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κοινοτικών οδηγιών, οφείλει άµεσα να λάβει σχετικές αποφάσεις προκειµένου να πετύχει µείωση 
κατά +17 – +18% έως το 2010, λαµβάνοντας υπόψη ότι µε την εφαρµογή της οδηγίας 2002/91/ΕΚ 
για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων αναµένεται σηµαντικό ποσοστό µείωσης των εκποµπών, 
από το 2006 αρκεί να διαµορφωθεί άµεσα το κατάλληλο πλαίσιο δοµών και µηχανισµών.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Σήµερα το 80% των κατοίκων της Ευρώπης κατοικούν σε πόλεις και µόνο για την κάλυψη των 
αναγκών τους για θέρµανση, ψύξη, φωτισµό και ζεστό νερό χρήσης χρειάζονται περίπου το 35% 
της παραγόµενης ενέργειας, ποσοστό που συµβάλλει στην παραγωγή του 45% του διοξειδίου του 
άνθρακα που εκλύεται στην ατµόσφαιρα. Για το υπόλοιπο ποσοστό υπεύθυνοι είναι οι τοµείς της 
βιοµηχανίας και των µεταφορών. Το διοξείδιο του άνθρακα και τα λοιπά αέρια του θερµοκηπίου, 
που εκλύονται στην ατµόσφαιρα από διάφορες πηγές (δραστηριότητες διαφόρων κατηγοριών) και 
ιδιαίτερα από µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συµβατικές 
πηγές συµβάλλουν στην υπερθέρµανση του πλανήτη και ως εκ τούτου στη δηµιουργία του 
φαινοµένου του θερµοκηπίου που επιταχύνει και επιδεινώνει την Κλιµατική Αλλαγή.  
 
Η κλιµατική µεταβολή καθώς και οι πολιτικές για τη µείωση της επίδρασής της έχουν τεράστιες 
περιβαλλοντικές και οικονοµικές επιπτώσεις, καθώς οι επιπτώσεις και τα έξοδα διαφέρουν κατά 
πολύ από χώρα σε χώρα.  Οι αναπτυγµένες χώρες ευθύνονται για τα δύο τρίτα των παρελθόντων 
εκποµπών και για περίπου το 75% των σηµερινών, αλλά βρίσκονται σε καλύτερη θέση για να 
προστατευτούν από τις ζηµιές.  Οι αναπτυσσόµενες χώρες τείνουν να έχουν µικρότερο κατά 
κεφαλήν ποσοστό εκποµπών, έχουν µεγάλη ανάγκη οικονοµικής ανάπτυξης και είναι πιο ευάλωτες 
στις συνέπειες της κλιµατικής µεταβολής. 
 
Η Συνθήκη Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την Κλιµατική Μεταβολή υπήρξε το επίκεντρο των 
παγκόσµιων προσπαθειών για την καταπολέµηση του φαινοµένου του θερµοκηπίου και ένα από τα 
πιο σηµαντικά εργαλεία στον αγώνα για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης. Η έκθεση του 
1996 για τις εθνικές δράσεις από τις αναπτυγµένες χώρες αποκάλυψε ότι οι εκποµπές διοξειδίου 
του άνθρακα συνεχίζουν να αυξάνονται, ενώ η σύγκριση στοιχείων της απογραφής του 1990 µε 
αυτής του 2000 έδειξε περαιτέρω αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα µε εξαίρεση τις χώρες που 
βρίσκονται σε µεταβατική οικονοµία και σταθεροποίηση λοιπών αερίων, όπως το µεθάνιο και το 
οξείδιο του νίτρου. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραµατίζει ηγετικό ρόλο στις προσπάθειες της παγκόσµιας κοινότητας για 
την καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής και συνέβαλε τα µέγιστα κατά τη ∆ιάσκεψη Κορυφής 
του Γιοχάνεσµπουργκ (Σεπτέµβριο του 2004) στη διαµόρφωση ενός φάσµατος πολιτικών και 
µέτρων.  
 
Η Κοινότητα υιοθέτησε ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για την Κλιµατική Αλλαγή, που 
συµπεριλαµβάνει στόχους, µέτρα, µέσα και χρονοδιαγράµµατα µε εστίαση στον τοµέα της 
ενέργειας και ολοκλήρωσε την έγκριση σειράς προβλεπόµενων σηµαντικών οδηγιών, η εφαρµογή 
των οποίων από τα κράτη µέλη θα συµβάλλει καθοριστικά σον περιορισµό των εκποµπών αερίων 
του θερµοκηπίου.  
 
