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1. Εισαγωγή: Οι εξελίξεις στον τομέα της οικοδόμησης 
 

Τα ανθρώπινα έργα παράγονται και αναπαράγονται διαρκώς και καταναλώνουν χώρο, 

ενέργεια, φυσικούς πόρους, πολιτιστική κληρονομιά, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι 

περιορισμοί που θέτει το φυσικό περιβάλλον. Τα κτίρια επιδρούν αρνητικά στο περιβάλλον, 

καθώς οι πόλεις γιγαντώθηκαν και ασφυκτιούν από την έλλειψη ελεύθερων χώρων, τις 

μεταφορές, το ύψος των κτιριακών όγκων, την υπερθέρμανση από την ακτινοβολία 

ακατάλληλων κατασκευαστικών υλικών, τη στενότητα των δρόμων με αποτέλεσμα και την 

εμφάνιση του φαινομένου της αστικής «θερμικής νησίδας» και τις υψηλές θερμοκρασίες κατά 

το καλοκαίρι.  

Η εξέλιξη της οικολογικής σκέψης και της επιστήμης μας βοήθησαν να κατανοήσουμε τα αίτια 

της αλόγιστης ανάπτυξης και της εντατικής χρήσης των φυσικών πόρων, που οδήγησαν στη 

σημερινή πολυδιάστατη κρίση και να διαμορφώσουμε κοινούς στόχους πολιτικής, δράσεις 

και νέες πρακτικές συνθέτοντας οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους, 

που βελτιώνουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής μας, με γνώμονα την εξασφάλιση 

περιβαλλοντικής & ενεργειακής απόδοση των πόλεων και οικισμών. Μια νέα αντίληψη 

εδραιώνεται έτσι για την πολεοδομία, την αρχιτεκτονική και την οικοδομική, μέσα από την 

κατανόηση των συνεπειών των πρακτικών οικοδόμησης που ακολουθήσαμε έως σήμερα. 

Κοινός τόπος η αναζήτηση βιώσιμων λύσεων μέσα από τον επαναπροσδιορισμό αρχών και 

αξιών και από την εμπειρία του παρελθόντος, όταν επικρατούσε σύνεση, λογική, ορθότητα 

και σεβασμός στον άνθρωπο, στο τοπίο, τη φύση, όταν το αποτέλεσμα προσομοίαζε με αυτό 

που σήμερα ονομάζουμε «οικολογική πρακτική». Γιατί μπορούμε να οικοδομήσουμε και πάλι 

θαυμάσια έργα, που σέβονται τον τόπο, αντέχουν στο χρόνο και αποτελούν όαση 

ανθρωπισμού και φύσης.  

Η πρόκληση της αειφόρου ανάπτυξης, που προϋποθέτει αλλαγές στα πρότυπα παραγωγής 

και κατανάλωσης, στη συμπεριφορά και τον τρόπο ζωής των ανθρώπων, οδηγεί σε 

αναδιάρθρωση στη σκέψη, στο σχεδιασμό, στην οικονομία, στην τεχνολογία, στο δίκαιο, στην 

εκπαίδευση, στα πρότυπα και στις αξίες, στη βάση της πρόβλεψης και της πρόληψη και σε 

νέα ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Οι χωροταξικές και αναπτυξιακές επιλογές, οι πολεοδομικές 

ρυθμίσεις και οι τεχνικές λύσεις στο σχεδιασμό αναζητούν την εναρμόνιση με τις «φυσικές 

δομές, που αποτελούν το υπόβαθρο μέσα στο χώρο των  ανθρώπινων κοινωνικών δομών, 

όπως αυτές εκφράζονται από το υλικό κέλυφος που τους κατασκεύασε η τεχνική»1, θεώρηση 

                                                           
1 Χ. Α. Σφαέλλος, “Αρχιτεκτονική: Η μορφή της σκέψης στο φυσικό χώρο”. 
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κοινά πλέον αποδεκτή, εφόσον οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην επίτευξη 

περιβαλλοντικών στόχων που συνδέονται με τα κτίρια και όπου καθοριστικό ρόλο στην 

ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. έχει ο ορθός σχεδιασμός.  

Η επιστροφή σε «ξεχασμένες» αξίες και αρχές του χθες, σημαίνει επιστροφή στην 

ανθρώπινη κλίμακα και στην επανατοποθέτηση του ανθρώπου και της φύσης στο κέντρο του 

ενδιαφέροντος, όπου με την αξιοποίηση της επιστήμης, μετουσιώνονται σε μια νέα κοινωνική 

πρακτική, που συντίθεται από την αλληλεξάρτηση και τη φυσικότητα, από την πολλαπλότητα 

και την πολυμορφία, δηλαδή από στοιχεία της «αειφόρου» αντίληψης όπου ευημερία 

σημαίνει βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή και προστασία του περιβάλλοντος.  

Το όραμα της πόλης του αύριο είναι ένα θετικό όραμα που έχει ήδη ξεκινήσει, από τη 

συλλογική αντίδραση των κοινωνικών ομάδων ενάντια στις λανθασμένες επιλογές του 

παρελθόντος, αλλά και από την ελεύθερη έκφραση των επιθυμιών και προσδοκιών ατόμων 

και κοινωνικών ομάδων, που εκδηλώθηκε πρόσφατα σαν απάντηση στην υποβάθμιση της 

ζωής. Αυτή η δυναμική μπορεί να αποτελέσει βάση για το ξεπέρασμα της κρίσης και να 

λειτουργήσει καταλυτικά για την αναστροφή της. Στο πλαίσιο αυτό ο τομέας της κατασκευής 

τεχνικών και κτιριακών έργων βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές δεσμεύσεις συμμόρφωσης 

σε αυστηρές απαιτήσεις για ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων που προκαλούν 

στο περιβάλλον και ορθολογική χρήση και διαχείριση φυσικών πόρων, όπως η ενέργεια και 

το νερό. Και η αρχιτεκτονική, βασική παράμετρος, βρίσκει και πάλι το πραγματικό της 

πρόσωπο και επανακτά την αίγλη της, επανατοποθετώντας νομοτελειακούς κανόνες της 

ίδιας της αρχιτεκτονικής, ως Τέχνης και Επιστήμης. Οι τεχνικές, η αισθητική και η 

λειτουργικότητα υπάρχουν και εξελίσσονται για να εξυπηρετούν αποκλειστικά τους 

παραπάνω στόχους, όχι πλέον σαν δόγμα ή αξίωμα, αλλά σαν εργαλείο για την 

εξυπηρέτηση πρωταρχικών αναγκών.  

Στο πλαίσιο αυτό, που εντείνεται από τις υποχρεώσεις της χώρας έναντι της κλιματικής 

αλλαγής, αλλά και των εθνικών ενεργειακών στόχων ενεργειακής απόδοσης, το αρμόδιο 

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) προχώρησε στην 

εγκαθίδρυση μιας ικανής νομοθεσίας, υλοποιώντας προσπάθειες, που είχαν ξεκινήσει το 

19942 από το ΥΠΕΧΩΔΕ, θεσπίζοντας ελάχιστες απαιτήσεις για τη μελέτη και κατασκευή των 

                                                           
2 με ένα φιλόδοξο Σχέδιο Δράσης «Ενέργεια 2001» για την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιστικό τομέα 
και την έκδοση του Κανονισμού Ορθολογικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΟΧΕΕ), 
ΥΠΕΧΩΔΕ/ΚΑΠΕ 
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νέων κτιρίων και την ανακαίνιση των υφιστάμενων, αλλά και ισχυρά μέσα και εργαλεία 

ενεργειακών ελέγχων και η έκδοση Πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.  

Ήδη, η αγορά προσαρμόζεται στις αλλαγές που επιφέρει η ζήτηση και καταβάλλεται κάθε 

προσπάθεια για την άρση θεσμικών και χρηματοοικονομικών εμποδίων, τη διείσδυση 

καινοτόμων καθαρών τεχνολογιών και κατασκευαστικών προϊόντων, την προώθηση 

κινήτρων και χρηματοδοτικών μέσων, κλπ., που θα επιφέρουν αύξηση της ζήτησης, 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, περισσότερη οικονομική ευμάρεια και προστασία του 

περιβάλλοντος.  

Άξονας της ενεργοποίησης της αγοράς είναι οι μαζικές ενεργειακές ανακαινίσεις του 

υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος, με προτεραιότητα τα δημόσια κτίρια, που θα 

αποτελέσουν την ευκαιρία για τη συνολική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.  

Η αναμενόμενη αναθέρμανση της οικοδομικής δραστηριότητας και η αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας του κατασκευαστικού κλάδου, την επόμενη δεκαετία, θα βασιστεί στην 

εφαρμογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης και θα συνεισφέρει ιδιαίτερα στην αναβάθμιση του 

ρόλου των μηχανικών και των τεχνικών της οικοδομής, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας 

των κατασκευαστικών υλικών και στην αναβάθμιση της ποιότητα κατασκευής, στη βάση της 

εγγυημένης ποιότητας και απόδοσης.       

2. Ο ρόλος της αρχιτεκτονικής στην οικοδόμηση αειφόρων κτιρίων και 
οικισμών.    

Η αρχιτεκτονική είναι, εξ ορισμού «Πράξη Λογική» με σοβαρές συνέπειες στην κοινωνική 

ομάδα. Ως εκ τούτου μπορεί και πρέπει να είναι Πράξη Οικολογική εφόσον μπορεί να 

ξεπερνά τα όρια και πρότυπα που επιβάλλει σήμερα η οικονομική σκέψη στη δημιουργία 

οικοδομικών έργων, όπου η απόδοση της επένδυσης διέπει σχεδόν αποκλειστικά τη 

σύλληψη και υλοποίηση και να παραμείνει πιστή στην αρχή της απόδοσης του έργου.     

