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Η Ευρωπαϊκή 
πολιτική για
Αειφόρα Κτίρια σε 
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Περιεχόµενα  

! Περιβαλλοντική κρίση � νέα διλήµµατα και 
βιώσιµες επιλογές για αειφόρο σχεδιασµό 
πόλεων και κτιρίων

! Από τους παραδοσιακούς οικισµούς στις 
σηµερινές πόλεις ή η επιστροφή στην 
Αστική οικολογία

! Η διεθνής και ευρωπαϊκή πολιτική για τις 
πόλεις στο πλαίσιο της αειφόρου 
ανάπτυξης: Υφιστάµενο και νέο πλαίσιο �
Εφαρµογές � ∆υσκολίες - Προϋποθέσεις



Πόλεις και Κτίρια σε αρµονική συµβίωση Πόλεις και Κτίρια σε αρµονική συµβίωση 
µε το περιβάλλονµε το περιβάλλον

Προστασία του παγκόσµιου κλίµατοςΠροστασία του παγκόσµιου κλίµατος



!∆ιεθνής περιβαλλοντική πολιτική: 
!Το στοίχηµα της αειφορίας

19721972: : ∆ιάσκεψη∆ιάσκεψη τουτου ΟΗΕΟΗΕ γιαγια τοτο ΑνθρώπινοΑνθρώπινο
ΠεριβάλλονΠεριβάλλον ((ΣτοκχόλµηΣτοκχόλµη):):
ΤοΤο περιβάλλονπεριβάλλον εξελίσσεταιεξελίσσεται σεσε διεθνέςδιεθνές ζήτηµαζήτηµα

19831983: O: O ΟΗΕΟΗΕ ιδρύειιδρύει τηντην ΠαγκόσµιαΠαγκόσµια ΕπιτροπήΕπιτροπή
γιαγια τοτο ΠεριβάλλονΠεριβάλλον καικαι τηντην ΑνάπτυξηΑνάπτυξη
ΗΗ προστασίαπροστασία τουτου περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος εξελίσσεταιεξελίσσεται σεσε θέµαθέµα επιβίωσηςεπιβίωσης
γιαγια όλουςόλους.  .  
Harlem BrundtlandHarlem Brundtland : : 
««γιαγια νανα αντιµετωπιστούναντιµετωπιστούν οιοι ανάγκεςανάγκες τουτου παρόντοςπαρόντος
χωρίςχωρίς νανα υποθηκευτείυποθηκευτεί ηη δυνατότηταδυνατότητα τωντων επόµενωνεπόµενων γενεώνγενεών
γιαγια τηντην κάλυψηκάλυψη τωντων δικδικώνών τουςτους ανανααγκγκώνών, , ηη προστασίαπροστασία
τουτου περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος καικαι ηη οικονοµικήοικονοµική ανάπτυξηανάπτυξη θαθα πρέπειπρέπει
νανα αντιµετωπιστούναντιµετωπιστούν σανσαν έναένα ενιαίοενιαίο ζήτηµαζήτηµα��..



Από το Από το ΡΙΟΡΙΟ στο στο 
Γιοχάνεσµπουργκ:Γιοχάνεσµπουργκ:
1992 1992 �� 2002 2002 

ΑπόΑπό τιςτις συµφωνίεςσυµφωνίες τουτου ΡΙΟΡΙΟ
((AgendaAgenda 2121, , ∆ιακήρυξη∆ιακήρυξη γιαγια τοτο ΠεριβάλλονΠεριβάλλον καικαι τηντην ΑνάπτυξηΑνάπτυξη, , 
∆ήλωση∆ήλωση ΑρχώνΑρχών γιαγια τατα ∆άση∆άση, , ΣΣύµβασηύµβαση γιαγια τηντην ΚλιµατικήΚλιµατική
ΑλλαγήΑλλαγή καικαι τηντην ΒιολογικήΒιολογική ΠοικιλότηταΠοικιλότητα, , ∆ιαπραγµατεύσεις∆ιαπραγµατεύσεις
γιαγια τητη ΣύµβασηΣύµβαση γιαγια τηντην ΚαταπολέµησηΚαταπολέµηση τηςτης ΑπερήµωσηςΑπερήµωσης))

