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Προς  

Υ.ΠΕ.Κ.Α. 

1. Υπουργό, κ. Ι. Μανιάτη 

2. Αναπληρωτή Υπουργό, κ. Στ. Καλαφάτη 

3. Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

 

 

 

 

 

 

 

4. Γενικό Γραμματέα  Χωροταξίας και Αστικού 

Περιβάλλοντος, κ. Σ. Αλεξιάδη 

5. Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Τ.Ε.Ε. 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόταση βελτίωσης της υφιστάμενης διαδικασίας έκδοσης αδειών δόμησης, με 

σκοπό την ταχύτερη υλοποίηση κτιρίων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας» 

 

Αξιότιμοι Κύριοι, 

 

Στη χώρα μας, ήδη εδώ και τρία σχεδόν έτη με την εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής 

Απόδοση Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και την υιοθέτηση του θεσμού των Πιστοποιητικών Ενεργειακής 

Απόδοσης Κτιρίων (ΠΕΑ), μεταξύ άλλων μελετούνται και ανεγείρονται κτίρια σχεδόν μηδενικών 

ενεργειακών απαιτήσεων ιδίως για τη θέρμανση και τον κλιματισμό. Τα κτίρια αυτά καταναλώνουν 

περίπου 15KWh/m2 το χρόνο για ψύξη ή θέρμανση, δηλαδή πολύ κάτω από τις απαιτήσεις της 

υψηλότερης ενεργειακής κατηγορίας  του ΚΕΝΑΚ (Α+), ενώ σε πολλές περιπτώσεις δε χρειάζεται 

καθόλου συμβατικό σύστημα θέρμανσης για τη λειτουργία τους, το δε κόστος χρήσης τους είναι 

τουλάχιστον 75% χαμηλότερο από ένα αντίστοιχο συμβατικό. Για τις μελέτες των κτιρίων αυτών, 

γίνεται χρήση, εκτός από το επίσημα θεσμοθετημένο λογισμικό ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ, και διεθνώς 

αναγνωρισμένων λογισμικών στατικής και δυναμικής ανάλυσης ενεργειακού ισοζυγίου κτιρίων.  

 

Ήδη υπάρχουν αρκετά δείγματα τέτοιων κτιρίων στη χώρα μας, με άριστη ενεργειακή 

συμπεριφορά (τεκμηριωμένη και με μετρήσιμα αποτελέσματα), κατασκευασμένα με μεθοδολογίες 
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που βασίζονται κυρίως στο βιοκλιματικό σχεδιασμό και στις προδιαγραφές του προτύπου 

«παθητικών σπιτιών» που έχουν καθοριστεί από το «Διεθνές Ινστιτούτου Παθητικών 

Κτιρίων» (Passiv Haus Institut). Το εν λόγω Ινστιτούτο απολαμβάνει εδώ και 25 σχεδόν χρόνια 

υψηλή διεθνή αποδοχή, ενώ τα υλοποιημένα παθητικά κτίρια παγκοσμίως ξεπερνούν σήμερα τις 

50.000 και αυξάνονται με όλο και υψηλότερους ρυθμούς.  

 

Εδώ και ένα έτος ιδρύθηκε στη χώρα μας το αντίστοιχο Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικών 

Κτηρίων (Ε.Ι.Πα.Κ.), ένας φορέας που εκπροσωπεί και βρίσκεται σε άμεση σύνδεση και 

συνεργασία με το Διεθνές Ινστιτούτο Παθητικών Κτιρίων. Στο πλαίσιο των ενεργειών του, το 

Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικών Κτιρίων (www.eipak.org) έχει ήδη διοργανώσει πολλές 

εκπαιδευτικές ημερίδες ανά την Ελλάδα, δύο Πανελλήνια συνέδρια, ενώ διαθέτει περισσότερους 

από 200 εγγεγραμμένους επιστήμονες – μηχανικούς, τεχνικές και εμπορικές εταιρείες από τις 

σημαντικότερες του κλάδου,  που ήδη προσαρμόζουν τα τεχνικά τους έργα στις εξαιρετικά 

αποδοτικές για την πατρίδα μας μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας.  

