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1 

                                           Εισαγωγή  
  

 

1.1. Η οικολογική οπτική στην ανάπτυξη των ανθρώπινων κοινωνιών  
 
Η πίστη σε µια «ολιστική» οικολογική οπτική ανοίγει την όραση στη µνήµη και στο 
στοχασµό για να συνδεθεί η ατοµική και η συλλογική συνείδηση µε τη φύση. Όπου η 
προστασία του περιβάλλοντος δεν αποτελεί µόνο στόχο, αλλά µια νέα οπτική γωνία 
που αναδεικνύει νέες βιώσιµες επιλογές και δράσεις.   

Η εποχή µας χαρακτηρίζεται από αυτή την πίστη στην πολιτική οικολογία, που είναι 
αποτέλεσµα ενός καθολικού αιτήµατος για τη διαχείριση της περιβαλλοντικής κρίσης, 
µέσα από µια άλλη θεώρηση των αναπτυξιακών επιλογών. 

Ερευνητές και επιστήµονες εµπνέονται από τις αρχές της «οικονοµίας» της φύσης, 
συναντιούνται µε την ορθή σκέψη, τη σύνεση, τη λογική, αλλά και µε την έµπνευση, τη 
φαντασία και τη σοφία που τη χαρακτηρίζουν. Επισηµαίνουν τα αίτια της κρίσης και 
δίνουν απαντήσεις, που συχνά έχουν τη ρίζα τους σε παλιές � ξεχασµένες � 
παραδοσιακές αξίες και βασίζονται αφενός σε µια σύγχρονη ολιστική προσέγγιση των 
οικοσυστηµάτων, αφετέρου στην παρατήρηση των έργων των ανθρώπων, που,  
ανεξαρτήτως ύφους, τεχνοτροπίας, λειτουργικής, µορφολογικής ή αισθητικής 
αναζήτησης, άντεξαν στον χρόνο και δέθηκαν µε το χώρο γιατί «αφουγκράστηκαν τη 
φύση» και προσαρµόστηκαν στους νόµους της: χρησιµοποίησαν τη φυσική ενέργεια, 
αξιοποίησαν τις θετικές παραµέτρους του κλίµατος, τα τοπικά οικοδοµικά υλικά σοφές 
και έξυπνες τεχνικές και προστάτεψαν τους ανθρώπους από εχθρούς και καιρικές 
συνθήκες, σεβάστηκαν το περιβάλλον και διαφύλαξαν τις µνήµες και την πολιτιστική 
ταυτότητα.  

Πρόκειται για µια προσέγγιση, όπου το κάθε στοιχείο εξυπηρετεί το άλλο, µε τρόπο 
ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον, όπου βασική µέριµνα 
αποτελεί η διατήρηση των φυσικών πόρων, καθώς η ανθρώπινη παρέµβαση είναι 
επέµβαση προσαρµογής στη φύση και αυτό εξασφαλίζει την ισορροπία ανάµεσα στις 
εσωτερικές δυνάµεις του έργου και στις εξωτερικές του περιβάλλοντος, µέσα από την 
επιλογή των καλύτερων φυσικών ιδιοτήτων του τελευταίου, που προσαρµόζονται στις 
ανθρώπινες απαιτήσεις χωρίς να απειλούν το φυσικό περιβάλλον. 

Οι πρόγονοί µας είχαν κατανοήσει ότι οι φυσικοί πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι και 
σεβάστηκαν τους  περιορισµούς και τα όρια, που θέτει η ίδια η φύση και γνώριζαν ότι 
καµία διορθωτική ενέργεια δεν είναι ικανή να αποκαταστήσει τη διαταραχή της 
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οικολογικής ισορροπίας που συµβαίνει, εφόσον οι ανθρώπινες δραστηριότητες αγνοούν 
τις δυνατότητες και τα όρια αυτά.  

∆υστυχώς τα ζητήµατα αυτά αγνοήθηκαν για πολλά χρόνια, τόσο από τους ειδικούς, 
όσο και από τις κοινωνικές οµάδες, τα πολιτικά κόµµατα, τις κυβερνήσεις. Χρειάστηκε 
πολύ δρόµος και εκρηκτική όξυνση της κρίσης για να επανέλθουν στο προσκήνιο � 
σαν καινούργιες � οι αρχές της πρόβλεψης και της πρόληψης, της αρχής «Ο ρυπαίνων 
πληρώνει» και να διαµορφωθεί ένα νέο πλαίσιο πολιτικής, σε διεθνές, ευρωπαϊκό και 
εθνικό επίπεδο, αλλά και ένα νέο νοµοθετικό πλαίσιο, κυρίως στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Η οικολογική οπτική έδωσε νέα υπόσταση σε ιδέες και έννοιες, που διέπονται από την 
οικολογική προσέγγιση: όπου ως «οίκος» νοείται ο κόσµος ολόκληρος, όπου κατοικούν 
οι ανθρώπινες κοινωνίες, ως «λόγος» νοείται η συνέπεια, η ορθότητα και η φυσικότητα. 
Η ανάπτυξη διαπνέεται από νέους οικονοµικούς όρους, που προσεγγίζουν την έννοια 
της «οικονοµίας της φύσης», µε αποτέλεσµα να αποτελεί πλέον µοναδικό εργαλείο για 
οικονοµική ολοκλήρωση, κοινωνική συνοχή και προστασία του περιβάλλοντος. 

 

1.2. Η ανάπτυξη των πόλεων   
 

Κάποτε οι πόλεις γεννιόταν και µεγάλωναν αργά, όπως κάθε ζωντανός οργανισµός ενώ 
σήµερα «κατασκευάζονται» µέσα σε λίγα χρόνια και επεκτείνονται υπέρµετρα, 
κατασπαταλούν πολύτιµο έδαφος και πόρους και αποτελούν την πηγή των 
σοβαρότερων περιβαλλοντικών ζητηµάτων. Κάποτε, οι ιστορικές πόλεις αναπτύχθηκαν 
σε δρόµους στραµµένους προς τις περιοχές των ανέµων, κατά τρόπο ώστε αυτοί να 
προσκρούουν στις γωνίες που σχηµατίζονταν από τα κτίρια και να απωθούνται, είχαν 
δυνατότητα να επωφελούνται στο µέγιστο από τον ηλιασµό, καθώς η κίνηση του ήλιου 
και της σκιάς προσδιόριζε τους προσανατολισµούς των κτιρίων, των οδών, των 
πλατειών, όσο και η µορφολογική και σηµειολογική αναζήτηση. Η γνώση της φύσης, 
των τρόπων δόµησης και των ιδιοτήτων των οικοδοµικών υλικών επέτρεψαν την 
αξιοποίηση όλων των στοιχείων της φύσης, προς όφελος της υγείας των ανθρώπων και 
του περιβάλλοντος. 

Ωστόσο, από το 1907 που ο γάλλος αρχιτέκτονας και πολεοδόµος Τόνο Γκαρνιέ 
ολοκλήρωσε το σχέδιο της βιοµηχανικής πόλης, µέχρι το 1933 που συντάχθηκε η 
περίφηµη «Χάρτα της Αθήνας» οι περισσότερες πολεοδοµικές αναπτύξεις δεν 
κατάφεραν να ενσωµατώσουν, ούτε στη µορφή ούτε στο περιεχόµενο, τη γνησιότητα της 
αυθεντικής έκφρασης και τα προτερήµατα του παραδοσιακού αστικού χώρου. Όλες οι 
σύγχρονες επιλογές απείχαν πολύ από τη λογική που ακολούθησε ο σχεδιασµός των 
παραδοσιακών πόλεων που είχε σαν γνώµονα την εξεύρεση της πιο υγιεινής 
τοποθεσίας και της κατάλληλης χάραξης των οδών ώστε να αποθαρρύνεται η διέλευση 
των ανέµων από τις δευτερεύουσες οδούς και να αποκλείεται η διέλευση των «κρύων 
ανέµων, που ταλαιπωρούν τον ανθρώπινο οργανισµό, ζεστών, που τον βλάπτουν και 
υγρών που τον αρρωσταίνουν».  

Στο πέρασµα των χρόνων η αρχιτεκτονική έγινε "µεγάλη", επιστηµονικά στηριγµένη, 
αλλά συχνά, δοµηµένη µε έξαρση και έπαρση. Υπέκυψε σε νέους κανόνες και 
προσπάθησε να εκφράσει κυρίαρχες τάσεις και πρακτικές, που είχαν σαν αποτέλεσµα 
να αλλάξει κλίµακα και να χάσει µέρος από την δυναµική της και από την 
αυθεντικότητά της. Η ανάπτυξη νέων µέσων παραγωγής και µεταφοράς, νέων αστικών 
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δραστηριοτήτων και πάνω από όλα η βιοµηχανική επανάσταση, µετέτρεψαν τις πόλεις 
σε δυναµικά µητροπολιτικά κέντρα που σφύζουν από ζωή, παρ� όλ� αυτά στερούνται 
πολλά ζωτικά αγαθά, που άλλοτε ήταν προϋποθέσεις ζωής. Το «σύστηµα αντιπαροχής», 
η γεωπρόσοδος, η µαζική παραγωγή, η εµπορευµατοποίηση της κατοικίας, το χαµηλό 
κόστος, ο ταχύς χρόνος παράδοσης και άλλες αξίες της εποχής µας επέδρασαν στην 
αρχιτεκτονική και στην οικοδόµηση, παράλληλα µε την τεχνολογική εξέλιξη, τις 
σύγχρονες κατασκευαστικές πρακτικές και τα νέα οικοδοµικά υλικά.  

