωτερικό αέρα (τοιχοποιίες, οροφές, πυλωτές, ανοίγµατα, γυάλινες
προσόψεις), µειώνονται ποσοστιαία και οµοιόµορφα (µε βήµα 0,001), µέχρι ο µέγιστος
επιτρεπόµενος µέσος συντελεστής θερµοπερατότητας να πληροί τους περιορισµούς.

Η ενότητα 3.2.2.3. «Αδιαφανή δοµικά στοιχεία σε επαφή µε µη θερµαινόµενους ή ηλιακούς
χώρους», τροποποιείται ως εξής:
Οι µη θερµαινόµενοι χώροι και οι ηλιακοί χώροι (αίθρια), είναι χώροι ενεργειακά αδρανείς, που
γειτνιάζουν µε την υπό µελέτη ή επιθεώρηση θερµική ζώνη, µε την οποία έχουν θερµική σύζευξη.
Όπως αναφέρθηκε, στους µη θερµαινόµενους χώρους, δεν συµπεριλαµβάνονται µη θερµαινόµενοι
χώροι κύριας χρήσης, όπως χώροι στάθµευσης, αποθήκες κ.ά., για τους οποίους προβλέπεται η
υπαγωγή τους στο κτήριο ως θερµικών ζωνών µε την αντίστοιχη χρήση. Τα αδιαφανή δοµικά
στοιχεία της θερµικής ζώνης, που είναι σε επαφή µε µη θερµαινόµενο ή ηλιακό χώρο, κατά τον
υπολογισµό της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου λαµβάνονται ως µη αδιαβατικά.
Κατά την ενεργειακή επιθεώρηση, ο προσδιορισµός του συντελεστή θερµοπερατότητας,
γίνεται σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην ενότητα 3.2.2. ακολουθείται η ίδια λογική που ισχύει για τα
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δοµικά στοιχεία που είναι σε επαφή µε τον εξωτερικό αέρα. Ο συντελεστής διόρθωσης της
θερµοκρασίας υπολογίζεται προσδιορίζεται όπως και στην ενεργειακή µελέτη.
Ειδικά για την επιθεώρηση τµηµάτων κτηρίων (π.χ. διαµερίσµατα), επαναλαµβάνονται τα
όσα αναφέρθηκαν προηγουµένως στην ενότητα 2.2., δηλαδή :
Επισηµαίνεται ότι κατά την διαδικασία ενεργειακής επιθεώρησης τµήµατος κτηρίου (π.χ.
διαµέρισµα), το οποίο εφάπτεται µε µη θερµαινόµενους χώρους (π.χ. κλιµακοστάσιο, µη
προσβάσιµο τµήµα υπογείου κλπ.), για τους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης του
κτηρίου, θεωρείται κατά παραδοχή πως εφάπτεται µε τον εξωτερικό αέρα. Στην περίπτωση
αυτή, όλα τα αδιαφανή δοµικά στοιχεία του τµήµατος κτηρίου που εφάπτονται µε τον µη
θερµαινόµενο χώρο (τοιχοποιίες, δάπεδα, κ.ά.), περιγράφονται

ως εφαπτόµενα µε τον

εξωτερικό αέρα αλλά µε συντελεστή θερµοπερατότητας (U) µειωµένο κατά το ήµισυ του
υπολογιζόµενου και µε πλήρη σκίαση (0) χειµώνα-καλοκαίρι.

Προστίθεται νέα ενότητα:
3.2.3.5. «∆ιαφανή δοµικά στοιχεία (κουφώµατα) σε επαφή µε µη θερµαινόµενους ή
ηλιακούς χώρους»
Για την ενεργειακή µελέτη ο συντελεστής θερµοπερατότητας του ανοίγµατος (διαφανές
δοµικό στοιχείο) που είναι σε επαφή µε µη θερµαινόµενο ή προσαρτηµένο θερµοκήπιο (ηλιακό
χώρο) και ο συντελεστής διόρθωσης της θερµοκρασίας προσδιορίζονται µε βάση τη
µεθοδολογία που αναλύεται στην τεχνική οδηγία «Θερµοφυσικές ιδιότητες δοµικών υλικών και
έλεγχος της θερµοµονωτικής επάρκειας των κτηρίων».
Τα κουφώµατα της θερµικής ζώνης, που είναι σε επαφή µε µη θερµαινόµενο ή ηλιακό
χώρο, κατά τον υπολογισµό της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου λαµβάνονται ως µη
αδιαβατικά.
Κατά την ενεργειακή επιθεώρηση, ο προσδιορισµός του συντελεστή θερµοπερατότητας,
γίνεται σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στις ενότητες 3.2.3.1. έως 3.2.3.4. Ο συντελεστής
διόρθωσης της θερµοκρασίας προσδιορίζεται όπως και στην ενεργειακή µελέτη.
Ειδικά για την επιθεώρηση τµηµάτων κτηρίων (π.χ. διαµερίσµατα), επαναλαµβάνονται τα
όσα αναφέρθηκαν προηγουµένως στην ενότητα 2.2., δηλαδή :
Επισηµαίνεται ότι κατά την διαδικασία ενεργειακής επιθεώρησης τµήµατος κτηρίου (π.χ.
διαµέρισµα), το οποίο εφάπτεται µε µη θερµαινόµενους χώρους (π.χ. κλιµακοστάσιο, µη
προσβάσιµο τµήµα υπογείου κλπ.), για τους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης του
κτηρίου, θεωρείται κατά παραδοχή πως εφάπτεται µε τον εξωτερικό αέρα. Στην περίπτωση
αυτή, όλα τα δοµικά διαφανή στοιχεία του τµήµατος κτηρίου που εφάπτονται µε τον µη
θερµαινόµενο χώρο (ανοίγµατα, γυάλινες προσόψεις κ.ά.), περιγράφονται ως εφαπτόµενα µε
τον εξωτερικό αέρα αλλά µε συντελεστή θερµοπερατότητας (U) µειωµένο κατά το ήµισυ του
υπολογιζόµενου και µε πλήρη σκίαση (0) χειµώνα-καλοκαίρι.
Η ενότητα 3.3.1. «Συντελεστές σκίασης κτηρίου αναφοράς», τροποποιείται ως εξής:
Σύµφωνα µε την παράγραφο 2γ του άρθρου 9 του Κ.Εν.Α.Κ., τα κατακόρυφα ανοίγµατα του
κτηρίου αναφοράς διαθέτουν τα απαραίτητα σταθερά εξωτερικά οριζόντια ή πλευρικά σκίαστρα
(προβόλους, εξωτερικές περσίδες, πέργκολες, µπαλκόνια κ.ά.), λόγω των οποίων ο µέσος
συντελεστής σκίασής τους κατά τη θερινή περίοδο είναι:
• τουλάχιστον 0,70 για τις νότιες όψεις και
•