Ο τόσο σημαντικός ρόλος της αρχιτεκτονικής και οικοδομικής, στη διάρκεια των αιώνων, 

υποδηλώνει και τη σημασία του αρχιτέκτονα, του μάστορα, του οικοδόμου. Ρόλου σύνθετου 

που δημιουργεί πολλές υποχρεώσεις τόσο σε σχέση με την ευρύτητα του γνωστικού πεδίου, 

όσο και σε σχέση με την ύπαρξη ευαισθησίας, ιδιαίτερων νοητικών και ψυχικών ικανοτήτων 

και πλούσιας βιωματικής εμπειρίας.  
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Βασικός σκοπός της αρχιτεκτονικής παραμένει η οργάνωση του περιβάλλοντος του 

ανθρώπου, με τρόπο ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες και επιθυμίες του για την ανάπτυξη των 

δραστηριοτήτων του στο χώρο. Η αρχιτεκτονική εκπληρώνει έτσι μια σημαντική κοινωνική 

λειτουργία. Κατασκευάζει το περίβλημα «κέλυφος», μέσα στο οποίο βρίσκει καταφύγιο ο 

άνθρωπος, καθώς διαμορφώνει το ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογενειακή και κοινωνική 

ζωή. Χρησιμοποιώντας τα οργανικά και λειτουργικά στοιχεία της σύνθεσης πετυχαίνει την 

έκφραση της οργανικής και λειτουργικής σκοπιμότητας του έργου με ενδιαφέρουσα αισθητική 

μορφή που ενσωματώνεται στο περιβάλλον.  

Πολλά από αυτά τα στοιχεία δυστυχώς χάθηκαν ή ξεχάστηκαν τις τελευταίες δεκαετίες, όπου 

πρυτάνευσε η λογική της ταχύτητας και της αντιπαροχής, ενώ, όσο πιο παλιά επιστρέφουμε, 

τόσο ευρύτερο είναι και το νόημα που αποδίδεται στην αρχιτεκτονική: το 1861 ο ορισμός της 

αρχιτεκτονικής αποδίδεται ως «… τέχνην ενταυτώ και επιστήμην του κτίζειν οικοδομήματα 

συνενόνοντα εν αυτοίς την προς τον προορισμόν των καταλληλότητα, την καλλονήν, την 

πρόσφορον διάταξιν των μερών του, και την στερεότητα».3  Εκατό χρόνια αργότερα, 

βρίσκουμε στα λεξικά δίπλα στη λέξη «αρχιτεκτονική», το επίθετο «σύγχρονος», η οποία 

«αποβλέπει εις την στέγασιν όσον το δυνατόν περισσοτέρων ανθρώπων εις μικρότερον 

χώρον(!!)…δημιουργήσασα νέον ρυθμόν με απλάς γραμμάς και έλλειψιν πάσης περιττής 

διακοσμήσεως»4. Η σύγκριση μας κάνει να αντιληφθούμε πόσα λάθη έγιναν στη διαδρομή 

αυτών των εκατό χρόνων…  

Αντίστοιχα και η σύγκριση από τον ορισμό των προσόντων του αρχιτέκτονα, όπου πριν 

εκατό χρόνια, ρίζονταν ότι ο αρχιτέκτονας «… πρέπει να ήναι ου μόνον φύσει ευφυής και 

εφευρετικού νοός, αλλά και κάτοχος πολλών γνώσεων. Ο αρχιτέκτων ο άξιος του ονόματός 

τούτου, πρέπει να ήναι όχι μόνον της γραμμικής ιχνογραφίας και της κοσμηματογραφίας 

ειδήμων, αλλά και μαθηματικός βαθύς, αι δε μαθηματικαί επιστήμαι πρέπει να χρησιμεύουσιν 

εις αυτόν ως όριον κατά των παρεκτροπών της φαντασίας του. Πρέπει προσέτι να έχη 

γνώσεις ακριβείς της σκηνογραφικής, της οπτικής, της ακουστικής, των μερών της φυσικής 

ιστορίας των πραγματευομένων περί λίθων, μαρμάρων, γρανίτου, σιδήρου, χαλκού, 

μολύβδου, ξυλικής, και πάσης εν γένει ύλης ευχρήστου εις οικοδομήν, όπως γιγνώσκη τας 

διαφόρους εκάστου ιδιότητας, εκτιμά ασφαλώς την δύναμιν και διάρκειαν και μεταχειρήζεται 

αυτά καταλλήλως, κλπ". Η Τέχνη και η Επιστήμη της αρχιτεκτονικής απαιτεί ποικίλες 

                                                           
3 Λεξικόν Εγκυκλοπαιδείας Π. Γερακάκη, Σμύρνη, 1861. 
4 Εγκυκλοπαίδεια Ήλιος, αρχές δεκαετίας ’50. 
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δεξιότητες και είναι φανερό ότι ο καλός  αρχιτέκτονας πρέπει να έχει ευρύ φάσμα γνώσεων 

πολλών και διαφορετικών πραγμάτων για να μπορεί να την ασκεί5. 

Η αρχιτεκτονική, κατά το παρελθόν, ενσωμάτωσε εμπειρίες και συγκινήσεις, κατέγραφε τον 

πλούτο των ιδεών και την πολιτιστική δυναμική των κοινωνικών ομάδων με τελικό 

αποτέλεσμα την αρχιτεκτονική σύνθεση που προσδιοριζόταν από την αντοχή του έργου στο 

χρόνο και από τις επιπτώσεις του στο περιβάλλον και στους χρήστες, παρά από τη μορφή 

και τα κατασκευαστικά υλικά. Γιατί, το ενδιαφέρον στην αρχιτεκτονική, όπως και στη ζωή, δεν 

έγκειται στην αναζήτηση νοημάτων και στην διατύπωση ιδεών, αλλά και στην έντεχνη 

απόδοση στο χώρο και χρόνο όλων των σύγχρονων αξιών. 

Η αρχιτεκτονική διασφαλίζει δυναμική και συνέχεια της πολιτιστικής κληρονομιάς, ως στοιχείο 

εξέλιξης κάθε τόπου, ενώ η οικοδομική, που επίσης απαιτεί γνώση πολλών και διαφορετικών 

πραγμάτων, υπηρετεί την αντοχή, την ωφέλεια και την ομορφιά, καθώς το «οικοδομείν», έχει 

εξίσου αναφορά και στη διάρθρωση ενός συνόλου6. Τα κτίρια και τα άλλα έργα δεν 

αποτελούν παρά μεμονωμένα, διακριτά στοιχεία ενός συνόλου που όσο πιο σωστά 

οικοδομείται, τόσο περισσότερο επιτρέπει στα στοιχεία του (κτίρια) να ανταποκριθούν 

συνολικά και μεμονωμένα στο ρόλο τους. «Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι «το μικρό ήταν όμορφο 

και αποτελεσματικό» στην κλασσική Ελλάδα. Όταν στη δύση κυριάρχησε ο αυταρχικός 

γιγαντισμός και στη συνέχεια ο οικουμενικός «μεγαλοβιομηχανικός» πολιτισμός, τα πρότυπα 

ήταν σαφώς εντελώς διαφορετικά. Η νοσταλγία του «μικρού» άρχισε να γεννιέται πάλι πριν 

από 20 – 25 χρόνια7 όταν οι επιπτώσεις του «γιγαντισμού» των πόλεων ήταν πια πολύ 

έκδηλες όχι μόνο στο περιβάλλον, αλλά και στην καθημερινή ζωή. Τώρα το «όμορφο μικρό» 

πρέπει να πείσει και πάλι ότι μπορεί να είναι αποτελεσματικό»8. 

Η αρχιτεκτονική μπορεί να εξυπηρετήσει κάλλιστα όλους τους παραπάνω στόχους, καθότι 

εμπεριέχει η ίδια την αίσθηση του μέτρου, όχι μόνο για να επιτυγχάνει την ισόρροπη 

διάρθρωση των διαφόρων μελών του έργου και την οργάνωση ιεραρχημένων σχέσεων 

μεγεθών, αλλά και για να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την εξασφάλιση υγείας, δεδομένου 

ότι η λογική πρέπει να καθορίζει κάθε «πράξη» και πρώτη από αυτές εξακολουθεί να είναι η 

                                                           
5 Μαργαρίτα Καραβασίλη :«Πράσινα Κτίρια σε Πράσινες Πόλεις: Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική, Οικολογική 
Δόμηση», 1999 έκδοση π-Systems και Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη 
6 «Οικοδομώ» σημαίνει και «ιδρύω», «δημιουργώ» μια πόλη. 
7 «Το μικρό είναι όμορφο» του Σουμάχερ 
8 Σ. Κουρουζίδης:  Εισαγωγή στο βιβλίο της Μαργαρίτας Καραβασίλη «Πράσινα Κτίρια σε Πράσινες 
Πόλεις: Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική, Οικολογική Δόμηση», 1999 έκδοση π-Systems και Ευώνυμος 
Οικολογική Βιβλιοθήκη 
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επιλογή της πιο υγιεινής τοποθεσίας9, με σκοπό την εξασφάλιση της υγείας του κτιρίου και 

του οικισμού.   

