
        Σηότος ηοσ Έργοσ 

Σηόρνο ηνπ έξγνπ είλαη λα παξάζρεη, ζε  

εζληθνύο θαη ηνπηθνύο νξγαληζκνύο ζε όιε ηελ 

ΔΔ, έλα ζύλνιν από δνθηκαζκέλα εξγαιεία θαη 
πξαθηηθέο, πνπ ζα απεπζύλνληαη ζε: 

ΙΔΙΟΚΣΗΣΕ ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ:  

κε έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην, πνπ νδεγεί από 
ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ ΠΔΑ ζε ρακειέο εθπνκπέο 

CO2. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΕ ΠΟΤ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΩΝ 
ΑΝΑΚΑΙΝΙΕΩΝ:  

κηα νινθιεξσκέλε αιπζίδα εηδηθνηήησλ κε 

ακνηβαία αλαγλώξηζε ησλ ξόισλ ησλ 
δηαθόξσλ επαγγεικαηηώλ θαη εκπιεθόκελσλ 

εηδηθνηήησλ θαη ζηελ νπνία ε πνηόηεηα, θαη ν 

επαγγεικαηηζκόο αιιά θαη ε εκπηζηνζύλε εθ 
κέξνπο ησλ ηδηνθηεηώλ γηα ην απνηέιεζκα,  

είλαη ύςηζηεο ζεκαζίαο. 

REnovation through QUality supply chains and Energy 

performance certification STandards 
www. building-request.eu   

Τν έξγν REQUEST απνζθνπεί ζηελ πξνώζεζε 

ηεο εθαξκνγήο κέηξσλ κείσζεο ησλ εθπνκπώλ 

CO2 ζηηο αλαθαηλίζεηο θαηνηθηώλ, ζε όιε ηελ 

Δπξώπε. Τν έξγν επηθεληξώλεηαη ζηα βαζηθά 

εκπόδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ηδηνθηήηεο 

θαηνηθηώλ πνπ επηζπκνύλ λα πξνβνύλ ζε 

ελεξγεηαθή αλαθαίληζε: δηαζθάιηζε ηεο 

πνηόηεηας ησλ ζπζηάζεσλ ησλ ΠΔΑ θαη 

αμηνπηζηία ησλ ηερληηώλ / επαγγεικαηηώλ.  

       Πιζηοποιηηικό Ενεργειακής 
        Απόδοζης (ΠΕΑ) 

Έλα Πηζηνπνηεηηθό Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο 

(ΠΔΑ) παξέρεη πιεξνθνξίεο θαη ζπζηάζεηο γηα 
ελεξγεηαθέο βειηηώζεηο. Γηα λα κπνξέζεη απηή ε 

πιεξνθνξία λα κεηαηξαπεί ζε ζσζηή 

εθαξκνγή, πξέπεη λα παξέρνληαη ζηνλ 
ελδηαθεξόκελν πνηνηηθέο ζπζηάζεηο ηνπ ΠΔΑ 

θαζώο θαη πξόζβαζε ζε αμηόπηζηνπο ηερλίηεο / 

επαγγεικαηίεο. Τν REQUEST πξνζπαζεί λα ην 
επηηύρεη απηό:  

  Γίλνληαο ηελ δπλαηόηεηα ζε δηαθνξεηηθέο 

νκάδεο επαγγεικαηηώλ λα ζπλεξγαζηνύλ θαη 
λα πξαγκαηνπνηήζνπλ αλαθαηλίζεηο κε ζηόρν 

ηηο ρακειέο εθπνκπέο CO2 

  Παξαθηλώληαο ηνπο ηδηνθηήηεο κατοικιών λα 
επελδύζνπλ ζε αλαθαηλίζεηο, είηε 

αληαπνθξηλόκελνη ζηηο ζπζηάζεηο ηνπ ΠΔΑ είηε 

γηα άιινπο ιόγνπο 

       Ομάδες - Σηότοι  

Η επηηπρία ηνπ έξγνπ REQUEST εμαξηάηαη από 

ηελ ζπκκεηνρή 4 δηαθνξεηηθώλ νκάδσλ – 

ζηόρσλ: 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ – Ιδηνθηήηεο θαηνηθηώλ θαη 

δηαρεηξηζηέο πνιπθαηνηθηώλ  

ΠΑΡΟΧΟΙ – Δπαγγεικαηίεο θαη εκπνξηθέο 

επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ 

ηνκέα ησλ θαηαζθεπώλ 

ΕΝΔΙΑΜΕΟΙ – ΠΔΑ – Δπηζεσξεηέο  

ΡΤΘΜΙΣΙΚΕ ΑΡΥΕ - ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙ – Δλεξγεηαθά Κέληξα / Γεκόζηνη 
θνξείο/ Εξεπλεηηθά Κέληξα, Παλεπηζηήκηα, 

Μελετητικές εηαηξείεο, ...  

