ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΜΟΝΩΗ (ΠΕΜ)»

Εγκφκλιοσ
ΘΕΜΑ: Διευκρινίςεισ ςχετικά με την εφαρμογή του εδαφίου ιθ τησ παρ. 6 του άρθρου 11 του
ν.4067/2012 (ΝΟΚ) όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει με το άρθρο 104 του ν. 4759/2020 και το
άρθρο 122του ν. 4819/2021
H παροφςα διευκρινιςτικι Εγκφκλιοσ εκδίδεται με ςκοπό τθν πλθρζςτερθ ενθμζρωςθ ςχετικά με τθν
εφαρμογι του εδαφίου ικ τθσ παρ 6 του άρκρου 11 του ν.4067/2012 (Α’ 79), μετά από
τθντροποποίθςθ του με το άρκρο 104 του ν.4759/2020 (Α’ 245) και με το άρκρο 122 του ν.4819/2021
(Α’ 129),το οποίο ορίηει ότι «6. Στο ςυντελεςτι δόμθςθσ δεν προςμετρϊνται: ...ικ. Η επιφάνεια τθσ
κερμομόνωςθσ ι και του κερμομονωτικοφ ςτοιχείου πλιρωςθσ, όπωσ κερμομονωτικά λικοςϊματα
και λοιπά κερμομονωτικά ςτοιχεία (όπωσ, ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά, κουφϊματα ςφμφωνα με
τισ προδιαγραφζσ του Κανονιςμοφ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Κτιρίων *ΚΕΝΑΚ+ ι και κερμομονωτικά
πανζλα ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του ΚΕΝΑΚ), ςτο ςφνολό τθσ, οι επενδφςεισ του κτιρίου, όπωσ
διακοςμθτικι λικοδομι,μεταλλικζσ και ξφλινεσ επενδφςεισ, μαρμαρόπλακεσ και λοιπζσ επενδφςεισ,
πάχουσ ζωσ είκοςι (20)εκατοςτά πζραν τθσ κερμομόνωςθσ και τα επιχρίςματα. Τα παραπάνω
δφνανται να βρίςκονται εντόσ των πλαγίων αποςτάςεων Δ ι δ και εκτόσ τθσ οικοδομικισ γραμμισ.
Όταν θ οικοδομικι γραμμι ταυτίηεται με τθν ρυμοτομικι, τα παραπάνω καταςκευάηονται ςε φψοσ
τριϊν (3) τουλάχιςτον μζτρων από τθν οριςτικι ςτάκμθ του πεηοδρομίου ι τθν οριςτικι ςτάκμθ του
παραχωρθμζνου χϊρου.».
Ειδικότερα, διευκρινίηεται ότι από τα ςτοιχεία που ςυνειςφζρουν ςτθ κερμομόνωςθ των
κτιρίων,ςτον ς.δ. δεν προςμετρϊνται: α) θ επιφάνεια που καταλαμβάνει θ κερμομόνωςθ, β) θ
επιφάνεια που καταλαμβάνουν τα κερμομονωτικά ςτοιχεία πλιρωςθσ και γ) θ επιφάνεια που
καταλαμβάνουν τα λοιπά κερμομονωτικά ςτοιχεία.
Ωσ προσ τθν επιφάνεια τθσ κερμομόνωςθσ, επιςθμαίνεται ότι αφαιρείται ςτο ςφνολό τθσ, είτε
τοποκετείται εξωτερικά του κτιρίου, ωσ κερμοπρόςοψθ, είτε τοποκετείται ανάμεςα από τα ςτοιχεία
πλιρωςθσ και εντόσ του περιγράμματοσ του κτιρίου.
Σα κερμομονωτικά ςτοιχεία πλιρωςθσ (κερμομονωτικά λικοςϊματα) είναι δομικά ςτοιχεία τα
οποία χρθςιμοποιοφνται για τθν πλιρωςθ του φζροντοσ οργανιςμοφ του κτιρίου,εμφανίηουν όμωσ
παράλλθλα κερμομονωτικζσ ιδιότθτεσ. Οι τοιχοποιίεσ από λικοςϊματα είναι μονοκζλυφεσ και δεν
απαιτείται θ κάλυψι τουσ με κερμομονωτικι ςτρϊςθ, κακϊσ τα ίδια τα λικοςϊματα προςφζρουν
τθν απαραίτθτθ κερμομονωτικι προςταςία. ε αυτά τα ςτοιχεία, περιλαμβάνονται τα προϊόντα
τοιχοποιίασ του Πίνακα 1.7 τθσ Σ.Ο.Σ.Ε.Ε. 20701-2/2017: «ΘΕΡΜΟΦΤΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ ΔΟΜΙΚΩΝ
ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ», που ζχουν ςυντελεςτι
ιςοδφναμθσ κερμικισ αγωγιμότθτασ λ'≤0,30W/(mK) (λ' ςχεδιαςμοφ).

Σα λοιπά κερμομονωτικά ςτοιχεία, είναι ςτοιχεία πλιρωςθσ του φζροντοσ οργανιςμοφ του
κτιρίου τα οποία δεν ανικουν ςτα λικοςϊματα. τθν κατθγορία αυτι περιλαμβάνονται τα
κερμομονωτικά πανζλαεν γζνει, ανεξαρτιτωσ υλικοφ επικάλυψθσ, εφόςον πλθροφν τισ
προδιαγραφζσ του ΚΕΝΑΚ.
Σζλοσ, επιςθμαίνεται ότι ςτθν περίπτωςθ χριςθσ κερμομονωτικϊν ςτοιχείων πλιρωςθσ, ςτον
ςυντελεςτι δόμθςθσ δεν προςμετροφνται, οι επιφάνειεσ των οριηοντίων ςτοιχείων του φζροντοσ
οργανιςμοφ που αυτά πλθροφν, κακϊσ και οι επιφάνειεσ τυχόν ανοιγμάτων που δθμιουργοφνται ςε
αυτά για τθν τοποκζτθςθ κερμομονωτικϊν κουφωμάτων.
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