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Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 5227, 26.3.2020

Κ.Δ.Π. 121/2020

Αριθμός 121
Ο ΠΔΡΗ ΡΤΘΜΗΖ ΣΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΠΟΓΟΖ ΣΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ ΝΟΜΟ
__________________
Γηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 15(1)
Πξννίκην.
Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ηεο
Δ.Δ.: L 153,
18.6.2010,
ζ. 13.
142(Η) ηνπ 2006
30(Η) ηνπ 2009
210(Η) ηνπ 2012
15(Η) ηνπ 2017.

Γηα ζθνπνύο ελαξκόληζεο κε ηα άξζξα 4 θαη 5 ηεο πξάμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν: «Οδεγία
2010/31/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 19εο Μαΐνπ 2010, γηα ηελ
ελεξγεηαθή απόδνζε ησλ θηηξίσλ»∙

Ο Τπνπξγόο Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, θαη Βηνκεραλίαο, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη δπλάκεη
ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 15, ηνπ πεξί Ρύζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ησλ Κηηξίσλ Νόκνπ
αθνύ ζπκβνπιεύηεθε ηελ πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Πξνώζεζεο ηεο Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο ζηα
Κηίξηα θαη Πξνώζεζεο ησλ Κηηξίσλ κε ρεδόλ Μεδεληθή Καηαλάισζε Δλέξγεηαο, εθδίδεη ην πην θάησ
Γηάηαγκα.

πλνπηηθόο
ηίηινο.

1. Σν παξόλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Ρύζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ησλ Κηηξίσλ
(Απαηηήζεηο Διάρηζηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο) Γηάηαγκα ηνπ 2020.

Δξκελεία.

2.-(1) ην παξόλ Γηάηαγκα, εθηόο αλ από ην θείκελν πξνθύπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα –
«αλαθαίληζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ θειύθνπο» ζεκαίλεη ηελ αληηθαηάζηαζε ζηνηρείνπ θηηξίνπ πνπ ζπληζηά
κέξνο ηνπ θειύθνπο ηνπ θηηξίνπ·
«εμσηεξηθό πεξηβάιινλ» ζεκαίλεη ηνλ εμσηεξηθό αέξα πνπ πεξηβάιεη ην θηίξην·

142(Η) ηνπ 2006 «Νόκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Ρύζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ησλ Κηηξίσλ Νόκν θαη όπσο απηόο
30(Η) ηνπ 2009 εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη·
210(Η) ηνπ 2012
15(Η) ηνπ 2017.
«Οδεγόο Θεξκνκόλσζεο Κηηξίσλ» ζεκαίλεη ηνλ νδεγό πνπ εθδίδεηαη από ηελ Τπεξεζία Δλέξγεηαο ηνπ
Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, θαη Βηνκεραλίαο θαη ζηνλ νπνίν παξαηίζεληαη θαη επεμεγνύληαη νη
γεληθέο αξρέο ζεξκνκόλσζεο ηνπ θειύθνπο ηνπ θηηξίνπ, ε κεζνδνινγία ππνινγηζκνύ ησλ ζπληειεζηώλ
ζεξκνπεξαηόηεηαο, θαζώο θαη έληππν παξνπζίαζεο ησλ ππνινγηζκώλ γηα ηνπο ζπληειεζηέο
ζεξκνπεξαηόηεηαο, θαη ε κεζνδνινγία ππνινγηζκνύ ησλ ζπληειεζηώλ απνηειεζκαηηθήο
ζεξκνρσξεηηθόηεηαο·
«ζπλνιηθή σθέιηκε επηθάλεηα» ζεκαίλεη ην εκβαδό δαπέδνπ ησλ ρώξσλ ηνπ θηηξίνπ γηα ηνπο νπνίνπο
ρξεζηκνπνηείηαη ελέξγεηα πξνο ξύζκηζε ησλ εζσηεξηθώλ θιηκαηηθώλ ζπλζεθώλ·
«ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηόηεηαο U» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ όξν απηό ζηνλ Οδεγό
Θεξκνκόλσζεο Κηηξίσλ·
«ζπληειεζηήο ζθίαζεο» ζεκαίλεη ην γηλόκελν ηνπ παξάγνληα δηνξζώζεσλ ζθίαζεο (fsh), ηνπ παξάγνληα
κείσζεο γηα ηελ θηλεηή ειηαθή πξνζηαζία (fsun) θαη ηε ζπλνιηθή κεηάδνζε ζεξκόηεηαο γηα παξάζπξα
όπσο θαζνξίδνληαη ζηε κεζνδνινγία ππνινγηζκνύ ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίνπ·
«πξνζήθε θαηαζηήκαηνο» ζεκαίλεη ηελ πξνζήθε ζηελ νπνία εθηίζεληαη εκπνξεύκαηα γηα πώιεζε ή γηα
άιινπο ζθνπνύο·

Διάρηζηε
ελεξγεηαθή
απόδνζε λένπ
θηηξίνπ θαη λέαο
θηηξηαθήο
κνλάδαο.
Πίλαθαο 1.