Πολύ πριν την ανακάλυψη της «οικολογίας» το ζητούμενο σε κάθε οικοδόμηση ήταν η «ορθή 

σκέψη» σε αρμονία με τη φύση. Η φρόνηση και η έγνοια για συνετή διαχείριση του χώρου. Η 

αρχιτεκτονική, πέραν από τέχνη ήταν και επιστήμη, έτσι και η οικοδόμηση πέραν από τεχνική 

ήταν σε βάθος γνώση του χώρου. Η αρχιτεκτονική προσλαμβάνει, κάθε φορά, τα 

«μηνύματα» από τον φυσικό χώρο, όπου εντάσσεται το έργο, κτίριο (που είναι συνεχής, με 

ομοιογενή και ετερογενή στοιχεία) ακριβώς για να ανταποκριθεί στο ρόλο της και να 

ικανοποιήσει το σκοπό της: τη δημιουργία λειτουργικού και κατασκευαστικά ορθολογικού 

χώρου. Η σκοπιμότητα ή λειτουργικότητα επιβάλλει την ισορροπημένη σύνθεση των επί 

μέρους στοιχείων, με τρόπο ώστε να ανταποκριθεί σε μια προκαθορισμένη λειτουργία. Ο 

κατασκευαστικός ορθολογισμός επιβάλλει την καλύτερη δυνατή χρήση των διαθέσιμων 

υλικών πόρων με τη σωστή εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών, με τρόπο ώστε να 

εξασφαλισθεί ταύτιση μεταξύ των κατασκευαστικών και λειτουργικών στοιχείων του έργου. 

Έτσι προκειμένου να ικανοποιηθεί ο όρος της προσαρμογής είναι απολύτως αναγκαία η 

γνώση των εξωτερικών φυσικών στοιχείων που θα επιτρέψει την ένταξη του έργου στο τοπίο 

και στο φυσικό περιβάλλον, επιλύοντας τις αντιθέσεις που μπορούν να προκύψουν ανάμεσα 

στην επίτευξη της σκοπιμότητας – λειτουργικότητα – της αισθητικής αναζήτησης και της 

προσαρμογής στις τοπικές συνθήκες.  

Η δυναμική της αρχιτεκτονικής έγκειται ακριβώς στη δυνατότητα να εξωτερικεύσει με το έργο 

την εσωτερική σημασία του συνόλου και τη σχέση των στοιχείων στο χώρο και στον χρόνο, 

ώστε η μορφή να αποκτήσει και σημειολογική σημασία. Η αρχιτεκτονική προϋποθέτει ένταση 

ζωής και γι αυτό δημιουργεί και «ένταση» μορφής, που προσδιορίζονται από τις λειτουργίες.  

Ωστόσο, επειδή οι ανάγκες καθορίζουν την αρχιτεκτονική σύνθεση και τα κατασκευαστικά 

υλικά παράγουν τις αρχιτεκτονικές «λεπτομέρειες», προκειμένου η αρχιτεκτονική να εκφράσει 

την πηγαία και φυσική αξία των μορφών οφείλει να εκφράζει και πάλι την ίδια τη λειτουργία 

του αντικειμένου και αυτό είναι αποτέλεσμα της κατανόησης της αξίας χρήσης.  

Κάθε νέα λειτουργία είναι αποτέλεσμα των αναγκών και η αρχιτεκτονική και η οικοδομική 

είναι  μια συνεχής άσκηση επεξεργασίας της Ύλης, με πολλαπλά ζητούμενα, λειτουργικά, 

                                                           
9 Μαργαρίτα Καραβασίλη :«Πράσινα Κτίρια σε Πράσινες Πόλεις: Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική, Οικολογική 
Δόμηση», 1999 έκδοση π-Systems και Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη 
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τεχνικά, κατασκευαστικά, αισθητικά, μορφολογικά, αλλά και περιβαλλοντικά, κοινωνικά και 

οικονομικά, παράλληλα με την εξασφάλιση αντοχής του έργου στο χρόνο, την αξιοποίηση 

των αρετών της φύσης προς όφελος της υγείας, την ισόρροπη διάρθρωση των διαφόρων 

μελών του έργου, την οργάνωση ιεραρχημένων σχέσεων και μεγεθών, την απόδοση μορφής, 

με πλήρη αίσθηση του μέτρου και της σύνεσης κατά το σχεδιασμό και με βαθιά  γνώση της 

τοπογραφίας, με βάση την πρόβλεψη και πρόληψη.  

2.1. Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική – Οικολογική Δόμηση. 

Η επίδραση των κτιρίων στο περιβάλλον μας έκανε να αντιληφθούμε την τεράστια σημασία 

των αποφάσεων που παίρνουμε για το σχεδιασμό τους. Ζώντας σ’ ένα χώρο γινόμαστε όλοι 

συνυπεύθυνοι της ενεργειακής σπατάλης, χρησιμοποιώντας άσκοπα το ασανσέρ, αφήνοντας 

ανοικτό το φως, τη σόμπα ή το καλοριφέρ, μαγειρεύοντας, πλένοντας τα ρούχα ή τα πιάτα, 

ακούγοντας μουσική. Για την κατασκευή ενός κτιρίου απαιτείται ενέργεια, όπως ενέργεια 

απαιτείται και για την κατεδάφισή του. Η ηλιακή ενέργεια και άλλες ήπιες μορφές ενέργειας 

μπορούν να καλύψουν σημαντικό μέρος από την ενέργεια που απαιτεί ένα κτίριο σε όλο τον 

κύκλο ζωής του. Οι αποφάσεις μας πρέπει να διέπονται από λύσεις που συμβάλλουν στην 

αναστροφή της περιβαλλοντικής κρίσης και στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων αυτών. 

Επιτυγχάνεται έτσι βελτίωση της ποιότητας κατασκευής, περιβαλλοντική και ενεργειακή 

απόδοση, αναβάθμιση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος, προστασία του 

περιβάλλοντος, ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση των φυσικών πόρων, όπως της 

ενέργειας και του νερού, υγεία, ασφάλεια, θερμική άνεση. 

Οδηγούμαστε πλέον στην «παθητική», «ηλιακή» ή «βιοκλιματική» αρχιτεκτονική και 

πολεοδομία, όπου αφουγκράζονται και πάλι τη φύση, υπακούουν στους φυσικούς κανόνες 

και στην οικονομία της φύσης και αποδίδουν έργα αντάξια του ρόλου τους.  

Η επίλυση τεχνικών ζητημάτων είναι αποτέλεσμα της γνώσης πέντε, επί μέρους, συστατικών 

της  τοπογραφίας - πέντε ειδικών «τοπογραφιών» - του Χρόνου, του Φωτός, του Ήχου, των 

Κλιμάτων και του Χώρου10. Κάθε πράξη, κάθε πληροφορία, κάθε πρόγραμμα εγγράφεται 

αρμονικά στους πολύπλοκους ρυθμούς του «ΧΡΟΝΟΥ», ώστε να αξιοποιηθεί, με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη και τη διαρκή εναλλαγή ανάμεσα στη μέρα και 

τη νύχτα, που καθορίζει τη ροή της ίδιας της ζωής και αποτελεί δεδομένο κάθε πράξης, όπου 

εγγράφονται και οι ανθρώπινες και τεχνικές λειτουργίες, όπως και το «ΦΩΣ». Ο γραμμικός 

                                                           
10 Μαργαρίτα Καραβασίλη :«Πράσινα Κτίρια σε Πράσινες Πόλεις: Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική, Οικολογική 
Δόμηση», 1999 έκδοση π-Systems και Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη 
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ρυθμός «ημέρα – νύχτα» καθορίζεται από το φως που αποτελεί συστατικό στοιχείο της ίδιας 

της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Η μελέτη του φωτός, στο εξωτερικό και το εσωτερικό 

περιβάλλον, είναι απολύτως αναγκαία, όπως και η γνώση των επαρκώς φωτιζόμενων 

ζωνών, η επάρκεια φυσικού φωτισμού και η ανάγκη χρήσης τεχνητού φωτισμού και 

συμβάλλουν σε έναν σχεδιασμό που οργανώνει τη ζωή μας, μέρα και νύχτα, στις πόλεις και 

τα κτίρια. Ανάλογη είναι και η σημασία του «ΗΧΟΥ», σημαντικό συστατικό για τη γνώση της 

τοπογραφίας και των διαφορετικών πηγών, που εκλύουν ήχους, ώστε να λαμβάνονται από 

την αρχή τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των χρηστών από το θόρυβο και για μια 

ορθολογικότερη οργάνωση της ζωής στις πόλεις και τα κτίρια. Αλλά και ο ίδιος ο «ΗΧΟΣ» (ο 

μουσικός, ο φυσικός του ανέμου και της βροχής) χρειάζεται τη σωστή διαχείριση να 

αναδειχθεί και χωρίς παραμορφώσεις (αντηχήσεις και συντονισμούς) να αναπτυχθεί στο 

χώρο ικανοποιώντας την αίσθηση και το πνεύμα.  

Το «ΚΛΙΜΑ», απαραίτητο συστατικό για τη γνώση της τοπογραφίας, μεταφράζεται, με την 

εξέλιξη της μετεωρολογίας, σαν γνώση των «κλιματικών δεδομένων»  κάθε περιοχής, που 

εφόσον τα αξιοποιούμε με αποτελεσματικό τρόπο κατά τη μελέτη και το σχεδιασμό 

μπορούμε να έχουμε θεαματικά αποτελέσματα. Η απολαβή, συγκέντρωση και εκμετάλλευση 

της ηλιακής ακτινοβολίας και η χρησιμοποίηση της για θέρμανση, όπως και η αξιοποίηση των 

δροσερών ανέμων για δροσισμό αποτελούν τεχνικές που είναι γνωστές από την παράδοση 

και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε περίπτωση. Η παρατήρηση των φυσικών 

φαινομένων που σχετίζονται με την κίνηση των ανέμων ή με τη θερμοκρασία τους, την 

εμφάνιση αιολικών ρευμάτων (αύρες, που προσφέρουν ευνοϊκές δυνατότητες στο δροσισμό 

των κτιρίων, αλλά και των πόλεων) βοηθά στη μέγιστη αξιοποίηση με τη δημιουργία 

εσωτερικών αίθριων, την κατάλληλη τοποθέτηση των ανοιγμάτων (προς το νότο, νοτιοδυτικά 

ή νοτιοανατολικά), κλπ. Η μελέτη της κίνησης του ήλιου όλο το χρόνο, των ανέμων και της 

υγρασίας βοηθά στην εξασφάλιση θερμικής άνεσης.   