Οι πολιτικές της Κοινότητας για τον τοµέα της ενέργειας, που είναι η σηµαντικότερη πηγή 
εκποµπών για πολλές χώρες, περιλαµβάνουν αλλαγή στη χαµηλή- ή σε χωρίς-άνθρακα καύσιµα, 
µεταρρύθµιση των κανόνων της αγοράς για να κεντρίσει τον ανταγωνισµό και να την απαλλάξει 
από τις επιχορηγήσεις του άνθρακα, ενώ οι πολιτικές γα τη βιοµηχανία περιλαµβάνουν εθελοντικές 
συµφωνίες, πρότυπα, οικονοµικά κίνητρα και απελευθερωµένες τιµές ενέργειας. Έµφαση έχει 
αποδοθεί σε ανάλογες πολιτικές για τον τοµέα των κτιρίων, που αφορούν σε νέα πρότυπα 
απόδοσης της ενέργειας για νέα και υφιστάµενα κτίρια, υψηλότερες τιµές ενέργειας, µηχανισµούς 
πιστοποίησης και εκστρατείες ενηµέρωσης του κοινού. Οι πολιτικές σχετικά µε στροφή προς τις 
αειφόρες µεταφορές (µαζικά µέσα µεταφορών) αφορούν στην εσωτερίκευση του εξωτερικού 
κόστους στην τιµολόγηση των µεταφορών, σε µέτρα διείσδυσης καθαρών τεχνολογιών, κ.λ.π., ενώ 
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οι πολιτικές στον αγροτικό τοµέα περιλαµβάνουν µείωση των αριθµών των κοπαδιών, της χρήσης 
λιπασµάτων και βελτίωση της διαχείρισης των απορριµµάτων. 
 
2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΚΙΟΤΟ   
 
Στη βάση της Συνθήκης - Πλαίσιο για την Κλιµατική Αλλαγή συντάχθηκε το Πρωτόκολλο του 
Κιότο, που περιλαµβάνει συγκεκριµένα µέτρα και µέσα για τον περιορισµό των εκποµπών αερίων 
του θερµοκηπίου, ενώ το 1998 υπήρξε συµφωνία σχετικά µε σύστηµα Κατανοµής των Βαρών και 
ορίστηκαν ποσοστά µείωσης των εκποµπών του θερµοκηπίου. 
 
Το Συµβούλιο (Περιβάλλοντος) ενέκρινε απόφαση επικύρωσης του Πρωτοκόλλου, από πλευράς 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, που στη συνέχεια επικυρώθηκε και από τα κράτη µέλη της. Μετά την 
επικείµενη επικύρωσή του και από τη Ρωσία το Πρωτόκολλο θα τεθεί σε εφαρµογή και σε διεθνές 
επίπεδο.   
 
Ήδη έχει αναπτυχθεί το προβλεπόµενο διεθνές σύστηµα "Ευέλικτων Μηχανισµών του Κιότο" το 
οποίο θεσπίστηκε και σε κοινοτικό επίπεδο και θα αποτελέσει βασικό εργαλείο για την υποστήριξη 
της εφαρµογής, από πλευράς συµβαλλοµένων Μερών, ενός µέρους των στόχων τους 
επωφελούµενα των ευκαιριών να µειώσουν τις εκποµπές αερίων θερµοκηπίου σε άλλες χώρες µε 
µικρότερο κόστος από εκείνο στο εσωτερικό της χώρας. 
 
Η κοινοτική οδηγία για την "Εµπορία ∆ικαιωµάτων Εκποµπών Θερµοκηπίου" παρέχει τη 
δυνατότητα "ανταλλαγής ρύπων" µεταξύ επιχειρήσεων τόσο σε εθνικό επίπεδο (εντός των κρατών 
µελών), όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και ενισχύεται από την "Κοινή Εφαρµογή" 
(Joint Implementation), που βασίζεται στην πρόβλεψη της αναγνώρισης των πιστωτικών µορίων 
και από τον "Μηχανισµό Καθαρής Ανάπτυξης" ("CDM"), ως ισοδύναµων µε τα κοινοτικά 
δικαιώµατα εκποµπής που θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο πλαίσιο του κοινοτικού 
συστήµατος από τους φορείς εκµετάλλευσης για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.  
  
Το σηµείο εκκίνησης είναι ότι τα πιστωτικά µόρια από JI και CDM αναγνωρίζονται ως ισοδύναµα 
µε τα κοινοτικά δικαιώµατα εκποµπής, από περιβαλλοντική και οικονοµική άποψη. Κεντρικό 
στοιχείο της πρότασης αποτελεί η έννοια της µετατροπής από τα κράτη µέλη των πιστωτικών 
µορίων από την "Κοινή Εφαρµογή" (JI)  και από  τον "Μηχανισµό Καθαρής Ανάπτυξης" ("CDM"), 
αντιστοίχως σε µονάδες "ERU" και "CER", δηλαδή σε δικαιώµατα (µονάδα καταλογισµού στο 
πλαίσιο του κοινοτικού συστήµατος). Οι παραπάνω µηχανισµοί αναφέρονται σε έργα, εκ των 
οποίων τα έργα JI πρόκειται να αναλαµβάνονται σε ανεπτυγµένες χώρες ή σε χώρες µε µεταβατική 
οικονοµία (Μέρη του παραρτήµατος Ι της UNFCCC) και θα συνεπάγονται συµµετοχή τουλάχιστον 
δύο χωρών οι οποίες έχουν αποδεχθεί στόχο εκποµπής, δηλαδή να περιοριστούν οι εκποµπές τους.  
 
Το πλαίσιο που διαµορφώνεται είναι εξαιρετικά σηµαντικό και ιδιαίτερα πολύπλοκο και ως εκ 
τούτου η εφαρµογή του απαιτεί, εκ µέρους των αρµόδιων αρχών, σοβαρή µελέτη, άριστη 
προετοιµασία και οργάνωση. 
 
3. ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
 
Η Ελλάδα, µε επισπεύδοντα φορέα το ΥΠΕΧΩ∆Ε, θα πρέπει να επιταχύνει τους ρυθµούς για την 
πλήρη εφαρµογή του Ελληνικού Προγράµµατος για την κλιµατική αλλαγή, εφόσον πρώτα 
µεταφέρει εγκαίρως στο εθνικό της δίκαιο το σύνολο των σχετικών οδηγιών και δηµιουργήσει τους 
κατάλληλο µηχανισµούς παρακολούθησης και ελέγχου της εφαρµογής της δέσµης µέτρων για την 
ενέργεια, τις µεταφορές και τα κτίρια, προκειµένου να πετύχει τις δεσµεύσεις που έχει αναλάβει, 
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στο πλαίσιο της συµφωνηθείσας Κατανοµής των Βαρών για την πρώτη περίοδο εφαρµογής του 
Πρωτοκόλλου (κατά +25%  έως το 2010).  
 
Οι σχετικές µελέτες ως προς την αξιολόγηση της προόδου, που έχει επιτευχθεί, ως προς τον 
ανωτέρω στόχο, έχουν καταδείξει ότι η Ελλάδα έχει ήδη φτάσει σε ποσοστό +17 – +18%, το οποίο 
οφείλεται στην µερική εφαρµογή των προβλεπόµενων µέτρων της πρώτης φάσης του Ελληνικού 
Προγράµµατος για την Κλιµατική Αλλαγή, το οποίο είχε υιοθετηθεί το 1996. Εφόσον δεν ληφθούν 
περαιτέρω τα µέτρα της Β’ φάσης το ποσοστό θα φτάσει το 2010 στο +35 – +40 %. Για την 
εφαρµογή της προβλεπόµενης δέσµης µέτρων θα απαιτηθεί κόστος της τάξης των 8,5 
δισεκατοµµυρίων Euro, που πρέπει να αναλάβει η Πολιτεία εάν επιθυµεί τη συµµόρφωση και 
προκειµένου να επωφεληθεί η χώρα από τα ποικίλα οφέλη που θα προκύψουν από την εφαρµογή 
των Μηχανισµών του Πρωτοκόλλου του Κιότο1 τόσο  στην οικονοµία, όσο και στην κοινωνία και 
το περιβάλλον µε βασικό άξονα τα µέτρα ενεργειακής απόδοσης στις µεταφορές και στον τοµέα 
των κτιρίων.  
 
5. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ   
 
Σειρά πρόσφατων κοινοτικών οδηγιών, που στοχεύουν στη µείωση των εκποµπών αερίων του 
θερµοκηπίου, που απορρέουν από το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για την κλιµατική Αλλαγή, ενισχύουν 
την εφαρµογή της Στρατηγικής Αειφόρου Ανάπτυξης και του 6ου Προγράµµατος ∆ράσης για το 
Περιβάλλον (2001- 2010), όπου έχουν συµπεριληφθεί συγκεκριµένοι στόχοι, µέτρα, µέσα και 
χρονοδιαγράµµατα υλοποίησης. Από τις ετήσιες εκθέσεις της Κοινότητας σχετικά µε την 
ανασκόπηση της προόδου έχει προκύψει ότι οι βασικές απαιτήσεις που θεσπίστηκαν µε τις σχετικές 
οδηγίες για τα ζητήµατα ενέργειας, όπως για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, τη χρήση 
βιοκαύσιµων, τη διείσδυση των ανανεώσιµων πηγών, την προώθηση της χρήσης της 
συµπαραγωγής ηλεκτρισµού ενέργειας, κ.λ.π., έχουν ικανοποιητική εφαρµογή στα περισσότερα 
κράτη µέλη. Έλλειµµα διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στον τοµέα των µεταφορών, καθώς και των 
κτιρίων, παρά τη σηµαντική βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης τους, που έχουν πετύχει κυρίως 
κράτη µέλη της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης.  
 
Η αυξηµένη ενεργειακή απόδοση αποτελεί σηµαντική παράµετρο για τη δέσµη των πολιτικών και 
των µέτρων που απαιτούνται για τη συµµόρφωση µε το πρωτόκολλο του Κιότο. Παράλληλα, η 
διαχείριση της ενεργειακής ζήτησης είναι βασικό εργαλείο, που επιτρέπει στην Κοινότητα να 
επηρεάζει την παγκόσµια αγορά ενέργειας και ως εκ τούτου εγγυάται την µεσο- µακροπρόθεσµη 
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού.  
 
Για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι απαιτείται περαιτέρω δραστηριοποίηση στη 
βάση ισχυρότερου νοµικού κειµένου ώστε να αξιοποιηθεί το µεγάλο ανεκµετάλλευτο δυναµικό 
εξοικονόµησης ενέργειας και να µειωθούν οι µεγάλες διαφορές µεταξύ των επιδόσεων των κρατών 
µελών στους τοµείς των µεταφορών και των κτιρίων, όπου υπάρχουν ακόµη πολλά περιθώρια 
εξοικονόµησης ενέργειας, επιταχύνοντας τις διαδικασίες και θεσπίζοντας σειρά νέων οδηγιών για 
την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή οικονοµικά αποδοτικών µέτρων ενεργειακής απόδοσης. 
Σηµειώνει ότι η ενεργειακή κατανάλωση του κτιριακού τοµέα εξακολουθεί να αντιστοιχεί στο 40% 
της συνολικής τελικής ενεργειακής κατανάλωσης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και σε περίπου 50% των 
εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα και άλλων αερίων που ενισχύουν το φαινόµενο του θερµοκηπίου 
και συνεχίζει να αναπτύσσεται µε αυξητικές τάσεις. 
 