στηνστην επίτευξηεπίτευξη µιαςµιας ΠαγκόσµιαςΠαγκόσµιας
ΣυµφωνίαςΣυµφωνίας ((Global Deal)Global Deal)
γιαγια τηντην προώθησηπροώθηση τηςτης εφαρµογήςεφαρµογής
τηςτης ΑΕΙΦΟΡΟΥΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
((καικαι τωντων τριώντριών συνιστωσώνσυνιστωσών: : ΟικονοµίαΟικονοµία, , ΚοινωνίαΚοινωνία, , 
ΠεριβάλλονΠεριβάλλον) ) 



Ευρωπαϊκή Ένωση και 
Περιβάλλον
2001- Γκέτεµποργκ: Υιοθετείται η Στρατηγική της ΕΕ
για την Αειφόρο Ανάπτυξη: 
Στη Στρατηγική της Λισσαβώνας προστίθεται η τρίτη 
διάσταση, η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ και ενισχύεται η διαδικασία
«Κάρντιφ», για την ενσωµάτωση περιβαλλοντικών
απαιτήσεων στις λοιπές τοµεακές πολιτικές

2002 - Βαρκελώνη: 
Πρώτη αξιολόγηση και εντολή για Αειφόρο Οικονοµία, µε
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, µέσω της προστασίας του
περιβάλλοντος, στη βάση ανάπτυξης Καθαρών Τεχνολογιών

2003 � Ελληνική Προεδρία: 
Αξιολόγηση προόδου εφαρµογής της Στρατηγικής της ΕΕ για
την Αειφόρο Ανάπτυξη και νέα εντολή για δράσεις σε τοµείς 
Προτεραιότητας  



Κοινοτική περιβαλλοντική 
πολιτική και νοµοθεσία

! ΟΡΙΖΟΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

! Στρατηγική της ΕΕ ια την Αειφόρο Ανάπτυξη

! 6ο Πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον (2001 �
2010)

! Ευρω � Χωροταξικό»: Προς την Αειφορία

! Στρατηγική Αξιολόγηση της Αειφόρου Ανάπτυξης 

! Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για την Κλιµατική Αλλαγή 

! Πρόγραµµα «Καθαρός αέρας για την Ευρώπη» 



Κοινοτική περιβαλλοντική 
πολιτική και νοµοθεσία

ΚΛΙΜΑ:
! ∆ιείσδυση ΑΠΕ, ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων, 

απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, φυσικό αέριο, βιοκαύσιµα, 
συµπαραγωγή, αειφόρες µεταφορές, αποδοτική βιοµηχανία, 
εµπορία δικαιωµάτων εκποµπών, µηχανισµοί παρακολούθησης 
CO2, καθαρά επιβατικά αυτοκίνητα, κλπ.

ΑΕΡΑΣ :
! Υψηλότερες απαιτήσεις για τις εκποµπές από µεγάλες 

εγκαταστάσεις καύσης, Στρατηγική Αξιολόγηση  Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων, Ολοκληρωµένη Πρόληψη ατµοσφαιρικής ρύπανσης 
(IPPC), κλπ.

ΝΕΡΟ:
! Ποιότητα Νερού (οδηγία � πλαίσιο)
ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΑΠΟΒΛΗΤΑ:
! ∆ιαχείριση αποβλήτων
! Ολοκληρωµένη Πολιτική Προϊόντων (life-cycle analysis)
! Πιστοποίηση και ΕΛΕΓΧΟΣ: Οικολογικές απαιτήσεις και κριτήρια  

Eco-Label � EMAS � Καθαρές Τεχνολογίες   



!! Πολιτική της ΕΕ για τις ΠόλειςΠολιτική της ΕΕ για τις Πόλεις

!! ΣΤΟΧΟΙ:ΣΤΟΧΟΙ:
!! Καταπολέµηση Καταπολέµηση ΚλιµατικήΚλιµατικήςς ΑλλαγήΑλλαγήςς
!! ΕΕπίτευξηπίτευξη στόχωνστόχων ΠρωτοκόλλουΠρωτοκόλλου ΚυότοΚυότο

