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ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αθήνα, 18 Απριλίου 2012
Αριθ. πρωτ.: οικ.1192
ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση και εφαρµογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή
Απόδοση Κτιρίων

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄
98).
2. Το Π.∆. 189/2009 «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων»
(ΦΕΚ Α’ 221) και ιδίως το άρθρο 6, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του Π.∆.
24/2010 «Ανακαθορισµός των αρµοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις
του Π.∆. 189/2009» (ΦΕΚ Α΄ 56).
3. Το Π.∆. 110/2011 «∆ιορισµός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 243).
4. Το Π.∆. 72/2010 «Συγκρότηση, διοικητική − οργανωτική δοµή και στελέχωση της
Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)» (ΦΕΚ Α΄ 132).
5. Το Ν. 3661/2008 «Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 89), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 10 του Ν.
3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για
την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής»
(ΦΕΚ Α΄ 85).
6. Την µε αριθµ. ∆6/Β/οικ.5825/30-03-2010 Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Έγκριση
Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (ΦΕΚ Β΄ 407).
7. Την µε αριθ. οικ. 17178/30-8-2010 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Έγκριση και εφαρµογή των Τεχνικών Οδηγιών
TEE για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων» (ΦΕΚ Β΄ 1387).
1

ΑΔΑ: Β49Κ0-ΠΜ6

8. Το υπ’ αριθµ. 7261/21-2-2012 έγγραφο του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας
(ΤΕΕ), µε το οποίο υποβλήθηκαν προς έγκριση τροποποιήσεις και προσθήκες επί
των Τεχνικών Οδηγιών 20701-1/2010, 20701-3/2010, 20701-4/2010 καθώς και το
κείµενο νέας Τεχνικής Οδηγίας για εγκαταστάσεις συστηµάτων συµπαραγωγής
ηλεκτρισµού και θερµότητας και ψύξης σε κτίρια.
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού
προϋπολογισµού.

Αποφασίζουµε

1. Εγκρίνουµε τις υποβληθείσες τροποποιήσεις και προσθήκες επί των Τεχνικών
Οδηγιών:
α) ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 «Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραµέτρων για τον
υπολογισµό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού
ενεργειακής απόδοσης»,
β) ΤΟΤΕΕ 20701-3/2010 «Κλιµατικά δεδοµένα ελληνικών περιοχών»,
γ) ΤΟΤΕΕ 20701-4/2010 «Οδηγίες και έντυπα ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων,
λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρµανσης και εγκαταστάσεων κλιµατισµού»
σύµφωνα µε τα συνηµµένα παραρτήµατα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος
της παρούσης και ορίζουµε υποχρεωτική την εφαρµογή τους.
2. Εγκρίνουµε την Τεχνική Οδηγία ΤΕΕ ΤΟΤΕΕ 20701-5/2011 «Συµπαραγωγή
Ηλεκτρισµού, Θερµότητας και Ψύξης: Εγκαταστάσεις σε κτίρια» και ορίζουµε
υποχρεωτική την εφαρµογή της.
3. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της
Κυβέρνησης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Τροποποιήσεις και προσθήκες επί της Τεχνικής Οδηγίας του Τεχνικού
Επιµελητηρίου
Ελλάδος
(ΤΟΤΕΕ)
20701-1/2010
«Αναλυτικές
εθνικές
προδιαγραφές παραµέτρων για τον υπολογισµό της ενεργειακής απόδοσης
κτιρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης».
1. Στο τέλος της ενότητας 1.2. «Μεθοδολογία Υπολογισµού Ενεργειακής Απόδοσης
Και Πιστοποίησης Κτηρίων», τροποποιείται ο Πίνακας 1.2 και προστίθεται
παράγραφος ως εξής:
« Πίνακας 1.2. Συντελεστής αναγωγής της κατανάλωσης ενέργειας του κτηρίου σε
πρωτογενή ενέργεια.
Συντελεστής
µετατροπής
σε πρωτογενή ενέργεια

Εκλυόµενοι ρύποι ανά
µονάδα ενέργειας
(kgCO2/kWh)

Φυσικό αέριο

1,05

0,196

Πετρέλαιο θέρµανσης

1,10

0,264

Ηλεκτρική ενέργεια

2,90

0,989

Υγραέριο

1,05

0,238

Βιοµάζα

1,00

---

Τηλεθέρµανση από
∆.Ε.Η.

0,70

0,347

Τηλεθέρµανση από
Α.Π.Ε.

0,50

----

Πηγή ενέργειας

Σε περίπτωση που χρησιµοποιείται ως καύσιµο πετρέλαιο κίνησης (συστήµατα
συµπαραγωγής, παραγωγής ζεστού νερού χρήσης κ.ά.), ο συντελεστής µετατροπής
του σε πρωτογενή ενέργεια είναι ο ίδιος µε αυτόν του πετρελαίου θέρµανσης. Επίσης,
ο συντελεστής µετατροπής σε πρωτογενή ενέργεια της βιοµάζας είναι ο ίδιος, τόσο για
την ακατέργαστη βιοµάζα (καυσόξυλα, κλαδοδέµατα κ.ά.), όσο και για την
τυποποιηµένη βιοµάζα, όπως τα συσσωµατώµατα (pellets) κ.ά.».
2. Η ενότητα 1.5. «Κατηγορίες Κτηρίων», αντικαθίσταται ως εξής:
«Από το πεδίο εφαρµογής του Κ.Εν.Α.Κ., σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν. 3661/08
(ΦΕΚ Α΄ 89), όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 28, παράγραφος 4 του νόµου
3889 (ΦΕΚ Α΄ 182), 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,
εφόσον η συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις του Κανονισµού θα αλλοίωνε, κατά
τρόπο µη αποδεκτό, το χαρακτήρα ή την εµφάνισή 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 (δεν πρέπει να γίνεται σύγχυση µε κατοικίες
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•
•

•
•

που χαρακτηρίζονται ως «παραθεριστικές», δηλαδή µε χρήση µέχρι 4 µήνες
ετησίως και για τις οποίες, πλέον, δεν ισχύει η εξαίρεση από τις απαιτήσεις 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, όπως ερευνητικά ή ιατρικά εργαστήρια,
εργαστήρια παραγωγής τροφίµων κ.ά.).
Κτήρια αγροτικών χρήσεων −πλην κατοικιών− µε χαµηλές ενεργειακές απαιτήσεις.
Αυτοτελή κτήρια, µε συνολική επιφάνεια κάτω των πενήντα (50) m2.

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.
∆ιευκρινίζεται ότι:
• σε περίπτωση ενιαίας χρήσης κτηρίου επιλέγεται µία από τις χρήσεις κτηρίων
του πίνακα,
• σε περίπτωση µεικτής χρήσης κτηρίου µε διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας
(π.χ. κτήριο πολυκατοικίας µε εµπορικά καταστήµατα στο ισόγειο), οι
υπολογισµοί για την ενεργειακή απόδοση και ενεργειακή κατάταξη του κτηρίου,
τόσο κατά την εκπόνηση της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης όσο και κατά την
ενεργειακή επιθεώρηση κτηρίου για την έκδοση του Πιστοποιητικού
Ενεργειακής Απόδοσης, γίνεται ξεχωριστά για κάθε χρήση των επί µέρους
τµηµάτων του κτηρίου.
• σε περίπτωση που µια συγκεκριµένη χρήση κτηρίου δεν συµπεριλαµβάνεται
στις κατηγορίες του πίνακα 1.5, τότε αναγκαστικά κατατάσσεται στην
πλησιέστερη κατηγορία.
Πίνακας 1.5. Ταξινόµηση των κτηρίων σύµφωνα µε τη χρήση τους για τις ανάγκες της
παρούσας τεχνικής οδηγίας.
Βασικές κατηγορίες
κτηρίων
Κατοικίας
Προσωρινής διαµονής

Συνάθροισης κοινού

Εκπαίδευσης
Υγείας και κοινωνικής

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

Σωφρονισµού

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.

Όπου στις επόµενες ενότητες αναφέρεται ο όρος «κτήριο» νοείται και «τµήµα
κτηρίου», για το οποίο υπάρχει η δυνατότητα εκπόνησης Μελέτης Ενεργειακής
Απόδοσης ή/και διεξαγωγής ενεργειακής επιθεώρησης χωριστά. ∆ιευκρινίζεται, όµως,
ότι η µελέτη ελέγχου της θερµοµονωτικής επάρκειας γίνεται για το σύνολο του κτηρίου,
θεωρούµενο ενιαίο, σύµφωνα µε την τεχνική οδηγία «Θερµοφυσικές ιδιότητες δοµικών
υλικών και έλεγχος της θερµοµονωτικής επάρκειας των κτηρίων».
3. Στην ενότητα 2. «Συνθήκες Λειτουργίας Κτηρίων», το τελευταίο εδάφιο της
τελευταίας παραγράφου διαγράφεται.
4. Στην ενότητα 2.2. «Καθορισµός Θερµικών Ζωνών Κτηρίου», στο τέλος της τέταρτης
παραγράφου προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Επίσης, δευτερεύοντες βοηθητικοί χώροι που δεν θερµαίνονται και που συνδέονται
λειτουργικά µε µια θερµική ζώνη (π.χ. αποθηκευτικός χώρος εντός διαµερίσµατος,
ψευδοροφή που διαχωρίζεται από το θερµαινόµενο χώρο µε δοµικό στοιχείο που δεν
είναι θερµοµονωµένο) λαµβάνονται ως τµήµα της θερµικής ζώνης.»
Στην ίδια ενότητα, οι δύο τελευταίες παράγραφοι αντικαθίστανται ως εξής:
«Στο πλαίσιο της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης ενός κτηρίου καθορίζονται και οι
θερµαινόµενοι χώροι (ή θερµικές ζώνες) και οι µη θερµαινόµενοι χώροι (Μ.Θ.Χ.)
καθώς και οι ηλιακοί χώροι (π.χ. αίθρια), που γειτνιάζουν και έχουν θερµική σύζευξη
µε τους θερµαινόµενους χώρους. Οι µη θερµαινόµενοι και οι ηλιακοί χώροι του
κτηρίου είναι ενεργειακά αδρανείς χώροι, χωρίς απαιτήσεις για θέρµανση, ψύξη και
αερισµό. Κατά τους υπολογισµούς, τα εσωτερικά θερµικά κέρδη και ο φωτισµός των
µη θερµαινόµενων και των ηλιακών χώρων θεωρούνται µηδενικά. Ωστόσο,
συµµετέχουν δυναµικά στον υπολογισµό των απαιτούµενων φορτίων για θέρµανση
και ψύξη των θερµαινόµενων χώρων (θερµικές ζώνες) και για το λόγο αυτό
περιγράφονται και καθορίζονται µε την ίδια ακρίβεια όπως και οι θερµικές ζώνες.
Επισηµαίνεται ότι ειδικά κατά την διαδικασία ενεργειακής επιθεώρησης τµήµατος
κτηρίου και µόνο (π.χ. διαµερίσµατος), το οποίο εφάπτεται µε µη θερµαινόµενους
χώρους (π.χ. κλιµακοστάσιο), για τους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης του
κτηρίου, θεωρείται κατά παραδοχή ότι εφάπτεται µε τον εξωτερικό αέρα. Σ’ αυτήν την
περίπτωση, όλα τα δοµικά στοιχεία του τµήµατος κτηρίου που εφάπτονται µε το 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 (δηλαδή πολλαπλασιαζόµενο επί µειωτικό συντελεστή
b=0,5) και µε πλήρη σκίαση (µηδενικό συντελεστή σκίασης) χειµώνα και καλοκαίρι. Ο
υπολογισµός του συντελεστή θερµοπερατότητας U γίνεται βάσει της πραγµατικής
θέσης του δοµικού στοιχείου, δηλαδή σε επαφή µε µη θερµαινόµενο χώρο.»
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5. Η δεύτερη παράγραφο της ενότητας 2.3. «Ωράριο Και Περίοδος Λειτουργίας Του
Κτηρίου Ή Των Ανεξάρτητων Θερµικών Ζωνών» τροποποιείται και προστίθεται
τέταρτο εδάφιο, ως ακολούθως:
«…Σε περιπτώσεις κτηρίων µε πολλές παράλληλες χρήσεις, όταν οι χρήσεις αυτές
αντιµετωπίζονται ως ανεξάρτητες θερµικές ζώνες, το τυπικό ωράριο και οι εσωτερικές
θερµικές συνθήκες λειτουργίας (θερµοκρασία, υγρασία, αερισµός, εσωτερικά φορτία
κ.ά.), καθορίζονται για κάθε χρήση χωριστά σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον πίνακα
2.1. και ανεξάρτητα από τη βασική κατηγορία και τη γενική χρήση του κτηρίου (π.χ. οι
χώροι γραφείων των νοσοκοµείων, αντιµετωπίζονται ως γραφεία). Ωστόσο, η µηνιαία
περίοδος λειτουργίας για όλες τις επιµέρους παράλληλες χρήσεις καθορίζεται από τη
γενική χρήση του κτηρίου (π.χ. οι χώροι γραφείων ενός σχολικού κτηρίου, δεν
λειτουργούν τους θερινούς µήνες που το κτήριο θεωρείται ότι είναι εκτός λειτουργίας).
Στον πίνακα 2.1. …»
Στον πίνακα 2.1 της παραπάνω ενότητας 2.3, προστίθεται χρήση «∆ιάδροµοι και
άλλοι κοινόχρηστοι βοηθητικοί χώροι» στην βασική κατηγορία κτηρίων «Συνάθροισης
Κοινού» και χρήση «Αίθουσες αναµονής» στην βασική κατηγορία κτηρίων «Υγείας και
Κοινωνικής Πρόνοιας», ενώ η εικοστή πρώτη (21η), η εικοστή έβδοµη (27η) και η
τριακοστή έβδοµη (37η) γραµµή τροποποιούνται ως προς την τιµή των ωρών
λειτουργίας, ως εξής:
Πίνακας 2.1. Τυπικό ωράριο λειτουργίας κτηρίων ανά χρήση.
Βασικές
κατηγορίες
κτηρίων

Χρήσεις κτηρίων
ή θερµικών ζωνών

Ώρες
λειτουργίας

Ηµέρες
λειτουργίας
ανά εβδοµάδα

Περίοδος
λειτουργίας
σε µήνες

Συνάθροισης
κοινού

∆ιάδροµοι και άλλοι
κοινόχρηστοι βοηθητικοί χώροι

ανά
χρήση

ανά χρήση

ανά χρήση

Λουτρό (κοινόχρηστο)

ανά
χρήση

ανά χρήση

ανά χρήση

Υγείας και
κοινωνικής
πρόνοια

Αίθουσα ασθενών (δωµάτιο)

24

7

12

Αίθουσες αναµονής

8

5

12

Εµπορίου

Ινστιτούτο γυµναστικής

12

6

12

Κουρείο, κοµµωτήριο

12

6

12

Οι έξι (6) τελευταίες γραµµές του παραπάνω πίνακα διαγράφονται.»
Μετά τον πίνακα 2.1 προστίθεται παράγραφος, ως εξής:
«Σηµειώνεται ότι το ωράριο και η περίοδος λειτουργίας των βοηθητικών χώρων ενός
κτηρίου ή µιας θερµικής ζώνης (κοινόχρηστα λουτρά, διάδροµοι, κλιµακοστάσια κ.ά.)
είναι το ίδιο µε αυτό της κύριας χρήσης, την οποία εξυπηρετούν.»
Στο τέλος της ίδιας ενότητας, προστίθενται δύο παράγραφοι ως εξής:
«Επίσης για τα συστήµατα µηχανικού αερισµού, ανεξαρτήτως των περιόδων
θέρµανσης και ψύξης ανά κλιµατική ζώνη, η περίοδος λειτουργίας τους λαµβάνεται
συνεχής για όλο το τυπικό ωράριο λειτουργίας του κτηρίου.
Στην περίπτωση κτηρίων µε διακοπτόµενη λειτουργία, δηλαδή µε λειτουργία
µικρότερη από 24 ώρες ηµερησίως ή/και λειτουργία µικρότερη από 7 ηµέρες
εβδοµαδιαίως, για τους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων,
6
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λαµβάνεται υπόψη η διακοπτόµενη λειτουργία σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 13790:2009. Επειδή τα κριτήρια διακοπτόµενης λειτουργίας που καθορίζονται
στην παράγραφο 13.2.1.2 του προτύπου δεν έχουν προσδιοριστεί και επαληθευτεί σε
εθνικό επίπεδο, δεν θα λαµβάνονται υπόψη και θα γίνεται απευθείας ο υπολογισµός
του αδιάστατου συντελεστή µείωσης για διακοπτόµενη περίοδο λειτουργίας της
θέρµανσης και ψύξης, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 13.2.2. του ίδιου
προτύπου.»
6. Στην ενότητα 2.4.1 «Θερµοκρασία Εσωτερικών Χώρων», µετά την δεύτερη
παράγραφο προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:
«Οι τιµές εσωτερικής θερµοκρασίας που δίνονται στον πίνακα 2.2., σε ορισµένες
περιπτώσεις κτηρίων ή χώρων κτηρίων, διαφοροποιούνται λόγω ειδικών απαιτήσεων,
όπως στις αίθουσες χειρουργείων ανάλογα το είδος επεµβάσεων, στις αίθουσες
µουσείων ανάλογα το είδος εκθεµάτων κ.ά. Στις περιπτώσεις αυτές η εσωτερική
θερµοκρασία σχεδιασµού (διαστασιολόγησης) των συστηµάτων θέρµανσης/ψύξης
µπορεί να αποκλίνει από τις τιµές του πίνακα 2.2. και θα πρέπει να αιτιολογείται µε
σαφήνεια στην αντίστοιχη µελέτη. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, για
τους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων οι τιµές εσωτερικών
θερµοκρασιών που χρησιµοποιούνται είναι σε κάθε περίπτωση και για κάθε χρήση
αυτές που δίνονται στον πίνακα 2.2.»
7. Στην ενότητα 2.4.2 «Σχετική Υγρασία Εσωτερικών Χώρων», στην τελευταία
παράγραφο προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για κάθε κατηγορία ………… πίνακα 2.2. Σε περιπτώσεις κτηρίων ή χώρων κτηρίων
όπου η επιθυµητή τιµή της σχετικής υγρασίας διαφοροποιείται από τις τιµές του
πίνακα 2.2. κατά τον σχεδιασµό (διαστασιολόγηση) των συστηµάτων
θέρµανσης/ψύξης λόγω ειδικών απαιτήσεων, θα πρέπει να αιτιολογείται µε σαφήνεια
στην αντίστοιχη µελέτη.»
Στον πίνακα 2.2 της ίδιας ενότητας 2.4.2 τροποποιούνται η δέκατη έκτη (16η), εικοστή
έβδοµη (27η) και τριακοστή έκτη (36η) γραµµή και προστίθεται νέα γραµµή «∆ιάδροµοι
και άλλοι κοινόχρηστοι βοηθητικοί χώροι» στην βασική κατηγορία «Συνάθροισης
Κοινού», ως εξής:
«Πίνακας 2.2. Καθοριζόµενες τιµές θερµοκρασίας και σχετικής υγρασίας εσωτερικών
χώρων για τον υπολογισµό της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων.
ο

Θερµοκρασία [ C]
Χρήσεις κτηρίων ή θερµικών ζωνών

Σχετική υγρασία [%]

Χειµερινή
περίοδος

Θερινή
περίοδος

Χειµερινή
περίοδος

Θερινή
περίοδος

Χώρος εκθέσεων, µουσείο

20

23

35

50

Νοσοκοµείο, κλινική

22

26

35

50

20

26

35

50

Ινστιτούτο γυµναστικής

20

26

35

45

Κουρείο, κοµµωτήριο

20

26

35

45

35

50

Αίθουσες αναµονής

∆ιάδροµοι και άλλοι κοινόχρηστοι
18
26
βοηθητικοί χώροι
Οι έξι (6) τελευταίες γραµµές του πίνακα 2.2 διαγράφονται.»
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8. Στην ενότητας 2.4.3 «Απαιτούµενος Νωπός Αέρας Εσωτερικών Χώρων», η τρίτη
(τελευταία) παράγραφος και ο πίνακας 2.3 τροποποιούνται, ως ακολούθως:
«Σε γενική κατεύθυνση, οι απαιτήσεις νωπού αέρα ανά κατηγορία κτηρίου (χρήση) θα
πρέπει να καθορίζονται έτσι, ώστε να καλύπτουν τον ελάχιστο απαιτούµενο αερισµό
(m3/h/άτοµο), ανάλογα µε την πυκνότητα πληθυσµού (άτοµα/m2) ανά χρήση κτηρίου.
Λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις αερισµού όπως ορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ
15251:2007, στο πρότυπο της ASHRAE 62.1-2010 και στην Τεχνική Οδηγία του
Τεχνικού Επιµελητηρίου Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2425/86, στον πίνακα 2.3. καθορίζονται ο αριθµός
ατόµων ανά 100 m2 µεικτής δοµηµένης επιφάνειας, ο ενδεικνυόµενος απαιτούµενος
νωπός αέρας ανά άτοµο (m3/h/άτοµο) και ο ενδεικνυόµενος απαιτούµενος νωπός
αέρας ανά µονάδα επιφάνειας δαπέδου (m3/h/m2) για κάθε χρήση κτηρίου ή/και χρήση
θερµικής ζώνης. Αυτές οι τιµές αερισµού αποτελούν µέσες τιµές των όσων
καθορίζονται στα προαναφερόµενα πρότυπα και οδηγίες και λαµβάνονται υπόψη για
τους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης κτηρίου, τόσο κατά την εκπόνηση
Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίου, όσο και κατά τη διενέργεια ενεργειακής
επιθεώρησης.
∆εδοµένου πως τα ισχύοντα πρότυπα αλλά και οι τεχνικές οδηγίες και οι κανονισµοί
δίνουν ένα εύρος τιµών σχεδιασµού των συστηµάτων αερισµού ανά χρήση, ο
µελετητής, κατά τη φάση σχεδιασµού του συστήµατος, µπορεί να επιλέξει όποια τιµή
εκτιµά πως προσιδιάζει καλύτερα στο κτήριο, αρκεί να είναι µέσα στα όρια των
κανονισµών. Ωστόσο, κατά τους υπολογισµούς που διεξάγονται στο πλαίσιο της
Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης, καθώς και της ενεργειακής επιθεώρησης κτηρίου,
πρέπει να χρησιµοποιείται η αναφερόµενη τυπική τιµή του πίνακα 2.3. ∆ιευκρινίζεται
πως για τον υπολογισµό του απαιτούµενου αέρα για τη Μελέτη Ενεργειακής
Απόδοσης, οι βοηθητικοί χώροι (π.χ. κλιµακοστάσια, διάδροµοι, λουτρά, αποθήκες
κ.ά.) κάθε θερµικής ζώνης, θα συνυπολογίζονται µε την τιµή του πίνακα 2.3. που
αντιστοιχεί σε βοηθητικούς χώρους. ∆ηλαδή, σε θερµική ζώνη που περιλαµβάνει και
βοηθητικούς χώρους (π.χ. θερµική ζώνη γραφείων συµπεριλαµβανοµένων των
διαδρόµων), ο υπολογισµός του απαιτούµενου αερισµού θα γίνει µε άλλη τυπική τιµή
για το εµβαδόν της χρήσης και µε άλλη τυπική τιµή για το εµβαδόν των βοηθητικών
χώρων, σύµφωνα µε τον πίνακα 2.3. Επίσης, στις περιπτώσεις θερµικών ζωνών που
αποτελούνται µόνο από βοηθητικούς χώρους, είναι σαφές πως ο υπολογισµός του
αερισµού θα γίνει βάσει της τυπικής τιµής του πίνακα 2.3. που αντιστοιχεί σε
βοηθητικούς χώρους.
Επισηµαίνεται ότι, στους υπολογισµούς για την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου δε
λαµβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις και η παροχή νωπού αέρα σε περιπτώσεις ειδικών
εφαρµογών, όπως ο τοπικός αερισµός µαγειρείων, αποθήκευσης ή συντήρησης
τροφίµων, ειδικών ιατρικών εργαστηριών κ.α., οι οποίες δεν εξυπηρετούν την κάλυψη
των αναγκών αερισµού των χρηστών των χώρων.
Συνοψίζοντας, για τον αερισµό των χώρων ενός κτηρίου, σε όλες τις περιπτώσεις,
ακόµη και όταν οι τιµές σχεδιασµού των συστηµάτων αερισµού είναι διαφορετικές από
τις τυπικές τιµές του πίνακα 2.3, ο µελετητής πρέπει:
α) να χρησιµοποιήσει τις τυπικές τιµές αερισµού του πίνακα 2.3 για τους
υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης,
β) να αγνοήσει εντελώς τις ιδιαίτερες απαιτήσεις αερισµού ειδικών εφαρµογών
(όπως προαναφέρθηκε), για τους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης και
γ) στην τεχνική περιγραφή των εγκαταστάσεων αερισµού, να τεκµηριώσει µε
σαφήνεια και πληρότητα, τις τιµές σχεδιασµού που έχει επιλέξει. Επισηµαίνεται
πως οι επιλεγείσες αυτές τιµές αερισµού θα πρέπει να βρίσκονται εντός των
8
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ορίων των κατά περίπτωση ισχυόντων κανονισµών, σχετικών τεχνικών οδηγιών
και προτύπων.
Πίνακας 2.3. Απαιτούµενος νωπός αέρα ανά χρήση κτηρίου (για χώρους µη
καπνιζόντων) για τον υπολογισµό της ενεργειακής του απόδοσης.
Χρήσεις κτηρίων ή θερµικών ζωνών

2

Άτοµα / 100 m
επιφ. δαπέδου

Νωπός αέρας
3
[m /h/άτοµο]

Νωπός αέρας
3
2
[m /h/m ]

Μονοκατοικία, πολυκατοικία
(περισσότερα του ενός
διαµερίσµατα)

5

15

0,75

Ξενοδοχείο ετήσιας
λειτουργίας*

15

20

3,00

θερινής λειτουργίας*

15

20

3,00

χειµερινής λειτουργίας*

15

20

3,00

15

20

3,00

θερινής λειτουργίας*

15

20

3,00

χειµερινής λειτουργίας*

15

20

3,00

Οικοτροφείο και κοιτώνας*

10

15

1,50

Υπνοδωµάτιο ξενοδοχείου,
οικοτροφείου κ.ά.