 
1 Εµπορία δικαιωµάτων εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου», "Κοινή Εφαρµογή" ("JI") και "Μηχανισµός Καθαρής Ανάπτυξης" ("CDM"). 
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Με την οδηγία  2002/91/ΕΚ για την "Ενεργειακή Απόδοση των κτιρίων" ενισχύονται οι δράσεις, τα  
µέτρα και τα µέσα, που προέβλεπε η οδηγία SAVE 93/76/EOK, σχετικά µε τον «περιορισµό και τη 
µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα µέσω της ενεργειακής απόδοσης 
των κτιρίων» υποχρεώνοντας τα κράτη-µέλη να θεσπίσουν το αργότερο έως τον Ιανουάριο του 
2006 υψηλότερες απαιτήσεις.  Η οδηγία θα λειτουργήσει παράλληλα µε την οδηγία 89/106/ΕΟΚ 
του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου 1988, που αφορά στην προσέγγιση των νοµοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών, όσον αφορά στα προϊόντα του τοµέα 
των δοµικών κατασκευών και αναµένεται να επηρεάσει θετικά την ποιότητα των κατασκευών 
(δοµικές κατασκευές και εγκαταστάσεις θέρµανσης, ψύξης και αερισµού κατά τρόπο ώστε η 
απαιτούµενη κατανάλωση ενέργειας κατά τη χρησιµοποίηση του έργου να είναι χαµηλό, ανάλογα 
µε τα κλιµατικά δεδοµένα του τόπου).  
 
6. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
 
6.1. Υφιστάµενες θεσµικές ρυθµίσεις 
 
Η µεταφορά της οδηγίας SAVE (93/76) στην εθνική µας νοµοθεσία έγινε µε την 21475/4707/98 
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Ανάπτυξης, ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, στη βάση σοβαρής µελέτης που έγινε από 
το ΥΠΕΧΩ∆Ε σε συνεργασία µε το ΚΑΠΕ, Πανεπιστηµιακά και Τεχνολογικά Ιδρύµατα, το ΤΕΕ, 
Επιστηµονικούς και Τεχνικούς Συλλόγους κ.λ.π., που απετέλεσε ένα συνολικό Σχέδιο ∆ράσης, µε 
τίτλο "ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2001". Θεσπίστηκαν ικανές διατάξεις για την εξοικονόµηση ενέργειας και τη 
χρήση ανανεώσιµων πηγών στα κτίρια, όλων των χρήσεων και κατηγοριών και στα οικιστικά 
σύνολα, καθώς και µέσα υλοποίησης αυτών και κατάλληλοι µηχανισµοί παρακολούθησης και 
ελέγχου. 
 
Τα µέτρα αυτά εξειδικεύτηκαν στο πλαίσιο εκπόνησης του Κανονισµού Ορθολογικής Χρήσης και 
Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΟΧΕΕ), που προβλέπεται να αντικαταστήσει τον κανονισµό 
θερµοµόνωσης, καθώς και σε σχέδιο προτεινόµενων διαδικασιών και µηχανισµών για την 
εφαρµογή του προβλεπόµενου συστήµατος περιβαλλοντικής - ενεργειακής πιστοποίησης   και 
βαθµονόµησης των κτιρίων και έκδοσης ∆ελτίου Ενεργειακής Ταυτότητας των κτιρίων.  
 
Στη βάση του Σχεδίου ∆ράσης συντάχθηκε, το 1999, σχέδιο του προβλεπόµενου, από το άρθρο 6 
του Ν. 1512/86, σχετικά µε "Κίνητρα για την Εξοικονόµηση ενέργειας στα κτίρια", Προεδρικού 
∆ιατάγµατος µε το οποίο καθορίστηκαν Κίνητρα (θεσµικά, διοικητικά και οικονοµικά) για τη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.  
 
Η υλοποίηση των παραπάνω δεν προχώρησε στον αναµενόµενο βαθµό. Ωστόσο, στη βάση των 
προτάσεων του Σχεδίου ∆ράσης "ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2001" βελτιώθηκε και εκσυγχρονίστηκε ο Γενικός 
Οικοδοµικός Κανονισµός (Ν. 2831 - ΦΕΚ 140/13-6-2000) συµπεριλαµβάνοντας διατάξεις µε τις 
οποίες αίρονται τα εµπόδια που υπήρχαν στον προγενέστερο ΓΟΚ, σχετικά µε την εφαρµογή και 
ενσωµάτωση τεχνικών και συστηµάτων εξοικονόµησης ενέργειας και ανανεώσιµων πηγών, καθώς 
και για την κατασκευή βιοκλιµατικών κτιρίων, διαµορφώνοντας ένα σηµαντικό πλαίσιο θεσµικών 
κινήτρων, ιδίως για την ανακαίνιση υφιστάµενων κτιρίων. Παράλληλα, µέσω των προγραµµάτων 
του ΥΠΑΝ (ΕΠΕ και ΕΠΑΝ) παρέχονται σηµαντικά κίνητρα για τη διείσδυση τεχνικών και 
συστηµάτων εξοικονόµησης ενέργειας και ανανεώσιµων πηγών, µέσω της χρηµατοδότησης 
ενεργειακών επενδύσεων σε δηµόσια κτίρια. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ΚΕ∆, η ∆ΕΠΑΝΟΜ και 
άλλοι δηµόσιοι οργανισµοί έχουν, από το 1996, ενσωµατώσει στις προδιαγραφές και προκηρύξεις 
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για την ανέγερση δηµόσιων κτιρίων απαιτήσεις εξοικονόµησης ενέργειας, σύµφωνα µε την 
21475/4707/98 Κ.Υ.Α. 
 