Έτσι, σταδιακά, η αρχιτεκτονική έχασε την αίγλη της και αντικαταστάθηκε από την 
εργασία «εν σειρά» που δηµιούργησε η εντατική οικοδοµική δραστηριότητα της 
περασµένης εικοσιπενταετίας η οποία όµως δεν εµπνεόταν από κάποιο όραµα, παρά 
από την πιεστική ανάγκη. Η πολυκατοικία αντικατέστησε τη µονοκατοικία µε κήπο, 
καθώς από την οριζόντια ανάπτυξη, περάσαµε στην «κάθετη» - κατακόρυφη - 
ανάπτυξη. Εξωτερικοί παράγοντες επέβαλαν µιαν εντελώς ιδιότυπη υφή στην ταυτότητα 
των πολεοδοµικών ιστών, τονίζοντας τη διάρθρωσή τους, όπως οι τρόποι χρήσης του 
εδάφους, µε τους συντελεστές δόµησης και κάλυψης, τα επιτρεπόµενα ύψη, ενώ το 
σύστηµα κυκλοφορίας και το αντίστοιχο οδικό δίκτυο διαµόρφωσαν µιαν άλλη 
δηµόσια εικόνα του συνόλου. Η «συλλογική» κατοικία που χαρακτηρίστηκε κάποτε ως 
πράξη κοινωνικοποίησης, άρα σηµαντική «επανάσταση» στην αρχιτεκτονική, σύντοµα 
αναδείχτηκε ως αδυναµία της. Γιατί αντί να επιδράσει καθοριστικά στην κοινωνική 
πρακτική, επηρεάσθηκε από αυτή παράγοντας ανεπαρκή έργα, ακατάλληλες µορφές, 
µη λειτουργικά σχήµατα. Η κυριαρχία προτύπων, συχνά ξένων προς τις πραγµατικές 
ανάγκες και επιθυµίες των κατοίκων των πόλεων, οδήγησε σε κακόγουστο µιµητισµό.  

Η κατοικία, από έκφραση πρωταρχικών αναγκών στέγασης, ασφάλειας, υγείας, 
µετατράπηκε σταδιακά σε καταναλωτικό προϊόν και σαν τέτοιο υπέστη τις συνέπειες 
των νόµων της ελεύθερης αγοράς. Από την αρχιτεκτονική περάσαµε στην µαζική 
παραγωγή πανοµοιότυπων κτιρίων, από τον αρχιτέκτονα περάσαµε στον εργολάβο � 
τον κατασκευαστή. Από µια αργή διαδικασία ορθής σκέψης, αναζήτησης βέλτιστων 
λύσεων, µέσα από τη γνώση και την εµπειρία, περάσαµε στην παραγωγή σε σειρά 
ανέκφραστων και, συχνά, ακατάλληλων κτιρίων. Το κυρίαρχο σύστηµα παραγωγής 
κτιστού περιβάλλοντος δεν µπόρεσε να παράγει καµιά διαδικασία άµεσης 
δηµοκρατίας, παρά το γεγονός ότι ενεπλάκησαν πολλοί στη διαδικασία παραγωγής 
αστικού χώρου. Σήµερα, µόνο µέσα από προγράµµατα επανάχρησης και 
επανακατοίκησης υποβαθµισµένων αστικών περιοχών επανέρχεται στο προσκήνιο ο 
πολίτης  και παρεµβαίνει µερικώς στο σχεδιασµό.  Οι σύγχρονες κοινωνίες πάσχουν 
από αρρώστιες πολλές. Μεταξύ αυτών κυρίαρχη είναι η αρρώστια των πόλεων που 
πλέον συµβαδίζει µε έντονα φαινόµενα κρίσης, όπως αυτής του περιβάλλοντος. Ο 
κτιστός χώρος που δηµιουργήσαµε, διέπεται � κυρίως - από το νόµο της 
σκοπιµότητας, µε µονάδα αναφοράς της δοµής του τον πυρήνα της κατοικίας. 

Οι κυρίαρχες «λογικές» που πρυτάνευαν στην πολεοδοµία και οικοδόµηση 
εναλλάσσονταν: Από τη δεκαετία του 60-70, που χαρακτηρίστηκε από την 
κοινωνιολογική και σηµειολογική αναζήτηση, µε κυρίαρχο τον Kevin Lynch που 
αναζητούσε την ενοποίηση των σύγχρονων τάσεων µε τα χαρακτηριστικά που 
προσδιορίζουν την τοπική ταυτότητα των πόλεων (µέσα από εµπειρικά δεδοµένα - που 
προέρχονταν από τον σχηµατισµού της δηµόσιας εικόνας του αστικού συνόλου) έλειψε 
δραµατικά κάθε αναζήτηση σχετικά µε τον τρόπο αξιοποίησης του κλίµατος και της 
φυσικής ενέργειας. Από τη δεκαετία του 80-90, που χαρακτηρίστηκε από την 
αναζήτηση της �εικόνας της σύγχρονης πόλης�, παρά το ότι στηρίχθηκε στην 
διεπιστηµονική έρευνα της δεκαετίας του �70, κοινωνιολογικού χαρακτήρα και σε 
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ανθρωπιστικές προσεγγίσεις και µαρξιστικές αναλύσεις, εξέλειψε και πάλι κάθε 
συσχετισµός µε τη φύση και αποδείχθηκε ότι η αναγνωσιµότητα και η διαύγεια στη 
µορφή της πόλης δεν αρκεί για την εξύψωση της οπτικής, αισθητικής και 
σηµασιολογικής της αξίας.  

Ακόµη και η έµφαση στη διαρρύθµιση του χώρου (πολυκεντρική δοµή των πόλεων και 
το σύστηµα κατά ζώνες) µε στόχο την προσαρµογή των πόλεων στην πολυπλοκότητα 
της κοινωνίας, που δόθηκε κατά τη δεκαετία του �80, βρέθηκε σε αντιδιαστολή µε τον 
γιγαντισµό των δοµών, των λειτουργιών και των δραστηριοτήτων. Οι ακτινωτές, 
συγκεντρωτικές, αναπτύξεις θεωρήθηκαν άκαµπτες και επιθετικές προς τη φύση. 
Λύσεις όπως οι �δορυφορικές� πόλεις ή οι �παράλληλες� πόλεις επέτρεψαν µεγαλύτερη 
ελευθερία στο σχεδιασµό, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να πετύχουν µια 
εκσυγχρονισµένη συνέχιση του χαρακτήρα του αστικού ιστού. Κατέληξαν σε πόλεις 
υπνωτήρια, όπως και τα µεγάλα συγκροτήµατα κοινωνικής κατοικίας που 
δηµιουργήθηκαν παλαιότερα. Από τις αναζητήσεις του Le Corbusier για διάρθρωση σε 
ορθογωνικό κάνναβο, έως αυτές του Alexander για σχεδιασµό σε απλό, είτε µε 
καθορισµένες κατευθύνσεις κάνναβο, έως την εξαγωνική διάταξη (κατά τον Alvar 
Aalto), παρά το ότι µπορούσε να εξασφαλίσει εξοικονόµηση χώρου, δεν έφεραν τα 
αναµενόµενα αποτελέσµατα.  

Και µόνο οι νεώτερες θεωρίες των µοντέλων του Chr. Alexander, για µια 
�δηµοκρατική� πολεοδοµία, που πρότειναν ένα σχεδιασµό που επιτρέπει την άµεση 
παρέµβαση των χρηστών � µελλοντικών ενοίκων, ώστε να εξατοµικεύονται τα σχέδια 
συµβάλλοντας στη συνειδητοποίηση του κοινού σχετικά µε το δικαίωµά του να 
επηρεάζει τις αποφάσεις για το περιβάλλον του, απετέλεσαν την απαρχή για την 
ανάπτυξη των θεωριών σηµαντικών ανθρωπιστών και οικολόγων, µέσα από 
διαφορετικούς δρόµους. Αργότερα βρίσκουµε στο έργο των Ιαπώνων «metabolistes µια 
συνέχεια αυτών των ιδεών, στη βάση της σηµασία της ποιότητας στη µορφή των 
πόλεων, που άλλοτε οδήγησαν σε συνειδητή επιστροφή στον ιστορικισµό και τον 
τοπικισµό και άλλοτε σε µια «ροµαντική» επιστροφή στις ρίζες.  

Στις αρχές του 1980, όπου κυριαρχούσε η ανησυχία από τις πρόσφατες ενεργειακές 
κρίσεις, εµφανίστηκε µια νέα ουτοπία: Η αειφόρος ανάπτυξη και οι αειφόρες πόλεις. 
Μια ουτοπία που γρήγορα κατάφερε να επικρατήσει στον ιδεολογικό και επιστηµονικό 
τοµέα, χωρίς ωστόσο να πείσει τους πολιτικούς, πολύ δε περισσότερο τους 
κατασκευαστές. Αυτή η ουτοπία επανήλθε στο προσκήνιο τη δεκαετία 1900 � 2000, 
όπου ο σχεδιασµός απέκτησε «οικολογική» συνείδηση και οι ειδικοί αντιλ΄.ηφθηκαν ότι 
προκειµένου να αντιµετωπίσουν τα ζητήµατα της αυξανόµενης ατµοσφαιρικής  
ρύπανσης, αλλά και την κυκλοφοριακή ασφυξία, το άξενο των πόλεων, τον αφόρητο 
συνωστισµό, τις υπέρµετρες αποστάσεις µεταξύ τόπου κατοικίας και εργασίας, όφειλαν 
να πειραµατισθούν και πάλι. Και αυτή τη φορά η φιλοσοφία των αειφόρων πόλεων 
ήταν η µοναδική λύση. 

Επέστρεψαν λοιπόν στη «µικρή» κλίµακα, στη φύση και στην πολιτιστική κληρονοµιά 
και προσπάθησαν να συνδέσουν την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη µε την 
αναζωογόνηση των πόλεων, µέσα από την προστασία του περιβάλλοντος, δηλαδή µέσα 
από την ορθολογική χρήση και διαχείριση των φυσικών πόρων. 

Έχοντας πλήρη συνείδηση του περιορισµένου χαρακτήρα των µη ανανεώσιµων 
φυσικών πόρων, αλλά και της άµεσης σχέσης µεταξύ των οικοσυστηµάτων και της 
ευθύνης του ανθρώπου στα θέµατα της διαχείρισης του παγκόσµιου περιβάλλοντος 
άλλαξαν προσανατολισµό και κατεύθυναν όλες τις δράσεις τους προς βιώσιµες 
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επιλογές τόσο ως προς µια ισόνοµη κατανοµή των αγαθών της ανάπτυξης µεταξύ 
κοινωνικών οµάδων της ίδιας περιοχής, όσο και µεταξύ άλλων περιοχών, όσο και προς 
την εξυγίανση των αστικών δοµών και συστηµάτων οργάνωσης των πόλεων. 

