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O Kόσμος του Γυαλιού
Φεβρουάριος 2010

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓH ΤΟΥ Ν. 3661/08
Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τομέα (ΚΕΝΑΚ)
(ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ)

Με τον ΚΕΝΑΚ προβλέπεται η ενσωμάτωση ενός ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού
των κτιρίων με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής τους, την εξοικονόμηση
ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, με συγκεκριμένες δράσεις που αφορούν
κυρίως στα:
1. Εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων
2. Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίων (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης)
3. Ενεργειακές Επιθεωρήσεις Κτιρίων, λεβήτων & εγκαταστάσεων θέρμανσης
και εγκαταστάσεων κλιματισμού
Δημοσιεύουμε αναλυτικά κατά άρθρο το Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον
«Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» και Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τους
«Ενεργειακούς Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων & εγκαταστάσεων θέρμανσης και
εγκαταστάσεων κλιματισμού» σύμφωνα με την ανάρτηση του στον διαδικτυακό τόπο του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που φτιάχτηκε ειδικά,
προκειμένου να φιλοξενήσει τη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση του Σχεδίου Κοινής
Υπουργικής Απόφασης για τον «Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» και του Σχεδίου
Προεδρικού Διατάγματος για τους «Ενεργειακούς Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων &
εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού».
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις γίνεται δυνατή η εφαρμογή του Νόμου 3661/08 «Μέτρα για
τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις», με τον οποίο
εναρμονίστηκε η ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία 2002/91, ενώ ταυτόχρονα θεσμοθετούμε
ένα νέο ενεργειακό κανονισμό, που θα είναι εύχρηστος, άμεσα εφαρμόσιμος, που δίνει
σαφείς οδηγίες και κατευθύνσεις για τη μελέτη των κτιρίων και που επιτρέπει τη γρήγορη και
μη δαπανηρή επιθεώρηση των κτιρίων.
Η κατάθεση των δικών σας απόψεων και προτάσεων, καθώς και οι προτάσεις από τους
αρμόδιους φορείς θα ληφθούν υπόψη, μετά από σχετική επεξεργασία από τα αρμόδια
υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου, στα τελικά Σχέδια του Κανονισμού Ενεργειακής
Απόδοσης Κτιρίων και του Προεδρικού Διατάγματος Ενεργειακών Επιθεωρητών αντίστοιχα.
Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2010.
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Άρθρο 1- Σκοπός
1. Η απόφαση αυτή διαμορφώνει πλαίσιο αρχών και καθορίζει τους όρους και
τις προϋποθέσεις ώστε να επιτυγχάνεται η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
των κτιρίων.
2. Ειδικότερα, σκοπός της παρούσας αποτελεί η μείωση της κατανάλωσης συμβατικής ενέργειας για
θέρμανση, ψύξη, κλιματισμό (ΘΨΚ), φωτισμό και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με την ταυτόχρονη
διασφάλιση συνθηκών άνεσης στους εσωτερικούς χώρους των κτιρίων. Ο σκοπός αυτός μπορεί να
επιτευχθεί μέσω του ενεργειακά αποδοτικού σχεδιασμού του κελύφους, τη χρήση ενεργειακά αποδοτικών
δομικών υλικών και ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ),
συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού (ΣΗΘ).
3. Για τους σκοπούς της προηγούμενης παραγράφου:
3.1 Ορίζεται μεθοδολογία υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων για την εκτίμηση των
ενεργειακών καταναλώσεων των κτιρίων για ΘΨΚ, φωτισμό και ΖΝΧ.
3.2 Καθορίζονται ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση και κατηγορίες για την ενεργειακή
κατάταξη των κτιρίων.
3.3 Καθορίζονται οι ελάχιστες προδιαγραφές για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των κτιρίων, τα θερμικά
χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων του κτιριακού κελύφους και οι προδιαγραφές των Η/Μ
εγκαταστάσεων, του υπό μελέτη νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου, κατά την έννοια του άρθρου 5 του
ν. 3661/2008.
3.4 Ορίζονται τα περιεχόμενα της μελέτης ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.
3.5 Καθορίζεται η μορφή του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου, καθώς και τα στοιχεία που
αυτό θα περιλαμβάνει.
3.6 Καθορίζεται η διαδικασία των ενεργειακών επιθεωρήσεων των κτιρίων, καθώς και η διαδικασία των
επιθεωρήσεων λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού.
ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ κου Χρήστου Λούση
Αν και κανονικά πριν την σύνταξη οποιουδήποτε πονήματος με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας (π.χ. ΚΕΝΑΚ)
λογικό θα ήταν να αναζητήσει κανείς τους ειδικούς / κατάλληλους για το κάθε υλικό / θέμα προκείμενου να
υπάρχει ορθολογική διαχείριση των δυνατοτήτων / τεχνολογιών τους, εντούτοις με έκπληξη διαπιστώνει κανείς ότι
αναφορικά με τον υαλοπίνακα αγνοήθηκαν παντελώς όλες οι τεχνολογικές δυνατότητες οι οποίες αποτελούν
Πανευρωπαϊκό δεδομένο εδώ και πολλά χρόνια.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων Βιοτεχνών Υαλοπινάκων καίτοι καθ’ όλα αρμόδια να παίξει τον θεσμικό
συμβουλευτικό της ρόλο στο εν λόγω πόνημα, αγνοήθηκε προκλητικώς. Είναι αληθινά απορίας άξιο με βάση
ποια στοιχεία και προερχόμενα από ποια πηγή οριοθετήθηκαν οι δυνατότητες των υαλοπινάκων ώστε να
καθοριστούν οι ανώτατες επιτρεπόμενες τιμές θερμοπερατότητας των “ανοιγμάτων”. Δεδομένου ότι με τον όρο
“ανοίγματα” ορίζει κανείς 80% υαλοπίνακα και 20% πλαίσιο (αλουμίνιο, ξύλο, χάλυβα, pvc κλπ.), φαντάζει
σχεδόν παράλογο να αγνοεί κανείς τον παράγοντα που επηρεάζει κατά 80% το “προϊόν” άνοιγμα!
Παγκοσμίως το ισχυρότερο δομικό υλικό σε εξοικονόμηση ενέργειας είναι ο υαλοπίνακας.
Η Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/91/ΕΚ παρ. 14 αναφέρει:
“... η βελτίωση της συνολικής ενεργειακής απόδοσης ενός υφιστάμενου κτιρίου δεν συνεπάγεται αναγκαστικά
συνολική ανακαίνισή του αλλά θα μπορούσε να περιορίζεται στα μέρη εκείνα που αφορούν κατ’ εξοχήν την
ενεργειακή απόδοση του κτιρίου και τα οποία παρουσιάζουν ευνοϊκή σχέση
κόστους - οφέλους”
Πως λοιπόν μπορεί ο οποιοσδήποτε να αγνοήσει και ουσιαστικά να θέσει στο περιθώριο τον υαλοπίνακα ο
οποίος κατ’ εξοχήν μπορεί να επιτύχει την ευνοϊκότερη σχέση κόστους - οφέλους από όλα τα υλικά που
δύνανται να ενταχθούν στο προϊόν “άνοιγμα”;
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Πως μπορεί να αγνοήσει κανείς το γεγονός της οικολογικής προσφοράς του ενεργειακού υαλοπίνακα που ενώ
για την παραγωγή ενός τετραγωνικού μέτρου εκλύονται εφάπαξ στην ατμόσφαιρα 25 κιλά CO2, ενώ ο ίδιος
ανεξάρτητα του πλαισίου που τον συγκρατεί εξοικονομεί 92 κιλά CO2 ετησίως εφ’ όρου ζωής;
Ποιός μπορεί να αγνοήσει το γεγονός ότι μελέτες της ΕΕ δείχνουν ότι απλά αντικαθιστώντας τους
παλαιάς τεχνολογίας υπάρχοντες υαλοπίνακες στην ΕΕ με νέους ενεργειακούς δύναται να επιτευχθεί μείωση
των αερίων του θερμοκηπίου κατά 180 εκατομμύρια τόνους κατά έτος (δηλαδή το 60% το συνολικού
στόχου που έχει θέσει η ΕΕ) ;
Αλήθεια μήπως ξεχνάμε ποιος είναι ο στόχος ;
Δεν είναι μήπως:
- το όφελος για τον εκάστοτε ιδιοκτήτη κτιρίου
- Η βελτίωση του ενεργειακού ισοζυγίου της χώρας
- Η βελτίωση της ποιότητας ζωής για εμάς, τα παιδιά μας και όλες τις επόμενες γενεές
- Η ελαχιστοποίηση της εξάρτησης της χώρας από το πετρέλαιο
Δεν είναι λοιπόν υποχρέωση όλων των εμπλεκομένων να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί με το μικρότερο δυνατό
κόστος; Εάν ναι, τότε είναι άτοπο να αγνοεί κανείς και να θέτει στο περιθώριο το ισχυρότερο όπλο που διαθέτει.
ΤΟΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ !!!
Σημειωτέον ότι τα στοιχεία στα οποία έχουμε αναφερθεί μέχρι τώρα δεν έχουμε συμπεριλάβει την
αλληλεπίδραση του υαλοπίνακα με την ηλιακή ακτινοβολία κατά την διάρκεια του θέρους (όπου κανείς
δεν μπορεί να αμφισβητήσει την συμμετοχή του υαλοπίνακα κατά 100% στο άνοιγμα).
Σύμφωνα με μελέτες του πανεπιστημίου Αθηνών τα κτήρια στην αρχή της θερινής περιόδου διατηρούν
εσωτερικά μια μέση θερμοκρασία 18 με 22 βαθμών και ανάλογα με τα θερμικά φορτία που θα αναπτυχθούν στο
τέλος της θερινής περιόδου φτάνουν τους 30 με 38 βαθμούς. Κατά τον καύσωνα του 2007 η ίδια μελέτη
αναφέρει, πως τυχούσα επιμήκυνσή του κατά 10 επιπλέον ημέρες θα επέφερε πάνω από 50.000 θανάτους!
Η βοήθεια του υαλοπίνακα σε αυτά τα φαινόμενα μπορεί να είναι ασύλληπτα ευεργετική εάν αναλογιστεί
κανείς, ότι με την χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, οι υαλοπίνακες δύνανται κατά βούληση να φιλτράρουν την
διερχόμενη ηλιακή ακτινοβολία και να μειώνουν τα φαινόμενα θερμοκηπίου έως 40% στις κατοικίες και 85% στα
εμπορικά κτήρια!!! Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι πέρα από το ατομικό / ιδιωτικό όφελος προκύπτει και ένα
τεράστιο εθνικό, διότι αποφορτίζεται η ανάγκη ηλεκτροδότησης της χώρας κατά τους θερινούς μήνες
μειώνοντας αντίστοιχα το κόστος της παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας και ελαχιστοποιώντας την απειλή του
black out.Τελειώνοντας κατά την άποψη της Ομοσπονδίας είναι αδιανόητο για μία χώρα σαν την Ελλάδα όπου η
θέρμανση είναι ίσως λιγότερο δαπανηρή από την ψύξη να γίνεται λόγος για συντελεστή θερμοπερατότητας και
να αγνοείται παντελώς ο ενεργειακός συντελεστής των υαλοπινάκων.
Αυτός είναι ακριβώς και ο λόγος για τον οποίον θα πρέπει να αποσυνδεθεί ο υαλοπίνακας από το πλαίσιο. Για
το μεν πλαίσιο ο καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού συντελεστή θερμοπερατότητας είναι αρκετός, ενώ αντιθέτως
για τον υαλοπίνακα είναι απολύτως απαραίτητο να καθοριστεί παράλληλα και μέγιστη τιμή ηλιακού συντελεστή.
Θα αποτελούσε μέγιστο ατόπημα να οδηγηθούν οι καταναλωτές σε υαλώσεις με πολύ καλούς συντελεστές
θερμοπερατότητας , μόνο και μόνο για να διαπιστώσουν ότι τους θερινούς μήνες θα έχουν επιτύχει να ζουν στο
τέλειο θερμοκήπιο.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων Βιοτεχνών Υαλοπινάκων, η οποία έχοντας την εμπειρία, τεχνογνωσία και
πλήρη επίγνωση της ευθύνης που φέρει ως το κατεξοχήν θεσμικό αρμόδιο όργανο, απέναντι στον καταναλωτή
και στην εθνική προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας, απαιτεί την υιοθέτηση των παρακάτω συντελεστών
θεωρώντας δεδομένη της αποσύνδεση του υαλοπίνακα από το πλαίσιο :
Ζώνη Α : Kg max = 2.2 & G value max = 0.43
Ζώνη Β : Kg max = 2.0 & G value max = 0.45
Ζώνη Γ : Kg max = 1.8 & G value max = 0.50
Ζώνη Δ : Kg max = 1.6 & G value max = 0.65
Μετά τιμής, Λούσης Χρήστος,Πρόεδρος ΠΟΕΒΥ
Υ.Γ.Ο μόνος ίσως λόγος που θα δικαιολογούσε μία τέτοια θεώρηση θα ήταν το γεγονός ότι βλέποντας το
άνοιγμα σαν ένα ενιαίο στοιχείο θα χανόταν το όφελος της επιλεκτικότητας του υαλοπίνακα μια και τα πλαίσια
εξ’ ορισμού δεν μπορούν να επηρεάσουν την εισερχόμενη ηλιακή ακτινοβολία.
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ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ κου Μάκη Γαλιατσάτου της
SAINT GOBAIN GLASS HELLAS
Αναλογιζόμενοι την ανάγκη σύνταξης του εν λόγω κανονισμού, η σκέψη μας οδηγείται πρωτίστως στις
επιπτώσεις των κλιματολογικών αλλαγών που επιφέρει η αλόγιστη σπατάλη ενέργειας στην καθημερινή μας
ζωή. Ας αναφερθούμε σε ορισμένα στοιχεία/γεγονότα:Η ΕΕ παράγει το 22% των αερίων θερμοκηπίου
παγκοσμίως. Με την υπογραφή της συνθήκης ΚΥΟΤΟ η ΕΕ δεσμέυτικε να μειώσει τις εκπομπές αυτές κατά 8%
μέχρι το 2012(!) και επιπλέον 20% μέχρι το 2020. Σύμφωνα με μελέτη της ΕΕ (ADEME 2007) ο κτηριακός τομέας
είναι υπεύθυνος για το 40% των ρύπων αυτών. Ο φιλόδοξος στόχος για τα κτήρια είναι η μείωση των εκπομπών
αυτών κατά 300 εκατομ. τόν. ανά έτος . Έχει υπολογισθει (GEPVP ) ότι η απλή αντικατάσταση όλων των
υαλοπινάκων της ΕΕ με νέας τεχνολογίας ενεργειακούς υαλοπίνακες (που εξοικονομούν ενέργεια τόσο τον
χειμώνα κατά την θέρμανση όσο και το καλοκαίρι κατά την ψύξη των κτηρίων) θα είχε ως αποτέλεσμα την
μείωση των αερίων θερμοκηπίου κατα 180 εκατομ. τον. ανά έτος. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε αγόγγιστα, απλά
και μόνο με την αντίκατάσταση των υαλοπινάκων να πετύχουμε το 60% του συνολικού στόχου του τέθηκε από την
ΕΕ. Η Ελλάδα ως μέλος της ΕΕ οφείλει να συνεισφέρει κατ αναλογία σε αυτόν τον στόχο.
