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Θέμα : «Παπατηπήσειρ επί τος Ππογπάμματορ “Εξοικονόμηση κατ' οίκον” και επί των
τεσνικών σαπακτηπιστικών τος ΚΕΝΑΚ»

Σε ζπλέρεηα ηεο ζπλάληεζήο καο ζηα γξαθεία ζαο ηελ 30/04/10 ζα ζέιακε λα ζπλνςίζνπκε
ηηο ζέζεηο καο θαη λα απαληήζνπκε ζηηο εξσηήζεηο ηηο νπνίεο καο ζέζαηε.
(α). Οη ζέζεηο καο γηα ην πξόγξακκα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», ην νπνίν επί ηεο αξρήο θαη ζηηο
πεξηζζόηεξεο πηπρέο ηνπ καο βξίζθεη ζύκθσλνπο, είλαη νη εμήο:
1. Να επηδνηνύληαη κόλν ηα πιηθά θαη ότι οι εργαζίες. Με απηό ηνλ ηξόπν κπνξνύλ αθόκα θαη λα
δηπιαζηαζηνύλ νη επηδνηεζέληεο.
2. Αληί λα απνθιείνληαη νη πςειέο ηηκέο δώλεο, ηα θηήξηα κεηά ην 1980 θαη ηα πςειά εηζνδήκαηα
να μοριοδοηούνηαι έζηφ και με διπλάζιες μονάδες ασηοί ποσ πληρούν ηα ζημερινά κριηήρια.
Έηζη αλ θάπνηνο εκπίπηεη ζηα ζεκεξηλά θξηηήξηα ζα έρεη πνιύ πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα
επηδνηεζεί από θάπνηνλ πνπ δελ ηα πιεξνί, αιιά ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ θαιπθζνύλ ηα 200
εθαηνκκύξηα κε ηα ζεκεξηλά θξηηήξηα λα θαιπθζνύλ από απηνύο πνπ είλαη εθηόο θξηηεξίσλ.

Μπνξεί ην πξόγξακκα λα ηξέμεη ζε δύν θάζεηο. Σηελ πξώηε θάζε, αο πνύκε κέρξη ηέινο
Απγνύζηνπ, κπνξεί λα έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο όζνη πιεξνύλ ηα ζεκεξηλά θξηηήξηα. Σηελ
δεύηεξε θάζε, κέρξη ηέινο ηνπ έηνπο λα ππνβάινπλ αίηεζε όινη θαη λα κνξηνδνηνύληαη
αληηζηξόθσο αλάινγα κε ηελ ηηκή δώλεο, ηελ ειηθία θηεξίνπ θαη ην εηζόδεκα. Σην ηέινο ηνπ έηνπο
ζα επηιεγνύλ νη πξώηνη κέρξη εμάληιεζεο ησλ 200 εθαηνκκπξίσλ. Αλ πεξηζζέςνπλ ρξήκαηα ζα
επαλαιεθζεί ε 2ε θάζε, θ.ν.θ.
Σρεηηθά κε ηηο αλώηαηεο ηηκέο ηηο νπνίεο καο δεηήζαηε πξνηείλνπκε ηηο εμήο (πιηθά θαη εξγαζίεο):
Επέκβαζε

- 30 kW

30 -70 kW

70 -150 kW

150 kW -

Λεβεηνζηάζην

5.000

7.000

10.000

12.000

Απηνκαηηζκνί

1.100

4.500

8.500

15.000

Επηηνίρηνη ιέβεηεο (αλά δηακέξηζκα)

5.000

Xξήζε Α.Π.Ε. (αλά δηακέξηζκα)