Η σηµερινή πρακτική σχεδιασµού διαπνέεται σαφώς από τις αρχές της «Αστικής 
Οικολογίας», αλλά και από νεώτερες αρχές, που έφερε ειδικότερα στο προσκήνιο η 
Habitat Agenda για «Πόλεις ισόνοµες,  υγιείς, ασφαλείς και βιώσιµες», όπου «η 
βιωσιµότητα των κοινωνιών εξαρτάται από την ισορροπία των φυσικών οικοσυστηµάτων 
και τη βιωσιµότητα των πόλεων».  

Όλες οι σύγχρονες τάσεις στον πολεοδοµικό σχεδιασµό εστιάζονται πλέον σε λύσεις 
που επιτρέπουν την ανάπτυξη δίκαιων και αλληλοεξαρτώµενων κοινωνιών, όπου και οι 
µελλοντικές γενιές θα απολαύσουν εξίσου τα αγαθά του σύγχρονου πολιτισµού, χωρίς 
να διακυβεύεται το µέλλον του πλανήτη, ενώ η «ιδανική» πόλη που οραµατιζόµαστε 
πλέον είναι αυτή που, εκτός των άλλων, κατορθώνει να ελαχιστοποιεί τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία της στη βάση µιας νέας ποιότητας του 
αστικού συστήµατος, όπου το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον 
αλληλοσυµπληρώνονται, τα οικοδοµήµατα προσαρµόζονται στο τοπικό µικροκλίµα και 
στις ανθρώπινες κοινωνικές δοµές, όπου το «κέλυφος» των κτιρίων προσαρµόζεται στις 
φυσικές δοµές, που αποτελούν το πλέον κυρίαρχο υπόβαθρο των ανθρώπινων 
κοινωνικών δοµών και δραστηριοτήτων.  

 

 

 
 

 

 

 

 

2 
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Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον    

 

2.1.  Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη 
 

Το περιβάλλον εξελίχθηκε σε διεθνές ζήτηµα το 1972,  µετά τη ∆ιάσκεψη του ΟΗΕ για 
το Ανθρώπινο Περιβάλλον (Στοκχόλµη), ενώ είχαν ήδη διαπιστωθεί τα σοβαρά σηµάδια 
της περιβαλλοντικής κρίσης, όπως η καταστροφή του όζοντος, η αυξανόµενη 
υπερθέρµανση του πλανήτη και το φαινόµενο του θερµοκηπίου, η υποβάθµιση των 
δασών, η απερήµωση. Το 1983 ο ΟΗΕ ίδρυσε την Παγκόσµια Επιτροπή για το 
Περιβάλλον και την Ανάπτυξη 1 και τα ζητήµατα προστασίας του περιβάλλοντος άρχισαν 
να εξελίσσονται σε ζητήµατα επιβίωσης. Το 1992 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ 
συγκάλεσε την πρώτη Παγκόσµια ∆ιάσκεψη για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη 2 που 
υπήρξε σταθµός στις διεθνείς διαπραγµατεύσεις για τα θέµατα περιβάλλοντος και 
ανάπτυξης. 172 Κυβερνήσεις υιοθέτησαν τρεις σηµαντικές συµφωνίες για να 
αποτελέσουν τη βάση για τις εργασίες τους: την Agenda 21, ένα οικουµενικό πρόγραµµα 
δράσης για την προώθηση της βιώσιµης-αειφόρου ανάπτυξης, την ∆ιακήρυξη του Ρίο για 
το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη � µια σειρά αρχών που καθορίζουν τα δικαιώµατα και 
τις υποχρεώσεις των κρατών � και µια ∆ήλωση Αρχών για τα ∆άση. Επιπλέον τέθηκαν 
προς υπογραφή δύο νοµικά δεσµευτικές συµβάσεις, µία για την Κλιµατική Αλλαγή και 
µία για την Βιολογική Ποικιλότητα, ενώ άρχισαν και οι διαπραγµατεύσεις για τη 
Σύµβαση σχετικά µε την Καταπολέµηση της Ερηµοποίησης3 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αρχικά µε το 5ο Πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον, µε 
τίτλο: «Προς την Αειφορία», άρχισε να αντιµετωπίζει τις βασικές περιβαλλοντικές 
προκλήσεις, ενώ αργότερα, µε το 6ο Πρόγραµµα (2001 � 2010) έθεσε τις βάσεις για µια 
συνολική θεώρηση και των τριών διαστάσεων της αειφόρου ανάπτυξης: την οικονοµική, 
την κοινωνική και την περιβαλλοντική. Ήδη, από το 1998 στο Κάρντιφ η Ευρωπαϊκή 
Ένωση συµφώνησε ότι υπάρχει ανάγκη για ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών 
απαιτήσεων στην οικονοµία και την κοινωνία και έτσι το περιβάλλον συσχετίζεται 
πλέον µε όλες τις τοµεακές πολιτικές και επηρεάζεται άµεσα από αυτές. 

Κορυφαία στιγµή για την Ένωση υπήρξε η θέσπιση, το 2000 κατά τη Σύνοδο Κορυφής 
της Λισσαβώνας, σηµαντικών και φιλόδοξων στόχων για την επόµενη δεκαετία, ώστε να 
αποτελέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση «την πιο δυναµική και ανταγωνιστική περιοχή, στη 
βάση µιας αειφόρου οικονοµίας και απασχόλησης, για την ενδυνάµωση της 
οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής», που ονοµάστηκε «Στρατηγική της Λισσαβώνας» .  
Από τότε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, κατά τις Εαρινές του Συνόδους, παίρνει 
σηµαντικές αποφάσεις για την οικονοµική, κοινωνική και περιβαλλοντική πολιτική, µε 
στόχο την εξασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης. 

                                                           
1 Η Επιτροπή, µε επικεφαλής την κα Harlem Brundtland, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι για να 
αντιµετωπιστούν �οι ανάγκες του παρόντος χωρίς να υποθηκευτεί η δυνατότητα των επόµενων γενεών να 
καλύψουν τις δικές τους ανάγκες, η προστασία του περιβάλλοντος και η οικονοµική ανάπτυξη θα πρέπει να 
αντιµετωπιστούν σαν ένα ενιαίο ζήτηµα�. 
2 γνωστή ως ∆ιάσκεψη για τον Πλανήτη Γη, που πραγµατοποιήθηκε στο Ρίο ντε Τζανέϊρο (3 � 14 Ιουνίου 
1992) 
3 που τέθηκε προς υπογραφή τον Οκτώβριο 1994 και σε εφαρµογή τον ∆εκέµβριο του 1996. 
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Το 2001, στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ, η Ένωση υιοθέτησε µια 
συνεκτική Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη 4, ενώ το 2002 στη Βαρκελώνη 
αξιολόγησε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην εφαρµογή της στρατηγικής της 
Λισσαβόνας 5 και έδωσε νέα εντολή για ενίσχυση της εφαρµογής της στρατηγικής της 
ΕΕ  για την αειφόρο ανάπτυξη, επί συγκεκριµένων προτεραιοτήτων, που θα 
αξιολογηθούν, στη συνέχεια στην επόµενη Εαρινή του Σύνοδο, το 2003, επί Ελληνικής 
Προεδρίας. Παράλληλα, δόθηκε έµφαση στην ανάγκη σύνδεσης µεταξύ της 
Στρατηγικής της Ένωσης για την αειφόρο ανάπτυξη (εσωτερική διάσταση) µε την 
παγκόσµια διάσταση της αειφόρου ανάπτυξης και προς τούτο η Ένωση θα στείλει ένα 
ισχυρό µήνυµα στην Παγκόσµια ∆ιάσκεψη για την Αειφόρο Ανάπτυξη, που θα 
διεξαχθεί στο Γιοχάνεσµπουργκ (Σεπτέµβριος 2002), δέκα χρόνια µετά την πρώτη 
ανάλογη ∆ιάσκεψη που έγινε στο Ρίο (1992).   

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί κατά προτεραιότητα δράσεις που θα εξασφαλίσουν 
διαρθρωτικές και οικονοµικές αλλαγές για την ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού 
επιχειρησιακού περιβάλλοντος, όπου θα δίνονται «αειφόρες» εγγυήσεις για το µέλλον, 
µέσω της ανάπτυξης πολιτικών απασχόλησης (ενεργές µεταρρυθµίσεις στην αγορά 
εργασίας, µέσω συστηµάτων επιδοτήσεων και φορολογίας για την εξασφάλιση νέων 
θέσεων εργασίας), της µεταρρύθµισης σε βιοµηχανικούς τοµείς � κλειδιά και της  
αύξησης των επενδύσεων στην έρευνα. Παράλληλα, έχουν αναληφθεί σηµαντικές 
δράσεις για την ενσωµάτωση περιβαλλοντικών απαιτήσεων στην Κοινή Πολιτική 
Μεταφορών και Αλιείας, ενώ στον τοµέα της Ενέργειας έχει παρατηρηθεί µεγάλη 
πρόοδος, µε στόχο την επίτευξη των στόχων του Πρωτοκόλλου του Κυότο. 

Μεγάλη έµφαση έχει δοθεί στο ρόλο που µπορούν να παίξουν οι καθαρές τεχνολογίες, 
που µπορούν να αποτελέσουν µια βασική περιβαλλοντική πρόκληση, στη βάση του ότι 
µπορούν να βελτιώσουν σηµαντικά την αποδοτικότητα της οικονοµίας και προς τούτο 
πρόκειται να υιοθετηθεί σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής, όπου προβλέπονται τα 
κατάλληλα µέτρα για την άρση των υφιστάµενων εµποδίων, µε στόχο τη µεγαλύτερη 
δυνατή διείσδυση των καθαρών τεχνολογιών, στις Μεταφορές, τη Βιοµηχανία, την 
Ενέργεια, αλλά και στα Κτίρια, µέσω ικανών οικονοµικών κινήτρων. 