και 0,75 για τις όψεις µε δυτικό και ανατολικό προσανατολισµό.
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Για τους ενδιάµεσους προσανατολισµούς ισχύουν οι συντελεστές:
•

0,80 για βορειοανατολικό και βορειοδυτικό,

•

0,73 για νοτιανατολικό και νοτιοδυτικό

• 1,00 για βόρειο.
Για τη χειµερινή περίοδο ο µέσος συντελεστής σκίασης των ανοιγµάτων λαµβάνεται ίσος µε τον
καθοριζόµενο στο εξεταζόµενο κτήριο και προκύπτει ανάλογα µε τον τύπο σκιάστρου και όπως
καθορίζεται στις ενότητες που ακολουθούν. Τα εσωτερικά σκίαστρα (κουρτίνες, περσίδες) των
ανοιγµάτων και τα εξωτερικά παραθυρόφυλλα, τα οποία επίσης δεν θεωρούνται σταθερά σκίαστρα,
δεν λαµβάνονται υπόψη.
Για ανοίγµατα σε οριζόντια ή κεκλιµένη επιφάνεια (δώµατα ή στέγες) ο µέσος συντελεστής
σκίασης θα είναι 1 (χωρίς σκίαση), τόσο κατά τη θερινή, όσο και κατά τη χειµερινή περίοδο.
Επίσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 2ε του άρθρου 9 του Κ.Εν.Α.Κ., ο Ο µέσος συντελεστής
σκίασης των αδιαφανών κάθετων επιφανειών του κτηρίου αναφοράς, τόσο κατά τη θερινή, όσο και
κατά τη χειµερινή περίοδο, ορίζεται σε 0,90, σύµφωνα µε την παράγραφο 2ε του άρθρου 9 του
Κ.Εν.Α.Κ.
Ο µέσος συντελεστής σκίασης των αδιαφανών οριζόντιων ή κεκλιµένων επιφανειών του
κτηρίου αναφοράς (δώµατα ή στέγες), τόσο κατά τη θερινή, όσο και κατά τη χειµερινή περίοδο,
ορίζεται σε 1.
Η σκίαση του κτηρίου αναφοράς λόγω εξωτερικών εµποδίων (κτηρίων, ανάγλυφου του εδάφους
κ.ά.), δηλαδή ο συντελεστής σκίασης ορίζοντα, τόσο κατά την θερινή, όσο και κατά την χειµερινή
περίοδο, λαµβάνεται κατά τον ίδιο τρόπο που λαµβάνεται και ίσος µε τον καθοριζόµενο στο
εξεταζόµενο κτήριο για όλα τα δοµικά στοιχεία (οριζόντια ή κάθετα, διαφανή ή αδιαφανή).

Στην ενότητα 3.3.3. «Συντελεστές σκίασης κτηρίου αναφοράς», τροποποιείται η ακόλουθη
παράγραφος ως εξής:
Κατά παραδοχή, είναι δυνατός ο υπολογισµός µιας ενιαίας τιµής για το συντελεστή σκίασης
προβόλου για τα αδιαφανή στοιχεία του κτηρίου µιας όψης (µε ίδιο προσανατολισµό). Σ' αυτήν την
περίπτωση η γωνία β αντιστοιχεί στη γωνία που σχηµατίζεται από το οριζόντιο κατακόρυφο επίπεδο,
που διέρχεται από το µέσο της εξεταζόµενης όψης και της ευθείας που ενώνει το µέσο της όψης µε το
πέρας του προβόλου (σχήµα 3.7.).
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Στην ενότητα 4.1.2.1. «Βαθµός απόδοσης µονάδων λέβητα - καυστήρα», τροποποιείται η
ακόλουθη παράγραφος ως εξής:
όπου: Pgen [W]

η υπολογιζόµενη µέγιστη απαιτούµενη θερµική ισχύς της µονάδας
θέρµανσης του κτηρίου,

A

2

η συνολική πραγµατική εξωτερική επιφάνεια του κτηριακού κελύφους (τοίχοι,
οροφές, πυλωτή, ανοίγµατα), που είναι εκτεθειµένη στον εξωτερικό αέρα ή

[m ]

σε επαφή µε όµορα κτήρια, όπως λαµβάνονταν υπόψη στον
Κανονισµό Θερµοµόνωσης και όπως λαµβάνεται υπόψη πλέον κατά
τον Έλεγχο Θερµοµονωτικής Επάρκειας.
2

Um, [W/(m .K)]

ο µέγιστος επιτρεπόµενος µέσος συντελεστής θερµοπερατότητας για το
σύνολο της επιφάνειας Α.
Ανάλογα µε την ηλικία του κτηρίου ο Um λαµβάνει τις τιµές:
•

2

2,5 W/(m .K), για κτήρια πριν την εφαρµογή του κανονισµού
θερµοµόνωσης (οικοδοµικές άδειες πριν από το 1979),

•

2

1,55 W/(m .K) για την Α κλιµατική ζώνη,
2

1,20 W/(m .K) για τη Β κλιµατική ζώνη και
2

0,95 W/(m .K) για τη Γ κλιµατική ζώνη,
για κτήρια µετά την εφαρµογή του κανονισµού θερµοµόνωσης (έγκριση
οικοδοµικής άδειας µετά το 1980), καθώς και για κτήρια πριν από την
ισχύ του κανονισµού, τα οποία πιστοποιηµένα έχουν εφαρµόσει
θερµοµόνωση σε όλο το κτηριακό κέλυφος.
•

Σύµφωνα µε τη µελέτη θερµοµόνωσης (ενεργειακή µελέτη) για κτήρια
µετά την εφαρµογή του Κ.Εν.Α.Κ.