Ανάλογη είναι και η σημασία παρουσίας, σε ένα τόπο, βλάστησης με τα ευεργετικά οφέλη 

της, λόγω του φαινομένου της φωτοσύνθεσης, της ικανότητας ρύθμισης του κύκλου του 

νερού, καθώς επίσης και λόγω της προστασίας που παρέχει στα κτίρια και τους ανθρώπους 

από τις καιρικές συνθήκες. Στον αστικό χώρο ή στο περιβάλλον του κτιρίου είναι μοναδικός 

παράγοντας που αποτρέπει την πλήρη διατάραξη ή τη διακοπή της αλυσίδας της πανίδας 

και της ισορροπίας των οικοσυστημάτων. Μπορεί να αξιοποιηθεί κατάλληλα για τη 

δημιουργία και σταθεροποίηση του μικροκλίματος κάθε περιοχής για βελτίωση των επιπέδων 

άνεσης. Η επιλογή της φύτευσης, του είδους της βλάστησης, της χωροθέτησής της σε σχέση 
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με το κτίριο, κλπ., μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση ευνοϊκού 

μικροκλίματος.    

Ο «ΧΩΡΟΣ», σαν συστατικό της τοπογραφίας, προσφέρει γνώση για τα όρια και τις 

δυνατότητες του τόπου αναφοράς, τα χαρακτηριστικά του εδάφους και του υπεδάφους, το 

είδος της βλάστησης, τα υπόγεια νερά, το φυσικό ανάγλυφο, την ιδιαιτερότητα του τοπίου. 

Χωρίς τη γνώση των ορίων και των δυνατοτήτων του τόπου αναφοράς θα συνεχίζουμε να 

κατασπαταλούμε και να επιβαρύνουμε το χώρο. Αντίθετα η γνώση και εξέταση όλων των 

διαθέσιμων στοιχείων της δημογραφικής εξέλιξης και των λειτουργιών και δραστηριοτήτων, 

όπως στοιχεία ανάπτυξης μέσων μεταφοράς και δυνατοτήτων μετακίνησης, μεταφορών, 

αναψυχής, επικοινωνίας, παραγωγής, διανομής και κατανάλωσης όλων των ειδών 

προϊόντων, μας επιτρέπει να προσδιορίσουμε τη «φέρουσα» ικανότητα του χώρου που 

εξετάζουμε, καθώς και τις επιπτώσεις του κάθε έργου ή κατασκευής στο περιβάλλον, ώστε 

να κάνουμε τις βέλτιστες τελικές μας επιλογές. Οι «ανώνυμοι» οικοδόμοι, μάστορες, του χθες 

άφησαν έργα, αριστουργήματα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, γιατί απάντησαν με 

επιτυχία στα «μυστικά» της τοπογραφίας, έχοντας βαθιά γνώση της φύσης και των κανόνων 

της.  

3. Προς το αειφόρο κτίριο του αύριο   

Η εποχή μας επιβάλλει, με επιτακτικό τρόπο, συνολική αναβάθμιση του κτιστού 

περιβάλλοντος και πρώτοι οι αρχιτέκτονες συνειδητοποιούν ότι είναι καιρός να 

αντιμετωπίσουμε τις σύγχρονες περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες και 

προκλήσεις με γνώση, όραμα, φαντασία και ευελιξία ώστε να διορθώσουμε τα λάθη του 

παρελθόντος και να διαμορφώσουμε νέες συνθήκες κατοίκησης στις πόλεις και τους 

οικισμούς μας.  

Η πολιτεία παρέχει πλέον ένα σύνολο μέτρων και μέσων στη βάση της ενεργειακής 

απόδοσης των κτιρίων, κύρια του ενεργοβόρου υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος και της 

ανάπλασης υποβαθμισμένων αστικών περιοχών, ώστε οι αρχιτέκτονες, με μεράκι, φροντίδα 

και ενδιαφέρον να σχεδιάσουμε, να οικοδομήσουμε με «ορθό», άρα και οικο-λογικό τρόπο τα 

σύγχρονα κτίρια, συμβάλλοντας και στη σταδιακή αλλαγή του αστικού εν γένει 

περιβάλλοντος11, εξασφαλίζοντας, παράλληλα, ανέσεις που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία, 

                                                           
11 Υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων: νόμος 3661/2008, έγκριση 
ΚΕΝΑΚ, Π.Δ. Ενεργειακών Επιθεωρητών, Π.Δ. Συγκρότησης Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών 
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ενσωματώνοντας, τόσο στη μορφή, όσο και στο περιεχόμενο, όλα τα στοιχεία που άντεξαν 

στον χρόνο: τη λειτουργικότητα, την ποιότητα, την αισθητική, την αρμονική ένταξη στο 

φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, μέσα από τη συνεχή εξέλιξη των μορφών και των 

τεχνικών και κάνοντας ορθή χρήση των δυνατοτήτων που η τεχνολογία προσφέρει.   

Με την εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων12 (ΚΕΝΑΚ), το θεσμό 

των Ενεργειακών Επιθεωρητών και τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών 

Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) και σειράς υποστηρικτικών δράσεων και κινήτρων έχει εισαχθεί και στη 

χώρα μας, η έννοια του ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων, στη βάση τήρησης 

ελάχιστων απαιτήσεων και προδιαγραφών για την κατασκευή νέων ή/και τη ριζική ανακαίνιση 

υφισταμένων κτιρίων13. Με την Ενεργειακή Επιθεώρηση και την ενεργειακή κατάταξη των 

Κτιρίων (έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης), που επιβάλλεται μετά την 

ολοκλήρωση της κατασκευής νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου υφισταμένου κτιρίου και κατά την 

πώληση και ενοικίαση αυτού διασφαλίζεται τόσο η εφαρμογή της μελέτης ενεργειακής 

απόδοσης του κτιρίου, όσο και η διαφάνεια στην αγορά ακινήτων, ώστε η Πολιτεία και ο 

καταναλωτής να γνωρίζουν την κατάσταση των κτιρίων της χώρας μας.   

Με τη διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης και την έκδοση των ΠΕΑ των κτιρίων, η αγορά 

ακινήτων εφοδιάζεται με ένα πολύτιμο εργαλείο άμεσα σχετιζόμενο με την αξία του ακινήτου. 

Ένα εργαλείο πολύτιμο τόσο για την κτηματαγορά, όσο και για τον εκάστοτε αγοραστή ή 

μισθωτή, καθώς θα αποτελεί ένα πραγματικό στοιχείο προστιθέμενης ή μη αξίας επί του 

ακινήτου.   

Ο τομέας της εξοικονόμησης ενέργειας και η στροφή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όχι μόνο θα 
συμβάλλει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και σε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, αλλά θα 
επιφέρει και πολλαπλά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη. Παράλληλα, η μεγαλύτερη ευμάρεια θα 
προσφέρει στον άνθρωπο περισσότερο ελεύθερο χρόνο για να απολαμβάνει και να φροντίζει το 
περιβάλλον του. 

 

 

                                                                                                                                                                                        
Ενέργειας, ΤΟΤΕΕ για τα χαρακτηριστικά των κατασκευαστικών υλικών, τη βιοκλιματική αρχιτεκτονική, 
κλπ.  
12 ΚΕΝΑΚ – ΦΕΚ 407/Β/9.4.10   
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3.1. Ενεργειακή απόδοση κτιρίων: Εφαρμογή κανονιστικών ρυθμίσεων του ΥΠΕΚΑ   

Στο πλαίσιο αυτό, αλλά και των εθνικών ενεργειακών στόχων για την επίτευξη ενεργειακής απόδοσης, το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) προχώρησε αποφασιστικά στην 
εφαρμογή της νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων στη χώρα μας, προσπάθεια που είχε 
ξεκινήσει πριν από δέκα έξι χρόνια, προκειμένου να εφαρμοστεί στη χώρα η πρώτη σχετική κοινοτική 
οδηγία (93/76/ΕΟΚ), εκπονώντας ένα φιλόδοξο Σχέδιο Δράσης για την εξοικονόμηση ενέργειας στον 
οικιστικό τομέα με τίτλο «Ενέργεια 2001» και τον πρώτο ενεργειακό κανονισμό Ορθολογικής Χρήσης και 
Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΟΧΕΕ), χωρίς ωστόσο να τεθεί ποτέ σε εφαρμογή. 

Σήμερα η προσπάθεια ετών ενσαρκώνεται μέσα από ένα πλήρες πακέτο σχετικών νομοθετικών και 
θεσμικών ρυθμίσεων, σε εφαρμογή της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ και του νόμου 3661/2008, αλλά και των 
αναγκαίων υποστηρικτικών δράσεων για την εφαρμογή ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης 
κατά τη μελέτη και κατασκευή των νέων και των ριζικά ανακαινιζόμενων υφιστάμενων κτιρίων.  

Ήδη, η αγορά ακινήτων προσαρμόζεται στις αλλαγές που επιφέρει η ζήτηση, αλλαγές που έχουν 
σημαντικά οφέλη σε κάθε επίπεδο, οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό, ενώ υποστηρίζεται 
σημαντικά από την Πολιτεία, με τη διαμόρφωση κατάλληλων μέσων και εργαλείων, ώστε η αντίδραση 
της αγοράς να είναι ορθή και να ευνοήσει τη διείσδυση καινοτόμων καθαρών τεχνολογιών και 
κατασκευαστικών προϊόντων, την αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος και τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά και περισσότερη οικονομική ευμάρεια και προστασία του 
περιβάλλοντος.     