8

15

1,20

Κοινόχρηστος χώρος
ξενοδοχείου, οικοτροφείου κ.ά.

25

25

6,25

Εστιατόριο

70

25

17,50

Ζαχαροπλαστείο, καφενείο

80

25

20,00

Νυχτερινό κέντρο
διασκέδασης,
µουσική σκηνή

100

45

45,00

Θέατρο, κινηµατογράφος

100

25

25,00

Χώρος συναυλιών

100

30

30,00

Χώρος εκθέσεων, µουσείο

50

20

10,00

Χώρος συνεδρίων,
αµφιθέατρο, αίθουσα
δικαστηρίων

110

25

27,50

Τράπεζα

20

30

6,00

Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων

75

30

22,50

Κλειστό γυµναστήριο, κλειστό
κολυµβητήριο

75

45

33,75

∆ιάδροµοι και άλλοι
κοινόχρηστοι βοηθητικοί χώροι

--

--

2,6

Ξενώνας ετήσιας λειτουργίας*

Λουτρό (κοινόχρηστο)

6,00

Νηπιαγωγείο**

50

22

11,00

Πρωτοβάθµια εκπαίδευση,

50

22

11,00
9
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Χρήσεις κτηρίων ή θερµικών ζωνών

2

Άτοµα / 100 m
επιφ. δαπέδου

Νωπός αέρας
3
[m /h/άτοµο]

Νωπός αέρας
3
2
[m /h/m ]

Τριτοβάθµια εκπαίδευση,
αίθουσα διδασκαλίας**

50

22

11,00

Φροντιστήριο, ωδείο**

55

22

12,10

Νοσοκοµείο, κλινική*

30

35

10,50

Αίθουσα ασθενών (δωµάτιο)

22

25

5,50

Χειρουργείο (τακτικό)

20

150

30,00

Εξωτερικά ιατρεία

10

50

5,00

Αίθουσες αναµονής

55

45

24,75

Αγροτικό ιατρείο, υγειονοµικός
σταθµός, κέντρο υγείας,
ιατρείο

15

50

7,50

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

15

25

3,75

Βρεφικός σταθµός, παιδικός
σταθµός

25

45

11,25

Κρατητήριο, αναµορφωτήριο,
φυλακή

20

22

4,40

Αστυνοµική διεύθυνση

10

30

3,00

Εµπορικό κέντρο,
αγορά και υπεραγορά

30

22

6,60

Κατάστηµα, φαρµακείο,

14

22

3,08

Ινστιτούτο γυµναστικής

15

45

6,75

Κουρείο, κοµµωτήριο

15

30

4,50

Γραφείο

10

30

3,00

Βιβλιοθήκη

22

30

6,60

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης**

* Οι τιµές αυτές χρησιµοποιούνται όταν το κτήριο εξετάζεται ενιαία και όχι
κατατετµηµένο σε επιµέρους θερµικές ζώνες διαφορετικών χρήσεων.
** Οι τιµές αυτές αφορούν τις αίθουσες εκπαίδευσης και όχι άλλους χώρους των
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων όπως είναι τα γραφεία, διάδροµοι κ.τ.λ.»
9. Η ενότητα 2.4.4 «Στάθµη Φωτισµού», αντικαθίσταται ως εξής:
«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 άσκηση της προβλεπόµενης
δραστηριότητάς τους, χωρίς φαινόµενα που να οδηγούν στην οπτική δυσφορία ή/και
κόπωση. Για τον περιορισµό της κατανάλωσης ενέργειας για φωτισµό, ο Κ.Εν.Α.Κ.
καθορίζει για τα νέα και ριζικά ανακαινιζόµενα κτήρια του τριτογενούς τοµέα, καθώς
και για τα αντίστοιχα κτήρια αναφοράς, ως ελάχιστη φωτιστική απόδοση (φωτεινή
δραστικότητα) των συστηµάτων γενικού φωτισµού τα 55 lm/W.
10
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Στο πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12464.1:2002 δίνονται λεπτοµερώς τα συνιστώµενα επίπεδα
φωτισµού ανά χρήση χώρου, καθώς και επιπρόσθετες πληροφορίες που σχετίζονται
µε το σχεδιασµό του συστήµατος φωτισµού. Με βάση - κατά κύριο λόγο - τις
προτεινόµενες τιµές του προτύπου για τα συνιστώµενα επίπεδα φωτισµού, δίνονται
στον πίνακα 2.4. οι τιµές για τη µέση ελάχιστη στάθµη γενικού φωτισµού (lx) ανά
χρήση χώρου και οι τιµές για την εγκατεστηµένη ισχύ φωτισµού (W/m2 δοµηµένης
επιφάνειας) του κτηρίου αναφοράς τριτογενούς τοµέα, για το οποίο η φωτιστική
απόδοση (φωτεινή δραστικότητα) καθορίστηκε στα 55 lm/W. Αυτές οι τιµές, της
εγκατεστηµένης ισχύος των φωτιστικών ανά µονάδα δοµηµένης επιφάνειας (W/m2)
του κτηρίου αναφοράς είναι οι µέγιστες επιτρεπόµενες για την κάλυψη της µέσης
ελάχιστης στάθµης (lx) γενικού φωτισµού, για ύψος τοποθέτησης των φωτιστικών στο
χώρο τα 2,6 m, 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 του τριτογενούς τοµέα.
Στο όριο τιµών της εγκατεστηµένης ισχύος (W/m2) 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 (χειρουργείων, κινηµατογράφων, θεάτρων)
Ωστόσο, στις περιπτώσεις αυτές, ο µελετητής πρέπει, στη σχετική µελέτη φωτισµού,
να τεκµηριώνει µε σαφήνεια την ανάγκη χρήσης ειδικού φωτισµού σε επιµέρους
χώρους του κτιρίου και να αναφέρει την εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύ του.
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

6,4

0,8

Ξενοδοχείο ετήσιας
λειτουργίας

300

9,6

0,8

θερινής λειτουργίας

300

9,6

0,8

χειµερινής λειτουργίας

300

9,6

0,8

300

9,6

0,8

θερινής λειτουργίας

300

9,6

0,8

χειµερινής λειτουργίας

300

9,6

0,8

Οικοτροφείο και κοιτώνας

300

9,6

0,8

Υπνοδωµάτιο ξενοδοχείου,
οικοτροφείου κ.ά.

250

8,0

0,8

Κοινόχρηστος χώρος
ξενοδοχείου, οικοτροφείου κ.ά.

100

3,2

0,5

Εστιατόριο

200

6,4

0,8

Ζαχαροπλαστείο, καφενείο

250

8,0

0,8

Χρήσεις κτηρίων ή θερµικών ζωνών

Ξενώνας ετήσιας λειτουργίας
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Στάθµη
φωτισµού
[lx]*

Ισχύς για κτήριο
αναφοράς
2
[W/m ]

Επίπεδο
αναφοράς
µέτρησης [m]

Νυχτερινό κέντρο
διασκέδασης,
µουσική σκηνή

100

3,2

0,8

Θέατρο, κινηµατογράφος

100

3,2

0,8

Χώρος συναυλιών

100

3,2

0,8

Χώρος εκθέσεων, µουσείο

200

6,4

0,8

Χώρος συνεδρίων,
αµφιθέατρο, αίθουσα
δικαστηρίων

500

16

0,8

Τράπεζα

500

16

0,8

Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων

300

9,6

0,8

Κλειστό γυµναστήριο, κλειστό
κολυµβητήριο

300

9,6

0,5

∆ιάδροµοι και άλλοι
κοινόχρηστοι βοηθητικοί χώροι

200

6,4

0,5

Λουτρό (κοινόχρηστο)

200

6,4

0,5

Νηπιαγωγείο

300

9,6

0,8

Πρωτοβάθµια εκπαίδευση,
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

300

9,6

0,8

Τριτοβάθµια εκπαίδευση,
αίθουσα διδασκαλίας

500

16

0,8

Φροντιστήριο, ωδείο

500

16

0,8

Νοσοκοµείο, κλινική

300

9,6

0,8

Αίθουσα ασθενών (δωµάτιο)

100

3,2

0,8

Χειρουργείο (τακτικό)

1000

32

0,8

Εξωτερικών ιατρείων

500

16

0,8

Αίθουσες αναµονής

300

9,6

0,8

Αγροτικό ιατρείο, υγειονοµικός
σταθµός, κέντρο υγείας,
ιατρείο

500

16

0,8

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

300

9,6

0,8

Βρεφικός σταθµός, παιδικός
σταθµός

300

9,6

0,8

Κρατητήριο, αναµορφωτήριο,
φυλακή

300

9,6

0,8

Αστυνοµική διεύθυνση

500

16

0,8

Χρήσεις κτηρίων ή θερµικών ζωνών
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Στάθµη
φωτισµού
[lx]*

Ισχύς για κτήριο
αναφοράς
2
[W/m ]

Επίπεδο
αναφοράς
µέτρησης [m]

Εµπορικό κέντρο,
αγορά και υπεραγορά

300

9,6

0,8

Κατάστηµα, φαρµακείο,

500

16

0,8

Ινστιτούτο γυµναστικής

400

12,8

0,8

Κουρείο, κοµµωτήριο

400

12,8

0,8

Γραφείο

500

16

0,8

500

16

0,8

Χρήσεις κτηρίων ή θερµικών ζωνών

Βιβλιοθήκη
2

* lx = lm/m .

10. Η δεύτερη και τρίτη παράγραφος της ενότητας 2.5. «Κατανάλωση Ζεστού Νερού
Χρήσης», καθώς και ο πίνακας 2.5., τροποποιούνται ως εξής:
«Για τον υπολογισµό της κατανάλωσης θερµικής ενέργειας για παραγωγή Ζ.Ν.Χ.
καθορίστηκε, σύµφωνα µε τον πίνακα 2.5, η τυπική ηµερήσια κατανάλωση Ζ.Ν.Χ. ανά
άτοµο/χρήστη του υπό µελέτη κτηρίου ή της υπό µελέτη ζώνης, καθώς επίσης και η
αντίστοιχη ετήσια κατανάλωση:
- ανά υπνοδωµάτιο για τις κατοικίες (όπου υπό τον όρο υπνοδωµάτιο πρέπει να
λογίζονται όλοι οι χώροι που σχεδιάστηκαν και µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως
υπνοδωµάτια, χωρίς λειτουργικά προβλήµατα, ανεξαρτήτως της υφιστάµενης χρήση
τους),
- ανά κλίνη για τα κτήρια προσωρινής διαµονής και περίθαλψης και
- ανά µονάδα δοµηµένης επιφάνειας για όλες τις υπόλοιπες χρήσεις κτηρίων.
Οι τιµές του πίνακα 2.5. λαµβάνονται από τη διεθνή βιβλιογραφία και τις τυπικές τιµές
που προτείνει το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 15316.3.1:2008 για ορισµένες χρήσεις κτηρίων
και χρησιµοποιούνται για τους υπολογισµούς της κατανάλωσης ενέργειας για
παραγωγή Ζ.Ν.Χ. του κτηρίου. Προκειµένου για τον υπολογισµό του απαιτούµενου
θερµικού φορτίου για Ζ.Ν.Χ., οι καταναλώσεις του πίνακα 2.5 αναφέρονται σε
θερµοκρασία ζεστού νερού χρήσης 45oC, η οποία λαµβάνεται και κατά τους
υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων.
Σε ορισµένες χρήσεις κτηρίων, σύµφωνα µε το παραπάνω πρότυπο, λόγω
περιορισµένης ζήτησης η κατανάλωση Ζ.Ν.Χ. λαµβάνεται µηδενική για τον
υπολογισµό της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου, τόσο για την Μελέτη Ενεργειακής
Απόδοσης, όσο και για την ενεργειακή επιθεώρηση.
∆ιευκρινίζεται πως οι υπολογισµοί της κατανάλωσης Ζ.Ν.Χ. γίνονται βάσει των
τετραγωνικών που καταλαµβάνει η χρήση για την οποία υπάρχει απαίτηση Ζ.Ν.Χ. και
όχι για το σύνολο του κτηρίου. Η επιφάνεια των κοινόχρηστων βοηθητικών χώρων
των κτηρίων, π.χ. διάδροµοι, κλιµακοστάσια, λουτρά (WC), δεν συνυπολογίζεται για
τον καθορισµό των απαιτήσεων Ζ.Ν.Χ. Έτσι, στην περίπτωση που οι κοινόχρηστοι
βοηθητικοί χώροι ενσωµατώνονται σε µια µεγαλύτερη θερµική ζώνη, το εµβαδό τους
δεν λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό της κατανάλωσης Ζ.Ν.Χ., ενώ στην
περίπτωση όπου οι χώροι αυτοί οριστούν ως ξεχωριστές θερµικές ζώνες, η
κατανάλωση Ζ.Ν.Χ. λαµβάνεται µηδενική.
Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία των υπολογισµών για το σχεδιασµό του συστήµατος
παραγωγής και διανοµής Ζ.Ν.Χ. θα πρέπει να καθορίζονται µε σαφήνεια, στη σχετική
µελέτη διαστασιολόγησης.
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Πίνακας 2.5. Τυπική κατανάλωση ζεστού νερού χρήσης (σε θερµοκρασία 45oC) ανά
χρήση κτηρίου για τον υπολογισµό της κατανάλωσης ενέργειας.
Χρήσεις κτηρίων ή θερµικών
ζωνών

Ηµερήσια κατανάλωση Ζ.Ν.Χ.

Ετήσια κατανάλωση Ζ.Ν.Χ.

[ℓ/άτοµο/ηµέρα]

ανά δοµηµένη
επιφάνεια
2
[ℓ/m /ηµέρα]

ανά
υπνοδωµάτιο
3
[m /υπν./έτος]

ανά δοµηµένη
επιφάνεια
3
2
[m /m /έτος]

50

--

27,38

--

[ℓ/άτοµο/ηµέρα]

[ℓ/m /ηµέρα]

ανά κλίνη
3
[m /κλίνη/έτος]

[m /m /έτος]

Ξενοδοχείο ετήσιας
λειτουργίας
κατηγορίας Lux

100

--

36,50

--

A’ και Β΄ κατηγορίας

80

--

29,20

--

Γ΄ κατηγορίας

60

--

21,90

--

θερινής λειτουργίας
κατηγορίας Lux

100

--

21,23

--

A’ και Β΄ κατηγορίας

80

--

17,00

--

Γ΄ κατηγορίας

60

--

12,74

--

χειµερινής λειτουργίας
κατηγορίας Lux

100

--

24,27

--

A’ και Β΄ κατηγορίας

80

--

19,41

--

Γ΄ κατηγορίας

60

--

14,56

--

60

--

21,90

--

θερινής λειτουργίας

60

--

12,74

--

χειµερινής λειτουργίας

60

--

14,56

--

Οικοτροφείο και
κοιτώνας

50

--

18,25

--

Εστιατόριο**

8

5,60

--

2,04

Ζαχαροπλαστείο,
καφενείο**

2

1,60

--

0,58

Νυχτερινό κέντρο
διασκέδασης, µουσική
σκηνή

3

3,00

--

0,62

Θέατρο,
κινηµατογράφος

--

--

--

--

Χώρος συναυλιών

--

--

--

--

Χώρος εκθέσεων,
µουσείο

--

--

--

--

Χώρος συνεδρίων,
αµφιθέατρο, αίθουσα

--

--

--

--

Μονοκατοικία,
πολυκατοικία

Ξενώνας ετήσιας
λειτουργίας

2

3

2
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δικαστηρίων
Τράπεζα

--

--

--

--

Αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων

--

--

--

--

Κλειστό γυµναστήριο,
κλειστό
κολυµβητήριο**

20

9,00

--

3,29

∆ιάδροµοι και άλλοι
κοινόχρηστοι
βοηθητικοί χώροι

--

--

--

--

Λουτρό (κοινόχρηστο)

--

--

--

--

Νηπιαγωγείο

--

--

--

--

Πρωτοβάθµια
εκπαίδευση,
δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης

--

--

--

--

Τριτοβάθµια
εκπαίδευση,
αίθουσα διδασκαλίας

--

--

--

--

Φροντιστήριο, ωδείο

--

--

--

--

Νοσοκοµείο κάτω των
500 κλινών *

80

--

29,2

--

Νοσοκοµείο άνω των
500 κλινών *

120

--

43,9

--

Κλινική*

60

--

22,0

--

Αγροτικό ιατρείο,
υγειονοµικός σταθµός,
κέντρο υγείας, ιατρείο

5

0,75

--

0,2

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

50

--

18,25

--

Βρεφικός σταθµός,
παιδικός σταθµός

5

1,25

--

0,30

Αναµορφωτήριο,
φυλακή

30

6,00

--

2,19

Αστυνοµική διεύθυνση,
Κρατητήριο

--

--

--

--

Εµπορικό κέντρο,
αγορά και υπεραγορά

--

--

--

--

Κατάστηµα,
φαρµακείο,

--

--

--
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Ινστιτούτο
γυµναστικής**

20

15,00

--

4,68

Κουρείο,
κοµµωτήριο**

3

2,25

--

0,70

Γραφείο

--

--

--

--

Βιβλιοθήκη

--

--

--

--

* Εάν η κατανάλωση Ζ.Ν.Χ. ενός κτηρίου (π.χ. ανά κλίνη ή ανά υπνοδωµάτιο), έχει
προσδιοριστεί σε µια θερµική ζώνη του κτηρίου (π.χ. υπνοδωµάτιο), δεν πρέπει να
προσδιοριστεί ξανά σε άλλη θερµική ζώνη (π.χ. εστιατόριο ξενοδοχείου).
** Στις καταναλώσεις Ζ.Ν.Χ. των χώρων αυτών έχει συνυπολογιστεί η συνεχής αλλαγή
χρηστών στην διάρκεια του λειτουργικού ωραρίου και ένα ποσοστό χρηστών που δεν
καταναλώνει Ζ.Ν.Χ.
Στην ίδια ενότητα τροποποιείται, επίσης, η τελευταία παράγραφος και ο πίνακας 2.6
ως εξής:
«Για τους υπολογισµούς των απαιτούµενων φορτίων για ζεστό νερό χρήσης
λαµβάνονται οι τιµές της µέσης µηνιαίας θερµοκρασίας νερού δικτύου, όπως δίνονται
στον πίνακα 2.6. για κάθε κλιµατική ζώνη, στην οποία ανήκει η εκάστοτε περιοχή.
Περιοχές µε υψόµετρο άνω των 500 µέτρων κατατάσσονται στην αµέσως ψυχρότερη
κλιµατική ζώνη. Οι περιοχές της ορεινής Αρκαδίας, που έχουν ενταχθεί στη ζώνη Γ,
καθώς και όλες οι περιοχές της ζώνης ∆ διατηρούν τα χαρακτηριστικά της ζώνης στην
οποία ευρίσκονται, ανεξαρτήτως υψοµέτρου.
Πίνακας 2.6. Μέση µηνιαία θερµοκρασία νερού δικτύου ανά κλιµατική ζώνη.
Κλιµατική
Ζώνη
Α
Β
Γ
∆

Ι

Φ

Μ

Α

Μ

Ι

Ι

Α

Σ

Ο

Ν

∆

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

12,8
10,4
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

18,1
15,5
12,7
10,8

14,8
12,2
8,6
6,6

11. Η πέµπτη παράγραφος της ενότητας 2.6. «Εσωτερικά Κέρδη Από Χρήστες Και
Εξοπλισµό» τροποποιείται ως εξής:
«Για τα εσωτερικά κέρδη από ηλεκτροφωτισµό στους υπολογισµούς λαµβάνεται
υπόψη η εγκατεστηµένη ισχύς των φωτιστικών όπως αναφέρεται στην προηγούµενη
παράγραφο 2.4.4., για όλες τις χρήσεις κτηρίων (τριτογενή και οικιακού τοµέα).
Ιδιαίτερα για τα κτήρια κατοικιών ο συνυπολογισµός των εσωτερικών κερδών από
ηλεκτροφωτισµό στα φορτία του κτηρίου γίνεται βάσει του συντελεστή ετεροχρονισµού
(0,1), µέσω του οποίου αντιστοιχίζεται η πραγµατική –κατά µέσο όρο– λειτουργία του
φωτισµού στους χώρους κατοικίας κατά τη διάρκεια της λειτουργικής ηµέρας. Η
εγκατεστηµένη ισχύς των φωτιστικών (πίνακας 2.4) λαµβάνεται η ίδια, τόσο για τα το
κτήριο αναφοράς όσο και για το υπό µελέτη/επιθεώρηση κτήριο.»
Στην έκτη γραµµή της έκτης παραγράφου της ίδιας ενότητας γίνεται η ακόλουθη
προσθήκη:
«…..εγκαταστάσεων φωτισµού στα κτήρια του τριτογενή τοµέα, σε συνάρτηση
µε….»
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12. Στον πίνακα 2.7 της ενότητας 2.6.1 «Χρήστες Κτηρίου Ή Θερµικής Ζώνης»,
τροποποιούνται η δέκατη (10η), ενδέκατη (11η), δέκατη έκτη (16η), δέκατη όγδοη (18η),
εικοστή πρώτη (21η), τριακοστή (30η), τριακοστή δεύτερη (32η) και τριακοστή έκτη
(36η) γραµµή και προστίθεται νέα γραµµή «∆ιάδροµοι και άλλοι κοινόχρηστοι
βοηθητικοί χώροι» στην βασική κατηγορία «Συνάθροισης Κοινού», ως εξής:
«Πίνακας 2.7. Εκλυόµενη θερµότητα χρηστών ανά χρήση κτηρίου για τον υπολογισµό
της ενεργειακής του απόδοσης.
Χρήσεις κτηρίων ή θερµικών ζωνών

Θερµική ισχύς
ανά άτοµο
[W/άτοµο]

Θερµική ισχύς
ανά µονάδα δοµηµ.
2
επιφάνειας [W/m ]

Μέσος
συντελεστής
παρουσίας

Κοινόχρηστος χώρος
ξενοδοχείου, οικοτροφείου κ.ά.