ο

∆Τ [ C] ή [Κ]

η διαφορά της θερµοκρασίας για τη διαστασιολόγηση του συστήµατος:
ο

•

18 C για την Α κλιµατική ζώνη,

•

20 C για τη Β κλιµατική ζώνη,

•

23 C για τη Γ και κλιµατική ζώνη και

•

28 C για τη ∆ κλιµατική ζώνη.

ο
ο
ο

Αυτές οι θερµοκρασιακές διαφορές εκτιµήθηκαν βάσει των ελάχιστων
θερµοκρασιών αέρα που παρατηρούνται στις αντίστοιχες κλιµατικές ζώνες.
1,8 συντελεστής που περιλαµβάνει τα φορτία λόγω αερισµού και τους συντελεστές
προσαύξησης λόγω διακοπτόµενης λειτουργίας, απωλειών δικτύου διανοµής
κ.τ.λ.
Σε περίπτωση που η υφιστάµενη µονάδα λέβητα-καυστήρα του κτηρίου, καλύπτει
παράλληλα τις ανάγκες για θέρµανση χώρων και παροχής ζεστού νερού χρήσης, τότε στην
σχέση 4.1 θα πρέπει να προστεθεί και το θερµικό φορτίο για ζεστό νερό χρήσης, όπως
υπολογίζεται από την σχέση 4.10.

Η ενότητα 4.1.2.2. «Βαθµός απόδοσης αντλιών θερµότητας» τροποποιείται ως εξής:
Για τις αντλίες θερµότητας που χρησιµοποιούνται για τη θέρµανση χώρων, η απόδοση καθορίζεται
από το συντελεστή επίδοσης (COP) ή αλλιώς συντελεστή συµπεριφοράς των αντλιών θερµότητας στις
ονοµαστικές συνθήκες λειτουργίας (για θέρµανση), όπως δίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές του
κατασκευαστή. ∆ιευκρινίζεται πως κατά σύµβαση στον Κ.Εν.Α.Κ. και σ' αυτήν την τεχνική οδηγία ο
όρος COP αντιστοιχεί στην απόδοση των αντλιών θερµότητας (Α/Θ) µόνο σε λειτουργία θέρµανσης. Η
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τιµή του COP προσδιορίζεται σε

συγκεκριµένες συνθήκες εξωτερικού

περιβάλλοντος

και

θερµοκρασίας παροχής και επιστροφής θερµικού µέσου. Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 14511:2008 και
την Eurovent, κάθε αντλία θερµότητας πρέπει να συνοδεύεται από την έκδοση πιστοποιητικού
απόδοσης λειτουργίας σε διάφορες συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος και θερµικού µέσου, όπως
καθορίζονται στα πρότυπα. Η απόδοση των αντλιών θερµότητας εξαρτάται επίσης και από την πηγή
θερµότητας που αξιοποιούν για τη λειτουργία τους και η οποία µπορεί να είναι ο αέρας, το έδαφος, τα
υπόγεια & επιφανειακά νερά, το θαλασσινό νερό, τα καυσαέρια κινητήρων (π.χ. Σ.Η.Θ.), η ηλιακή
ενέργεια κ.ά.
Η ενότητα 4.1.2.6. «Βαθµός απόδοσης τοπικών µονάδων αέριων καυσίµων» τροποποιείται ως
εξής:
4.1.2.6. «Βαθµός απόδοσης τοπικών µονάδων αέριων ή υγρών καυσίµων»
Για τις τοπικές µονάδες αέριων ή υγρών καυσίµων (θερµάστρες υγραερίου, θερµάστρες φυσικού
αερίου, πετρελαίου, κ.ά.) η θερµική ισχύς απόδοση λαµβάνεται ίση µε την ονοµαστική θερµική ισχύ
(W) απόδοση του κατασκευαστή που αναγράφεται επάνω στην κάθε συσκευή. Σε περίπτωση
έλλειψης αυτών των στοιχείων, η θερµική απόδοση τους λαµβάνεται 100% αν δεν διαθέτει καπνοδόχο
και 70% αν διαθέτει καπνοδόχο.
Η ενότητα 4.1.2.7. «Βαθµός απόδοσης ανοικτών εστιών καύσης» τροποποιείται ως εξής:
Οι ανοικτές εστίες καύσης (σόµπες, τζάκια κ.ά.) έχουν πολύ χαµηλό βαθµό απόδοσης και η ισχύς
τους είναι ανάλογη µε την εστία καύσης. Συνήθως µια εστία καύσης έχει τη δυνατότητα κάλυψης του
2

θερµικού φορτίου ενός χώρου 30 m . Ο µέσος θερµικός βαθµός απόδοσης για τα παραδοσιακά τζάκια
λαµβάνεται για τους υπολογισµούς 25%, ενώ για τα ενεργειακά τζάκια και τις σόµπες 50%. Σε κάθε
περίπτωση πρέπει να αναφέρεται από τον κατασκευαστή η θερµική ισχύς τους. Όταν δεν θερµαίνεται
όλο το κτήριο ή όλη η θερµική ζώνη από την εστία καύσης, στους υπολογισµούς θεωρείται ότι
θερµαίνεται.
Στην ενότητα 4.2.2.1. «Βαθµός απόδοσης αντλιών θερµότητας και ψυκτών», τροποποιείται η
ακόλουθη παράγραφος ως εξής:
Η τιµή του EER προσδιορίζεται σε συγκεκριµένες συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος και
θερµοκρασίας προσαγωγής και επιστροφής ψυκτικού µέσου. Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ
14511:2008 και την Eurovent, κάθε ψύκτης και αντλία θερµότητας πρέπει να συνοδεύεται από την
έκδοση πιστοποιητικού απόδοσης λειτουργίας σε διάφορες συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος και
ψυκτικού µέσου, όπως καθορίζονται στα πρότυπα. Η απόδοση των ψυκτών και αντλιών θερµότητας
εξαρτάται επίσης και από την πηγή θερµότητας που αξιοποιούν για τη λειτουργία τους και µπορεί να
είναι ο αέρας, το έδαφος, τα υπόγεια & επιφανειακά νερά, το θαλασσινό νερό, τα καυσαέρια κινητήρων
(π.χ. Σ.Η.Θ.), η ηλιακή ενέργεια κ.ά.