 

 

                                                           
4 ∆όθηκε προτεραιότητα στην περιβαλλοντική διάσταση της στρατηγικής της Λισσαβόνας, ενώ παράλληλα, 
ενισχύθηκε και η διαδικασία του Κάρντιφ, σχετικά µε την ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων 
σε όλες τις τοµεακές πολιτικές, υιοθετήθηκε Ανακοίνωση της Επιτροπής για τη Στρατηγική της ΕΕ για την 
Αειφόρο Ανάπτυξη και δόθηκε εντολή να προωθηθούν, σε πρώτη φάση, δράσεις σε τέσσερις τοµείς 
προτεραιότητας, την κλιµατική αλλαγή, τις µεταφορές, τη δηµόσια υγεία και τους φυσικούς πόρους, ενώ 
εδραιώθηκε µια νέα προσέγγιση στη λήψη πολιτικών αποφάσεων, αυτή της Περιβαλλοντικής 
∆ιακυβέρνησης.  
 
5 Η Σύνοδος της Βαρκελώνης αξιολόγησε την πρόοδο της στρατηγικής της Λισσαβόνας, στη βάση  
Συνθετικής Έκθεσης, που προετοίµασε η Επιτροπή µε τίτλο «Η Στρατηγική της Λισσαβόνας: Κάνοντας 
δυνατή της αλλαγή» (THE LISBON STRATEGY � MAKING CHANGE HAPPEN). Η εν λόγω Σύνοδος είναι 
η πρώτη Εαρινή Σύνοδος του Ε. Συµβουλίου µετά το Γκέτεµποργκ και προς τούτο στη Συνθετική Έκθεση 
της Επιτροπής συµπεριλαµβάνεται, στο πλαίσιο της εντολής του Γκέτεµποργκ και αξιολόγηση της 
Στρατηγικής της ΕΕ για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Η αξιολόγηση αυτή έγινε στη βάση επτά (7) 
περιβαλλοντικών δεικτών, που υιοθετήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λάκεν (∆εκέµβριος 2001) 
και οι οποίοι προστέθηκαν στους διαρθρωτικούς δείκτες της Λισσαβόνας.   
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2.2. Κλιµατική Αλλαγή � Ενέργεια � Κτίρια  
 
Έχει αναγνωρισθεί ότι οι πόλεις της Ευρώπης, αν και εξακολουθούν να αποτελούν τη 
βασική πηγή δηµιουργίας πλούτου και το κέντρο της κοινωνικής και πολιτιστικής 
ανάπτυξης της, γνωρίζουν εντεινόµενα προβλήµατα που συνδέονται τόσο µε την ταχεία 
οικονοµική αναπροσαρµογή, την κυκλοφοριακή συµφόρηση, τη φτώχεια, την ανεργία, 
τις κακές συνθήκες στέγασης, την εγκληµατικότητα, την τοξικοµανία, τον κοινωνικό 
αποκλεισµό, όσο και µε την αυξανόµενη περιβαλλοντική κρίση σε παγκόσµιο και 
τοπικό επίπεδο, όπως εκφράζεται κυρίως µέσα από την απειλή της Κλιµατικής 
Αλλαγής. Η ανάληψη δράσεων για την επίτευξη των στόχων του Πρωτοκόλλου του 
Κυότο για τον περιορισµό των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου και κυρίως του 
διοξειδίου του άνθρακα, εστιάζονται σε σαφή µέτρα και µέσα που εστιάζονται στην 
ενεργειακή αποδοτικότητα και στη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στη 
Βιοµηχανία, τις Μεταφορές και στον Οικιστικό τοµέα. 

Καθώς έχει ενταθεί η διεθνής προσπάθεια για τη σωτηρία του πλανήτη κύρια µε τη 
λήψη µέτρων για την προστασία του κλίµατος µε τον περιορισµό των εκποµπών του 
διοξειδίου του άνθρακα6, σε ευρωπαϊκό, αλλά και σε εθνικό επίπεδο πολλά έχουν 
αλλάξει στα θέµατα ενεργειακής πολιτικής αλλά και σχεδιασµού γενικότερα, στη βάση 
ότι η εξοικονόµηση ενέργειας και η χρήση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 
αποτελούν τη µόνη βιώσιµη λύση που έχει πολλαπλά οφέλη σε κοινωνικό, οικονοµικό 
και περιβαλλοντικό επίπεδο.  

Ένα σύγχρονο θεσµικό πλαίσιο αναπτύσσεται και εξελίσσεται σταδιακά που δηµιουργεί 
ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό κλίµα στον τοµέα αυτό και συνθέτει το κατάλληλο πλαίσιο για 
την ανάπτυξη νέων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, µετά την πρόσφατη επικύρωση του Πρωτοκόλλου του Κυότο, 
έχει θέσει σε εφαρµογή την πρώτη φάση του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος για την 
Κλιµατική Αλλαγή, που αφορά σε συγκεκριµένα µέτρα και µέσα, µε σαφή 
χρονοδιαγράµµατα, για τους τοµείς της Ενέργεια, των Μεταφορών, της Βιοµηχανίας 
και των Κτιρίων, στο πλαίσιο του κοινοτικού στόχου µείωσης κατά 8% των  εκποµπών 
αερίων θερµοκηπίου στο διάστηµα 2008-2012, καθότι έχει διαπιστωθεί η ανάγκη 
δραστικών διαρθρωτικών αλλαγών, µε εστίαση την εξασφάλιση ενεργειακής 
αποδοτικότητας και εξοικονόµησης ενέργειας. Τα µέτρα αυτά, που προστίθενται στις 
ήδη υφιστάµενες ρυθµίσεις, κοινοτικές οδηγίες, κλπ., αφορούν στη θέσπιση ενός 
κοινοτικού συστήµατος ελέγχου των εκποµπών του θερµοκηπίου και εµπορίας των 
δικαιωµάτων εκποµπών µεταξύ επιχειρήσεων, στην ενίσχυση της έρευνας σχετικά, στην 
περαιτέρω ανάπτυξη των καθαρών τεχνολογιών και στην αύξηση του βαθµού 
ευαισθητοποίησης των πολιτών. 

Ενισχύονται επίσης τα µέτρα για την ενεργειακή αποδοτικότητα από τους τοµείς της 
οικιακής κατανάλωσης και της βιοµηχανίας, όπου υπάρχει µεγάλο διαθέσιµο 
δυναµικό εξοικονόµησης ενέργειας, καθώς και η περαιτέρω διείσδυση των 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και συµπαραγωγής θερµότητας και ηλεκτρισµού, ενώ 
                                                           
6 Σύµβαση για την Κλιµατική Αλλαγή: προστασία του πλανήτη από την υπερθέρµανση � Πρωτόκολλο 
Κυότο για τον περιορισµό των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα (έχει υπογραφεί από όλα τα κράτη � σε 
παγκόσµιο επίπεδο, αλλά δεν έχει ακόµη επικυρωθεί. Πρόσφατα ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι δεν 
πρόκειται οι ΗΠΑ να προχωρήσουν στην επικύρωση του Πρωτοκόλλου του Κυότο. Η ΕΕ έχει αναλάβει 
δράση για να µεταπείσει τις ΗΠΑ, καθώς και τον Καναδά και άλλες αναπτυγµένες χώρες, ώστε να µη 
ναυαγήσουν οι παγκόσµιες προσπάθειες.  
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παράλληλα µεγάλη θα είναι η συµβολή των τεχνολογιών καθαρής και αποδοτικής 
χρήσης στερεών καυσίµων, η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, η χρήση 
βιοκαυσίµων στις Μεταφορές, αλλά και η προώθηση της χρήσης καθαρών επιβατικών 
αυτοκινήτων. 

Για την εξασφάλιση οικολογικής αποδοτικότητας στο σχεδιασµό των πόλεων η ΕΕ έχει 
αναπτύξει ένα σηµαντικό καινοτόµο πλαίσιο για τον Αειφόρο χωροταξικό σχεδιασµό 7 , 
όπου κυρίαρχο ζήτηµα αποτελεί η ορθολογική χρήση και διαχείριση των φυσικών 
πόρων και κυρίως της ενέργειας (ενεργειακός σχεδιασµός σε άµεση σχέση µε την 
ανάλυση της ενεργειακής ζήτησης σε σχέση µε τους διαθέσιµους ανανεώσιµους 
ενεργειακούς πόρους), ενώ για τα θέµατα του σχεδιασµού των πόλεων έχει, από 
χρόνια, θεσπίσει ένα πλήρες σχέδιο πολιτικής, που συναρτάται και µε σηµαντικά 
χρηµατοδοτικά µέσα και άλλα προγράµµατα (βέλτιστες πρακτικές, επιδεικτικά 
προγράµµατα, κλπ.).   

Είναι γεγονός ότι το 80% περίπου του πληθυσµού της Ευρώπης ζει σε πόλεις ενώ το 
20% περίπου ζει σε µεγάλα αστικά συγκροτήµατα άνω των 250.000 κατοίκων και 
αυτός ο πληθυσµός χρησιµοποιεί, για την κάλυψη των ενεργειακών το 35% της 
συνολικής ενέργειας και έτσι συµβάλλει στην παραγωγή του 45% του διοξειδίου του 
άνθρακα. Η αναζήτηση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης στις πόλεις συναρτάται πλέον 
µε την αναζήτηση βιώσιµων λύσεων για την αναστροφή της συνεχιζόµενης 
περιβαλλοντικής κρίσης, αλλά και της αποκατάστασης του ρόλου των πόλεων, που 
προϋποθέτει θεραπεία των ιστορικών της αξιών, δραστική παρέµβαση σε τρόπους ζωής, 
στη δηµιουργία σωστών και αποτελεσµατικών τρόπων διοίκησης, διαχείρισης 
οικονοµικών πόρων, µε την ευρεία έννοια του όρου, αλλά και στην προστασία του 
περιβάλλοντός της και στη συνεργασία µε τους πολίτες ισότιµα και χωρίς 
αποκλεισµούς. 