80

20

1,00

Εστιατόριο

75

53

0,50

Χώρος εκθέσεων, µουσείο

90

45

0,25

Τράπεζα

75

15

0,24

∆ιάδροµοι και άλλοι
κοινόχρηστοι βοηθητικοί χώροι

--

0

--

Λουτρό (κοινόχρηστο)

0

0

0

80

44

0,24

Εµπορικό κέντρο,
αγορά και υπεραγορά

90

27

0,43

Ινστιτούτο γυµναστικής,

90

14

0,43

Κουρείο, κοµµωτήριο

90

14

0,43

Αίθουσες αναµονής

Οι έξι (6) τελευταίες γραµµές του πίνακα 2.7 διαγράφονται.»
13. Στον πίνακα 2.8 της ενότητας 2.6.2 «Εξοπλισµός Κτηρίου Ή Θερµικής Ζώνης»
τροποποιούνται η τριακοστή (30η), τριακοστή πρώτη (31η), και τριακοστή δεύτερη
(32η) γραµµή και προστίθεται νέα γραµµή «∆ιάδροµοι και άλλοι κοινόχρηστοι
βοηθητικοί χώροι» στην βασική κατηγορία «Συνάθροισης Κοινού», ως εξής:
«Πίνακας 2.8. Εκτιµώµενη θερµική ισχύς ηλεκτρικών συσκευών / εξοπλισµού ανά
χρήση κτηρίου για τον υπολογισµό της ενεργειακής του απόδοσης.
Χρήσεις κτηρίων ή θερµικών ζωνών

Ισχύς
εξοπλισµού
2
[W/m ]

Μέσος
συντελεστής
ετερ/σµού

Ετεροχρον.
ισχύς εξοπλ.
2
[W/m ]

Μέσος
συντελεστής
λειτουργίας

∆ιάδροµοι και άλλοι
κοινόχρηστοι βοηθητικοί
χώροι

0

0

0

--

Λουτρό (κοινόχρηστο)

0

0

0

0

Νοσοκοµείο, κλινική

15

0,5

7,5

1,00

0

0

0

0,24

Ινστιτούτο γυµναστικής,

20

0,3

6

0,43

Κουρείο, κοµµωτήριο

20

0,3

6

0,43

Αίθουσες αναµονής

Οι έξι (6) τελευταίες γραµµές του πίνακα 2.8 διαγράφονται.»
17

ΑΔΑ: Β49Κ0-ΠΜ6

14. Στην τέταρτη παράγραφο της ενότητας 3. «Προδιαγραφές κτηριακού κελύφους»
προστίθενται εδάφιο ως εξής:
«Σ' αυτή την ενότητα …….. αερισµό του κτηρίου. Για τον υπολογισµό της ενεργειακής
απόδοσης κτηρίου και συγκεκριµένα για τον υπολογισµό των θερµικών ή/και ψυκτικών
φορτίων του, απαιτείται ο προσδιορισµός των παραµέτρων των δοµικών στοιχείων
(διαφανών ή αδιαφανών) του κτηρίου ή της θερµικής ζώνης που έρχονται σε επαφή µε
τον εξωτερικό αέρα, τους µη θερµαινόµενους χώρους και το έδαφος.»
15. Η τελευταία παράγραφος της ενότητας 3.1.2. «Γεωµετρικά Στοιχεία Των
Επιφανειών Των ∆οµικών Στοιχείων», τροποποιείται ως εξής:
«Η γωνία κλίσης της επιφάνειας µετράται µεταξύ της καθέτου στην επιφάνεια και της
κατακορύφου. Για παράδειγµα, µια κατακόρυφη επιφάνεια έχει κλίση 90°, ένα δώµα
έχει κλίση 0ο και µια πυλωτή 180ο.»
16. Η πρώτη παράγραφος της ενότητας 3.2.1. «Ελάχιστες Απαιτήσεις Και
Προδιαγραφές Κτηρίου Αναφοράς», αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Σύµφωνα µε την παράγραφο 2(α) του άρθρου 9 του Κ.Εν.Α.Κ., τόσο στη Μελέτη
Ενεργειακής Απόδοσης, 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), κατά την οποία το κτήριο αναφοράς
δεν πληροί τους περιορισµούς του µέγιστου επιτρεπόµενου µέσου συντελεστή
θερµοπερατότητας Um, οι επί µέρους 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 ταυτόχρονα µε σταθερό βήµα 0,001, µέχρι ο υπολογιζόµενος συντελεστής
Um του κτηρίου αναφοράς να γίνει ίσος ή µικρότερος του αντίστοιχου για την κλιµατική
ζώνη µέγιστου επιτρεπόµενου µέσου συντελεστή θερµοπερατότητας. Η απαίτηση για
το κτήριο αναφοράς να πληροί τους περιορισµούς του µέγιστου επιτρεπόµενου µέσου
συντελεστή θερµοπερατότητας Um, δεν ισχύει στην περίπτωση τµήµατος κτηρίου (π.χ.
διαµέρισµα).»
Στο τέλος της τελευταίας παραγράφου της ίδιας ενότητας προστίθεται η φράση «για
τους εξωτερικούς τοίχους σε επαφή µε τον εξωτερικό αέρα.»
17. Στην ενότητα 3.2.2.2. «Αδιαφανή ∆οµικά Στοιχεία Σε Επαφή Με Το Έδαφος», ο
πίνακας 3.8. συµπληρώνεται για UFB = 1,50 και τροποποιείται για UFB =1,00,
σύµφωνα µε την ΤΟΤΕΕ 20701-2/2010, ως εξής:
«Πίνακας 3.8. (συνέχεια): Ισοδύναµος συντελεστής θερµοπερατότητας οριζόντιου
δοµικού στοιχείου σε επαφή µε το έδαφος UFB' [W/(m2·K)] πλάκας.
Ονοµαστικός
συντελεστής
2
UFB [W/(m K)]

1,50

Χαρακτηριστική διάσταση πλάκας Β΄ [m]
z [m]
≤2

0,00
0,50
1,00

4

6

8

10

14

18

22

26

≥30

0,77 0,59 0,48 0,41 0,36 0,29 0,24 0,21 0,19 0,17
0,70 0,55 0,45 0,39 0,34 0,27 0,23 0,20 0,18 0,16
0,64 0,51 0,43 0,37 0,32 0,26 0,22 0,19 0,17 0,16
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1,00

1,50
2,00
2,50
3,00
4,50
6,00
9,00

0,59
0,55
0,52
0,48
0,41
0,36
0,28

0,48
0,45
0,43
0,40
0,35
0,31
0,25

0,40
0,38
0,37
0,35
0,31
0,27
0,22

0,35
0,33
0,32
0,31
0,27
0,25
0,21

0,31
0,30
0,29
0,27
0,25
0,23
0,19

0,25
0,24
0,24
0,23
0,21
0,19
0,17

0,22
0,21
0,20
0,20
0,18
0,17
0,15

0,19
0,18
0,18
0,17
0,16
0,15
0,13

0,17
0,16
0,16
0,15
0,14
0,13
0,12

0,15
0,15
0,14
0,14
0,13
0,12
0,11

0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
4,50
6,00
9,00

0,61
0,56
0,53
0,49
0,47
0,44
0,42
0,36
0,32
0,26

0,49
0,46
0,43
0,41
0,39
0,37
0,35
0,31
0,28
0,23

0,41
0,39
0,37
0,35
0,34
0,32
0,31
0,28
0,25
0,21

0,36
0,34
0,32
0,31
0,30
0,29
0,28
0,25
0,23
0,19

0,31
0,30
0,29
0,28
0,27
0,26
0,25
0,23
0,21
0,18

0,26
0,25
0,24
0,23
0,22
0,22
0,21
0,19
0,18
0,16

0,22
0,21
0,20
0,20
0,19
0,19
0,18
0,17
0,16
0,14

0,19
0,18
0,18
0,17
0,17
0,16
0,16
0,15
0,14
0,13

0,17
0,16
0,16
0,16
0,15
0,15
0,14
0,14
0,13
0,12

0,15
0,15
0,14
0,14
0,14
0,13
0,13
0,12
0,12
0,11

18. Η ενότητα 3.2.2.3. «Αδιαφανή ∆οµικά Στοιχεία Σε Επαφή Με Μη Θερµαινόµενους
Ή Ηλιακούς Χώρους», αντικαθίσταται 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. Τα αδιαφανή δοµικά στοιχεία της θερµικής ζώνης, που
είναι σε επαφή µε µη θερµαινόµενο χώρο ή µε προσαρτηµένο θερµοκήπιο (ηλιακό
χώρο), κατά τον υπολογισµό της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου δεν λαµβάνονται
ως αδιαβατικά, δηλαδή µεταξύ αυτών των χώρων και της θερµικής ζώνης υπάρχει
συναλλαγή θερµότητας, µέσω των αντίστοιχων διαχωριστικών επιφανειών.
Κατά την ενεργειακή επιθεώρηση, ο προσδιορισµός του συντελεστή
θερµοπερατότητας, γίνεται σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην ενότητα 3.2.2. Ο
συντελεστής διόρθωσης της θερµοκρασίας προσδιορίζεται όπως και στη Μελέτη
Ενεργειακής Απόδοσης.
Ειδικά για την επιθεώρηση τµηµάτων κτηρίων (π.χ. διαµερισµάτων), ισχύουν τα όσα
αναφέρονται στην ενότητα 2.2.
Συγκεκριµένα, κατά τη διαδικασία ενεργειακής επιθεώρησης τµήµατος κτηρίου (π.χ.
διαµερίσµατος), το οποίο εφάπτεται µε µη θερµαινόµενους χώρους (π.χ.
κλιµακοστάσιο), για τους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου,
θεωρείται κατά παραδοχή πως εφάπτεται µε τον εξωτερικό αέρα. Σ’ αυτήν την
περίπτωση, όλα τα αδιαφανή δοµικά στοιχεία του τµήµατος κτηρίου που εφάπτονται
µε το 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 (δηλαδή πολλαπλασιαζόµενο επί
µειωτικό συντελεστή b=0,5) και µε πλήρη σκίαση (0) χειµώνα και καλοκαίρι.»
19. Στην ενότητα 3.2.3. «Συντελεστής Θερµοπερατότητας ∆ιαφανών Επιφανειών»,
τροποποιείται το λεκτικό της περιγραφής των µεγεθών/παραµέτρων της σχέσης 3.3 Uf
και Αf και προστίθεται περιγραφή του Αg, ως εξής:
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Uf [W/(m²·K)] ο συντελεστής θερµοπερατότητας του πλαισίου του
κουφώµατος,
Αf [m²]
η επιφάνεια του πλαισίου του κουφώµατος,
Αg [m²]
η επιφάνεια του υαλοπίνακα του κουφώµατος,
Στην ίδια ενότητα προστίθεται στο τέλος παράγραφος ως εξής:
«Στην περίπτωση ύπαρξης επικαθήµενου ρολού σε ένα άνοιγµα, τότε στο συντελεστή
θερµοπερατότητας του κουφώµατος συνυπολογίζεται και η θερµοπερατότητα του
κιβωτίου του ρολού.»
20. Μετά την ενότητα 3.2.3.4 προστίθεται νέα ενότητα 3.2.3.5. ως ακολούθως:
«3.2.3.5. «∆ιαφανή δοµικά στοιχεία (κουφώµατα) σε επαφή µε µη
θερµαινόµενους ή ηλιακούς χώρους»
Για τη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ο συντελεστής θερµοπερατότητας του
ανοίγµατος (διαφανές δοµικό στοιχείο), που είναι σε επαφή µε µη θερµαινόµενο χώρο
ή µε προσαρτηµένο θερµοκήπιο (ηλιακό χώρο) και ο συντελεστής διόρθωσης της
θερµοκρασίας προσδιορίζονται µε βάση τη µεθοδολογία που αναλύεται στην τεχνική
οδηγία «Θερµοφυσικές Ιδιότητες ∆οµικών Υλικών Και Έλεγχος Της Θερµοµονωτικής
Επάρκειας Των Κτηρίων».
Τα κουφώµατα της θερµικής ζώνης, που είναι σε επαφή µε µη θερµαινόµενο χώρο ή
µε προσαρτηµένο θερµοκήπιο (ηλιακό χώρο), κατά τον υπολογισµό της ενεργειακής
απόδοσης του κτηρίου δεν λαµβάνονται ως αδιαβατικά, δηλαδή µεταξύ των χώρων
αυτών και της θερµικής ζώνης υπάρχει συναλλαγή θερµότητας, µέσω των αντίστοιχων
διαχωριστικών επιφανειών.
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 στη
Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης.
Ειδικά για την επιθεώρηση τµηµάτων κτηρίων (π.χ. διαµερισµάτων), ισχύουν όσα
αναφέρονται στην ενότητα 2.2.
Συγκεκριµένα, κατά τη διαδικασία ενεργειακής επιθεώρησης τµήµατος κτηρίου (π.χ.
διαµερίσµατος), το οποίο εφάπτεται µε µη θερµαινόµενους χώρους (π.χ.
κλιµακοστάσιο), για τους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου,
θεωρείται κατά παραδοχή πως εφάπτεται µε τον εξωτερικό αέρα. Σ’ αυτή την
περίπτωση, 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 (δηλαδή πολλαπλασιαζόµενο µε
µειωτικό συντελεστή b=0,5) και µε πλήρη σκίαση (0) χειµώνα και καλοκαίρι.»
21. Στη δεύτερη παράγραφο της ενότητας 2.3.4. «Η Θερµοχωρητικότητα Των
∆οµικών Στοιχείων», προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η εσωτερική θερµοχωρητικότητα …… τα 10 cm. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση
εφαρµογής θερµοµόνωσης στην εσωτερική επιφάνεια ενός δοµικού στοιχείου, το
οποίο εφάπτεται µε τον εξωτερικό αέρα, το δοµικό στοιχείο αυτό δεν λαµβάνεται
υπόψη στον υπολογισµό της εσωτερικής θερµοχωρητικότητας της θερµικής ζώνης.»
22. Στο τέλος της ενότητας 3.3. «Συντελεστές Σκίασης», προστίθενται παράγραφοι ως
εξής:
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«Ο συντελεστής σκίασης για τις επιστεγάσεις, οριζόντιες ή κεκλιµένες (π.χ. δώµατα ή
στέγες), καθώς και τα κουφώµατα οροφής (π.χ. φεγγίτες), εξαρτάται από τη
µορφολογία του περιβάλλοντα χώρου (φυσικά ή τεχνητά εµπόδια) και τις
εγκαταστάσεις που υπάρχουν πάνω στις επιστεγάσεις, όπως η απόληξη
κλιµακοστασίου, οι ηλιακοί συλλέκτες, οι εγκαταστάσεις κλιµατισµού κ.ά. Για τις
οριζόντιες επιφάνειες, αντί για τους τρεις επιµέρους συντελεστές σκίασης
(περιβάλλοντα χώρου, οριζόντιους προβόλους, πλευρικά εµπόδια), καθορίζεται ένας
µέσος συντελεστής σκίασης. Για λόγους απλοποίησης, για τον υπολογισµό της
ενεργειακής απόδοσης κτηρίων ο συντελεστής σκίασης λαµβάνεται ίσος µε 0,9,
ανεξαρτήτως του βαθµού σκιασµού των οριζόντιων επιφανειών, υπό την προϋπόθεση
ότι ο συντελεστής θερµοπερατότητας των δοµικών στοιχείων είναι µικρότερος από 0,6
W/(m2K). Η ελάχιστη τιµή του συντελεστή σκίασης για οριζόντια δοµικά στοιχεία
πλήρως σκιασµένα από την άµεση ηλιακή ακτινοβολία, είναι 0,3.»
23. Η ενότητα 3.3.1. «Συντελεστές Σκίασης Κτηρίου Αναφοράς», αντικαθίσταται 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:
• 0,70 για τις νότιες όψεις και
• 0,75 για τις όψεις µε δυτικό και ανατολικό προσανατολισµό.
Για τους ενδιάµεσους προσανατολισµούς ισχύουν οι συντελεστές:
• 0,80 για βορειοανατολικό και βορειοδυτικό,
• 0,73 για νοτιοανατολικό και νοτιοδυτικό,
• 1,00 για βόρειο.
Για τη χειµερινή περίοδο, ο µέσος συντελεστής σκίασης των ανοιγµάτων λαµβάνεται
ίσος µε τον καθοριζόµενο στο εξεταζόµενο κτήριο, προκύπτει, δε, 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 λαµβάνεται ίσος µε 1 (χωρίς σκίαση), τόσο κατά τη θερινή, όσο
και κατά τη χειµερινή περίοδο.
Ο µέσος συντελεστής σκίασης των αδιαφανών κατακόρυφων επιφανειών του κτηρίου
αναφοράς, τόσο κατά τη θερινή, όσο και κατά τη χειµερινή περίοδο, ορίζεται σε 0,90,
σύµφωνα µε το άρθρο 9, παράγραφος 2ε του Κ.Εν.Α.Κ.
Ο µέσος συντελεστής σκίασης των αδιαφανών οριζόντιων ή κεκλιµένων επιφανειών
του κτηρίου αναφοράς (δωµάτων ή στεγών), 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 τη χειµερινή περίοδο, λαµβάνεται ίσος µε τον καθοριζόµενο στο
εξεταζόµενο κτήριο, για όλα τα δοµικά στοιχεία (οριζόντια ή κατακόρυφα, διαφανή ή
αδιαφανή).»
24. Στην ενότητα 3.3.2. «Συντελεστές Σκίασης Από Ορίζοντα Fhor», προστίθεται µετά
το Σχήµα 3.6 η ακόλουθη παράγραφος:
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«Στην περίπτωση ύπαρξης πολλών φυσικών ή τεχνητών εµποδίων µε διαφορετικό
ύψος, τότε ως ανώτερη παρειά εµποδίου λαµβάνεται το µέσο ύψος όλων των
εµποδίων, σταθµισµένο µε το αντίστοιχο µήκος καθενός εµποδίου».
25. Η τρίτη και τέταρτη παράγραφος της ενότητας 3.3.3. «Συντελεστές Σκίασης Από
Προβόλους Fov», αναδιατυπώνονται 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 κατακόρυφο επίπεδο της εξεταζόµενης όψης και της ευθείας που
ενώνει το µέσο της όψης µε το πέρας του προβόλου (σχήµα 3.7α.).
Αντίθετα, η γωνία β πρέπει να υπολογιστεί για κάθε διαφανές στοιχείο (άνοιγµα)
ξεχωριστά. Αντιστοιχεί στη γωνία που σχηµατίζεται µεταξύ του κατακόρυφου επιπέδου
του εξεταζόµενου ανοίγµατος και της ευθείας που ενώνει το µέσο του ανοίγµατος µε το
πέρας του προβόλου (σχήµα 3.7β.).
Στην περίπτωση ύπαρξης πολλών οριζόντιων εξωτερικών σκιάστρων µε διαφορετικό
πλάτος, ως πλάτος προβόλου λαµβάνεται το µέσο σταθµικό πλάτος όλων των
προβόλων.»
26. Η τρίτη παράγραφος της ενότητας 3.3.4. «Συντελεστές Σκίασης Από Πλευρικές
Προεξοχές Ffin», τροποποιείται ως εξής:
«Κατά παραδοχή, είναι δυνατός ο υπολογισµός µιας ενιαίας τιµής για το συντελεστή
σκίασης πλευρικής προεξοχής για τα αδιαφανή στοιχεία του κτηρίου µιας όψης (µε ίδιο
προσανατολισµό). Σ' αυτήν την περίπτωση η γωνία γ αντιστοιχεί στη γωνία που
σχηµατίζεται από το κατακόρυφο επίπεδο της εξεταζόµενης όψης και της ευθείας που
ενώνει το µέσο της όψης µε το πέρας της πλευρικής προεξοχής (σχήµα 3.8α.).»
Στην ίδια ενότητα προστίθεται τέταρτη παράγραφος ως εξής:
«Αντίθετα, η γωνία γ πρέπει να υπολογιστεί για κάθε διαφανές στοιχείο (ανοίγµατα)
ξεχωριστά. Αντιστοιχεί στη γωνία που σχηµατίζεται µεταξύ του κατακόρυφου επιπέδου
του εξεταζόµενου ανοίγµατος και της ευθείας που ενώνει το µέσο του ανοίγµατος µε το
πέρας της πλευρικής προεξοχής (σχήµα 3.8β.).»
Η τελευταία παράγραφος της ενότητας τροποποιείται ως ακολούθως:
«Η τιµή του συντελεστή σκίασης από πλευρικές προεξοχές τόσο για την περίοδο
θέρµανσης, όσο και για την περίοδο ψύξης προκύπτει από τον πίνακα 3.20.α για
πλευρική προεξοχή στην αριστερή µεριά της επιφάνειας όπως φαίνεται από έξω και
από τον πίνακα 3.20.β για πλευρική προεξοχή στη δεξιά µεριά της επιφάνειας,
ανάλογα µε τη γωνία γ της πλευρικής προεξοχής (κυµαίνεται από 10ο έως 70ο) και
τον προσανατολισµό της επιφάνειας. Στην περίπτωση που η επιφάνεια σκιάζεται και
από τις δύο µεριές, λαµβάνονται και οι δύο συντελεστές ανεξάρτητα και γίνεται χρήση
του συνολικού συντελεστής σκίασης από πλευρικές προεξοχές, ο οποίος ισούται µε το
γινόµενο των δύο.»
27. Στην ενότητα 3.3.6. «Συντελεστές Σκίασης Λόγω Εξωτερικών Περσίδων», στο
σχήµα 3.10. τροποποιείται η απεικόνιση της γωνίας δ ως ακολούθως:
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.

Σχήµα 3.10. Γραφική απεικόνιση της
γωνίας δ, που σχηµατίζουν
µεταξύ τους οριζόντιες
εξωτερικές περσίδες για τον
υπολογισµό της σκίασης σε
διαφανές δοµικό στοιχείο.

28. Στην ενότητα 3.4.2. «Αερισµός Λόγω Αεροστεγανότητας (διείσδυσης του αέρα)»,
τροποποιείται η προτελευταία παράγραφος ως εξής:
«Κατά τη µελέτη ή την επιθεώρηση του κτηρίου και προκειµένου για τον προσδιορισµό
του αερισµού λόγω της ύπαρξης χαραµάδων λαµβάνεται συντελεστής R = 0,7,
συντελεστής Η = 1,87 για κανονική ανεµόπτωση, ελεύθερη θέση και για ελεύθερες
όψεις κτηρίου (µη ερχόµενες σε επαφή µε όµορου). Μ' αυτές τις παραδοχές και για τις
τιµές συντελεστή αεροδιαπερατότητας α, όπως αναγράφονται στον σχετικό πίνακα
3.23, εκτιµήθηκαν τυπικές τιµές του αερισµού λόγω της ύπαρξης χαραµάδων (δηλαδή
λόγω διείσδυση του αέρα) ανά τετραγωνικό µέτρο ανοίγµατος (m³/h/m²), για τυπικές
διατοµές κουφωµάτων, όπως δίνονται στον πίνακα 3.26. Σε κάθε περίπτωση
εξεταζόµενου κτηρίου και προκειµένου για τον υπολογισµό της ενεργειακής απόδοσης
του, για τον προσδιορισµό του αερισµού λόγω της ύπαρξης χαραµάδων,
καταγράφεται ο τύπος και η επιφάνεια των ανοιγµάτων και κατόπιν λαµβάνεται η τιµή
αερισµού [m³/(h/m²)] λόγω χαραµάδων από τον πίνακα 3.26.»
Επίσης, ο πίνακας 3.26 τροποποιείται ως ακολούθως:
Πίνακας 3.26. Τυπικές τιµές αερισµού λόγω ύπαρξης χαραµάδων ανά µονάδα
επιφανείας κουφώµατος.
∆ιείσδυση του αέρα
Είδος ανοίγµατος (υαλοστάσια, πόρτες κ.ά.)

Πόρτα

Παράθυρο

[m³/h/m²]

[m³/h/m²]

Κούφωµα µε µονό υαλοπίνακα, µη αεροστεγές,
χωνευτό.
Κούφωµα µε µονό υαλοπίνακα, µη αεροστεγές,
επάλληλα συρόµενο.
Κούφωµα χωρίς υαλοπίνακα (πόρτα) και χωρίς
αεροστεγανότητα.

11,8

15,1

Κούφωµα µε διπλό υαλοπίνακα, επάλληλα συρόµενο,
µε ψήκτρες.

9,8

12,5

Κουφώµατα µε ξύλινο πλαίσιο
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Ανοιγόµενο κούφωµα, µε διπλό υαλοπίνακα, χωρίς
πιστοποίηση.
Κούφωµα χωρίς υαλοπίνακα (πόρτα), µε
αεροστεγανότητα µη πιστοποιηµένη.
Ανοιγόµενο κούφωµα µε διπλό υαλοπίνακα,
αεροστεγές, µε πιστοποίηση.
Αεροστεγές κούφωµα, χωρίς υαλοπίνακα (πόρτα), µε
πιστοποίηση

7,9

10,0

Κουφώµατα µε µεταλλικό ή συνθετικό πλαίσιο
Κούφωµα µε µονό υαλοπίνακα, µη αεροστεγές,
χωνευτό.
Κούφωµα µε µονό υαλοπίνακα, µη αεροστεγές,
επάλληλα συρόµενο.
Κούφωµα χωρίς υαλοπίνακα (πόρτα) και χωρίς
αεροστεγανότητα.

7,4

8,7

Κούφωµα µε διπλό υαλοπίνακα, επάλληλα συρόµενο,
µε ψήκτρες.
Ανοιγόµενο κούφωµα, µε διπλό υαλοπίνακα, χωρίς
πιστοποίηση.
Κούφωµα χωρίς υαλοπίνακα (πόρτα), µε
αεροστεγανότητα µη πιστοποιηµένη.

5,3

6,8

Ανοιγόµενο κούφωµα µε διπλό υαλοπίνακα,
αεροστεγές, µε πιστοποίηση.
Αεροστεγές κούφωµα, χωρίς υαλοπίνακα (πόρτα), µε
πιστοποίηση

4,8

6,2

Γυάλινες προσόψεις
Για τα µερικώς ανοιγόµενα κουφώµατα των γυάλινων προσόψεων (π.χ. µε
προβαλλόµενα τµήµατα) λαµβάνεται υπόψη µόνο το µη σταθερό τµήµα, ανάλογα
προς τις παραπάνω κατηγορίες αυτού του πίνακα.
29. Στην ενότητα 3.4.3. «Φυσικός Αερισµός», η δεύτερη και τρίτη παράγραφος
τροποποιούνται ως εξής:
«Ο φυσικός αερισµός των χώρων εφαρµόζεται µέσω της χρήσης των υφιστάµενων
κουφωµάτων και καταγράφεται σε m3/s. Εάν ένα κτήριο δεν διαθέτει µηχανικό αερισµό
(µέσω κλιµατιστικής µονάδας διαχείρισης αέρα ή άλλου συστήµατος αερισµού), ως
φυσικός αερισµός λαµβάνονται τα κατώτερα απαιτούµενα όρια νωπού αέρα στο χώρο
(βάσει κανονισµών), όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2.4.3. Όταν υπάρχει
σύστηµα µηχανικού αερισµού σε ένα χώρο κατοικίας, τότε κατά τους υπολογισµούς
της ενεργειακής απόδοσης, ο φυσικός αερισµός µειώνεται κατά το ποσό του νωπού
αέρα που προσάγεται από το σύστηµα µηχανικού αερισµού στο χώρο.
Σύµφωνα µε την παράγραφο 3.4. του άρθρου 9 του Κ.Εν.Α.Κ. για τον αερισµό των
κτηρίων (µηχανικό ή φυσικό), προβλέπεται ότι:
• στο κτήριο αναφοράς των κατοικιών εφαρµόζεται φυσικός αερισµός σύµφωνα
µε τις ελάχιστες απαιτήσεις, όπως καθορίζονται στην παράγραφο 2.4.3. αυτής
της τεχνικής οδηγίας,
• στα κτήριο αναφοράς του τριτογενούς τοµέα εφαρµόζεται σύστηµα µηχανικού
αερισµού όπως περιγράφεται στην ενότητα 4.6.»
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30. Στην ενότητα 3.5. «Παθητικά Ηλιακά Συστήµατα», αναδιατυπώνεται η τελευταία
παράγραφος ως εξής:
«Για τους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων, προς το παρόν δεν
λαµβάνονται, υπόψη τα παθητικά ηλιακά συστήµατα έµµεσου κέρδους µε τοίχο
Trombe ή/και τοίχο θερµικής µάζας, µέχρι επιλύσεως υπολογιστικών διαφορών που
έχουν δηµοσιευθεί στη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά µε τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά
πρότυπα. Ο τελικός καθορισµός των τεχνικών χαρακτηριστικών των Π.Η.Σ. όπως θα
λαµβάνονται στους υπολογισµούς θα γίνει µε επικαιροποίηση της παρούσας. Προς το
παρόν στην περίπτωση που ένα κτήριο ή τµήµα κτηρίου διαθέτει τοίχο Trombe ή/και
τοίχο θερµικής µάζας τότε στους υπολογισµούς, λαµβάνεται ότι η επιφάνεια του
Π.Η.Σ. είναι µια συµβατική αδιαφανής επιφάνεια, µε συντελεστή θερµοπερατότητας
UV-W (W/(m²K)) το µισό του µέγιστου επιτρεπτού για την αντίστοιχη κλιµατική ζώνη
που δίνεται στον πίνακα 3.3. για τους εξωτερικούς τοίχους σε επαφή µε τον εξωτερικό
αέρα. Τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά, συντελεστής σκίασης, απορροφητικότητα
και συντελεστής εκποµπής στην θερµική ακτινοβολία, λαµβάνονται όπως οι
αδιαφανείς επιφάνειες του κτηρίου αναφοράς.»
31. Στην ενότητα 4.1.2. «Απόδοση Μονάδας Παραγωγής Θερµότητας», τροποποιείται
η τελευταία παράγραφος ως εξής:
«Σε περίπτωση που το εξεταζόµενο κτήριο δεν διαθέτει σύστηµα θέρµανσης, τότε
θεωρείται ότι θερµαίνεται όπως το κτήριο αναφοράς, µε λέβητα θερµού νερού µε
καυστήρα πετρελαίου σε λειτουργία υψηλής θερµοκρασίας (90 έως 70oC) και θερµική
απόδοση 93,5%. Αντίστοιχα, όταν το εξεταζόµενο κτήριο διαθέτει συστήµατα
θέρµανσης, τα οποία καλύπτουν τµήµα του κτηρίου ή της θερµικής ζώνης (δηλαδή δεν
ικανοποιούνται οι συνθήκες θερµικής άνεσης, παράγραφος 2.4), τότε θεωρείται ότι το
υπόλοιπο µη θερµαινόµενο τµήµα θερµαίνεται όπως το κτήριο αναφοράς, µε λέβητα
θερµού νερού µε καυστήρα πετρελαίου σε λειτουργία υψηλής θερµοκρασίας (90 έως
70oC) και θερµική απόδοση 93,5%.»
32. Στην ενότητα 4.1.2.1. «Βαθµός Απόδοσης Μονάδων Λέβητα - Καυστήρα» η
δεύτερη ενότητα και η σχέση [4.1] τροποποιείται ως εξής:
«Για τις υφιστάµενες µονάδες θέρµανσης χώρων λέβητα - καυστήρα ο πραγµατικός
βαθµός απόδοσης και η πραγµατική θερµική ισχύς Pm προσδιορίζονται από την
ανάλυση καυσαερίων, η οποία είναι υποχρεωτική σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α.
189533/2011 και αναγράφονται στο φύλλο συντήρησης και ρύθµισης του συστήµατος
θέρµανσης. Ο επιθεωρητής λαµβάνοντας υπόψη την πραγµατική θερµική ισχύ του
λέβητα Pm, ελέγχει την περίπτωση υπερδιαστασιολόγησης της µονάδας λέβητα καυστήρα, συγκρίνοντας την µε την υπολογιζόµενη θερµική ισχύ Pgen στη µελέτη
εφαρµογής θέρµανσης του κτηρίου. Σε περίπτωση που µια τέτοια µελέτη εφαρµογής
θέρµανσης δεν υπάρχει, ο επιθεωρητής συγκρίνει την πραγµατική θερµική ισχύ Pm
της µονάδας µε αυτήν που υπολογίζεται από την ακόλουθη σχέση:
Pgen = A ⋅ Um ⋅ ∆T ⋅ 2,5