((περιορισµόπεριορισµός ς εκποµπώνεκποµπών CO2CO2
!! Επίτευξη Επίτευξη Αειφόρου Αειφόρου ΑνάπτυξηςΑνάπτυξης
!! ΜΕΤΡΑ:ΜΕΤΡΑ:
!! Ενσωµάτωση περιβαλλοντικών απαιτήσεων στις Ενσωµάτωση περιβαλλοντικών απαιτήσεων στις 

πολιτικές: πολιτικές: 
Μεταφορών Μεταφορών ((στροφήστροφή προςπρος αειφόρεςαειφόρες µεταφορέςµεταφορές))
Ενέργειας (Ενέργειας (ενεργειακήενεργειακή αποδοτικότητααποδοτικότητα & & χρήσηχρήση ΑΠΕΑΠΕ))

!! Ελαχιστοποίηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη Ελαχιστοποίηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη 
ΒιοµηχανίαΒιοµηχανία

!! ΑειφόροςΑειφόρος σχεδιασµός πόλεων και κτιρίωνσχεδιασµός πόλεων και κτιρίων
!! Ανάπτυξη Ανάπτυξη καικαι διείσδυσηδιείσδυση καθαρώνκαθαρών τεχνολογιώντεχνολογιών



Η σύγχρονη Πολιτική Πολεοδοµικού 
Σχεδιασµού και Κατοικίας

στα κράτη-µέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι Πόλεις:
Σύνθετα οικοσυστήµατα
µε σοβαρές επιπτώσεις 
στο παγκόσµιο κλίµα
ΣΤΟΧΟΣ
Η αναστροφή των τάσεων 
και ελαχιστοποίηση των 
περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων 



Το πρόβληµα

!Μια πόλη 1 εκατοµµυρίου 
! Καταναλώνει:
! 320.000 τόνους νερό
! 2.000 τόνους τροφής
! 11.500 τόνους συµβατικά καύσιµα
! Παράγει:
! 300.000 τόνους υγρά απόβλητα
! 1.600 τόνους στερεά απόβλητα
! Επιδρά (από τη λειτουργία της):
! Στην εξάντληση των φυσικών πόρων
! Στην παραγωγή εκποµπών CO2



Η σύγχρονη Ευρωπαϊκή 
πόλη υποφέρει από:
! Μείωση κινητικότητας και πρόσβασης στην πόλη
κυκλοφοριακή συµφόρηση, ασφυξία και ατµοσφαιρική 
ρύπανση, αλλά και θόρυβο

! Έλλειψη ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου, 
ανεπάρκεια διατάξεων για ηλιασµό

! Υψηλές πυκνότητες, ανθυγιεινές συνθήκες ζωής, 
υποβάθµιση αστικού περιβάλλοντος, πολιτιστικής 
κληρονοµιάς, έλλειψη αναγνωσιµότας, περιορισµένες 
κοινωνικές σχέσεις και ελεύθερος χρόνος

! Αύξηση ανασφάλειας, εγκληµατικότητατας και κοινωνικού 
αποικλεισµού, µε αποτέλεσµα την έλειψη κοινωνικής 
συνοχής, την αδιαφορία και αδράνεια των κατοίκων 



21ος αιώνας: 
Το στοίχηµα για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Αλλαγή προτύπων παραγωγής και 
κατανάλωσης
!! Οικολογική, Οικολογική, βιοκλιµατικήβιοκλιµατική προσέγγιση στον προσέγγιση στον 
σχεδιασµό των πόλεων, µε στόχο την ελαχιστοποίηση σχεδιασµό των πόλεων, µε στόχο την ελαχιστοποίηση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία 
τους, σε όλο τον κύκλο ζωής τους   τους, σε όλο τον κύκλο ζωής τους   

!! Η Η πολεοδοµία και η αρχιτεκτονική βρίσκουν τπολεοδοµία και η αρχιτεκτονική βρίσκουν το ο 
ανθρώπινο  πρόσωπό τους, που φωτίζεται ανθρώπινο  πρόσωπό τους, που φωτίζεται -- σήµερα σήµερα --
από  την  οικολογική  σκέψη και την πρακτική.από  την  οικολογική  σκέψη και την πρακτική.



ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ  ΚΤΙΡΙΑ

!! Προστασία και εξοικονόµηση  φυσικών πόρων (ενέργεια, Προστασία και εξοικονόµηση  φυσικών πόρων (ενέργεια, 
νερό)νερό)

!! Μείωση κατανάλωσης συµβατικών καυσίµων και Μείωση κατανάλωσης συµβατικών καυσίµων και CO2CO2, , 
µέσω µέσω βιοκλιµατικούβιοκλιµατικού σχεδιασµού, χρήσης τεχνικών και σχεδιασµού, χρήσης τεχνικών και 
συστηµάτων εξοικονόµησης ενέργειας και ΑΠΕσυστηµάτων εξοικονόµησης ενέργειας και ΑΠΕ

!! Εξοικονόµηση νερού, µέσω συστηµάτων συγκέντρωσης, Εξοικονόµηση νερού, µέσω συστηµάτων συγκέντρωσης, 
επανάχρησης επανάχρησης και ανακύκλησης νερούκαι ανακύκλησης νερού

!! ∆ιαχείριση αποβλήτων (χρήση ∆ιαχείριση αποβλήτων (χρήση συστηµάτων  συσυστηµάτων  συγκέντρωσηςγκέντρωσης, , 
διαλογής και ανακύκλησης  απορριµµάτων)διαλογής και ανακύκλησης  απορριµµάτων),   ,   

!! Ποιότητα εσωτερικού αέρα, µέσω χρήσης φιλικών στο Ποιότητα εσωτερικού αέρα, µέσω χρήσης φιλικών στο 
περιβάλλον, κατασκευαστικών υλικών, καλού εξαερισµούπεριβάλλον, κατασκευαστικών υλικών, καλού εξαερισµού

!! Ευνοϊκό µικροκλίµα Ευνοϊκό µικροκλίµα �� κατάλληλη φύτευση και υλικάκατάλληλη φύτευση και υλικά



Προτεραιότητες ΕΕ για τις 
πόλεις

! Νοµοθεσία � Χρηµατοδοτικά Προγράµµατα � Πρωτοβουλίες 
� ∆ίκτυα Πόλεων, κλπ. µε στόχο τον Αποδοτικό 
πολεοδοµικό σχεδιασµό σε συνδυασµό µε δράσεις για 
Μεταφορές � Ενέργεια � Βιοµηχανία, κλπ. σε τοµείς 
προτεραιότητας, όπως: 

! Αειφόρες Μεταφορές (δηµόσια µέσα ΜΜ: τραµ, προαστικός 
σιδηρόδροµος, ποδήλατα, καθαρά αυτοκίνητα, κλπ.) � Car 
free Cities � Πεζοδρόµηση των κέντρων � Νέες 
κυκλοφοριακές ρυθµίσεις

! Αειφόρος Ενέργειας για βελτίωση αστικού περιβάλλοντος: 
Αναπλάσεις εξυγίανσης µε στόχο την οικολογική 
αποδοτικότητα 



Αναπροσαρµογή πολεοδοµικής και 
κτιριολογικής νοµοθεσίας

! Ενσωµατώνονται οι αρχές της αειφορίας � νέα και 
υψηλότερα πρότυπα και απαιτήσεις αποδοτικότητας

! Νέα αειφόρα οικιστικά προγράµµατα

! Ανανέωση υφιστάµενων πόλεων � πιλοτικές εφαρµογές για 
τη βελτίωση της αποδοτικότητας, την εξασφάλιση υγείας 
και ποιότητας ζωής  

! Νέοι κτιριολογικοί κανονισµοί στο πλαίσιο της κοινοτικής 
οδηγίας SAVE (ενεργειακή αποδοτικότητα) αλλά και εν 
γένει οικολογική αποδοτικότητα

! Συνάρτηση µε προγράµµατα εξοικονόµησης ενέργειας, 
νερού και διαχείρισης αποβλήτων. 



