
Δ.Δ. Παξ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                                Κ.Γ.Π. 61/2014 
Αξ. 4760, 21.2.2014    

Αξηζκόο 61 

Οη πεξί Οδώλ θαη Οηθνδνκώλ (Δλεξγεηαθή Απόδνζε ηωλ Κηηξίωλ) (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2014, νη 
νπνίνη εθδόζεθαλ από ην Τπνπξγηθό πκβνύιην δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ πεξί Ρπζκίζεωο Οδώλ θαη 
Οηθνδνκώλ Νόκνπ, αθνύ θαηαηέζεθαλ ζηε Βνπιή ηωλ Αληηπξνζώπωλ θαη εγθξίζεθαλ από απηή, δεκνζη-
εύνληαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζύκθωλα κε ην εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ πεξί ηεο 
Καηαζέζεωο ζηε Βνπιή ηωλ Αληηπξνζώπωλ ηωλ Καλνληζκώλ πνπ Δθδίδνληαη κε Δμνπζηνδόηεζε  Νόκνπ, 
Νόκνπ (Ν. 99  ηνπ 1989  όπωο  ηξνπνηήζεθε κε  ηνπο  Νόκνπο 227  ηνπ  1990  κέρξη 3(Ι) ηνπ 2010). 

 
Ο ΠΔΡΗ ΡΤΘΜΗΔΧ ΟΓΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΟΜΧΝ ΝΟΜΟ 

_______________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 19 
 

Πξννίκην. 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ. L 153, 
18.6.2010, 
ζ. 65. 

Γηα ζθνπνύο, κεηαμύ άιισλ, κεξηθήο ελαξκόληζεο κε ηελ πξάμε 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», 

 
Κεθ. 96 

14 ηνπ 1959 
67 ηνπ 1963 
6 ηνπ 1964 

65 ηνπ 1964 
12 ηνπ 1969 
38 ηνπ 1969 
13 ηνπ 1974 
28 ηνπ 1974 
24 ηνπ 1978 
25 ηνπ 1979 
80 ηνπ 1982 
15 ηνπ 1983 
9 ηνπ 1986 

115 ηνπ 1986 
199 ηνπ 1986 

53 ηνπ 1987 
87 ηνπ 1987 

316 ηνπ 1987 
108 ηνπ 1988 
243 ηνπ 1988 
122 ηνπ 1990 

97(Η) ηνπ 1992 
45(Η) ηνπ 1994 
14(Η) ηνπ 1996 
52(Η) ηνπ 1996 
37(Η) ηνπ1997 

72(Η) ηνπ 1997 
71(Η) ηνπ 1998 
35(Η) ηνπ 1999 
61(Η) ηνπ 1999 
81(Η) ηνπ 1999 
57(Η) ηνπ 2000 
66(Η) ηνπ 2000 
73(Η) ηνπ 2000 

126(Η) ηνπ 2000 
157(Η) ηνπ 2000 

26(Η) ηνπ 2002 
33(Η) ηνπ 2002 

202(Η) ηνπ 2002 
101(Η) ηνπ 2006 

21(Η) ηνπ 2008 
32(Η) ηνπ 2008 
47(Η) ηνπ 2011 
77(Η) ηνπ 2011 

131(Η) ηνπ 2011 
152(Η) ηνπ 2011 

Σν Τπνπξγηθό πκβνύιην, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ρνξεγνύληαη ζε απηό από ην άξζξν 19 
ηνπ πεξί Ρπζκίζεσο Οδώλ θαη Οηθνδνκώλ Νόκνπ, εθδίδεη ηνπο αθόινπζνπο Καλνληζκνύο: 
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34(Η) ηνπ 2012 
149(Η) ηνπ 2012 
66(Η) ηνπ 2013. 

  
πλνπηηθόο ηίηινο. 
 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Γεκνθξαηίαο, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Η): 
17.11.2006. 

1. Οη παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Οδώλ θαη Οηθνδνκώλ (Δλεξγεηαθή 
Απόδνζε ησλ Κηηξίσλ) (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδνληαη καδί κε ηνπο 
πεξί Οδώλ θαη Οηθνδνκώλ (Δλεξγεηαθή Απόδνζε ησλ Κηηξίσλ) Καλνληζκνύο ηνπ 2006 (πνπ ζην 
εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «νη βαζηθνί θαλνληζκνί») θαη νη βαζηθνί θαλνληζκνί θαη νη παξόληεο 
Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Οδώλ θαη Οηθνδνκώλ (Δλεξγεηαθή Απόδνζε ησλ 
Κηηξίσλ) Καλνληζκνί ηνπ 2006 θαη 2014. 

Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνύ 2 
ησλ βαζηθώλ 
θαλνληζκώλ. 

2. Ζ παξάγξαθνο (1) ηνπ Καλνληζκνύ 2 ησλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ αληηθαζίζηαηαη κε ηελ 
αθόινπζε λέα παξάγξαθν (1): 

 

 «Δξκελεία. (1) ηνπο παξόληεο Καλνληζκνύο, εθηόο εάλ από ην θείκελν πξνθύπηεη 
δηαθνξεηηθή έλλνηα - 

  «αλαθαίληζε κεγάιεο θιίκαθαο» ζεκαίλεη ηελ αλαθαίληζε θηηξίνπ θαηά ηελ 
νπνία πθίζηαηαη αλαθαίληζε άλσ ηνπ 25% ηεο επηθάλεηαο ηνπ θειύθνπο ηνπ 
θηηξίνπ˙ 

  «αληιία ζεξκόηεηαο» ζεκαίλεη ην κεράλεκα, ηε ζπζθεπή ή ηελ εγθαηάζηαζε 
πνπ κεηαθέξεη ζεξκόηεηα από θπζηθό πεξηβάιινλ, όπσο ν αέξαο, ην λεξό 
ή ην έδαθνο, ζε θηίξηα ή βηνκεραληθέο εθαξκνγέο κε ηελ αλαζηξνθή ηεο 
θπζηθήο ξνήο ηεο ζεξκόηεηαο, θαηά ηξόπν ώζηε λα ξέεη από ρακειόηεξε 
ζε ςειόηεξε ζεξκνθξαζία· γηα ηηο αλαζηξέςηκεο αληιίεο ζεξκόηεηαο 
δύλαηαη λα κεηαθέξεη ζεξκόηεηα από ην θηίξην ζην θπζηθό πεξηβάιινλ· 

  

142(Η) ηνπ 2006 
30(Η) ηνπ 2009 

210(Η) ηνπ 2012. 

«απαηηήζεηο ειάρηζηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίνπ» έρεη ηελ έλλνηα πνπ 
απνδίδεηαη ζηνλ όξν από ηνλ πεξί Ρύζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο 
ησλ Κηηξίσλ Νόκν, όπσο απηόο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

«ελέξγεηα από αλαλεώζηκεο πεγέο» ζεκαίλεη ηελ ελέξγεηα από 
αλαλεώζηκεο κε νξπθηέο πεγέο, δειαδή αηνιηθή, ειηαθή, αεξνζεξκηθή, 
γεσζεξκηθή, πδξνζεξκηθή ελέξγεηα θαη ελέξγεηα από ηνλ σθεαλό, 
πδξνειεθηξηθή, από βηνκάδα, από ηα εθιπόκελα ζηνπο ρώξνπο 
πγεηνλνκηθήο ηαθήο αέξηα, από αέξηα πνπ παξάγνληαη ζε κνλάδεο 
επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαη από ηα βηναέξηα· 

  

  «ελεξγεηαθή απόδνζε θηηξίνπ» ζεκαίλεη ηελ ππνινγηζζείζα ή κεηξνύκελε 
πνζόηεηα ελέξγεηαο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα ηθαλνπνηεζεί ε ελεξγεηαθή 
δήηεζε πνπ ζπλδέεηαη κε ηε ζπλήζε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ ή ηεο θηηξηαθήο 
κνλάδαο, ε νπνία πεξηιακβάλεη, κεηαμύ άιισλ, ηελ ελέξγεηα πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζέξκαλζε, ςύμε, εμαεξηζκό, παξαγσγή δεζηνύ λεξνύ 
θαη θσηηζκό· 

  «θηηξηαθή κνλάδα» ζεκαίλεη ηκήκα, όξνθν ή δηακέξηζκα εληόο θηηξίνπ, πνπ 
έρεη ζρεδηαζζεί ή ππνζηεί κεηαηξνπή ώζηε λα ρξεζηκνπνηείηαη ρσξηζηά θαη 
γηα ηελ νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ελέξγεηα πξνο ξύζκηζε ησλ θιηκαηηθώλ 
ζπλζεθώλ εζσηεξηθνύ ρώξνπ· 

  «θηίξην» ζεκαίλεη ηε ζηεγαζκέλε θαηαζθεπή κε ηνίρνπο γηα ηελ νπνία 
ρξεζηκνπνηείηαη ελέξγεηα πξνο ξύζκηζε ησλ θιηκαηηθώλ ζπλζεθώλ 
εζσηεξηθνύ ρώξνπ· 