Ήδη ο βιοκλιµατικός σχεδιασµός, τα συστήµατα εξοικονόµησης ενέργειας και ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας και η ενεργειακή διαχείριση εφαρµόζονται σε όλο και περισσότερα κτίρια του ιδιωτικού 
και δηµόσιου τοµέα, ενώ η έρευνα σε παγκόσµιο και ευρωπαϊκό επίπεδο έχει προχωρήσει 
σηµαντικά και βρισκόµαστε πλέον στην περίοδο της ένταξης αυτού το νέου τρόπου δόµησης και 
αναβάθµισης κτιρίων στην ευρύτερη οικοδοµική πρακτική.   
 
6.2. Η Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την "Ενεργειακή Απόδοση των κτιρίων". 
 
Το αργότερο µέχρι τις 4 Ιανουαρίου 2006 τα κράτη µέλη της ΕΕ θα πρέπει να ενσωµατώσουν την 
οδηγία 2002/91/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο και να τη θέσει σε εφαρµογή, ενηµερώνοντας αµέσως την 
Επιτροπή σχετικά, µε δυνατότητα να κάνουν χρήση πρόσθετης περιόδου τριών ετών για την πλήρη 
εφαρµογή ορισµένων διατάξεων2 και µόνο εφόσον δεν θα είναι διαθέσιµοι οι ειδικευµένοι ή/και 
διαπιστευµένοι εµπειρογνώµονες, ενηµερώνοντας και πάλι την Επιτροπή σχετικά και 
υποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά στοιχεία µαζί µε χρονοδιάγραµµα της περαιτέρω 
εφαρµογής της οδηγίας.  
 
Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων έχει υπολογισθεί µε βάση µεθοδολογία που διαφοροποιείται σε 
περιφερειακό (εθνικό) επίπεδο, όπως προβλέπει και η οδηγία, και η οποία περιέχει, εκτός της  
θερµοµόνωσης και άλλους παράγοντες, που διαδραµατίζουν ολοένα και περισσότερο σηµαντικό 
ρόλο, όπως π.χ. οι εγκαταστάσεις θέρµανσης /κλιµατισµού ή  εφαρµογής ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας και κυρίως ο σχεδιασµός του κτιρίου. Η κοινή προσέγγιση στη διαδικασία αυτή, που θα 
εκτελείται από εξειδικευµένους ή/και διαπιστευµένους εµπειρογνώµονες, των οποίων η 
ανεξαρτησία θα πρέπει να εξασφαλίζεται βάσει αντικειµενικών κριτηρίων, θα συµβάλλει στη 
δηµιουργία ισότιµων όρων σε ότι αφορά στις προσπάθειες που καταβάλλονται στα κράτη µέλη για 
εξοικονόµηση ενέργειας στον κτιριακό τοµέα και θα εισάγει διαφάνεια για τους υποψήφιους 
ιδιοκτήτες, και χρήστες αναφορικά µε την ενεργειακή απόδοση στην κοινοτική αγορά ακινήτων.  
 
Λόγω του ότι τα κτίρια έχουν επιπτώσεις στην κατανάλωση ενέργειας µακροπρόθεσµα θα πρέπει 
να ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης προσαρµοσµένες στο τοπικό 
κλίµα, ενώ οι πρακτικές που θα χρησιµοποιούνται στον τοµέα αυτών θα πρέπει να αποσκοπούν 
στην βέλτιστη χρήση των παραγόντων που έχουν σχέση µε τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. 
 
Τα πιο µεγάλα περιθώρια εξοικονόµησης ενέργειας αναµένεται να προκύψουν από τις µεγάλης 
κλίµακας ανακαινίσεις υφιστάµενων κτιρίων που αποτελούν µοναδική ευκαιρία για τη λήψη 
οικονοµικά αποδοτικών µέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Η οδηγία ορίζει ως τις 
πλέον αποδοτικές τις ανακαινίσεις κατά τις οποίες το συνολικό κόστος της ανακαίνισης, που αφορά 
στο κέλυφος του κτιρίου ή/και τις εγκαταστάσεις ενέργειας, όπως η θέρµανση, η παροχή θερµού 
ύδατος, ο κλιµατισµός, ο αερισµός και ο φωτισµός υπερβαίνει το 25 % της αξίας του κτιρίου, µη 
συνυπολογιζόµενης της αξίας του οικοπέδου, όπου άνω του 25 % του κελύφους του κτιρίου 
ανακαινίζεται. Η βελτίωση της συνολικής ενεργειακής απόδοσης ενός υφιστάµενου κτιρίου δεν 
συνεπάγεται πάντα συνολική ανακαίνισή του, αλλά µπορεί να περιορίζεται στα µέρη εκείνα που 
αφορούν κατ' εξοχήν την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου και τα οποία παρουσιάζουν ευνοϊκή 
σχέση κόστους-οφέλους. Παράλληλα, οι απαιτήσεις ανακαίνισης για τα υφιστάµενα κτίρια δεν θα 
πρέπει να αντιβαίνουν στην επιδιωκόµενη λειτουργία, ποιότητα και χαρακτήρα του κτιρίου. Τα 
επιπλέον έξοδα της ανακαίνισης θα πρέπει να µπορούν να ανακτηθούν σε λογικό χρονικό διάστηµα 

                                                 
2 των άρθρων 7, 8 και 9 της οδηγίας 
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σε σχέση µε την αναµενόµενη τεχνική διάρκεια ζωής της επένδυσης µε µεγαλύτερη εξοικονόµηση 
ενέργειας. 
 