όπου: Pgen
A

[m2]

[4.1]
[W] Η υπολογιζόµενη µέγιστη απαιτούµενη θερµική ισχύς της
µονάδας θέρµανσης του κτηρίου.
Η συνολική πραγµατική εξωτερική επιφάνεια του κτηριακού
κελύφους (τοίχοι, οροφές, πυλωτή, ανοίγµατα), που είναι
εκτεθειµένη στον εξωτερικό αέρα ή/και σε επαφή µε όµορα
κτήρια ή/και σε επαφή µε µη θερµαινόµενους χώρους ή/και σε
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επαφή µε το έδαφος, όπως λαµβάνεται υπόψη 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:
• 3,5 W/(m2.K) ή όπως υπολογίζεται από τον επιθεωρητή, για
κτήρια πριν την εφαρµογή του Κανονισµού Θερµοµόνωσης
Κτηρίων (οικοδοµικές άδειες πριν από το 1980),
• 1,55 W/(m2.K) για την Α κλιµατική ζώνη,
1,20 W/(m2.K) για τη Β κλιµατική ζώνη και
0,95 W/(m2.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, στα οποία έχει
αποδεδειγµένα εφαρµοστεί θερµοµόνωση σε όλο το κτηριακό
κέλυφος,
• όπως υπολογίζεται στη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης για
κτήρια κατασκευασµένα σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του
Κ.Εν.Α.Κ.
ο
∆Τ [ C] ή [Κ] Η διαφορά της θερµοκρασίας για τη διαστασιολόγηση του
συστήµατος:
• 18οC για την Α κλιµατική ζώνη,
• 20οC για τη Β κλιµατική ζώνη,
• 23οC για τη Γ και κλιµατική ζώνη και
• 28οC για τη ∆ κλιµατική ζώνη.
Αυτές οι θερµοκρασιακές διαφορές εκτιµήθηκαν βάσει των
ελάχιστων θερµοκρασιών αέρα που παρατηρούνται στις
αντίστοιχες κλιµατικές ζώνες.
2,5 συντελεστής που περιλαµβάνει τα φορτία λόγω αερισµού (διείσδυση από
χαραµάδες) αλλά και τους συντελεστές προσαύξησης λόγω
διακοπτόµενης λειτουργίας, απωλειών δικτύου διανοµής κ.τ.λ.»
Στην ίδια ενότητα, µετά τη σχέση [4.1] προστίθενται παράγραφοι ως ακολούθως:
«Σε περίπτωση που η υφιστάµενη µονάδα λέβητα-καυστήρα του κτηρίου, καλύπτει
παράλληλα τις ανάγκες για θέρµανση χώρων και παροχή ζεστού νερού χρήσης, τότε
στη σχέση 4.1 θα πρέπει να προστεθεί και το θερµικό φορτίο για ζεστό νερό χρήσης.
Στην περίπτωση που η υπολογιζόµενη µέγιστη θερµική ισχύς Pgen είναι µικρότερη από
20 kW, τότε λαµβάνεται ίση µε 20 kW.»
Επίσης, η τρίτη παράγραφος τροποποιείται ως ακολούθως:
«Στους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων κατά τη µελέτη ή την
επιθεώρηση, χρησιµοποιείται ο βαθµός απόδοσης (ngen), που προκύπτει από τον
πραγµατικό βαθµός απόδοσης της µονάδας λέβητα - καυστήρα (ngm), όπως
µετρήθηκε κατά την ανάλυση καυσαερίων στις υφιστάµενες εγκαταστάσεις ή όπως
δίνεται από τις τεχνικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων για τα υπό µελέτη κτήρια,
µειωµένος κατά το συντελεστή υπερδιαστασιολόγησης (ng1) και το συντελεστή
µόνωσης λέβητα (ng2) που δίνονται στους πίνακες 4.3. και 4.4.»
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Στην ίδια ενότητα, ο πίνακας 4.3 τροποποιείται ως εξής:
Πίνακας 4.3. Συντελεστής υπερδιαστασιολόγησης ng1 µονάδας λέβητα - καυστήρα.
Σχέση πραγµατικής προς υπολογιζόµενη ισχύ
µονάδας θέρµανσης (Pm / Pgen)

Συντελεστής
βαρύτητας ng1

Λέβητας µε υπερδιπλάσια ισχύ από τη µέγιστη
υπολογιζόµενη

0,75

Λέβητας µε ισχύ µεγαλύτερη από 50% µέχρι και 100%
από τη µέγιστη υπολογιζόµενη

0,85

Λέβητας µε ισχύ µεγαλύτερη από 25% µέχρι και 50% από
τη µέγιστη υπολογιζόµενη

0,95

Λέβητας µε ισχύ µέχρι και 25% µεγαλύτερη από τη
µέγιστη υπολογιζόµενη

1,00

33. Στην ενότητα 4.1.2.2. «Βαθµός Απόδοσης Αντλιών Θερµότητας» το τέταρτο
εδάφιο της πρώτης παραγράφου «Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ …….., όπως
καθορίζονται στα πρότυπα.» διαγράφεται.
Στην ίδια ενότητα τροποποιείται η τέταρτη παράγραφος ως εξής:
«Για τις τοπικές αερόψυκτες µονάδες αντλιών θερµότητας (διαιρούµενου ή ενιαίου
τύπου), για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία, ο βαθµός επίδοσης COP για
τους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης τού προς επιθεώρηση κτηρίου
λαµβάνεται:»
34. 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, φυσικού
αερίου, πετρελαίου κ.ά.) η θερµική απόδοση λαµβάνεται ίση µε την ονοµαστική
θερµική απόδοση του κατασκευαστή που αναγράφεται επάνω στην κάθε συσκευή. Σε
περίπτωση έλλειψης αυτών των στοιχείων, η θερµική απόδοση τους λαµβάνεται ίση
µε 100% εάν δεν υπάρχει καπνοδόχος και 70% αν υπάρχει.»
35. 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 θερµικού φορτίου ενός χώρου 30 m2. Ο
µέσος θερµικός βαθµός απόδοσης για τα παραδοσιακά τζάκια εκτιµάται σε 25%, ενώ
για τα ενεργειακά τζάκια και τις σόµπες 50%. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν
διαθέσιµα στοιχεία από τον κατασκευαστή για την θερµική ισχύ και απόδοση µιας
εστίας καύσης, τότε για τους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων
δύναται να χρησιµοποιούνται οι προαναφερόµενες τιµές.»
36. Στην ενότητα 4.1.2.8. «Ποσοστό Κάλυψης Θερµικού Φορτίου Ζώνης» προστίθεται
ένα εδάφιο στο τέλος ως εξής:
«Σηµειώνεται ότι, για κάθε µήνα, το σύνολο των ποσοστών κάλυψης του θερµικού
φορτίου από τα διάφορα συστήµατα πρέπει να ισούται µε τη µονάδα (100%).»
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37. Η περίπτωση α) της ενότητας 4.2.1. «Ελάχιστες Απαιτήσεις και Προδιαγραφές
Κτηρίου Αναφοράς» διαγράφεται και οι υπόλοιπες αναριθµούνται.
38. Στο τέλος της ενότητας 4.2.2 «Απόδοση Μονάδας Ψύξης», προστίθεται
παράγραφος ως εξής:
«Σε περίπτωση που το εξεταζόµενο κτήριο δεν διαθέτει σύστηµα ψύξης ή διαθέτει
σύστηµα που καλύπτει τµήµα του κτηρίου ή της θερµικής ζώνης, τότε το µη ψυχόµενο
τµήµα θεωρείται ότι ψύχεται όπως ακριβώς και το κτήριο αναφοράς.»
39. Στην ενότητα 4.2.2.1. «Βαθµός Aπόδοσης Αντλιών Θερµότητας Και Ψυκτών», το
δεύτερο εδάφιο της δεύτερης παραγράφου «Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ ……..,
όπως καθορίζονται στα πρότυπα.» διαγράφεται.
40. Η ενότητα 4.2.2.2. «Βαθµός Απόδοσης Αντλιών Θερµότητας Απορρόφησης Προσρόφησης», τροποποιείται ως εξής:
«4.2.2.2. «Βαθµός Απόδοσης Ψυκτικών Μονάδων Απορρόφησης – Προσρόφησης»
Οι ψυκτικές µονάδες απορρόφησης – προσρόφησης, αποδίδουν (παράγουν) ψυκτική
ενέργεια απορροφώντας (καταναλώνοντας) τη θερµική ενέργεια µιας πηγής και έχουν
δείκτη ενεργειακής αποδοτικότητας EER ο οποίος εξαρτάται κυρίως από τη
θερµοκρασία της πηγής και το βαθµό αξιοποίησης θερµικής ενέργειας (kW th). Η
θερµική ενέργεια µπορεί να προέρχεται από µονάδα Σ.Η.Θ., από ηλιακούς συλλέκτες
(ηλιακή ψύξη), τηλεθέρµανση κ.ά. Πέρα από τη θερµότητα που καταναλώνουν οι
µονάδες απορρόφησης – προσρόφησης, καταναλώνουν επίσης µια µικρή ποσότητα
ηλεκτρικής ενέργειας (για λειτουργία βοηθητικών συστηµάτων, όπως κυκλοφορητές
και ανεµιστήρες), που κυµαίνεται από 0,10 έως 0,25 kWhel/kWhc (απορροφούµενη
ηλεκτρική προς αποδιδόµενη ψυκτική ενέργεια).
Σε περίπτωση ψυκτικών µονάδων απορρόφησης - προσρόφησης, για τους
υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου, ως δείκτης αποδοτικότητας
EER λαµβάνεται ο λόγος της αποδιδόµενης (ωφέλιµης) ψυκτικής προς τη συνολικά
απορροφούµενη (καταναλισκόµενη) θερµική και ηλεκτρική (βοηθητική) ισχύ
[kW c/(kW th+kW el)], σύµφωνα µε τη µελέτη διαστασιολόγησης της µονάδας ψύξης 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.»
41. Στο τέλος της δεύτερης παραγράφου της ενότητας 4.2.3. «Ποσοστό Κάλυψης
Ψυκτικού Φορτίου Ζώνης» λαµβάνει χώρα η ακόλουθη προσθήκη:
«Ιδιαίτερα για τα συστήµατα ψύξης των κτηρίων κατοικίας, το ποσοστό κάλυψης του
συνολικού ψυκτικού φορτίου µπορεί να περιοριστεί µέχρι και 50%, όπως και στο
κτήριο αναφοράς. ∆ιευκρινίζεται ωστόσο, πως ακόµη και για τα κτήρια κατοικιών, όταν
το σύστηµα ψύξης καλύπτει τµήµα του κτηρίου µεγαλύτερο από 50% και είναι κεντρικό
χωρίς δυνατότητα κάλυψης µερικών µόνο χώρων, τότε το συνολικό ποσοστό κάλυψης
θα πρέπει να αντιστοιχεί στην πραγµατικότητα και όχι να περιορίζεται στο 50% (π.χ.
κεντρική καναλάτη µονάδα που λειτουργεί ενιαία για όλη την κατοικία µε κάλυψη 70%,
θα πρέπει να αξιολογηθεί µε ποσοστό κάλυψης στους υπολογισµούς 70%).»
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42. Η πέµπτη παράγραφος της ενότητας 4.3.1. «∆ίκτυα ∆ιανοµής Και Αεραγωγών
Κτηρίου Αναφοράς», τροποποιείται ως εξής:
«Σε περίπτωση που το υπό µελέτη ή προς επιθεώρηση κτήριο ή τµήµα αυτού δεν
διαθέτει σύστηµα θέρµανσης ή/και ψύξης, σύµφωνα µε τον Κ.Εν.Α.Κ. λαµβάνεται
υπόψη για τους υπολογισµούς ότι θερµαίνεται και ψύχεται. Σ' αυτήν την περίπτωση οι
απώλειες του δικτύου διανοµής λαµβάνονται 5%, εκτός από το κτήριο αναφοράς για
κατοικία που διαθέτει τοπικές αντλίες θερµότητας για ψύξη και οι απώλειες δικτύου
διανοµής ψύξης λαµβάνονται µηδενικές.»
43. Στην ενότητα 4.3.4. «Απώλειες ∆ικτύων ∆ιανοµής», τροποποιείται ο πίνακας 4.11
ως εξής:
«Πίνακας 4.11. Ποσοστό θερµικών/ψυκτικών απωλειών (%) δικτύου διανοµής
κεντρικής εγκατάστασης θέρµανσης ή/και ψύξης ως προς τη συνολική
θερµική / ψυκτική ισχύ 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 Ανεπαρκή
3
κτηρίου µε την ακτίνα ς µόνωση
αναφοράς
σωλήνων
[%]

[%]

[%]

Χωρίς
µόνωση

∆ιέλευση > 20%
σε εξωτερικούς χώρους
Μόνωση Μόνωση ίση Χωρίς ή µε
κτηρίου µε την ακτίνα ανεπαρκή
αναφοράς
σωλήνων
µόνωση

[%]

[%]

[%]

[%]

∆ίκτυα διανοµής θέρµανσης µε υψηλές θερµοκρασίες προσαγωγής θερµικού
µέσου (>60oC)
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

∆ίκτυα διανοµής θέρµανσης µε χαµηλές θερµοκρασίες προσαγωγής θερµικού
µέσου (≤60oC)
20 100

4,5

3,7

11,0

3,5

3,0

8,0

9,0

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

1,8

9,7

> 400

1,2

0,8

3,3

4,0

1,7

1,0

9,5

2,5

2,0

6,7

∆ίκτυα διανοµής ψύξης
20 -

2,0

1,5

3,0

4,5
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100
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

Για µόνωση σωλήνων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του πίνακα 4.7.
Για µόνωση σωλήνων µε πάχος ίσο µε την ακτίνα του σωλήνα.
3
Ανεπαρκής µόνωση του δικτύου ή κλάδου (τµήµατος) αυτού λόγω φθορών.
Συνδέσεις και βάνες χωρίς µόνωση.
2

Οι τελευταίες τρεις παράγραφοι της ίδιας ενότητας τροποποιούνται ως εξής:
«Αντίθετα, …… αυξάνονται. Για αεραγωγούς που διέρχονται από εξωτερικούς χώρους
και είναι µονωµένοι σύµφωνα µε τις ελάχιστες απαιτήσεις του Κ.Εν.Α.Κ., που
αναφέρονται στην παράγραφο 4.3.1, τα ποσοστά απωλειών του πίνακα 4.11.
λαµβάνονται αυξηµένα κατά 2% για θέρµανση και 1% για ψύξη, κατά περίπτωση. Για
αεραγωγούς χωρίς ή µε ανεπαρκή µόνωση (δηλαδή όταν δεν πληρούνται οι ελάχιστες
απαιτήσεις), τα ποσοστά θερµικών απωλειών του πίνακα 4.11. λαµβάνονται αυξηµένα
κατά 5% για θέρµανση και 3,5% για ψύξη, κατά περίπτωση.
Σε περίπτωση ύπαρξης άνω του ενός δικτύων διανοµής στο κτήριο ή στην θερµική
ζώνη, απαιτείται ο προσδιορισµός µίας µόνο απόδοσης δικτύου, η οποία θα είναι
σταθµισµένη. Κατά συνέπεια …………. µεταφέρει (πίνακας 4.11.).
Για τοπικά συστήµατα παραγωγής θερµότητας ή/και ψύξης, όπως τοπικοί λέβητες
εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου ή τοπικές αντλίες θερµότητας, στα οποία δεν υπάρχει
δίκτυο διανοµής, οι απώλειες διανοµής θεωρούνται µηδενικές για το υπό
µελέτη/επιθεώρηση κτήριο, καθώς και για το κτήριο αναφοράς κατοικίας που διαθέτει
τοπικές αντλίες θερµότητας.»
44. Η ενότητα 4.4.1. «Τερµατικές Μονάδες Κτηρίου Αναφοράς», τροποποιείται ως
ακολούθως:
«Σύµφωνα µε την παράγραφο 3.3. του άρθρου 8 του Κ.Εν.Α.Κ., για τις τερµατικές
µονάδες του κτηρίου αναφοράς ισχύουν τα εξής:
• Ο τύπος των τερµατικών µονάδων, καθώς και η διάταξη και το µήκος των
σωληνώσεων διανοµής θέρµανσης και ψύξης των χώρων λαµβάνονται ίδια µε
αυτά του εξεταζόµενου κτηρίου. Κατά συνέπεια η απόδοση τερµατικών
µονάδων του κτηρίου αναφοράς είναι η ίδια µε του εξεταζόµενου κτηρίου.
• Για τις τερµατικές µονάδες ανεµιστήρα στοιχείου (fancoil) του κτηρίου
αναφοράς, η ισχύς των ανεµιστήρων λαµβάνεται ίση µε του εξεταζόµενου
κτηρίου.
Σε περίπτωση που το υπό µελέτη ή προς επιθεώρηση κτήριο ή τµήµα αυτού 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 απόδοση των
τερµατικών µονάδων λαµβάνεται ίση προς 93% (0,93).
Όταν το εξεταζόµενο κτήριο του τριτογενούς τοµέα διαθέτει µόνο κεντρικές
κλιµατιστικές µονάδες (ΚΚΜ) διαχείρισης αέρα για την κάλυψη του θερµικού ή
ψυκτικού φορτίου, η απόδοση εκποµπής θερµικής ή ψυκτικής ενέργειας για το κτήριο
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αναφοράς είναι 100%. Όταν το κτήριο κατοικίας διαθέτει κεντρικές κλιµατιστικές
µονάδες (Κ.Κ.Μ.) διαχείρισης αέρα για την κάλυψη του θερµικού ή ψυκτικού φορτίου,
το κτήριο αναφοράς δεν διαθέτει Κ.Κ.Μ. και η απόδοση εκποµπής θερµικής ή
ψυκτικής ενέργειας είναι 93%.»
45. Στην ενότητα 4.4.2. «Τερµατικές Μονάδες Απόδοσης Θερµότητας»
τροποποιούνται ο πρώτος και δεύτερος πίνακας κάτω από τη σχέση 4.7. 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:

fim

Για τερµατικές µονάδες θέρµανσης σε
χώρους

frad

µε ύψος µικρότερο από 4 m
µε ύψος ίσο ή µεγαλύτερο από 4 m
µε ανακυκλοφορία αέρα για µεγάλα ύψη

1,00
0,95
1,00

ο παράγοντας της διακοπτόµενης λειτουργίας µε την έννοια της µείωσης
(ρύθµισης) της θερµοκρασίας ανά χώρο του κτηρίου, που παίρνει τιµές
από τον ακόλουθο πίνακα:
Για τερµατικές µονάδες θέρµανσης:

