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Αξιότιμε κφριε Γενικζ,  

Καταρχάσ χαιρετίηουμε τθν πρωτοβουλία ςφςταςθσ επιτροπισ ςυντονιςμοφ για τθν επικαιροποίθςθ τθσ 
εκνικισ νομοκεςίασ για τθν ενεργειακι απόδοςθ των κτιρίων. Παρ’ όλο που θ Κοινοτικι Οδθγία για τθν 
ενεργειακι απόδοςθ των κτιρίων κακϊσ και θ ανακεϊρθςι τθσ ζχουν ενςωματωκεί ςτθν εκνικι νομοκεςία 
ιδθ από το 2010 και 2013, αντίςτοιχα, δυςτυχϊσ για άλλθ μια φορά ωσ κράτοσ ζχουμε κακυςτεριςει τθν 
εφαρμογι τθσ.  

Ο πρϊτοσ εκνικόσ κανονιςμόσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, ο Κανονιςμόσ Θερμομόνωςθσ Κτιρίων, αν και  
αρκετά πρωτοποριακόσ για τθν εποχι του (υποχρεωτικόσ από το 1980) απζτυχε κυρίωσ λόγω τθσ απουςίασ 
μθχανιςμοφ ελζγχου τθσ εφαρμογισ του. Μετά από 30 ολόκλθρα  χρόνια (2010) εκδόκθκε ο πρϊτοσ 
ενεργειακόσ κανονιςμόσ, ο Κανονιςμόσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.), ο οποίοσ ςε ςυνδυαςμό 
με τισ ςχετικζσ Τεχνικζσ Οδθγίεσ και το λογιςμικό ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ του Τ.Ε.Ε., λειτοφργθςε αποτελεςματικά και 
ουςιαςτικά, ωσ ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα, ςτθ δόμθςθ νζων κτιρίων υψθλισ ενεργειακισ απόδοςθσ και ςτθν 
ενεργειακι πιςτοποίθςθ των υφιςτάμενων κτιρίων. Θεμελιϊδουσ ςθμαςίασ για τθν εφαρμογι αυτοφ του 
Κανονιςμοφ είναι οι υπθρεςίεσ των  ενεργειακϊν επικεωρθτϊν,  ο ρόλοσ των οποίων είναι πολλαπλόσ:  

1) πιςτοποιοφν - ωσ ειδικευμζνοι / διαπιςτευμζνοι εμπειρογνϊμονεσ - τθν ενεργειακι απόδοςθ των 
επικεωροφμενων κτιρίων/κτιριακϊν μονάδων, οφτωσ ϊςτε να γνωρίηει ο τελικόσ χριςτθσ τθν 
πραγματικι κατάςταςθ του ακινιτου και των ςυςτθμάτων του, προκειμζνου να ζχει τθ δυνατότθτα να 
εκτιμιςει τα λειτουργικά ζξοδα για κζρμανςθ / ψφξθ / ηεςτό νερό και φωτιςμό προτοφ προβεί ςε 
μίςκωςθ ι αγορά,  

2) λειτουργοφν ωσ εκπρόςωποι τθσ πολιτείασ, ελζγχοντασ τθν ορκι εφαρμογι των Μελετϊν Ενεργειακισ 
Απόδοςθσ Κτιρίων, αλλά και τθν ποιότθτα των δομικϊν ςτοιχείων και των Η/Μ εγκαταςτάςεων, που 
επθρεάηουν τθν ενεργειακι απόδοςθ των κτιρίων, εξετάηοντασ τθν φπαρξθ τθσ απαραίτθτθσ 
πιςτοποίθςθσ και ςιμανςθσ CE όπου απαιτείται από τουσ ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ και τθν εκνικι 
νομοκεςία, 

3) λειτουργοφν ωσ ςφμβουλοι εξοικονόμθςθσ ενζργειασ των ιδιοκτθτϊν των υφιςτάμενων προ Κ.Εν.Α.Κ. 
κτιρίων, αποτυπϊνοντασ τθν ενεργειακι κατάςταςθ των επικεωροφμενων ακινιτων και προτείνοντασ 
τα βζλτιςτα μζτρα ενεργειακισ αναβάκμιςθσ ςτθριηόμενοι ςε οικονομοτεχνικά κριτιρια, 

