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ΘΕΜΑ: Αναζηολή εθαρμογής ηης παρ. 1 ηοσ άρθροσ 21 ηοσ Ν.4122/2013 (Ενεργειακή 

απόδοζη κηηρίων)   

 

Αμηόηηκε θ. Υπνπξγέ, 

Σύκθσλα κε ηα όζα αλαθέξνληαη ζηελ Δγθύθιην κε Α.Π.: ΥΠΔΝ/ΓΔΠΔΑ/111748/705 - 

19/11/2020: Γηεπθξηλίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ N.4122/2013 γηα ηελ "Δλεξγεηαθή Απόδνζε 

Κηεξίσλ", από 1-6-2021 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.  

Βάζεη ηεο αλσηέξσ απαίηεζεο, όια ηα λέα θηήξηα πνπ αλεγείξνληαη πξέπεη λα 

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

Καλνληζκό Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηεξίσλ.  

Όπσο ζαο έρνκε εγθαίξσο επηζεκάλεη θαη κε παιαηόηεξεο επηζηνιέο καο, γηα ηελ επίηεπμε 

ηνπ ζηόρνπ ηεο ζρεδόλ κεδεληθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαζίζηαηαη πιένλ ππνρξεσηηθόο ν 

ζρεδηαζκόο ησλ παζεηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ θηεξίνπ θαζώο θαη ε αμηνπνίεζε 

ζπζηεκάησλ Α.Π.Δ. ζε απηό.  

Όκσο κέρξη θαη ζήκεξα, νη απαξαίηεηεο γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε Τερληθέο 

Οδεγίεο ηνπ Τερληθνύ Δπηκειεηήξηνπ Διιάδνο (Τ.Ο.Τ.Δ.Δ.), απηέο ηνπ Βηνθιηκαηηθνύ 

Σρεδηαζκνύ θαη ηεο δηαζηαζηνιόγεζεο θαη αμηνιόγεζεο ησλ ζπζηεκάησλ Α.Π.Δ., δελ έρνπλ 

εθδνζεί.  

Δπηπιένλ έρεη απνδεηρζεί ζηελ πξάμε όηη παξόηη ηελ εθαξκνγή κνλώζεσλ κεγαιύηεξνπ 

πάρνπο κε κείσζε ησλ ππαξρόλησλ ζεξκνγεθπξώλ, ηελ ηνπνζέηεζε θνπθσκάησλ κε πνιύ 

ρακειόηεξνπο ζπληειεζηέο ζεξκνπεξαηόηεηαο από ηνπο κέγηζηα απαηηνύκελνπο θαζώο θαη 

ηελ επηινγή ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ, παξαγσγήο ΕΝΦ θαη απηνκαηηζκνύ πςειώλ 

ελεξγεηαθώλ θαηεγνξηώλ θαη απαηηήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε θαηάηαμε ελόο 

θηεξίνπ ζηελ ελεξγεηαθή θαηεγνξία Α είλαη αλαγθαία ε εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθώλ 

ζπιιεθηώλ πξνθεηκέλνπ λα αληηζηαζκηζηνύλ νη ειεθηξηθέο θαηαλαιώζεηο ηνπ θηεξίνπ.  



Απηό έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηνπ θόζηνπο θαηαζθεπήο κε ζπλέπεηα ηελ αλαζηνιή 

αθόκα θαη ηεο ηζρλήο κέρξη ζήκεξα νηθνδνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο.  

Σε πεξηπηώζεηο δε κεκνλσκέλσλ θηεξίσλ θαηνηθηώλ θαη θηεξίσλ ηνπ ηξηηνγελνύο ηνκέα κε 

κηθξέο θαηαλαιώζεηο, ην νηθνλνκηθό όθεινο πνπ ζα πξνθύςεη από ηελ εμνηθνλόκεζε 

ελέξγεηαο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο δελ επαξθεί γηα ηελ απόζβεζε ηνπ επηπιένλ θόζηνπο 

θαηαζθεπήο.  

Αμηόηηκε θ. Υπνπξγέ, 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ αλαθεξζέλησλ, 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.  
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