Για το λόγο αυτό η ιδεολογία της αειφόρου ανάπτυξης δηµιουργεί ένα ευνοϊκό πλαίσιο 
για µια επιστροφή στο κοινωνικό πρόσωπο της πολεοδοµίας. Η σύγχρονη αστική 
πολιτική εστιάζεται στην αντιµετώπιση των επιπτώσεων της παγκοσµιοποίησης της 
οικονοµίας στις πρακτικές κατοίκησης, που συναρτάται κοινωνικά, οικονοµικά και 
περιβαλλοντικά µέτρα, που επιδρούν θετικά στη βελτίωση του τρόπου ζωής και 
εργασίας, αλλά και στην προσφορά ποιοτικής κατοικίας. Έτσι, προωθούνται µέτρα για 
την ευέλικτη και ταχεία λειτουργική προσαρµογή των κατοικιών στα νέα δεδοµένα, η 
χρήση υλικών και άλλων στοιχείων υψηλής αντοχής και ποιότητας, η εύκολη 
πρόσβαση στις υπηρεσίες και στις λειτουργίες των πόλεων, στην αειφόρο κινητικότητα.  

Η πολιτική του σχεδιασµού των κτιρίων εστιάζεται στη βελτίωση της οικολογικής 
αποδοτικότητας. Μετά τη σηµαντική κοινοτική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του 
1993, για τα κτίρια (οδηγία SAVE 93/76/ΕΟΚ), που αφορά στη «Μείωση και 
περιορισµό των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, µέσω της ενεργειακής 
αποδοτικότητας», βρίσκεται σε εξέλιξη η υιοθέτηση µιας δεύτερης οδηγίας σχετικά, 
που ενισχύει την οδηγία SAVE και εισάγει πιο συγκεκριµένα µέτρα, πρότυπα και 
προδιαγραφές για το σχεδιασµό των κτιρίων, που στοχεύουν στην εξασφάλιση της 
οικολογικής αποδοτικότητας. Η νέα αυτή οδηγία βασίζεται στο βιοκλιµατικό σχεδιασµό 
των κτιρίων. 

 

                                                           
7 Το Ευρωχωροταξικό Σχέδιο ∆ράσης 
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2.3. Πολιτική κατοικίας και οικοδοµικοί κανονισµοί στα κράτη-µέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
Στις πολιτικές κατοικίας και αστικού σχεδιασµού γενικότερα εξακολουθεί να έχει 
προτεραιότητα η µέριµνα για τα κοινωνικά προβλήµατα, την παροχή ποιοτικής 
κατοικίας, κλπ., ωστόσο έχουν θεσπισθεί εδώ και χρόνια αυστηρά γενικοί κανόνες 
ασφάλειας, υγιεινής και ποιότητας, οι οποίοι συνεχώς βελτιώνονται, µε έµφαση στον 
τοµέα των αναπλάσεων και της εξυγίανσης προβληµατικών περιοχών.  

Ένας σηµαντικός αριθµός χωρών, της βόρειας κυρίως Ευρώπης, έχουν θεσπίσει 
νόµους που στοχεύουν στη συνολική αναβάθµιση του κτιστού περιβάλλοντος στη βάση 
του αειφόρου � οικολογικού � σχεδιασµού, όπου καθορίζονται πρότυπα για την 
εξοικονόµηση ενέργειας για τη θέρµανση, τον κλιµατισµό, το φωτισµό, την 
εξοικονόµηση και επαναχρησιµοποίηση του νερού, διαχείριση και ανακύκληση 
οικιακών αποβλήτων, αλλά και σχήµατα οικολογικής βαθµονόµησης eco labeling 
οικοδοµικών υλικών (∆ανία, Ολλανδία, Σουηδία, Φινλανδία, Αυστρία, κλπ).  

Το πρόγραµµα «Αστική Οικολογία» της ∆ανίας, για παράδειγµα, βασίζεται στην 
κατασκευή πρότυπων � οικολογικά � οικισµών, που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται 
στις αρχές της βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής. Το 1999 κατασκευάστηκαν, µετά πό 
αρχιτεκτονικό διαγωνισµό, 3 στεγαστικά προγράµµατα (Eco-House), ενώ το αρµόδιο 
Υπουργείο υιοθέτησε ένα ευρύ πρόγραµµα κινήτρων για το 2001 � 2004, µε στόχο την 
προώθηση των αειφόρων κτιρίων. Παράλληλα, σε συνεργασία µε το Υπουργείο 
Ενέργειας θέσπισε ένα πρόγραµµα οικολογικής βαθµονόµησης για κατασκευαστικά 
υλικά σε σχέση µε τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.  

Η Γερµανία έχει πάρει σοβαρά τις δεσµεύσεις της σε σχέση µε την επίτευξη των 
στόχων του Κυότο και από το 1996 θέσπισε όρια κατανάλωσης ενέργειας για τη 
θέρµανση των κτιρίων, ενώ ανέλαβε πρόσφατα ένα σηµαντικό πρόγραµµα για την 
ανακαίνιση των υφιστάµενων κτιρίων µέσω της χρήσης τεχνικών και συστηµάτων 
εξοικονόµησης ενέργειας. Στη βάση των προσπαθειών της βρίσκεται µια πολιτική 
κινήτρων και επιδοτήσεων για την ενθάρρυνση επενδύσεων ενεργειακής 
αποδοτικότητας, µε έµφαση στη χρήση ΑΠΕ. Ο νέος Οικοδοµικός Κανονισµός της 
Γερµανίας βασίζεται στη µελέτη και κατασκευή νέων κτιρίων στις αρχές της 
βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής και στη χρήση παθητικών ηλιακών συστηµάτων, ενώ 
εφαρµόζει πλήρως την οδηγία SAVE. Οι πιο πρόσφατες προσπάθειές της αφορούν στην 
άρση όλων των εµποδίων σχετικά µε τη διείσδυση νέων καθαρών τεχνολογιών, ενώ 
ενσωµάτωσε στη νοµοθεσία της όλες τις απαιτήσεις για το σχεδιασµό οικολογικών 
κτιρίων.  

Η Ισπανία  έχει από το 1999 υιοθετήσει έναν νέο Κανονισµό για την προώθηση των 
αειφόρων κτιρίων και του αειφόρου πολεοδοµικού σχεδιασµού. Ανέπτυξε ένα 
πρόγραµµα ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ενεργειακή αποδοτικότητα των 
κτιρίων και θέσπισε έναν Οδηγό οικολογικής αποδοτικότητας του αστικού χώρου. 
Πρόσφατα συµµετέχει στη διεθνή πρωτοβουλία «Το στοίχηµα των Πράσινων Κτιρίων», 
που θεσπίστηκε αρχικά από τον Καναδά και αφορά στις επιθεωρήσεις των κτιρίων των 
µεγάλων αστικών κέντρων. 

Η Γαλλία ανανέωσε τη στρατηγική της για τον πολεοδοµικό σχεδιασµό εντάσσοντας 
την αειφόρο διάσταση, τόσο σε θέµατα κινητικότητας, όσο και ποιότητας του αστικού 
περιβάλλοντος, που εστιοάζεται σε µέτρα για την εξοικονόµηση ενέργειας και νερού 
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και στην ποιότητα των κατασκευαστικών υλικών. Παράλληλα υιοθέτησε, το 2000, ένα 
νέο κανονισµό για τη θέρµανση που ισχύει από το 2001, όπου καθορίστηκαν αυστηρές 
προδιαγραφές κατανάλωσης ενέργειας και προωθείται η χρήση κατάλληλων τεχνικών 
και συστηµάτων εξοικονόµησης ενέργειας, ενώ ιδιαίτερη µέριµνα έχει ληφθεί για την 
εξασφάλιση της υγείας των κατοίκων από τον αµίαντο, το ραδόνιο και άλλες 
επικίνδυνες ουσίες, που προέρχονται από τα κατασκευαστικά υλικά. 

Ανάλογες προσπάθειες έχουν αναληφθεί και από την Ιρλανδία, όπου έχει δοθεί 
µεγαλύτερη έµφαση στον πολεοδοµικό σχεδιασµό, µε την επιλογή κατάλληλης 
τοποθεσίας, καθορισµός του ύψους των κτιρίων, της σχέσης κτιστού � ελεύθερου 
χώρου, τη χρήση συλλογικών συστηµάτων ενέργειας, και συστηµάτων εξοικονόµησης, 
καθώς και την ανανέωση του υφιστάµενου κτιριακού αποθέµατος. 

Η Ολλανδία έχει βασίσει την πολιτική της στην εξασφάλιση ασφαλούς υγιούς και 
αειφόρου κατοικίας για όλους σε ένα υγιεινό περιβάλλον. Έχει, µεταξύ άλλων, 
αντιµετωπίσει σοβαρά αστικά ζητήµατα υποβάθµισης και τώρα εστιάζεται στην 
εξασφάλιση των απαιτήσεων των κατοίκων της για ένα «Πράσινο Περιβάλλον», όπου 
έµφαση δίνεται στο µικροκλίµα και στην επάρκεια των χώρων πρασίνου. Παράλληλα, 
µέσω του Προγράµµατος «Αειφόρα Κτίρια 2000 � 2003» επιχειρεί να σταθεροποιήσει 
την πολιτική της και να αναπτύξει κατάλληλες τεχνικές και µεθόδους, που θα 
χρησιµοποιούνται από όλους σε ζητήµατα εξοικονόµησης ενέργειας, νερού, 
κατασκευαστικών υλικών και σχηµάτων οικολογικής βαθµονόµησης. Το νέο αυτό 
πρόγραµµα θα αποτελέσει συµπλήρωµα ανάλογου προγράµµατος για «Ασφαλή και 
Υγιή Κτίρια» που προωθεί το 2002, ενώ ακολουθεί και τρίτο πρόγραµµα µε εστίαση 
στη «Χρήση νερού στα Κτίρια» και «Υλικά στα Κτίρια». Ιδιαίτερη µέριµνα υπάρχει για το 
πρόβληµα του αµίαντου, του µόλυβδου, του ραδόνιου, κλπ. 