  «κεζνδνινγία ππνινγηζκνύ ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο» ζεκαίλεη ηε 
κεζνδνινγία πνπ θαζνξίδεηαη ζην δηάηαγκα κεζνδνινγίαο ελεξγεηαθήο 
απόδνζεο θηηξίνπ κε βάζε ην πιαίζην πνπ θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα ηνπ 
πεξί Ρύζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ησλ Κηηξίσλ Νόκνπ, όπσο 
απηόο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

  «Νόκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Ρπζκίζεσο Οδώλ θαη Οηθνδνκώλ Νόκν, όπσο 
απηόο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

  «Οδεγία 2010/31/ΔΔ» ζεκαίλεη ηελ Οδεγία 2010/31/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 19εο Μαΐνπ 2010 γηα ηελ ελεξγεηαθή 
απόδνζε ησλ θηηξίσλ, όπσο απηή εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

  «πηζηνπνηεηηθό ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίνπ» ζεκαίλεη ην πηζηνπνηεηηθό 
πνπ εθδίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ πεξί Ρύζκηζεο 
ηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ησλ Κηηξίσλ Νόκνπ, όπσο απηόο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

  
«Πνιενδνκηθή Αξρή» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ όξν απηό από 
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90 ηνπ 1972 
56 ηνπ 1982 
7 ηνπ 1990 

28 ηνπ 1991 
91(Η) ηνπ 1992 
55(Η) ηνπ 1993 
72(Η) ηνπ 1998 
59(Η) ηνπ 1999 

142(Η) ηνπ 1999 
241(Η) ηνπ 2002 

29(Η) ηνπ 2005 
135(Η) ηνπ 2006 

11(Η) ηνπ 2007 
46(Η) ηνπ 2011 
76(Η) ηνπ 2011 

130(Η) ηνπ 2011 
164(Η) ηνπ 2011 

33(Η) ηνπ 2012 
110(Η) ηνπ 2012 
150(Η) ηνπ 2012 

20(Η) ηνπ 2013 
65(Η) ηνπ 2013. 

ηνλ πεξί Πνιενδνκίαο θαη Υσξνηαμίαο Νόκν, όπσο απηόο εθάζηνηε ηξνπν-
πνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

  «ζπκπαξαγσγή» ζεκαίλεη ηελ ηαπηόρξνλε, ζην πιαίζην κηαο δηεξγαζίαο, 
παξαγσγή ζεξκηθήο ελέξγεηαο θαη ειεθηξηθήο ή/θαη κεραληθήο ελέξγεηαο· 

  «ζπλνιηθή σθέιηκε επηθάλεηα» ζεκαίλεη ην εκβαδόλ δαπέδνπ ησλ ρώξσλ 
ηνπ θηηξίνπ γηα ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηείηαη ελέξγεηα πξνο ξύζκηζε ησλ 
εζσηεξηθώλ θιηκαηηθώλ ζπλζεθώλ· 

  «ηειεζέξκαλζε» ή «ηειεςύμε» ζεκαίλεη ηε δηαλνκή ζεξκηθήο ελέξγεηαο κε 
ηε κνξθή αηκνύ, δεζηνύ λεξνύ ή ςπρξώλ πγξώλ, από έλα θεληξηθό ζεκείν 
παξαγσγήο κέζσ δηθηύνπ ζε πνιιαπιά θηίξηα ή ζέζεηο, γηα ηελ θάιπςε 
ζεξκηθώλ ή ςπθηηθώλ αλαγθώλ ρώξσλ ή δηεξγαζηώλ· 

  «ηερληθό ζύζηεκα θηηξίνπ» ζεκαίλεη ηνλ ηερληθό εμνπιηζκό γηα ζέξκαλζε, 
ςύμε, αεξηζκό, παξαγσγή δεζηνύ λεξνύ, θσηηζκό ή γηα ζπλδπαζκό ηνπο, 
ελόο θηηξίνπ ή κηαο θηηξηαθήο κνλάδαο· 

  «Τπεξεζία Δλέξγεηαο» ζεκαίλεη ηελ Τπεξεζία Δλέξγεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνύ· 

  «ππνινγηζκνί ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίνπ» ζεκαίλεη ηνπο ππνινγηζκνύο 
πνπ δηελεξγνύληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίνπ 
ή ηεο θηηξηαθήο κνλάδαο ζύκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ππνινγηζκνύ 
ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίνπ.». 

Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνύ 3 
ησλ βαζηθώλ 
θαλνληζκώλ. 