Το REQUEST επικενηπώνεηαι αποκλειζηικά ζηη ζύνδεζη μεηαξύ ζήηηζηρ 

και πποζθοπάρ, ζε έπγα ανακαίνιζηρ  κηιπίων  πος ζηοσεύοςν ζε 

σαμηλέρ εκπομπέρ CO2. 
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Από ην έξγν ζα επωθειεζνύλ όιεο νη 
νκάδεο-ζηόρνη, θαζώο ζθνπόο ηνπ είλαη 

λα απμεζεί ε πνζόηεηα θαη ε πνηόηεηα 

ηωλ έξγωλ αλαθαίληζεο θαη λα εληζρπζεί 
ε ζπλεξγαζία κεηαμύ ηωλ εκπιεθνκέλωλ 

ζηνλ ηνκέα ηεο αλαθαίληζεο θαηνηθηώλ 



         Σηοιτεία έργοσ  

Γηάξθεηα:   Απξίιηνο 2010 - Ννέκβξηνο 2012  

Συντονιστής έξγνπ :   Emilie Carmichael - Energy Saving Trust  (emilie.carmichael@est.org.uk) 

Υπεύζπλνο έξγνπ γηα ην ΚΑΠΔ :   Λέλα Λακπξνπνύινπ – ΚΑΠΔ (llampro@cres.gr) 

«Την αποκλειζηική εσθύνη για ηην παρούζα έκδοζη θέροσν οι ζσνηάκηες και δεν 

αποηελεί γνώμη ηης Κοινόηηηας. Η Εσρωπαϊκή Επιηροπή δεν εσθύνεηαι για 

οποιαδήποηε τρήζη ηων πληροθοριών ποσ περιέτονηαι ζε ασηή.» 

     Αναμενόμενα Αποηελέζμαηα 

30 πνηνηηθά ζρήκαηα θαη δηαδηθαζίεο ζε 15 

ρώξεο κέιε ηεο ΔΔ θαη ζε άιιεο 5 ρώξεο κε 

Μέιε 

Παξνπζηάζεηο βέιηηζηωλ πξαθηηθώλ γηα 

ηελ πξνβνιή έξγσλ εθαξκνγήο ησλ 

ζπζηάζεσλ ησλ ΠΔΑ θαη πνηνηηθώλ ζρεκάησλ 
ηεο αιπζίδαο επαγγεικαηηώλ, ζε αλαθαηλίζεηο 

θαηνηθηώλ 

Δπν ελάξηα γηα ηελ πξνώζεζε ηεο 
εθαξκνγήο ησλ ζπζηάζεσλ ησλ ΠΔΑ από ηνπο 

ηδηνθηήηεο θηηξίσλ  

Δπν θαηεγνξίεο ζηνρεπόκελωλ 
πιεξνθνξηώλ – κία γηα ηδηνθηήηεο θαηνηθηώλ 

θαη κία γηα επαγγεικαηίεο  

Δλεξγή ζπκκεηνρή Ελεξγεηαθώλ Κέληξωλ ζε 
ηνπιάρηζηνλ 15 θξάηε κέιε ηεο ΔΔ 

20 εκεξίδεο κε παξνπζία πεξίπνπ 400 

επαγγεικαηηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ ηνκέα 
(ηερλίηεο / εγθαηαζηάηεο) 

100 ηερλίηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύλ πνηνηηθά 

πξόηππα 

11 πηινηηθά έξγα νινθιεξσκέλα, κε 

αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη πξνβνιή ηεο  

εμνηθνλνκνύκελεο ελέξγεηαο θαη ηεο 
κείωζεο ηωλ εθπνκπώλ CO2. 

      Σσμμεηέτονηες 

Energy Saving Trust, EST, Ηνωμένο Βασίλειο 

Portuguese Energy Agency, ADENE, 

Πνξηνγαιία 

Austrian Energy Agency, AEA, Απζηξία 

German Energy Agency, dena, Γεξκαλία 

Italian National Agency for New Technologies, 
Energy and the Environment, ENEA, Ιηαιία 

Polish National Energy Conservation Agency, 

KAPE, Πνισλία 

Aalborg University, AAU/SBi, Γαλία 

Slovak Innovation and Energy Agency, SIEA, 

Σινβαθία 

Flemish Institute of Technological Research, 
VITO, Βέιγην 

Κέληξν Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ θαη 

Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο, ΚΑΠΕ, Διιάδα 

Energy Efficiency Agency, EEA, Βνπιγαξία 

       Βαζικοί Σηότοι 

1. Γεκηνπξγία κηαο βάζεο δεδνκέλωλ κε  

εξγαιεία, ηερληθέο θαη ζρήκαηα γηα ηελ 

πξνώζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηάζεσλ ησλ 
ΠΔΑ θαη ηελ πξόζβαζε ζε κηα νινθιεξσκέλε 

αιπζίδα επαγγεικαηηώλ γηα αλαθαηλίζεηο πνπ 

ζηνρεύνπλ ζε ρακειέο εθπνκπέο CO2 

2. Αλάπηπμε εξγαιείσλ θαη ζηξαηεγηθώλ γηα ηελ 

ηόλσζε θαη ηελ πξνώζεζε εθαξκνγώλ πνπ 

βαζίδνληαη ζηηο ζπζηάζεηο ηωλ ΠΕΑ 

3. Παξνρή ελόο λένπ, επξείαο εθαξκνγήο, 

κεραληζκνύ γηα ηελ εμαζθάιηζε πνηνηηθώλ 

αλαθαηλίζεωλ πνπ ζηνρεύνπλ ζε ρακειέο 
εθπνκπέο CO2 

4. Έιεγρνη θαη κεηξήζεηο ηνπ απνηειέζκαηνο 

ηνπ ζεσξεηηθνύ πιαηζίνπ κέζσ πηινηηθώλ 
έξγωλ 
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