Σε όλη την Ευρώπη, Σε όλη την Ευρώπη, 
οι πόλεις και τα κτίριαοι πόλεις και τα κτίρια
σχεδιάζονται σχεδιάζονται Βιοκλιµατικά Βιοκλιµατικά 

Η νέα οδηγία της ΕΕ θεσπίζει Η νέα οδηγία της ΕΕ θεσπίζει 
υποχρεωτικούς όρους για το υποχρεωτικούς όρους για το βιοκλιµατικό βιοκλιµατικό 
σχεδιασµόσχεδιασµό

Γερµανία

Αγγλία Αγγλία -- Giffard ParkGiffard Park
Milton KeynesMilton Keynes::
Το υψηλό επίπεδο θερµοµόνωσης Το υψηλό επίπεδο θερµοµόνωσης 
και η χρήση παθητικών ηλιακώνκαι η χρήση παθητικών ηλιακών
συστηµάτων µείωσαν τις ενεργειακέςσυστηµάτων µείωσαν τις ενεργειακές
ανάγκες των κτιρίων κατά  61%ανάγκες των κτιρίων κατά  61%



Νόµος 1650/86 για την προστασία του Περιβάλλοντος

Εθνικό Χωροταξικό

Νέος Οικιστικός νόµος

Νέος ΓΟΚ

Ελληνικό Πρόγραµµα για την Κλιµατική Αλλαγή

Στρατηγική Εξοικονόµησης Ενέργειας στα κτίρια: Σχέδιο 
∆ράσης «Ενέργεια 2001»

Εναρµόνιση κοινοτικής οδηγίας SAVE (21475/4707 ΚΥΑ -
ΦΕΚ 880Β/19-08-98 για τη θέσπιση όρων και 
προϋποθέσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
των κτιρίων και τον περιορισµό των εκποµπών του CO2



!Νέοι κτιριολογικοί κανονισµοί 
και Πολιτική κινήτρων:

!Θεσµικά, ∆ιοικητικά και 
Οικονοµικά κίνητρα στις 
αναπλάσεις και στα κτίρια

!Νέες απαιτήσεις οικολογικής 
αποδοτικότητας σε όλα τα 
επίπεδα σχεδιασµού

!∆υσκολίες εφαρµογής



Εναρµόνιση κοινοτικής οδηγίας 
SAVE (93/76/EK)

Υφιστάµενα Κτίρια 
! Έλεγχοι Κεντρικών Συστηµάτων Θέρµανσης,  Ψύξης, 
Ζεστού Νερού Χρήσης

! Ενεργειακή Πιστοποίηση και Βαθµονόµηση - Έκδοση 
Πιστοποιητικού 

! Υποχρεωτικές Ενεργειακές Επιθεωρήσεις
ενεργειοβόρων επιχειρήσεων και µεγάλων  
κτιριακών εγκαταστάσεων  

! Υποχρεωτική και άµεση εφαρµογή µέτρων 
ενεργειακής διαχείρισης και απόδοσης σε όλα τα 
κτίρια και στεγαστικά προγράµµατα του δηµόσιου 
και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα  

! Νέα όρια ενεργειακής απόδοσης όλων των  
κεντρικών Η/Μ εγκαταστάσεων 

! Καθορισµός συχνότητας περιοδικών ελέγχων 



!ΤΟΜΕΑΣ  ΠΙΛΟΤΟΣ

! Οργάνωση  Γραφείων  Ενεργειακής  ∆ιαχείρισης 
(ΓΕ∆) 

! Ενεργειακοί  Υπεύθυνοι για την ενεργειακή  
καταγραφή  της  υφιστάµενης  κατάστασης  των  
κτιρίων, επεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας, 
χρονικό, οικονοµικό  προγραµµατισµό µέτρων  
Ενεργειακής  Απόδοσης, επενδύσεις µε 
Χρηµατοδότηση  Από  Τρίτους, προσαρµογή  
προδιαγραφών µελέτης, κατασκευής, δηµοπράτησης  
νέων κτιρίων  



! ΝΕΑ  ΚΤΙΡΙΑ
! σύµφωνα  µε Κανονισµό  Ορθολογικής  Χρήσης  &  
Εξοικονόµησης  Ενέργειας (ΚΟΧΕΕ) σε αντικατάσταση 
του Κανονισµού Θερµοµόνωσης, όπου: 

