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27 Ιαλνπαξίνπ 2014 

Πξνο:   ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ                                                  

Τπόςε: Τπνπξγνύ, κ. Γιάννη Μανιάηη 

Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ, κ. ηαύπος Καλαθάηη 

Γεληθνύ Γξακκαηέα Ελέξγεηαο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, κ. Κων/νος Μαθιοςδάκη 

Γεληθνύ Γξακκαηέα Υσξνηαμίαο & Αζηηθνύ Πεξηβάιινληνο, κ. ωκπάηη Αλεξιάδη 

Κοιν:  ΕΤΕΔ/ ΕΝΚΑ, κα. Γιάννα Νίκος, Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα 

 ΣΕΒ - ΕΒΕΑ 

ΘΔΜΑ:     «Σεσνο-οικονομική Μελέηη Βέληιζηων Απαιηήζεων ΚΔΝΑΚ» 

Αμηόηηκνη θύξηνη, 

ηε ζπλέρεηα ηεο από 26 Ννεκβξίνπ 2013 επηζηνιήο καο νη θάησζη θνξείο ηεο αγνξάο πνπ 
αζρνινύληαη κε ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ησλ θηηξίσλ θαη θαιύπηνπλ ζπλνιηθά ηελ 
θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπο, έρνπκε ηελ ππνρξέσζε λα ζαο ελεκεξώζνπκε γηα ηα εμήο: 

 Με βάζε ηελ Επξσπατθή Οδεγία γηα ηελ Ελεξγεηαθή Απόδνζε ησλ Κηηξίσλ 
31/2010/ΕΕ θαζνξίδνληαη ζεκαληηθά  απζηεξόηεξεο απαηηήζεηο ελεξγεηαθήο 
απόδνζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ηνπ επξσπατθνύ ρώξνπ κε ζηόρν ηελ θαηαζθεπή 
θηηξίσλ ζρεδόλ κεδεληθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. 

 ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 244/2012, ζεζπίδεηαη ζπγθξηηηθό κεζνδνινγηθό πιαίζην 
πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηα θξάηε κέιε γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ επηπέδσλ 
βέιηηζηνπ θόζηνπο ησλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ ελεξγεηαθήο απόδνζεο γηα λέα θαη 
πθηζηάκελα θηίξηα θαη δνκηθά ζηνηρεία.  

 ην κεζνδνινγηθό πιαίζην πξνδηαγξάθνληαη νη θαλόλεο γηα λα ζπγθξίλνληαη ηα κέηξα 
ελεξγεηαθήο απόδνζεο, ηα κέηξα πνπ ελζσκαηώλνπλ αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 
θαη νη δέζκεο θαη παξαιιαγέο απηώλ ησλ κέηξσλ, κε βάζε ηελ απόδνζε ηεο 
πξσηνγελνύο ελέξγεηαο θαη ην θόζηνο πινπνίεζήο ηνπο. ην κεζνδνινγηθό πιαίζην 
θαζνξίδεηαη επίζεο ν ηξόπνο εθαξκνγήο ησλ ελ ιόγσ θαλόλσλ ζε επηιεγκέλα θηίξηα 
αλαθνξάο, κε ζθνπό ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ επηπέδσλ βέιηηζηνπ θόζηνπο ησλ 
ειάρηζησλ απαηηήζεσλ ελεξγεηαθήο απόδνζεο. 

 Καηά ηνλ ππνινγηζκό ησλ επηπέδσλ βέιηηζηνπ θόζηνπο ησλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ 
ελεξγεηαθήο απόδνζεο ησλ θηηξίσλ θαη δνκηθώλ ζηνηρείσλ, ηα θξάηε κέιε 
εθαξκόδνπλ ην ζπγθξηηηθό κεζνδνινγηθό πιαίζην πνπ θαζνξίδεηαη ζην παξάξηεκα I 
ηνπ θαλνληζκνύ. Με ην πιαίζην επηβάιιεηαη ν ππνινγηζκόο ησλ βέιηηζησλ επηπέδσλ 
θόζηνπο ηόζν από καθξννηθνλνκηθή όζν θαη από ρξεκαηννηθνλνκηθή άπνςε θαη 
επαθίεηαη ζηα θξάηε κέιε λα θαζνξίζνπλ πνηνο από απηνύο ηνπο ππνινγηζκνύο ζα 
ρξεζηκνπνηείηαη σο εζληθό κέηξν ζύγθξηζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ βέιηηζησλ από 
πιεπξάο θόζηνπο απαηηήζεσλ. 

