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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 
«Σε εφαρμογή ο ΚΕΝΑΚ. Οι οδηγίες και το λογισμικό του ΤΕΕ για την εφαρμογή του 
Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων» 
 
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας δίνει στη δημοσιότητα (αναρτάται στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: 
(http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak) το 
λογισμικό και τις τέσσερις Τεχνικές Οδηγίες (ΤΟΤΕΕ) για την εφαρμογή του Κανονισμού 
Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (Κ.Εν.Α.Κ), ο οποίος είναι σε πλήρη εφαρμογή από την 1η 
Οκτωβρίου 2010 (σχετικό δελτίο τύπου και διευκρινιστική εγκύκλιος οικ. 1603/4-10-2010 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ypeka.gr)  
Το ΤΕΕ για τρία χρόνια εργάστηκε με στόχο την έκδοση του Κ.Εν.Α.Κ και των ΤΟΤΕΕ που 
καθορίζουν τις προδιαγραφές και τις διαδικασίες εφαρμογής του συστήματος των 
Ενεργειακών Επιθεωρητών των Κτηρίων.  Το ΤΕΕ με την ενεργοποίηση πάνω από εκατό 
επιστημόνων συνέβαλε καθοριστικά στην ολοκλήρωση αυτού του εγχειρήματος για την 
εξοικονόμηση ενέργειας. 
• Ενημερώνουμε τους Έλληνες μηχανικούς και τον τεχνικό κόσμο της Χώρας ότι: 
Ολοκληρώνονται τα σεμινάρια εκπαιδευτών για τους ενεργειακούς επιθεωρητές και ήδη 
προγραμματίζονται ενημερωτικές Ημερίδες σε όλη τη Χώρα για τους μελετητές και τους 
υποψήφιους ενεργειακούς επιθεωρητές. 

• Οι μηχανικοί που ενδιαφέρονται για πληροφορίες σχετικές με το λογισμικό του ΤΕΕ για 
τον υπολογισμό ενεργειακής απόδοσης κτηρίου και ενεργειακής πιστοποίησης μπορούν να 
απευθύνονται στο ΤΕΕ στο τηλέφωνο 2103291206. 

• Στη σχετική ιστοσελίδα υπάρχουν πληροφορίες για τη διαδικασία παραγγελίας των 
τεσσάρων, απαραίτητων για την εφαρμογή του Κ.Εν.Α.Κ, ΤΟΤΕΕ. 

• Λειτουργεί ήδη στο σύστημα του ΤΕΕ ο υπολογισμός των αμοιβών για Μελέτες 
Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ΚΕΝΑΚ (ΚΥΑ 
Δ6/Β/οικ.5825, ΦΕΚ 407/9.4.2010), με ποσοστό υπολογισμού 20% και 18% (ανάλογα με 
την συνολική επιφάνεια του κτιρίου) επί της αμοιβής των εκάστοτε απαιτούμενων μελετών.   

Το ΤΕΕ επιτελώντας τον ρόλο του ως τεχνικού Συμβούλου του Κράτους θα συνεχίσει να 
συμβάλλει στην προσπάθεια για την εξοικονόμηση ενέργειας που αποτελεί την αιχμή για την 
ανάταξη του περιβάλλοντος, τη νέου τύπου ανάπτυξη της Χώρας μας και την αναβάθμιση 
της ποιότητας της ζωής μας. 
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