! Η Βιοκλιµατική  µελέτη γίνεται  µέρος  της  
αρχιτεκτονικής µελέτης

! Θεσπίζονται απαιτήσεις υψηλής  ενεργειακής  αποδοτικότητας 
των  επί  µέρους  δοµικών  στοιχείων  του  κελύφους  και των  
Η/Μ  εγκαταστάσεων, όρια  κατανάλωσης  ενέργειας, επίπεδα  
εξασφάλισης  θερµικής  και  οπτικής  άνεσης, φυσικού  
φωτισµού,  αερισµού,  ποιότητας  εσωτερικού  αέρα

! Θεσπίζεται η Ενεργειακή Μελέτη για τον  τρόπο  
υπολογισµού  της  Ενεργειακής  Ταυτότητας  του  κτιρίου  και  
την ένταξη σε Ενεργειακές Κατηγορίες (Βαθµονόµηση)



∆ΕΛΤΙΟ  ΕΝΕΝΡΓΕΙΑΚΗΣ  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

! Για  την  εξασφάλιση  της  διαφάνειας  στην  αγορά  
ακινήτων - της ενηµέρωσης  του  καταναλωτή  και  της  
προστασίας του περιβάλλοντος όλα τα  κτίρια  θα  
έχουν  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

! Ο  ΚΟΧΕΕ  θα υποδείξει τρόπους  για  τον  υπολογισµό  
της  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ  και της  ένταξης  
του  κτιρίου  σε  αντίστοιχη  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

! Με  την  έκδοση  της  Οικοδοµικής  Άδειας  θα 
εκδίδεται  ∆ελτίο Ενεργειακής Ταυτότητας του  
Κτιρίου (∆ΕΤΑ) όπου  αναγράφονται τα ενεργειακά 
χαρακτηριστικά και η ενεργειακή κατηγορία.    



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

! Θα πιστοποιείται  ο  βαθµός  ενεργειακής  
απόδοσης  των  κτιρίων  και  η  ενεργειακή  
κατηγορία  που  έχει  αναγραφεί  επί  του  ∆ΕΤΑ  
του  κτιρίου:

! Θα διενεργούνται  Ενεργειακοί  έλεγχοι  και 
Επιθεωρήσεις  από  ενεργειακούς  επιθεωρητές,  που  
εντάσσονται  σε  ειδικό  «Μητρώο»  Ενεργειακών  
Επιθεωρητών

! Θα ελέγχονται  και  θα πιστοποιούνται : 
! Τα  κτίρια  που  κατασκευάζονται  σύµφωνα  µε  
τον  ΚΟΧΕΕ  - νεοαναγειρόµενα  - ένα  χρόνο  µετά  
τη  λειτουργία  τους

! Όλα τα  υφιστάµενα κτίρια, από  το  2006 � 2007 
έως το 2010  



! Ενεργειακή  Πιστοποίηση  και  Βαθµονόµηση  - µετά  
από  διενέργεια  ενεργειακών  επιθεωρήσουν

! Έκδοση  ∆ελτίου  Ενεργειακής  Ταυτότητας,  όπου  
αναγράφεται  η  ενεργειακή  κατηγορία

! Έως  τότε  οι  ιδιοκτήτες  µπορούν  να  βελτιώσουν  
την  ενεργειακή  απόδοση  των  κτιρίων  τους,  
επωφελούµενοι  θεσµικών,  διοικητικών  και  
οικονοµικών  ΚΙΝΗΤΡΩΝ  τα  οποία  θα  
αναπροσαρµόζονται 

! Η  Πολιτεία  θα  γνωρίσει  την  ενεργειακή  
απόδοση  του  υφιστάµενου κτιριακού 
αποθέµατος της χώρας,  το  βαθµό  διείσδυσης  
των  µέτρων 

! Οι  πολίτες  θα  γνωρίζουν  την  ποιότητα  των  
κτιρίων  που  ζουν  και  εργάζονται  



Πολεοδοµικό επίπεδο
! ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ: 