 Η κεζνδνινγία βέιηηζηνπ θόζηνπο είλαη ηερλνινγηθά νπδέηεξε θαη δελ επλνεί κηα 
ηερλνινγηθή ιύζε έλαληη θάπνηαο άιιεο. Εμαζθαιίδεη αληαγσληζκό 
κέηξσλ/δεζκώλ/παξαιιαγώλ κέηξσλ ζε νιόθιεξν ηνλ εθηηκώκελν νηθνλνκηθό θύθιν 
δσήο θηηξίνπ ή δνκηθνύ ζηνηρείνπ. 

Γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Καλνληζκνύ, απαηηείηαη όπσο γλσξίδεηε, ε 
εθπόλεζε νινθιεξσκέλεο κειέηεο ε νπνία ζα πξέπεη θαη΄ ειάρηζηνλ λα πεξηιακβάλεη ηα 
εμήο: 
 Καζνξηζκόο Σππηθώλ Κηηξίσλ αλαθνξάο. 
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 Καηαγξαθή δηαζέζηκσλ ηερλνινγηώλ (ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θόζηε θηι). 

 Πξνζδηνξηζκόο κέηξσλ ελεξγεηαθήο βειηηζηνπνίεζεο γηα θάζε ηππηθό θηίξην. 

 Τπνινγηζκόο ηεο δήηεζεο ηειηθήο πξσηνγελνύο ελέξγεηαο γηα θάζε ηππηθό θηίξην. 

 Τπνινγηζκόο ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο γηα θάζε ηππηθό θηίξην.  

 Αλάιπζε επαηζζεζίαο. 

 Πξνζδηνξηζκόο ησλ βέιηηζησλ, από πιεπξάο θόζηνπο, επηπέδσλ ησλ ειάρηζησλ 
απαηηήζεσλ ελεξγεηαθήο απόδνζεο θάζε ηππηθνύ θηηξίνπ, ηόζν από 
μακποοικονομική όζν θαη από σπημαηοοικονομική άπνςε θαζόιε ηε δηάξθεηα ηνπ 
νηθνλνκηθνύ θύθινπ δσήο. 

 ύγθξηζε κε ηηο ηζρύνπζεο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ελεξγεηαθήο απόδνζεο. 

 Έθζεζε απνηειεζκάησλ. 

Με βάζε ηα αλσηέξσ απαηηείηαη ε εθπόλεζε άλσ ησλ 1.000 ζελαξίσλ κε δύν πξνζεγγίζεηο 

θόζηνπο, δειαδή άλσ ησλ 2.000 πεξηπηώζεσλ πξνο δηεξεύλεζε.  

Η κειέηε ηελ νπνία έρνπκε αλαιάβεη λα θαιύςνπκε σο θνξείο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

επηζηεκνληθή επηηξνπή ηνπ ΕΜΠ θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, θαιύπηεη όιεο ηηο αλσηέξσ 

παξαδνρέο. ρεηηθή ελεκέξσζε έρεη ήδε γίλεη ζηα πιαίζηα ηνπ πνιπζπλεδξίνπ «Money 

Show» ηνλ Δεθέκβξην 2013 θαη έρεη ήδε δεκνζηεπηεί ζηνλ ηύπν.  

Επεηδή κέρξη ζήκεξα δελ έρνπκε ιάβεη νπδεκία απάληεζε από ην ΤΠΕΚΑ ζηελ ππόηαζη - 

δωπεά, πνπ απνζηείιακε κε ηελ από 26 Ννεκβξίνπ 2013 ζρεηηθή επηζηνιή καο, ζα ζέιακε 

λα ζαο επηζεκάλνπκε ηα εμήο: 

 Σν ΤΠΕΚΑ ζα παξαιάβεη ΔΩΡΕΑΝ ηελ ελ ιόγσ κειέηε θαη ζπλεπώο δελ απαηηείηαη 

λα δηαζέζεη νπνηνδήπνηε ρξεκαηηθό πόξν γηα ηνλ ίδην ζθνπό, ηπρόλ δε πθηζηάκελα 

δηαζέζηκα θνλδύιηα κπνξνύλ λα δηαηεζνύλ ζε άιινπο θνηλσθειείο ζθνπνύο. 

 Η ακεξνιεςία ηεο κειέηεο είλαη εμαζθαιηζκέλε από ην γεγνλόο όηη απνηειεί 

πξσηνβνπιία κηαο πξσηνθαλνύο γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα ζπζπείξσζεο ησλ 

θνξέσλ ηεο αγνξάο. 