Ένα από τα πλέον σηµαντικά µέσα για την επίτευξη των στόχων της οδηγίας είναι η θέσπιση της 
διαδικασίας πιστοποίησης, που θα µπορεί να υποστηρίζεται από προγράµµατα για τη διευκόλυνση 
της ισότιµης πρόσβασης στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και να βασίζεται σε συµφωνία 
µεταξύ οργανώσεων των ενδιαφεροµένων και σωµατίων οριζόµενου από το κράτος µέλος. Η 
πιστοποίηση θα διενεργείται από εταιρείες παροχής υπηρεσιών ενέργειας οι οποίες συµφωνούν να 
αναλάβουν τις απαραίτητες επενδύσεις, ενώ οι µελέτες και τα υιοθετούµενα σχέδια θα πρέπει να 
εποπτεύονται και να ελέγχονται από τα κράτη µέλη, τα οποία θα πρέπει επίσης να διευκολύνουν τη 
χρήση κινήτρων. Στο µέγιστο δυνατό βαθµό, το πιστοποιητικό θα πρέπει να περιγράφει την 
τρέχουσα ενεργειακή απόδοση του κτιρίου και µπορεί να αναθεωρείται αναλόγως.  
 
Τα δηµόσια κτίρια και τα κτίρια τα οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό θα πρέπει να αποτελέσουν 
το παράδειγµα στα περιβαλλοντικά και ενεργειακά ζητήµατα, και, κατά συνέπεια, θα πρέπει να 
υπόκεινται σε τακτική ενεργειακή πιστοποίηση. Η δηµοσίευση των πληροφοριών σχετικά µε την 
ενεργειακή απόδοση θα πρέπει να βελτιωθεί µε επίδειξη των εν λόγω πιστοποιητικών. Επί πλέον, η 
ένδειξη των επισηµάνσεων απαιτούµενων εσωτερικών θερµοκρασιών, µαζί µε τη µετρούµενη 
πραγµατική θερµοκρασία, θα µπορούσαν να αποθαρρύνουν την κακή χρήση των συστηµάτων 
θέρµανσης, κλιµατισµού και αερισµού. Τούτο θα συµβάλλει στην αποφυγή άσκοπης χρήσης 
ενέργειας και στη διασφάλιση άνετων συνθηκών εσωτερικού περιβάλλοντος (θερµοκρασιακή 
άνεση ) σε σχέση µε την εξωτερική θερµοκρασία.  
 
Προτεραιότητα δίνεται σε στρατηγικές που βελτιώνουν τη θερµική συµπεριφορά των κτιρίων το 
καλοκαίρι και ως εκ τούτου ευνοείται η ανάπτυξη τεχνικών παθητικής ψύξης των κτιρίων, και 
πρωτίστως εκείνων που συµβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας του κλίµατος στο εσωτερικό των 
κτιρίων, καθώς και του µικροκλίµατος πέριξ του κτιρίου, καθότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται 
όλο και µεγαλύτερη διάδοση των συσκευών κλιµατισµού στις χώρες της Νοτίου Ευρώπης. Τούτο 
προκαλεί σοβαρά προβλήµατα σε ώρες αιχµής φορτίου, µε συνέπεια την αύξηση του κόστους της 
ηλεκτρικής ενέργειας και την διατάραξη της ενεργειακής ισορροπίας στις χώρες αυτές.  
 
Ειδικές ρυθµίσεις προβλέπονται επίσης για την τακτική συντήρηση των λεβήτων και των 
εγκαταστάσεων κλιµατισµού, από ειδικευµένο προσωπικό, που συµβάλλει στη διατήρηση της 
σωστής τους ρύθµισης σύµφωνα µε τα πρότυπα του προϊόντος και διασφαλίζει τη βέλτιστη 
απόδοση από την άποψη του περιβάλλοντος, της ασφάλειας και της ενέργειας. Η αξιολόγηση από 
ανεξάρτητο φορέα της συνολικής εγκατάστασης θέρµανσης ενδείκνυται όταν εξετάζεται το 
ενδεχόµενο αντικατάστασης βάσει της οικονοµικής αποδοτικότητας. Η τιµολόγηση, προς τους 
ενοίκους των κτιρίων, των δαπανών θέρµανσης, κλιµατισµού και παροχής ζεστού νερού, 
υπολογιζόµενων µε βάση την πραγµατική κατανάλωση, θα µπορούσε να συµβάλει στην 
εξοικονόµηση ενέργειας στον τοµέα της κατοικίας. Οι ένοικοι θα πρέπει να είναι σε θέση να 
ρυθµίζουν οι ίδιοι την κατανάλωση θέρµανσης και ζεστού νερού που πραγµατοποιούν, εφόσον τα 
µέτρα αυτά είναι οικονοµικώς συµφέροντα. 
 