 

Παρά τις άριστες προθέσεις του εγχώριου επιστημονικού δυναμικού, διαπιστώνεται πως η 

κείμενη νομοθεσία όχι μόνο δε διευκολύνει την υλοποίηση ανέγερσης παθητικών κτιρίων, αλλά 

θέτει και ανυπέρβλητα εμπόδια, τα σημαντικότερα των οποίων σας επισημαίνουμε με τις κάτωθι 

παρατηρήσεις: 

 

Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει την υποχρέωση εκπόνηση μελετών για την 

έκδοση άδειας δόμησης, απαιτεί την εκπόνηση μελέτης θέρμανσης, ψύξης και εγκατάστασης 

φυσικού αερίου σε κάθε κτίριο ακόμα και όταν από το σχεδιασμό προκύπτει ότι δεν απαιτείται 

κανένα θερμαντικό ή ψυκτικό μέσο για τη δημιουργία συνθηκών άνεσης. Παράλληλα δε 

λαμβάνονται υπόψη τα υπολογιζόμενα πάγια θερμικά ή ψυκτικά φορτία που παράγονται από τη 

συνήθη χρήση των κτιρίων. Το αποτέλεσμα είναι να υποχρεώνονται οι επενδυτές σε κοστοβόρες 

και ανούσιες μελέτες, οι οποίες πρέπει να εφαρμοστούν απαρέκκλιτα, ακόμα και αν οι 

εγκαταστάσεις αυτές δε διαθέτουν καμία οικονομική ή χρηστική σκοπιμότητα, αφού ουδέποτε 

πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.  
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Το σκεπτικό της υλοποίησης κτιρίων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, βασίζεται 

πρωτίστως στο γεγονός πως το επιπρόσθετο κόστος για πλήρη θερμική θωράκιση των διαφανών 

και αδιαφανών στοιχείων του κελύφους των κτιρίων, εξισώνεται από την παράλειψη των μεγάλων 

(και στις περισσότερες περιπτώσεις υπερδιαστασιολογημένων) συστημάτων θέρμανσης και 

ψύξης. Η προτεραιότητα στην εξοικονόμηση, αλλά και η σχέση κόστους – οφέλους σε σχέση με 

τη χρήση ΑΠΕ, έχει αποδειχτεί διεθνώς ότι οδηγεί εκ τους ασφαλούς σε κτίρια ελάχιστης 

ενεργειακής απαίτησης και περαιτέρω σε κτίρια θετικού ενεργειακού ισοζυγίου. Αυτό άλλωστε 

προτάσσει και η ισχύουσα Ευρωπαϊκή Οδηγία 31/2010 και ο Κανονισμός 244/2012 με τα οποία 

εναρμονίστηκε πρόσφατα και η Ελληνική νομοθεσία (N.4122/2013). 

 

Ο Ελληνικός Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) δεν προβλέπει τη δημιουργία 

κτιριακού προϊόντος με υψηλό δείκτη αεροστεγανότητας, καθότι το πεδίο όπου καθορίζονται 

τέτοιες ιδιότητες του μονωτικού κελύφους δεν βασίζεται σε κανένα επιστημονικό πρότυπο, αλλά 

σε παρωχημένες εμπειρικές προσεγγίσεις. Με τον τρόπο αυτό, κατ΄ ουσία αγνοείται παντελώς 

ένας βασικός πυλώνας ενεργειακής εξοικονόμησης στα κτίρια, που αφορά τις θερμικές απώλειες 

λόγω φυσικής συναγωγής από τη μεταφορά αέριων μαζών και διεθνώς αντιμετωπίζεται με 

αεροστεγανότητα και μηχανικό αερισμό με ανάκτηση θερμότητας. Παράλληλα, με τη στρέβλωση 

αυτή, είναι αδύνατο να επιτευχθεί κτιριακό προϊόν κατηγορίας Α+ κατά ΚΕΝΑΚ, αφού το σχετικό 

εθνικό λογισμικό, αδυνατεί να λάβει υπόψη του την πραγματική αεροστεγανότητα κτιρίου και 

συνάμα το όποιο κτίριο θα πρέπει να διαθέτει και εγκατάσταση παραγωγής ενέργειας.  

