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ΘΕΜΑ: "Αναστολή ευαρμογής της παρ. 1 τοσ άρθροσ 21 τοσ Ν.4122/2013"  

 

Αμηόηηκε θ. Τπνπξγέ, 

Από 1-1-2020 ηίζεηαη πιένλ ζε εθαξκνγή ε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.4122/2013, όπσο απηή 

αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 70 ηνπ Ν.4602/2019, ζύκθσλα κε ηελ νπνία γηα ηελ έθδνζε νηθνδνκηθήο 

άδεηαο λένπ θηεξίνπ, ππνβάιιεηαη Μειέηε Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο πνπ ηεθκεξηώλεη όηη ην θηήξην πιεξνί ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηεξίνπ ζρεδόλ κεδεληθήο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. ύκθσλα ινηπόλ κε ηελ αλσηέξσ απαίηεζε, όια ηα λέα θηήξηα πνπ αλεγείξνληαη 

πξέπεη λα θαηαηάζζνληαη ηνπιάρηζηνλ ζηελ ελεξγεηαθή θαηεγνξία Α, όπσο απηή νξίδεηαη ζηνλ ηζρύνληα 

Καλνληζκό Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηεξίσλ.  

Τπελζπκίδνκε όηη κε βάζε ηε ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηεο ρώξαο καο, ε αλσηέξσ απαίηεζε ζα 

εθαξκνδόηαλ από ην επόκελν έηνο, επηζπεύζηεθε όκσο αλαίηηα θαη βεβηαζκέλα θαηά έλα έηνο.  

Βεβηαζκέλα γηαηί ελώ ε επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ ηεο ζρεδόλ κεδεληθή θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαζηζηά 

ππνρξεσηηθό ην ζρεδηαζκό ησλ παζεηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ θηεξίνπ θαζώο θαη ηελ αμηνπνίεζε 

ζπζηεκάησλ Α.Π.Δ. ζε απηό, νη απαξαίηεηεο γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε Σερληθέο Οδεγίεο ηνπ 

Σερληθνύ Δπηκειεηήξηνπ Διιάδνο (Σ.Ο.Σ.Δ.Δ.), απηέο ηνπ Βηνθιηκαηηθνύ ρεδηαζκνύ θαη ηεο 

δηαζηαζηνιόγεζεο θαη αμηνιόγεζεο ησλ ζπζηεκάησλ Α.Π.Δ., δελ έρνπλ κέρξη θαη ζήκεξα εθδνζεί. 

Δπνκέλσο, θαη πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ην επηζπκεηό κε απηά πνπ ηζρύνπλ ζήκεξα, νπζηαζηηθά 

νδεγνύκαζηε ζε κνλώζεηο κεγαιύηεξνπ πάρνπο, ζε ηνπνζέηεζε θνπθσκάησλ κε πνιύ ρακειόηεξνπο 

ζπληειεζηέο ζεξκνπεξαηόηεηαο από ηνπο κέγηζηα απαηηνύκελνπο θαζώο θαη ζε επηινγή ζπζηεκάησλ 

θιηκαηηζκνύ, παξαγσγήο ΕΝΥ θαη απηνκαηηζκνύ πςειώλ ελεξγεηαθώλ θαηεγνξηώλ θαη απαηηήζεσλ 

θαζηζηώληαο ην θόζηνο θαηαζθεπήο ηνπ θηεξίνπ ηδηαίηεξα πςειό θαη γηα πνιινύο απαγνξεπηηθό. ηηο 

πεξηζζόηεξεο δε ησλ πεξηπηώζεσλ ην νηθνλνκηθό όθεινο πνπ ζα πξνθύςεη από ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο 

θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ θηεξίνπ δελ επαξθεί γηα ηελ απόζβεζε ηνπ επηπιένλ θόζηνπο θαηαζθεπήο κε 

ζπλέπεηα ηελ αλαζηνιή αθόκα θαη ηεο ηζρλήο κέρξη ζήκεξα νηθνδνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο.  

Δπηπιένλ απηώλ, κόιηο ζηηο 18-11-2019 ην Τπνπξγείν πξνθήξπμε δηεζλή δηαγσληζκό κε αληηθείκελα 

κεηαμύ άιισλ ηελ αλαζεώξεζε ηνύ θαζνξηζκνύ ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ θηεξίσλ κε ζρεδόλ κεδεληθή 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη ηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο, γηα ηελ ελεξγεηαθή απόδνζε ησλ 

θηεξίσλ, δειαδή ηνλ Καλνληζκό Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηεξίσλ. Με βάζε απηά ινηπόλ,  θαινύληαη νη 

ζπλάδειθνη Μεραληθνί, γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε θηεξίσλ ζρεδόλ κεδεληθήο θαηαλάισζεο 

ελέξγεηαο, λα ιάβνπλ ζήκεξα ππ’ όςε ηνπο θξηηήξηα θαη θαλνληζκνύο νη νπνίνη ζε έλα ρξόλν από ζήκεξα ζα 

έρνπλ αλαζεσξεζεί. 



Αμηόηηκε θ. Τπνπξγέ, 

Δπεηδή ε εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη ε ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηνπ θηεξηαθνύ απνζέκαηνο ηεο 

ρώξαο καο είλαη ππόζεζε όισλ καο θαη όρη θάπνηνπ είδνπο ζπκβαηηθή ππνρξέσζεο ηεο Υώξαο,  

Δπεηδή κε βάζε ηε πξνγελέζηεξε εκπεηξία νη βηαζηηθέο ελέξγεηεο θαη απνθάζεηο νδήγεζαλ ζε ιάζε, 

όπσο ζηε πεξίπησζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Δμνηθνλόκεζε θαη’ νίθνλ ΗΗ,  

Παξαθαινύκε όπσο αλαζηείιεηε ηελ εθαξκνγή ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 4122/2013 κέρξηο 

όηνπ νινθιεξσζνύλ νη δηαδηθαζίεο αλαζεώξεζεο ηνπ ηζρύνληα Καλνληζκνύ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο, 

θαζνξηζηνύλ κε ζαθήλεηα θαη πιεξόηεηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηεξίσλ ζρεδόλ κεδεληθήο θαηαλάισζεο 

ελέξγεηαο θαη εθδνζνύλ όιεο νη απαξαίηεηεο ηερληθέο νδεγίεο θαη κεζνδνινγίεο ζρεδηαζκνύ θαη πινπνίεζεο 

απηώλ, πξνθεηκέλνπ ηα Κηήξηα ρεδόλ Μεδεληθήο Καηαλάισζεο Δλέξγεηαο λα θαηαζηνύλ πξαγκαηηθόηεηα 

θαη όρη ζηόρνη πνπ επηηεύρζεθαλ «ζηα ραξηηά».  
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