Η Αυστρία έχει από χρόνια στη βάση της αστικής πολιτικής της τα θέµατα της 
αειφορίας και το 2000 αναθεώρησε πλήρως τους ισχύοντες κανονισµούς, ώστε να 
εντάξει όλες τις αναγκαίες διατάξεις που συµβάλλουν στην ταχύτερη επίτευξη του 
στόχου αυτού.  

Στην Πορτογαλία όλα τα κοινωνικά στεγαστικά προγράµµατα βασίζονται στην 
βιοκλιµατική αντίληψη. Μετά από πρόσφατο αρχιτεκτονικό διαγωνισµό, µε σαφείς 
απαιτήσεις και προδιαγραφές βιοκλιµατικής προσέγγισης, επέλεξε τρεις προτάσεις, 
µεταξύ των οποίων η µία υποβλήθηκε από έλληνα αρχιτέκτονα, οι οποίες 
κατασκευάστηκαν και ήδη κατοικούνται. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων και της 
παρακολούθησης των εφαρµογών διαπιστώθηκε ότι οι κάτοικοί τους είναι ιδιαίτερα 
ικανοποιηµένοι από την ποιότητα της ζωής τους, αλλά και ότι έχουν ευαισθητοποιηθεί 
και οι κάτοικοι γειτονικών περιοχών σχετικά µε τις νέες ιδέες που αναδείχθηκαν. 

Η Φινλανδία εστιάζει το ενδιαφέρον της στην ανακαίνιση και αποκατάσταση του 
κτιριακού αποθέµατος και στις αναπλάσεις περιοχών, εφαρµόζοντας µια καθαρά 
οικολογική προσέγγιση, που συναρτάται µε ισχυρό πλέγµα κινήτρων. Παράλληλα, 
προωθεί νέες καθαρές τεχνολογίες και πολλά προγράµµατα επίδειξης.  

Η Σουηδία, που έχει από χρόνια επιλύσει ανάλογα προβλήµατα, εστιάζει το 
ενδιαφέρον της στην ποιότητα του εσωτερικού αέρα και εφαρµόζει πλέον ισχυρή 
νοµοθεσία για τις εκποµπές από κατασκευαστικά υλικά, ενώ µετά από ευρεία 
καµπάνια ευαισθητοποίησης του κοινού το 1999, έχει απαγορεύσει τη χρήση αµιάντου 
και άλλων επιβλαβών υλικών.       

Παρατηρούµε λοιπόν, ότι το βασικό µέληµα αποτελεί για όλες τις χώρες η µείωση της 
χρήσης των ενεργειακών πόρων, η διατήρηση και προστασία της φύσης και της 
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βιοποικιλότητας, η διατήρηση ικανοποιητικής ποιότητας του κτιστού περιβάλλοντος 
και η ενεργός συµµετοχή των κατοίκων στο σχεδιασµό, αλλά και στην προστασία του 
περιβάλλοντος. Οι λύσεις που αναζητούνται εστιάζονται στην εξασφάλιση ενός 
συνεκτικού αειφόρου σχεδιασµού, όπου θα εξισορροπούνται όλες οι διαστάσεις 
(οικονοµία, κοινωνία, περιβάλλον) στη βάση της οικολογικής αντίληψης. 

Οι σύγχρονες πολεοδοµικές επεµβάσεις στοχεύουν πρωταρχικά στην εξασφάλιση 
ορθολογικής χρήσης και διαχείρισης των φυσικών πόρων, κάτι που για τις νέες 
πολεοδοµικές αναπτύξεις βασίζεται στην επιλογή της πλέον ευνοϊκής και υγιεινής 
τοποθεσίας και στη βέλτιστη χάραξη των οδών, µε τρόπο ώστε να διασφαλίζεται το 
«δικαίωµα στον ηλιασµό» και η βέλτιστη αξιοποίηση των ευνοϊκών προσανατολισµών 
και των άλλων κλιµατικών παραµέτρων, η διαµόρφωση ευνοϊκού µικροκλίµατος, αλλά 
και ένα ικανό δίκτυο  µετακινήσεων, στη βάση των αρχών της αειφόρου κινητικότητας,  
που βασίζεται στον περιορισµό της χρήσης του ΙΧ αυτοκινήτου στα κέντρα των πόλεων, 
στον περιορισµό των µετακινήσεων, στη χρήση φιλικών στο περιβάλλον µαζικών µέσων 
µεταφοράς (τραµ, µετρό, ηλεκτρικών λεωφορείων, ποδηλάτων). Στην περίπτωση 
υφιστάµενων πόλεων και οικιστικών ενοτήτων ο ίδιος στόχος επιτυγχάνεται µέσω 
σηµαντικών επεµβάσεων τόσο στα κτίρια, όσο και στο δηµόσιο χώρο, όπου επιχειρείται 
η βελτίωση της οικολογικής αποδοτικότητας και της οργάνωσης και δοµής τους, µέσω 
της χρήσης κατάλληλων τεχνικών και συστηµάτων.   

Επιχειρείται παράλληλα, ένας επανασχεδιασµός των οικιστικών συνόλων και κτιρίων, 
όπου κυριαρχούν οι έννοιες του βιοκλιµατικού σχεδιασµού 8. Ωστόσο, ενώ αυτό 
αποτελούσε παλιότερα την τρέχουσα τακτική, µια «φυσιολογική» διαδικασία, ως προϊόν 
εµπειρίας και βιωµάτων των παραδοσιακών ανθρώπινων κοινωνιών, σήµερα µοιάζει 
πολύπλοκη και απαιτεί γνώση, υπολογισµούς, γεγονός που, σε ορισµένες περιπτώσεις, 
δυσχεραίνει το έργο των αρχιτεκτόνων, που στην πλειοψηφία τους έχασαν αυτή την 
ικανότητα.  

∆ε χωρά, ωστόσο, αµφιβολία ότι βιοκλιµατικός σχεδιασµός εξετάζει µε ολοκληρωµένο 
τρόπο όλες τις παραµέτρους που επιδρούν στο κτιστό περιβάλλον και στο κάθε 
µεµονωµένο κτίριο ή που επηρεάζονται από αυτό και επιτυγχάνει την αρµονική 
συνύπαρξη του κτιστού περιβάλλοντος µε τη φύση, την αντοχή στο χώρο και στον 
χρόνο και ελαχιστοποιεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καθότι παρέχει τη µέγιστη 
δυνατή οικολογική αποδοτικότητα.  

Η αναζήτηση του δρόµου προς την αειφορία στους ανθρώπινους οικισµούς αποτελεί 
σίγουρα πρόκληση και για πολιτικούς, επιστήµονες, όπως και για όλους τους πολίτες. 
Οι βασικοί στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν είναι: η αποδοτική χρήση των φυσικών 
πόρων µέσα στα όρια της φέρουσας ικανότητας των οικοσυστηµάτων, η τήρηση της 
αρχής της προφύλαξης και της παροχής σε όλα τα άτοµα ίσων ευκαιριών για µια 
υγιεινή, ασφαλή και παραγωγική ζωή σε αρµονία µε τη φύση, την πολιτιστική 

                                                           
8 Επανήλθε στο προσκήνιο η Βιοκλιµατική αντίληψη στην Αρχιτεκτονική, που αναφέρεται στο σχεδιασµό 
που προσαρµόζεται στο τοπίο, αξιοποιεί τις φυσικές δυνάµεις, εξοικονοµεί πόρους, εξασφαλίζει υγεία, 
θερµική άνεση όλο το χρόνο, άριστη ποιότητα εσωτερικού αέρα και δηµιουργεί ευνοϊκό µικροκλίµα. 
Υπακούει στην οικολογική αντίληψη της συνολικής προσέγγισης, µέσα από τη διαπλοκή και τη σύζευξη 
διακριτών, µεταξύ τους, τοµέων. Η διερεύνηση και κατανόηση των φυσικών και κλιµατικών παραµέτρων 
που σχετίζονται µε το κτίριο, της συµπεριφοράς του κτιρίου στο χώρο του, τις ιδιότητες των οικοδοµικών 
υλικών, των κατασκευαστικών µεθόδων, των αρχιτεκτονικών προτύπων οδηγεί σε άριστες σχεδιαστικές 
λύσεις.  
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κληρονοµιά και τις πνευµατικές και πολιτιστικές αξίες τους οι οποίες διασφαλίζουν την 
οικονοµική και την κοινωνική ανάπτυξη και την περιβαλλοντική προστασία.  

Οι αειφόρες κοινωνίες θα µπορούν αντιµετωπίζουν συνολικά τους µη βιώσιµους 
τρόπους κατανάλωσης και παραγωγής, τις µη βιώσιµες αλλαγές στον πληθυσµό, θα 
υιοθετήσουν ξανά παλιές πανανθρώπινες αξίες, βαθιά καταχωνιασµένες, όπως η 
αλληλεγγύη και η συναδέλφωση, η δικαιοσύνη και η ισονοµία, η δηµοκρατία και η 
ελευθερία ώστε να διαµορφώσουν µια νέα συλλογικότητα, αυτή της κοινωνίας των 
πολιτών, όπου δεν θα υπάρχουν προκαταλήψεις, κοινωνικοί αποκλεισµοί, άστεγοι, 
ανεργία και φτώχια, ούτε πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Μια συλλογικότητα 
που θα στηρίζεται στη σταθερότητα της οικογένειας, στην επάρκεια πόρων και βασικών 
υποδοµών και εξυπηρετήσεων, στον ολοκληρωµένο σχεδιασµό, στην ασφάλεια των 
πολιτών και των πόλεων από φυσικές καταστροφές, στην προστασία του περιβάλλοντος. 
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3 
Το εθνικό πλαίσιο για τον αειφόρο σχεδιασµό  

 

 

3.1. Το πρόβληµα  
      
Το δοµηµένο περιβάλλον έχει και στη χώρα µας σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον 
και µάλιστα σε όλα τα στάδια, κατασκευή, µεταφορά, λειτουργία, συντήρηση, 
ανακαίνιση, κατεδάφιση. Ο κλάδος των κατασκευών καταναλώνει µεγάλες ποσότητες 
φυσικών πόρων καθώς και ενέργεια. Η θέρµανση, ο κλιµατισµός, η παραγωγή ζεστού 
νερού, ο τεχνητός φωτισµός απαιτούν µεγάλες ποσότητες ενέργειας και συνεπάγονται 
έµµεσες ή άµεσες εκποµπές ρύπων και διοξειδίου του άνθρακα.  