Οι ενεργειακές ανακαινίσεις υφιστάμενων κτιρίων θεωρούνται μοναδική ευκαιρία για την 
αναβάθμιση της ποιότητας των κτιρίων μας και της ποιότητας ζωής μας, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά 
κέντρα, μέσα από οικονομικά αποδοτικές επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, όπου το οικονομικό 
κόστος θα ανακτάται σε λογικό χρονικό διάστημα σε σχέση με την αναμενόμενη τεχνική διάρκεια ζωής 
της επένδυσης από την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται.  

Τα δημόσια κτίρια και τα κτίρια τα οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό θα αποτελέσουν το παράδειγμα 
στα περιβαλλοντικά και ενεργειακά ζητήματα και κατά συνέπεια, θα υπόκεινται σε υποχρεωτική 
ενεργειακή πιστοποίηση και στη δημοσίευση των σχετικών πληροφοριών. 

                                                                                                                                                                                        
13 Η κατανάλωση του κτιρίου αναφοράς αντιστοιχεί στην προαπαιτούμενη από το νόμο μέγιστη δυνατή 
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Αναμένεται έτσι αναθέρμανση της οικοδομικής δραστηριότητας και αύξηση της ανταγωνιστικότητας του 
κατασκευαστικού κλάδου την επόμενη δεκαετία με μοχλό την εφαρμογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης, 
καθώς και αναβάθμιση του ρόλου των μηχανικών και των τεχνικών της οικοδομής, αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας των κατασκευαστικών υλικών και αναβάθμιση της ποιότητα κατασκευής, στη βάση 
της εγγυημένης ποιότητας και απόδοσης, που θα συμβάλλουν παράλληλα και στην ποιότητα της ζωής 
στα κτίρια που ζούμε και εργαζόμαστε και εν γένει στις πόλεις μας.      

3.2. Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) 

Ο ΚΕΝΑΚ εισάγει τον ολοκληρωμένο ενεργειακό σχεδιασμό στη μελέτη και κατασκευή των κτιρίων, θέτει 
ελάχιστες απαιτήσεις και προδιαγραφές, ώστε τα κτίρια να είναι χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας και 
ορίζει διαδικασίες ουσιαστικού ελέγχου, μέσω των ενεργειακών επιθεωρήσεων. Σε κάθε περίπτωση 
κατασκευής νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου υφισταμένου κτιρίου απαιτείται πλέον η εκπόνηση Μελέτης 
Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, ως διακριτή μελέτη που υποβάλλεται στην αρμόδια Πολεοδομική 
Υπηρεσία για την έκδοση οικοδομικής άδειας από τις αρχές Οκτωβρίου του 2010. Η μελέτη αυτή 
αποδεικνύει ότι κάθε κτίριο ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις που τίθενται για το σχεδιασμό, το 
κτιριακό κέλυφος και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και ότι ταυτόχρονα η συνολική 
κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειάς του είναι μικρότερη ή ίση από αυτή του κτιρίου «αναφοράς», που 
αντιστοιχεί στην προαπαιτούμενη από το νόμο μέγιστη δυνατή κατανάλωση (ενεργειακή κατηγορία Β).  

Η Ενεργειακή Επιθεώρηση συμβάλλει – εκτός των άλλων – στην Ενεργειακή Κατάταξη των Κτιρίων που 
αποτυπώνεται στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Με τον ΚΕΝΑΚ καθιερώνονται επίσης 
περιοδικές Ενεργειακές Επιθεωρήσεις λεβήτων/εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων 
κλιματισμού (η αρχική επιθεώρηση των εγκαταστάσεων πρέπει να έχει διεξαχθεί εντός διαστήματος 4 
ετών, ήτοι έως 9.7.2014). 

Η έκδοση του ΠΕΑ επιβάλλεται στις εξής περιπτώσεις: (α) μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή νέου ή ριζικά 
ανακαινιζόμενου υφισταμένου κτιρίου και (β) κατά την πώληση και μίσθωση (ισχύει από 9.1.2011) 
κτιρίων ή τμημάτων αυτών. Τα ΠΕΑ και τα αντίστοιχα έντυπα ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίων, οι 
εκθέσεις επιθεώρησης λεβήτων/εγκαταστάσεων θέρμανσης κτιρίων και οι εκθέσεις επιθεώρησης 
εγκαταστάσεων κλιματισμού κτιρίων καταχωρούνται ηλεκτρονικά στο Αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίων, το 
οποίο τηρείται στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) που δημιουργήθηκε στην 
                                                                                                                                                                                        
κατανάλωση (ενεργειακή κατηγορία Β).  
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Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ, υπό τη μορφή ηλεκτρονικής 
βάσης δεδομένων. 

3.3.  Ενεργειακοί Επιθεωρητές 

Για την εφαρμογή της διαδικασίας των ενεργειακών επιθεωρήσεων (κτιρίων, λεβήτων, εγκαταστάσεων 
θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού) εκδόθηκε σχετικό Προεδρικό Διάταγμα που καθορίζει τα 
προσόντα των Ενεργειακών Επιθεωρητών και τις λοιπές λεπτομέρειες που απαιτούνται. Οι Ενεργειακοί 
Επιθεωρητές είναι μηχανικοί (διπλωματούχοι και εγγεγραμμένοι στο ΤΕΕ ή/και πτυχιούχοι τεχνολογικής 
εκπαίδευσης), που υποχρεωτικά θα παρακολουθήσουν και θα ολοκληρώσουν επιτυχώς, κατόπιν 
εξετάσεων, εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τετραετή 
αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και επιστημονική εμπειρία. Στους Ενεργειακούς Επιθεωρητές χορηγείται 
αντίστοιχη Άδεια και εντάσσονται με αύξοντα Αριθμό Μητρώου στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, 
το οποίο τηρείται στην ΕΥΕΠΕΝ, υπό τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων. Προκειμένου να 
λειτουργήσει άμεσα ο θεσμός των ενεργειακών επιθεωρήσεων θεσπίστηκε η δυνατότητα ένταξης στο 
σχετικό Μητρώο Προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών, δεκαετούς αποδεδειγμένης εμπειρίας οι 
οποίοι λαμβάνουν, με απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ, Προσωρινές Άδειες Ενεργειακής Επιθεώρησης.  

3.4. Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) 

Με το άρθρο 6 του ν. 3818/2010 συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) που 
υπάγεται στην Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΕΓΕΠΕ). Βασική 
αρμοδιότητα της ΕΥΕΠΕΝ είναι ο έλεγχος και η παρακολούθηση του ν. 3661/08 σχετικά με την 
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, τη διαδικασία ενεργειακών επιθεωρήσεων και έκδοσης ΠΕΑ κτιρίων, 
τον έλεγχο της ποιότητας της διαδικασίας, καθώς και η συλλογή, επεξεργασία και μελέτη των 
αποτελεσμάτων από τον έλεγχο των ΠΕΑ και επιθεώρησης.  

Το έργο της ΕΥΕΠΕΝ υποστηρίζεται από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Ενεργειακών Επιθεωρητών 
(ΓΕΠΕΕ) που συγκροτήθηκε στην Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας με 
αρμοδιότητα τη γνωμοδότηση για ζητήματα που αφορούν στους Ενεργειακούς Επιθεωρητές και τις 
ενεργειακές επιθεωρήσεις, καθώς και την εισήγηση  κάθε αναγκαίας νομοθετικής πράξης ή ρύθμισης. 
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3.5. Υποστηρικτικά μέτρα 

Η εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ υποστηρίζεται από πλέγμα Τεχνικών Οδηγιών του ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ), οι οποίες 
καθορίζουν όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες που απαιτούνται και επικαιροποιούν παλαιότερα δεδομένα. 
Οι ΤΟΤΕΕ αφορούν στα εξής:   

1. Αναλυτικές προδιαγραφές για τις ενεργειακές επιθεωρήσεις 

2. Θερμοφυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά δομικών υλικών και στοιχείων   

3. Εγκαταστάσεις συστημάτων ΑΠΕ στα κτίρια  

4. Βιοκλιματική αρχιτεκτονική κτιρίων 

5. Κλιματολογικά δεδομένα ελληνικών περιοχών 

6. Έντυπα ενεργειακών επιθεωρήσεων και οδηγίες συμπλήρωσης 

8.  Εγκαταστάσεις συμπαραγωγής ηλεκτρισμού, θερμότητας και ψύξης στα κτίρια. 

Το ΤΕΕ εξέδωσε επίσης ένα λογισμικό με το οποίο γίνονται όλοι οι έλεγχοι και υπολογισμοί που 
απαιτούνται για τις ενεργειακές επιθεωρήσεις. Το ίδιο λογισμικό χρησιμοποιείται και για τις ενεργειακές 
μελέτες. 

Η συνολική προσπάθεια που καταβάλλεται από το ΥΠΕΚΑ συμπληρώνεται από τις απαραίτητες 
νομοθετικές ρυθμίσεις που επιβάλλονται στην κείμενη νομοθεσία, τις απαραίτητες εγκυκλίους προς τις 
πολεοδομικές υπηρεσίες, την κατάρτιση εκπαιδευτικού προγράμματος, τις δράσεις εκπαίδευσης 
(εκπαιδευτών, υπαλλήλων του Δημοσίου, προσωρινών επιθεωρητών κλπ), τη διεξαγωγή ημερίδων και 
συνεδρίων, τις ενημερωτικές εκστρατείας κλπ.  

