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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το κείµενο που ακολουθεί περιέχει διευκρινίσεις για τις προσθήκες και τροποποιήσεις επί της
τεχνικής οδηγίας του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας 20701-1/2010 «ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ
ΚΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ», οι οποίες

εγκρίθηκαν µε την υπ’ αριθµόν οικ. 2618/23.10.2014 (ΦΕΚ Β΄2945) υπουργική απόφαση του
Υ.Π.Ε.Κ.Α. για την «Έγκριση και εφαρµογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση
Κτιρίων».
Οι προσθήκες και τροποποιήσεις της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. -1 ενσωµατώθηκαν δεδοµένης:
α) της έκδοσης ν. 4122/2013 (ΦΕΚ42Α/19-2-13), για την ενσωµάτωση της οδηγίας 31/2010.
β) της έγκρισης των Τεχνικών Οδηγιών του ΤΕΕ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε το
791/3.10.2014 µήνυµα της, κατόπιν της κοινοποίησης 2013/213/GR του σχεδίου υπουργικής
απόφασης µε τίτλο «Έγκριση και εφαρµογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση
Κτιρίων» στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε εφαρµογή των διατάξεων του Π.∆. 39/2001. Για την έγκριση
των Τεχνικών Οδηγιών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µετά την ως άνω εισήγηση, είχε διατυπώσει
παρατηρήσεις µε το υπ’ αριθµ. C(2013) 4758 final/19−7−2013 έγγραφο της, και οι οποίες έγιναν
δεκτές και ενσωµατώθηκαν στις τελικές εκδόσεις των Τεχνικών Οδηγιών.
Οι προσθήκες και τροποποιήσεις και οι αλλαγές δίνονται ανά θεµατική ενότητα της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε
20701-1/2010 και ενσωµατώθηκαν στην τρίτη αναθεώρηση - επανέκδοση της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 207011/2010 και οι οποίες ισχύουν από την ηµέρα έκδοσης της υπ’ αριθµόν οικ. 2618/23.10.2014 (ΦΕΚ
Β΄2945) υπουργική απόφαση.
Οι προσθήκες στο κείµενο της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 20701-1/2010 επισηµαίνονται µε έντονο και
υπογραµµισµένο κείµενο, ενώ οι διαγραφές µε διακριτής διαγραφής κείµενο.
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Στην Ενότητα 1.1. «Ελάχιστες Απαιτήσεις – Κτήριο Αναφοράς», αλλάζει η πρώτη
παράγραφος ως εξής:
Σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κ.Εν.Α.Κ., κάθε νέο κτήριο, καθώς και κάθε υφιστάµενο κτήριο που
ανακαινίζεται ριζικά πρέπει να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κατά τα
οριζόµενα στα άρθρα 4 και 5 του ν. 3661/2008 6 και 7 του ν. 4122/2013. Οι ελάχιστες απαιτήσεις
ενεργειακής απόδοσης ικανοποιούνται όταν το κτήριο πληροί όλες τις ελάχιστες προδιαγραφές που
περιγράφονται στο άρθρο 8 του Κ.Εν.Α.Κ. και

Στην Ενότητα 1.2. «Μεθοδολογία Υπολογισµού Ενεργειακής Απόδοσης και Πιστοποίησης
Κτηρίου», αλλάζει η δεύτερη παράγραφος από το τέλος ως εξής:
Για τον υπολογισµό της συνολικής κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας εφαρµόζεται η ίδια
µεθοδολογία τόσο στο υπό µελέτη κτήριο, όσο και στο αντίστοιχο κτήριο αναφοράς. Η µέθοδος
υπολογισµού της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων θα επανεξετάζεται κατά τακτά χρονικά
διαστήµατα, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 3 του ν. 3661/08. Η πρώτη επανεξέταση
επιβάλλεται να πραγµατοποιηθεί δύο (2) έτη από την έναρξη ισχύος του Κ.Εν.Α.Κ. Η αναγωγή της
υπολογιζόµενης τελικής κατανάλωσης καυσίµου σε πρωτογενή γίνεται µε τη χρήση των συντελεστών
µετατροπής του πίνακα 1.2.

