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Από:  

Πανελλήνιο Σύλλογο Πιστοποιημένων 

Ενεργειακών Επιθεωρητών 

Εμμανουήλ Μπενάκη 69Α, 10681, Αθήνα 

τηλέφωνο: 2110.120.600 

email: psypenep@gmail.com 

 Προς:  

Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

κο Κωνσταντίνο Χατζηδάκη 

 

Κοινοποίηση: 

1. Γενική Γραμματέα Ενέργεια και Ορυκτών 

Πρώτων Υλών,  

κα Αλεξάνδρα Σδούκου 

2. Πρόεδρο Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 

κο Γεώργιο Στασινό 

 

 

Ημερομηνία: 25 Νοεμβρίου 2019 

 

Θέμα: Προβληματισμοί σχετικά με τη Διακήρυξη Ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη δράση: 

“Καθορισμός των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης 

κτιρίων και δομικών στοιχείων & κατάρτιση εθνικού σχεδίου αύξησης του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν 

μηδενική κατανάλωση ενέργεια”  όπως αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ την 20/11/2019. 

 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,  

 

ύστερα από προσεκτική μελέτη της Διακήρυξης του ανωτέρω Διαγωνισμού δημιουργήθηκαν αρκετοί 

προβληματισμοί που θα θέλαμε να σας μεταφέρουμε δεδομένης της πολύ μεγάλης εθνικής σημασίας των 

αποτελεσμάτων που θα προκύψουν,  τα οποία θα δεσμεύσουν και θα καθορίσουν πλήθος δραστηριοτήτων 

και ενεργειών σε τεχνικό και επιστημονικό πεδίο, σε ό,τι αφορά τον κτιριακό τομέα και τα έργα 

εξοικονόμησης ενέργειας στη χώρα για τα επόμενα χρόνια. 

 

Από το συγκεκριμένο έργο θα προκύψουν, μεταξύ άλλων, οι ελάχιστες προδιαγραφές μελέτης, κατασκευής 

και ανακαίνισης των δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων. Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί να τις καθορίσει θα πρέπει 

να “εγγυάται” την αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων ούτως ώστε: 

α)  να μην επιβαρυνθούν οι Έλληνες πολίτες κατά την κατασκευή ή ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων 

τους με επεμβάσεις που δεν επιφέρουν ουσιαστικό ενεργειακό και οικονομικό όφελος,  

β)  να μη δημιουργηθούν στρεβλώσεις στην αγορά όσον αφορά τις διαθέσιμες τεχνολογίες και  

γ)  να εξασφαλίζεται η οικονομία κατασκευής και η πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας μέσω 

αποδοτικών μέτρων.  

 
Ως Σύλλογος Ενεργειακών Επιθεωρητών με μεγάλη τριβή και εμπειρία στο πεδίο τόσο το επιστημονικό, της 

συμμετοχής στην διαμόρφωση των μέχρι τώρα υφιστάμενων κανονισμών, όσο και το πρακτικό από την 

εφαρμογή σχετικών προγραμμάτων, φρονούμε πως αυτό δεν εξασφαλίζεται από τις σχετικές απαιτήσεις που 

καθορίζονται στο τεύχος της Διακήρυξης. Επιπρόσθετα οι  απαιτήσεις που αφορούν στην τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα του αναδόχου του έργου, όπως συγκεντρωτικά φαίνονται στον πίνακα που 

ακολουθεί (αναλυτικά στις σελ. 25-26 της Διακήρυξης), χωρίς να εξασφαλίζουν την επάρκεια απαραίτητων 

γνώσεων των εμπλεκόμενων στη μελέτη, που είναι ιδιαίτερα αυξημένες για σε ένα τόσο εξειδικευμένο έργο, 

δημιουργούν τεχνητούς φραγμούς καθορίζοντας – και μάλιστα με ιδιαίτερη λεπτομέρεια - ως απαιτούμενα, 

κριτήρια που δεν είναι κατ’ ουσίαν απαραίτητα για την ορθή υλοποίηση του έργου, ενώ συγχρόνως αγνοούν 

και παραλείπουν κρίσιμα, απολύτως απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική και λειτουργική 

διεκπεραίωση του. 
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Πίνακας 1: Ελάχιστες απαιτήσεις στελέχωσης ομάδας (αναλυτική περιγραφή σελ. 25-26 Διακήρυξης) 

 
 

Πιο συγκεκριμένα:  

 

1. Δεν προκύπτει από το αντικείμενο της Διακήρυξης ότι απαιτείται για τη στελέχωση την Ομάδας Ειδικός 

σε λογισμικά και μάλιστα μόνο πτυχιούχος πληροφορικής με εμπειρία στη δημιουργία λογισμικού που 

να εκπονεί Μ.Ε.Α., μελέτες Η/Μ και στατικά και το οποίο να κυκλοφορεί στην αγορά τουλάχιστον για δύο 

έτη. Ο μικρός αριθμός ατόμων που καλύπτουν την ανωτέρω απαίτηση μειώνει κατακόρυφα τους φορείς 

που μπορούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό.  

2. Τα έτη εμπειρίας που απαιτούνται από τα μέλη της ομάδας δεν έχουν συνέπεια αλλά και συνάφεια με 

το αντικείμενο. Έτσι για τον Επικεφαλής απαιτούνται 8 έτη, για τον Υπεύθυνο των Οικοδομικών 20, για 

τον Υπεύθυνο των Η/Μ 25 για τον Ειδικό στα Η/Μ 15 ενώ για τους Ειδικούς στα Οικοδομικά δεν υπάρχει 

σχετική απαίτηση. 