Στην προσπάθεια αυτή το Υπουργείο δεν ήταν μόνο του. Το ΤΕΕ, το ΚΑΠΕ, το Εθνικό Αστεροσκοπείο 
Ελλάδος, το ΕΜΠ, το ΑΠΘ και ένα πλήθος εμπειρογνωμόνων, ειδικών επιστημόνων και φορέων της 
αγοράς συνδράμουν καθημερινά με την επιστημονική και τεχνική τους εξειδίκευση διασφαλίζοντας το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το περιβάλλον, το κτίριο, το μηχανικό και τον πολίτη. 

Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις δεν έχουν εισπρακτικό χαρακτήρα καθώς δεν αποβλέπουν στην 
επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση των νοικοκυριών μέσω επιβολής νέων φόρων, αντιθέτως, 
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αποσκοπούν στη μείωση των δαπανών των νοικοκυριών για θέρμανση και ψύξη και στην 
καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας με τον περιορισμό της άσκοπης σπατάλης. 

Παράλληλα, οι ρυθμίσεις αυτές δεν αποτελούν απλά ποιοτική ή αισθητική παρέμβαση στα κτίρια, αλλά 
και ζήτημα ορθού αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και συμπληρώνουν τις ήδη υπάρχουσες μελέτες που 
απαιτούνται για την κατασκευή ενός κτιρίου, προσθέτοντας αξία, παρέχοντας καλύτερη ποιότητα ζωής 
και εξυπηρετώντας τους περιβαλλοντικούς μας στόχους.  

Με τη συλλογή, επεξεργασία και μελέτη των αποτελεσμάτων από τον έλεγχο των ΠΕΑ, αλλά και των 
επιθεωρήσεων των λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού θα είναι δυνατή όχι μόνο η 
αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος, αλλά και η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων 
που θα οδηγήσουν στη λήψη περαιτέρω μέτρων στοχεύοντας σε ουσιαστικές βελτιώσεις του κτιριακού 
τομέα. 

3.6. Τα οφέλη 

Με την έκδοση της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, που εφαρμόζεται 
σχεδόν σε όλη τη «γηραιά ήπειρο» στο πλαίσιο της τριετούς προσαρμογής που είχε θέσει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση – έως το 2009 αναμένονται θεαματικές αλλαγές στον τομέα της μελέτης και κατασκευής των 
κτιρίων, ιδιαίτερα λόγω της θέσπισης της διαδικασίας ενεργειακής αξιολόγησης και πιστοποίησης των 
κτιρίων. Η αξιολόγηση των κτιρίων σε Λονδίνο και Παρίσι ξεκίνησε πέρυσι ενώ στη Λισαβόνα το 2007. 
Η Ελλάδα τερματίζει από τους τελευταίους (έχοντας ήδη καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο).  

Στην Ισπανία, την Πορτογαλία, το Βέλγιο και αλλού, για να έχουν κίνητρα οι ενδιαφερόμενοι να 
μειώσουν σημαντικά την ενεργειακή σπατάλη των κτιρίων, δόθηκε σειρά φοροαπαλλαγών (μείωση του 
ΦΠΑ, πάγωμα ή και μείωση των αντικειμενικών αξιών), αλλά και τραπεζικά δάνεια για ενεργειακές 
παρεμβάσεις στο κτίριο κ.ά. Σκέψεις για να δοθούν ανάλογα κίνητρα γίνονται και στην Ελλάδα.  

Στην Ελλάδα, με τη διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης και την έκδοση των ΠΕΑ των κτιρίων, η 
αγορά ακινήτων εφοδιάζεται με ένα πολύτιμο εργαλείο άμεσα σχετιζόμενο με την αξία του ακινήτου. Ένα 
εργαλείο πολύτιμο τόσο για την κτηματαγορά, όσο και για τον εκάστοτε αγοραστή ή μισθωτή, καθώς θα 
αποτελεί ένα πραγματικό στοιχείο προστιθέμενης ή μη αξίας επί του ακινήτου.   

Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις έπρεπε προ πολλού να εφαρμόζονται στη χώρα μας, όπως στις 
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο, η αρχή είναι πάντα δύσκολη και προκαλείται ήδη μια σχετική 
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αναστάτωση έως ότου αντιληφθούμε όλοι την προφανή αναγκαιότητα (περιβαλλοντική, οικονομική, 
ποιοτική, κοινωνική) της άμεσης και ορθής εφαρμογής τους. Ο στόχος, όπως εκφράζεται από το αρχικό 
αναθεωρητικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων, θέτοντας 
ταυτόχρονα και το επίπεδο της νοοτροπίας που πρέπει να υιοθετήσουμε, είναι ότι το αργότερο έως τις 
31.12.2020, όλα τα νέα κτίρια να αποτελούν κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.  

Ουσιαστικά, με τις ρυθμίσεις του ΚΕΝΑΚ τίθενται οι βάσεις για τη γενικότερη ποιοτική αναβάθμιση των 
κτιρίων μας, τη συνεπακόλουθη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ενοίκων τους, αλλά και την 
αναβάθμιση του ρόλου των μηχανικών, τη βελτίωση της ποιότητας της κατασκευής και της αγοράς 
ακινήτων, μέσω κυρίως ενός βασικού εργαλείου, του Πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης των 
κτιρίων, που εγγυάται τη διαφάνεια στην αγορά ακινήτων και την ενημέρωση των καταναλωτών, αλλά 
και της Πολιτείας.  Έτσι άρετε και ένα από τα βασικότερα προβλήματα της χώρας, η έλλειψη ενεργειακής 
συνείδησης και παιδείας στα ζητήματα της δόμησης, που οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην έλλειψη 
σχετικού κανονιστικού πλαισίου.  

Ωστόσο, αναγνωρίζουμε ότι ο κτιριακός τομέας παρέχει πολλές οικονομικά συμφέρουσες ευκαιρίες για 
δράση ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει και στην ευημερία των πολιτών, καθώς ο τομέας των κτιρίων και 
κυρίως οι κατοικίες και τα εμπορικά κτίρια, είναι ο μεγαλύτερος χρήστης ενέργειας και η μεγαλύτερη 
πηγή εκπομπών CO2 στην ΕΕ και ευθύνεται για το 40% περίπου της συνολικής τελικής ενεργειακής 
κατανάλωσης και των εκπομπών CO2 στην ΕΕ. Ο τομέας διαθέτει σημαντικό ανεκμετάλλευτο δυναμικό 
για οικονομικώς συμφέρουσα εξοικονόμηση ενέργειας, το οποίο εάν αξιοποιηθεί μπορεί να σημαίνει ότι 
το 2020 η ΕΕ θα καταναλώνει 11% λιγότερη τελική ενέργεια. Αυτό με τη σειρά του μεταφράζεται σε 
πολλά οφέλη, όπως μειωμένες ενεργειακές ανάγκες, μειωμένη εξάρτηση από τις εισαγωγές και 
μικρότερες επιπτώσεις στο κλίμα, μειωμένα τιμολόγια ενέργειας, αύξηση θέσεων εργασίας και τόνωση 
της ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο.  

Τα κτίρια αντιστοιχούν ουσιαστικά στις ανάγκες και τις προτιμήσεις όλων των ευρωπαίων πολιτών στα 
συγκεκριμένα περιβάλλοντά τους και συνεπώς συχνά θεωρούνται ως ζήτημα ζωτικής αρμοδιότητας για 
τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές. Ταυτόχρονα, τα προϊόντα δομικών κατασκευών, οι 
συσκευές και οι υπηρεσίες αποτελούν σημαντικό μέρος της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ και σήμερα 
πολλοί εργαζόμενοι και επιχειρήσεις δεν περιορίζονται σε μία μόνον χώρα. Επιπλέον, ο τομέας των 
κτιρίων είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι όσον αφορά την ενέργεια και την 
κλιματική αλλαγή με το μικρότερο δυνατό κόστος για τα μεμονωμένα άτομα και την κοινωνία σε όλες τις 
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χώρες, η δε προστιθέμενη αξία των κοινών προσπαθειών είναι σημαντική. Αυτό δικαιολογεί περαιτέρω 
τη δράση σε επίπεδο ΕΕ.  

Η πλειοψηφία των κρατών μελών της Ε.Ε. έχει εδώ και χρόνια υιοθετήσει ισχυρά μέτρα ενεργειακής 
απόδοσης και ιδιαίτερα χρήσης ανανεώσιμων πηγών επιτυγχάνοντας σημαντική διείσδυση της τάξης 12 
– 20%. Το αξιοσημείωτο είναι ότι την μεγαλύτερη διείσδυση έχουν πετύχει οι χώρες της κεντρικής και 
κυρίως της βόρειας Ευρώπης (Ολλανδία, Δανία, Σουηδία, Βέλγιο, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, κλπ, 
καθώς και το ότι χώρες, που διαθέτουν χαμηλή ηλιοφάνεια χρησιμοποιούν σε υψηλό ποσοστό 
συστήματα ηλιακής ενέργειας  τόσο για την παραγωγή ζεστού νερού, όσο και ηλεκτρικής ενέργειας. Τα 
τελευταία χρόνια πρόοδο έχει επιτευχθεί και σε άλλες χώρες της νότιας Ευρώπης, με εξέχουσα την 
Ιταλία.  