«Σερληθόο Οδεγόο Ζιηαθώλ πζηεκάησλ» ζεκαίλεη ηνλ Οδεγό πνπ εθδίδεηαη από ηελ Τπεξεζία
Δλέξγεηαο, ηνπ Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, θαη Βηνκεραλίαο θαη ζηνλ νπνίν παξαηίζεληαη νη
ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα πιεξνύλ ηα ειηαθά ζπζηήκαηα θαζώο θαη άιια ζέκαηα πνπ
αθνξνύλ ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ηνπο».
(2) ξνη, ε έλλνηα ησλ νπνίσλ δελ νξίδεηαη εηδηθά ζην παξόλ Γηάηαγκα, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο
απνδίδεηαη ζην Νόκν.
3. Οη απαηηήζεηο ειάρηζηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίνπ γηα θάζε λέν θηίξην θαη θάζε λέα θηηξηαθή
κνλάδα, θαζνξίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1.

431
Διάρηζηε
4. Οη απαηηήζεηο ειάρηζηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίνπ γηα θάζε θηίξην θαη θάζε θηηξηαθή κνλάδα πνπ
ελεξγεηαθή
πθίζηαηαη αλαθαίληζε κεγάιεο θιίκαθαο, θαζνξίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2.
απόδνζε θηηξίνπ
θα θηηξηαθήο
κνλάδαο πνπ
πθίζηαηαη
αλαθαίληζε
κεγάιεο
θιίκαθαο.
Πίλαθαο 2.
Διάρηζηε
ελεξγεηαθή
απόδνζε
ζηνηρείνπ θηηξίνπ
πνπ ζπληζηά
κέξνο ηνπ
θειύθνπο ηνπ
θηηξίνπ.
Πίλαθαο 3.

5. Οη απαηηήζεηο ειάρηζηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίνπ γηα ζηνηρείν θηηξίνπ πνπ ζπληζηά κέξνο ηνπ
θειύθνπο ηνπ θηηξίνπ ή ηεο θηηξηαθήο κνλάδαο, όηαλ ηνπνζεηείηαη εθ ησλ πζηέξσλ ή αληηθαζίζηαηαη ή
είλαη κέξνο πξνζζήθεο ζε πθηζηάκελν θηίξην, θαζνξίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 3.

Δθαξκνγή ηνπ
παξόληνο
Γηαηάγκαηνο ζε
θηίξηα πνπ
εμαηξνύληαη από
ηελ έθδνζε
πνιενδνκηθήο
ή/θαη
νηθνδνκηθήο
άδεηαο.

6. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Γηαηάγκαηνο εθαξκόδνληαη θαη ζηα θηίξηα, ηα νπνία εμαηξνύληαη από ηελ
ππνρξέσζε εμαζθάιηζεο πνιενδνκηθήο ή/θαη νηθνδνκηθήο άδεηαο.

Καηάξγεζε.
Δπίζεκε
Δθεκεξίδα
Παξάξηεκα
Σξίην (Η):
30.10.2015.

7. Από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ παξόληνο Γηαηάγκαηνο, ην πεξί Ρύζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ησλ
Κηηξίσλ (Απαηηήζεηο Διάρηζηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο) Γηάηαγκα ηνπ 2016 θαηαξγείηαη.

Έλαξμε ηζρύνο.

8. Σν παξόλ Γηάηαγκα ηίζεηαη ζε ηζρύ ηελ 1 Ηνπιίνπ 2020.

Μεηαβαηηθή
Γηάηαμε.
Δπίζεκε
Δθεκεξίδα
Παξάξηεκα
Σξίην (Η):
21.12.2007.

9.-(1) ηηο πεξηπηώζεηο θηηξίσλ πνπ ελέπηπηαλ ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ πεξί Απαηηήζεσλ Διάρηζηεο
Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ηνπ Κηηξίνπ Γηαηάγκαηνο ηνπ 2007 θαη γηα ηα νπνία ε αίηεζε γηα έθδνζε άδεηαο
νηθνδνκήο ή πνιενδνκηθήο άδεηαο θαηαηέζεθε κεηά ηηο 20.12.2007 θαη πξηλ ηελ 1.1.2010, ηζρύνπλ νη
δηαηάμεηο ηνπ πεξί Απαηηήζεσλ Διάρηζηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ηνπ Κηηξίνπ Γηαηάγκαηνο ηνπ 2007.