fim

µε συνεχή λειτουργία
1,00
µε διακοπτόµενη λειτουργία*
0,97
* µε δυνατότητα αυτόµατης ρύθµισης λειτουργίας σε επίπεδο τερµατικής
µονάδας»
Στην ίδια ενότητα 4.4.2. τροποποιείται η τρίτη παράγραφος ως εξής:
«Οι θερµάστρες υγραερίου ή φυσικού αερίου ή πετρελαίου και τα τυποποιηµένα πιστοποιηµένα ενεργειακά τζάκια ή τα κοινά τζάκια ή οι σόµπες θεωρούνται ως
τερµατικές µονάδες άµεσης απόδοσης σε θερµοκρασία λειτουργίας (90 - 70oC) και για
τους υπολογισµούς λαµβάνονται οι αποδόσεις εκποµπής του πίνακα 4.12. Για τις
τοπικές αντλίες θερµότητας η απόδοση εκποµπής των εσωτερικών µονάδων στους
υπολογισµούς λαµβάνεται ίση προς 93% (0,93). Στον πίνακα 4.13. δίνεται η απόδοση
εκποµπής ηem για τοπικές ηλεκτρικές τερµατικές µονάδες.»
46. Στην ενότητα 4.5. «Βοηθητικά Συστήµατα Κεντρικών Εγκαταστάσεων Θέρµανσης /
Ψύξης», η τρίτη παράγραφος τροποποιείται ως εξής:
«Ως παράµετρος στους υπολογισµούς χρησιµοποιείται για τα βοηθητικά συστήµατα η
εγκατεστηµένη ισχύς (kW), δηλαδή η συνολική εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύς των
βοηθητικών συστηµάτων κυκλοφορίας ζεστού ή ψυχρού µέσου (π.χ. νερού) και
διανοµής στους χώρους της ζώνης. Αν το ίδιο σύστηµα (π.χ. κυκλοφορητής), καλύπτει
τα απαιτούµενα θερµικά ή ψυκτικά φορτία σε περισσότερες από µία θερµικές ζώνες,
τότε, για την εκτίµηση της ηλεκτρικής ισχύος που αντιστοιχεί σε κάθε θερµική ζώνη
(π.χ. διαµέρισµα), γίνεται επιµερισµός της ισχύος του συστήµατος, ανάλογα µε το
ποσοστό θερµικού ή ψυκτικού φορτίου που παρέχει σε κάθε θερµική ζώνη (π.χ.
χιλιοστά θέρµανσης).»
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Στην ίδια ενότητα η πέµπτη, έκτη και έβδοµη παράγραφος τροποποιούνται ως εξής:
«Τα βοηθητικά συστήµατα καταναλώνουν στη συντριπτική πλειονότητά τους ηλεκτρική
ενέργεια, ανάλογα µε το χρόνο λειτουργίας του κτηρίου και τις διατάξεις αυτοµάτου
ελέγχου. Ο χρόνος λειτουργίας ……… δίνονται στον πίνακα 4.15.
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 όπως το κτήριο αναφοράς. Σ' αυτήν την περίπτωση η
εγκατεστηµένη ισχύς βοηθητικών συστηµάτων για κεντρικές εγκαταστάσεις θέρµανσης
ή/και ψύξης λαµβάνεται κατά σύµβαση ίση µε 0,1 W/m2 για τα κτήρια κατοικιών και 5
W/m2 για τα κτήρια του τριτογενούς τοµέα, τόσο για το υπό εξέταση κτήριο όσο και για
το κτήριο αναφοράς. Τις τιµές αυτές εγκατεστηµένης ισχύος βοηθητικών συστηµάτων
λαµβάνει επίσης το κτήριο αναφοράς που κατά σύµβαση διαθέτει κεντρικό σύστηµα
θέρµανσης µε λέβητα, στις περιπτώσεις όπου το υπό εξέταση κτήριο διαθέτει
οποιοδήποτε σύστηµα θέρµανσης εκτός από, κεντρικό σύστηµα θέρµανσης µε λέβητα
ή σύστηµα τηλεθέρµανσης ή αντλίες θερµότητας (τοπικές ή κεντρικές). Για κτήριο
κατοικίας χωρίς σύστηµα ψύξης, το οποίο κατά σύµβαση διαθέτει σύστηµα ψύξης
τοπική αντλία θερµότητας όπως του κτηρίου αναφοράς, η ισχύς των βοηθητικών
συστηµάτων λαµβάνεται µηδενική.
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ο χρόνος λειτουργίας και η ισχύς των βοηθητικών
συστηµάτων για το κτήριο αναφοράς λαµβάνεται ίδιος µε του υπό µελέτη ή προς
επιθεώρηση κτηρίου.»
47. Στην ενότητα 4.6. «Συστήµατα Μηχανικού Αερισµού ή ∆ιαχείρισης Κλιµατιζόµενου
Αέρα», οι περιπτώσεις β) και γ) της τέταρτης παραγράφου τροποποιούνται ως εξής:
« β) Φυσικός αερισµός εφαρµόζεται µόνο ……… εφαρµόζεται φυσικός αερισµός.
Όταν υπάρχει σύστηµα µηχανικού αερισµού σε ένα κτήριο κατοικίας, τότε κατά τους
υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου, ο φυσικός αερισµός µειώνεται
κατά το ποσό του νωπού αέρα που προσάγεται από το σύστηµα µηχανικού αερισµού.
γ)
Μηχανικός αερισµός, µε την έννοια που ορίστηκε παραπάνω, εφαρµόζεται σε
όλα τα κτήρια του τριτογενούς τοµέα. Το κτήριο αναφοράς διαθέτει τα ίδια συστήµατα
µηχανικού αερισµού µε το υπό µελέτη ή προς επιθεώρηση κτήριο, αλλά µε συνολική
παροχή νωπού αέρα ίση µε τα απαιτούµενα επίπεδα που αναφέρονται στον πίνακα
2.3. αυτής της τεχνικής οδηγίας, µε σύστηµα ανάκτησης θερµότητας / ψύξης και
τεχνικά χαρακτηριστικά όπως ορίζονται στην επόµενη παράγραφο. Σε περίπτωση που
το σύστηµα µηχανικού αερισµού του κτηρίου παρέχει λιγότερο νωπό αέρα από τον
απαιτούµενο (πίνακας 2.3.), τότε στους υπολογισµούς θεωρείται ότι στο υπό µελέτη ή
προς επιθεώρηση κτήριο υπάρχει και επιπλέον µηχανικό σύστηµα προσαγωγής
νωπού αέρα µε παροχή αέρα ίση µε το υπολειπόµενο ποσό από το απαιτούµενο και
χωρίς ανακυκλοφορία και ανάκτηση θερµότητας / ψύξης. Σε περίπτωση µη ύπαρξης
µηχανικού αερισµού, θεωρείται ότι το εξεταζόµενο κτήριο του τριτογενούς τοµέα
διαθέτει σύστηµα αερισµού παροχής νωπού αέρα σύµφωνα µε τον πίνακα 2.3. µε τα
τεχνικά χαρακτηριστικά του κτηρίου αναφοράς και χωρίς ανακυκλοφορία και ανάκτηση
θερµότητας / ψύξης. Σε περίπτωση που το σύστηµα µηχανικού αερισµού του κτηρίου,
βάσει υψηλών απαιτήσεων οι οποίες αναφέρονται και τεκµηριώνονται κατά τη µελέτη
σχεδιασµού (διαστασιολόγησης) του συστήµατος αερισµού, παρέχει περισσότερο
νωπό αέρα από τον απαιτούµενο του πίνακα 2.3, τότε για τον υπολογισµό της
ενεργειακής απόδοσης θεωρείται ότι στο υπό µελέτη ή προς επιθεώρηση κτήριο
παρέχεται ποσότητα νωπού αέρα ίση µε την οριζόµενη στο πίνακα 2.3. Κατά την
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θεώρηση αυτή, η αποµείωση της παροχής νωπού αέρα γίνεται οµοιόµορφα (κατά το
ίδιο ποσοστό) από όλα τα συστήµατα µηχανικού αερισµού του κτηρίου ή της θερµικής
ζώνης.»
Στην ίδια ενότητα προστίθεται στο τέλος νέα παράγραφος ως εξής:
«Όπως ήδη αναφέρθηκε, στους υπολογισµούς για την ενεργειακή απόδοση του
κτηρίου, δεν λαµβάνονται υπόψη και δεν καταγράφονται τα συστήµατα αερισµού
εφαρµογών µε ιδιαίτερες απαιτήσεις αερισµού, όπως ο τοπικός αερισµός µαγειρείων,
αποθήκευσης ή συντήρησης τροφίµων, ειδικών ιατρικών χώρων κ.ά., τα οποία δεν
χρησιµοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών νωπού αέρα για τους χρήστες των
χώρων.»
48. Στην ενότητα 4.6.1. «Ελάχιστες Απαιτήσεις Και Προδιαγραφές Του Κτηρίου
Αναφοράς», η δεύτερη παράγραφος τροποποιείται ως εξής:
«Το κτήριο αναφοράς διαθέτει τα ίδια συστήµατα µηχανικού αερισµού µε το υπό
µελέτη ή προς επιθεώρηση κτήριο, αλλά µε παροχή νωπού αέρα ίση µε τα
απαιτούµενα επίπεδα που αναφέρονται στον πίνακα 2.3. αυτής της τεχνικής οδηγίας,
µε σύστηµα ανάκτησης θερµότητας / ψύξης και µε ισχύ ανεµιστήρων όπως ορίζεται
ακολούθως.»
Στην ίδια ενότητα, στην τρίτη παράγραφο, η παραποµπή στην ενότητα 2.3
αντικαθίσταται µε παραποµπή στην ενότητα 2.4.3.
Στην ίδια ενότητα, το τρίτο εδάφιο της τέταρτης παραγράφου τροποποιείται ως εξής:
«• Όλες οι Κ.Κ.Μ του κτηρίου αναφοράς του τριτογενούς τοµέα µε παροχή νωπού
αέρα ≥ 60% επί της ονοµαστικής παροχής τους διαθέτουν σύστηµα ανάκτησης
θερµότητας µε εναλλάκτη θερµότητας και µε συντελεστή ανάκτησης ηR = 0,5. Για
παροχή νωπού αέρα <60% ο συντελεστής ανάκτησης είναι ηR = 0.»
49. Στην ενότητα 4.8.1. «Ελάχιστες Απαιτήσεις & Προδιαγραφές Κτηρίου Αναφοράς»,
προστίθεται εδάφιο στην πρώτη παράγραφος ως εξής:
«Επειδή η εκτίµηση του µέσου εποχικού συντελεστή επίδοσης SPF, όπως αναφέρεται
παραπάνω, δεν είναι εύκολη, για τους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης του
κτηρίου λαµβάνεται, κατά τη µελέτη ή την επιθεώρηση, ο ονοµαστικός συντελεστής
επίδοσης COP.»
50. Στην ενότητα 4.8.1.1. «Σύστηµα Ζεστού Νερού Χρήσης Για Το Κτήριο Αναφοράς»,
το τρίτο έως και το έβδοµο εδάφιο τροποποιούνται και προστίθεται εδάφιο όγδοο, ως
εξής:
«• Το ποσοστό του ηλιακού µεριδίου σε ετήσια βάση για το κτήριο αναφοράς,
λαµβάνεται 15% επί των αναγκών για Ζ.Ν.Χ.
• Ο κεντρικός λέβητας παραγωγής Ζ.Ν.Χ. είναι πιστοποιηµένος µε βαθµό θερµικής
απόδοσης όπως καθορίζεται στον πίνακα 4.1. αυτής της τεχνικής οδηγίας.
• Τα δίκτυα διανοµής Ζ.Ν.Χ. διαθέτουν θερµοµόνωση σύµφωνα µε τις ελάχιστες
απαιτήσεις που αναφέρονται στον πίνακα 4.7. αυτής της τεχνικής οδηγίας.
• Στο κτήριο αναφοράς εφαρµόζεται η χρήση τοπικών συστηµάτων µόνο σε
περιπτώσεις κτιρίων ή χώρων τους µε περιορισµένη κατανάλωση Ζ.Ν.Χ., µικρότερη ή
ίση από 10 [ℓ/άτοµο/ηµέρα]. Σ' αυτές τις περιπτώσεις θεωρείται πως η παραγωγή
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Ζ.Ν.Χ. µπορεί να γίνεται τοπικά 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 το κτήριο αναφοράς, εκτός από την κάλυψη 15% του
θερµικού φορτίου µέσω ηλιακών συλλεκτών. Σ' αυτήν την περίπτωση, για µεγάλες
καταναλώσεις Ζ.Ν.Χ., µεγαλύτερες από 10[ℓ/άτοµο/ηµέρα], 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, ενώ το δίκτυο διανοµής διέρχεται πάντα
από εσωτερικούς χώρους του κτηρίου και δεν έχει ανακυκλοφορία. 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.
• Σε περίπτωση που το εξεταζόµενο κτήριο διαθέτει σύστηµα παραγωγής Ζ.Ν.Χ., το
οποίο καλύπτει τµήµα του απαιτούµενου θερµικού φορτίου Ζ.Ν.Χ., θεωρείται ότι το
υπόλοιπο τµήµα του θερµικού φορτίου για Ζ.Ν.Χ. διαθέτει το ίδιο σύστηµα µε το
κτήριο αναφοράς, εκτός από την κάλυψη 15% του θερµικού φορτίου µέσω ηλιακών
συλλεκτών.»
51. Στην ενότητα 4.8.2. «Απόδοση Μονάδας Ζεστού Νερού Χρήσης» τροποποιείται η
παράγραφος µετά την σχέση 4.11 ως εξής:
«όπου:
Vd
[ℓ /ηµέρα] το ηµερήσιο φορτίο,
ρ [kg/ ℓ]
η πυκνότητα του νερού, ρ = 1 kg/ ℓ,
c [kJ/(kg.K)] η ειδική θερµότητα, c = 4,18 kJ/(kg.K)
∆Τ [Κ] ή [°C] θερµοκρασιακή διαφορά µεταξύ της χαµηλότερης θερµοκρασίας
του νερού δικτύου (πίνακας 2.6.) και της θερµοκρασίας του
Ζ.Ν.Χ. (45oC).»
Στην ίδια ενότητα τροποποιείται η τέταρτη παράγραφος ως εξής:
«Η χωρητικότητα του θερµαντήρα παραγωγής Ζ.Ν.Χ. Vstore, δίνεται από την ακόλουθη
σχέση:»
Στην ίδια ενότητα προστίθενται δύο παράγραφοι µετά την σχέση 4.12. ως εξής:
«Στην περίπτωση θερµαντήρων αποθήκευσης Ζ.Ν.Χ. η χωρητικότητα τους
διαµορφώνεται ανάλογα µε τον σχεδιασµό και το είδος της εγκατάστασης. Για
ηλιοθερµικές εγκαταστάσεις παραγωγής Ζ.Ν.Χ. µια τυπική τιµή για την χωρητικότητα
των θερµαντήρων κυµαίνεται περίπου στα 75 λίτρα για κάθε m2 επιφάνειας ηλιακού
συλλέκτη.
Η θερµική ισχύς Pn, µιας τοπικής ή κεντρικής µονάδας παραγωγής Ζ.Ν.Χ. καθώς και η
αντίστοιχη χωρητικότητα του θερµαντήρα αποθήκευσης
Vstore, µπορούν να
υπολογιστούν ανάλογα τις ιδιαίτερες ανάγκες ενός κτηρίου χωρίς την εφαρµογή των
πιο πάνω σχέσεων 4.10 και 4.12, αλλά σε κάθε περίπτωση τα µεγέθη αυτά είναι
αλληλένδετα.»
52. Στην ενότητα 4.8.3. «Σύστηµα ∆ιανοµής Θερµότητας Ζεστού Νερού Χρήσης»
τροποποιείται η τρίτη παράγραφος και ο πίνακας 4.16 ως εξής:
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«Προκειµένου να απλοποιηθούν οι υπολογισµοί της ενεργειακής απόδοσης του
κτηρίου εκτιµήθηκε το ποσοστό απωλειών των δικτύων διανοµής Ζ.Ν.Χ. Λαµβάνοντας
υπόψη τα όσα αναφέρθηκαν στην παράγραφο 4.3., για τα δίκτυα διανοµής, τις
ελάχιστες απαιτήσεις θερµοµόνωσης δικτύων (πίνακας 4.7.) και τις προδιαγραφές του
δικτύου διανοµής του κτηρίου αναφοράς, καθορίζονται τα ποσοστά απωλειών του
δικτύου διανοµής Ζ.Ν.Χ. σε περίπτωση κεντρικού συστήµατος παραγωγής Ζ.Ν.Χ.
(πίνακας 4.16.) ανάλογα µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του δικτύου (ποιότητα
µόνωσης). Οι τιµές του πίνακα λαµβάνονται για τους υπολογισµούς της ενεργειακής
απόδοσης των κτηρίων και για δίκτυα που διέρχονται µέσα από εσωτερικούς χώρους
των κτηρίων. Σε περίπτωση διέλευσης ενός τµήµατος, µεγαλύτερου του 20% των
δικτύων διανοµής Ζ.Ν.Χ. από εξωτερικούς χώρους, οι τιµές απωλειών του πίνακα
επαυξάνονται κατά 20%.
Πίνακας 4.16. Ποσοστό απωλειών (%) κεντρικού δικτύου διανοµής για ζεστό νερό
χρήσης (50oC)
Χωρίς ανακυκλοφορία

Με ανακυκλοφορία

Ηµερήσια
ζήτηση Ζ.Ν.Χ.
[σε ℓ]

Μόνωση*
κτηρίου
αναφοράς

Ανεπαρκής
µόνωση

Χωρίς
µόνωση

Μόνωση
κτηρίου
αναφοράς

Ανεπαρκής
µόνωση

Χωρίς
µόνωση

50 - 200

8,0

16,0

28,0

12,8

25,6

44,8

200 - 1000

7,7

15,4

27,0

12,4

24,8

43,4

1000 - 4000

7,5

15,0

26,3

12,1

24,2

42,4

4000 - 7000

7,3

14,6

25,6

11,8

23,6

41,3

>7000

7,0

14,0

25,4

11,5

23,0

40,3

* Για µόνωση δικτύου διανοµής σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του πίνακα 4.7.
Στην ίδια ενότητα 4.8.3., η τελευταία παράγραφος τροποποιείται ως εξής:
«Σε περίπτωση τοπικών µονάδων παραγωγής Ζ.Ν.Χ. (π.χ. σε κτήρια κατοικιών),
όπου το δίκτυο διανοµής είναι µικρό, οι απώλειες δικτύου λαµβάνονται µηδενικές.»
Στο τέλος της ίδιας ενότητας, προστίθενται δύο 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. θεωρείται ότι το κτήριο
διαθέτει σύστηµα παραγωγής Ζ.Ν.Χ. όπως το κτήριο αναφοράς, µε διέλευση από
εσωτερικούς χώρους και χωρίς ανακυκλοφορία. Στις χρήσεις κτηρίων κατά τις οποίες
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 µε την ηµερήσια ζήτηση Ζ.Ν.Χ. (πίνακας 4.16).»
53. Προστίθεται νέα ενότητα 4.8.5 ως εξής:
«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 στα σηµεία τελικής κατανάλωσης. Στα βοηθητικά συστήµατα
συµπεριλαµβάνονται αντλίες ανύψωσης της πίεσης, κυκλοφορητές ανακυκλοφορίας,
ηλεκτροβάνες, διατάξεις αυτοµάτου ελέγχου κ.ά.
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Κατά τους υπολογισµούς ενεργειακής απόδοσης για τα βοηθητικά συστήµατα
χρησιµοποιούνται, ως παράµετροι, η συνολική εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύς (kW)
των βοηθητικών συστηµάτων (παραγωγής, διανοµής ή ανακυκλοφορίας Ζ.Ν.Χ.,
διατάξεων αυτοµάτου ελέγχου κ.ά.), καθώς και ο χρόνος λειτουργίας τους. 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. Σ’ αυτή την περίπτωση, η ισχύς των
βοηθητικών συστηµάτων είναι µηδενική.
Στην περίπτωση που τα ηλιακά συστήµατα παραγωγής Ζ.Ν.Χ., θερµοσιφωνικά ή µε
κεντρικό θερµαντήρα αποθήκευσης, διπλής ή τριπλής ενέργειας, µε ανακυκλοφορία ή
µη, διαθέτουν βοηθητικά συστήµατα για τον έλεγχο λειτουργίας τους ή τη διανοµή του
Ζ.Ν.Χ., τότε, η ηλεκτρική ισχύς (kW) των συστηµάτων αυτών συµπεριλαµβάνεται
επίσης στα βοηθητικά συστήµατα παραγωγής Ζ.Ν.Χ. και λαµβάνεται υπόψη κατά τον
υπολογισµό της ενεργειακή απόδοσης του κτηρίου.
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 τυπικού ωραρίου λειτουργίας του κτηρίου ή
της θερµικής ζώνης και ανάλογα την περίοδο 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 χρόνου λειτουργίας βοηθητικών συστηµάτων Ζ.Ν.Χ. σε κάθε
κλιµατική ζώνη.
Ποσοστό χρόνου λειτουργίας βοηθητικών συστηµάτων
Ζ.Ν.Χ. επί του τυπικού ωραρίου λειτουργίας του κτηρίου,
ανά περίοδο και κλιµατική ζώνη

Κτήρια

Οκτώβριος έως Απρίλιο
Ζώνες Α & Β

Ζώνες Γ & ∆

Μάιο έως Σεπτέµβριο
Ζώνες Α & Β

Ζώνες Γ & ∆

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

5%

10%

3%

5%

Τριτογενή
τοµέα

10%

15%

7%

10%

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

7%

12%

3%

6%

Τριτογενή
τοµέα

12%

17%

8%

12%

Σε περίπτωση που το υπό µελέτη ή το προς επιθεώρηση κτήριο δεν διαθέτει σύστηµα
παραγωγής Ζ.Ν.Χ. για τους υπολογισµούς θεωρείται, σύµφωνα µε τον Κ.Εν.Α.Κ., ότι
διαθέτει. Σ' αυτήν την περίπτωση, για κεντρικές εγκαταστάσεις παραγωγής Ζ.Ν.Χ. και
µόνο για τις χρήσεις κτηρίων µε µεγάλες καταναλώσεις, η εγκατεστηµένη ισχύς
βοηθητικών συστηµάτων Ζ.Ν.Χ λαµβάνεται κατά σύµβαση µηδενική για τα κτήρια
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κατοικιών και 0,1 W/m2 για τα κτήρια του τριτογενούς τοµέα. Αντίστοιχα, για µικρές
καταναλώσεις Ζ.Ν.Χ. (µικρότερη ή ίση µε 10 ℓ/άτοµο/ηµέρα), 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.»
54. Στο τελευταίο εδάφιο της ενότητας 5.1. «Εγκαταστάσεις Φωτισµού» λαµβάνει
χώρα η παρακάτω προσθήκη:
«…. Για τα κτήρια κατοικίας …. λαµβάνονται υπόψη ως εσωτερικά κέρδη στον
υπολογισµό των θερµικών και ψυκτικών φορτίων του κτηρίου…».
55. Η ενότητα 5.1.1. «Ελάχιστες Απαιτήσεις Φωτισµού - Κτήριο Αναφοράς»
τροποποιείται ως ακολούθως:
«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) είναι κατ’ ελάχιστον 55 lm/W.
Στον πίνακα 2.4 δίνονται και οι τιµές εγκατεστηµένης ισχύος ανά µονάδα δοµηµένης
επιφάνειας (W/m2) για το κτήριο αναφοράς, που καθορίστηκαν µε βάση τις
προτεινόµενες τιµές ανά χρήση χώρων όπως δίνονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ
15193:2007.
Για επιφάνεια κτηρίου ή θερµικής ζώνης µεγαλύτερη από 15 m2, ο τεχνητός φωτισµός
του πρέπει να είναι κατανεµηµένος σε περισσότερα του ενός κυκλώµατα και να
ελέγχεται µε χωριστούς διακόπτες, λαµβάνοντας πάντα υπόψη και το διαχωρισµό των
ζωνών που καλύπτονται από φυσικό φωτισµό ή όχι. Σε χώρους όπου δεν υπάρχει
συνεχής παρουσία ατόµων, όπως σε τουαλέτες, δευτερεύοντες διαδρόµους,
βοηθητικούς χώρους αλλά ακόµη και σε ατοµικά γραφεία συνιστάται η χρήση
αισθητήρων ανίχνευσης παρουσίας για τον έλεγχο του φωτισµού.
Στους χώρους µε φυσικό φωτισµό πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ο διαχωρισµός των
ζωνών που καλύπτονται από φυσικό φωτισµό και να εξασφαλίζεται η δυνατότητα
ελέγχου/σβέσης τουλάχιστον του 50% των λαµπτήρων που βρίσκονται εντός αυτών,
µέσω αισθητήρων φωτισµού ή η δυνατότητα συνεχούς ρύθµισης της φωτεινότητας
των λαµπτήρων µέσω κατάλληλου συστήµατος ελέγχου του φωτισµού.
Σε ειδικές περιπτώσεις χώρων µεγάλης επιφάνειας (>15 m2) αλλά ενιαίας και µη
σταθερής λειτουργίας (π.χ. εµπορικές αγορές µε ακανόνιστη πυκνότητα πληθυσµού
σε συνάρτηση µε το χρόνο), η προαναφερόµενη απαίτηση (ανεξάρτητου ελέγχου ανά
15 m2) δεν ισχύει. Πρέπει, όµως, να εφαρµόζεται σε χώρους στους οποίους 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.
Όλες οι παραπάνω ελάχιστες 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.».
56. Στην ενότητα 5.1.3.1. «Εγκατεστηµένη Ισχύς Φωτισµού» τροποποιούνται η
δεύτερη και τρίτη παράγραφος και προστίθενται στο τέλος της ενότητας παράγραφος
και πίνακας ως εξής:
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«Για τα νέα και ριζικά ανακαινιζόµενα κτήρια, τα επίπεδα φωτισµού ανά χρήση κτηρίου
ή/και θερµικών ζωνών καθορίζονται στον πίνακα 2.4., που δίνεται στην παράγραφο
2.4.4. αυτής της τεχνικής οδηγίας. Αυτές οι τιµές ισχύουν για το κτήριο αναφοράς. Ο
αριθµός και η ισχύς των φωτιστικών σωµάτων που θα εγκατασταθούν σε ένα χώρο
καθορίζονται από τον τύπο και την φωτεινή δραστικότητα (απόδοση) των λαµπτήρων
[lm/W], τον τύπο φωτιστικών και την ελάχιστη απαιτούµενη στάθµη φωτισµού [lx] που
πρέπει να εξασφαλισθούν στον εκάστοτε χώρο.
Σε περίπτωση που το υπό επιθεώρηση κτήριο διαθέτει φωτιστικά και λαµπτήρες που
αποδίδουν χαµηλότερη στάθµη (lx) γενικού φωτισµού από τα καθορισµένα στον
πίνακα 2.4., τότε για τους υπολογισµούς, ως εγκατεστηµένη ισχύς γενικού φωτισµού,
λαµβάνεται η υπολογιζόµενη ελάχιστη απαιτούµενη εγκατεστηµένη ισχύς φωτιστικών
της ίδιας τεχνολογίας µε τη χρησιµοποιούµενη στο εξεταζόµενο κτίριο, που πληροί την
ελάχιστη στάθµη (lx) γενικού φωτισµού. Η ελάχιστη απαιτούµενη εγκατεστηµένη ισχύς
(W/m2) γενικού φωτισµού υπολογίζεται ανάλογα µε τον τύπο λαµπτήρων που
καταγράφονται στο υπό επιθεώρηση κτήριο, την ελάχιστη απαιτούµενη στάθµη
φωτισµού (lx) ανάλογα µε τη χρήση του χώρου (πίνακας 2.4) και τις τυπικές τιµές του
συντελεστή µετατροπής (πυκνότητα ισχύος ανά 100lux), για διάφορες τεχνολογίες
λαµπτήρων που εφαρµόζονται στα ελληνικά κτήρια και δίνεται στον πίνακα 5.1α. Οι
τυπικές τιµές του συντελεστή µετατροπής (πυκνότητα ισχύος ανά 100lx) που
αναφέρονται στον πίνακα 5.1α. δύναται να χρησιµοποιηθούν και αντίστροφα
προκειµένου για τον έλεγχο της ελάχιστης απαιτούµενης στάθµης φωτισµού σε έναν
χώρο ανάλογα την τεχνολογία λαµπτήρων που χρησιµοποιούνται.
Στην περίπτωση που το προς επιθεώρηση κτήριο ή τµήµα κτηρίου του τριτογενούς
τοµέα δεν διαθέτει συστήµατα φωτισµού, τότε για τους υπολογισµούς της ενεργειακής
απόδοσης του κτηρίου ή της θερµικής ζώνης, ως εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύς
φωτισµού λαµβάνεται η τιµή που δίνεται στο πίνακα 2.4. για κάθε χρήση κτηρίου ή
θερµικής ζώνης.»
Πίνακας 5.1α. Τυπικές τιµές πυκνότητας ισχύος φωτισµού ανά 100 lx, για
επιθεώρηση κτηρίων.
Φωτιστικά µε λαµπτήρες

Πυκνότητα ισχύος ανά 100
lx
2
[W/m /100lx]

Πυράκτωσης

27,0

Αλογόνου

16,6

Υδραργύρου

7,0

Υψηλής πίεσης νατρίου

4,2

Συµπαγής φθορισµού (συµπεριλαµβανοµένου
του στραγγαλιστικού πηνίου (ballast))

4,5

Γραµµικός φθορισµού Τ8 (halophospate
συµπεριλαµβανοµένου του µαγνητικού
στραγγαλιστικού πηνίου (ballast))

4,2

Γραµµικός φθορισµού Τ8 (triphosphor
συµπεριλαµβανοµένου του ηλεκτρονικού
ballast)

3,4

Γραµµικός φθορισµού Τ5
(συµπεριλαµβανοµένου του στραγγαλιστικού
πηνίου (ballast))

3,2
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Αλογονιδίων µετάλλων
(συµπεριλαµβανοµένου του στραγγαλιστικού
πηνίου (ballast))

5,2

57. Στον πίνακα 5.2 της ενότητας 5.1.3.3. «Περίοδος Αξιοποίησης Φυσικού
Φωτισµού», η δέκατη (10η), εικοστή πρώτη (21η), εικοστή έβδοµη (27η), τριακοστή
(30η) και τριακοστή όγδοη (38η) γραµµή τροποποιούνται και προστίθεται νέα γραµµή
«∆ιάδροµοι και άλλοι κοινόχρηστοι βοηθητικοί χώροι» στην βασική κατηγορία
«Συνάθροισης Κοινού», ως εξής:
«Πίνακας 5.2. Τυπικές τιµές του αριθµού ωρών λειτουργίας ενός κτηρίου κατά τη
διάρκεια ύπαρξης διαθέσιµου φυσικού φωτισµού (ΤD) και κατά την
διάρκεια µη ύπαρξης φυσικού φωτισµού (ΤN), για τον υπολογισµό της
κατανάλωσης ενέργειας για φωτισµό ανά κατηγορία κτηρίου.
Βασικές
κατηγορίες
κτηρίων
Προσωρινής
διαµονής

Χρήσεις κτηρίων ή
θερµικών ζωνών

Κοινόχρηστος χώρος
ξενοδοχείου, οικοτροφείου
κ.ά.