Ο παρών κανονισμός θα έπρεπε να είναι εναρμονισμένος με τους στόχους της ΕΕ. Είναι λοιπόν κρίμα στα
πλαίσια ενός τέτοιου πονήματος να μην εκμεταλεύεται κανείς τις τεχνολογικές δυνατότητες που μπορούν να
προσφέρουν οι σύγχρονοι ενεργειακοί υαλοπίνακες. Οι συντελεστές που αναφέρονται στον πίνακα Γ.1 του
άρθρου 8 (Συντελεστής Θερμοπερατότητας ανοίγματος Κf) θα μπορούσαν να είναι πολύ μικρότεροι και με
μεγαλύτερα οφέλη, με ασήμαντη έως ελάχιστη επιβάρυνση του τελικού κόστους .
Ισως θα έπρεπε να δίνονται διαφορετικές τιμές για το πλαίσιο και τον υαλοπίνακα δίνοντας την δυνατότητα σε
αυτά τα δύο υλικά να απόδόσουν τα μέγιστα αυτόνομα. Αυτό πρακτικά θα σήμαινε ότι συνδυαστικά θα πέρναμε
πολύ καλύτερα αποτελέσματα και θα βρισκόμασταν πιο κοντά στον στόχο μας που είναι:
- Η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
- Η μείωση του κόστους ψύξης - θέρμανσης για τον ιδιοκτήτη του κτιρίου
- Η μείωση της εξάρτησης της χώρας από το πετρέλαιο
- Η μείωση των προστίμων που επιβαρύνεται κάθε χρόνο η χώρα μας (κατα επέκταση εμεις οι ίδιοι) για την μη
συμμορφωσή της με τις οδηγίες της ΕΕ
- Η προβολή ενός πιό «ΠΡΑΣΙΝΟΥ» προφίλ διεθνώς ως χώρα
- Η καλυτέρευση του τρόπου ζωής ημών καθώς και των επερχόμενων γεννεών
Ευχαριστώ για το βήμα που μου προσφέρετε,
Γαλιάτσατος Μάκης

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Άρθρο 8- Ελάχιστες προδιαγραφές
1. Σχεδιασμός κτιρίου
1.1 Στο σχεδιασμό του κτιρίου θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι κάτωθι
παράμετροι:
α) Κατάλληλη χωροθέτηση και προσανατολισμός του κτιρίου για τη μέγιστη αξιοποίηση των τοπικών κλιματικών
συνθηκών.
β) Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου για τη βελτίωση του μικροκλίματος.
γ) Κατάλληλος σχεδιασμός και χωροθέτηση των ανοιγμάτων ανά προσανατολισμό ανάλογα με τις απαιτήσεις
ηλιασμού, φυσικού φωτισμού και αερισμού.
δ) Χωροθέτηση των λειτουργιών ανάλογα με τη χρήση και τις απαιτήσεις άνεσης (θερμικές, φυσικού αερισμού
και φωτισμού).
ε) Ενσωμάτωση τουλάχιστον ενός εκ των Παθητικών Ηλιακών Συστημάτων (ΠΗΣ) όπως: ανοίγματα άμεσου
ηλιακού κέρδους, τοίχος μάζας, τοίχος Trombe, ηλιακός χώρος - θερμοκήπιο.
στ) Ηλιοπροστασία.
ζ) Ένταξη τεχνικών φυσικού αερισμού.
η) Εξασφάλιση οπτικής άνεσης μέσω τεχνικών και συστημάτων φυσικού φωτισμού.
1.2 Αδυναμία εφαρμογής των ανωτέρω απαιτεί επαρκή τεχνική τεκμηρίωση σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία και τις επικρατούσες συνθήκες.
2. Κτιριακό κέλυφος
2.1 Θερμικά χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων κτιριακού κελύφους:
α) Τα επιμέρους δομικά στοιχεία του εξεταζόμενου υπό μελέτη νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου (κατά την έννοια
του άρθρου 5 του ν. 3661/2008) κτιρίου, πρέπει να πληρούν τους περιορισμούς θερμομόνωσης του παρακάτω
Πίνακα Γ.1.

Πίνακας Γ.1: Μέγιστος επιτρεπόμενος Συντελεστής Θερμοπερατότητας δομικών στοιχείων,
για τις τέσσερις κλιματικές ζώνες στην Ελλάδα
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β) Η τιμή του μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας km του εξεταζόμενου υπό μελέτη νέου ή ανακαινιζόμενου
κτιρίου δεν υπερβαίνει τα όρια που δίδονται στον πίνακα Γ.2 και το διάγραμμα Γ.3:

Πίνακας Γ.2: Μέγιστος επιτρεπόμενος μέσος Συντελεστής Θερμοπερατότητας km κατά κλιματική ζώνη

Διάγραμμα Γ.3: Μέγιστος επιτρεπόμενος μέσος Συντελεστής Θερμοπερατότητας km κατά κλιματική ζώνη

γ) Ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας km(W,F) των επιφανειών των εξωτερικών τοίχων
συμπεριλαμβανομένων των ανοιγμάτων δεν υπερβαίνει την τιμή 1,80 W/m2.K ανά όροφο.
2.2 Η διαδικασία υπολογισμού των συντελεστών θερμοπερατότητας αναφέρεται στο Παράρτημα 4.
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
3. Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις
3.1 Οι επιμέρους Η/Μ εγκαταστάσεις του εξεταζόμενου υπό μελέτη νέου ή
ριζικά ανακαινιζόμενου (κατά την έννοια του άρθρου 5 του ν. 3661/2008)
κτιρίου, που θα επιλεγούν πληρούν τους εξής περιορισμούς:
α) Ο κεντρικός λέβητας του συστήματος θέρμανσης είναι πιστοποιημένος
με βαθμό ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον ενός αστέρα (*).
β) Τα μηχανήματα απευθείας εκτόνωσης είναι πιστοποιημένα από το
Eurovent ή ισοδύναμο εργαστήριο πιστοποίησης σε συνθήκες Eurovent και έχουν συντελεστή συμπεριφοράς
(COP) στη ψύξη τουλάχιστον 2,8 για μηχανήματα μέχρι 5 kW και τουλάχιστον 2,4 για μηχανήματα μεγαλύτερα
από 5 kW.
γ) Τα μηχανήματα κεντρικών συστημάτων νερού με αντλίες θερμότητας ή ψύκτη είναι πιστοποιημένα από το
Eurovent, ή ισοδύναμο εργαστήριο πιστοποίησης σε συνθήκες Eurovent και έχουν συντελεστή συμπεριφοράς
(COP) στη ψύξη για αερόψυκτα τουλάχιστον 2,2 για μηχανήματα μέχρι 120 kW και τουλάχιστον 2,5 για
μηχανήματα μεγαλύτερα από 120 kW, ενώ για υδρόψυκτα τουλάχιστον 3,2 για μηχανήματα μέχρι 120 kW και
τουλάχιστον 3,7 για μηχανήματα μεγαλύτερα από 120 kW.
δ) Κάθε κεντρική κλιματιστική μονάδα (ΚΚΜ) που εγκαθίσταται στο κτίριο με παροχή νωπού αέρα ≥ 60%,
επιτυγχάνει ανάκτηση θερμότητας σε ποσοστό τουλάχιστον 50%.
ε) Οι αντλίες ή/και οι κυκλοφορητές είναι πιστοποιημένοι με ενεργειακή κλάση τουλάχιστον (Β).
στ) Τα δίκτυα διανομής (νερού ή αλλού μέσου) της κεντρικής θέρμανσης ή της εγκατάστασης ψύξης, έχουν
μέσο συντελεστή θερμικών απωλειών διανομής μικρότερο από 7% για δίκτυα μέχρι και 20 m και μικρότερο από
12% για δίκτυα μεγαλύτερα των 20 m.
ζ) Τα δίκτυα διανομής και επανακυκλοφορίας της κεντρικής εγκατάστασης ΖΝΧ, έχουν μέσο συντελεστή
θερμικών απωλειών διανομής μικρότερο από 15% για δίκτυα χωρίς επανακυκλοφορία και μικρότερο από 30%
για δίκτυα με επανακυκλοφορία.
