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Αριθμός 366 

ΟI ΠΔΡΙ ΡΤΘΜΙΗ ΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΠΟΓΟΗ ΣΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟI  ΣΟΤ 2006 ΔΩ 2012 
_________________ 

Γηάηαγκα δπλάκεη ησλ άξζξσλ 5Α θαη 19(3)(δ) 

Πξννίκην 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.: L153 
18.6.2010, 
ζ. 65. 

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

εο
 Μαΐνπ 2010 γηα ηελ ελεξγεηαθή απόδνζε ησλ θηηξίσλ»,

142(Ι) ηνπ 2006 
30(Ι) ηνπ 2009 

210(Ι) ηνπ 2012. 

ν Τπνπξγόο Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνύ, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη 
δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 5Α θαη ηεο παξαγξάθνπ (δ) ηνπ εδαθίνπ (3) ηνπ άξζξνπ 19, ησλ πεξί 
Ρύζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ησλ Κηηξίσλ Νόκσλ ηνπ 2006 έσο 2012, εθδίδεη ην πην 
θάησ Γηάηαγκα. 

πλνπηηθόο ηίηινο. 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) Γηάηαγκα ηνπ 2014. 

Δξκελεία. 2.-(1)  ην παξόλ Γηάηαγκα, εθηόο αλ από ην θείκελν πξνθύπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα - 

«δήηεζε ελέξγεηαο» ζεκαίλεη ηελ ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη λα παξέρεη έλα ηερληθό ζύζηεκα θηίξηνπ 
νύησο ώζηε  νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο εζσηεξηθνύ  ρώξνπ λα ηθαλνπνηνύλ ηηο ζπλζήθεο ζεξκηθήο 
άλεζεο∙ 

«κέγηζηε κέζε εγθαηεζηεκέλε ηζρύο θσηηζκνύ» ζεκαίλεη ην απνηέιεζκα ηνπ ππνινγηζκνύ πνπ 
γίλεηαη κε ηελ κέζνδν πνπ θαζνξίδεηαη ζηνλ Οδεγό Θεξκνκόλσζεο πνπ εθδίδεηαη από ηελ 
Τπεξεζία Δλέξγεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνύ∙ 



«Μέγηζηνο κέζνο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηόηεηαο U θνπθσκάησλ (πόξηεο, παξάζπξα)  πνπ 
ζπληζηνύλ κέξνο ηνπ θειύθνπο ηνπ θηηξίνπ» ζεκαίλεη ην απνηέιεζκα ηνπ ππνινγηζκνύ πνπ 
γίλεηαη κε ηελ κέζνδν πνπ θαζνξίδεηαη ζηνλ Οδεγό Θεξκνκόλσζεο πνπ εθδίδεηαη από ηελ 
Τπεξεζία Δλέξγεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνύ∙ 

«κέγηζηνο κέζνο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηόηεηαο U νξηδόληησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ (δάπεδα ζε 
ππισηή, δάπεδα ζε πξόβνιν, δώκαηα, ζηέγεο) θαη νξνθώλ πνπ ζπληζηνύλ κέξνο ηνπ θειύθνπο 
ηνπ θηηξίνπ» ζεκαίλεη ην απνηέιεζκα ηνπ ππνινγηζκνύ πνπ γίλεηαη κε ηελ κέζνδν πνπ 
θαζνξίδεηαη ζηνλ Οδεγό Θεξκνκόλσζεο πνπ εθδίδεηαη από ηελ Τπεξεζία Δλέξγεηαο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνύ∙ 

«κέγηζηνο κέζνο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηόηεηαο U ηνίρσλ θαη ζηνηρείσλ ηεο θέξνπζαο 
θαηαζθεπήο (θνιόλεο, δνθνί θαη ηνηρία) πνπ ζπληζηνύλ κέξνο ηνπ θειύθνπο ηνπ θηηξίνπ» ζεκαίλεη 
ην απνηέιεζκα ηνπ ππνινγηζκνύ πνπ γίλεηαη κε ηελ κέζνδν πνπ θαζνξίδεηαη ζηνλ Οδεγό 
Θεξκνκόλσζεο πνπ εθδίδεηαη από ηελ Τπεξεζία Δλέξγεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο, 
Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνύ∙ 

142(Ι) ηνπ 2006 
30(Ι) ηνπ 2009 

210(Ι) ηνπ 2012. 