Οι σχετικές με τον τομέα των κτιρίων δραστηριότητες αποτελούν σημαντικό μέρος της οικονομίας της ΕΕ, 
περίπου το 9% του ΑΕΠ της ΕΕ και το 7-8% της απασχόλησης στην ΕΕ αντιστοίχως. Υπάρχουν 
σημαντικές, οικονομικώς συμφέρουσες, δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας, που μπορούν να 
οδηγήσουν σε αξιόλογα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Ως εκ τούτου, ο κοινοτικός 
κτιριακός τομέας μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην επίτευξη των πολιτικών στόχων της ΕΕ 
όσον αφορά την ανάπτυξη, την ενέργεια και το κλίμα, συμβάλλοντας παράλληλα στη βελτίωση του 
επιπέδου ανέσεων και στη μείωση των δαπανών για κατανάλωση ενέργειας των πολιτών.  

Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων αποτελεί επίσης σημαντικό μέρος των ευρύτερων πρωτοβουλιών για 
την επίτευξη των στόχων της ΕΕ όσον αφορά την ενέργεια και την αλλαγή του κλίματος, όπως 
αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Ενεργειακή Πολιτική για την Ευρώπη»14. 

Κύριο νομικό εργαλείο της Κοινότητας για μιαν ολοκληρωμένη προσέγγιση της αποτελεσματικής χρήσης 
ενέργειας στον τομέα των κτιρίων αποτελεί η Οδηγία 2002/91/ΕΚ η οποία αποσκοπεί στην προώθηση 
της οικονομικώς συμφέρουσας βελτίωσης των συνολικών ενεργειακών επιδόσεων των κτιρίων. 
Παράλληλα, αρκετές άλλες οδηγίες πραγματεύονται ενεργειακά ζητήματα σε κτίρια, π.χ. η οδηγία για τον 
οικολογικό σχεδιασμό προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια (2005/32/ΕΚ)15, η οδηγία για την 
προώθηση της συμπαραγωγής ενέργειας (2004/8/ΕΚ)16, η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση κατά την 

                                                           
14 COM(2007) 1 
15 ΕΕ L 191 της 22.7.2005, σ. 29-58. 
16 ΕΕ L 52 της 21.2.2004, σ. 50-60. 
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τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες (2006/32/ΕΚ)17, και η προτεινόμενη οδηγία σχετικά με την 
προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές18. Συναφείς διατάξεις για τα κτήρια 
περιέχονται επίσης στην οδηγία για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών (89/106/ΕΟΚ)19, 
καθώς και στο σχέδιο δράσης για τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή και τη βιώσιμη βιομηχανική 
πολιτική20. Παρόλο που οι ανωτέρω οδηγίες δεν αναφέρονται ρητά στην πρόταση, επειδή αυτό δεν 
αποτελεί συνήθη νομική πρακτική, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος δέσμης εργαλείων για την 
προώθηση της βιώσιμης κατασκευής και της χρήσης του κτιριακού αποθέματος της ΕΕ, τα δε κράτη μέλη 
οφείλουν να τις λάβουν πλήρως υπόψη όταν αναπτύσσουν τις δικές τους πολιτικές για τον εν λόγω 
τομέα. 

Ειδικότερα, η οδηγία 2002/91/ΕΚ συνδυάζει σε ένα νομικό κείμενο διάφορα μέσα κανονιστικής (όπως η 
υποχρέωση των κρατών μελών να καθορίζουν απαιτήσεις για τις ενεργειακές επιδόσεις νέων και 
μεγάλων υφιστάμενων κτιρίων που υποβάλλονται σε ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας) και πληροφοριακής 
φύσης (όπως τα πιστοποιητικά ενεργειακών επιδόσεων και οι απαιτήσεις για επιθεώρηση των 
συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού) που λαμβάνει πλήρως υπόψη τις εθνικές/περιφερειακές 
οριακές συνθήκες όπως το εξωτερικό κλίμα και τις μεμονωμένες παραδόσεις κατασκευής κτιρίων.  

Παρά το γεγονός ότι 24 κράτη μέλη την έχουν ενσωματώσει πλήρως (υπό αξιολόγηση από την 
Επιτροπή) και η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων εντάχθηκε στο πολιτικό θεματολόγιο,  ενσωματώθηκε 
στους κτιριοδομικούς κανονισμούς και συνέβαλε στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για το θέμα αυτό, 
ωστόσο, έχει σημειωθεί καθυστέρηση στην εφαρμογή και ένα τεράστιο δυναμικό οικονομικώς 
συμφέρουσας εξοικονόμησης ενέργειας παραμένει ανεκμετάλλευτο. Έτσι, από τον Νοέμβριο του 2008, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε πρόταση για αναθεώρηση της εν λόγω Οδηγίας. Η πρόταση 
αναδιατύπωσής της καταρτίστηκε βάσει πολυάριθμων εισηγήσεων από τα κράτη μέλη και τους 
ενδιαφερόμενους φορείς οι οποίες υποβλήθηκαν στο πλαίσιο διάφορων ευκαιριών 
συμπεριλαμβανομένης και διαδικτυακής διαβούλευσης. Η λεπτομερής ανάλυση επιπτώσεων των 
διάφορων προτεινόμενων εναλλακτικών επιλογών πραγματοποιήθηκε αφού εξετάστηκαν οι οικονομικές, 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις τους και λαμβανομένων υπόψη των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας.  

                                                           
17 ΕΕ L 114 της 27.4.2006 
18 COM (2008) 30 
19 ΕΕ L 40 της 11.2.1989, σ. 12-26.. 
20 COM(2008) 397/3 
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4.  Εκτίμηση επιπτώσεων 

Η εκτίμηση των επιπτώσεων που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απέδειξε σαφώς ότι η αναθεώρηση της 
Οδηγίας αποτελεί την ενδεδειγμένη ενέργεια ώστε να επιτευχθούν οι πολιτικοί στόχοι της ΕΕ, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχύουσα οδηγία αποτελεί μόνο το σημείο εκκίνησης και την «σπονδυλική 
στήλη», πάνω στην οποία διαρθρώνεται ένα ενοποιημένο μίγμα μέσων άσκησης πολιτικής, όπως άλλα 
μη κανονιστικά μέτρα, προσπάθειες για την παροχή περισσότερων πληροφοριών, κατάρτιση 
εμπειρογνωμόνων και την επίτευξη συμφωνιών για εθελοντικές δράσεις και κυρίως θέσπιση 
οικονομικών και φορολογικών κινήτρων στο σωστό επίπεδο προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
αποτελεσματική χρήση των πόρων.  

Με την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ αποφασίστηκε να ενταχθούν υψηλότεροι στόχοι, ως εξής: 

• εξοικονόμηση ενέργειας 60 – 80 εκατ. ΤΙΠ ετησίως μέχρι το 2020, δηλαδή μείωση κατά 5-6% της 
τελικής ενέργειας της ΕΕ το 2020, 

• εξοικονόμηση 160 έως 210 εκατ. τόνων CO2 ετησίως μέχρι το 2020, δηλ. 4-5% των συνολικών 
εκπομπών CO2 της ΕΕ το 2020, 

• 280.000 (έως 450.000) πιθανές νέες θέσεις εργασίας μέχρι το 2020, κυρίως στον τομέα των 
δομικών κατασκευών, των εταιρειών ενεργειακής πιστοποίησης και ελέγχου καθώς και των εταιρειών 
επιθεώρησης συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού. Νέες θέσεις εργασίας θα προκύψουν επίσης 
λόγω της ανάγκης για προϊόντα, δομοστοιχεία και υλικά που χρησιμοποιούνται ή εγκαθίστανται σε 
κτήρια με καλύτερες επιδόσεις (οι οποίες δεν ποσοτικοποιήθηκαν στην εκτίμηση επιπτώσεων). 

Στο πλαίσιο αυτό οι απαιτήσεις για επενδύσεις και το διοικητικό κόστος είναι σχετικά χαμηλά σε σχέση 
με το όφελος και τα κέρδη. Για παράδειγμα, εκτιμήθηκε από την Επιτροπή ότι η κατάργηση του ορίου 
των 1.000 m2 για τις περιπτώσεις ριζικής ανακαίνισης, που η χώρα μας το έχει ήδη καταργήσει, θα έχει 
ως αποτέλεσμα 8 δισ. € ετησίως επιπλέον κεφαλαιακές επενδύσεις, θα προκαλέσει ταυτόχρονα 
εξοικονόμηση ενεργειακών δαπανών 25 δισ. € ετησίως μέχρι το 2020, γεγονός που σημαίνει επίσης 
σημαντικές αρνητικές δαπάνες για τη μείωση των εκπομπών CO2 (Οι υπολογισμοί αυτοί έγιναν με βάση 
συντηρητικές εκτιμήσεις των τιμών πετρελαίου). 
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Διαπιστώθηκε επίσης ότι θα απαιτηθούν πρόσθετες δαπάνες για όσους πραγματοποιήσουν 
ανακαινίσεις μεγάλης κλίμακας στα κτίρια τους ή συμμετάσχουν σε αγοραπωλησίες ακινήτων, οι 
οποίες ωστόσο, λόγω των υψηλών τιμών ενέργειας,  θα αποδώσουν ελκυστικά κέρδη και θα 
μειώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας. Αυτό θα έχει άμεσες και έμμεσες θετικές επιδράσεις σε 
ολόκληρη την οικονομία. 

Τα συνολικά οφέλη για την κοινωνία λόγω μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και, συνεπώς, 
μειωμένων εκπομπών CO2, μειωμένης εξάρτησης από εισαγωγές ενέργειας, δημιουργίας θέσεων 
εργασίας, βελτίωσης της υγείας και παραγωγικότητας, υπερβαίνουν κατά πολύ τις δαπάνες των μέτρων 
που εξετάστηκαν. Οι επενδύσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας που αυτοαποσβένονται μέσω της 
αποδοτικότερης χρήσης της πρωτογενούς ενέργειας συμβάλουν επίσης στην αύξηση της ευημερίας.  