η) Τα δίκτυα διανομής θερμού και ψυχρού μέσου διαθέτουν σύστημα αντιστάθμισης για την αντιμετώπιση των
μερικών φορτίων.
θ) Η κάλυψη μέρους των αναγκών σε ΖΝΧ καλύπτεται από ηλιοθερμικά συστήματα. Το ελάχιστο ποσοστό του
ηλιακού μεριδίου σε ετήσια βάση καθορίζεται ως εξής: κλιματική ζώνη Α: ≥ 80%, κλιματική ζώνη Β: ≥ 75%,
κλιματική ζώνη Γ: ≥ 70%, κλιματική ζώνη Δ: ≥ 65%. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για τις εξαιρέσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 11 του ν. 3661/08, καθώς και όταν οι ανάγκες σε ΖΝΧ καλύπτονται από άλλα
αποκεντρωμένα συστήματα παροχής ενέργειας που βασίζονται σε ΑΠΕ, ΣΗΘ, συστήματα τηλεθέρμανσης σε
κλίμακα περιοχής ή οικοδομικού τετραγώνου, καθώς και γεωθερμικές αντλίες θερμότητας.
ι) Τα συστήματα γενικού φωτισμού στα κτίρια του τριτογενή τομέα έχουν μέγιστη ενεργειακή απόδοση 0,015
[W/lumen]. Για επιφάνεια μεγαλύτερη από 15 m2 ο τεχνητός φωτισμός ελέγχεται με χωριστούς διακόπτες. Στους
χώρους με φυσικό φωτισμό εξασφαλίζεται η δυνατότητα σβέσης τουλάχιστον του 50% των λαμπτήρων που
βρίσκονται εντός αυτής.
κ) Σε όλα τα κτίρια που απαιτείται κατανομή δαπανών υπάρχει αυτονομία θέρμανσης, όπως στην περίπτωση
πολυκατοικίας (ανά διαμέρισμα), ή συγκροτημάτων κατοικιών (ανά κατοικία), ή σε άλλες ειδικές περιπτώσεις
κτιρίων παράλληλης χρήσης από διαφορετικούς χρήστες (πολυκαταστήματα, κτίρια γραφείων κ.α.).
λ) Όπου απαιτείται κατανομή δαπανών θέρμανσης, εφαρμόζεται θερμιδομέτρηση, καθώς επίσης και σε κεντρικά
συστήματα παραγωγής ΖΝΧ.
μ) Σε όλα τα κτίρια υπάρχει θερμοστατικός έλεγχος της θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου ανά ελεγχόμενη
θερμική ζώνη κτιρίου (διαμέρισμα, κατάστημα σε εμπορικό κέντρο, κ.α.).
ν) Στα κτίρια του τριτογενή τομέα απαιτείται η εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού αντιστάθμισης της άεργου
ισχύος των ηλεκτρικών τους καταναλώσεων, για την αύξηση του συντελεστή ισχύος τους (συνφ) σε επίπεδο κατ’
ελάχιστον 0,95.
3.2 Αδυναμία εφαρμογής των ανωτέρω απαιτεί επαρκή τεχνική τεκμηρίωση σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
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ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ κου Βασίλη Γαρυφάλλου
της εταιρείας PRISMA A.E.
Κατά την άποψή μου είναι τελείως άστοχη αν όχι εσφαλμένη η σύνδεση του πλαισίου και του υαλοπίνακα.
Με την ίδια λογική που εξετάζεται χωριστά η τοιχοποιία από τα ανοίγματα, θα έπρεπε να καθορίζονται
ξεχωριστά οι μέγιστες αποδεκτές τιμές θερμοπερατότητας για τους υαλοπίνακες και τα κουφώματα.
Ο λόγος είναι ότι πρόκειται για 2 τελείως διαφορετικά υλικά, αν και οι κατασκευαστικές απαιτήσεις/τεχνολογίες
τα έχουν φέρει τόσο κοντά, με αποτέλεσμα πολλοί να τα συγχέουν και να τα θεωρούν ως ένα και το αυτό.
Κατ’ αρχάς ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας του αλουμινίου είναι λ=203,52 W/m.K, του χάλυβα λ=53,15
W/m.K ενώ του υαλοπίνακα λ= 0,81W/m.K (πιν 4.2 παραρτ. 4), γεγονός που από μόνο του σημαίνει ότι οι
δυνατότητες θερμομόνωσης του υαλοπίνακα είναι ασυγκρίτως περισσότερες.
Δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι ότι το ποσοστό συνεισφοράς του υαλοπίνακα στην θερμομόνωση του
ανοίγματος είναι περίπου 200% μεγαλύτερο από αυτό του πλαισίου (μια και το ποσοστό που καλύπτει το
πλαίσιο είναι περίπου 20% του ανοίγματος, ενώ του υαλοπίνακα 80%). Άρα το λογικό είναι, κάποιος να
στοχεύει περισσότερο στη βελτίωση της συμπεριφοράς του επικρατέστερου υλικού, γιατί έτσι η συμπεριφορά
του συνολικού ανοίγματος θα επηρεαστεί θεαματικότερα προς το ευνοικότερο.
Τρίτον, η θερμομονωτική βελτίωση του κουφώματος είναι ασυγκρίτως ακριβότερη (με επίδραση στο 20% του
ανοίγματος) σε σχέση με αυτή του υαλοπίνακα (με επίδραση στο 80% του ανοίγματος). Αυτό πρακτικά σημαίνει
πως η εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε 100 euro που επενδύονται σε βελτίωση της υάλωσης, είναι περίπου
300% μεγαλύτερη από ίσης αξίας επένδυση στην βελτίωση της θερμομονωτικής συμπεριφοράς του
κουφώματος. Το νούμερο αυτό είναι υπολογισμένο μόνο για την θέρμανση, εάν συνυπολογίσει κανείς και τις
δαπάνες της ψύξης, τότε το νούμερο ξεπερνά τα 400%!!!...
Τέταρτον, η θερμομονωτική συμπεριφορά του πλαισίου μεταβάλεται όχι μόνο από την ποιότητα του υλικού
(αλουμίνιο, ξύλο, PVC κλπ), αλλά και από το είδος της εφαρμογής. Δηλαδή άλλη θερμομονωτική
συμπεριφορά θα έχει το ίδιο πλαίσιο εάν είναι ανοιγόμενο, άλλη εάν είναι συρόμενο, επάλληλο, προβαλόμενο,
μονόφυλλο δίφυλλο κλπ. Ο υαλοπίνακας από την άλλη είναι πολύ απλούστερος, καθ΄όσον για κάθε σύνθεση
παρουσιάζει την ίδια συμπεριφορά και συνεπώς είναι πολύ πιο εύκολο να παραληφθεί από το μηχανικό, καθώς
και να υπολογισθεί/προβλεφθεί η συμπεριφορά του.

09

O Kόσμος του Γυαλιού
Φεβρουάριος 2010

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Πέμπτον, η παγκόσμια τεχνολογική εξέλιξη του υαλοπίνακα έχει δώσει τη δυνατότητα
να επιτευχθούν ασύλληπτα βελτιωμένες θερμομονώσεις.
Για παράδειγμα, μπορούμε να αναφέρουμε ότι υπάρχουν προιόντα υαλοπίνακα τα
οποία αγγίζουν σε θερμοπερατότητα επιδόσεις εφάμιλλες με αυτές της μονομένης
τοιχοποιίας (Κw=0,60 βλ. Αρθρο 8 πιν.Γ.1.) και μάλιστα με κόστη εξαιρετικά προσιτά.