«Νόκνο» ζεκαίλεη ηνπο πεξί Ρύζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ησλ Κηηξίσλ Νόκνπο ηνπ 
2006 έσο 2012. 

    (2) Όξνη, ε έλλνηα ησλ νπνίσλ δελ νξίδεηαη εηδηθά ζην παξόλ Γηάηαγκα, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ 
ηνπο απνδίδεηαη ζην Νόκν. 

Απαηηήζεηο  θηηξίσλ 
κε κεδεληθή 
απόδνζε. 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα 
Σξίην (Ι): 
11.12.2013. 
Πίλαθαο. 

3. Γηα λα ραξαθηεξηζηεί έλα θηίξην σο θηίξην κε ζρεδόλ κεδεληθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο,  ην θηίξην
απηό ζα πξέπεη λα ζπκκνξθώλεηαη κε: 

 (α) ηηο απαηηήζεηο ειάρηζηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίνπ όπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζην πεξί 
ηεο Ρύζκηζε ηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ησλ Κηηξίσλ (Απαηηήζεηο Διάρηζηεο Δλεξγεηαθήο 
Απόδνζεο Κηηξίνπ) Γηάηαγκα ηνπ 2013, όπσο απηό εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη θαη  

 (β) ηηο απαηηήζεηο θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ νξίδνληαη ζηνλ Πίλαθα, ηα νπνία 
πεξηιακβάλνληαη ζηα εζληθά ζρέδηα πνπ εθδίδνληαη από ηελ αξκόδηα αξρή. 

_________________ 

ΠΙΝΑΚΑ 
(παξάγξαθνο 3) 

Απαηηήζεηο  

1 Καηεγνξία ελεξγεηαθήο απόδνζεο ζην Πηζηνπνηεηηθό 
Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίνπ 

Α 

2 Μέγηζηε θαηαλάισζε πξσηνγελνύο  ελέξγεηαο γηα θηίξηα πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη σο θαηνηθίεο όπσο απηή ππνινγίδεηαη από 
ηελ κεζνδνινγία ππνινγηζκνύ ελεξγεηαθήο απόδνζεο 
θηηξίνπ  

100 kWh  αλά ηεηξαγσληθό κέηξν ηνλ ρξόλν 

3 Μέγηζηε θαηαλάισζε πξσηνγελνύο  ελέξγεηαο γηα θηίξηα πνπ 
δελ ρξεζηκνπνηνύληαη σο θαηνηθίεο όπσο απηή ππνινγίδεηαη 
από ηελ κεζνδνινγία ππνινγηζκνύ ελεξγεηαθήο απόδνζεο 
θηηξίνπ  

125 kWh  αλά ηεηξαγσληθό κέηξν ηνλ ρξόλν 

4 Μέγηζηε δήηεζε ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε γηα θηίξηα πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη σο θαηνηθίεο 

15 kWh  αλά ηεηξαγσληθό κέηξν ηνλ ρξόλν 

5 Σνπιάρηζηνλ ην 25% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο 
πξσηνγελνύο ελέξγεηαο όπσο απηή ππνινγίδεηαη από ηελ 
κεζνδνινγία ππνινγηζκνύ ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίνπ 
πξνέξρεηαη από αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 

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

0,4 W/m
2
K

1476



7 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. 

0,4 W/m
2
K

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

Δμαηξνύληαη νη πξνζήθεο θαηαζηεκάησλ. 

2,25  W/m
2
K

9 Μέγηζηε κέζε εγθαηεζηεκέλε ηζρύο θσηηζκνύ γηα θηίξηα πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη σο γξαθεία.   

10  W/m
2

_________________ 

Έγηλε ζηηο 23 Ινπιίνπ 2014. 

      ΓΙΩΡΓΟ ΛΑΚΚΟΣΡΤΠΗ, 
  Τπνπξγόο Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνύ. 
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