Στην

ενότητα

4.2.2.2.

«Βαθµός

απόδοσης

αντλιών

θερµότητας

απορρόφησης

-

προσρόφησης», τροποποιείται η ακόλουθη παράγραφος ως εξής:
Σε περίπτωση αντλιών θερµότητας απορρόφησης – προσρόφησης, για τους υπολογισµούς της
ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου, ως δείκτης αποδοτικότητας EER λαµβάνεται το αντίστροφο της
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (kWhc/kWhel), που αντιστοιχεί στη µονάδα και πιστοποιείται ο
λόγος της αποδιδόµενης ψυκτικής προς την απορροφούµενη ηλεκτρική ισχύ (kWc/kWel),
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σύµφωνα µε την µελέτη διαστασιολόγησης του συστήµατος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της
εγκατάστασης όπως δίνονται από τον κατασκευαστή.
Η τιµή του δείκτη αποδοτικότητας θα µειώνεται κατά το βαθµό απόδοσης του συστήµατος
παραγωγής θερµότητας (λέβητα κ.τ.λ.) ή του εναλλάκτη θερµότητας (από ηλιακούς συλλέκτες ή από
Σ.Η.Θ. ή από τηλεθέρµανση κ.τ.λ.). Σε περίπτωση σηµαντικών βλαβών ή διαρροών στον εναλλάκτη
θερµότητας, η τελική απόδοση θερµικής ενέργειας του εναλλάκτη λαµβάνεται µειωµένη κατά 10%. Οι
απώλειες του δικτύου διανοµής θερµού µέσου από τη µονάδα παραγωγής θερµότητας (π.χ. Σ.Η.Θ.)
µέχρι και τον εναλλάκτη της µονάδας ψύξης χώρων θεωρούνται µηδενικές.
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Στην ενότητα 4.3.4. «Απώλειες δικτύων διανοµής», τροποποιείται ο πίνακας 4.11 ως εξής:

Πίνακας 4.11.

Ποσοστό θερµικών/ψυκτικών απωλειών (%) δικτύου διανοµής κεντρικής εγκατάστασης
θέρµανσης ή/και ψύξης ως προς την συνολική θερµική / ψυκτική ενέργεια που µεταφέρει το
δίκτυο.

Θερµική
ή ψυκτική
ισχύς
δικτύου
διανοµής
[kW]

∆ιέλευση σε εσωτερικούς χώρους ή/και 20%
σε εξωτερικούς χώρους
1

2

µόνωση
µόνωση ίση ανεπαρκής χωρίς
3
κτηρίου µε την ακτίνα µόνωση
µόνωση
αναφοράς
σωλήνων
[%]

[%]

[%]

[%]

∆ιέλευση > 20%
σε εξωτερικούς χώρους
µόνωση
µόνωση ίση
χωρίς ή
κτηρίου µε την ακτίνα ανεπαρκής
αναφοράς
σωλήνων
µόνωση
[%]

[%]

[%]
o

∆ίκτυα διανοµής θέρµανσης µε υψηλές θερµοκρασίες προσαγωγής θερµικού µέσου (90 – 70 >60 C)
20 - 100

5,5

4,5

11,0

14,0

8,0

6,5

17,0

100 - 200

4,0

3,0

8,5

12,0

7,2

5,7

15,5

200 - 300

3,0

2,5

6,5

10,5

6,0

4,2

14,2

300 - 400

2,5

2,0

5,0

9,2

3,8

2,7

13,1

> 400

2,0

1,5

4,0

7,0

3,0

2,0

12,0
o

∆ίκτυα διανοµής θέρµανσης µε χαµηλές θερµοκρασίες προσαγωγής θερµικού µέσου (50 -35 ≤60 C)
20 - 100

3,5

3,0

8,0

9,0

4,5

3,7

11,0

100 -2 00

2,7

2,2

7,2

8,3

4,0

3,1

10,4

200 - 300

2,0

1,8

6,0

6,2

3,3

2,5

10,0

300 - 400

1,5

1,2

4,5

5,0

2,2

1,2

9,7

> 400

1,2

0,8

3,3

4,0

1,7

1,0

9,5

o

∆ίκτυα διανοµής ψύξης µε θερµοκρασίες ψυκτικού µέσου (7 - 12 C)
20 - 100

2,0

1,5

3,0

4,5

2,5

2,0

6,7

100 - 200

1,8

1,4

2,8

3,6

2,3

1,9

5,9

200 - 300

1,5

1,1

2,2

3,0

2,0

1,6

5,1

300 - 400

1,2

0,7

1,8

2,4

1,5

1,2

4,5

> 400

0,7

0,4

1,1

2,0

1,0

0,8

4,0

1
2
3

Για µόνωση σωλήνων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του πίνακα 4.7.
Για µόνωση σωλήνων µε πάχος ίσο µε την ακτίνα του σωλήνα.
Ανεπαρκής µόνωση του δικτύου ή κλάδου (τµήµατος) αυτού λόγω φθορών. Συνδέσεις και βάνες χωρίς µόνωση.