Τέλος, πρέπει να συνυπολογίσει κανείς εκτός από τις απώλειες κατά τη θέρμανση
ενός κτιρίου και αυτές κατά την ψύξη, όπου για τις πρώτες 3 κλιματικές ζώνες είναι
πιθανόν οικονομικά σημαντικότερες. Οι υαλοπίνακες εδώ παίζουν πρωταρχικό ρόλο
ενώ εξ ορισμού το πλαίσιο δεν μπορεί να επηρεάσει ούτε κατά το ελάχιστο. Οι
υαλοπίνακες μπορούν να βελτιώσουν την θερμομονωτική ικανότητα του ανοίγματος κατά την διαδικασία της
ψύξης (θέρος) μέχρι και 200%!!!! Ο λόγος είναι ότι η σημερινή βιομηχανία υαλοπινάκων μπορεί κατά βούληση
να επηρεάσει τον ηλιακό συντελεστή ενός υαλοπίνακα (ελέγχοντας το ποσοστό της ηλιακής ακτινοβολίας που
εισέρχεται στο κτίριο από τον υαλοπίνακα ) και να είναι εξ’ ορισμού ενεργειακός/πράσινος, αφού αποκτά την
ικανότητα να απωθεί τη θερμότητα απ’ όπου αυτή προέρχεται, δηλαδή από μέσα τον χειμώνα και από ΕΞΩ το
καλοκαίρι.To φυσικό μέγεθος που εκφράζει αυτήν την ιδιότητα του εκάστοτε υαλοπίνακα, λέγεται Ηλιακός
Συντελεστής ή G FACTOR.
Από όλα όσα προαναφέρθηκαν γίνονται εμφανείς οι λόγοι οι οποίοι καθιστούν μονόδρομο την αποσύνδεση του
κουφώματος από τον υαλοπίνακα στα πλαίσια του καθορισμού των μεγίστων τιμών θερμοπερατότητας. Δεν
είναι λογικό να κατεβάζει κανείς τον πήχη μόνο και μόνο για να μπορεί να τον περάσει ο ασθενέστερος
συμμετέχων. Το ορθόν είναι να δημιουργηθεί άλλη κατηγορία... Κοιτώντας κανείς τον πίνακα Γ 1 του άρθρου 8
είναι πολύ εύκολο να διαπιστώσει την δυσαρμονία μεταξύ των επιπέδων των συντελεστών. Για τον υαλοπίνακα
επίτευξη επιδόσεων της τάξης του Κ<1,50 είναι υπόθεση 200euro -400euro ανά διαμέρισμα, με απόσβεση του
επιπλέον κόστους μέσω της αυξημένης οικονομίας σε 2 με 3 χρόνια.
Εν κατακλείδι, σε περίπτωση που τελικά υιοθετηθεί η ορθολογιστικότερη άποψη και τελικά διαχωρισθεί το
κούφωμα από τον υαλοπίνακα, θεωρώ ότι οι μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές θερμοπερατότητας και ηλιακού
συντελεστή οι οποίες θα ήταν δόκιμο να χρησιμοποιηθούν διατηρώντας το κόστος κατασκευής σε χαμηλά
επίπεδα θα ήταν :
Ζώνη Α : Kg max = 2.2 & G value max = 0,43
Ζώνη Β : Kg max = 2.0 & G value max = 0.45
Ζώνη Γ : Kg max = 1.8 & G value max = 0.50
Ζώνη Δ : Kg max = 1.6 & G value max = 0.65
Σημειωτέον ότι στη Γερμανία ο ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής θερμοπερατότητας για τον υαλοπίνακα
είναι Κg=1.0 ενώ για τον ηλιακό συντελεστή δεν υπάρχει πρόβλεψη, μια και η συγκεκριμένη χώρα δεν
αντιμετωπίζει προβλήματα αυξημένης ηλιοφάνιας.
Σε διαφορετική περίπτωση, εάν δηλαδή παραμείνει η από κοινού αντιμετώπιση του πλαισίου-υαλοπίνακα, τότε οι
συντελεστές θα έπρεπε αντίστοιχα να διαμορφωθούν ως εξής :
Ζώνη Α : 2.6 (Ιταλία 2.4)
Ζώνη Β : 2.4 (Αγγλία 2.0 έως 2.2)
Ζώνη Γ : 2.2 (Αυστρία 1.9)
Ζώνη Δ : 2.0 (Δανία 1.8)
Εάν οι συντελεστές, πάραυτα, παραμείνουν ως έχουν αναρτηθεί, τότε θα είναι σα να παραμένει
ανεκμετάλλευτο ένα από τα μεγαλύτερα όπλα στο οπλοστάσιο της χώρας και μάλιστα όταν αυτή εισέρχεται στη
δύσκολη και μεγαλεπήβολη φάση του ενεργειακού εκσυγχρονισμού της.
Εάν, εν πάση περιπτώση δεν μεταβληθεί η αντίληψη περί των επιδειοκόμενων απότελεσμάτων, τότε δεν υφίσταται
καν λόγος συζήτησης, μια και οι αναρτηθέντες συντελεστές επιτυγχάνονται με τις υαλώσεις που εφαρμόζονται
ήδη από την δεκαετία του 70!!!
Είναι αλήθεια αυτή η φιλοδοξία του κράτους που εκσυγχρονίζεται??
Ελπίζοντας ότι βοήθησα
Ευχαριστώ για την φιλοξενία
Β. Γαρυφάλλου
Φυσικός
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ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ κου Γιώργου Ηλιάδη
της εταιρείας Uniglass
Ο μέγιστος επιτρεπτόμενος συντελεστής θερμοπερατότητας για τα ανοίγματα KF του Πίνακα Γ1,
θα πρέπει να είναι χαμηλότερος και συγκεκριμένα 2,8-2,6-2,4-2,2 για τις τέσσερις κλιματικές ζώνες αντίστοιχα.
Ο λόγος είναι ότι τότε υπάρχει σημαντική βελτίωση σχετικά με συμβατικές κατασκευές που κατασκευάζονται
σήμερα, διαφορά που να έχει άμμεσα αποτελέσματα.
Η θέσπιση ορίων σε αυτό το επίπεδο εξασφαλίζει σε συνδυασμό με το κριτήριο συμόρφωσης του μέσου
συντελεστή ανα όροφο Km, την ύπαρξη κατεύθυνσης στην αγορά των κατασκευών σε συγκεκριμένη οικογένεια
προιόντων καλλίτερου επιπέδου απόδοσης για τα ανοίγματα.Επιπρόσθετα δεν δίδεται η οριακή δυνατότητα
χρήσης κουφωμάτων μη ελεγχόμενης απόδοσης.
Η αγορά έχει τη δυνατότητα να ικανοποιήσει αυτές τις τιμές του συντελεστή θερμοπερατότητας χωρίς σημαντική
επιβάρυνση στο κόστος.
Θα συμφωνήσω επίσης με τον κ Παναγιωτίδη και στο πρώτο και στο δεύτερο σχόλιό του και θα ήθελα
περαιτέρω να καταθέσω τον εξής προβληματισμό:
Μήπως θα ήταν προτιμότερο να αποσυνδέσουμε το μέγιστο αποδεκτό συντελεστή θερμοπερατότητας
υαλοπίνακα από τον αντίστοιχο που αφορά στο πλαίσιο?
Ο λόγος που το αναφέρω είναι γιατί τότε:
1. έχουν οριστεί διακριτά κριτήρια επιλογής υλικών στην αγορά
2. υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα στον έλεγχο μια και η
διαδικασία γίνεται ευκολότερη
3. διατηρείται η δυνατότητα επιλογής από τον μελετητή
υαλοπινάκων και τύπου πλαισίου ώστε να διασφαλίζεται
η μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή του μέσου συντελεστή
θερμοπερατότητας
4. Τέλος δίνουμε τη δυνατότητα στον κάθε επαγγελματία
χωριστά (υαλοθέτης και κατασκευαστής κουφωμάτων)
να πιστοποιήσει το προιόν που παράγει ο ίδιος. Αλλως
ζητούμε από τον «αλουμινά» να προσδιορίσει το
συνολικό συντελεστή θερμοπερατότητας για το άνοιγμα
συμπεριλαμβανομένου και του υαλοπίνακα (που είναι
τουλάχιστον το 70% της επιφάνειας) που δεν
κατασκεύασε
ο ίδιος.Πιθανόν ο παραπάνω συλογισμός να έχει και
θετικά αλλά και πολλά αρνητικά στοιχεία, όμως ίσως
μας λύνει θέματα που η Ευρωπαική πρακτική δεν κλίθηκε
να αντιμετωπίσει όπως οι δίακριτοι ρόλοι των
συγκεκριμένων επαγγελματιών στην αγορά.