Η έντονη αστικοποίηση είχε ως συνέπεια, εκτός των άλλων, την συνεχή αύξηση της 
θερµοκρασίας του ατµοσφαιρικού αέρα ιδιαίτερα στις πυκνά δοµηµένες αστικές 
περιοχές. Το «φαινόµενο της αστικής θερµικής νησίδας»9 αποτελεί το πιο 
τεκµηριωµένο φαινόµενο κλιµατικής µεταβολής και έχει, παράλληλα, συνέπειες στην 
κατανάλωση ενέργειας, καθώς αυξάνει την ζήτηση για κλιµατισµό των κτιρίων. Η 
ρύπανση του αέρα από τις ενεργειακές εκποµπές των κτιρίων έχει επιπτώσεις στην 
ανθρώπινη υγεία, επιδεινώνει τα αρνητικά φαινόµενα, όπως είναι η όξινη βροχή και η 
αλλαγή του κλίµατος.      

Το αποτέλεσµα της µεγάλης συγκέντρωσης κτιρίων και δραστηριοτήτων στις πόλεις µας 
δηµιουργεί ιδιαίτερη επιβάρυνση στην ατµόσφαιρα η οποία ενισχύεται από την 
έλλειψη πρασίνου, την κυκλοφορία, τα υλικά που χρησιµοποιούνται και που 
καθορίζουν επίσης σε µεγάλο βαθµό την ενεργειακή κατανάλωση, αλλά και την 
θερµική άνεση τόσο στα κτίρια όσο και στις πόλεις.  

Η Ελλάδα παρουσιάζει µία από τις µεγαλύτερες απόλυτες τιµές ενεργειακής έντασης 
και δεν εµφανίζει τάση µείωσης όπως άλλες χώρες10. Παράλληλα παρουσιάζει και 
σταθερή αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας που είναι αποτέλεσµα αφενός του 
µεγάλου αριθµού παλιών και συχνά ακατάλληλων κτιρίων της χώρας11 που είναι 
εντελώς απροστάτευτα, αφετέρου της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου στην Ελλάδα. 
Μεγάλη σπατάλη ενέργειας παρατηρείται ιδιαίτερα στα κτίρια του δηµόσιου και 
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, ακόµη και σε κτίρια που λόγω της χρήσης τους (κτίρια 
γραφείων) και του ωραρίου λειτουργίας δεν δικαιολογούνται µεγάλες ενεργειακές 
καταναλώσεις12. Στο δηµόσιο τοµέα χρησιµοποιούνται πολλά ενοικιαζόµενα κτίρια για 
                                                           
9 Βλέπε «Οικολογική ∆όµηση», έκδοση ∆ιεπιστηµονικού Ινστιτούτου Περιβαλλοντικών Ερευνών και 
ΥΠΕΧΩ∆Ε, Ιούνιος 2000. 
10 Μια διαχρονική αύξηση της τιµής της ενεργειακής έντασης θα επιφέρει µείωση του βαθµού ενεργειακής 
απόδοσης ή σπατάλη ενέργειας, εφ΄ όσον το Α.Ε.Π. αυξάνεται 
11 Το 80% των κτιρίων έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1980 � ηµεροµηνία που τέθηκε σε εφαρµογή ο 
κανονισµός θερµοµόνωσης.  
12 Είναι γεγονός ότι τα κτίρια του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα παρουσιάζουν µεγάλη 
ποικιλοµορφία ως προς το µέγεθος, τη χρήση, την παλαιότητα το ωράριο λειτουργίας τους, ως προς τα 
µορφολογικά χαρακτηριστικά τους καθώς έχουν κατασκευασθεί σε διάφορες χρονικές περιόδους για την 
κάλυψη διαφορετικών αναγκών. 
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τις ανάγκες κτιρίων διοίκησης, λόγω έλλειψης στεγαστικής πολιτικής δηµοσίων 
υπηρεσιών, έτσι σε µεγάλο ποσοστό υπάρχει διαφοροποίηση σε επίπεδο εξοπλισµού 
και θερµικής άνεσης λόγω της µορφολογίας και κατάστασης των κτιρίων13.  

Από το 1986 αναγνωρίστηκε η σηµασία της Ορθολογικής χρήσης και διαχείρισης των 
φυσικών πόρων, µέσω του βασικού νόµου για την «προστασία του Περιβάλλοντος» και 
πολλές είναι οι προσπάθειες που έγιναν έκτοτε για την εφαρµογή των βασικών αυτών 
αρχών, παράλληλα µε την προσπάθεια εναρµόνισης του εθνικού δικαίου σε σειρά 
κοινοτικών οδηγιών για τους τοµείς του αέρα, των νερών των αποβλήτων, της 
διατήρησης και προστασίας της φύσης και βιοποικιλότητας, αλλά και σε άλλους τοµείς 
πολιτικής, όπως τις Μεταφορές και τη Βιοµηχανία.  

Υπήρξαν σηµαντικές ρυθµίσεις για την ενσωµάτωση της διάστασης της αειφορίας στον 
πολεοδοµικό σχεδιασµό, αρχικά µε τον Οικιστικό νόµο 1337/83, που αργότερα 
τροποποιήθηκε και ισχυροποίησε κάποιες διατάξεις, ενώ ακολουθούν σηµαντικές 
ρυθµίσεις στον τοµέα της χωροταξίας. 

Στον τοµέα των κτιριοδοµικών κανονισµών υπήρξε επίσης πρόοδος, κυρίως µε τη 
θέσπιση του Κανονισµού για τη Θερµοµόνωση (1979), του Κτιριοδοµικού Κανονισµού, 
του Κανονισµού Κατανοµής ∆απανών Θέρµανσης (1995), αλλά και του νέου ΓΟΚ.  

Ιδιαίτερα σηµαντικές ήταν και οι προσπάθειες στον τοµέα της Ενέργειας, τόσο µε το 
νόµο 2244/9414, που έδωσε ώθηση στη χρήση ΑΠΕ και το Ελληνικό Πρόγραµµα για 
την Κλιµατική Μεταβολή15, που αφορά στη «σταθεροποίηση και περιορισµός 
εκποµπών αερίων που συµβάλλουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου», όσο και µε το 
Σχέδιο ∆ράσης "Ενέργεια 2001"16 για την εξοικονόµηση ενέργειας και χρήση ΑΠΕ στον 
τοµέα των κτιρίων, που συνέβαλαν σε µια σαφή στροφή προς την εξοικονόµηση 
ενέργειας. 

 

3.2. Προς µια πολιτική για Αειφόρα κτίρια σε Αειφόρες Πόλεις    
 

Το Σχέδιο ∆ράσης «Ενέργεια 2001» έθεσε αναµφισβήτητα µια νέα, για την Ελλάδα, 
αντίληψη για το σχεδιασµό των κτιρίων, αλλά και των οικιστικών συνόλων της χώρας 
(νέα και υφιστάµενα οικιστικά σύνολα) και φώτισε τη διαδικασία ανάπλασης µε µια 
νέα οπτική, αυτή της ενσωµάτωσης τεχνικών και συστηµάτων εξοικονόµησης ενέργειας 
και νερού για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής αποδοτικότητας, σε µια επιτυχή 
προσπάθεια εναρµόνισης της νοµοθεσίας µας µε τις σύγχρονες τάσεις και αντιλήψεις 
για τον οικολογικό σχεδιασµό. Παράλληλα πρότεινε ένα ικανό και ρεαλιστικό πλαίσιο 

                                                           
13 Ως ο πλέον ενεργειοβόρος τοµέας εµφανίζεται ο τοµέας των νοσοκοµείων και στη συνέχεια ο τοµέας των 
ξενοδοχείων, των γραφείων, εµπορικών µε τελευταίο τον τοµέα των σχολείων. Ο τοµέας των νοσοκοµείων 
απαιτεί την υψηλότερη ειδική θερµική και ηλεκτρική ενέργεια. Ο τοµέας των κτιρίων και ιδιαίτερα του 
δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα είναι ένας τοµέας όπου το κράτος µπορεί να παρέµβει άµεσα ώστε, 
κατ� αρχήν, να εφαρµόζονται οι ισχύοντες κτιριοδοµικοί κανονισµοί και αφετέρου να ισχύσουν και να 
εφαρµοστούν νέα πρότυπα υψηλής ενεργειακής και περιβαλλοντικής απόδοσης.  
 
14 Του Υπουργείου Ανάπτυξης. 
15 Του Υπουργείου ΠΕΧΩ∆Ε που εκπονήθηκε το 1995. 
16 Εκπονήθηκε από το ΥΠΕΧΩ∆Ε και το ΚΑΠΕ, το 1999 και εξειδικεύει, ανάµεσα σε άλλα, τα µέτρα 
εξοικονόµησης ενέργειας και χρήσης ΑΠΕ, που προβλέπονται από το Ελληνικό πρόγραµµα για τις 
Κλιµατικές Αλλαγές, για τον οικιακό, εµπορικό και τριτογενή τοµέα. 
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µέτρων και µέσων για την επίτευξη των στόχων, στη βάση µιας κατάλληλης πολιτικής 
κινήτρων για τη διευκόλυνση διείσδυσης των προτεινόµενων µέτρων.  