3. Παρομοίως στις απαιτήσεις εκπόνησης μελετών και επίβλεψης εργασιών υπάρχει ανακολουθία ως προς 

τον αριθμό αλλά σημαντικότερο όλων δεν προβλέπεται πουθενά η απαίτηση εκπόνησης εξειδικευμένων 

μελετών, οι οποίες να σχετίζονται με το αντικείμενο της διακήρυξης, δηλαδή με θέματα εξοικονόμησης 

ενέργειας, εφαρμογής συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε κτίρια (βασική γνώση και 

προϋπόθεση για τα κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας), βιοκλιματικού σχεδιασμού. 

4. Επιπλέον οι απαιτήσεις που καθορίζονται δεν εξασφαλίζουν σε καμία περίπτωση τις απαιτούμενες 

γνώσεις για την ολοκλήρωση του έργου. Ενώ για παράδειγμα απαιτούνται στα παραδοτέα αποτελέσματα 

δυναμικών προσομοιώσεων, δεν υπάρχει σχετική απαίτηση εμπειρίας στη στελέχωση της Ομάδας.  

 

 

 

 

 

θέση ειδικότητα
έτη 

εμπειρίας
μελέτες (εκτός ΜΕΑ)* επίβλεψη αριθμός  ΜΕΑ* ειδική απαίτηση

επικεφαλής πτυχίο ή δίπλωμα AEI

8 - -

10 εκ των οποίων  5 σε 

κτίρια τριτογενή >250μ2 η 

κάθεμια

μεταπτυχιακό σε θεματα 

ενεργειακής απόδοσης ή 

εξοικονόμησης ενέργειας

1 μέλος καμία

- - - -

5 μελέτες ανάλυσης κύκλου ζωής, 

ανάλυσης ευαισθησίας, ανάλυση 

σεναρίων, αξιολόγηση 

επενδύσεων

υπεύθυνος για οικοδομικά-

ενεργειακά

διπλωματούχος αρχιτέκτων 

ή πολιτικός μηχανικός
20

5 αρχιτεκτονικές 

μελέτες  >250m2 

έκαστη

10 έτη επίβλεψη 

>250m2 έκαστη

5 > 250m2 έκαστη

-

3 ειδικοί σε οικοδομικά-

ενεργειακά

αρχιτέκτονες ή πολιτικοί 

μηχανικοί
-

4 αρχιτεκτονικές 

μελέτες >500m2  

έκαστη
-

5 > 250m2 έκαστη

-

υπεύθυνος για τεχνικά 

συστήματα

διπλωματούχος 

μηχανολόγος, 

ηλεκτρολόγος, ηλ.-μηχ.,  

ναυπηγός μηχανικός

25

5 μελέτες θέρμανσης/ 

κλιματισμού>250m2 

έκαστη

10 έτη επίβλεψη 

>250m2 έκαστη

5 > 250m2 έκαστη

-

ειδικός σε τεχνικά συστήματα διπλωματούχος 

μηχανολόγος, 

ηλεκτρολόγος, ηλ.-μηχ.,  

ναυπηγός μηχανικός

15

5 μελέτες θέρμανσης 

και 5 μελέτες 

κλιματισμού>250m2 

έκαστη

10 έτη επίβλεψη 

>250m2 έκαστη

5 > 250m2 έκαστη

-

2 μέλη διπλωματούχοι μηχανικοί 

οποισδήποτε ειδικότητας
5 - - - -

ειδικός σε λογισμικά πτυχιούχος πληροφορικής 

ανώτατης παν.εκπαίδευσης
- - - -

δημιουργία ή βελτιστοποιήση 1 

λογισμικού που κυκλοφορεί στην 

αγορά και εκπονεί ΜΕΑ, Η/Μ ή 

στατικά
* στα πλαίσια εκδοσης οικοδομικών αδειών
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5. Δεν απαιτείται εμπειρία σε ενεργειακές επιθεωρήσεις που είναι απαραίτητη δεδομένου ότι το Έργο 

αφορά και σε υφιστάμενα κτίρια.  

6. Σε κάθε περίπτωση η Ομάδα θα έπρεπε να στελεχώνεται από μέλη, τα οποίαν να έχουν άριστη γνώση 

του υφιστάμενου κανονισμού και των εργαλείων που τον υποστηρίζουν (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. και ΚΕΝΑΚ-ΤΕΕ), των 

καθορισμένων αλγορίθμων υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, των κατάλληλων 

υπολογιστικών εργαλείων ενεργειακής προσομοίωσης κτιρίων κ.ά., εμπειρία που δεν προκύπτει από τα 

ζητούμενα. 

 

 
Για όλους τους παραπάνω λόγους, παρακαλούμε θερμά για συνάντηση με το Γραφείο και τους Συνεργάτες 

σας σε άμεσο χρόνο, προκειμένου να σας επικοινωνήσουμε  συγκεκριμένες προτάσεις μας για την θεραπεία 

των ανωτέρω.  

 

Με εκτίμηση         

 

Ο Πρόεδρος 

 

Η Γεν. Γραμματέας 

 
 

Κωνσταντίνος Λάσκος Χρυσούλα Βαΐτση 

 

 

           

 

         