Ευχαριστώ για την φιλοξενία…..για άλλη μιά φορά.
Ηλιάδης Γιώργος
Δρ. Μηχ Μηχ
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Άρθρο 9- Τεχνικά χαρακτηριστικά
του κτιρίου αναφοράς
1. Σχεδιασμός κτιρίου
Το κτίριο αναφοράς έχει τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά, θέση, προσανατολισμό,
χρήση και χαρακτηριστικά λειτουργίας με το εξεταζόμενο κτίριο, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του άρθρου 8 της παρούσας.
Αν το υπό μελέτη κτίριο διαθέτει πέραν του ενός ΠΗΣ, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (ε) της παραγράφου 1.1
του άρθρου 8 της παρούσης, αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη στους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης για
το κτίριο αναφοράς. Στην περίπτωση αυτή, στο κτίριο αναφοράς τα ιδιαίτερα δομικά στοιχεία των ΠΗΣ
αντικαθίστανται με αντίστοιχες συμβατικές διαφανείς και μη επιφάνειες με θερμικά χαρακτηριστικά όπως
ορίζονται στον Πίνακα Γ.1 του άρθρου 8 της παρούσας.
2. Κτιριακό κέλυφος
2.1 Θερμομόνωση και θερμικά χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων κτιριακού κελύφους:
α) Το κτίριο αναφοράς διαθέτει θερμομονωμένα εξωτερικά δομικά στοιχεία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
άρθρου 8 της παρούσας.
β) Το κτίριο αναφοράς περιλαμβάνει εξωτερικές επιφάνειες (τοιχοποιίες και οροφές) με συντελεστή
ανάκλασης ηλιακής ακτινοβολίας 0,60. Σε περίπτωση που η στέγη καλύπτεται από κεραμοποιία ή από ηλιακούς
συλλέκτες, η ανακλαστικότητα καθορίζεται ανάλογα την κατασκευή. Αντίστοιχα, ο συντελεστής εκπομπής
θερμικής ακτινοβολίας για το κτίριο αναφοράς είναι 0,8.
γ) Το κτίριο αναφοράς διαθέτει τα απαραίτητα σταθερά εξωτερικά σκίαστρα (πρόβολοι, περσίδες, πέργκολες,
μπαλκόνια κ.α.), ώστε ο μέσος συντελεστής σκίασης των ανοιγμάτων (σύμφωνα με το EN 13790) κατά την θερινή
περίοδο να είναι τουλάχιστον 0,50 για τις νότιες όψεις και 0,60 για τις όψεις με δυτικό και ανατολικό
προσανατολισμό. Τα εσωτερικά σκίαστρα (κουρτίνες, περσίδες) των ανοιγμάτων δεν λαμβάνονται υπόψη,
καθώς επίσης τα εξωτερικά παραθυρόφυλλα τα οποία δεν θεωρούνται σταθερά σκίαστρα.
δ) Για το κτίριο αναφοράς ορίζεται ο συντελεστής διαπερατότητας των υαλοστασίων στην ηλιακή ακτινοβολία
GT = 0,76 και στο ορατό φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας GV = 0,65.
ε) Ο μέσος συντελεστής σκίασης των αδιαφανών κάθετων επιφανειών του κτιρίου αναφοράς, τόσο κατά τη
θερινή όσο και κατά τη χειμερινή περίοδο, ορίζεται σε 0,9.
στ) Η διείσδυση του αέρα για το κτίριο αναφοράς ορίζεται σε 5,5 m3/h ανά m2 κουφώματος. Ο αερισμός μέσω
τυποποιημένων θυρίδων αερισμού για το κτίριο αναφοράς, λαμβάνεται όπως και στο σχεδιαζόμενο κτίριο.
Τυπικές τιμές παρουσιάζονται στο Παράρτημα 5.
ζ) Η θερμική μάζα του κτιρίου αναφοράς λαμβάνεται ίση με 250 kJ/K.m2 θερμαινόμενης επιφάνειας κτιρίου.
3. Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις
3.1 Εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης
α) Το κτίριο αναφοράς διαθέτει κεντρικό σύστημα θέρμανσης με λέβητα φυσικού αερίου ή πετρελαίου, όπως το
εξεταζόμενο κτίριο. Εφόσον στην περιοχή οικοδόμησης του νέου κτιρίου υπάρχει υποδομή για τηλεθέρμανση,
τότε στο κτίριο αναφοράς θα λαμβάνονται υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εναλλάκτη θερμότητας
τηλεθέρμανσης. Τα γενικά χαρακτηριστικά του συστήματος κεντρικής θέρμανσης για το κτίριο αναφοράς είναι
τα εξής:
- Ο κεντρικός λέβητας είναι πιστοποιημένος με βαθμό ενεργειακής απόδοσης τριών αστέρων (***).
- Η διαστασιολόγηση της εγκατάστασης θέρμανσης γίνεται σύμφωνα με τις αντίστοιχες ΤΟΤΕΕ, ώστε να
διασφαλίζεται η πλήρης κάλυψη των φορτίων ακόμα και τις πιο δυσμενείς ημέρες του χειμώνα.
β) Σε περίπτωση που το εξεταζόμενο κτίριο κατοικίας θερμαίνεται με τη χρήση αντλιών θερμότητας, θεωρείται
ότι και το κτίριο αναφοράς διαθέτει τοπικά συστήματα (αντλίες θερμότητας ενός ή πολλαπλών εσωτερικών
στοιχείων), με συντελεστή συμπεριφοράς COP= 3,2.
γ) Σε περίπτωση που το εξεταζόμενο κτίριο τριτογενή τομέα θερμαίνεται με τη χρήση αντλιών θερμότητας,
θεωρείται ότι και το κτίριο αναφοράς διαθέτει τοπικά ή/και κεντρικά συστήματα θέρμανσης με συντελεστή
συμπεριφοράς COP=3,2 για αερόψυκτα συστήματα και COP=4,3 για υδρόψυκτα.
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3.2 Εγκατάσταση ψύξης/κλιματισμού:
α) Το κτίριο αναφοράς διαθέτει ανεμιστήρες οροφής στο 30% των
κλιματιζόμενων χώρων.
β) Το κτίριο αναφοράς για τις κατοικίες διαθέτει τοπικά συστήματα (αντλίες
θερμότητας ενός ή πολλαπλών εσωτερικών στοιχείων) που καλύπτουν τμήμα των
εσωτερικών χώρων της κατοικίας. Τα πρότυπα χαρακτηριστικά του συστήματος
ψύξης για το κτίριο αναφοράς είναι τα εξής:
- Τοπικά συστήματα ψύξης με βαθμό ενεργειακής απόδοσης EER = 3,0.
- Διαστασιολόγηση της εγκατάστασης ψύξης σύμφωνα με τις ισχύουσες ΤΟΤΕΕ.
- Η ενεργειακή κατανάλωση του συστήματος ψύξης για το κτίριο αναφοράς λαμβάνεται ίση με το 50% της
κατανάλωσης που υπολογίζεται με βάση την καθαρή συνολική επιφάνεια της κατοικίας.
- Σε περίπτωση που το εξεταζόμενο κτίριο δεν διαθέτει σύστημα ψύξης/κλιματισμού, τότε θεωρείται ότι
κλιματίζεται όπως ακριβώς και το κτίριο αναφοράς.