Σύµφωνα µε τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας3, θα πρέπει να θεσπισθούν σε 
κοινοτικό επίπεδο γενικές αρχές, που θα προβλέπουν σύστηµα απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης 
και τους στόχους του, αλλά η λεπτοµερής εφαρµογή θα πρέπει να ανατεθεί στα κράτη µέλη, 
επιτρέποντας έτσι σε κάθε κράτος µέλος να επιλέξει το καθεστώς, που ανταποκρίνεται καλύτερα 

 
3 όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της συνθήκης, 
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στην κατάσταση του. Η οδηγία περιορίζεται στα ελάχιστα απαιτούµενα για την επίτευξη των 
στόχων αυτών και δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για τον σκοπό αυτό. 
 
Θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα ταχείας προσαρµογής της µεθοδολογίας υπολογισµού και 
τακτικής αναθεώρησης, εκ µέρους των κρατών µελών των ελάχιστων απαιτήσεων στον τοµέα της 
ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, έχοντας υπόψη την τεχνική πρόοδο, µεταξύ άλλων, όσον 
αφορά στις µονωτικές ιδιότητες (στην ποιότητα) των υλικών κατασκευών και τις µελλοντικές 
εξελίξεις στην τυποποίηση. 
 
6.3.  Η εφαρµογή της οδηγίας στην Ελλάδα – Μηχανισµοί παρακολούθησης και ελέγχου 
 
Οι διατάξεις που θεσπίστηκαν µε την εν λόγω οδηγία συνάδουν σε µεγάλο ποσοστό µε αυτές που 
έχουν ήδη προβλεφθεί µε την 21475/4707/98 ΚΥΑ και το σχέδιο Κ.Ο.Χ.Ε.Ε. καθότι για τη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων λαµβάνονται υπόψη τόσο οι κλιµατολογικές, όσο 
και οι τοπικές συνθήκες, καθώς και οι κλιµατικές συνθήκες στο εσωτερικό τους, καθώς τόσο και η 
σχέση κόστους / οφέλους, όσο και το γεγονός ότι τα µέτρα δεν θα πρέπει να αντιβαίνουν σε άλλες 
βασικές απαιτήσεις για τα κτίρια, όπως η ευχέρεια πρόσβασης στην αρχή της προφύλαξης και η 
χρήση για την οποία προορίζεται το κτίριο. 
 
Η χώρα µας δεν έχει αξιοποιήσει τις δυνατότητες εφαρµογής εναλλακτικών συστηµάτων του 
ενεργειακού εφοδιασµού και ως εκ τούτου θα πρέπει παράλληλα να εξετασθεί η τεχνική, 
περιβαλλοντική και οικονοµική σκοπιµότητα εναλλακτικών συστηµάτων, µέσω µελέτης που θα 
προτείνει σειρά σεναρίων για τιµές σε συνθήκες αγοράς στη βάση κριτηρίων κόστους/οφέλους. 
 
Η Ελλάδα θα καθορίσει τις νέες απαιτήσεις, κάνοντας διάκριση µεταξύ νέων και υφισταµένων 
κτιρίων και διάφορων κατηγοριών κτιρίων και συνεκτιµώντας τις γενικές απαιτήσεις εσωτερικών 
κλιµατικών συνθηκών, προκειµένου να αποφεύγονται ενδεχόµενες αρνητικές επιπτώσεις όπως, ο 
ανεπαρκής αερισµός, καθώς και οι τοπικές συνθήκες, η προβλεπόµενη χρήση και η ηλικία του 
κτιρίου. Οι απαιτήσεις θα πρέπει να αναθεωρούνται σε τακτά διαστήµατα, τα οποία δεν θα πρέπει 
να υπερβαίνουν τα πέντε έτη και, εάν χρειαστεί, ενηµερώνονται προκειµένου να αντικατοπτρίζουν 
την τεχνική πρόοδο στον τοµέα των κτιριακών κατασκευών. Η ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου 
θα εκφράζεται µε διαφανή τρόπο και ενδέχεται να περιλαµβάνει δείκτη εκποµπών CO2. Μπορεί να 
επίσης να µην καθορίσει ή να µην εφαρµόσει τις απαιτήσεις για ορισµένες κατηγορίες κτιρίων 
(εξαιρέσεις), όπως: διατηρητέα κτίρια και µνηµεία, κτίρια χρησιµοποιούµενα ως χώροι λατρείας, 
θρησκευτικών δραστηριοτήτων, προσωρινά κτίρια µε, εκ σχεδιασµού, προβλεπόµενη διάρκεια 
χρήσης το πολύ δύο ετών, βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, εργαστήρια, αγροτικά κτίρια, πλην 
κατοικιών µε χαµηλές ενεργειακές απαιτήσεις και αγροτικά κτίρια, πλην κατοικιών, τα οποία 
χρησιµοποιούνται από τοµέα καλυπτόµενο από εθνικοτοµεακή συµφωνία για την ενεργειακή 
απόδοση, κτίρια κατοικιών, τα οποία προβλέπεται να χρησιµοποιούνται λιγότερο από τέσσερις 
µήνες το χρόνο και µεµονωµένα κτίρια µε συνολική ωφέλιµη επιφάνεια κάτω των 50 m2. 
 
