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∆ΙΗΜΕΡΙ∆Α Κ.Α.Π.Ε.  14 & 15 – 10 – 2004 
Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων

Θεσµικές Ρυθµίσεις για «Αειφόρα Κτίρια σε 
Αειφόρες Πόλεις: Μηχανισµοί παρακολούθησης 
και ελέγχου

Μαργαρίτα Χονδρού-Καραβασίλη
Γενική Επιθεωρήτρια Περιβάλλοντος

ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Υπουργείο  Περιβάλλοντος  Χωροταξίας  ∆ηµοσίων Έργων
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ΤοΤο περιβαλλοντικό γίγνεσθαι στην Ευρωπαϊκή Ένωσηπεριβαλλοντικό γίγνεσθαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Επίτευξη στόχων Πρωτοκόλλου του Επίτευξη στόχων Πρωτοκόλλου του 

Κιότο: Κιότο: 
Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για την κλιµατική 

αλλαγή.
Οδηγίες για ενεργειακή απόδοση, ΑΠΕ, 

αγορά ενέργειας, συµπαραγωγή ηλεκτρισµού-
θερµότητας, εµπορία εκποµπών, Ευέλικτοι 
Μηχανισµοί 

Στρατηγική Στρατηγική ΑειφόρουΑειφόρου ΑνάπτυξηςΑνάπτυξης
6ο Πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον 

(2001-2010)
Ενσωµάτωση (προτεραιότητα) ενέργεια, 

µεταφορές, κτίρια 
Σχέδιο ∆ράσης Περιβαλλοντικές 

Τεχνολογίες: άρση εµποδίων
Ολοκληρωµένη Πολιτική Προϊόντων   

∆ΙΕΘΝΕΙΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Συνθήκη – Πλαίσιο για 
την κλιµατική αλλαγή.
Πρωτόκολλο του 
Κιότο και Ευέλικτοι 
Μηχανισµοί (Κοινή 
Εφαρµογή – Καθαρής 
Ανάπτυξης)
Στο δρόµο προς την 
ΑΕΙΦΟΡΙΑ
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ΚαθαρήΚαθαρή Ενέργεια µε στόχο την  Ενέργεια µε στόχο την  αειφορίααειφορία

∆ΕΣΜΗ∆ΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝΜΕΤΡΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας
∆ιείσδυση των Α.Π.Ε.
Συµπαραγωγή ηλεκτρισµού-θερµότητας
Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: 
Αειφόρες µεταφορές: Στροφή προς 

µαζικά µέσα (σιδηροδροµικές & θαλάσσιες 
µεταφορές)
Τιµολόγηση µε εσωτερίκευση του 
εξωτερικού κόστους 

ΚΤΙΡΙΑ:
Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης 

∆ΕΣΜΗ∆ΕΣΜΗ ΜΕΣΩΝΜΕΣΩΝ

Εµπορία δικαιωµάτων 
εκποµπών θερµοκηπίου 
και Μηχανισµοί Κοινής 
Εφαρµογής
Μηχανισµοί 
παρακολούθησης και 
ελέγχου
Ενεργειακές 
Επιθεωρήσεις
Τήρηση Μητρώων 
Ετήσιες Εκθέσεις 
αξιολόγησης προόδου
Πιστοποίηση (ενεργειακή 
ταυτότητα)
Ποινές – κυρώσεις
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Οι πόλεις σήµερα

Καταναλώνουν τα ¾ της παγκόσµιας ενέργειας και 
προκαλούν τα ¾ της παγκόσµιας ρύπανσης.
Κατασκευάζονται γρήγορα, επεκτείνονται υπέρµετρα, 
κατασπαταλούν τους φυσικούς πόρους
Αποτελούν πηγή των σοβαρότερων περιβαλλοντικών 
προβληµάτων
Μέχρι το 2025 τα ¾ του παγκόσµιου πληθυσµού θα 
ζει στις πόλεις.
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Σύγχρονα διλήµµατα

Πόλεις παράσιτα, που αποµυζούν και αποµειώνουν
τους φυσικούς πόρους ή
Πόλεις ζωντανές, δηµιουργικές, Αειφόρες
που θα απορροφούν την αστική ανάπτυξη χωρίς να 
θέτουν σε κίνδυνο τις µελλοντικές γενιές;

