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Αριθμός 122 

 
Ο ΠΔΡΗ ΡΤΘΜΗΖ ΣΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΠΟΓΟΖ ΣΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ ΝΟΜΟ 

__________________ 

Γηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 19(3)(δ)  
 

 
Πξννίκην 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα 
 ηεο ΔΔ: L153 
18.6.2010 
ζει. 65. 

Γηα ζθνπνύο θαιύηεξεο ελαξκόληζεο κε ηελ παξάγξαθν (2), άξζξν 9 ηεο πξάμεο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο  κε ηίηιν «Οδεγία 2010/31/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 19

εο
 

Μάτνπ 2010  γηα ηελ ελεξγεηαθή απόδνζε ησλ θηηξίσλ» 

 
142(Η) ηνπ 2006 

30(Η) ηνπ 2009 
210(Η) ηνπ 2012 
15(Η) ηνπ 2017. 

Ο Τπνπξγόο Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη δπλάκεη  
ηεο παξαγξάθνπ (δ) ηνπ εδαθίνπ (3) ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ πεξί Ρύζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ησλ 
Κηηξίσλ Νόκνπ, εθδίδεη ην πην θάησ Γηάηαγκα. 

πλνπηηθόο 
ηίηινο. 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα 
Σξίην(Η)ː 
1.8.2014. 
 

1. Σν παξόλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Ρύζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ησλ Κηηξίσλ 
(Απαηηήζεηο θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα πιεξνί ην θηίξην κε ζρεδόλ κεδεληθή θαηαλάισζε 
ελέξγεηαο) (Σξνπνπνηεηηθό) Γηάηαγκα ηνπ 2020 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ην πεξί Ρύζκηζεο ηεο 
Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ησλ Κηηξίσλ (Απαηηήζεηο θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα πιεξνί ην 
θηίξην κε ζρεδόλ κεδεληθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο) Γηάηαγκα ηνπ 2014 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη σο 
«ην βαζηθό δηάηαγκα») θαη ην βαζηθό δηάηαγκα θαη ην παξόλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξνληαη καδί σο ηα πεξί 
Ρύζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ησλ Κηηξίσλ (Απαηηήζεηο θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη 
λα πιεξνί ην θηίξην κε ζρεδόλ κεδεληθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο) Γηαηάγκαηα ηνπ 2014 θαη 2020. 

Αληηθαηάζηαζε 
ηνπ Πίλαθα ηνπ 
βαζηθνύ 
δηαηάγκαηνο. 

2.  Ο Πίλαθαο ηνπ βαζηθνύ δηαηάγκαηνο, αληηθαζίζηαηαη από ηνλ αθόινπζν λέν Πίλαθα: 

  «ΠΗΝΑΚΑ 1 
(Παξάγξαθνο 3 ) 

 

    

  (1) Καηεγνξία ελεξγεηαθήο απόδνζεο ζην 
Πηζηνπνηεηηθό Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίνπ 
 

Α  

  (2) Μέγηζηε θαηαλάισζε πξσηνγελνύο  
ελέξγεηαο όπσο απηή ππνινγίδεηαη από ηε 
κεζνδνινγία  ππνινγηζκνύ ελεξγεηαθήο 
απόδνζεο θηηξίνπ γηα θηίξηα θαη θηηξηαθέο 
κνλάδεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο θαηνηθίεο  
 

100 kWh  αλά ηεηξαγσληθό κέηξν ηνλ ρξόλν  

  (3) Μέγηζηε θαηαλάισζε πξσηνγελνύο  
ελέξγεηαο όπσο απηή ππνινγίδεηαη από ηε 
κεζνδνινγία  ππνινγηζκνύ ελεξγεηαθήο 
απόδνζεο θηηξίνπ γηα θηίξηα θαη θηηξηαθέο 
κνλάδεο πνπ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη σο θαηνηθίεο  
 

125 kWh  αλά ηεηξαγσληθό κέηξν ηνλ ρξόλν  

  (4) Μέγηζηνο κέζνο ζπληειεζηήο 
ζεξκνπεξαηόηεηαο U ηνίρσλ θαη ζηνηρείσλ ηεο 
θέξνπζαο θαηαζθεπήο (θνιόλεο, δνθνί θαη ηνηρία) 
πνπ ζπληζηνύλ κέξνο ηνπ θειύθνπο ηνπ θηηξίνπ. 
 