Στην ενότητα 4.3.4. «Απώλειες δικτύων διανοµής», τροποποιείται η ακόλουθη παράγραφος
ως εξής:
Για τοπικά συστήµατα παραγωγής θερµότητας ή/και ψύξης, όπως τοπικοί λέβητες εσωτερικού
εσωτερικών ή εξωτερικού χώρου χώρων ή τοπικές αντλίες θερµότητας, στα οποία δεν υπάρχει
δίκτυο διανοµής, οι απώλειες διανοµής θεωρούνται µηδενικές, τόσο για το υπό µελέτη/επιθεώρηση
κτήριο, καθώς όσο και για το κτήριο αναφοράς κατοικίας στην περίπτωση που διαθέτει τοπικές
αντλίες θερµότητας.
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Στην ενότητα 4.4.2. «Τερµατικές µονάδες απόδοσης θερµότητας», τροποποιείται η
ακόλουθη παράγραφος ως εξής:
όπου: frad

ο παράγοντας για την αποτελεσµατικότητα της ακτινοβολίας των τερµατικών µονάδων
και εξαρτάται από το ύψος των χώρων που θερµαίνονται. Ισχύει µόνο για τις
τερµατικές µονάδες ακτινοβολίας, ενώ για τα υπόλοιπα συστήµατα ισούται µε µονάδα,
σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα:
Για τερµατικές µονάδες θέρµανσης σε χώρους

frad

µε ύψος µικρότερο από 4 m

1,00

µε ύψος από 4 έως 6 m

0,95

µε ύψος από 6 έως 10 m

0,90

µε ύψος µεγαλύτερο από 10 m

0,85

µε ύψος ίσο ή µεγαλύτερο από 4 m

1,05

µε ανακυκλοφορία αέρα για µεγάλα ύψη

1,00

Επίσης στην ενότητα 4.4.2. «Τερµατικές µονάδες απόδοσης θερµότητας», τροποποιείται η
ακόλουθη παράγραφος ως εξής:
Οι θερµάστρες υγραερίου ή φυσικού αερίου και τα τυποποιηµένα-πιστοποιηµένα ενεργειακά
τζάκια καθώς και τα κοινά τζάκια, µπορούν να θεωρηθούν θεωρούνται ως τερµατικές µονάδες
o

άµεσης απόδοσης σε θερµοκρασία λειτουργίας (90 - 70 C) και για τους υπολογισµούς λαµβάνονται
ως οι αποδόσεις εκποµπής οι τιµές του πίνακα 4.12. Για τις τοπικές αντλίες θερµότητας η απόδοση
εκποµπής των εσωτερικών µονάδων στους υπολογισµούς λαµβάνεται ίση προς 0,93. Στον πίνακα
4.13, δίνεται η απόδοση εκποµπής ηem για τοπικές ηλεκτρικές τερµατικές µονάδες.

Στην ενότητα 4.5. «Βοηθητικά συστήµατα κεντρικών εγκαταστάσεων θέρµανσης / ψύξης»,
τροποποιείται η ακόλουθη παράγραφος ως εξής:
Σε περίπτωση που το υπό µελέτη ή προς επιθεώρηση κτήριο δεν διαθέτει σύστηµα θέρµανσης
ή/και ψύξης, για τους υπολογισµούς θεωρείται σύµφωνα µε τον Κ.Εν.Α.Κ. ότι θερµαίνεται και ψύχεται.
Σ' αυτήν την περίπτωση η εγκατεστηµένη ισχύς βοηθητικών συστηµάτων θέρµανσης ή/και ψύξης
2
2
λαµβάνεται κατά σύµβαση ίση µε 5 0,1 W/m για τα κτήρια κατοικιών και 10 5 W/m για τα κτήρια του
τριτογενούς τοµέα.
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Στην ενότητα 4.8.1.1. «Σύστηµα ζεστού νερού χρήσης για το κτήριο αναφοράς»,
τροποποιείται η ακόλουθη παράγραφος ως εξής:
• Στο κτήριο αναφοράς επιτρέπεται εφαρµόζεται η χρήση αποκεντρωµένων συστηµάτων µόνο
σε εµπορικά καταστήµατα ή σε χώρους µε παρόµοιες χρήσεις, µε περιορισµένη κατανάλωση
Ζ.Ν.Χ. µικρότερη ή ίση από 10 [ℓ/άτοµο/ηµέρα]. Σ' αυτές τις περιπτώσεις θεωρείται πως η
παραγωγή Ζ.Ν.Χ. µπορεί να γίνεται τοπικά µε ταχυθερµοσίφωνα αερίου. Εάν το φυσικό αέριο
δεν είναι διαθέσιµο, η παραγωγή Ζ.Ν.Χ. µπορεί να γίνεται µε ηλεκτρικό θερµοσίφωνα, ή
ταχυθερµοσίφωνα µε συνολικό µήκος σωλήνων έως 6 m.
•

Σε περίπτωση που το εξεταζόµενο κτήριο δεν διαθέτει σύστηµα παραγωγής Ζ.Ν.Χ., θεωρείται
ότι διαθέτει το ίδιο µε όπως ακριβώς και το κτήριο αναφοράς, εκτός από την κάλυψη 15%
του θερµικού φορτίου µέσω ηλιακών συλλεκτών. Σ' αυτήν την περίπτωση, για µεγάλες
καταναλώσεις Ζ.Ν.Χ., η απόδοση του λέβητα -καυστήρα για το κτήριο αναφοράς είναι 93,5%,
καθώς επίσης και στην περίπτωση που το εξεταζόµενο κτήριο διαθέτει οποιοδήποτε άλλο
σύστηµα παραγωγής Ζ.Ν.Χ. εκτός από κεντρικό λέβητα και τηλεθέρµανση. Στην περίπτωση
κτηρίων µε περιορισµένη κατανάλωση Ζ.Ν.Χ. (µικρότερη ή ίση µε 10 ℓ/άτοµο/ηµέρα), η
απόδοση για τα τοπικά συστήµατα ροής (ηλεκτρικοί θερµοσίφωνες ή ταχυθερµοσίφωνες)
λαµβάνεται 100%, όπως του κτηρίου αναφοράς.