Στην Ενότητα 1.5. «Κατηγορίες Κτηρίων», τροποποιούνται όλες οι παράγραφοι και ο
πίνακας 1.5, ενώ προστίθεται στο τέλος µία επιπλέον παράγραφος ως εξής:
Από το πεδίο εφαρµογής του Κ.Εν.Α.Κ. σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν. 3661/08 (ΦΕΚ89Α/19-508) και όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 28, παράγραφο 4 του νόµου 3889 (Φ.Ε.Κ. 182Α/1410-10) 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 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, παραγωγής τροφίµων, κ.α.).

•

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

•

Αυτοτελή κτήρια, µε συνολική επιφάνεια κάτω των πενήντα (50) m .
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Από το πεδίο εφαρµογής του Κ.Εν.Α.Κ., σύµφωνα µε την παρ.7 του άρθρου 4 του νόµου
4122/13 (ΦΕΚ42Α/19-2-13) εξαιρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες κτηρίων:
•

µνηµεία,

•

κτήρια προστατευόµενα ως µέρος συγκεκριµένου περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης
αρχιτεκτονικής ή ιστορικής τους αξίας, όπως διατηρητέα και εντός παραδοσιακών
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οικισµών κτίρια, στο βαθµό που η συµµόρφωση προς ορισµένες ελάχιστες απαιτήσεις
ενεργειακής απόδοσης θα αλλοίωνε κατά τρόπο µη αποδεκτό το χαρακτήρα ή την
εµφάνισή τους,
•

κτήρια χρησιµοποιούµενα ως χώροι λατρείας,

•

βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, βιοτεχνίες, εργαστήρια,

•

προσωρινής χρήσης κτήρια που µε βάση το σχεδιασµό τους η διάρκεια χρήσης τους
δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, αποθήκες, χώροι στάθµευσης οχηµάτων, πρατήρια
υγρών καυσίµων, κτήρια αγροτικών χρήσεων − πλην κατοικιών − µε χαµηλές
ενεργειακές απαιτήσεις και αγροτικά κτίρια − πλην κατοικιών − που χρησιµοποιούνται
από τοµέα καλυπτόµενο από εθνική συµφωνία που αφορά την ενεργειακή απόδοση
κτιρίων,

µεµονωµένα κτήρια, µε συνολική ωφέλιµη επιφάνεια µικρότερη από πενήντα τετραγωνικά
µέτρα (50 τ.µ.), για τα οποία ισχύουν µόνο οι ελάχιστες απαιτήσεις που αφορούν σε δοµικά
στοιχεία του κτιριακού κελύφους.

Στην ενότητα 2.5. «ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ», τροποποιείται η δεύτερη
παράγραφος.
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 ετήσια κατανάλωση, ως εξής:
•

ανά υπνοδωµάτιο για τις κατοικίες (όπου υπό τον όρο υπνοδωµάτιο πρέπει να λογίζονται όλοι
οι χώροι που έχουν σχεδιαστεί για σχεδιάστηκαν και µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως
υπνοδωµάτια, χωρίς λειτουργικά προβλήµατα, ανεξαρτήτως της υφιστάµενης χρήση τους),