! Γενικές αρχές για προστασία και ορθολογική χρήση 
φυσικών πόρων � Όροι και προδιαγραφές σχεδιασµού 
(ΓΠΣ/ΠΜΕΑ) � Ειδικές ρυθµίσεις για την πολιτική 
αναπλάσεων � Αειφόρος Πολιτική Κατοικίας στη βάση της 
Agenda 21 και της Habitat Agenda

! Πολιτική πρασίνου και διαµόρφωσης ελεύθερων χώρων

! Κτιριοδοµικός Κανονισµός και ο νέος ΓΟΚ (που 
εκσυγχρονίστηκε � εν µέρει

! Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις � Πολιτική στάθµευσης



Πολεοδοµικό επίπεδο

! ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΟΥΝ:

! Προδιαγραφές Ενεργειακού � Βιοκλιµατικού
σχεδιασµού για τις Πολεοδοµικές Μελέτες 
Επέκτασης Αναθεώρησης και Αναπλάσεις και 
διαµόρφωσης ελεύθερων χώρων

! Προδιαγραφές για το αστικό πράσινο για εξασφάλιση 
ευνοϊκού µικροκλίµατος και µείωση φαινοµένου 
θερµικών νησίδων

! Βελτίωση ενεργειακής � περιβαλλοντικής απόδοσης 
υφιστάµενων στεγαστικών προγραµµάτων



Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ) και Κοινοτικά Προγράµµατα (Life,
Save, Energy, Altener, Sustainable Cities, Car Free Cities, Energy
Cities, κλπ. � χρηµατοδότηση εφαρµογών σε κτίρια και πόλεις

Φοροαπαλλαγές για ΦΑ και ΑΠΕ - έκπτωση κατά 75% από το
φορολογητέο εισόδηµα για τα έξοδα αγοράς και εγκατάστασης 

Επενδύσεις  ενεργειακής  απόδοσης, µέσω:
! Χρηµατοδότησης  Από  Τρίτους, 
! Χρηµατοδοτικής  Μίσθωσης 
! Συµβάσεις και Εθελοντικών Συµφωνιών  

Επιδοτήσεις µέσω:
! Αναπτυξιακών Νόµων   
! Του Νόµου 2244/94

Τιµολογιακή πολιτική της ∆ΕΦΑ, της ∆ΕΗ (και ΕΥ∆ΑΠ για το 
νερό) 



Το έλλειµµα της εφαρµογής

! Έλλειψη πολιτικού συντονισµού και ευαισθητοποίησης σε 
αντίθεση µε τις αυξηµένες απαιτήσεις της κοινωνίας και 
τις πολιτικές της ΕΕ

! Αδυναµία του κρατικού µηχανισµού εφαρµογής, 
παρακολούθησης και ελέγχου

! Έλλειψη συνοχής και συνέχειας, ακόµη και µέσα στην ίδια 
κυβέρνηση

! Μη επαρκής παρακολούθησης των κοινοτικών οδηγιών

! Έλλειψη ενηµέρωσης και αδιαφορία  



Προϋποθέσεις εφαρµογής

! Αύξηση της ενηµέρωσης και συµµετοχής της κοινωνίας 
των πολιτών στη λήψη αποφάσεων - Άσκηση κοινωνικής 
πίεσης

! ∆οµικές � ποιοτικές � αλλαγές για την αναβάθµιση του 
δηµόσιου τοµέα - Ενεργοποίηση Τοπικής Αυτοδιοίκησης �
Πιλοτικά προγράµµατα � ∆ίκτυα πόλεων � Σύνδεση µε 
ευρωπαϊκά δίκτυα � Χρησιµοποίηση κοινοτικών κονδυλίων

! Οικονοµικά εργαλεία: Οικονοµική � φορολογική 
µεταρρύθµιση (άρση αρνητικών προς το περιβάλλον 
επιδοτήσεων - στροφή προς φιλικά προϊόντα και 
υπηρεσίες (Eco-label, EMAS)

! Αυστηρότερη τήρηση της κοινοτικής περιβαλλοντικής 
νοµοθεσίας � Εναρµόνιση - Θέσπιση νέων φορέων άσκησης 
πολιτικού συντονισµού και παρακολούθησης και ελέγχου