 

Επίσης, πρέπει να επισημανθεί η ολιγωρία της χώρας για την αναθεώρηση του ΚΕΝΑΚ, βάσει 

του κανονισμού 244/2012, αλλά και η νομοθετική ρύθμιση για τον ποσοτικό και ποιοτικό ορισμό 

των προδιαγραφών του Ελληνικού Κτιρίου Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας (σύμφωνα 

με το ν. 4122/2013), όπως έχει γίνει στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

μάλιστα σε μία περίοδο όπου οι συνθήκες της ελληνικής οικονομίας και της αγοράς δεν παρέχουν 

αυτήν την πολυτέλεια. Για τους παραπάνω λόγους άλλωστε η χώρα βρίσκεται σε καθεστώς 

επιτήρησης από την Ευρωπαίκή Επιτροπή. 

 

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το ν. 4122/2013, από 1.1.2020, όλα τα νέα κτίρια που θα 

κατασκευάζονται πρέπει να είναι κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. 
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Για το σκοπό αυτό προτείνουμε άμεσα υλοποιήσιμες, προσωρινές, αλλά αποτελεσματικές  λύσεις 

που θα άρουν αυτά τα εμπόδια χωρίς να θίγουν το γενικό νομοθετικό πλαίσιο και χωρίς φυσικά 

να υποβαθμίζουν, αλλά αντίθετα θα εξασφαλίζουν την ποιοτική αναβάθμιση των νέων 

κατασκευών και θα εξισορροπούν το κόστος τους, έτσι ώστε η χώρα σταδιακά να προσαρμοστεί 

στα νέα δεδομένα. 

 

Οι λύσεις που προτείνουμε, μπορούν να υλοποιηθούν με ταχεία νομική διαδικασία (που μπορεί 

να έχει τη μορφή υπουργικής απόφασης ή εγκυκλίου) και είναι οι κάτωθι:  

 

 Δυνατότητα απαλλαγής υποχρέωσης μελέτης θέρμανσης, ψύξης και εγκατάστασης 

φυσικού αερίου για κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, όπου το θερμικό η 

ψυκτικό φορτίο αποδεδειγμένα υπολογίζεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Η δυνατότητα αυτή 

μπορεί να δίνεται: 

- με θέσπιση ορίου απαιτήσεων για θέρμανση-ψύξη (φορτίο/μ2). Κατά τη γνώμη μας αυτό θα 

μπορούσε να είναι τα 15KWh/μ2 ετησίως ή  

- με κατάθεση μελέτης θερμικών και ψυκτικών φορτίων παράλληλα με τη μελέτη ΚΕΝΑΚ, 

βάσει αξιόπιστου λογισμικού ενεργειακού ισοζυγίου κτιρίου, όπως το PHPP ή και άλλα 

αντίστοιχα διεθνώς αναγνωρισμένα εργαλεία, σε συνεργασία με το ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ.  

  Αποδοχή μηδενικών διαφυγών αέρα και δυνατότητα εισαγωγής της τιμής αυτής στο 

σχετικό πεδίο του εθνικού λογισμικού ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ μέχρι του εναρμονισμού του με διεθνή 

αναγνωρισμένα πρότυπα. Η αποδοχή αυτή μπορεί να γίνεται:  

- με υπεύθυνη δήλωση λήψεως ευθυνών από το μελετητή μηχανικό και 

- με έλεγχο με σχετικά τεχνικά μέσα (τεστ υποπίεσης από πιστοποιημένο μηχανικό - Blower 

door test βάσει DIN EN 13829:2001-02). 