15.000

όπνπ:
«Λεβητοστάσιο» ζεκαίλεη επεκβάζεηο κόλν ζε ό,ηη αθνξά ην θιαζζηθό ιεβεηνζηάζην, δει.
αληηθαηάζηαζε ιέβεηα, θαπζηήξα, κε ζπκβαηηθό πςειήο απόδνζεο ή ζπκππθλώζεσο,
αληηθαηάζηαζε θπθινθνξεηή, ζπιιεθηώλ, κόλσζε ζσιελώζεσλ, λέα θακηλάδα θαη αληηθαηάζηαζε
ηακηεπηήξα λεξνύ, αλ ππάξρεη. Σηελ έλλνηα «ιεβεηνζηάζην» πεξηιακβάλεηαη θαη ν ιέβεηαο θάησ
ησλ 50 kW, ν νπνίνο βάζε ηνπ ΓΟΚ κπνξεί λα βξίζθεηαη εζσηεξηθά ή εμσηεξηθά ηεο νηθίαο, ρσξίο
ηελ απαίηεζε ύπαξμεο ιεβεηνζηαζίνπ.
«Αυτοματισμοί» ζεκαίλεη επεκβάζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ απηνλόκεζε ησλ δηακεξηζκάησλ
πνιπθαηνηθίαο (ζεξκνζηαηηθέο θεθαιέο, ζεξκηδνκεηξεηέο ή θαηαλεκεηέο ζεξκνθξαζίαο) ηελ
αληηζηάζκηζε, ηελ ηξίνδε βάλα κε θηλεηήξα, θιπ.
«Επηηνίρηνη ιέβεηεο» ζεκαίλεη θαηάξγεζε ηνπ θεληξηθνύ ιεβεηνζηαζίνπ θαη εγθαηάζηαζε ελόο
ιέβεηα αλά δηακέξηζκα, καδί κε ηηο παξεκβάζεηο (π.ρ. λέν θύθισκα ζσκάησλ, ηακηεπηήξαο,
γξακκή θπζηθνύ αεξίνπ, θιπ) πνπ είλαη απαξαίηεηεο.
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«Xπήση Α.Π.Ε.» ζεκαίλεη εγθαηάζηαζε ειηνζεξκηθνύ (ζπιιέθηεο, ηακηεπηήξαο λεξνύ ζέξκαλζεο ή
ρξήζεο, θύθισκα ειηαθνύ, θπθινθνξεηήο, θιπ) ή γεσζεξκηθνύ ζπζηήκαηνο (γεσζεξκηθή αληιία
ζεξκόηεηαο, θαηαζθεπή γεσελαιιάθηε, θιπ).
(β). Σε ό,ηη αθνξά ηνλ ΚΕΝΑΚ ζα ζέιακε λα ηνλίζνπκε γηα κία αθόκα θνξά ηελ δηαθσλία καο κε
ηηο δηαηάμεηο πνπ αθνξνύλ ην θηήξην αλαθνξάο θαη εηδηθά γηα ηνπο ηξεηο αζηέξεο ζηνλ ιέβεηα, ην
COP = 3,2 γηα ηηο αληιίεο ζεξκόηεηαο θαη ην SPF>3,3 πνπ ηέζεθε σο όξην γηα ηε κε ππνρξέσζε
εγθαηάζηαζεο ειηνζεξκηθώλ ζπζηεκάησλ. Οη ζέζεηο καο θαηά ηελ δεκόζηα δηαβνύιεπζε ηνπ
ΚΕΝΑΚ δπζηπρώο δελ ειήθζεζαλ ππόςε.
Η θπξία Γαγιία, ε νπνία θαηά ηα άιια έρεη θάλεη πνιύ θαιή δνπιεηά, καο είπε ελ νιίγνηο
όηη δελ ππάξρεη νύηε ρξόλνο νύηε ηξόπνο γηα λα αιιάμεη ν ΚΕΝΑΚ. Εκείο πηζηεύνπκε όηη θαη
ρξόλνο θαη ηξόπνο ππάξρεη, κέζσ ηεο ΤΟΤΕΕ. Έρνπκε ήδε ππνβάιεη ηελ πξόηαζή καο ζηελ θπξία
Γαγιία θαη είκαζηε δηαηεζεηκέλνη λα βνεζήζνπκε όζν κπνξνύκε ζηα ηερληθά ζέκαηα γηα λα
δηνξζσζεί ην ιάζνο.
Αλ ην ιάζνο δελ δηνξζσζεί, ην θόζηνο ησλ επηπηώζεσλ, δειαδή ε αύμεζε ησλ εθπνκπώλ
CO2 θαζώο θαη ην ηεξάζηην θόζηνο κέζα ζηελ επόκελε 10εηία γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ κνλάδσλ
παξαγσγήο θαη δηθηύσλ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζα είλαη κεγάιν.
Ελόςεη ησλ αλσηέξσ, παξαθαινύκε ζεξκά λα εμεηάζεηε εθ λένπ ην κείδνλ απηό ζέκα.
Απηνλόεηα

ε

«Ένωσή»

καο

ηίζεηαη

ζηε

δηάζεζε ηνπ

νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ δηεπθξίλεζε επί ηεο παξνύζαο πξόηαζεο.

Με εθηίκεζε
Γηα ηελ ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε.
Ο Πξόεδξνο
Ι. Δηακαληόπνπινο
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Υπνπξγείνπ

ζαο

γηα

