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  Εισήγηση στην Γεν. Συνέλευση 
 
Η Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων 
είναι µία πρόκληση για την οικονοµία και τους 
κατασκευαστές και επίσης είναι µία πρόσκληση σε 
ένα νέο τοµέα ανάπτυξης . 
 
Το πετρέλαιο έχει φτάσει σήµερα τα 103 δολάρια το 
βαρέλι και µέχρι τέλος χρονιάς αναµένεται ότι η 
τιµή του θα αγγίξει τα 120 δολάρια.   
 
Η οικονοµία της Ελλάδος, εξαρτηµένη σε µεγάλο 
βαθµό από τα εισαγόµενα ορυκτά καύσιµα, µεταφέρει 
πόρους προς τις χώρες παραγωγής των ορυκτών 
καυσίµων. Υπάρχει µία πρωτόγνωρη ενεργειακή 
πρόκληση και ένα ΣΟΚ στην οικονοµία. Αυτή η 
µεταφορά πόρων είναι παγκόσµια. Οι χώρες 
παραγωγής των ορυκτών καυσίµων µε τους τεράστιους 
πόρους που συσσωρεύουν, είναι σε θέση να  
εξαγοράσουν κάθε δραστηριότητα σε όλες τις χώρες.  
 
Ποσοστό της τάξεως του 40% από την συνολική 
ενέργεια που παράγεται, καταναλώνεται στα πάσης 
φύσεως κτίρια. Τα κτίρια καταναλώνουν τεράστιες 
ποσότητες ενέργειας και συµβάλλουν στην αύξηση 
των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. Η κατανάλωση 
ενέργειας στα κτίρια αυξάνει κάθε χρόνο και 
αντίστοιχα αυξάνουν οι εκποµπές των αερίων. Είναι 
ζωτικής σηµασίας να γίνει αντιληπτή η 
επιτακτικότητα της ανάγκης για εξοικονόµηση 
ενέργειας στον κτιριακό τοµέα. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να αντιµετωπίσει την 
αυξηµένη ενεργειακή της εξάρτηση από εισαγωγές 
και προµήθειες ορυκτών καυσίµων και µπροστά στις 
πρωτόγνωρες ενεργειακές προκλήσεις και στις 
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επερχόµενες κλιµατικές αλλαγές, θεσµοθέτησε µία 
σειρά µέτρων, όπως: 

- Την ανάπτυξη τεχνολογιών για χρήση ενέργειας 
προερχόµενης από ανανεώσιµες πηγές, 

- Την υποκατάσταση κατά 20% παραγόµενης από 
ορυκτά καύσιµα ενέργειας, µε αυτήν που θα 
προέρχεται από ανανεώσιµες πηγές, µέχρι το 
2020 και, 

- Τον στόχο περιορισµού της κατανάλωσης 
ενέργειας  και εξοικονόµησης κατά 20% µέχρι το 
2020. 

Όλα αυτά χωρίς να γίνουν  δυσµενέστεροι οι όροι 
παραγωγής προϊόντων και χωρίς να γίνουν 
δυσµενέστερες οι συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων.  

Η εξοικονόµηση ενέργειας γίνεται πλέον κανόνας 
για την επιβίωσή µας.  

Είναι επιβεβληµένο να εξοικονοµηθεί η ενέργεια 
που σπαταλιέται στα κτίρια. Η εξοικονόµηση 
ενέργειας θα επιτευχθεί και µε την βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έχει υπολογίσει ότι, αν λάβουµε µέτρα 
σήµερα για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
των κτιρίων, θα µπορούσαν να εξοικονοµηθούν  
περισσότερα από 100 δις € ετησίως, ενώ παράλληλα 
θα περιορίζονταν οι εκποµπές CO2 κατά 780 εκατ. 
τόνους ετησίως. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειµένου να υποχρεώσει τις 
χώρες µέλη στη λήψη µέτρων για τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, εξέδωσε την 
οδηγία 2002/91 για την ενεργειακή απόδοση των 
κτιρίων και την οδηγία 2006/32 για την ενεργειακή 
απόδοση κατά την τελική χρήση.   

Με την οδηγία 2002/91 καθιερώνεται το ενεργειακό 
πιστοποιητικό για κάθε κτίριο νέο ή παλιό. Για 
την έκδοση του πιστοποιητικού το κτίριο ελέγχεται 
από ενεργειακούς επιθεωρητές, ελέγχεται η 
ενεργειακή κατάσταση  του κτιρίου και βρίσκεται η 
ποσότητα ενέργειας που καταναλώνει σε ετήσια βάση 
για κάθε 1m2. Επίσης υπολογίζονται και οι 
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ισοδύναµες εκποµπές αερίων για κάθε 1m2 του 
κτιρίου. 