Στην ενότητα 4.8.2. «Απόδοση µονάδας ζεστού νερού χρήσης», τροποποιείται η
παράγραφος µετά την σχέση 4.11 ως εξής:
όπου: Vd
ρ

[ℓ /ηµέρα]
[kg/ ℓ]

c
[kJ/(kg.K)]
∆Τ [Κ] ή [°C]

το ηµερήσιο φορτίο,
η πυκνότητα του νερού, ρ = 1 kg/ ℓ,
η ειδική θερµότητα, c = 4,18 kJ/(kg.K)
θερµοκρασιακή διαφορά µεταξύ της χαµηλότερης θερµοκρασίας του
o

νερού δικτύου (πίνακας 2.6.) και της θερµοκρασίας του Ζ.Ν.Χ. (45 – 50 C).

Στην ενότητα 4.8.3. «Σύστηµα διανοµής θερµότητας ζεστού νερού χρήσης», προστίθενται
στο τέλος οι ακόλουθες παράγραφοι ως εξής:
Σε περίπτωση θερµικής ζώνης µε περισσότερους του ενός κλάδους διανοµής Ζ.Ν.Χ. και µε
διαφορετικές θερµικές αποδόσεις των κλάδων, για τους υπολογισµούς λαµβάνεται υπόψη η
χαµηλότερη θερµική απόδοση µεταξύ των κλάδων.
Σε περίπτωση µη ύπαρξης συστήµατος παραγωγής Ζ.Ν.Χ. τότε θεωρείται ότι το κτήριο
διαθέτει σύστηµα παραγωγής Ζ.Ν.Χ. όπως το κτήριο αναφοράς. Στις χρήσεις κτηρίων όπου το
κτήριο αναφοράς διαθέτει κεντρικό σύστηµα παραγωγής Ζ.Ν.Χ., τότε και το εξεταζόµενο κτήριο
θα διαθέτει κεντρικό σύστηµα παραγωγής Ζ.Ν.Χ. και µε απώλειες δικτύου διανοµής ανάλογα
την ηµερήσια ζήτηση Ζ.Ν.Χ. (πίνακας 4.16).
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Προστίθενται η ενότητα:
4.8.5. «Βοηθητικά συστήµατα εγκατάστασης ζεστού νερού χρήσης»
Κάθε κεντρική εγκατάσταση παραγωγής ζεστού νερού χρήσης διαθέτει βοηθητικά
συστήµατα για τον έλεγχο λειτουργίας, την κυκλοφορία και διανοµή του ζεστού νερού χρήσης
στο σηµείο τελικής κατανάλωσης. Στα βοηθητικά συστήµατα συµπεριλαµβάνονται αντλίες
ανύψωσης της πίεσης, κυκλοφορητές ανακυκλοφορίας, ηλεκτροβάνες, αυτοµατισµοί κ.ά.
Ως παράµετρος στους υπολογισµούς χρησιµοποιείται για τα βοηθητικά συστήµατα η
εγκατεστηµένη ισχύς (kW), δηλαδή η συνολική εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύς των
βοηθητικών συστηµάτων διανοµής ή ανακυκλοφορίας Ζ.Ν.Χ. στα σηµεία κατανάλωσης καθώς
και ο χρόνος λειτουργίας αυτών. Αν το ίδιο βοηθητικό σύστηµα (π.χ. κυκλοφορητής), καλύπτει
το απαιτούµενο θερµικό φορτίο για Ζ.Ν.Χ. σε περισσότερες από µία θερµικές ζώνες, τότε
γίνεται επιµερισµός της ισχύος του συστήµατος, ανάλογα µε το ποσοστό κάλυψης που
παρέχει σε κάθε θερµική ζώνη.
Οι τοπικές µονάδες παραγωγής Ζ.Ν.Χ. (π.χ. τοπικός θερµαντήρας) δεν διαθέτουν κανένα
βοηθητικό σύστηµα διανοµής ή ανακυκλοφορίας Ζ.Ν.Χ., οπότε δεν καταναλώνουν και
επιπλέον ηλεκτρική ενέργεια. Επίσης οι ηλιακοί θερµοσίφωνες, µε ενσωµατωµένο τον
θερµαντήρα αποθήκευσης πάνω στην επιφάνεια του ηλιακού συλλέκτη δεν διαθέτουν
βοηθητικά συστήµατα. Αντίθετα οι κεντρικές εγκαταστάσεις ηλιακών συλλεκτών µε ή χωρίς
ανακυκλοφορία, καθώς και βεβιασµένης κυκλοφορίας λόγω απόστασης µεταξύ ηλιακών
συλλεκτών και θερµαντήρα αποθήκευσης Ζ.Ν.Χ., διαθέτουν πάντα βοηθητικά συστήµατα και
καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια για την κυκλοφορία και διανοµή του Ζ.Ν.Χ.
Στις περιπτώσεις κτηρίων ή θερµικών ζωνών µε περιορισµένη κατανάλωση Ζ.Ν.Χ.
(µικρότερη ή ίση µε 10 ℓ/άτοµο/ηµέρα), θεωρείται ότι δεν γίνεται χρήση βοηθητικών
συστηµάτων, οπότε η ισχύς λαµβάνεται µηδενική.
Ο χρόνος λειτουργίας των βοηθητικών συστηµάτων στις κεντρικές εγκαταστάσεις
παραγωγής Ζ.Ν.Χ. εκτιµάται στη βάση του χρόνου λειτουργίας του κτηρίου ή της θερµικής
ζώνης και ανάλογα µε την περίοδο (θερινή, χειµερινή) και την κλιµατική ζώνη. Οι τυπικές τιµές
που λαµβάνονται για τους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου δίνονται
στον πίνακα 4.17.

Πίνακας 4.17.