Στην ενότητα 3.2.2. «Συντελεστής θερµοπερατότητας αδιαφανών δοµικών στοιχείων»,
τροποποιείται η τρίτη παράγραφος ως εξής:
Στην τελευταία κατηγορία υπάγονται και όσα κτήρια ανεγέρθηκαν πριν από την ισχύ του Κ.Εν.Α.Κ.
αλλά υπέστησαν ή πρόκειται να υποστούν, µετά την έναρξη ισχύος του νέου κανονισµού ριζική
ανακαίνιση. Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο άρθρο 2, παρ.12 του ν. 3661/2008 4122/2013, κάθε
επέµβαση στο κτήριο ή κτηριακή µονάδα νοείται ως «ριζική ανακαίνιση» όταν:
α) το συνολικό κόστος επεµβάσεων στο κτηριακό κέλυφος και τις ηλεκτροµηχανολογικές
εγκαταστάσεις υπερβαίνει το 25% της συνολικής αξίας του κτηρίου ή
β) όταν η ανακαίνιση εφαρµόζεται σε ποσοστό άνω του 25% της συνολικής επιφάνειας του
κτηριακού κελύφους.
α) η συνολική δαπάνη της ανακαίνισης που αφορά το κέλυφος του κτιρίου ή της κτιριακής
µονάδας ή τα τεχνικά συστήµατά τους υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της
τρέχουσας αξίας του κτιρίου ή της κτιριακής µονάδας, βάσει του ελαχίστου κόστους
οικοδόµησης, εξαιρουµένης της αξίας του οικοπέδου επί του οποίου έχει κατασκευαστεί
το κτίριο, ή
β) υφίσταται ανακαίνιση άνω του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της επιφανείας του
κελύφους του κτιρίου ή της κτιριακής µονάδας.
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Η ενότητα 3.2.2.3. «Αδιαφανή δοµικά στοιχεία σε επαφή µε µη θερµαινόµενους ή ηλιακούς
χώρους», η τελευταία παράγραφος τροποποιείται ως εξής:
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’ αυτή την περίπτωση, όλα τα αδιαφανή δοµικά στοιχεία του τµήµατος κτηρίου
που εφάπτονται µε τον µη θερµαινόµενο χώρο (τοιχοποιίες, δάπεδα κ.ά.), περιγράφονται ως
εφαπτόµενα µε τον εξωτερικό αέρα αλλά µε συντελεστή θερµοπερατότητας (U) µειωµένο κατά το
ήµισυ του υπολογιζόµενου (δηλαδή πολλαπλασιαζόµενο επί µειωτικό συντελεστή b=0,5) και µε πλήρη
σκίαση (0) χειµώνα και καλοκαίρι. Ο υπολογισµός του συντελεστή θερµοπερατότητας U γίνεται
βάσει της πραγµατικής θέσης του δοµικού στοιχείου, δηλαδή σε επαφή µε µη θερµαινόµενο
χώρο.

Στην

ενότητα

3.2.2.6.

«Συντελεστής

θερµοπερατότητας»,

τροποποιείται

η

δεύτερη

παράγραφος από το τέλος ως εξής:
ης

Η γραµµική θερµοπερατότητα των δοµικών στοιχείων στο κτήριο αναφοράς της 1
ης

µηδενική, της 2

και είναι

κατηγορίας κτηρίων λαµβάνεται υπόψη µε προσαύξηση του συντελεστή
2

θερµοπερατότητας του κάθε δοµικού στοιχείου κατά ∆U = 0,10 [W/(m .K)], ενώ για τα κτήρια της 3

ης

κατηγορίας σύµφωνα µε τον τρόπο που περιγράφεται στην τεχνική οδηγία «Θερµοφυσικές ιδιότητες
δοµικών υλικών και έλεγχος της θερµοµονωτικής επάρκειας των κτηρίων».

Στην ενότητα 3.2.3.4. «Τυπικές τιµές συντελεστή θερµοπερατότητας κουφωµάτων»,
προστίθεται στο τέλος του πίνακα 3.12 τιµές του συντελεστή θερµοπερατότητας για εξωτερικές
πόρτες σε επαφή µε µη θερµαινόµενο χώρο ως εξής:
Πίνακας 3.12.

2

Τυπικές τιµές συντελεστή θερµοπερατότητας κουφωµάτων Uv_F [W/(m .K)].
2

Εξωτερικές Πόρτες χωρίς υαλοπίνακες [W/(m .K)]
Υλικό

Σε επαφή µε εξωτερικό αέρα

Σε επαφή µε µη θερµαινόµενο χώρο

Μέταλλο

6,0

4,0

Συνθετικό

3,5

2,7

Ξύλο

3,5

2,7

Στην ενότητα 3.2.3.5. «∆ιαφανή δοµικά στοιχεία (κουφώµατα) σε

επαφή µε µη

θερµαινόµενους ή ηλιακούς χώρους», η τελευταία παράγραφος τροποποιείται ως εξής:
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 και µε πλήρη σκίαση (0) χειµώνα-καλοκαίρι. Ο υπολογισµός του
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συντελεστή θερµοπερατότητας U γίνεται βάσει της πραγµατικής θέσης του κουφώµατος,
δηλαδή σε επαφή µε µη θερµαινόµενο χώρο.
Στην ενότητα 3.4.1 και 3.4.2, όπου αναφέρεται «συσκευές φυσικού αερίου», αντικαθίστανται
µε τη φράση «συσκευές αερίου».

