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Η προστασία του περιβάλλοντος και η αντιμετώπιση του φαινομένου του 
θερμοκηπίου βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής αλλά και της 
Διεθνούς πολιτικής.   Είναι γνωστό ότι το φαινόμενο του θερμοκηπίου οφείλεται στην 
υπερκατανάλωση ενέργειας και στην παραγωγή της από συμβατικά καύσιμα.  
Πρωταρχικό μέτρο για την αντιμετώπιση του φαινομένου αποτελεί η ορθολογική 
χρήση και η εξοικονόμηση ενέργειας. 
Στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο υπάρχει ένα πυκνό πλαίσιο Οδηγιών και 
Κανονισμών, μεταξύ των οποίων η ‘Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την ενεργειακή 
αποδοτικότητα των κτιρίων’. 
Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων αποτελεί πρώτη προτεραιότητα 
και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι ιδιαίτερα αυστηρή ως προς την εφαρμογή της, 
δεδομένου ότι ο κτιριακός τομέας είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής ενέργειας (σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, 40% της παραγόμενης ενέργειας καταναλώνεται στα κτίρια) 
αλλά και ο μεγαλύτερος ρυπαντής του περιβάλλοντος (ευθύνεται για το ~40% των 
εκπομπών CO2).   
Η Οδηγία υποχρεώνει τις χώρες-Μέλη να θεσπίσουν όρια ενεργειακής κατανάλωσης 
στα κτίρια, μεθοδολογία υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης, διαδικασίες 
επιθεώρησης - πιστοποίησης κτιρίων και τακτικές επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων 
θέρμανσης και κλιματισμού. 
Η καταληκτική ημερομηνία για την υιοθέτηση της Οδηγίας από τις χώρες-Μέλη ήταν 
η 4η Ιανουαρίου 2006. Ειδικά για την προετοιμασία των υποδομών για τις 
επιθεωρήσεις και την πιστοποίηση των κτιρίων, οι χώρες είχαν δικαίωμα παράτασης 
έως την 4η Ιανουαρίου 2009. Η Ελλάδα έκανε χρήση του δικαιώματος. Ωστόσο, στις 
27 Ιουνίου 2007, παραπέμφθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την καθυστέρησή 
της ως προς την ένταξη της Οδηγίας στο θεσμικό πλαίσιο. 
Η χώρα εναρμονίστηκε το Μάιο του 2008 με το Νόμο 3661(ΦΕΚ 89, 19 Μαΐου 2008) 
– ‘Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων’. 



Ο Ν. 3661 προβλέπει την έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης – ΚΕΝΑΚ 
(άρθρο 6), με τον οποίο θα καθορίζονται η μεθοδολογία υπολογισμού ενεργειακής 
απόδοσης, τα όρια ενεργειακής κατανάλωσης κτιρίων, οι διαδικασίες επιθεώρησης 
και ενεργειακής Πιστοποίησης. 
Σύμφωνα με το άρθρο 4, όλα τα νέα κτίρια αλλά και τα ‘ριζικά ανακαινιζόμενα’ θα 
υποβάλλουν στην πολεοδομία μελέτη ενεργειακής απόδοσης, η οποία θα 
τεκμηριώνει ότι  το κτίριο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Κανονισμού.   
Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής / ανακατασκευής ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να 
ζητήσει την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, από Ενεργειακό 
Επιθεωρητή (άρθρο 6). 
Η διαδικασία επιθεώρησης, τα προσόντα των Επιθεωρητών, οι αμοιβές των 
επιθεωρήσεων θα καθορίζοντα στον Κανονισμό. 
 
Το Οκτώβριο του 2008, υποβλήθηκε στο ΥΠΑΝ σχέδιο Κανονισμού το οποίο δόθηκε 
σε Δημόσια Διαβούλευση και οριστικοποιήθηκε το Φεβρουάριο του 2009. Αφού 
υπεγράφη από το ΥΠΑΝ εστάλη στο Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ προς υπογραφή (Κοινή 
Υπουργική Απόφαση – ΚΥΑ), αλλά δεν έγινε αποδεκτό. 
Στη συνέχεια, λόγω της αλλαγής της ηγεσίας των αρμόδιων Υπουργείων, το Σχέδιο 
ΚΕΝΑΚ επανεξετάζεται από το νέο Υπουργείο (ΥΠΕΚΑ) και αναμένεται να βγει 
σύντομα σε δημόσια διαβούλευση. 
 
    
 
 
 