γ) Το κτίριο αναφοράς για τον τριτογενή τομέα διαθέτει τοπικά ή/και κεντρικά συστήματα ψύξης που καλύπτουν
όλους του εσωτερικούς χώρους. Τα πρότυπα χαρακτηριστικά του συστήματος ψύξης για το κτίριο αναφοράς
είναι τα εξής:
- Μονάδες παραγωγής ψύξης τοπικές ή κεντρικές (ψύκτες, αντλίες θερμότητας, τοπικά κλιματιστικά) με βαθμό
ενεργειακής απόδοσης EER = 2,8 για τοπικές ή κεντρικές αερόψυκτες μονάδες και EER = 3,8 για υδρόψυκτες
μονάδες.
- Διαστασιολόγηση της εγκατάστασης ψύξης σύμφωνα με τις ισχύουσες ΤΟΤΕΕ.
3.3 Τερματικές μονάδες κεντρικής θέρμανσης και κλιματισμού και δίκτυα διανομής θέρμανσης ψύξης του κτιρίου
αναφοράς:
α) Ο τύπος των τερματικών μονάδων, καθώς και η διάταξη και το μήκος των σωληνώσεων διανομής θέρμανσης
και ψύξης των χώρων λαμβάνονται όπως στο εξεταζόμενο κτίριο.
β) Για τις τερματικές
μονάδες του κτιρίου
αναφοράς (σώματα
καλοριφέρ, μονάδες
στοιχείου ανεμιστήρα fancoils, κεντρικές
κλιματιστικές μονάδες ΚΚΜ) ισχύουν τα εξής:
- Για τις ΚΚΜ του κτιρίου
αναφοράς του τριτογενή
τομέα η ισχύς των
ανεμιστήρων
(προσαγωγής ή
επιστροφής) λαμβάνεται
ίση με 1,5 kW/(m3/s). Σε
ειδικές περιπτώσεις όπου
απαιτείται διάταξη ειδικών
φίλτρων, ή/και υπάρχει
σύστημα ύγρανσης, ή/και
σύστημα ανάκτησης
θερμότητας, η ισχύς των
ανεμιστήρων για το κτίριο
αναφοράς λαμβάνεται
ίση με 2,5 kW/(m3/s).
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- Όλες οι ΚΚΜ του κτιρίου αναφοράς του τριτογενή τομέα με παροχή νωπού αέρα ≥ 60%, διαθέτουν σύστημα
ανάκτησης θερμότητας με εναλλάκτη θερμότητας και με συντελεστή ανάκτησης ηR= 0,5.
- Το σύστημα ύγρανσης αέρα του κτιρίου αναφοράς του τριτογενή τομέα είναι ίδιο με εκείνο του εξεταζόμενου
κτιρίου, και μπορεί να είναι ενσωματωμένο στην ΚΚΜ ή όχι.
- Για τις μονάδες στοιχείου ανεμιστήρα (fancoils), η ισχύς του ανεμιστήρα για το κτίριο αναφοράς είναι ίδια με
αυτή του εξεταζόμενου κτιρίου.
γ) Για τα δίκτυα διανομής θερμού ή ψυχρού μέσου (νερό κ.α.) ισχύουν τα ακόλουθα:
- Για το κτίριο αναφοράς του τριτογενή τομέα οι αντλίες των κυκλωμάτων διανομής είναι ρυθμιζόμενων
στροφών με αντιστάθμιση φορτίου με σταθερή πτώση πίεσης (Δp) και υδραυλικά ανεξάρτητες. Η ισχύς των
αντλιών στο κτίριο αναφοράς λαμβάνεται ίση με αυτή του εξεταζόμενου κτιρίου.
- Ο μέσος συντελεστής θερμικών απωλειών του δικτύου διανομής και επανακυκλοφορίας (νερού ή αλλού
μέσου), που διέρχεται από μη θερμαινόμενο/ψυχόμενο ή κοινόχρηστο χώρο, για το κτίριο αναφοράς της
κατοικίας είναι 7% και του τριτογενή τομέα είναι 15%.
3.4 Σύστημα Εξαερισμού ή Μηχανικού Αερισμού Κτιρίου Αναφοράς
α) Για το κτίριο αναφοράς στις κατοικίες θεωρείται ότι εφαρμόζεται φυσικός αερισμός.
β) Για το κτίριο αναφοράς του τριτογενή τομέα, το σύστημα μηχανικού αερισμού έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
- Προσαγωγή και απαγωγή νωπού αέρα σύμφωνα με τις ισχύουσες ΤΟΤΕΕ.
- Το σύστημα μηχανικού αερισμού διαθέτει εναλλάκτη ανάκτησης θερμότητας με συντελεστή ανάκτησης
θερμότητας ηR= 0,5.
- Η ειδική απορρόφηση ισχύος των ανεμιστήρων εξαερισμού λαμβάνεται ίση με 1,0 kW/(m³/s).
3.5 Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ):
α) Το κτίριο αναφοράς καλύπτει τις ανάγκες για ΖΝΧ, μέσω του κεντρικού λέβητα θέρμανσης χώρων ή
ξεχωριστού συστήματος λέβητα (πετρελαίου ή φυσικού αερίου ή τηλεθέρμανσης), με παράλληλη χρήση
ηλιακών συλλεκτών και ηλεκτρικής αντίστασης για εφεδρεία. Τα χαρακτηριστικά του συστήματος παραγωγής
ΖΝΧ για το κτίριο αναφοράς είναι τα εξής:
- Ο κεντρικός λέβητας παραγωγής ΖΝΧ είναι πιστοποιημένος με βαθμό ενεργειακής απόδοσης τριών
αστέρων (***).
- Ο μέσος συντελεστής θερμικών απωλειών του κεντρικού δικτύου διανομής ΖΝΧ για το κτίριο αναφοράς είναι
20%. Σε περίπτωση επανακυκλοφορίας του νερού ο συντελεστής είναι 35%.
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- Σε περίπτωση μεγάλου κυκλώματος
κυκλοφορίας και επανακυκλοφορίας
του ΖΝΧ, εφαρμόζεται για το κτίριο
αναφοράς κυκλοφορία με σταθερό Δp
και κυκλοφορητή με ρύθμιση στροφών
βάσει της ζήτησης σε ΖΝΧ.
Ο μέσος συντελεστής θερμικών
απωλειών διανομής είναι 15% για δίκτυα
χωρίς επανακυκλοφορία και μικρότερο
από 30% για δίκτυα με
επανακυκλοφορία. Για το κτίριο
αναφοράς το μήκος των σωληνώσεων
διανομής λαμβάνεται ίσο με το μήκος
των αντίστοιχων σωληνώσεων του
εξεταζόμενου κτιρίου.
- Στο κτίριο αναφοράς επιτρέπεται η
χρήση αποκεντρωμένων συστημάτων, μόνο σε εμπορικά καταστήματα ή παρόμοιες χρήσεις με περιορισμένη
κατανάλωση ΖΝΧ. Στις περιπτώσεις αυτές η παραγωγή ΖΝΧ, μπορεί να γίνεται τοπικά με ταχυθερμοσίφωνα
αερίου. Εάν το φυσικό αέριο δεν είναι διαθέσιμο, η παραγωγή ΖΝΧ,
μπορεί να γίνεται με ηλεκτρικό θερμοσίφωνα, ή ταχυθερμοσίφωνα με συνολικό μήκος αγωγών έως 6m.
3.6 Σύστημα φωτισμού κτιρίου αναφοράς τριτογενή τομέα:
α) Η στάθμη και η αντίστοιχη εγκατεστημένη ισχύς γενικού φωτισμού λαμβάνονται όπως στον πρότυπο
EN 12464-1:2002, ενώ η ενεργειακή απόδοση των φωτιστικών είναι 0,015 [W/lumen]. Για επιφάνεια μεγαλύτερη
από 15 m2 ο τεχνητός φωτισμός ελέγχεται με χωριστούς διακόπτες. Στους χώρους με φυσικό φωτισμό
εξασφαλίζεται η δυνατότητα σβέσης τουλάχιστον του 50% των λαμπτήρων που βρίσκονται εντός αυτής.