Στην ενότητα 4. «Προδιαγραφές εγκαταστάσεων θέρµανσης, ψύξης, κλιµατισµού & Ζεστού
Νερού Χρήσης», προστίθεται µετά την τρίτη παράγραφο µία νέα παράγραφος ως εξής:
Σε κάθε περίπτωση, η εγκατάσταση και χρήση συστηµάτων που καλύπτουν τις
ενεργειακές ανάγκες κτηρίων προϋποθέτει την τήρηση των γενικότερων απαιτήσεων που
τίθενται από σχετικές διατάξεις (π.χ. Οδηγία 2009/142/ΕΚ σχετικά µε τις συσκευές αερίου),
όπως αυτή αποδεικνύεται από τη σήµανση CE.

Στην ενότητα 4.1. «Συστήµατα Θέρµανσης Χώρου.», προστίθεται µετά την τρίτη παράγραφο
µία νέα παράγραφος ως εξής:
Οι περισσότερο διαδεδοµένες µονάδες παραγωγής θερµότητας για θέρµανση χώρων που
εφαρµόζονται στα ελληνικά κτήρια είναι λέβητες θερµού νερού, πετρελαίου, φυσικού αερίου, όπου ως
«αέριο καύσιµο» νοείται κάθε καύσιµο που βρίσκεται σε αέρια κατάσταση σε θερµοκρασία 15
°C και πίεση 1 bar (π.χ. φυσικό αέριο, υγραέριο), σπανιότερα υγραερίου ή ηλεκτρικοί (σε µικρές
εγκαταστάσεις) και πολύ σπάνια λέβητες βιοµάζας κ.ά. Επίσης αρκετά σηµαντικό είναι και το ποσοστό
των κτηρίων (κυρίως κατοικιών), που χρησιµοποιούν ηλεκτρικές µονάδες για τη θέρµανση των χώρων
(ηλεκτρικά σώµατα διαφόρων τύπων, άµεσης απόδοσης ή θερµοσυσσώρευσης κ.ά.).

Στην ενότητα 4.1.2.1. «Βαθµός απόδοσης µονάδων λέβητα - καυστήρα», τροποποιείται η
τελευταία παράγραφος ως εξής:
Για τους τοπικούς (π.χ. επίτοιχους) λέβητες φυσικού αερίου παραγωγής θερµότητας ή/και ΖΝΧ
(µονάδες ροής), ο βαθµός απόδοσης λαµβάνεται ίσος µε το βαθµό απόδοσης που δίνουν οι
προδιαγραφές του κατασκευαστή και βάσει της πιστοποίησης του. Για τους τοπικούς λέβητες δεν
λαµβάνονται υπόψη οι συντελεστές για υπερδιαστασιολόγηση.

Η ενότητα 4.1.2.6., αντικαθίστανται ως εξής:
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 100% αν δεν διαθέτει καπνοδόχο και 70% αν διαθέτει
καπνοδόχο.

Στην ενότητα 4.4.1. «Τερµατικές µονάδες κτηρίου αναφοράς», τροποποιείται η ακόλουθη
παράγραφος ως εξής:
Σύµφωνα µε την παράγραφο 3.3. του άρθρου 8 του Κ.Εν.Α.Κ., για τις τερµατικές µονάδες του
κτηρίου αναφοράς ισχύουν τα εξής:
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•

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 95 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 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%.
Στην ενότητα 4.4.2. «Τερµατικές µονάδες απόδοσης θερµότητας», 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 άµεσης απόδοσης σε θερµοκρασία
o

λειτουργίας (90 - 70 C) 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.