Συνάθροισης ∆ιάδροµοι και άλλοι
κοινού
βοηθητικοί κοινόχρηστοι
χώροι
Λουτρό (κοινόχρηστο)

Ώρες
Ώρες
λειτουργίας λειτουργίας
ηµέρας (ΤD) νύκτας (ΤN)

Σύνολο
ωρών
(ΤT =
ΤΝ+ΤD)

[h]

[h]

[h]

TΤ ανά
χρήση

TΤ ανά
χρήση

TΤ ανά
χρήση

TD ανά
χρήση

TN ανά
χρήση

TΤ ανά
χρήση

TD ανά
χρήση

TN ανά
χρήση

TΤ ανά
χρήση

Υγείας και
κοινωνικής
πρόνοια

Αίθουσα ασθενών
(δωµάτιο)

2912

3276

6188

Αίθουσες αναµονής

1560

520

2080

Εµπορίου

Ινστιτούτο γυµναστικής

2496

1248

3744

Κουρείο, κοµµωτήριο

2496

1248

3744

58. Η πρώτη παράγραφος και ο πίνακας 5.3 της ενότητα 5.1.3.4. «Συντελεστής
Επίδρασης Φυσικού Φωτισµού (FD)» τροποποιούνται ως ακολούθως:
«Ο συντελεστής επίδρασης φυσικού φωτισµού (FD) είναι ο συντελεστής µείωσης της
αρχικά υπολογιζόµενης κατανάλωσης ενέργειας για φωτισµό, λόγω της χρήσης
διατάξεων αυτοµάτου ελέγχου που παρέχουν τη δυνατότητα αξιοποίησης του φυσικού
φωτισµού σε ένα χώρο ή θερµική ζώνη. Ο συντελεστής ισούται µε τη µονάδα (1), όταν
δεν εφαρµόζεται καµία διάταξη αυτοµάτου ελέγχου του συστήµατος φωτισµού και
µικρότερος από τη µονάδα, όταν εφαρµόζονται διατάξεις αυτοµάτου ελέγχου
φωτισµού. Στον πίνακα 5.3., καθορίζονται τυπικές τιµές του συντελεστή επίδρασης
φυσικού φωτισµού σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 15193:2008, οι οποίες θα
λαµβάνονται για τους υπολογισµούς της ενεργειακής κατανάλωσης για φωτισµό. Για
να ισχύουν οι τιµές του πίνακα θα πρέπει τουλάχιστον το 60% της ισχύος φωτισµού
του χώρου να ελέγχεται από την αντίστοιχη διάταξη αυτοµατισµού.
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Πίνακας 5.3. Τυπικές τιµές του συντελεστή επίδρασης φυσικού φωτισµού λόγω
χρήσης αυτοµατισµών ελέγχου
∆ιατάξεις αυτοµάτου ελέγχου για την αξιοποίηση του
φυσικού φωτισµού

FD

Χειροκίνητος έλεγχος φωτισµού, για όλες τις χρήσεις κτηρίων

1,0

Αυτόµατος έλεγχος φωτισµού (µε αισθητήρα φυσικού
φωτισµού) για όλες τις χρήσεις κτηρίων εκτός εκπαίδευσης και
περίθαλψης

0,9

Αυτόµατος έλεγχος φωτισµού (µε αισθητήρα φυσικού
φωτισµού) για κτήρια εκπαίδευσης και περίθαλψης

0,8

59. Η ενότητα 5.1.3.5. «Συντελεστής Επίδρασης Χρηστών (FΟ)» τροποποιείται ως
εξής:
«Ο συντελεστής επίδρασης χρηστών (Fo) είναι ο συντελεστής µείωσης της αρχικά
υπολογιζόµενης κατανάλωσης ενέργειας για φωτισµό λόγω της χρήσης διατάξεων
αυτοµατισµών ανίχνευσης κίνησης ή παρουσίας (ανάλογα µε τη χρήση του χώρου). Ο
συντελεστής λαµβάνει τιµή ίση µε τη µονάδα (1), όταν δεν εφαρµόζεται καµία µείωση
της χρήσης φωτισµού κατά την απουσία των χρηστών, και µηδενική τιµή (0), όταν
εφαρµόζεται πλήρης µείωση της χρήσης φωτισµού κατά την απουσία των χρηστών.»
60. Στην ενότητα 5.2. «∆ιατάξεις Αυτόµατου Ελέγχου», ο πίνακας 5.5. τροποποιείται
ως εξής:
Πίνακας 5.5. Κατηγορίες διατάξεων ελέγχου & αυτοµατισµών
Περιγραφή διατάξεων ελέγχου ανά κατηγορία

Κατηγορία

Συστήµατα παραγωγής, διανοµής & εκποµπής θέρµανσης / ψύξης
1. Ολοκληρωµένη διάταξη αυτοµάτου ελέγχου της λειτουργίας των
τερµατικών µονάδων σε επίπεδο αυτόνοµων χώρων ανά
ιδιοκτησία (ανά λειτουργικό χώρο) µε έλεγχο παρουσίας χρηστών
(συστήµατα ανίχνευσης κίνησης κ.ά.). Ύπαρξη θερµοστάτη και
θερµοστατικών βαλβίδων ανά αυτόνοµο χώρο ιδιοκτησίας, κ.τ.λ.
2. Αυτόµατη υδραυλική ή θερµοκρασιακή προσαρµογή του δικτύου
διανοµής στα θερµικά/ψυκτικά φορτία, µε εφαρµογή διατάξεων
όπως: σύστηµα υδραυλικής ή θερµοκρασιακής αντιστάθµισης ή
κυκλοφορητές µεταβλητού σηµείου λειτουργίας ή µονάδα
παραγωγής θέρµανσης/ψύξης µε µεταβλητής θερµοκρασίας
παροχή µέσου προς το δίκτυο διανοµής ανάλογα µε το
θερµικό/ψυκτικό φορτίο των επιµέρους χώρων.
3. Σε περίπτωση αλληλουχίας µεταξύ διαφορετικών µονάδων
παραγωγής θέρµανσης / ψύξης η προτεραιότητα βασίζεται στην
αποδοτικότητα των µονάδων παραγωγής (ονοµαστικό
θερµικό/ψυκτικό φορτίο και απόδοση).
Συστήµατα αερισµού κτηρίων τριτογενή τοµέα
1. Σε περίπτωση µονάδων αερισµού ή/και κεντρικής κλιµατιστικής
µονάδας εφαρµόζεται αυτόµατος έλεγχος της προσαγωγής αέρα
µέσα στο χώρο βάσει της παρουσίας χρηστών και της ποιότητας
του εσωτερικού αέρας).

Α
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2. Υπάρχει η δυνατότητα ελεύθερης µηχανικής ψύξης (free cooling)
και νυχτερινού αερισµού (night ventilation - cooling).
3. Έλεγχος της θερµοκρασίας προσαγωγής αέρα (θερµοκρασία
ανάλογα µε τη µεταβολή του απαιτούµενου φορτίου ανά χώρο).
4. Εφαρµόζεται έλεγχος της υγρασίας του αέρα προσαγωγής ή/και
απόρριψης.
Συστήµατα παραγωγής, διανοµής & εκποµπής θέρµανσης / ψύξης
1. Ανεξάρτητος αυτόµατος έλεγχος της λειτουργίας των τερµατικών
µονάδων σε επίπεδο αυτόνοµων χώρων ανά ιδιοκτησία (ανά
λειτουργικό χώρο) Ύπαρξη θερµοστάτη και θερµοστατικών
βαλβίδων ανά χώρο ιδιοκτησίας κ.τ.λ..
2. Αυτόµατη υδραυλική ή θερµοκρασιακή προσαρµογή του δικτύου
διανοµής στα θερµικά/ψυκτικά φορτία, µε εφαρµογή διατάξεων
όπως: σύστηµα υδραυλικής ή θερµοκρασιακής αντιστάθµισης ή
κυκλοφορητές µεταβλητού σηµείου λειτουργίας ή µονάδα
παραγωγής θέρµανσης/ψύξης µε µεταβλητής θερµοκρασίας
παροχή µέσου προς το δίκτυο διανοµής ανάλογα µε το
θερµικό/ψυκτικό φορτίο.
3. Σε περίπτωση αλληλουχίας µεταξύ διαφορετικών µονάδων
παραγωγής θέρµανση / ψύξης η προτεραιότητα βασίζεται στα
φορτία και στην αποδοτικότητα των µονάδων παραγωγής
(ονοµαστικό θερµικό/ψυκτικό φορτίο).
Συστήµατα αερισµού κτηρίων τριτογενή τοµέα
1. Σε περίπτωση µονάδων αερισµού ή/και κεντρικής κλιµατιστικής
µονάδας εφαρµόζεται αυτόµατος έλεγχος της προσαγωγής αέρα
µέσα στο χώρο βάσει της παρουσίας χρηστών.
2. Υπάρχει η δυνατότητα ελεύθερης µηχανικής ψύξης (free cooling) ή
νυχτερινού αερισµού (night ventilation - cooling).
3. Έλεγχος της θερµοκρασίας προσαγωγής αέρα (θερµοκρασία
ανάλογα µε την επιθυµητή και την εξωτερική θερµοκρασία).
4. Εφαρµόζεται έλεγχος της υγρασίας του αέρα προσαγωγής ή/και
απόρριψης.

Β

Συστήµατα παραγωγής, διανοµής & εκποµπής θέρµανσης / ψύξης
1. Αυτόµατος έλεγχος της λειτουργίας των τερµατικών µονάδων σε
επίπεδο ιδιοκτησίας/ λειτουργικής αυτονοµίας, Ύπαρξη ενός
θερµοστάτη χώρου και ενός αυτόµατου διακόπτη (π.χ.
ηλεκτροβάνα αυτονοµίας) ανά ιδιοκτησία.
2. Αυτόµατη υδραυλική ή θερµοκρασιακή προσαρµογή του δικτύου
διανοµής στα θερµικά/ψυκτικά φορτία, µε εφαρµογή διατάξεων
όπως: σύστηµα υδραυλικής ή θερµοκρασιακής αντιστάθµισης ή
κυκλοφορητές µεταβλητού σηµείου λειτουργίας ή µονάδα
παραγωγής θέρµανσης/ψύξης µε µεταβλητής θερµοκρασίας
παροχή µέσου προς το δίκτυο διανοµής ανάλογα µε το φορτίο
θέρµανσης / ψύξης.
3. Σε περίπτωση αλληλουχίας µεταξύ διαφορετικών µονάδων
παραγωγής θέρµανσης / ψύξης η προτεραιότητα βασίζεται µόνο
στα θερµικά/ψυκτικά φορτία.

Γ
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Συστήµατα αερισµού κτηρίων τριτογενή τοµέα
1. Σε περίπτωση µονάδων αερισµού ή/και κεντρικής κλιµατιστικής
µονάδας εφαρµόζεται αυτόµατος έλεγχος της προσαγωγής αέρα
µέσα στον χώρο µε χρονοδιακόπτη.
2. ∆εν υπάρχει η δυνατότητα ελεύθερης µηχανικής ψύξης (free
cooling) ή νυχτερινού αερισµού (night ventilation - cooling).
3. Έλεγχος της θερµοκρασίας προσαγωγής του αέρα (σταθερή
θερµοκρασία ίση µε την επιθυµητή). ∆εν υπάρχει έλεγχος της
υγρασίας του αέρα.
Συστήµατα παραγωγής, διανοµής & εκποµπής θέρµανσης / ψύξης
1. Ο έλεγχος της λειτουργίας των τερµατικών µονάδων και του
δικτύου διανοµής είναι χειροκίνητος χωρίς θερµοστάτες χώρου.
2. Ο έλεγχος των κυκλοφορητών του δικτύου διανοµής είναι
χειροκίνητος ή χρονοπρόγραµµα, χωρίς καµία ανάδραση από τη
ζήτηση θερµικού/ψυκτικού φορτίου.
3. Η µονάδα παραγωγής θέρµανσης / ψύξης λειτουργεί µε σταθερή
θερµοκρασία παροχής µέσου προς το δίκτυο διανοµής.
4. Σε περίπτωση αλληλουχίας µεταξύ διαφορετικών µονάδων
παραγωγής θέρµανσης / ψύξης δεν ελέγχεται η προτεραιότητα.
Συστήµατα αερισµού κτηρίων τριτογενή τοµέα
1. Σε περίπτωση µονάδων αερισµού ή/και κεντρικής κλιµατιστικής
µονάδας ο έλεγχος της προσαγωγής αέρα είναι χειροκίνητος.
2. ∆εν υπάρχει η δυνατότητα ελεύθερης µηχανικής ψύξης (free
cooling) ή νυχτερινού αερισµού (night ventilation - cooling).
3. Κανένας θερµοστατικός έλεγχος του αέρα προσαγωγής και της
υγρασίας του αέρα

∆

Στην ίδια ενότητα, οι δύο τελευταίες παράγραφοι τροποποιούνται ως εξής:
«Στην περίπτωση ξενοδοχείου/ξενώνα µε θερµαινόµενη επιφάνεια µικρότερη των
3.500 m2, που δεν διαθέτει καµία διάταξη αυτοµατισµών ενεργειακής διαχείρισης, οι
διατάξεις ελέγχου και αυτοµατισµών του υπό µελέτη/επιθεώρηση κτηρίου
κατατάσσονται στην κατηγορία ∆. Αν όµως το υπό µελέτη/επιθεώρηση κτήριο διαθέτει
σύστηµα ελέγχου ηλεκτροδότησης δωµατίων µέσω ηλεκτρονικών καρτών θα λαµβάνει
συντελεστές διόρθωσης της αντίστοιχης κατηγορίας Γ. Στην περίπτωση που ένα
κτήριο ξενοδοχείου/ξενώνα διαθέτει διατάξεις αυτοµατισµών ενεργειακής διαχείρισης
όπως περιγράφονται στην κατηγορία Γ και επιπλέον διαθέτει και σύστηµα ελέγχου
ηλεκτροδότησης δωµατίων µέσω ηλεκτρονικών καρτών θα λαµβάνει τους συντελεστές
διόρθωσης της αντίστοιχης κατηγορίας Β.
∆εδοµένου πως η κατηγορία αυτοµατισµών εφαρµόζεται ενιαία για θέρµανση / ψύξη,
σε περίπτωση διαφορετικών συστηµάτων και αυτοµατισµών, θα επιλέγεται βάσει της
χειρότερης – ενεργειακά – κατηγορίας αυτοµατισµών που αντιστοιχεί στο σύστηµα
θέρµανσης ή ψύξης. Ειδικά για τις κατοικίες, ως κατηγορία αυτοµατισµών λαµβάνεται
αυτή του συστήµατος θέρµανσης.
Όσον αφορά στις κεντρικές 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 της τελικής κατανάλωσης ενέργειας. Στην πρώτη περίπτωση, που το υπό
µελέτη/επιθεώρηση κτήριο διαθέτει διατάξεις αυτοµάτου ελέγχου του κεντρικού
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συστήµατος παραγωγής Ζ.Ν.Χ., ως συντελεστής διόρθωσης της τελικής κατανάλωσης
θερµικής ενέργειας για Ζ.Ν.Χ., καθώς και της ηλεκτρικής ενέργειας των βοηθητικών
συστηµάτων Ζ.Ν.Χ, λαµβάνεται η τιµή 0,90. Αντίστοιχα, στη δεύτερη περίπτωση που
το υπό µελέτη/επιθεώρηση κτήριο δεν διαθέτει διατάξεις αυτοµάτου ελέγχου του
συστήµατος παραγωγής Ζ.Ν.Χ., τότε για τους υπολογισµούς, ως συντελεστής
διόρθωσης λαµβάνεται η τιµή 1. Για τις τοπικές εγκαταστάσεις παραγωγής Ζ.Ν.Χ. ο
συντελεστής διόρθωσης λαµβάνεται πάντα µονάδα (1).»
61. Στην ενότητα 5.2.1. «Ελάχιστες Προδιαγραφές Για Τα Νέα Κτήρια Και Το Κτήριο
Αναφοράς», η τελευταία παράγραφος τροποποιείται ως εξής:
«Το κτήριο αναφοράς σε όλες τις περιπτώσεις κτηρίων (οικιακού ή τριτογενή τοµέα)
και συστηµάτων παραγωγής Ζ.Ν.Χ. (κεντρικά, τοπικά, µε ανακυκλοφορία ή µη), για
τους υπολογισµούς της τελικής κατανάλωσης Ζ.Ν.Χ. ως συντελεστή διόρθωσης
λαµβάνει την τιµή 1.»
62. Στην ενότητα 5.3.1. «Θερµικά Ηλιακά Συστήµατα», η τελευταία παράγραφος
τροποποιείται ως εξής:
«Για τη µελέτη διαστασιολόγησης (σχεδιασµού) ενός συστήµατος ηλιακών συλλεκτών,
ο µελετητής µπορεί να χρησιµοποιήσει διάφορες µεθοδολογίες, όπως η ωριαία
προσοµοίωση λειτουργίας του συστήµατος, 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, ή οποιαδήποτε άλλη
αναγνωρισµένη αναλυτική ή µη µέθοδο ή οποία εφαρµόζεται µέχρι σήµερα. Στην
περίπτωση τυποποιηµένων συστηµάτων ηλιακών συλλεκτών, όπως είναι τα
θερµοσιφωνικά, για τη διαστασιολόγησή τους µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα
τεχνικά χαρακτηριστικά (π.χ. ποσοστό ηλιακής αξιοποίησης), που δίνει ο
κατασκευαστής, εφόσον είναι διαθέσιµα.»
63. Στην ενότητα 5.3.1.1. «Παράµετροι Θέσης Εγκατάστασης Ηλιακών Συλλεκτών», η
τέταρτη παράγραφος τροποποιείται ως εξής:
«Η βέλτιστη κλίση εγκατάστασης των ηλιακών συλλεκτών εξαρτάται από µια σειρά
παραµέτρων µε βασικότερες την εποχική χρήση και την τοποθεσία (γεωγραφικό
πλάτος). Για την Ελλάδα ενδεικτικές τιµές είναι οι εξής:
• για ετήσια χρήση β = γεωγραφικό πλάτος +/- 5ο,
• για χειµερινή χρήση β = γεωγραφικό πλάτος + 15ο,
• για θερινή χρήση β = γεωγραφικό πλάτος - 20ο.»
64. Η ενότητα 5.3.1.3. «Ηλιακοί Συλλέκτες Κτηρίου Αναφοράς», τροποποιείται 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).»
65. Στην ενότητα 5.3.2.1. «Συντελεστής Αξιοποίησης Της Ηλιακής Ενέργειας Από
Φ/Β», το τρίτο σηµείο της πρώτης παραγράφου τροποποιείται ως εξής:
«Τη συνολική ονοµαστική απόδοση της Φ/Β εγκατάστασης, συµπεριλαµβανοµένων
και των βοηθητικών συστηµάτων που χρησιµοποιούνται όπως διανοµείς, µετατροπείς,
µπαταρίες κ.ά., (πίνακας 5.12.).»
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Στην ίδια ενότητα, ο πίνακας 5.12. τροποποιείται ως εξής:
«Πίνακας 5.12. Βαθµός απόδοσης Φ/Β στοιχείων ανάλογα µε την παλαιότητα.
Συντελεστές µείωσης
Τύποι
φωτοβολταϊκών
στοιχείων

Ενδεικτική
απόδοση

Μονοκρυσταλλικά

12-19%

Πολυκρυσταλλικά

12-19%

Λόγω
παλαιότητας

Λόγω
σύνδεσης µε
βοηθητικά
συστήµατα

1,0% για
κάθε έτος
λειτουργίας

5%

1,1 % για
κάθε έτος
λειτουργίας

5%

1,0 % για
κάθε έτος
λειτουργίας

5%

Λεπτού υµένα
Άµορφα (a-Si)

4-7%

Μικροµορφικά (µ-Si)

8-8,5%

∆ισεληνοϊνδιούχος
χαλκός- πρόσµειξη
γαλλίου (CIS-CIGS)

6-11%

Τελουριούχο κάδµιο
(CdTe)

6-12%

Τριπλής επαφής

23-24%

66. Στην ενότητα 7. «Χαρακτηριστικά Καυσίµων», στον πίνακα 7.1 προστίθεται σειρά
ως εξής:
Κατώτερη
Καύσιµο
θερµογόνος
CO2
SO2
NOx
δύναµη
Βιοµάζα (τυποποιηµένη ή
µη)

[kWh/kg]

[g/kWh]

[g/kWh]

[g/kWh]

4,31

--

--

--
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Τροποποιήσεις και προσθήκες επί της Τεχνικής Οδηγίας του Τεχνικού
Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΤΟΤΕΕ) 20701-3/2010 «Κλιµατικά ∆εδοµένα Ελληνικών
Περιοχών».
1. Στην ενότητα 1. «Εισαγωγή» η δεύτερη παράγραφος, τροποποιείται ως εξής:
«Από κλιµατολογικά δεδοµένα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) και µε
την χρήση κατάλληλων εµπειρικών και θεωρητικών µαθηµατικών µοντέλων,
εκτιµήθηκαν όλες οι απαραίτητες για τον σκοπό της παρούσης Τεχνικής Οδηγίας
κλιµατικές τιµές µετεωρολογικών παραµέτρων. Τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν,
είναι κυρίως από την ΕΜΥ, τα οποία παραχωρήθηκαν στο Τεχνικό Επιµελητήριο
Ελλάδας (ΤΕΕ), καθώς και από δηµοσιευµένες επιστηµονικές εργασίες και εκδόσεις
σχετικά µε κλιµατολογικά δεδοµένα στην Ελλάδα[2] και αφορούν µακροχρόνιες
µετρήσεις σε συγκεκριµένους µετεωρολογικούς σταθµούς µέτρησης της ΕΜΥ οι οποίοι
δίνονται στον πίνακα 1.1 που ακολουθεί.»
2. Το τελευταίο εδάφιο της ενότητας 2.1. «Συνθήκες Σχεδιασµού Χειµώνα»,
τροποποιείται ως εξής:
«Ως θερµοκρασία σχεδιασµού 1% για όλες τις περιοχές που δεν αναφέρονται στον
πίνακα 2.1., λαµβάνεται η µέση τιµή µεταξύ της µέσης ελάχιστης και µέσης απολύτως
ελάχιστης µηνιαίας θερµοκρασίας από τους πίνακες 3.4. και 3.6. αντίστοιχα.»
3. Στο τέλος της ενότητας 2.2. «Συνθήκες Σχεδιασµού Θέρους», προστίθεται εδάφιο
ως εξής:
«Ως θερµοκρασία σχεδιασµού θέρους 1% για όλες τις περιοχές που δεν αναφέρονται
στον πίνακα 2.1., λαµβάνεται η µέση τιµή µεταξύ της µέσης µέγιστης και µέσης
απολύτως µέγιστης µηνιαίας θερµοκρασίας από τους πίνακες 3.3. και 3.5.
αντίστοιχα.»
4. Στην ενότητα 3. «Μέσες Μηνιαίες Τιµές Κλιµατολογικών ∆εδοµένων»,
τροποποιούνται οι ακόλουθες σειρές των πινάκων 3.1, 3.2, 3.6 και 3.7 ως εξής:
Πίνακας 3.1. Μέση µηνιαία θερµοκρασία 24ώρου [οC]
Περιοχή/µήνας ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ
Αθήνα
8,7 9,3 11,2 15,4 20,7 25,7 28,1 27,5 23,4 18,2 13,8 10,3
(Φιλαδέλφεια)
Πίνακας 3.2. Μέση µηνιαία θερµοκρασία κατά την διάρκεια της ηµέρας [οC], (µέση
θερµοκρασία για την περίοδο ηλιοφάνειας της ηµέρας).
Περιοχή/µήνας ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ
Αθήνα
9,8 10,6 12,6 16,9 22,3 27,4 29,8 29,2 25,1 19,8 15,1 11,5
(Φιλαδέλφεια)
Πίνακας 3.6. Μέση απολύτως ελάχιστη µηνιαία θερµοκρασία [οC].
Περιοχή/µήνας ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ
Αίγιο*
1,0 1,4
17,7 17,8
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Πίνακας 3.7. Βαθµοηµέρες θέρµανσης DD µε θερµοκρασία αναφοράς 18οC
Περιοχή/µήνας ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ
Αθήνα
288 244 211
78
126 239
(Φιλαδέλφεια)
5. Στην ενότητα 4.1.1. «Επιφάνειες Με Νότιο Προσανατολισµό», η σχέση 4.2 και η
παράγραφος µετά τη σχέση 4.2 τροποποιούνται ως ακολούθως:
Hd
HT

= 0,755 + 0,00653 ⋅ (ω S − 90) − [0,505 + 0,00455 ⋅ (ω S − 90 )] ⋅ cos(115 ⋅ k t − 103 )

[4.2]

ωs, η ωριαία γωνία δύσης για τη µέση αντιπροσωπευτική ηµέρα του µήνα στην υπό
µελέτη περιοχή,
ω s = cos −1 (− tan(φ ) ⋅ tan(δ))

όπου,
φ, είναι το γεωγραφικό πλάτος της περιοχής
και δ η ηλιακή απόκλιση όπως υπολογίζεται και για τη σχέση 4.5.
Στην ίδια ενότητα, οι εξισώσεις 4.4 και 4.5 τροποποιούνται ως εξής:
π


cos(φ − β ) ⋅ cos(δ ) ⋅ sin(ω' s ) + 180 ⋅ ω' s ⋅ sin(φ − β ) ⋅ sin(δ )


Rb =
π


cos(φ ) ⋅ cos(δ ) ⋅ sin(ω s ) + 180 ⋅ ω s ⋅ sin(φ ) ⋅ sin(δ )



[4.4]

όπου,
ω’s, είναι η ωριαία γωνία δύσης της κεκλιµένης επιφάνειας για τη µέση
αντιπροσωπευτική ηµέρα του µήνα στην υπό µελέτη περιοχή και υπολογίζεται από
την σχέση:

{

}

ω' s = min cos −1 (− tan(φ ) ⋅ tan(δ )), cos −1 (− tan(φ − β ) ⋅ tan(δ )) ,

[4.5]

Στην ίδια ενότητα, η παράγραφος µετά την σχέση 4.5 τροποποιείται ως εξής:
«όπου
φ, είναι το γεωγραφικό πλάτος της περιοχής,
δ, είναι η ηλιακή απόκλιση δ = 23.45 ⋅ sin[360 ⋅

D + 284
]
365

την µέση αντιπροσωπευτική

µέρα (D) για κάθε µήνα:
µήνας
ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΙΑ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ
D
17
47
75
105 135 162
198 228 258 289 320 351
και β, είναι η κλίση της επιφάνειας.»
6. Στην ενότητα 4.1.2. «Επιφάνειες Με Τυχαίο Προσανατολισµό», η σχέση 4.6 και οι
παράγραφοι µετά από τη σχέση 4.6 τροποποιούνται ως εξής:
π
π
) − sin(δ) cos(φ) sin(β) cos(γ ) ⋅ (ωss − ωsr ) ⋅ (
)
180
180
+ cos(δ) cos(φ) cos(β) ⋅ (sin(ωss ) − sin(ωsr )) + cos(δ) sin(φ) sin(β) cos(γ ) ⋅ (sin(ωss ) − sin(ωsr ))
sin(δ) sin(φ) cos(β) ⋅ (ωss − ωsr ) ⋅ (

Rb =

− cos(δ) sin(β) sin(γ ) ⋅ (cos(ωss ) − cos(ωsr ))
π
2 ⋅ [cos(φ) cos(δ) sin(ωs ) + (
) ⋅ ωs sin(φ) sin(δ)]
180

[4.6]

όπου,
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ωs, είναι η ωριαία γωνία δύσης του ήλιου για οριζόντια επιφάνεια,
ωsr, είναι η ωριαία γωνία ανατολής του ήλιου επί της κεκλιµένης επιφάνειας µε τυχαίο
προσανατολισµό και ωss, είναι η ωριαία γωνία δύσης του ήλιου και υπολογίζονται από
τις ακόλουθες σχέσεις, οι οποίες ισχύουν για αζιµούθιο -90ο < γ > 90ο.[15]
για επιφάνειες µε δυτικό προσανατολισµό: αζιµούθιο από 0 µέχρι και 90ο. Για γ ≥ 90ο
οι σχέσεις δεν δίνουν σωστά αποτελέσµατα.