 
Η χώρα µας παρουσιάζει µεγάλο έλλειµµα- 
καθυστέρηση ως προς την εναρµόνιση των 
υποχρεώσεών της  για την ενεργειακή απόδοση και 
την πιστοποίηση των κτιρίων και δεν έχει 
ενσωµατώσει ακόµη στο εθνικό δίκαιο τις ανωτέρω 
οδηγίες. Η συνέπεια είναι να µην εξοικονοµείται 
ενέργεια , τα νέα κτίρια να εξακολουθούν να 
κατασκευάζονται ενεργοβόρα και δεν γίνεται καµία 
προσπάθεια για να αρχίσουν να ανακαινίζονται όλα 
τα παλιά. 

Η καθυστέρηση αυτή συµβαίνει διότι από το 2002 
αναµένουµε από το Υπουργείο Ανάπτυξης να εκδώσει 
τις σχετικές διατάξεις µε τις οποίες θα 
εναρµονίζεται η Ελληνική νοµοθεσία προς τις 
Ευρωπαϊκές οδηγίες. 

 
Η κατάσταση αυτή είναι ιδιαίτερα ανησυχητική 
διότι µετά τη µεταφορά των οδηγιών στο εθνικό 
δίκαιο θα πρέπει το ΥΠΕΧΩ∆Ε να τροποποιήσει τους 
σχετικούς κανονισµούς (ΓΟΚ, κτιριοδοµικό 
κανονισµό, κανονισµό θερµοµόνωσης, κλπ). 
 
Στην Γαλλία υπήρχε και εκεί σηµαντική καθυστέρηση 
όχι όµως όπως στην Ελλάδα. Για την αντιµετώπιση 
της κατάστασης , ο ΣΑΡΚΟΖΙ , προκειµένου να 
εξασφαλίσει τον απαιτούµενο συντονισµό και την  
επιτάχυνση στην λήψη των αποφάσεων, ώστε να 
πετύχει τους στόχους για εξοικονόµηση ενέργειας 
κατά 20% µέχρι το 20020 , δηµιούργησε από τα µέσα 
∆εκεµβρίου 2007, ένα ΥΠΕΡΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, στο οποίο 
ανέθεσε όλες τις  αρµοδιότητες για ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑ 
ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ, ΤΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΗΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. 

Άµεσοι συνεργάτες στο Υπουργείο είναι η ένωση 
κατασκευαστών της Γαλλίας. Το νεοϊδρυθέν 
Υπουργείο ανέθεσε σε µία κοινοπραξία που 
δηµιούργησε η ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ µε 
την τράπεζα DEXIA, την έναρξη της ανακαίνισης 
κτιρίων στο Παρίσι µε σκοπό  την ενεργειακή τους  
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βελτίωση, ώστε να δηµιουργηθούν τα πρώτα 
οικολογικά τετράγωνα. Τη δράση αυτή χρηµατοδότησε 
µε το ποσό των 500 εκατ. Ευρώ. Το ποσό αυτό 
χορηγήθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 

Επίσης προγραµµάτισε να αρχίσουν ανάλογες 
επενδύσεις σε όλη τη Γαλλία για τα επόµενα 10 
χρόνια. Προβλέπουν να διαθέσουν για την 
εξοικονόµηση ενέργειας το ποσό των 600 
δισεκατοµµυρίων ευρώ. 

 
Εάν αποφασιζόταν αντίστοιχες επενδύσεις στην 
ΕΛΛΆ∆Α για την εξοικονόµηση ενέργειας στον 
κτιριακό τοµέα, τότε αυτές θα ήταν της τάξεως των 
80 δισεκατοµµύριων ευρώ. 
 
Στην ΕΛΛΑ∆Α πρέπει να γίνει κάτι αντίστοιχο . 
Πρέπει να κερδηθεί ο χρόνος που έχει χαθεί. Είναι 
επιτακτική η ανάγκη να κατευθυνθεί , µέρος των  
πόρων που διατίθενται για την αγορά των ορυκτών 
καυσίµων,  προς την Ελληνική οικονοµία. Αυτό θα 
επιτευχθεί µε την εξοικονόµηση ενέργειας . 
 
Για να εξασφαλιστεί ο συντονισµός και η επίσπευση 
των δράσεων, είναι απαραίτητο και στην Ελλάδα, το 
ΥΠΕΧΩ∆Ε να γίνει το  αντίστοιχο ΥΠΕΡΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ , ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
µε όλες τις σχετικές αρµοδιότητες. Τον δρόµο τον 
δείχνει η Γαλλία. 
 