 Η πνηόηεηα θαη ε πιεξόηεηα ηεο κειέηεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαζθαιίδεηαη 

κε ηελ επνπηεία ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο από δύν από ηα κεγαιύηεξα εζληθά 

επηζηεκνληθά ηδξύκαηα ηεο ρώξαο. Παξάιιεια έρεη δεηεζεί αλάινγε ζπλεξγαζία από 

ην ΣΕΕ. 

 Η εξγαζία έρεη ήδε μεθηλήζεη, ζπλεπώο ζα είλαη δπλαηόλ λα ηεξεζνύλ ζην αθέξαην νη 

πξνζεζκίεο πνπ έρνπλ ηεζεί από ηελ Ε.Ε. 

 ε πεξίπησζε πνπ ε ρώξα δελ αλαζεσξήζεη ηνλ ΚΕΝΑΚ εγθαίξσο, ΔΕΝ ζα έρεη 

δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζηα θνλδύιηα πνπ ζα δηαηεζνύλ από ην 2014 από ηελ ΕΕ, κε 

απνηέιεζκα ν ηνκέαο ησλ θαηαζθεπώλ πνπ νπζηαζηηθά ζήκεξα επηβηώλεη ζρεδόλ 

απνθιεηζηηθά κε έξγα ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο, λα δηαιπζεί νξηζηηθά.  

Επεηδή πηζηεύνπκε όηη ην ΤΠΕΚΑ ζα ζπλερίζεη ηελ κέρξη ζήκεξα άςνγε ζπλεξγαζία ηνπ κε 

ηνπο θνξείο ηεο αγνξάο, αλακέλνπκε ηελ άκεζε ζεηηθή αληαπόθξηζε ζαο. 

Με εθηίκεζε, 

 
Παληειήο Παηεληώηεο 
Project Manager Έξγνπ 
Σει./ Φαμ: 2106049306, Κηλ.: 6972429826, e-mail: info@epshellas.com  

mailto:info@epshellas.com
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ΟΙ ΦΟΡΔΙ:  

 ΠΔΓΜΔΓΔ Πανελλήνια Ένωζη Γιπλωμαηούσων Μησ/κών Δπγοληπηών Γημοζίων Έπγων 

 ΑΣΔ ύνδεζμορ Ανωνύμων Σεσνικών Δηαιπειών 

 ΠΑΤΓΙΠ Πανελλήνιορ ύνδεζμορ Γιογκωμένηρ Πολςζηεπίνηρ 

 ΠΟΒΑ Πανελλήνια Ομοζπονδία Βιοηεσνών Αλοςμινο-ζιδηποκαηαζκεςαζηών 

 ΠΚΚ Πανελλήνιορ ύνδεζμορ Καηαζκεςαζηών ςνθεηικών Κοςθωμάηων 

 ΠΟΔΒΤ Πανελλήνια Ομοζπονδία Δμπόπων & Βιοηεσνών Ταλοπινάκων 

 ΠΔΜ Πανελλήνιορ ύνδεζμορ Δηαιπειών Μόνωζηρ 

 ΔΚΑ ύνδεζμορ Δλλήνων Καηαζκεςαζηών Αλοςμινίος 

 ΠΚΞΚ Πανελλήνιορ ύνδεζμορ Καηαζκεςαζηών Ξύλινων Κοςθωμάηων 

 ΔΥΒ  ύνδεζμορ Δλληνικών Υημικών Βιομησανιών 

 ΠΔΒΥΒΜ Πανελλήνια Ένωζη Βιομησανιών Υπωμάηων, Βεπνικιών & Μελανιών 

 ΤΠΑΓΔ ύνδεζμορ Παπαγωγών και Γιανομέων Δξηλαζμένηρ Πολςζηεπίνηρ 

 ΠΞ Πανελλήνιορ ύνδεζμορ Ξςλείαρ 

 ΠΔΔΓΔΠ Πανελλήνια Ένωζη Δπαγγελμαηιών Γεωηεσνικών & Δπισειπήζεων Ππαζίνος 

 ΔΝΔΠΙΘΔ Ένωζη Δλληνικών Δπισειπήζεων Θέπμανζηρ και Δνέπγειαρ 

 ΔΒΗΔ Ένωζη Βιομησανιών Ηλιακήρ Δνέπγειαρ 

 INZEB Ινζηιηούηο Κηιπίων Μηδενικήρ Καηανάλωζηρ (Κοιν. .Δπ.) 

 HELLAS CERT Δλληνική Ένωζη Γιαπιζηεςμένων Φοπέων Δπιθεώπηζηρ - Πιζηοποίηζηρ 

  ύνδεζμορ ςζηημάηων κίαζηρ 

 Ππάζινα δώμαηα 
 