β) Ο γενικός φωτισμός παρέχεται από λαμπτήρες φθορισμού, οι οποίοι διαθέτουν ηλεκτρονικό στραγγαλιστικό
πηνίο με δείκτη ενεργειακής απόδοσης (EEI)
κατηγορίας A3 σύμφωνα με κατάταξη της
Επιτροπής της Ένωσης Ευρωπαίων
Κατασκευαστών Φωτιστικών (CELMA) και την
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/55/ΕΕ.
γ) Εξαίρεση αποτελούν οι χώροι με ειδικές
απαιτήσεις λειτουργικού φωτισμού, όπως
χειρουργεία, όπου ο φωτισμός του κτιρίου
αναφοράς λαμβάνεται όπως στο
εξεταζόμενο κτίριο.
3.7 Διατάξεις ελέγχου εγκαταστάσεων
κτιρίου αναφοράς τριτογενή τομέα:
α) Το κτίριο αναφοράς ξενοδοχείου διαθέτει
σύστημα ελέγχου ηλεκτροδότησης δωματίων
μέσω
ηλεκτρονικών καρτών, επιτυγχάνοντας 15%
εξοικονόμηση ενέργειας
β) Το κτίριο αναφοράς τριτογενή τομέα, για
κτίρια με επιφάνεια πάνω από 3.500 τ.μ.,
διαθέτει σύστημα ενεργειακής διαχείρισης
κτιρίου (BΕMS), για τον κεντρικό έλεγχο της
λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων,
επιτυγχάνοντας 10% εξοικονόμηση
ενέργειας.
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ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ κου Βασίλη Γαρυφάλλου
της εταιρείας PRISMA A.E.
Σχετικά με τον συντελεστή διαπερατότητας των υαλοστασίων στην ηλιακή ακτινοβολία και στο ορατό
φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας (παρ 2.1.δ) προφανώς έχει γίνει κάποιο σφάλμα στον καθορισμό των τιμών.
Το ζητούμενο θα έπρεπε να είναι αντίστροφο. Θα έπρεπε να αποτελεί στόχο το ποσοστό του ορατού φάσματος
που διέρχεται στο κτίριο να είναι υψηλότερο από αυτό του συνολικού.
Η σημερινή τεχνολογία υαλοπινάκων δίνει τέτοια δυνατότητα.
Ο συντελεστής επιλεκτικότητας (selectivity index s) ενός υαλοπίνακα που καθορίζεται ως ο λόγος του ποσοστου
μετάδοσης του φωτός ώς προς τον συντελεστή μετάδοσης της συνολικής ηλιακής ενέργειας, έχει ώς βέλτιστη
τιμή το 2 και χείριστη το 1. Το περιγραφόμενο στην παράγραφο 2.1.δ υαλοστάσιο έχει s= 0,87!!! Προφανώς
πρόκειται περι λάθους.
Η επιλεκτική συμπεριφορά ενός σύγχρονου υαλοπίνακα, επιτρέπει επιλεκτικά στο φώς (Gv) να περνά στο
εσωτερικό σε όσο το δυνατόν υψηλότερα ποσοστά (ώστε να μειώνονται οι ανάγκες τεχνιτού φωτισμού) ενώ
ταυτόχρονα αποκόπτει όσο το δυνατόν μεγαλύτερα ποσοστά της συνολικής ηλιακής ενέργειας (Gt) με σκοπό να
μειώνεται το κόστος ψύξης του κτιρίου.
Εδώ λοιπόν θα έπρεπε τουλάχιστον να ήταν :
Συνολική ηλιακή διαπερατότητα
GT = 0,65 και στο ορατό φάσμα
της ηλιακής ακτινοβολίας GV
=0,76 με συντελεστή
επιλεκτικότητος s=1,15 .
Εντούτοις είναι να απορεί κανείς
γιατί κάποιος δεν φροντίζει να
εκμεταλευτεί το γεγονός ότι με το
ίδιο σχεδον κόστος μπορεί να έχει
GT< 0,55 με τα αντοίστιχα
οικονομικά και περιβαλοντολογικά
οφέλη που αυτή η βελτίωση
συνεπάγεται (s= 1,38), ενώ με μια
σχετικά μικρή αύξηση του
κοστολογίου μπορεί να επιτευχθεί
συντελεστής επιλεκτικότητας s=1,5
ή ακόμα και s=1,9 δηλαδή σχεδόν
το θεωρητικά τέλειο!
Ευχαριστώ για την φιλοξενία
Β. Γαρυφάλλου
Φυσικός
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ κου Γιώργου Ηλιάδη
της εταιρείας Uniglass
Θα ήθελα να παραθέσω μερικά σχόλια σχετικά με Παράρτημα 4
και συγκεκριμένα του
Πίνακες 4.3 , 4.4 και 4.5
1. Σελ 5, ο Πίνακας 4.3 δεν αναφέρεται στο KF, όπως αναφέρεται
στο σώμα του κειμένου αλλά στον συντελεστή θερμοπερατότητας
μόνο των υαλοπινάκων όπως σωστά αναφέρεται στην
επικεφαλίδα του Πίνακα 4.3
2. Σελ 5-6. Ο πίνακας 4.3 που αποτελεί μερική αντιγραφή του
πίνακα C-2 page 18, EN 10077-1:2006 (E) παρουσιάζει μερική αναντιστοιχία στις τιμές που αρχικού
Ευρωπαικού προτύπου. Θα πρέπει να διορθωθούν κατά το ορθό.
3. Σελ 5-6. Η ορθότερη ελληνική λέξη για το coating είναι επίστρωση και όχι επικάλυψη.
4. Σελ5-6-7. Οι ενδεικτικές τιμές των Πινάκων 4.4 και 4.5 είναι παραπλανητικές για τους παρακάτω λόγους:
a. Δεν αναφέρεται ότι ισχύουν για συνήθη υλικά σφράγισης διπλών υαλοπινάκων (πηχάκια αλουμινίου)
b. Δεν αναφέρονται οι περιορισμοί που ορίζονται από το EN 10077 σχετικά με τον τρόπου υπολογισμού
τους, και συγκεκριμένα ισχύουν για ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΝΟ, (αλήθεια θα είχε ενδιαφέρον να
οριστεί η μεθοδολογία υπολογισμού για υπο κλίση τοποθετημένες υαλώσεις),
ισχύουν για διάσταση ΜΟΝΟ 1230mm X 1480mm,σχύουν μόνο για μονόφυλλη πόρτα, ΔΕΝ ισχύουν για
υαλοπέτασμα
c. Δεν αναφέρεται ο αναλυτικός τύπος υπολογισμού του συντελεστή θερμοπερατότητας του ανοίγματος.
d. Ο παραπάνω συντελεστής συμβολίζεται ως KF και αναφέρεται στο συνολικό άνοιγμα (πλαίσιο και
γυαλί). Στην ευρωπαική βιβλιογραφία και καθημερινή πρακτική χρησιμοποιείται το σύμβολο Uw, ενώ ως Uf
συμβολίζεται ο αντίστοιχος συντελεστής θερμοπερατότητας πλαισίου μόνο (από τον όρο frame). Θα
πρότεινα να μειώσουμε κατά το δυνατόν τη συγχιση με τους συμβολισμούς. (KF δεν πρέπει να παραπέμπει
στο πλαίσιο).
5. Τέλος προτείνω να αναφερθεί αναλυτικά η διαδικασία με την οποία ο παραγωγός του συστήματος
πλαισίου και υάλωσης θα πρέπει να αποδεικνύουν τις μετρημένες ή υπολογισμένες τιμές των συντελεστών
θερμοπερατότητας. (test report συγκεκριμένης κάσας/φύλλου από διαπιστευμένο εργαστήριο, αναλυτικές
διαδικασίες CE Marking)
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Ηλιάδης Γιώργος
Δρ. Μηχ Μηχ
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