ω sr = − mincos −1 (− tan(φ ) ⋅ tan(δ )),



ω ss = mincos −1 (− tan(φ ) ⋅ tan(δ )),


 A ⋅ B + ( A 2 − B 2 + 1) 


cos −1 
 ,

A2 +1


 A ⋅ B − ( A 2 − B 2 + 1) 


cos −1 

2

A +1



για επιφάνειες µε ανατολικό προσανατολισµό: αζιµούθιο από 0 µέχρι και -90ο. Για γ ≤ 90ο οι σχέσεις δεν δίνουν σωστά αποτελέσµατα.


ω sr = − mincos −1 (− tan(φ ) ⋅ tan(δ )),



ω ss = mincos −1 (− tan(φ ) ⋅ tan(δ )),


 A ⋅ B − ( A 2 − B 2 + 1) 


cos −1 
 ,
2

A +1


 A ⋅ B + ( A 2 − B 2 + 1) 


cos −1 


A2 +1



7. Στην ενότητα 4.1.3. «Ωριαία Ηλιακή Ακτινοβολία», οι σχέσεις από 4.7 και 4.8
τροποποιούνται ως εξής:
IT
HT

=

π (a + b ⋅ cos(ω)) ⋅ (cos(ω) − cos(ω s ))
⋅
2π ⋅ ω s
24
(sin(ω s ) −
⋅ cos(ω s ))
360

a = 0,409 + 0,5016 sin(ω s − 60 )
Id
Hd

=

π
⋅
24

(cos(ω) − cos(ω s ))
2π ⋅ ω s
(sin(ω s ) −
⋅ cos(ω s ))
360

[4.7]

b = 0,6609 − 0,4767 sin(ω s − 60 )

[4.8]

8. Η ενότητα 4.2. «Ηλιακή Τροχιά», τροποποιείται ως εξής:
«Η ηλιακή τροχιά καθορίζεται από το ηλιακό ύψος (α) και το ηλιακό αζιµούθιο (γs),
παραµέτρους παρόµοιες για περιοχές ίδιου γεωγραφικού πλάτους. Το ηλιακό ύψος
και αζιµούθιο, είναι χρήσιµες παράµετροι για τον υπολογισµό βιοκλιµατικών
διατάξεων, όπως τα παθητικά ηλιακά συστήµατα ή για τον σχεδιασµό συστηµάτων
σκιασµού και άλλα. Στο παράρτηµα Γ δίνονται οι ηλιακές τροχιές για 6 γεωγραφικά
πλάτη της χώρας (35÷40ο), για την 21η ∆εκεµβρίου (χειµερινό ηλιοστάσιο), την 21η
Ιουνίου (θερινό ηλιοστάσιο) και την 21η Μαρτίου/Σεπτεµβρίου (ισηµερία), για χειµερινή
τοπική ώρα Ελλάδος και µέσο γεωγραφικό µήκος για την Ελλάδα 24ο.
Το ηλιακό ύψος α υπολογίζεται από την ακόλουθη σχέση:
sin( α ) = sin( δ) ⋅ sin( φ) + cos( δ) ⋅ cos( φ) ⋅ cos(ω) = cos(θ z )
[4.11]
Αντίστοιχα το ηλιακό αζιµούθιο γs υπολογίζεται από την σχέση:
γ s = C1 ⋅ C 2 ⋅ [sin −1(sin( ω) ⋅ cos(δ) / sin( θ z)] + C 3 ⋅ 180 ⋅ (1 − C1 ⋅ C 2 ) / 2
[4.12]
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όπου
C1 = 1 αν ω≤ ωew
-1 αν ω> ωew

C2 =

1 αν (φ-δ) ≥ 0
-1 αν (φ-δ) < 0

C3 =

1 αν ω ≥ ωew
-1 αν ω < ωew

και cos(ωew)= tan (δ) / tan(φ)
9. Στην ενότητα 6 «Θερµοκρασίες Νερού ∆ικτύου», η παράγραφος πριν τον πίνακα
6.2., καθώς και ο πίνακας 6.2. τροποποιούνται ως εξής:
«Για τους υπολογισµούς των απαιτούµενων θερµικών φορτίων για ζεστό νερό
χρήσης, στα πλαίσια του ΚΕΝΑΚ και της ενεργειακής απόδοσης ενός κτηρίου,
χρησιµοποιούνται οι τιµές της µέσης µηνιαίας θερµοκρασίας νερού δικτύου, που
δίνονται στον πίνακα 6.2. για κάθε κλιµατική ζώνη που ανήκει η εκάστοτε περιοχή.
Περιοχές µε υψόµετρο άνω των 500 µέτρων κατατάσσονται στην αµέσως ψυχρότερη
κλιµατική ζώνη. Οι περιοχές της ορεινής Αρκαδίας, που έχουν ενταχθεί στη ζώνη Γ',
καθώς και όλες οι περιοχές της ζώνης ∆' διατηρούν τα χαρακτηριστικά της ζώνης στην
οποία ευρίσκονται, ανεξαρτήτως υψοµέτρου. Οι τιµές του πίνακα 6.2
χρησιµοποιούνται και στην διαστασιολόγηση (σχεδιασµό) των συστηµάτων
παραγωγής ζεστού νερού χρήσης.
Πίνακας 6.2. Μέση µηνιαία θερµοκρασία νερού δικτύου για τις διάφορες κλιµατικές
ζώνες.
Κλιµατική
Ζώνη
Α
Β
Γ
∆

Ι

Φ

Μ

Α

Μ

13,0 12,8 13,8 16,3 19,9
10,4 10,4 11,7 14,8 18,9
6,5 7,3 9,4 13,2 17,6
4,2 5,0 7,5 11,5 15,7

Ι

Ι

Α

Σ

Ο

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

10. Στο παράρτηµα Γ «Ηλιακές Τροχιές για την Περιοχή της Ελλάδας», η πρώτη
παράγραφος τροποποιείται ως εξής:
«Στα σχήµατα που ακολουθούν φαίνεται η ηλιακή τροχιά για τοπική χειµερινή ώρα, για
αντιπροσωπευτικά γεωγραφικά πλάτη 35ο, 36ο, 37ο, 38ο, 39ο και 40ο και µέσο
γεωγραφικό µήκος 24o.»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
Τροποποιήσεις και προσθήκες επί της Τεχνικής Οδηγίας του Τεχνικού
Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΤΟΤΕΕ) 20701-4/2010 «Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΛΕΒΗΤΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ».
1. Το τέταρτο εδάφιο της τέταρτης παραγράφου της ενότητας 2.1. «Οδηγίες
Συµπλήρωσης Εντύπου» τροποποιείται ως εξής:
«Ο όγκος της ζώνης είναι σχετικά σηµαντικός (µεγαλύτερος από 10% του όγκου του
κτιρίου), άλλως κατανέµεται σε άλλες παρόµοιες ζώνες.»
2. Στην ενότητα 2.1.1. «Πίνακας 1α - Γενικά Στοιχεία Κτιρίου», από τον πίνακα µε τις
χρήσεις κτιρίων διαγράφονται οι τρεις τελευταίες γραµµές.
Στην ίδια ενότητα, στον πίνακα που αναλύονται τα γενικά στοιχεία κτηρίου, το σηµείο
«Στοιχεία Επικοινωνίας Υπευθύνου» τροποποιείται ως εξής:
«Στοιχεία Επικοινωνίας Υπευθύνου. …... Καταγράφεται και η ιδιότητα του υπευθύνου:
Ιδιοκτήτης / ∆ιαχειριστής / Ενοικιαστής / Τεχνικός υπεύθυνος / Άλλο.»
3. Στην Ενότητα 2.1.2. «Πίνακας 1β - Κλιµατολογικά», στο τέλος της πρώτης
παραγράφου προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικότερα, για το τµήµα του νοµού Αρκαδίας που εντάσσεται στην κλιµατική ζώνη Γ,
η επιλογή του υψοµέτρου δεν είναι ενεργή.»
4. Στην Ενότητα 2.1.5. «Πίνακας 3α – Γενικά Κατασκευαστικά Στοιχεία Κτιρίου» η
έβδοµη παράγραφος τροποποιείται ως εξής:
«Θερµαινόµενος όγκος (m3). Καταγράφεται ο συνολικός θερµαινόµενος όγκος του
κτιρίου λαµβάνοντας υπόψη τις εξωτερικές διαστάσεις της κατασκευής. Ο
θερµαινόµενος όγκος είναι ο συνολικός όγκος των υπό εξέταση θερµικών ζωνών,
όπου σύµφωνα µε τον ΚΕΝΑΚ, θεωρείται ότι θερµαίνονται πλήρως.»
5. Στην ενότητα 2.1.6 «Πίνακας 3β – Κατανάλωση Ενέργειας – Ποιότητα Εσωτερικού
Περιβάλλοντος» η δεύτερη παράγραφος τροποποιείται ως εξής:
«Πηγή ενέργειας. Καταγράφεται η πηγή ενέργειας που καταναλώνεται: Φυσικό αέριο,
Πετρέλαιο θέρµανσης, Πετρέλαιο κίνησης, Ηλεκτρική ενέργεια, Υγραέριο, Βιοµάζα,
Τυποποιηµένη βιοµάζα, Τηλεθέρµανση (από ∆ΕΗ), Τηλεθέρµανση (από ΑΠΕ).»
6. Στην ενότητα 2.1.7.1 «Πίνακας 4.1 – Φωτοβολταϊκά (ΦΒ)» η τρίτη παράγραφος,
που αναφέρεται στην παράµετρο «Σύνδεση δικτύου», διαγράφεται.
Στην ίδια ενότητα, η τέταρτη παράγραφος τροποποιείται ως εξής:
«∆εν απαιτείται κατά την ηλεκτρονική καταχώρηση, αλλά χρησιµοποιείται για τον
προσδιορισµό της απόδοσης, σύµφωνα µε την ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010»
Στην ίδια ενότητα η ένατη παράγραφος τροποποιείται ως εξής:
«Κλίση (°). Καταγράφεται η κλίση της επιφάνειας των ηλιακών συλλεκτών. Συνήθως
για την Ελλάδα και για ετήσια χρήση η κλίση κυµαίνεται µεταξύ 26ο - 30ο ή σύµφωνα
µε τυπικές τιµές από την ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010.»
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7. Στην ενότητα 2.1.8. «Πίνακας 5 – Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού & Θερµότητας
(ΣΗΘ)», η πέµπτη παράγραφος που αναφέρεται στο «Καύσιµο» αντικαθίσταται ως
εξής.
«Πηγή ενέργειας. Καταγράφεται η πηγή ενέργειας της συγκεκριµένης µονάδας ΣΗΘ:
Φυσικό αέριο, Πετρέλαιο θέρµανσης, Πετρέλαιο κίνησης, Ηλεκτρική ενέργεια,
Υγραέριο, Βιοµάζα, Τυποποιηµένη βιοµάζα, Τηλεθέρµανση (από ∆ΕΗ),
Τηλεθέρµανση (από ΑΠΕ).»
8. Στην ενότητα 2.1.11 «Πίνακας 8 – Γενικά Χαρακτηριστικά Θερµικών Ζωνών», µετά
την όγδοη παράγραφο προστίθενται τέσσερεις παράγραφοι ως ακολούθως:
«Αριθµός υπνοδωµατίων ή Αριθµός κλινών. Καταγράφεται ο αριθµός κυρίων
δωµατίων (υπνοδωµάτια) για κατοικίες ή ο αριθµός των κλινών για κτίρια προσωρινής
διαµονής, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας.
 ∆εν απαιτείται κατά την ηλεκτρονική καταχώρηση, αλλά χρησιµοποιείται για τον
καθορισµό της ετήσιας κατανάλωσης ΖΝΧ. σύµφωνα µε τον Πίνακα 2.5 από την
ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010.
Μέση κατανάλωση ΖΝΧ (m3/έτος). Καταγράφεται η συνολική κατανάλωση ΖΝΧ
ετησίως.
∆ιατάξεις αυτοµάτου ελέγχου ΖΝΧ. Καταγράφεται η ύπαρξη διατάξεων αυτοµάτου
ελέγχου του κεντρικού συστήµατος παραγωγής Ζ.Ν.Χ.»
9. Η ενότητα 2.1.12.1. «Πίνακας 9.1 – Αδιαφανείς Επιφάνειες», χωρίζεται σε τρεις
υπο-ενότητες: α) 2.1.12.1.1 «Πίνακας 9.1α ∆οµικά Στοιχεία Σε Επαφή Με Το
Εξωτερικό Περιβάλλον», β) 2.1.12.1.2 «Πίνακας 9.1β ∆οµικά Στοιχεία Σε Επαφή Με
Το Έδαφος» και γ) 2.1.12.1.3 «Πίνακας 9.1γ ∆οµικά Στοιχεία Σε Επαφή Με Μη
Θερµαινόµενο Χώρο Ή Ηλιακό Χώρο».
10. Στη νέα ενότητα 2.1.12.1.1 «Πίνακας 9.1α ∆οµικά Στοιχεία Σε Επαφή Με Το
Εξωτερικό Περιβάλλον», η τρίτη παράγραφος τροποποιείται ως εξής:
«Τύπος/ Περιγραφή. Καταγράφεται ο τύπος του δοµικού στοιχείου (Τοίχος, Οροφή,
Πυλωτή, Πόρτα, Μεσοτοιχία) και µια σύντοµη περιγραφή.
Ο τύπος «Μεσοτοιχία» αναφέρεται ΜΟΝΟ σε µεσοτοιχίες µε όµορα κτίσµατα που είναι
θερµαινόµενα. Στην περίπτωση που το όµορο κτίσµα είναι µη θερµαινόµενος χώρος
(λόγω χρήσης), τότε η συγκεκριµένη επιφάνεια θεωρείται ότι συνορεύει µε τον
εξωτερικό αέρα προς την πλευρά του όµορου κτηρίου και χαρακτηρίζεται «Τοίχος».»
Στη ίδια ενότητα, η όγδοη και ένατη παράγραφος διαγράφονται.
11. Στη νέα ενότητα 2.1.12.1.2 «Πίνακας 9.1β ∆οµικά Στοιχεία Σε Επαφή Με Το
Έδαφος», η πέµπτη παράγραφος τροποποιείται ως εξής:
«Συντελεστής θερµοπερατότητας, U (W/m2.K). Καταγράφεται ο ονοµαστικός
συντελεστής θερµοπερατότητας του δοµικού στοιχείου. Για τα ……… ΤΟΤΕΕ 207011/2010.»
12. Στη νέα ενότητα 2.1.12.1.3 «Πίνακας 9.1γ ∆οµικά Στοιχεία Σε Επαφή Με Μη
Θερµαινόµενο Χώρο Ή Ηλιακό Χώρο», η πρώτη παράγραφος τροποποιείται ως εξής:
«Συµπληρώνεται όπως ο Πίνακας 9.1α στην ενότητα 2.1.12.1.1, εάν υπάρχει «Μη
θερµαινόµενος χώρος» ή «Ηλιακός χώρος».»
13. Η ενότητα 2.1.12.2. «Πίνακας 9.2 – ∆ιαφανείς Επιφάνειες», χωρίζεται σε δύο υποενότητες α) 2.1.12.2.1 «Πίνακας 9.2α ∆οµικά Στοιχεία Σε Επαφή Με Το Εξωτερικό
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Περιβάλλον», β) 2.1.12.2.2 «Πίνακας 9.2β ∆οµικά Στοιχεία Σε Επαφή Με Μη
Θερµαινόµενο Χώρο Ή Ηλιακό Χώρο».
14. Η νέα ενότητα 2.1.12.2.2 «Πίνακας 9.2β ∆οµικά Στοιχεία Σε Επαφή Με Μη
Θερµαινόµενο Χώρο Ή Ηλιακό Χώρο», τροποποιείται ως εξής.
«Συµπληρώνεται όπως ο Πίνακας 9.2α στην ενότητα 2.1.12.2.1, εάν υπάρχει «Μη
θερµαινόµενος χώρος» ή «Ηλιακός χώρος».»
15. Στην ενότητα 2.1.13.1. «Πίνακας 10.1 Άµεσου Ηλιακού Κέρδους», η πρώτη
παράγραφος τροποποιείται ως εξής:
«Συµπληρώνεται όπως ο Πίνακας 9.2α στην ενότητα 2.1.12.2.1.»
16. Στην ενότητα 2.1.13.2. «Πίνακας 10.2 Έµµεσου Ηλιακού Κέρδους – Τοίχος
Θερµικής Μάζας», η όγδοη και ένατη παράγραφος διαγράφονται.
17. Στην ενότητα 2.1.14.1. «Πίνακας 12.1 – Μονάδες Παραγωγής», η έκτη
παράγραφος, που αναφέρεται στον τύπο της µονάδας θέρµανσης, τροποποιείται ως
εξής:
«Τύπος. Καταγράφεται ο τύπος της µονάδας παραγωγής θερµικής ενέργειας:
Λέβητας, Τοπική αερόψυκτη Αντλία Θερµότητας (Α.Θ.), Κεντρική υδρόψυκτη Α.Θ.,
Κεντρική αερόψυκτη Α.Θ., Γεωθερµική Α.Θ. µε οριζόντιο εναλλάκτη, Γεωθερµική Α.Θ.
µε κατακόρυφο εναλλάκτη, Κεντρική Α.Θ. άλλου τύπου, Τοπικές ηλεκτρικές µονάδες
(ηλεκτρικά σώµατα καλοριφέρ, θερµοποµποί κ.ά.), Τοπικές µονάδες αερίου ή υγρού
καυσίµου. Ανοικτές εστίες καύσης, Τηλεθέρµανση, ΣΗΘ, Μονάδα παραγωγής άλλου
τύπου.»
Στην ίδια ενότητα, η ενδέκατη παράγραφος, που αναφέρεται στην πηγή ενέργειας,
τροποποιείται ως εξής:
«Πηγή ενέργειας. Καταγράφεται η πηγή ενέργειας της συγκεκριµένης µονάδας:
Φυσικό αέριο, Πετρέλαιο θέρµανσης, Πετρέλαιο κίνησης, Ηλεκτρική ενέργεια,
Υγραέριο, Βιοµάζα, Τυποποιηµένη βιοµάζα, Τηλεθέρµανση (από ∆ΕΗ),
Τηλεθέρµανση (από ΑΠΕ), ΣΗΘ.»
Στην ίδια ενότητα, η εικοστή ένατη παράγραφος που αναφέρεται στην πηγή ενέργειας
των µονάδων ψύξης τροποποιείται ως εξής:
«Πηγή ενέργειας. Καταγράφεται η πηγή ενέργειας της συγκεκριµένης µονάδας:
Φυσικό αέριο, Πετρέλαιο θέρµανσης, Πετρέλαιο κίνησης, Ηλεκτρική ενέργεια,
Υγραέριο, Βιοµάζα, Τυποποιηµένη βιοµάζα, Τηλεθέρµανση (από ∆ΕΗ),
Τηλεθέρµανση (από ΑΠΕ), ΣΗΘ.»
Στην ίδια ενότητα, στην τριακοστή πέµπτη παράγραφο προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για τα κτίρια κατοικιών, το άθροισµα όλων των βαθµών κάλυψης, από όλες τις
µονάδες παραγωγής ψυκτικής ενέργειας, για την υπό επιθεώρηση θερµική ζώνη,
µπορεί να κυµαίνεται µεταξύ 0.5 και 1 σε µηνιαία βάση, σύµφωνα µε την ΤΟΤΕΕ
20701-1/2010.
18. Στην ενότητα 2.1.14.3. «Πίνακας 12.3 – Κεντρικές Κλιµατιστικές Μονάδες (ΚΚΜ)»
η δέκατη τέταρτη παράγραφος που αναφέρεται στην παράµετρο «Θερµοκρασία αέρα
προσαγωγής», διαγράφεται.
Στην ίδια ενότητα, η δέκατη έκτη παράγραφος τροποποιείται ως εξής:
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«Σε κτίρια του τριτογενή τοµέα, εάν η ποσότητα του νωπού αέρα από την ΚΚΜ και το
σύστηµα αερισµού, εφόσον υπάρχει, είναι µικρότερη από την απαιτούµενη, θεωρείται
ότι για το κτίριο η παροχή νωπού αέρα είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ΤΟΤΕΕ
20701-1/2010, χωρίς ανάκτηση θερµότητας/ψύξης και µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά
του κτιρίου αναφοράς. Αντίστοιχα, σε περίπτωση που η συνολική ποσότητα νωπού
αέρα, βάσει υψηλών απαιτήσεων οι οποίες αναφέρονται και τεκµηριώνονται κατά τη
µελέτη σχεδιασµού (διαστασιολόγησης) του συστήµατος αερισµού, είναι µεγαλύτερη
από την απαιτούµενη, τότε, για τους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης του
κτιρίου, ο νωπός αέρας λαµβάνεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ΤΟΤΕΕ 207011/2010 (πίνακας 2.3., παρ. 2.4.3.). Κατά τη θεώρηση αυτή, η αποµείωση της παροχής
νωπού αέρα γίνεται οµοιόµορφα (µε το ίδιο ποσοστό) από όλα τα συστήµατα
µηχανικού αερισµού του κτηρίου ή της θερµικής ζώνης.»
19. Στην ενότητα 2.1.14.4. «Πίνακας 12.4 – Συστήµατα Μηχανικού Αερισµού /
Εξαερισµού», η έβδοµη παράγραφος που αναφέρεται στη παράµετρο «Απαγωγή
εσωτερικού αέρα» διαγράφεται.
Στην ίδια ενότητα 2.1.14.4., µετά τη όγδοη παράγραφο προστίθεται δύο νέοι
παράγραφοι ως εξής:
«Ανακυκλοφορία αέρα. Καταγράφεται το ποσοστό ανακυκλοφορίας του
προσαγόµενου αέρα στην θερµική ζώνη, για την χειµερινή και την θερινή περίοδο.
Σε κτίρια του τριτογενή τοµέα, εάν η ποσότητα του νωπού αέρα από το σύστηµα
αερισµού και τις ΚΚΜ, εφόσον υπάρχουν, είναι µικρότερη από την απαιτούµενη,
θεωρείται ότι για το κτίριο η παροχή νωπού αέρα είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της
ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010, χωρίς ανάκτηση θερµότητας/ψύξης και µε τα τεχνικά
χαρακτηριστικά του κτιρίου αναφοράς. Αντίστοιχα, σε περίπτωση που η συνολική
ποσότητα νωπού αέρα, βάσει υψηλών απαιτήσεων οι οποίες αναφέρονται και
τεκµηριώνονται κατά τη µελέτη σχεδιασµού (διαστασιολόγησης) του συστήµατος
αερισµού, είναι µεγαλύτερη από την απαιτούµενη, τότε , για τους υπολογισµούς της
ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, ο νωπός αέρας λαµβάνεται σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις της ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 (πίνακας 2.3., παρ. 2.4.3.). Κατά τη θεώρηση
αυτή, η αποµείωση της παροχής νωπού αέρα γίνεται οµοιόµορφα (µε το ίδιο
ποσοστό) από όλα τα συστήµατα µηχανικού αερισµού του κτηρίου ή της θερµικής
ζώνης.»
20. Στην ενότητα 2.1.14.5. «Πίνακας 12.5 – Βοηθητικές Μονάδες και ∆ιανοµή
Θερµικής & Ψυκτικής Ενέργειας», η δέκατη τρίτη παράγραφος διαγράφεται και η
δέκατη τέταρτη παράγραφος τροποποιείται ως εξής:
«Ισχύς συστήµατος (kW). Καταγράφεται η συνολική θερµική / ψυκτική ισχύς που
µεταφέρει το δίκτυο διανοµής.»
21. Στην ενότητα 2.1.14.6. «Πίνακας 12.6 – Σύστηµα Ύγρανσης», η ένατη
παράγραφος τροποποιείται ως εξής:
«Πηγή ενέργειας. Καταγράφεται το είδος καυσίµου της συγκεκριµένης µονάδας:
Φυσικό αέριο, Πετρέλαιο θέρµανσης, Πετρέλαιο κίνησης, Ηλεκτρική ενέργεια,
Υγραέριο, Βιοµάζα, Τυποποιηµένη βιοµάζα, Τηλεθέρµανση (από ∆ΕΗ),
Τηλεθέρµανση (από ΑΠΕ), ΣΗΘ.»
22. Μετά την έβδοµη παράγραφο της ενότητας 2.1.15. «Πίνακας 13 – Συστήµατα
Παραγωγής & ∆ιανοµής ΖΝΧ», προστίθεται νέα παράγραφος, που αναφέρεται στην
παράµετρο «∆ιατάξεις αυτοµάτου ελέγχου», ως εξής:
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«∆ιατάξεις αυτοµάτου ελέγχου. Καταγράφεται η ύπαρξη διατάξεων αυτοµάτου
ελέγχου του κεντρικού συστήµατος παραγωγής Ζ.Ν.Χ, επιλέγοντας το αντίστοιχο
σύµβολο ελέγχου.»
Στην ίδια ενότητα, η ένατη παράγραφος που αναφέρεται στην παράµετρο «Πηγή
ενέργειας» τροποποιείται ως εξής:
«Πηγή ενέργειας. Καταγράφεται η πηγή ενέργειας που καταναλώνεται: Φυσικό αέριο,
Πετρέλαιο θέρµανσης, Πετρέλαιο κίνησης, Ηλεκτρική ενέργεια, Υγραέριο, Βιοµάζα,
Τυποποιηµένη βιοµάζα, Τηλεθέρµανση (από ∆ΕΗ), Τηλεθέρµανση (από ΑΠΕ), ΣΗΘ.»
Στο τέλος της ίδιας ενότητας, προστίθενται τέσσερεις νέοι παράγραφοι που
αναφέρονται στα βοηθητικά συστήµατα του ΖΝΧ, ως εξής.
«Τύπος βοηθητικών µονάδων. Καταγράφεται ο τύπος των βοηθητικών µονάδων
διανοµής ή ανακυκλοφορίας: Αντλία, Κυκλοφορητής, Ηλεκτροβάνα, Άλλου τύπου.
Αριθµός. Καταγράφεται ο αριθµός των µονάδων του συγκεκριµένου τύπου.
Ισχύς (kW). Καταγράφεται η ονοµαστική ισχύς των µονάδων του συγκεκριµένου
τύπου.
Αν το ίδιο σύστηµα (π.χ. κυκλοφορητής), καλύπτει περισσότερες από µία ζώνες, τότε
γίνεται επιµερισµός της ισχύος του συστήµατος, ανάλογα το επιµέρους ποσοστό του
φορτίου που παρέχει σε κάθε ζώνη.»
23. Στην ενότητα 2.1.16.» Πίνακας 14 – Συστήµατα Φωτισµού», η δέκατη ένατη
παράγραφος τροποποιείται ως εξής:
«Τουλάχιστον το 50% της εγκατεστηµένης ισχύος φωτισµού στην περιοχή ΦΦ θα
πρέπει να ελέγχονται από τον συγκεκριµένο τοπικό αυτοµατισµό µε αισθητήρες ΦΦ,
για να είναι δυνατή η επιλογή σύµφωνα µε την ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010.».
Στην ίδια ενότητα, µετά την εικοστή παράγραφο προστίθεται νέα παράγραφος ως
εξής:
«Αριθµός αισθητήρων ανίχνευσης κίνησης. Καταγράφεται ο αριθµός και η επιφάνεια
των χώρων που καλύπτουν.»
24. Στην ενότητα 2.1.17.1. «Πίνακας 15.1 – Ηλιακοί Συλλέκτες», η ενδέκατη
παράγραφος τροποποιείται ως εξής:
«Κλίση (°). Καταγράφεται η κλίση της επιφάνειας των ηλιακών συλλεκτών, σύµφωνα
µε την ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010.».
25. Στην ενότητα 2.1.18. «Πίνακας 16 – Μη Θερµαινόµενοι Χώροι ή/και Ηλιακοί
Χώροι», η πέµπτη παράγραφος διαγράφεται.
26. Στην ενότητα 2.1.18.1. «Πίνακας 16.1 – Γενικά Χαρακτηριστικά Μη Θερµαινόµενου
Χώρου», η τελευταία παράγραφος, που αναφέρεται στην παράµετρο «Φυσικός
αερισµός», τροποποιείται ως εξής:
«Φυσικός αερισµός (m3/h). Καταγράφεται ο συνολικός αερισµός του χώρου, µέσω
διείσδυσης των κουφωµάτων, σύµφωνα µε την ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010.»
27. Η ενότητα 2.1.18.1.1 «Πίνακας 16.1.1 – Αδιαφανείς Επιφάνειες» τροποποιείται ως
εξής:
«Πίνακας 16.1.1α ∆οµικά στοιχεία σε επαφή µε το εξωτερικό περιβάλλον:
Συµπληρώνεται όπως ο Πίνακας 9.1α στην ενότητα 2.1.12.1.1.
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Πίνακας 16.1.1β ∆οµικά στοιχεία σε επαφή µε το έδαφος: Συµπληρώνεται όπως ο
Πίνακας 9.1β στην ενότητα 2.1.12.1.2.»
28. Η ενότητα 2.1.18.1.2 «Πίνακας 16.1.2 – ∆ιαφανείς Επιφάνειες», τροποποιείται ως
εξής:
«Πίνακας 16.1.2α ∆οµικά στοιχεία σε επαφή µε το εξωτερικό περιβάλλον:
Συµπληρώνεται όπως ο Πίνακας 9.2α στην ενότητα 2.1.12.2.1.»
29. Η ενότητα 2.1.18.2 «Πίνακας 16.2 – Γενικά Χαρακτηριστικά Ηλιακού Χώρου»
τροποποιείται ως εξής:
«Συµπληρώνεται όπως ο Πίνακας 16.1 στην ενότητα 2.1.18.1., καθώς επίσης και οι
αντίστοιχοι πίνακες για τις Αδιαφανείς και ∆ιαφανείς επιφάνειες.»
30. Η πρώτη παράγραφος της ενότητας 3.1.2. «Πίνακας 2 - Κατανάλωση Καυσίµων»
τροποποιείται ως εξής:
«Η κατανάλωση καυσίµου ….. είδος καυσίµου. Βάσει του άρθρου 6 (παράγραφος 2,
εδάφιο στ) της ΚΥΑ 189533/2011 (ΦΕΚ 2654/Β/9-11-2011), οι υπεύθυνοι των
εγκαταστάσεων θέρµανσης θα πρέπει να διατηρούν αρχείο µε τα τιµολόγια και
αποδείξεις προµήθειας καυσίµων για πέντε τουλάχιστον έτη. Οι καταναλώσεις πρέπει
να είναι µέσες ετήσιες τιµές (lt/έτος ή Nm3/έτος ή kWh/έτος) και να τεκµηριώνονται από
τα τιµολόγια/παραστατικά αγοράς/χρέωσης των επιµέρους καυσίµων για την περίοδο
των 3 τελευταίων ετών. Σε όλες ……. ενέργειας (π.χ. 15/12/05 µέχρι 15/6/08).»
31. Το δεύτερο, τρίτο και πέµπτο σηµείο της πρώτης παραγράφου της ενότητας 3.1.3.
«Πίνακας 3 - ∆ιάγνωση Υφιστάµενης Κατάστασης», τροποποιείται ως εξής:
« • Αρχείο φύλλων συντήρησης και ρύθµισης λειτουργίας του συστήµατος σύµφωνα
µε την ΚΥΑ 189533/2011 (παράγραφος 3 του άρθρου 5 και εδάφιο γ, παράγραφος
2 του άρθρου 6), που έχουν εκδοθεί από αδειούχο εγκαταστάτη και συντηρητή
καυστήρων.
• Θεωρηµένο βιβλίο καταγραφής µετρήσεων σύµφωνα µε την ΚΥΑ 189533/2011.
• Τιµολόγια ή αποδείξεις τροφοδοσίας καυσίµου, σύµφωνα µε την ΚΥΑ
189533/2011.»
Η τρίτη παράγραφος της ίδιας ενότητας τροποποιείται ως εξής
«Κατά την ……. κτιριακών χώρων”. Ειδικότερα, όπως ορίζεται και στην παράγραφο 3
του άρθρου 4 της ΚΥΑ 189533/2011, ελέγχονται τα εξής:»
Το δεύτερο εδάφιο της τέταρτης παραγράφου της ίδιας ενότητας, τροποποιείται ως
εξής
«Κατά την οπτική επιθεώρηση, ανάλογα µε την περίοδο που θα γίνει η επιθεώρηση,
ελέγχονται:
• διαρροές καυσίµου: α) για την περίπτωση χρήσης πετρελαίου) κατά την όδευσή του
από τη δεξαµενή στον καυστήρα, διαρροές από τη δεξαµενή αποθήκευσης ή από την
όδευση τροφοδοσίας καυσίµου προς τη δεξαµενή αποθήκευσης, β) για την
περίπτωση χρήσης φυσικού αερίου, από το δίκτυο τροφοδοσίας προς το λέβητα ή τις
βαλβίδες ασφαλείας του δικτύου.»
32. Το πέµπτο και έκτο σηµείο της δεύτερης παραγράφου της ενότητας 3.1.4.
«Πίνακας 4 - Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λέβητα / Καυστήρα», τροποποιείται ως εξής:
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« • Ενεργειακή απόδοση ….. (3,5 – 340.000 kcal/h). Οι λέβητες υποβάλλονται σε
συγκεκριµένες δοκιµές και η ωφέλιµη απόδοσή τους, ανάλογα µε τον τύπο του
συστήµατος, πρέπει να είναι µεγαλύτερη ή ίση από τα ελάχιστα απαιτούµενα όρια του
πίνακα που δίνεται στο άρθρο 5 του Π∆ 335/93. Με τον τρόπο …… στο εµπόριο.
• Σήµανση CE, εάν υπάρχει, σύµφωνα µε το Π.∆. 335/93 και το Π.∆. 32/2010 (ΦΕΚ
70/14-5-10), επιλέγοντας το αντίστοιχο σύµβολο ελέγχου. Οι λέβητες υποβάλλονται
σε συγκεκριµένες δοκιµές που πιστοποιούνται µε το σήµα CE. Λέβητας
συµπύκνωσης, ……. συµπυκνώµατα (Πίνακας 3). Σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του
άρθρου 4 της ΚΥΑ 189533/2011, κάθε αντικατάσταση παλιών µονάδων λεβήτων και
καυστήρων ή η εγκατάσταση νέων µονάδων θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρει
σήµανση CE και συνυπεύθυνοι για την εφαρµογή αυτή είναι ο υπεύθυνος των
εγκαταστάσεων και ο συντηρητής.»
Το ένατο εδάφιο της τρίτης παραγράφου της ίδιας ενότητας, τροποποιείται ως εξής:
«Συµβατότητα λέβητα µε καυστήρα. Καταγράφεται η συµβατότητα λειτουργίας του
λέβητα και του καυστήρα (ισχύς, είδος καυσίµου κ.ά.). Σύµφωνα µε την παράγραφο 8
του άρθρου 4 της ΚΥΑ 189533/2011, σε κάθε αντικατάσταση παλιών µονάδων
λεβήτων ή καυστήρων θα πρέπει να ελέγχεται η καταλληλότητα (ταίριασµα) των
µονάδων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των µονάδων αυτών. Ο εγκαταστάτης ή
συντηρητής θα χορηγούν στην υπεύθυνο της εγκατάστασης βεβαίωση στην οποία
τεκµηριώνεται και αιτιολογείται η συµβατότητα των µονάδων λέβητα και καυστήρα.»
33. Η ενότητα 3.1.6 «Πίνακας 6 - Μετρούµενα Μεγέθη Από Ανάλυση Καυσαερίων»
τροποποιείται ως εξής:
«Συµπληρώνονται τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί στο φύλλο συντήρησης και
ρύθµισης του συστήµατος σύµφωνα µε την ΚΥΑ 189533/2011 (ΦΕΚ 2654/9-11-2011)
για πλήρη ή µερική φόρτιση του λέβητα. Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 5
της ΚΥΑ 189533/2011, η διαδικασία συντήρησης και ρύθµισης λειτουργίας των
εγκαταστάσεων, µέρος της οποίας είναι και η ανάλυσης καυσαερίων, είναι
υποχρεωτική για όλα τα κτίρια που διαθέτουν συστήµατα λέβητα/καυστήρα
(ανεξαρτήτου θερµικής ισχύος), µία φορά τον χρόνο όταν χρησιµοποιούνται για τη
θέρµανση χώρων και µία φορά ανά εξάµηνο όταν χρησιµοποιούνται για την
παραγωγή ΖΝΧ και ατµού, ανεξάρτητα από την παράλληλη χρήση τους για θέρµανση
χώρων. Επιπλέον, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 5 της ΚΥΑ
189533/2011, για όλες τις εγκαταστάσεις θέρµανση χώρων (για την περίοδο 15
Οκτωβρίου έως 15 Απριλίου) και παραγωγής ΖΝΧ και ατµού µε συνολική θερµική ισχύ
ίση ή µεγαλύτερη των 400 KW, επιβάλλεται ο έλεγχος και η διενέργεια µέτρησης
καυσαερίων τουλάχιστον µια φορά τον µήνα. Οι µετρήσεις αυτές καταχωρούνται σε
σχετικό βιβλίο µετρήσεως καυσαερίων θεωρηµένο από την αρµόδια δ/νση του ΥΠΕΚΑ
ή τις κατά τόπους αρµόδιες υπηρεσίες της περιφερειακής ανάπτυξης. Τα όρια των
επιτρεπόµενων τιµών στα µετρούµενα µεγέθη κατά τη ρύθµιση λειτουργίας και
καυσανάλυση παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Επιτρεπόµενα όρια για εγκαταστάσεις θέρµανσης
Παράµετρος
Οριακή
Οριακή τιµή
τιµή
αέρια καύσιµα
πετρέλαιο
Μέγιστη επιτρεπόµενη τιµή απωλειών θερµότητας
15
15
λόγω θερµών καυσαερίων σε (%)
Μέγιστη επιτρεπόµενη τιµή περιεκτικότητας κατ’
90
90
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όγκο των καυσαερίων σε µονοξείδιο του άνθρακα
(CO) ανηγµένη σε οξυγόνο αναφοράς 3%, σε ppm.
Μέγιστη επιτρεπόµενη τιµή περιεκτικότητας κατ’
όγκο των καυσαερίων σε οξείδια του αζώτου (ΝΟx)
ανηγµένη σε οξυγόνο αναφοράς 3%, σε ppm.
Μέγιστη επιτρεπόµενη τιµή του δείκτη αιθάλης της
κλίµακας Bacharach
Μέγιστη επιτρεπόµενη τιµή περιεκτικότητας κατ’
όγκο των καυσαερίων σε οξυγόνο (O2), σε % κ.ο.
(Ισχύει µόνο για πιεστικούς καυστήρες.