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα
Παξάξηεκα
Σξίην (Η):
31.12.2009.

(2) ηηο πεξηπηώζεηο θηηξίσλ πνπ ελέπηπηαλ ζηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ηνπ πεξί Ρύζκηζεο ηεο
Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ησλ Κηηξίσλ (Απαηηήζεσλ Διάρηζηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίνπ)
Γηαηάγκαηνο ηνπ 2009 θαη γηα ηα νπνία ε αίηεζε γηα έθδνζε άδεηαο νηθνδνκήο ή πνιενδνκηθήο άδεηαο
θαηαηέζεθε κεηά ηελ 31.12.2009 θαη πξηλ ηηο 11.12.2013, ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ πεξί Ρύζκηζεο ηεο
Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ησλ Κηηξίσλ (Απαηηήζεσλ Διάρηζηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίνπ)
Γηαηάγκαηνο ηνπ 2009.

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα
Παξάξηεκα
Σξίην (Η):
30.10.2013.

(3) ηηο πεξηπηώζεηο θηηξίσλ πνπ ελέπηπηαλ ζηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ηνπ πεξί Απαηηήζεσλ
Διάρηζηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ηνπ Κηηξίνπ Γηαηάγκαηνο ηνπ 2013 θαη γηα ηα νπνία ε αίηεζε γηα
έθδνζε άδεηαο νηθνδνκήο ή πνιενδνκηθήο άδεηαο θαηαηέζεθε κεηά ηηο 10.12.2013 θαη πξηλ ηηο
30.10.2015 ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ πεξί Απαηηήζεσλ Διάρηζηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ηνπ Κηηξίνπ
Γηαηάγκαηνο ηνπ 2013.

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα
Παξάξηεκα
Σξίην (Η):
30.10.2015.

(4) ηηο πεξηπηώζεηο θηηξίσλ πνπ ελέπηπηαλ ζηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ηνπ πεξί Ρύζκηζεο ηεο
Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ησλ Κηηξίσλ (Απαηηήζεσλ Διάρηζηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο) Γηαηάγκαηνο ηνπ
2015 θαη γηα ηα νπνία ε αίηεζε γηα έθδνζε άδεηαο νηθνδνκήο ή πνιενδνκηθήο άδεηαο θαηαηέζεθε κεηά ηηο
29.10.2015 θαη πξηλ ηελ 1.1.2017, ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ πεξί Ρύζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο
ησλ Κηηξίσλ (Απαηηήζεσλ Διάρηζηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο) Γηαηάγκαηνο ηνπ 2015.

ε
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Δπίζεκε
Δθεκεξίδα
Παξάξηεκα
Σξίην (Η):
15.4.2016.
Δπίζεκε
Δθεκεξίδα
Παξάξηεκα
Σξίην (Η):
23.12.2016.

(5) ηηο πεξηπηώζεηο θηηξίσλ πνπ ελέπηπηαλ ζηελ παξάγξαθνο 3 ηνπ πεξί Ρύζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο
Απόδνζεο ησλ Κηηξίσλ (Απαηηήζεσλ Διάρηζηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο) Γηαηάγκαηνο ηνπ 2016 θαη γηα
ηα νπνία ε αίηεζε γηα έθδνζε άδεηαο νηθνδνκήο ή πνιενδνκηθήο άδεηαο θαηαηέζεθε κεηά ηελ 31.12.2016
θαη πξηλ ηελ 1.7.2020, ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ πεξί Ρύζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ησλ Κηηξίσλ
(Απαηηήζεσλ Διάρηζηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο) Γηαηάγκαηνο ηνπ 2016.

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 κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
μελνδνρείσλ

125 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
ρξεζηκνπνηνύληαη σο μελνδνρεία

220 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 K

2

Δπηηξέπεηαη ε ππεξθάιπςε ηνπ ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηόηεηαο
U γηα ηνίρνπο ζεξκηθήο απνζήθεπζήο ζηηο πεξηπηώζεηο ρξήζεο
παζεηηθώλ ειηαθώλ ζπζηεκάησλ (π.ρ. ηνίρνη Trombe, ηνίρνη
κεγάιεο ζεξκηθήο απνζήθεπζεο)
(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.
(6) Μέγηζηνο κέζνο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηόηεηαο U
θνπθσκάησλ (πόξηεο, παξάζπξα) πνπ ζπληζηνύλ κέξνο ηνπ
θειύθνπο ηνπ θηηξίνπ.