Πόλεις σπάταλες ή Πόλεις οικονόµες µε περιορισµένη 
κατανάλωση;

Πόλεις «άρρωστες» ή Πόλεις µε «κυκλικό 
µεταβολισµό» ;



25/10/2004 6

ΑειφόροςΑειφόρος Ανάπτυξη µέσα από την  Ανάπτυξη µέσα από την  ΑειφόροΑειφόρο πόληπόλη

ΠόληΠόλη δίκαιη, όµορφη, δηµιουργική δίκαιη, όµορφη, δηµιουργική -- Πόλη οικολογική Πόλη οικολογική 
και οικεία και οικεία -- Πόλη συµπαγής, Πόλη συµπαγής, πολυλειτουργικήπολυλειτουργική και και 
πολυποίκιλη:πολυποίκιλη:

Όπου η δικαιοσύνη, η τροφή, η στέγαση, η εκπαίδευση και η ελπίδα
είναι κατανεµηµένες µε ισόνοµο τρόπο και ο πολίτης συµµετέχει 
ενεργά στη διακυβέρνησή της
Όπου η τέχνη, η αρχιτεκτονική και το τοπίο εξάπτουν τη φαντασία 
και συγκινούν το πνεύµα
Όπου το ανοικτό πνεύµα και ο πειραµατισµός κινητοποιούν όλο το 
δυναµικό και τους πόρους της
Που ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον. 
Όπου το τοπίο, η φύση και οι δοµηµένοι χώροι είναι σε ισορροπία.
Όπου τα κτίρια και τα τεχνικά έργα είναι ασφαλή και αποδοτικά (όσον αφορά 
στη χρήση των φυσικών πόρων)
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Πόλεις χαµηλής 
κατανάλωσης:

Ολοκληρωµένος – ορθολογικός 
σχεδιασµός 
Επαναχρησιµοποίηση φυσικών 
πόρων, 
Ολοκληρωµένο σύστηµα 
διαχείρισης αποβλήτων και  
ανακύκλωσης
Εξοικονόµηση ενέργειας και 
χρήση ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας
Ολοκληρωµένη πολιτική 
προϊόντων.
Μετακινήσεις µε Μαζικά Μέσα 
Μεταφοράς 
Περισσότεροι ελεύθεροι χώροι 
πρασίνου 
Αλληλοεξάρτηση πόλης/υπαίθρου   

Αειφόρος Ανάπτυξη µέσα από την  Αειφόρο
πόλη

Αστική ανάπλαση
Βιοκλιµατική διαµόρφωση 
ελεύθερων χώρων. 
Ανακαίνιση υφιστάµενου 
κτιριακού αποθέµατος µε 
βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης.
Συλλογική θέρµανση και 
ζεστό νερό. 
Χρήση αποβλήτων και 
φυσικής ενέργειας για 
παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας.
Φιλικά µέσα µαζικής 
µεταφοράς 
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•• Οδηγία 93/76/ΕΟΚ «Περιορισµός εκποµπών διοξειδίου του 
άνθρακα µέσω ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων» 
Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση 21475/4707 

(ΦΕΚ 880Β/19-08-98)

• Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων»
εφαρµογή από αρχές του 2006εφαρµογή από αρχές του 2006

Κοινό πεδίο εφαρµογής:  Κοινό πεδίο εφαρµογής:  
Υφιστάµενα  και  Νέα  Κτίρια όλων των κατηγοριών και Υφιστάµενα  και  Νέα  Κτίρια όλων των κατηγοριών και 
χρήσεων χρήσεων –– Απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης (κέλυφος Απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης (κέλυφος ––

εγκαταστάσεις)εγκαταστάσεις)

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Οι νέες θεσµικές ρυθµίσεις για τη Βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης των κτιρίων
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ΒελτίωσηΒελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης Κέλυφος & Κεντρικές Ενεργειακής Απόδοσης Κέλυφος & Κεντρικές 
ΕγκαταστάσειςΕγκαταστάσεις

Απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης βάση µεθοδολογίας για σχεδιασµό 
κτιρίων, θερµοµόνωση, εγκαταστάσεις, κ.λ.π.
Υποχρεωτικές  Ενεργειακές  Επιθεωρήσεις  ενεργειοβόρων
επιχειρήσεων  και  µεγάλων  κτιριακών  εγκαταστάσεων –
πιστοποίηση έκδοση ταυτότητας Υποχρεωτικοί  έλεγχοι  Κεντρικών  
Συστηµάτων  Θέρµανσης,  Ψύξης, και  έκδοση  Πιστοποιητικού 
Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης υφιστάµενων κτιρίων κατά την 
ανακαίνιση – Επιθεωρήσεις – Πιστοποίηση – Έκδοση ταυτότητας σε 
κάθε διακιοπραξία
Μέτρα ενεργειακής διαχείρισης και απόδοσης στα δηµόσια κτίρια.  
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ΜηχανισµοίΜηχανισµοί Παρακολούθησης και ελέγχουΠαρακολούθησης και ελέγχου

ΕπιθωρήσειςΕπιθωρήσεις
σε νέα κτίρια για την τήρηση των απαιτήσεων ενεργειακής 
απόδοσης
σε υφιστάµενα κτίρια κατά την ανακαίνιση για έκδοση 
ταυτότητας – προτάσεις δυνατών σεναρίων επεµβάσεων
σε λέβητες και κλιµατιστικά

Σχήµα Ενεργειακής Σχήµα Ενεργειακής Πιστοποίησης κτιρίων
Έντυπα – τρόποι υπολογισµού
Αρχείο πιστοποιητικών

Εκπαίδευση – ∆ιαπίστευση Επιθεωρητών 
Μητρώο 
∆ηµόσιος φορέας επιθεωρητών ενέργειας
Κεντρικό Γραφείο Ενεργειακής ∆ιαχείρισης
ΓΕ∆ σε κτίρια δηµόσιου & ευρύτερου δηµόσιου τοµέα



25/10/2004 11

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙΣΤΟΡΙΚΟ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΧΩ∆Ε 1994∆ΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΧΩ∆Ε 1994--20042004

1994: Επιτροπή Θεσµικού Πλαισίου για την Εξοικονόµηση ενέργειας στα 
κτίρια (Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων)

1996: Σχέδιο ∆ράσης «Ενέργεια 2001» (ΥΠΕΧΩ∆Ε-ΚΑΠΕ)
1998: 21475/4707/98 ΚΥΑ (µεταφορά οδηγίας SAVE)

σχέδιο Π.∆/γµατος: Κίνητρα για εξοικονόµηση ενέργειας στα κτίρια 
1999: Πρόταση οργάνωσης Κεντρικού Γραφείου Ενεργειακής ∆ιαχείρισης  

(∆ΕΠΟΣ-ΦΑΟΣ)
2000: Πρόταση θέσπισης Σχήµατος Ενεργειακής πιστοποίησης - Ένταξη στον ΓΟΚ 

µέτρων ενεργειακής απόδοσης (ΑΠΘ-ΦΑΟΣ)
2001: Σύνταξη Κ.Ο.Χ.Ε.Ε. (ΥΠΕΧΩ∆Ε-ΚΑΠΕ)

Πρόγραµµα «Οικολογική ∆όµηση» (ΥΠΕΧΩ∆Ε-∆ΙΠΕ)
1996-2001: Επιδεικτικές εφαρµογές σε κτίρια και οικιστικά σύνολα 

(ΕΤΕΡΠΣ)
Περιβαλλοντική εκπαίδευση - ∆ίκτυο Ηλιακών Σχολείων
Οικολογικό Κτίριο ΥΠΕΧΩ∆Ε
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός ∆ιαγωνισµός Οικολογικής Κατοικίας
«Αντώνη Τρίτση»

2001-2004: Τροποποίηση – βελτίωση ΚΟΧΕΕ (ΚΑΠΕ)  
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«Τέλος» «Τέλος» 
Όπως Νέα Αρχή !Όπως Νέα Αρχή !