Αφού λάβει τις σχετικές αρµοδιότητες, το ΥΠΕΧΩ∆Ε 
θα πρέπει να προωθήσει ταχύτατα µια σειρά 
ενεργειών, όπως:  
 
1/ Να  εκδώσει το  κανονιστικό  πλαίσιο για την  

ενσωµάτωση  της Οδηγίας 2002/91, και της 
2006/32 στο εθνικό δίκαιο. 

 
2/ Να εκπονήσει το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την 

βελτίωση της  ενεργειακή απόδοσης των κτιρίων.  
 
3/ Να θεσµοθετήσει οικονοµικά κίνητρα για τις 

επενδύσεις στην στα υφιστάµενα κτίρια.    
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4/ Να θεσµοθετήσει ρυθµίσεις για τον καθορισµό 
της διαδικασίας ενεργειακής αξιολόγησης και 
πιστοποίησης των κτιρίων.(π.χ. η Γερµανία έχει 
θεσµοθετήσει το DIN 18599) και να θεσµοθετηθεί 
το ενεργειακό πιστοποιητικό. 

 
5/ Να τροποποιήσει τον ΓΟΚ ώστε να καθίσταται 

ελκυστική η ενεργειακή βελτίωση νέων και 
υφιστάµενων κτιρίων καθώς και ο βιοκλιµατικός 
σχεδιασµός. 

 
6/ Να θεσµοθετήσει νέο εναρµονισµένο µε τις νέες 

απαιτήσεις Κανονισµό  Θερµοµόνωσης. 
 
7/ Να µεταφέρει και να προσαρµόσει στην Ελλάδα 

τις δόκιµες πρακτικές που εφαρµόζονται ήδη σε 
χώρες της ΕΥΡΩΠΗΣ, και την τεχνογνωσία που 
έχει αναπτυχθεί, µε τη σύναψη διακρατικών 
συµφωνιών. 

 
8/ Να διασφαλίσει τη συµµετοχή του ΣΑΤΕ, και των 

Μελετητών, στο σχεδιασµό των αναγκαίων δράσεων 
και ενεργειών και στη λήψη των αποφάσεων, όπως 
έγινε και στη Γαλλία. 

 
9/ Να θεσµοθετήσει τις εταιρείες παροχής 

ενεργειακών υπηρεσιών και να προετοιµάσει τα 
κατάλληλα υποδείγµατα συµβατικών τευχών για 
την ανάθεση τέτοιων υπηρεσιών. 

 
10/ Να δηµιουργήσει ένα Ταµείο – φορέα 

εξοικονόµησης ενέργειας, για την χρηµατοδότηση 
των επενδύσεων εξοικονόµησης ενέργειας στον 
κτιριακό τοµέα. 

 Το ταµείο προβλέπεται και από την οδηγία 
2006/32 . Το ταµείο θα συσταθεί και θα  
λειτουργεί ως ανώνυµη εταιρεία, στην οποία θα 
συµµετέχει ο ΣΑΤΕ καθώς και τράπεζες, 
ασφαλιστικές εταιρείες και ιδιώτες. 

 Σκοπός του ταµείου είναι η εξεύρεση πόρων για 
επενδύσεις στην εξοικονόµηση ενέργειας και την 
προστασία του περιβάλλοντος. 
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 Με την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των 
κτιρίων θα εξοικονοµηθούν πόροι οι οποίοι θα 
κατευθυνθούν στην ανάπτυξη της χώρας.  

 
 Παράλληλα το ταµείο θα µπορέσει να αναλάβει: 

• Τη χρηµατοδότηση προγραµµάτων µεταφοράς 
τεχνολογίας, εκπαίδευσης και επαγγελµατικής 
πιστοποίησης του επιστηµονικού και 
τεχνικού. 

• Τη χρηµατοδότηση και προώθηση των 
επενδύσεων στις ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας. 

• Τη διαχείριση των εξοικονοµούµενων ποσοτή-
των αερίων ρύπων, από τον περιορισµό της 
κατανάλωσης. 

• Τη διαχείριση των επιδοτήσεων για 
επενδύσεις εξοικονόµησης ενέργειας στον 
κτιριακό τοµέα. 

• Τον έλεγχο των χορηγούµενων πιστοποιητικών 
ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. 

• Την είσπραξη των εσόδων από τα ενεργοβόρα  
κτίρια και τις ρυπαίνουσες πηγές ενέργειας. 

  

 
Η Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων 
είναι µία πρόκληση για το ΥΠΕΧΩ∆Ε να αναλάβει 
δράση και να ανοίξει νέους τοµείς ανάπτυξης της 
χώρας , και επίσης είναι µία πρόσκληση για τις 
εταιρείες µέλη του ΣΑΤΕ να συµµετάσχουν σε ένα 
νέο τοµέα ανάπτυξης του κλάδου. 
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