Ποσοστό χρόνος λειτουργίας βοηθητικών συστηµάτων Ζ.Ν.Χ. σε κάθε κλιµατική ζώνη.
Ποσοστό χρόνου λειτουργίας βοηθητικών συστηµάτων Ζ.Ν.Χ. επί του
χρόνου λειτουργίας του κτηρίου, ανά περίοδο και κλιµατική ζώνη

Κτήρια

Χειµερινή περίοδο
Ζώνες Α & Β

Ζώνες Γ & ∆

Θερινή περίοδο
Ζώνες Α & Β

Ζώνες Γ & ∆

Κεντρικά συστήµατα υψηλής κατανάλωσης Ζ.Ν.Χ. χωρίς ανακυκλοφορία
Οικιακού τοµέα

5%

10%

3%

5%

Τριτογενή τοµέα

10%

15%

7%

10%

Κεντρικά συστήµατα υψηλής κατανάλωσης Ζ.Ν.Χ. µε ανακυκλοφορία
Οικιακού τοµέα

7%

12%

3%

6%

Τριτογενή τοµέα

12%

17%

8%

12%

Σε περίπτωση που το υπό µελέτη ή προς επιθεώρηση κτήριο δεν διαθέτει σύστηµα
παραγωγής Ζ.Ν.Χ. για τους υπολογισµούς θεωρείται σύµφωνα µε τον Κ.Εν.Α.Κ. ότι διαθέτει. Σ'
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αυτήν την περίπτωση, για κεντρικές εγκαταστάσεις παραγωγής Ζ.Ν.Χ. και µόνο για τις χρήσεις
κτηρίων µε µεγάλες καταναλώσεις (π.χ. ξενοδοχεία, νοσοκοµεία), η εγκατεστηµένη ισχύς
βοηθητικών συστηµάτων Ζ.Ν.Χ λαµβάνεται κατά σύµβαση µηδενική για τα κτήρια κατοικιών
2

και 0,2 W/m για τα κτήρια του τριτογενούς τοµέα. Αντίστοιχα για µικρές καταναλώσεις Ζ.Ν.Χ. η
εγκατεστηµένη ισχύς των βοηθητικών συστηµάτων σε όλες τις περιπτώσεις κτηρίων
λαµβάνεται µηδενική.
Ο χρόνος λειτουργίας και η ισχύς των βοηθητικών συστηµάτων στις κεντρικές
εγκαταστάσεις παραγωγής Ζ.Ν.Χ., για το κτήριο αναφοράς λαµβάνεται ίδιος µε του υπό µελέτη
ή προς επιθεώρηση κτηρίου.
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Στην ενότητα 5.1. «Εγκαταστάσεις Φωτισµού», τροποποιείται η ακόλουθη παράγραφος ως
εξής:
Η κατανάλωση ενέργειας από τα συστήµατα φωτισµού συνυπολογίζεται βάσει του Κ.Εν.Α.Κ. µόνο
για τον υπολογισµό της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων του τριτογενούς τοµέα. Για τα κτήρια
κατοικίας τα φορτία για το φωτισµό δεν συνυπολογίζονται στην τελική ενεργειακή απόδοση των
κτηρίων, αλλά λαµβάνονται υπόψη ως εσωτερικά κέρδη στον υπολογισµό των θερµικών και
ψυκτικών φορτίων του κτηρίου, όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 2.6.

Στην ενότητα 5.1.1. «Ελάχιστες απαιτήσεις φωτισµού - κτήριο αναφοράς», τροποποιούνται
οι ακόλουθες παράγραφοι ως εξής:
Ο φωτισµός δεν εξετάζεται στα κτήρια κατοικίας. Για τα συστήµατα φωτισµού στα κτήρια του
τριτογενούς τοµέα καθορίζεται ότι στο υπό µελέτη κτήριο καθώς και στο κτήριο αναφοράς, η
φωτεινή δραστικότητα (απόδοση) των λαµπτήρων είναι κατ’ ελάχιστον του κτηρίου ή/και των
θερµικών ζωνών, σε 55 lm/W. Με βάση αυτόν τον λόγο και τα απαιτούµενα επίπεδα φωτισµού
(πίνακας 2.4.) καθορίζεται και η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς ηλεκτροφωτισµού [W/m2] για το κτήριο
αναφοράς ανά χρήση κτηρίου. Στον πίνακα 2.4 δίνονται και οι τιµές εγκατεστηµένης ισχύος ανά
2

µονάδα δοµηµένης επιφάνειας (W/m ) για το κτήριο αναφοράς, που καθορίστηκαν µε βάση τις
προτεινόµενες τιµές ανά χρήση χώρων όπως δίνονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 15193:2007.
2

Για επιφάνεια κτηρίου ή θερµικής ζώνης µεγαλύτερη από 15 m ο τεχνητός φωτισµός του πρέπει
να ελέγχεται µε χωριστούς διακόπτες, λαµβάνοντας πάντα υπόψη και το διαχωρισµό των ζωνών που
καλύπτονται από φυσικό φωτισµό ή όχι. Στους χώρους µε φυσικό φωτισµό πρέπει να εξασφαλίζεται
ταυτόχρονα και η δυνατότητα σβέσης τουλάχιστον του 50% των λαµπτήρων που βρίσκονται εντός
2
αυτών. Σε ειδικές περιπτώσεις χώρων µεγάλης επιφάνειας (>15 m ) αλλά ενιαίας και µη
σταθερής λειτουργίας (π.χ. εµπορικές αγορές µε ακανόνιστη πυκνότητα πληθυσµού σε
2