Είναι γεγονός ότι, ενώ υπάρχει η τεχνογνωσία δόμησης, σύμφωνα με την αρχή της αειφορίας, τα 
περισσότερα νέα κτίρια δεν κατασκευάζονται με αυτές τις δοκιμασμένες τεχνικές. Το κύριο εμπόδιο είναι 
η έλλειψη ενδιαφέροντος από πλευράς κατασκευαστών και αγοραστών, οι οποίοι λανθασμένα θεωρούν 
την αειφόρο δόμηση δαπανηρή και δεν εμπιστεύονται τις νέες τεχνολογίες επειδή αμφιβάλλουν για την 
αξιοπιστία και την απόδοσή τους μακροπρόθεσμα. Τα μακροχρόνια οφέλη της αειφόρου δόμησης, όπως 
η μικρότερη συντήρηση και το χαμηλότερο κόστος λειτουργίας, η καλύτερη βιωσιμότητα και η υψηλότερη 
τιμή μεταπώλησης δεν φαίνονται αμέσως στην αρχή ή στην πρώτη αγορά (κατά μέσο όρο, η λειτουργία 
ενός κτιρίου κατά τη διάρκεια ζωής του κοστίζει έως 10 φορές περισσότερο από την κατασκευή του). 

Αλλά, ακόμη και εάν συνέβαινε αυτό, ο ρυθμός αντικατάστασης των υπαρχόντων κτιρίων (0,5 έως 2% 
ετησίως) είναι τόσο αργός, ώστε να χρειάζεται πολύς χρόνος για να γίνει πραγματικά αισθητός ο 
αντίκτυπος των νέων κτιρίων21. Ωστόσο, η προτεινόμενη αλλαγή στον τρόπο μελέτης, κατασκευής, 
ανακαίνισης και κατεδάφισης των κτιρίων και του δομημένου περιβάλλοντος αναμένεται να επιφέρει 
σημαντικές βελτιώσεις στις περιβαλλοντικές και οικονομικές επιδόσεις των πόλεων και στην ποιότητα 
ζωής των κατοίκων τους.  

Επιπλέον η εστίαση στα υπάρχοντα κτίρια και στην ανακαίνιση, που είναι πιο σύνθετη διαδικασία από 
την εκ νέου κατασκευή καθόσον για κάθε κτίριο απαιτείται διαφορετική λύση, πόσο μάλλον όταν 
πρόκειται για διατηρητέα κτίρια παρουσιάζει αρκετά περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με την 

                                                           
21 Όπως τονίσθηκε στην 3η Διάσκεψη Eυρωπαίων Υπουργών για την αειφόρο κατοικία, τα υπάρχοντα κτίρια πρέπει επίσης να 
αποβούν πιο σύμφωνα με την αρχή της αειφορίας με εκ των υστέρων παρέμβαση σε αυτά ή να εξασφαλισθεί προς το σκοπό αυτό 
ότι για την ανακαίνισή τους η αειφορία θα είναι η κύρια μέριμνα. 
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κατεδάφιση και την εκ νέου κατασκευή, διότι διατηρούνται παραδείγματος χάριν η ενέργεια και τα υλικά 
που χρησιμοποιήθηκαν. Επιπλέον, η αναστήλωση και η ανάπλαση ιστορικών κτιρίων και χώρων 
συντελεί στο αίσθημα υπερηφάνειας και κληρονομιάς στις τοπικές κοινότητες. 

Εκτιμάται ότι μια μέση πολυκατοικία 14 διαμερισμάτων που δαπανά για θέρμανση 5 τόνους πετρέλαιο 
τον χρόνο, με τα κατάλληλα μέτρα θερμομόνωσης μπορεί να μειώσει την κατανάλωσή της σε 2,5 τόνους. 
Δηλαδή, με τις τρέχουσες τιμές πετρελαίου θέρμανσης, αντί για 4.000-4.500 ευρώ που πλήρωσαν φέτος 
οι κάτοικοί της, θα μπορούσαν να πληρώσουν 2.000-2.500 ευρώ.  

Το κόστος των υποχρεωτικών παρεμβάσεων που θα απαιτηθεί να γίνουν σε καινούργια και παλαιά 
κτίρια, σύμφωνα με τους εδικούς, δεν θα είναι μεγάλο. Με πρόχειρους υπολογισμούς και δεδομένου ότι 
οι ελάχιστες υποχρεώσεις που θα απορρέουν από το νόμο αφορούν βελτίωση στη θερμομόνωση και 
τους λέβητες, το κόστος κατασκευής ενός καινούργιου κτιρίου θα επιβαρύνεται κατά 4%-5% και η 
απόσβεση θα γίνεται σε διάστημα 6-7 ετών.  

 

5. ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: ΑΕΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΕ ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ 

Οι πόλεις αποτελούν αναμφίβολα κύτταρο της κοινωνικής εξέλιξης και της ανθρώπινης δραστηριότητας. 
Ο τρόπος με τον οποίο αναπτύχθηκε η κοινωνία μας, έχει στηριχθεί σε μεγάλο βαθμό στην αστική δομή 
και σε ένα δομημένο περιβάλλον που επιτρέπει την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων, αλλά και 
εντός της οποίας επιτυγχάνονται οι κάθε είδους κοινωνικές και ανθρώπινες εκδηλώσεις. Οι 
μεγαλουπόλεις αποτελούν σήμερα ρυθμιστή της ποιότητας της ζωής μας και της κλιματικής αλλαγής.  

Η διαχείριση των πόλεων, με ένα τρόπο βιώσιμο αποτελεί το στοίχημα της σημερινής πρακτικής σε όλο 
τον αναπτυγμένο κόσμο. Πρόκειται για μια ολιστική προσέγγιση που συνδυάζει το χωροταξικό, 
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πολεοδομικό και αρχιτεκτονικό σχεδιασμό,  ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες κάθε αναπτυξιακού 
μοντέλου. Στις πόλεις επικεντρώνεται πλέον η προσοχή όλων και αναφερόμαστε συστηματικά σε νέους 
όρους: έξυπνες, βιώσιμες και χωρίς αποκλεισμούς πόλεις. 

Αειφόρος πόλη σημαίνει περιβαλλοντική διαχείριση φυσικών πόρων, νερού, απορριμμάτων, αποβλήτων 
και ενέργειας, μείωση ρύπων και θορύβου, πολιτικές χρηματοδότησης που οδηγούν σε οικολογικές και 
κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, αλλά και ρυθμιστικά σχέδια, όροι δόμησης και οικοδομικοί κανονισμοί που 
ευνοούν τον πολίτη. Αειφόρος πόλη σημαίνει επίσης βιώσιμη γειτονιά, βιώσιμο κτίριο, σπίτι, νοικοκυριό, 
με οργάνωση των χώρων της εργασίας, των χώρων άθλησης, ψυχαγωγίας. Η αειφόρος πόλη απαιτεί 
ενεργή συμμετοχή των πολιτών, με ταυτόχρονη ικανοποίηση των οικονομικών, κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών αναγκών και απαιτήσεων.  

Το νεοσύστατο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής έθεσε από την πρώτη 
στιγμή το ζήτημα. Δε νοείται πράσινη ανάπτυξη άλλωστε χωρίς την απαραίτητη αστική υποδομή και 
χωροθέτηση. Όταν όμως αναφέρεται κανείς στη βιωσιμότητα των ελληνικών πόλεων και κτιρίων δεν 
πρέπει απλά να θέτει ένα πλαίσιο ρυθμίσεων, αλλά πρόκειται για αλλαγή ενός ολόκληρου συστήματος 
που για μισό αιώνα περίπου καταπατούσε κάθε έννοια πολεοδομικού και οικοδομικού σχεδιασμού.  

Ο στόχος που έχουμε θέσει είναι πολύ υψηλός και με επίγνωση της προσπάθειας που πρέπει να 
καταβάλλουμε προχωρούμε με γνώμονα να γίνουν οι πόλεις και τα κτίρια μας όχι απλά βιώσιμα, αλλά ο 
μοχλός της ανάπτυξης μας που θα βελτιώσει ταυτόχρονα την ποιότητα της ζωής μας με σεβασμό στο 
περιβάλλον. 

Ως εκ τούτου η αρχιτεκτονική και η οικοδομική οφείλουν να ανταποκριθούν όχι μόνο σε λειτουργικές, 
τεχνικές, αισθητικές και κοινωνικές παραμέτρους, αλλά και στην εξασφάλιση της αντοχής κάθε κτιριακού 
έργου στο χρόνο και μιας υψηλής ενεργειακής και περιβαλλοντικής αποδοτικότητα, αξιοποιώντας τις 
αρετές της φύσης προς όφελος της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος, μέσα από την 
ισόρροπη διάρθρωση των μελών του έργου, την οργάνωση ιεραρχημένων σχέσεων και μεγεθών και την 
απόδοση μορφής.  

Άλλωστε, τα σύγχρονα ζητήματα αστικής ανάπτυξης βασίζονται πλέον σε μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση, μέσω σειράς επεμβάσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της δομής και λειτουργίας των 
πόλεων, στον έλεγχο των χρήσεων γης, αλλά και της κυκλοφορίας, καθώς και στην προστασία και 
ανάδειξη των χώρων πρασίνου, σε πολεοδομικές αναπλάσεις υποβαθμισμένων περιοχών 

23  



(συμπεριλαμβάνονται πεζοδρομήσεις, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ανακαίνιση υφιστάμενων κτιρίων, 
διαμόρφωση δημόσιων χώρων, κλπ) που αποσκοπούν στην εξυγίανση και αναβάθμιση του αστικού 
περιβάλλοντος, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και κυρίως στην εξασφάλιση βέλτιστης ενεργειακής 
και περιβαλλοντικής απόδοσης.  
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