Αξηζκ. Γ.Γ.ΠΣ.Τ. 278 (ΦΔΚ Β 615 5.3.2012)
Καζνξηζκόο εηδηθώλ ελεξγεηαθώλ πξνδηαγξαθώλ ζύλζεησλ ηνπξηζηηθώλ
θαηαιπκάησλ.
ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ - ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ
Έρνληαο ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο:
α) Σνπ λ. 4002/2011 «Σξνπνπνίεζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο λνκνζεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ Ρπζκίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε - Θέκαηα αξκνδηόηεηαο
Τπνπξγείσλ Οηθνλνκηθώλ, Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο» (ΦΔΚ Α/180/22.8.2011) θαη ηδίσο ηεο πεξίπησζεο ζη' ηεο παξαγξάθνπ 3
ηνπ άξζξνπ 9.
β) Σνπ λ. 3661/2008 «Μέηξα γηα ηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ησλ
θηηξίσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο (θαηαζηήκαηα νπηηθώλ, ζέκαηα ΔΠΔ, ΦΜΑ θιπ)» (ΦΔΚ
Α/89/19.5.2008).
γ) ηνπ λ. 4014/2011 «Πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ,
ξύζκηζε απζαηξέησλ ζε ζπλάξηεζε κε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθνύ ηζνδπγίνπ θαη
άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο
Αιιαγήο» (ΦΔΚ Α/ 209/21.09.2011).
δ) Σνπ λ. 3270/2004 «Αξκνδηόηεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο θαη
ζέκαηα ηνπξηζκνύ» (ΦΔΚ Α/187/11.10.2004) θαη ηδίσο ηνπ άξζξνπ 2.
ε) Σνπ άξζξνπ 90 ηνπ «Κώδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά
Όξγαλα» πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν πξώην ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ
Α/98/22.04.2005).

ζη) Σνπ Π.Γ. 51/1988 «Οξγαληζκόο Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη
ΓεκνζίσλΈξγσλ. Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ.» (ΦΔΚ Α/46/15.3.1988), όπσο ηζρύεη.
δ) Σεο αξηζκ. 2876/2009 Απόθαζεο Πξσζππνπξγνύ «Αιιαγή ηίηινπ Τπνπξγείσλ»
(ΦΔΚ Β/ 2234/7.10.2009).
ε) Σνπ Π.Γ. 186/2009 «πγρώλεπζε ησλ Τπνπξγείσλ Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζηηθήο
Αλάπηπμεο» (ΦΔΚ Α/213/7.10.2009).
ζ) Σνπ Π.Γ. 189/2009 «Καζνξηζκόο θαη αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ησλ
Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Α' 221/5.11.2009), όπσο ηζρύεη.
η) Σνπ Π.Γ. 110/2011 «Γηνξηζκόο Αληηπξνέδξσλ ηεο Κπβέξλεζεο, Τπνπξγώλ,
Αλαπιεξσηώλ Τπνπξγώλ θαη Τθππνπξγώλ» (ΦΔΚ Α/243/11.11.2011).
ηα) Σεο αξηζκ. Γ6/Β/ΟΙΚ. 5825/2010 θνηλήο απόθαζεο ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ
θαη Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο «Δγθξηζε Καλνληζκνύ
Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίσλ» (ΦΔΚ Β/407/9.4.2010).
ηβ) Σεο αξηζκ. ΟΙΚ. 17178/2010 απόθαζεο ηεο Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο
θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο «Δγθξηζε θαη εθαξκνγή ησλ Σερληθώλ Οδεγηώλ TEE γηα
ηελ Δλεξγεηαθή Απόδνζε Κηηξίσλ (ΦΔΚ Β/ 1387/2.9.2010).
2. Σελ αλάγθε θαζνξηζκνύ εηδηθώλ ελεξγεηαθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηα ζύλζεηα
ηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα, νη νπνίεο πξέπεη λα πιεξνύληαη γηα ηε δεκηνπξγία ησλ
ζύλζεησλ ηνπξηζηηθώλ θαηαιπκάησλ.
3. Σν γεγνλόο όηη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο
ηνπ Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ, απνθαζίδνπκε:
1. Καζνξίδνπκε ηηο εηδηθέο ελεξγεηαθέο πξνδηαγξαθέο ησλ ζύλζεησλ ηνπξηζηηθώλ
θαηαιπκάησλ, σο εμήο:

α) Γηα ηελ ελεξγεηαθή απόδνζε ησλ θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ησλ ζύλζεησλ
ηνπξηζηηθώλ θαηαιπκάησλ εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ Δλεξγεηαθήο
Απόδνζεο Κηηξίσλ (ΚΔΝΑΚ), όπσο εγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ. Γ6/Β/ΟΙΚ. 5825/2010
θνηλή απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (ΦΔΚ Β/407/9.4.2010), θαζώο θαη νη Σερληθέο Οδεγίεο ηνπ TEE
(ΣΟΣΔΔ), όπσο εγθξίζεθαλ κε ηελ αξηζκ. νηθ. 17178/2010 απόθαζε ηεο Τπνπξγνύ
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (ΦΔΚ Β/1387/2.9.2010), όπσο
θάζε θνξά ηζρύνπλ.
β) Οη σο άλσ δηαηάμεηο αθνξνύλ ζηελ ππνρξέσζε εθπόλεζεο Μειέηεο Δλεξγεηαθήο
Απόδνζεο θαη έθδνζεο Πηζηνπνηεηηθνύ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο, ηόζν ζε πεξηπηώζεηο
λέσλ ζύλζεησλ ηνπξηζηηθώλ θαηαιπκάησλ, όζν θαη ζην κέιινλ ζε πεξηπηώζεηο
ξηδηθήο αλαθαίληζεο απηώλ.
γ) Γηα ηκήκαηα ζύλζεησλ ηνπξηζηηθώλ θαηαιπκάησλ, ιεηηνπξγηθά αλεμάξηεηα, πνπ
έρνπλ ζπλνιηθή επηθάλεηα θάησ ησλ πελήληα (50) ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ εμαθνινπζεί
λα πθίζηαηαη ε ππνρξέσζε ειέγρνπ ηεο ζεξκνκνλσηηθήο επάξθεηαο ηνπο, ζύκθσλα
κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΔΝΑΚ θαη ησλ ΣΟΣΔΔ εθαξκνγήο ηνπ.
δ) Γηα ηελ εμνηθνλόκεζε λεξνύ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ησλ θηηξίσλ θαη
εγθαηαζηάζεσλ ησλ ζύλζεησλ ηνπξηζηηθώλ θαηαιπκάησλ εθαξκόδνληαη νη εθάζηνηε
εγθεθξηκέλνη πεξηβαιινληηθνί όξνη ηνπ ζύλζεηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηαιύκαηνο θαη
ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα.
Η απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Αζήλα, 1 Μαξηίνπ 2012
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