συνάρτηση µε το χρόνο), η προαναφερόµενη απαίτηση (ανεξάρτητου ανά 15 m ελέγχου) δεν
ισχύει. Πρέπει όµως να εφαρµόζεται σε χώρους όπου επί αδιάλειπτο και συνεχές χρονικό
διάστηµα µπορεί ο χώρος να λειτουργεί τµηµατικά (π.χ. χώρος εκπαίδευσης, σεµιναρίων
κ.τ.λ.).
Στους µη θερµαινόµενους χώρους, όπως αυτοί ορίζονται στην παράγραφο 2.2., δεν λαµβάνεται
υπόψη η κατανάλωση ενέργειας για φωτισµό. ∆ιευκρινίζεται ότι στους µη θερµαινόµενους χώρους δεν
συµπεριλαµβάνονται µη θερµαινόµενοι χώροι κύριας χρήσης (π.χ. χώροι στάθµευσης, αποθήκες
καταστηµάτων κ.ά.), για τους οποίους προβλέπεται η υπαγωγή τους στο υπολογιστικό µοντέλο του
κτηρίου ως θερµικών ζωνών µε την αντίστοιχη χρήση.
Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις για το νέο και υπό ριζική ανακαίνιση κτήριο εφαρµόζονται και στο
κτήριο αναφοράς.
Το κτήριο αναφοράς του τριτογενούς τοµέα διαθέτει φωτισµό ασφαλείας σε όλους τους χώρους.
Επίσης το κτήριο αναφοράς, για τα κτήρια υγείας και κοινωνικής πρόνοιας καθώς και τα κτήρια
προσωρινής διαµονής, διαθέτει σύστηµα εφεδρείας για την κάλυψη των αναγκών φωτισµού.
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Στην ενότητα 5.2. «∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ», τροποποιείται η τελευταία
παράγραφος ως εξής:
Όσον αφορά στις εγκαταστάσεις Ζ.Ν.Χ. του υπό µελέτη/επιθεώρηση κτηρίου, για τους
υπολογισµούς της τελικής κατανάλωσης ενέργειας Ζ.Ν.Χ. θεωρούνται µόνο δύο περιπτώσεις για τον
προσδιορισµό των συντελεστών διόρθωσης. Στην περίπτωση που το υπό µελέτη/επιθεώρηση κτήριο
διαθέτει διατάξεις αυτοµάτου ελέγχου των συστηµάτων ψύξης και θέρµανσης κατηγορίας Α ή Β, τότε
για τους υπολογισµούς, ως συντελεστής διόρθωσης της τελικής κατανάλωσης θερµικής ενέργειας
Ζ.Ν.Χ. καθώς και της ηλεκτρικής ενέργειας των βοηθητικών συστηµάτων Ζ.Ν.Χ., λαµβάνεται η
τιµή 0,90. Αντίστοιχα στην περίπτωση που το υπό µελέτη/επιθεώρηση κτήριο διαθέτει διατάξεις
αυτοµάτου ελέγχου των συστηµάτων ψύξης και θέρµανσης κατηγορίας Γ ή ∆, τότε για τους
υπολογισµούς, ως συντελεστής διόρθωσης της τελικής κατανάλωσης θερµικής ενέργειας Ζ.Ν.Χ.
καθώς και της ηλεκτρικής ενέργειας των βοηθητικών συστηµάτων Ζ.Ν.Χ., λαµβάνεται η τιµή 1.

Στην ενότητα 5.3.1. «Θερµικά ηλιακά συστήµατα», τροποποιείται η ακόλουθη παράγραφος
ως εξής:
Για την µελέτη διαστασιολόγησης (σχεδιασµού) ενός συστήµατος ηλιακών συλλεκτών, που είναι
υποχρεωτική για τα νέα και ριζικά ανακαινιζόµενα κτήρια, ο µελετητής µπορεί να χρησιµοποιήσει
διάφορες µεθοδολογίες όπως, η ωριαία προσοµοίωση λειτουργίας του συστήµατος σύµφωνα µε το
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 12976:2:2006, οι µέθοδοι που αναφέρονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ
15316.4-3:2008, η µέθοδος καµπυλών f των S. klein, W.A. Beckman και J.A Duffie που αναπτύχθηκε
στο πανεπιστήµιο του Winscosin και οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισµένη αναλυτική ή µη µέθοδος
εφαρµόζεται µέχρι σήµερα. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ηλιακών συλλεκτών που
χρησιµοποιούνται για στην µελέτη, θα πρέπει να τεκµηριώνονται µε το κατάλληλο
πιστοποιητικό, σύµφωνα µε τις µεθόδους δοµικών και πιστοποίησης του ΕΛΟΤ.

Στην

ενότητα

5.3.1.1.

«Παράµετροι

θέσης

εγκατάστασης

ηλιακών

συλλεκτών»,

τροποποιείται η ακόλουθη παράγραφος ως εξής:
Η βέλτιστη κλίση εγκατάστασης των ηλιακών συλλεκτών για την Ελλάδα εξαρτάται από την
εποχική χρήση:
ο

•

για ετήσια χρήση β = 30 ,

•

για χειµερινή χρήση β = γεωγραφικό πλάτος +15 ,

•

για θερινή χρήση β = 0÷5 10 .

ο

ο

Στην ενότητα 5.3.1.3. «Ηλιακοί συλλέκτες κτηρίου αναφοράς», τροποποιείται η ακόλουθη
παράγραφος ως εξής:
Το κτήριο αναφοράς καλύπτει το 15% των αναγκών για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης µε χρήση
ηλιακών συλλεκτών. Ο ηλιακός συλλέκτης του κτηρίου αναφοράς είναι επίπεδος, επιλεκτικός, µε µέσο
ετήσιο συντελεστή ηλιακής αξιοποίησης 0,33, νότιο προσανατολισµό και συντελεστή σκίασης 1
(πλήρης απουσία σκίασης). ίδιο µε το υπό µελέτη/επιθεώρηση κτήριο όπως υπολογίζεται για κάθε
τύπου σκίασης από την παράγραφο 3.3. Η κλίση των ηλιακών συλλεκτών για παραγωγή Ζ.Ν.Χ. στο
κτήριο αναφοράς λαµβάνεται για όλες τις ελληνικές περιοχές ανάλογα την περίοδο λειτουργίας του
κτηρίου (π.χ. θερινά καταλύµατα) ως εξής:
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•

ο

β=30 για ετήσια χρήση (π.χ. για ζεστό νερό χρήσης σε ξενοδοχεία ετήσιας χρήσης, κτήρια
εκπαίδευσης),

•
•

ο

β = γεωγραφικό πλάτος (φ)+15 για χειµερινή χρήση και
ο

β=5 για θερινή χρήση (π.χ. για ζεστό νερό χρήσης σε ξενοδοχεία θερινής χρήσης).
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