 Αποδοχή των συστημάτων αερισμού με υψηλό βαθμό ανάκτησης θερμότητας ως 

μέσων ενεργειακής εξοικονόμησης, με καθορισμό ελάχιστων κριτηρίων για την ενεργειακή 

αποδοτικότητα τους , όπως αυτές ισχύουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  Η αποδοχή αυτή μπορεί 

να γίνεται: 

- με υπεύθυνη δήλωση λήψεως ευθυνών από το μελετητή μηχανικό και  
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- με κατάθεση σχεδίου υλοποίησης του συστήματος και υπολογισμών θερμικής άνεσης 

θερμαινόμενου χώρου βάση του ISO 7730.  

 

Επισημαίνεται ότι οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις πρέπει να συνδυαστούν και με περαιτέρω κίνητρα,  

όπως: 

α) τα κίνητρα πολεοδομικού χαρακτήρα που περιγράφονται στο άρθρο 25 του Νέου Οικοδομικού 

Κανονισμού (ΝΟΚ), αλλά δεν έχει διευκρινιστεί πως υλοποιείται, 

β) τα κίνητρα χρηματοδοτικού χαρακτήρα, όπως το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον». Όλες 

οι παραπάνω προτάσεις μπορούν και πρέπει να συμπεριληφθούν και στις επιλέξιμες δαπάνες για 

το πρόγραμμα, αλλά και όλα τα υφιστάμενα ή νέα προγράμματα που αφορούν ενεργειακή 

αναβάθμιση ιδιωτικών ή δημοσίων κτιρίων.   

 

Συμπερασματικά : 

 Στη χώρα μας, ιδιαιτερότητες όπως το ήπιο κλίμα, καθιστούν την υλοποίηση κτιρίων με 

άριστη άνεση κατοικίσεως, χαμηλό κόστος υλοποίησης και σχεδόν μηδενικές απαιτήσεις 

θέρμανσης – ψύξης, ένα προϊόν που δεν ανήκει πλέον στο μέλλον. Μελέτες 

σκοπιμότητας, αλλά και μετρήσεις στις πρώτες σχετικές εφαρμογές στη χώρα μας, 

αποδεικνύουν πως τα κτίρια αυτού του είδους, τείνουν να είναι όμοιου κόστους με τα 

συμβατικά, αν αρθούν γραφειοκρατικά κυρίως εμπόδια, τα σημαντικότερα και πιο 

επίκαιρα των οποίων σας επισημαίνουμε. 

 Όσο πιο γρήγορα προχωρήσει η εναρμόνιση της νομοθεσίας μας με τις προτάσεις που 

σας υποβάλλουμε προς τη σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση στα κτίρια, τόσο πιο 

γρήγορα θα αναθερμανθεί η κατασκευαστική βιομηχανία, βασικός πυλώνας ανάπτυξης 

της ελληνικής οικονομίας, καθώς και η εγχώρια παραγωγή υλικών και εξοπλισμών, με 

προφανές αποτέλεσμα νέες θέσεις εργασίας και τόσο πιο εγγυημένα και θετικά η χώρα 

μας θα είναι έτοιμη για την πρόκληση του 2020, όπου όλα τα νέα κτίρια πρέπει να είναι 

σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης. 

 

Για τους λόγους αυτούς παρακαλούμε για τις ενέργειές σας, για άρση των εμποδίων της 

υφιστάμενης διαδικασίας έκδοσης αδειών δόμησης και την αποδοχή των προτάσεων μας. 
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Είμαστε στη διάθεση σας να συζητήσουμε αναλυτικά τις προαναφερθείσες προτάσεις για την όσο 

πιο αποτελεσματική υλοποίηση τους. 

 

Με εκτίμηση 

 

Στέφανος Παλλαντζάς, Πολιτικός Μηχανικός - Πρόεδρος του Ε.Ι.ΠΑ.Κ.  

Δρ. Ιωάννης Παππάς , Μηχανολόγος Μηχανικός – Γραμματέας του Ε.Ι.ΠΑ.Κ. 

Στέφανος Κ. Χατζούλης, Πολιτικός Μηχανικός T.E.- μέλος του Ε.Ι.ΠΑ.Κ  

Αθανασία Ροδίτη, Αρχιτέκτων Μηχανικός – μέλος του Ε.Ι.ΠΑ.Κ. 
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