Ένα από τα αποτελέσµατα του σχεδίου αυτού ήταν η έκδοση της 21475/4707 Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης, που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 880Β/19-08-98, µε την οποία 
έγινε η εναρµόνιση στο εθνικό δίκαιο της κοινοτικής οδηγίας SAVE (93/76/ΕΟΚ) και 
θέσπισε του όρους και προϋποθέσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των 
κτιρίων, µε στόχο τον περιορισµό των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα. Με την 
απόφαση αυτή ρυθµίζονται βασικά ζητήµατα που σχετίζονται µε τον τρόπο µελέτης και 
κατασκευής των νέων κτιρίων και συνόλων, µε γνώµονα την υψηλή ενεργειακή 
απόδοσης και τη βελτίωση της ενεργειακή απόδοσης των υφιστάµενων κτιρίων και 
συνόλων και ανέδειξε την οικολογική δόµηση, ως τη βάση του σχεδιασµού των 
αειφόρων κτιρίων και οικιστικών συνόλων. 

Ένα άλλο µέρος των προτεινόµενων από το «Ενέργεια 2001»17 µέτρων, που 
συναρτώνται µε τη θέσπιση οικονοµικών, θεσµικών και διοικητικών κινήτρων, 
εντάχθηκαν στο νέο Γενικό Οικοδοµικό Κανονισµό και σε νόµους του Υπουργείου 
Οικονοµικών, ενώ άλλα, ίσως και τα πιο ουσιαστικά δεν έχουν ακόµη προωθηθεί, 
όπως το πλέγµα οικονοµικών ή φορολογικών ρυθµίσεων.  

Ωστόσο, ούτε και οι ρυθµίσεις που εισήγαγε η ΚΥΑ δεν έχουν ακόµη αρχίσει να 
εφαρµόζονται. Κάποιες από αυτές συναρτώνται µε την έκδοση εκτελεστικών 
αποφάσεων ή µε την αντικατάσταση του κανονισµού θερµοµόνωσης από το νέο 
Κανονισµό για την Ορθολογική Χρήση και την Εξοικονόµηση Ενέργειας (ΚΟΧΕΕ), που 
παρ� όλο ότι εκπονήθηκε, δεν έχει ακόµη τύχει της έγκρισης της πολιτικής ηγεσίας του 
αρµόδιου Υπουργείου Περιβάλλοντος. 

Όµως οι ρυθµίσεις αυτές θα είχαν σηµαντική συνεισφορά στην αλλαγή του τρόπου 
παραγωγής του κτιστού περιβάλλοντος στην Ελλάδα και θα επηρέαζαν και τον 
πολεοδοµικό σχεδιασµό. Πρόκειται για ρυθµίσεις που αφορούν υφιστάµενα και 
νεοαναγειρόµενα κτίρια που εισάγουν τον βιοκλιµατικό σχεδιασµό, τη χρήση τεχνικών 
και συστηµάτων εξοικονόµησης ενέργειας, τεχνολογιών καθαρής παραγωγής και 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, οι οποίες µπορούν να επιφέρουν σηµαντικές αλλαγές 
στον τρόπο παραγωγής ενέργειας και θα συµβάλλουν στον περιορισµό των εκποµπών 
του διοξειδίου του άνθρακα. Καθορίζονται υψηλότερες απαιτήσεις και πρότυπα που 
στοχεύουν στην ενεργειακή και περιβαλλοντική, εν γένει, απόδοση για τα νέα κτίρια, 
που θα τεθούν σε ισχύ µε την έκδοση του προβλεπόµενου νέου κανονισµού, του 
Κανονισµού Ορθολογικής Χρήσης & Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΟΧΕΕ)18, µε στόχο 
την ελαχιστοποίηση των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων άρα και της χρήσης 
συµβατικών µορφών ενέργειας, εξασφαλίζοντας παράλληλα θερµική και οπτική άνεση, 
υγιεινή και άνετη διαβίωση όλο το χρόνο.  

Η ενεργειακή πιστοποίηση είναι µια νέα διαδικασία ελέγχου που εισάγεται στη χώρα 
µας και πρόκειται να συµβάλλει στην τήρηση και εφαρµογή των προβλεπόµενων από 
τη µελέτη στοιχείων, στην διαπίστωση του πραγµατικού βαθµού ενεργειακής απόδοσης 
που επιτυγχάνουν τα κτίρια και θα πραγµατοποιείται από διαπιστευµένους 
ενεργειακούς επιθεωρητές. Παράλληλα, κάθε οικοδοµική άδεια, υπό ανέγερση κτιρίου 

                                                           
17 Σχέδιο στρατηγικής για την εξοικονόµηση ενέργειας και τη χρήση ΑΠΕ στα κτίρια, που εκπονήθηκε 
από το ΥΠΕΧΩ∆Ε/∆ΟΠΚ και το ΚΑΠΕ το 1995   
18 Ο Κανονισµός Ορθολογικής Χρήσης & Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΟΧΕΕ) έχει εκπονηθεί από το 
ΥΠΕΧΩ∆Ε και το ΚΑΠΕ. Θα εκδοθεί σύµφωνα µε το άρθρο 26 του ΓΟΚ και θα αντικαταστήσει τον 
ισχύοντα κανονισµό θερµοµόνωσης. 
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θα συνοδεύεται από ένα ∆ελτίο όπου περιγράφονται τα ενεργειακά χαρακτηριστικά 
του, ο βαθµός Ενεργειακής του Απόδοσης και η ενεργειακή κατηγορία στην οποία 
κατατάσσεται το κτίριο, το οποίο ονοµάζεται ∆ελτίο Ενεργειακής Απόδοσης (∆ΕΤΑ), 
όπου αναγράφονται και τα αποτελέσµατα της πιστοποίησης που διενεργείται ένα χρόνο 
µετά τη λειτουργία κάθε νέου κτιρίου.  

Προβλέπεται επίσης η λήψη υποχρεωτικών µέτρων ενεργειακής διαχείρισης και 
απόδοσης για όλα τα κτίρια του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, µέσω της 
δηµιουργίας Γραφείων Ενεργειακής ∆ιαχείρισης (ΓΕ∆), ενώ θα επιτρέπεται στο δηµόσιο 
και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, η χρήση χρηµατοδοτικών µηχανισµών που εξαρτούν την 
απόσβεση του κεφαλαίου από την επιτυγχανόµενη εξοικονόµηση ενέργειας, όπως είναι 
η Χρηµατοδότηση εκ Μέρους Τρίτων (Third Party Financing)19, η Χρηµατοδοτική 
Μίσθωση, κ.ά. για την εφαρµογή εκτεταµένων επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης. 
Προβλέπεται και η παροχή κινήτρων 20, για την εφαρµογή επενδύσεων ενεργειακής 
απόδοσης, σε ιδιοκτήτες υφιστάµενων κτιρίων του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, 
προκειµένου να βελτιώσουν την ενεργειακή και εν γένει περιβαλλοντική απόδοση των 
κτιρίων τους, καθώς και υποχρεωτικοί περιοδικοί έλεγχοι για τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης των κεντρικών συστηµάτων θέρµανσης, ψύξης, ζεστού νερού 
χρήσης και για τις ενεργειοβόρες επιχειρήσεις.  

Με τον τρόπο αυτό δηµιουργούνται νέα δεδοµένα σε όλο τον κύκλο της παραγωγής 
δοµηµένου περιβάλλοντος, που θα επηρεάσουν την οικοδοµική δραστηριότητα, αλλά 
και τις αντιλήψεις των µελετητών, κατασκευαστών, επιχειρήσεων και χρηστών, αλλά 
και θα συµβάλλουν στην εξοικονόµηση ενέργειας και στον περιορισµό της χρήσης 
συµβατικών µορφών ενέργειας και � κατά συνέπεια � στον περιορισµό των εκποµπών 
διοξειδίου του άνθρακα. Θα συµβάλλει επίσης στην ανταγωνιστικότητα των προϊόντων, 
στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην αναθέρµανση της οικοδοµικής 
δραστηριότητας.     

Μελετώντας την υπό έκδοση νέα κοινοτική οδηγία για την οικολογική αποδοτικότητα 
των κτιρίων παρατηρούµε ότι όλα τα µέτρα που προβλέφθηκαν το 1995 από το 
«Ενέργεια 2001» και αργότερα από τη σχετική ΚΥΑ και τον ΚΟΧΕΕ, µόλις τώρα 
προβλέπονται από την κοινότητα και πάλι οι υποχρεώσεις για τα κράτη-µέλη είναι πιο 
περιορισµένες από αυτές που προβλέπονται από τα παραπάνω εθνικά νοµοθετήµατα. 
Σε αναµονή λοιπόν της αφύπνισης των αρµόδιων ελληνικών αρχών. Ως τότε 
αναρωτιόµαστε µε ποιο τρόπο θα επιτύχουµε τις εθνικές δεσµεύσεις από το 
Πρωτόκολλο του Κυότο, που θα επικυρώσουµε κι εµείς τον Ιούνιο του 2002!    

 

 

 

 

                                                           
19 Σηµαντικός χρηµατοδοτικός µηχανισµός, που θα διευκολύνει να πραγµατοποιηθούν επενδύσεις 
ενεργειακής απόδοσης σε υφιστάµενα κτίρια, ιδιαίτερα του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Η 
απόσβεση του κεφαλαίου του επενδυτή � του «Τρίτου» - γίνεται µέσω της εξοικονόµησης ενέργειας.      
20 Με νόµο του Υπουργείου Οικονοµικών � του 1995 � παρέχονται ήδη οικονοµικά κίνητρα για την 
εγκατάσταση συστηµάτων Φυσικού Αερίου και Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Παράλληλα, µε την έκδοση 
του νέου ΓΟΚ παρέχονται θεσµικά κίνητρα για την εφαρµογή τεχνικών και συστηµάτων εξοικονόµησης 
ενέργειας και ΑΠΕ. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έκδοση � από το ΥΠΕΧΩ∆Ε � προεδρικού διατάγµατος, σε 
εφαρµογή του Ν1512/86 σχετικά µε «Κίνητρα για ΕΕ» στα κτίρια. 
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