150

1

7

150 για
υγραέριο
125 για φυσικό
αέριο
1 για υγραέριο
0 για φυσικό
αέριο
7

Στην περίπτωση πολυβάθµιων καυστήρων και καυστήρων προοδευτικής λειτουργίας
απαιτείται η προσκόµιση φύλλων ελέγχων καυσαερίων, από τον αδειούχο
εγκαταστάτη και συντηρητή καυστήρων, για όλες τις βαθµίδες λειτουργίας καθώς και
‘τρεις’ ενδιάµεσες σε περιπτώσεις καυστήρων προοδευτικής λειτουργίας.
Από την πίεση αντλίας καυστήρα και την παροχή του µπέκ του καυστήρα
προσδιορίζεται βάση του τυποποιηµένου εντύπου η παροχή καυσίµου στον
καυστήρα. Από την παροχή καυσίµου, τον βαθµό απόδοσης καύσης, τον εσωτερικό
βαθµό απόδοσης (ΚΥΑ 189533/2011) και τη θερµογόνο δύναµη του καυσίµου
(ενδεικτικές τιµές παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί), προσδιορίζεται και η
πραγµατική ισχύς λειτουργίας του λέβητα, η οποία καταγράφεται στον Πίνακα 6 του
Εντύπου Επιθεώρησης Λέβητα (Παράρτηµα Β). Από την πραγµατική ισχύ του λέβητα
που προκύπτει, ο ενεργειακός επιθεωρητής µπορεί να εκτιµήσει και τη συνολική
κατάσταση λειτουργίας του λέβητα και να προτείνει τις απαραίτητες επεµβάσεις
αναβάθµισης.
Θερµογόνος δύναµη και πυκνότητα συµβατικών καυσίµων
Καύσιµο
Πετρέλαιο
Μαζούτ
Φυσικό αέριο
Προπάνιο
ντήζελ
Θερµογόνος
10.000
9.600
12.400
11.800
δύναµη (kcal/kg)
Πυκνότητα
850
944
0,7175
570
(kg/m3)

34. Στην ενότητα 3.1.8 «Πίνακας 8 - Έλεγχος Σωστής Λειτουργίας» το δεύτερο και
τρίτο εδάφιο τροποποιούνται ως εξής:
«•Η λειτουργία εντός προβλεπόµενων ορίων του λέβητα. Σύµφωνα µε την ΚΥΑ
189533/2011 και τα επιτρεπόµενα όρια των µετρούµενων µεγεθών κατά την
καυσανάλυση, η λειτουργία στο φύλλο συντήρησης κρίνεται εντός ή εκτός ορίων.
Σύµφωνα …… αντίστοιχο σύµβολο ελέγχου.
• Η απόκλιση από …… απόδοσης του λέβητα. Σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του
άρθρου 4 της ΚΥΑ 189533/2011, οι λέβητες των κεντρικών εγκαταστάσεων
θέρµανσης θα πρέπει να λειτουργούν στην ωφέλιµη ονοµαστική ισχύ τους ή στο
πεδίο της µέγιστης και ελάχιστης ωφέλιµης ονοµαστικής ισχύος όπως καθορίζεται
από τον κατασκευαστή.
35. Στην ενότητα 3.1.9. «Πίνακας 9 - Τελική ∆ιάγνωση», η λεζάντα του δεύτερου
πίνακα τροποποιείται ως εξής:
56

ΑΔΑ: Β49Κ0-ΠΜ6

Χαρακτηρισµός λειτουργίας εγκατάστασης: Αφορά την απόδοση καύσης του
συστήµατος και τα µετρούµενα µεγέθη εκλυόµενων ρύπων κατά την καύση (ΚΥΑ
189533/2011) και την ικανότητα απόδοσης της ονοµαστικής ισχύος του λέβητα.
36. Η πρώτη παράγραφος της ενότητας 5.1.3 «Πίνακας 3 – Υφιστάµενη Κατάσταση
Εγκατάστασης» τροποποιείται ως εξής:
«Καταγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά για την υφιστάµενη κατάσταση της
εγκατάστασης κλιµατισµού για κάθε σύστηµα, για παράδειγµα, ανά χρήση ή/και
θερµική ζώνη, που υπάρχει στο κτίριο. Τα στοιχεία σχεδιασµού λαµβάνονται από τη
µελέτη κλιµατισµού και τα µηχανολογικά σχέδια, εάν υπάρχουν.»
Η έκτη παράγραφος της ίδιας ενότητας τροποποιείται ως εξής:
«Τα φορτία αερισµού προέρχονται από τον εξωτερικό (νωπό) αέρα που απαιτείται για
τον αερισµό των εσωτερικών χώρων και την είσοδο του ζεστού εξωτερικού αέρα µέσα
από τις χαραµάδες των ανοιγµάτων (πχ παράθυρα, πόρτες). Ο ζεστός αέρας αυξάνει
το αισθητό ψυκτικό φορτίο, ενώ αν έχει υψηλή υγρασία αυξάνεται και το λανθάνον
ψυκτικό φορτίο. Αντίστοιχα, ο κρύος εξωτερικός αέρας αυξάνει τα θερµικά φορτία.
37. Στο παράρτηµα Α.1 «Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου» η ένατη σειρά
του πίνακα 1.α τροποποιείται ως εξής:
1.α Γενικά Στοιχεία Κτιρίου
Στοιχεία επικοινωνίας
Ιδιοκτήτης 
∆ιαχειριστής 
Ενοικιαστής 
υπευθύνου:
Τεχνικός υπεύθυνος 
Άλλο 
Στο ίδιο παράρτηµα Α.1 η τρίτη σειρά του πίνακα 5 τροποποιείται ως εξής:
5. Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού & Θερµότητας (ΣΗΘ)
Πηγή ενέργειας
Στο ίδιο παράρτηµα Α.1 τροποποιείται η δέκατη και ενδέκατη σειρά του πίνακα 8, και
προστίθενται στο τέλος τέσσερεις νέες σειρές ως εξής:
8. Γενικά Χαρακτηριστικά Θερµικών Ζωνών
Τύπος Αυτοµατισµών συστήµατος Θ/Ψ/Α
Κατηγορία
διατάξεων
ελέγχου
&
αυτοµατισµών συστήµατος Θ/Ψ/Α
Αριθµός υπνοδωµατίων
Αριθµός κλινών
Μέση κατανάλωση ΖΝΧ (m3/έτος)
∆ιατάξεις αυτοµάτου ελέγχου συστήµατος
ΖΝΧ
Στο ίδιο παράρτηµα Α.1 η έβδοµη σειρά του πίνακα 9.1α διαγράφεται.
Στο ίδιο παράρτηµα Α.1 η έβδοµη σειρά του πίνακα 10.2 διαγράφεται.
Στο ίδιο παράρτηµα Α.1 η έβδοµη σειρά του πίνακα 12.3 διαγράφεται
Στο ίδιο παράρτηµα Α.1 η τέταρτη σειρά του πίνακα 12.4 διαγράφεται.
Στο ίδιο παράρτηµα Α.1 η δέκατη σειρά του πίνακα 12.5 διαγράφεται.
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Στο ίδιο παράρτηµα Α.1 ο πίνακας 13. τροποποιείται ως εξής:
13. Συστήµατα Παραγωγής και ∆ιανοµής ΖΝΧ
α/α Θερµικής ζώνης: __________
Παραγωγή
α/α Συστήµατος
Τύπος
Κατάσταση µονάδας
Πηγή ενέργειας
Ονοµαστική Ισχύς (kW)
Βαθµός απόδοσης
Βαθµός κάλυψης φορτίων
∆ιατάξεις αυτοµάτου ελέγχου
Κόστος (€)
∆ίκτυο ∆ιανοµής
Χώρος διέλευσης δικτύου
Θερµοµόνωση δικτύου
Ανακυκλοφορία ΖΝΧ
Περιγραφή δικτύου
Βαθµός απόδοσης
Κόστος (€)
Περιγραφή αποθήκευσης
Θέση
Βαθµός απόδοσης
Κόστος (€)
Βοηθητικές Μονάδες
Τύπος
Αριθµός
Ισχύς (kW)
38. Στο παράρτηµα Β «Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Λέβητα» ο πίνακας 6.
τροποποιείται ως εξής:
6. Μετρούµενα Μεγέθη από Ανάλυση Καυσαερίων
(για κάθε µονάδα)
Συνθήκες Μέτρησης
Πλήρες φορτίο
Θερµική φόρτιση
λέβητα …….. %
O2 (%) (κ.ο.)
CO2 (%) (κ.ο.)
CO (ppm) ανοιγµένη σε (Ο2) αναφοράς
3%
NOx (ppm) ανοιγµένη σε (Ο2) αναφοράς
3%
Θερµοκρασία καυσαερίων (oC)
Θερµοκρασία αέρα καύσης (oC)
Βαθµός απόδοσης καύσης %
Εσωτερικός βαθµός απόδοσης %
∆είκτης αιθάλης (RZ)
Ελκυσµός καµινάδας (mbar)
Περίσσεια αέρα (%)
58

ΑΔΑ: Β49Κ0-ΠΜ6

Παροχή καυσίµου (kg/h) ή (Nm3/h)
Πίεση αντλίας πετρελαίου (bar)
Πίεση λειτουργίας αερίου (mbar)
Πίεση µπέκ αερίου (mbar)
Θερµοκρασία νερού λέβητα (oC)
Πραγµατική ισχύς λειτουργίας λέβητα
(kW)

39. Στο παράρτηµα Γ «Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης
Θέρµανσης» ο πίνακας 10. τροποποιείται ως εξής:
10. Μετρούµενα Μεγέθη από Ανάλυση Καυσαερίων
(για κάθε µονάδα)
Συνθήκες Μέτρησης
Πλήρες φορτίο
Θερµική φόρτιση
λέβητα …….. %
O2 (%) (κ.ο.)
CO2 (%) (κ.ο.)
CO (ppm) ανοιγµένη σε (Ο2) αναφοράς
3%
NOx (ppm) ανοιγµένη σε (Ο2) αναφοράς
3%
Θερµοκρασία καυσαερίων (oC)
Θερµοκρασία αέρα καύσης (oC)
Βαθµός απόδοσης καύσης %
Εσωτερικός βαθµός απόδοσης %
∆είκτης αιθάλης (RZ)
Ελκυσµός καµινάδας (mbar)
Περίσσεια αέρα (%)
Παροχή καυσίµου (kg/h) ή (Nm3/h)
Πίεση αντλίας πετρελαίου (bar)
Πίεση λειτουργίας αερίου (mbar)
Πίεση µπέκ αερίου (mbar)
Θερµοκρασία νερού λέβητα (oC)
Πραγµατική ισχύς λειτουργίας λέβητα
(kW)

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.
Αθήνα, 18 Απριλίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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Κοινοποίηση
- Εθνικό Τυπογραφείο
για δηµοσίευση της παρούσας στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως

Εσωτερική ∆ιανοµή:
- Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
- Γραφείο Ειδικής Γραµµατέως Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
- Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ)
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