3. Ζ παξάγξαθνο (1) ηνπ Καλνληζκνύ 3 ησλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο: 

     (α)     Με ηελ αληηθαηάζηαζε από απηή ηεο θξάζεο «Οη παξόληεο θαλνληζκνί εθαξκόδνληαη ζε 
όιεο ηηο πεξηπηώζεηο αλέγεξζεο λέσλ θηηξίσλ θαζώο θαη ζηηο πεξηπηώζεηο θηηξίσλ 
ζπλνιηθήο σθέιηκεο επηθάλεηαο άλσ ησλ ρηιίσλ ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ πνπ πθίζηαληαη 
ξηδηθή αλαθαίληζε:» (πξώηε κέρξη ηέηαξηε γξακκή), κε ηελ αθόινπζε λέα θξάζε: 

                 «Οη παξόληεο Καλνληζκνί εθαξκόδνληαη ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο λέσλ θηηξίσλ ή 
θηηξηαθώλ κνλάδσλ, θαζώο θαη ζηηο πεξηπηώζεηο θηηξίσλ ή θηηξηαθώλ κνλάδσλ πνπ 
πθίζηαληαη αλαθαίληζε κεγάιεο θιίκαθαο:»· 

      (β)      κε ηελ αληηθαηάζηαζε από ηελ επηθύιαμε απηήο, ηεο θξάζεο: 

                «Ννείηαη όηη, ζηηο πεξηπηώζεηο θηηξίσλ ζπλνιηθήο σθέιηκεο επηθάλεηαο άλσ ησλ ρηιίσλ 
ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ πνπ πθίζηαληαη ξηδηθή αλαθαίληζε,» (πξώηε θαη δεύηεξε γξακκή) 
κε ηε θξάζε «Ννείηαη όηη, ζηηο πεξηπηώζεηο θηηξίσλ ή θηηξηαθώλ κνλάδσλ πνπ 
πθίζηαληαη αλαθαίληζε κεγάιεο θιίκαθαο,». 

Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνύ 4 
ησλ βαζηθώλ 
θαλνληζκώλ. 

4. Ο Καλνληζκόο 4 ησλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο: 

       (α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ (1) απηνύ, κε ηελ αθόινπζε λέα παξάγξαθν 
(1): 

   «(1) Κάζε λέν θηίξην ή θηηξηαθή κνλάδα θαζώο θαη θάζε θηίξην πνπ πθίζηαηαη 
αλαθαίληζε κεγάιεο θιίκαθαο πξέπεη λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ειάρηζηεο ελεξγεηαθήο 
απόδνζεο θηηξίνπ.»· 

       (β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ππνπαξαγξάθνπ (γ) ηεο παξαγξάθνπ (2) απηνύ, κε ηελ 
αθόινπζε λέα ππνπαξάγξαθν (γ): 

  «(γ)  ζηελ πεξίπησζε θηηξίσλ πνπ πθίζηαληαη αλαθαίληζε κεγάιεο θιίκαθαο, όπνπ ε 
αλαβάζκηζε ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο δελ είλαη εθηθηή, ηερλννηθνλνκηθή 
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κειέηε, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ειεθηξνληθά ζηελ Τπεξεζία Δλέξγεηαο, πνπ λα 
ηεθκεξηώλεη ην γεγνλόο απηό,». 

  
Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνύ 5 
ησλ βαζηθώλ 
θαλνληζκώλ. 

 5. Ζ παξάγξαθνο (1) ηνπ Καλνληζκνύ 5 ησλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ αληηθαζίζηαηαη κε ηελ 
αθόινπζε λέα παξάγξαθν (1): 

 «(1) Γηα λέα θαη πθηζηάκελα θηίξηα πνπ πθίζηαληαη αλαθαίληζε κεγάιεο θιίκαθαο πξέπεη λα 
δηαζθαιίδεηαη, πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο θαηαζθεπήο, όηη έρεη κειεηεζεί θαη ιεθζεί ππόςε ε 
ηερληθή, πεξηβαιινληηθή θαη νηθνλνκηθή ζθνπηκόηεηα εγθαηάζηαζεο ελαιιαθηηθώλ ζπζηεκάησλ 
πςειήο απόδνζεο, όπσο: 

 

           (α)   Απνθεληξσκέλα ζπζηήκαηα παξνρήο ελέξγεηαο από αλαλεώζηκεο πεγέο, 

          (β)  ζπζηήκαηα ζπκπαξαγσγήο, 

          (γ) ζπζηήκαηα ηειεζέξκαλζεο ή ηειεςύμεο ή ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο/ςύμεο ηνπ 
νηθνδνκηθνύ ηεηξαγώλνπ, ηδίσο όηαλ βαζίδνληαη πιήξσο ή ελ κέξεη ζε ελέξγεηα από 
αλαλεώζηκεο πεγέο, 

          (δ) αληιίεο ζεξκόηεηαο.». 
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