0,40 W/m
2
K  

  (5) Μέγηζηνο κέζνο ζπληειεζηήο 
ζεξκνπεξαηόηεηαο U νξηδόληησλ δνκηθώλ 
ζηνηρείσλ (δάπεδα ζε ππισηή, δάπεδα ζε 
πξόβνιν, δώκαηα, ζηέγεο) θαη νξνθώλ πνπ 
ζπληζηνύλ κέξνο ηνπ θειύθνπο ηνπ θηηξίνπ. 

0,40 W/m
2
K  

  (6) Μέγηζηνο κέζνο ζπληειεζηήο 
ζεξκνπεξαηόηεηαο U θνπθσκάησλ (πόξηεο, 
παξάζπξα)  πνπ ζπληζηνύλ κέξνο ηνπ θειύθνπο 
ηνπ θηηξίνπ. 
 

2,25 W/m
2
K  
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Δμαηξνύληαη νη πξνζήθεο θαηαζηεκάησλ. 
 

  (7) Γηα λα είλαη επηηξεπηό λα ππεξθαιπθζνύλ νη 
κέγηζηνη ζπληειεζηέο ησλ ζεκείσλ (4), (5) θαη (6) 
ν κέγηζηνο κέζνο ζπληειεζηήο ηνπ ζπλόινπ ησλ 
ζηνηρείσλ ηνπ θειύθνπο ηνπ θηηξίνπ δελ πξέπεη 
λα είλαη κεγαιύηεξνο από: 
  
Δμαηξνύληαη νη πξνζήθεο θαηαζηεκάησλ. 
 

0,65 W/m2K  

  (8) Μέγηζηε δήηεζε ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε γηα 
θηίξηα θαη θηηξηαθέο κνλάδεο πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη σο θαηνηθίεο  
 

15 kWh/m
2 

year  

  (9) Μέγηζηε κέζε εγθαηεζηεκέλε ηζρύο θσηηζκνύ 
γηα θηίξηα θαη θηηξηαθέο κνλάδεο πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη σο γξαθεία  
 

10 W/m
2
  

  (10) Δπηηξέπεηαη λα ππεξθαιπθζεί ε κέγηζηε 
κέζε εγθαηεζηεκέλε ηζρύο θσηηζκνύ ηνπ ζεκείνπ 
(10) ζηελ πεξίπησζε πνπ: 

To θηίξην εμνπιηζηεί κε ζύζηεκα 
απηνκαηηζκνύ θαη ειέγρνπ, ην νπνίν πξέπεη 
λα επηηξέπεη: 

(α)  ηε ζπλερή παξαθνινύζεζε, 
θαηαγξαθή, αλάιπζε θαη δπλαηόηεηα 
πξνζαξκνγήο ηεο θαηαλάισζεο 
ελέξγεηαο γηα θσηηζκό θαη· 

 
(β)   ηε ζπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο 

ελεξγεηαθήο απόδνζεο ηνπ θηηξίνπ, 
εληνπίδνληαο απώιεηεο ζηελ 
απνδνηηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ 
θσηηζκνύ ηνπ θηηξίνπ θαη 
ελεκεξώλνληαο ηνλ ππεύζπλν ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ ή ηεο ηερληθήο 
δηαρείξηζεο ηνπ θηηξίνπ ζρεηηθά κε ηηο 
δπλαηόηεηεο βειηίσζεο ηεο 
ελεξγεηαθήο απόδνζεο· 

 

 

  (11) Διάρηζην πνζνζηό   επί ηεο ζπλνιηθήο 
θαηαλάισζεο πξσηνγελνύο ελέξγεηαο πνπ 
πξνέξρεηαη από αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 
όπσο απηή ππνινγίδεηαη από ηελ κεζνδνινγία 
ππνινγηζκνύ ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίνπ.  

25%  

_________________ 

Έγηλε ζηηο 20 Μαξηίνπ  2020. 
 

ΓΗΧΡΓΟ ΛΑΚΚΟΣΡΤΠΖ, 
Τπνπξγόο Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο. 
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