Στην ενότητα 4.4.3. «Τερµατικές µονάδες απόδοσης ψύξης», τροποποιείται ο πίνακας 4.14
ως εξής:
Πίνακας 4.14. Απόδοση ηem τερµατικών µονάδων ψύξης
Απόδοση εκποµπής ηem
µονάδων ψύξης

Τύπος τερµατικής µονάδας
Άµεσα συστήµατα: π.χ. µονάδες ανεµιστήρα στοιχείου (fan-coils), δαπέδου
ή οροφής, εσωτερικές µονάδες τοπικών συστηµάτων άµεσης εξάτµισης,
τερµατικά στοιχεία κυκλοφορίας διανοµής αέρα κ.ά.

0,93

Ενσωµατωµένες τερµατικές µονάδες: π.χ. ενδοτοίχιο, ενδοδαπέδιο,
ψυχόµενες οροφές

0,90

Τοπικές αντλίες θερµότητας

0,93

Στην ενότητα 4.8 όπου αναφέρεται «φυσικού αερίου», αντικαθίστανται µε τη φράση
«αερίου».
Στην ενότητα 4.8.1. «Ελάχιστες απαιτήσεις και προδιαγραφές κτηρίου αναφοράς» η πρώτη
παράγραφος τροποποιείται ως εξής:
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Σε όλα τα νέα ή ριζικώς ανακαινιζόµενα κτήρια σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Κ.Εν.Α.Κ. είναι
υποχρεωτική η κάλυψη σηµαντικού µέρους των αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης από ηλιοθερµικά
συστήµατα. Το ελάχιστο ποσοστό του ηλιακού µεριδίου σε ετήσια βάση καθορίζεται σε 60%. Αυτή η
υποχρέωση δεν ισχύει για τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 του ν.
4122/2013, στο άρθρο 11 του ν. 3661/08, καθώς και όταν οι ανάγκες σε Ζ.Ν.Χ. καλύπτονται από άλλα
αποκεντρωµένα συστήµατα παροχής ενέργειας που βασίζονται σε Α.Π.Ε., Σ.Η.Θ., συστήµατα
τηλεθέρµανσης σε κλίµακα περιοχής ή οικοδοµικού τετραγώνου ……….

Στην ενότητα 4.8.2. «Βαθµός απόδοσης λοιπών µονάδων παραγωγής ζεστού νερού
χρήσης» τροποποιείται η πρώτη παράγραφος ως εξής:
Για τις τοπικές µονάδες παραγωγής Ζ.Ν.Χ. (µονάδες ροής), π.χ. επίτοιχος λέβητας φυσικού
αερίου, ο βαθµός απόδοσης λαµβάνεται ίσος µε το βαθµό απόδοσης που δίνουν οι προδιαγραφές του
κατασκευαστή και βάσει της πιστοποίησης του. Για τους τοπικούς λέβητες δεν λαµβάνονται υπόψη οι
συντελεστές για υπερδιαστασιολόγηση. Τυπική τιµή συντελεστή απόδοσης για µονάδες µε λειτουργία
σε ατµοσφαιρική πίεση είναι η 0,85.

Στην ενότητα 5.2. «∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ», προστίθεται µία παράγραφος στο
τέλος της ενότητας ως εξής:
Στην περίπτωση όπου το εξεταζόµενο κτήριο δεν διαθέτει συστήµατα θέρµανσης ή/και
ψύξης ή/και αερισµού ή/και παραγωγής ΖΝΧ και προκειµένου για τους υπολογισµούς της
ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου ορίζονται κατά παραδοχή ως συστήµατα του κτηρίου τα
αντίστοιχα συστήµατα του κτηρίου αναφοράς, ως κατηγορία αυτοµατισµών λαµβάνεται η ∆.

Σε όλο το κείµενο όπου γινόταν αναφοράς στην οδηγία 91/2002 και στον νόµο 3661/2008,
αντικαταστάθηκαν αντίστοιχα µε την οδηγία 31/2010 και τον νόµο 4122/2013.
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