6.4. Ενεργειακές επιθεωρήσεις και σχήµα ενεργειακής πιστοποίησης - Προτάσεις 
 
Τα κτίρια θα υπόκεινται σε ενεργειακή πιστοποίηση, ενώ κατά την κατασκευή, την πώληση ή την 
εκµίσθωση κτιρίων θα διατίθεται πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης στον ιδιοκτήτη και από τον 
ιδιοκτήτη στον υποψήφιο αγοραστή ή µισθωτή δεκαετούς ισχύος κατ' ανώτατο όριο. Ο σκοπός των 
πιστοποιητικών θα περιορίζεται στην παροχή πληροφοριών και οι πιθανές συνέπειες των 
πιστοποιητικών αυτών όσον αφορά νοµικές άλλες διαδικασίες αποφασίζονται σύµφωνα µε τους 
εθνικούς κανόνες. 
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Η πιστοποίηση διαµερισµάτων ή µονάδων, που σχεδιάζονται για χωριστή χρήση σε συγκροτήµατα 
µπορεί να βασίζεται είτε σε κοινή πιστοποίηση ολόκληρου του κτιρίου για συγκροτήµατα µε 
κοινόχρηστο σύστηµα θέρµανσης, είτε στην αξιολόγηση άλλου αντιπροσωπευτικού διαµερίσµατος 
του ιδίου συγκροτήµατος. Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίων θα περιλαµβάνει τιµή 
αναφοράς, όπως ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις και κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης, ώστε να 
επιτρέπει στους καταναλωτές να συγκρίνουν και να αξιολογούν την ενεργειακή απόδοση του 
κτιρίου και θα συνοδεύεται από συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε σχέση µε 
το κόστος.  
 
Η πιστοποίηση των κτιρίων, η σύνταξη των συνοδευτικών συστάσεων και η επιθεώρηση των 
λεβήτων και συστηµάτων θα διεξάγονται µε ανεξάρτητο τρόπο από ειδικευµένους ή/και 
διαπιστευµένους εµπειρογνώµονες, είτε αυτοί είναι ελεύθεροι επαγγελµατίες είτε υπάλληλοι 
δηµόσιων ή ιδιωτικών οργανισµών. 
 
Προς τούτο απαιτείται κατάλληλη προετοιµασία για την έγκαιρη δηµιουργία των αναγκαίων 
φορέων και µηχανισµών, όπως:  
 
 Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών είναι απολύτως απαραίτητη και πρέπει να ενταχθεί 
στο ΥΠΑΝ, όπου θα εγγράφονται, θα κατατάσσονται και θα διαπιστεύονται οι επιθεωρητές 
που θα υποστηρίξουν το έργο των ενεργειακών επιθεωρήσεων,  

 Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενεργειακής Απόδοσης, εντός υφιστάµενων υπηρεσιών του 
δηµοσίου (π.χ. της ΕΥΕΠ), προκειµένου να διασφαλισθεί η εφαρµογή της οδηγίας και η 
τήρηση των όρων και απαιτήσεων που θέτει. 

 Κεντρικού Γραφείου Ενεργειακής ∆ιαχείρισης στο ΥΠΕΧΩ∆Ε για την on-line σύνδεση 
µέσω Η/Υ µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες  του  ΥΠΑΝ και λοιπών φορέων και οργανισµών.  

 Γραφείων Ενεργειακής ∆ιαχείρισης στον δηµόσιο & ευρύτερο δηµόσιο τοµέα για την 
παρακολούθηση της εφαρµογής επεµβάσεων ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης του 
µηχανισµού της «Χρηµατοδότησης Από Τρίτους».  

Παράλληλα πρέπει να διαµορφωθεί ένα κατάλληλο «Σχήµα διενέργειας ενεργειακών 
επιθεωρήσεων και διαδικασίας πιστοποίησης – βαθµονόµησης κτιρίων» και να ρυθµισθούν όλα τα 
αναγκαία ζητήµατα αποτελεσµατικής λειτουργίας του και να ενηµερωθούν οι ιδιοκτήτες και 
ενοικιαστές (µέσω λογαριασµών της ∆ΕΗ) σχετικά µε τις επικείµενες υποχρεώσεις τους. 

Ιδιαίτερα σηµαντικό ζήτηµα είναι η εκπαίδευση των επιθεωρητών που θα αναλάβουν το σηµαντικό 
έργο της πιστοποίησης.   

Προκειµένου να είναι δυνατή η υλοποίηση των µέτρων ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και να 
έχουµε τα αναµενόµενα οικονοµικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη είναι απολύτως 
απαραίτητο να αναπτυχθεί η κατάλληλη πολιτική θεσµικών, διοικητικών και οικονοµικών 
κινήτρων και ανάλογης φορολογικής πολιτικής, σύµφωνα µε τις κοινοτικές κατευθύνσεις, που θα 
στρέφονται προς την ενίσχυση των φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων και υπηρεσιών. 
Παράλληλα η όλη προσπάθεια θα ενισχυθεί από την επικείµενη θέσπιση κανόνων για την 
ολοκληρωµένη πολιτική προϊόντων (περιβαλλοντικές απαιτήσεις σε όλο τον κύκλο ζωής των 
προϊόντων), από την ενίσχυση της έρευνας και τη διάδοση επιδεικτικών προγραµµάτων υψηλής 
ενεργειακής αποδοτικότητας που θα συνεισφέρουν τα µέγιστα στην αλλαγή των µη βιώσιµων 
προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης.     

   

 