2

0,40 W/m K

2

2,25 W/m K

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:

0,65 W/m2K

Δμαηξνύληαη νη πξνζήθεο θαηαζηεκάησλ.
(8) Μέγηζηνο κέζνο ζπληειεζηήο ζθίαζεο ζε θνπθώκαηα
(παξάζπξα) πνπ ζπληζηνύλ κέξνο ηνπ θειύθνπο ηνπ θηηξίνπ.

0,63
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Δμαηξνύληαη νη πξνζήθεο θαηαζηεκάησλ.
2

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

15 kWh/m year

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

10 W/m

(11) 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:

2

(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.

9% γηα μελνδνρεία θαη 25% γηα όινπο ηνπο άιινπο
ηύπνπο θηηξίσλ

Σα ζπζηήκαηα αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο πνπ
εγθαζίζηαληαη πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππόςε ην εθηηκώκελν
πξνθίι θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ηνπ θηηξίνπ, ώζηε ε ελέξγεηα
πνπ παξάγνπλ λα θαηαλαιώλεηαη από ην ίδην ην θηίξην ζην
βαζκό πνπ απηό είλαη ηερληθά θαη νηθνλνκηθά εθηθηό.
Γηα θηίξηα θαη θηηξηαθέο κνλάδεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο
θαηνηθίεο θαη εγθαζηζηνύλ ειηαθό ζύζηεκα γηα ηθαλνπνίεζε ησλ
αλαγθώλ ζε δεζηό λεξό ρξήζεο, ε εγθαηάζηαζε πξέπεη λα
γίλεηαη ζύκθσλα κε ηνλ Σερληθό Οδεγό Ζιηαθώλ πζηεκάησλ
θαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο αξκόδηαο πνιενδνκηθήο αξρήο

ΠΗΝΑΚΑ 2
(Παξάγξαθνο 4 )
(1) Καηεγνξία ελεξγεηαθήο απόδνζεο ζην Πηζηνπνηεηηθό
Δλεξγεηαθήο
Απόδνζεο
Κηηξίνπ
γηα
θηίξηα
πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη σο θαηνηθίεο

Α

(2) Καηεγνξία ελεξγεηαθήο απόδνζεο ζην πηζηνπνηεηηθό
Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίνπ γηα θηίξηα πνπ δελ
ρξεζηκνπνηνύληαη σο θαηνηθίεο

Ίζε ή θαιύηεξε από Β+
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ΠΗΝΑΚΑ 3
(Παξάγξαθνο 5 )
2

(1) Μέγηζηνο κέζνο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηόηεηαο U ηνίρσλ
θαη ζηνηρείσλ ηεο θέξνπζαο θαηαζθεπήο (θνιόλεο, δνθνί θαη
ηνηρία) πνπ ζπληζηνύλ κέξνο ηνπ θειύθνπο ηνπ θηηξίνπ ή ηεο
θηηξηαθήο κνλάδαο όηαλ απηά αληηθαζίζηαληαη ζην ζύλνιν
ηνπο ή είλαη κέξνο πξνζζήθεο ζε πθηζηάκελα θηίξην.

0,40 W/m K

Δπηηξέπεηαη
ε
ππεξθάιπςε
ηνπ
ζπληειεζηή
ζεξκνπεξαηόηεηαο U γηα ηνίρνπο ζεξκηθήο απνζήθεπζήο ζηηο
πεξηπηώζεηο ρξήζεο παζεηηθώλ ειηαθώλ ζπζηεκάησλ (π.ρ.
ηνίρνη Trombe, ηνίρνη κεγάιεο ζεξκηθήο απνζήθεπζεο)
2

(2) 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 ή ηεο θηηξηαθήο κνλάδαο.

0,40 W/m K

(3) Μέγηζηνο κέζνο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηόηεηαο U
θνπθσκάησλ (πόξηεο, παξάζπξα) πνπ ζπληζηνύλ κέξνο ηνπ
θειύθνπο ηνπ θηηξίνπ ή ηεο θηηξηαθήο κνλάδαο όηαλ απηά
αληηθαζίζηαληαη ζην ζύλνιν ηνπο ή είλαη κέξνο πξνζζήθεο ζε
πθηζηάκελα θηίξην

2,25 W/m K

2

Δμαηξνύληαη νη πξνζήθεο θαηαζηεκάησλ
___________________
Έγηλε ζηηο 20 Μαξηίνπ 2020.
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Τπνπξγόο Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο.