4) υπθρετοφν τθν πολιτεία παρζχοντασ δεδομζνα για τθν αξιολόγθςθ και αποτφπωςθ τθσ υφιςτάμενθσ 
ενεργειακισ κατάςταςθσ του κτιριακοφ αποκζματοσ τθσ χϊρασ, δίνοντασ ζτςι τθν δυνατότθτα για ζναν 
ορκολογικό μακροπρόκεςμο ςτρατθγικό ςχεδιαςμό εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ 
αλλά και για τθν κατάρτιςθ προγραμμάτων χρθματοδότθςθσ. 



 
Οι ενεργειακοί επικεωρθτζσ, αςκϊντασ τθ δραςτθριότθτά τουσ για περιςςότερο από 5 ζτθ και ερχόμενοι ςε 
επαφι με όλα τα εμπλεκόμενα μζρθ, δθλαδι πολίτεσ, δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, τεχνικό κόςμο και τραπεηικό 
ςφςτθμα, ζχουν αποκομίςει τθν απαραίτθτθ εμπειρία και ζχουν εντοπίςει τα ςθμεία του Κανονιςμοφ και 
των διαδικαςιϊν που χριηουν βελτίωςθσ, ςυμπλιρωςθσ ι και τροποποίθςθσ, τόςο ςε κεωρθτικό όςο και 
ςε πρακτικό επίπεδο.  

Ο Πανελλινιοσ Σφλλογοσ Πιςτοποιθμζνων Ενεργειακϊν Επικεωρθτϊν, ζχει ιδθ ξεκινιςει μια προςπάκεια 
ςυλλογισ και ταξινόμθςθσ των ωσ άνω αναφερκζντων προβλθματικϊν ςθμείων κακϊσ και των προτάςεων 
επίλυςθσ τουσ βάςει των πραγματικϊν δεδομζνων και δυνατοτιτων τθσ αγοράσ. Επίςθσ, δεδομζνου ότι 
αφενόσ αρκετά μζλθ του ςυλλόγου ςυμμετείχαν ενεργά ςτθ διαδικαςία διαμόρφωςθσ των εν ιςχφ 
κανονιςμϊν και, αφετζρου, ότι ο ςφλλογοσ λειτουργεί και ωσ χϊροσ επιςτθμονικισ ενθμζρωςθσ και 
διαλόγου μεταξφ των ςυναδζλφων, είναι ςαφζσ πωσ αποτελεί ζνα όργανο κακ’ φλθν αρμόδιο και πλιρωσ 
ενιμερο των εξελίξεων, ϊςτε να ςυμβάλλει ουςιαςτικά ςτθν ςυμπλιρωςθ των κανονιςμϊν και τθν 
άμβλυνςθ των όποιων προβλθμάτων εμφανίςτθκαν κατά τθν πρϊτθ περίοδο εφαρμογισ του Κ.Εν.Α.Κ. και 
των περί αυτόν διαδικαςιϊν.  

κε Γενικζ,  

με βάςθ όλα τα παραπάνω κρίνουμε ςκόπιμο, αν όχι απαραίτθτο, να υπάρχει εκπροςϊπθςθ του Συλλόγου 
μασ ςτθν Επιτροπι Συντονιςμοφ για τθν επικαιροποίθςθ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ για τθν ενεργειακι 
απόδοςθ των κτιρίων. Η ςυμμετοχι εκπροςϊπου μασ μόνο καλό μπορεί να προςφζρει ςτισ εργαςίεσ τθσ 
επιτροπισ. Σασ προςκαλοφμε να αξιοποιιςετε τθν πρακτικι εμπειρία των μελϊν μασ και τθν ιδθ 
υπάρχουςα δεξαμενι κεμάτων και προτάςεων για επίλυςι τουσ, προσ όφελοσ τθσ ποιότθτασ και τθσ 
αποτελεςματικότθτασ τθσ ανακεϊρθςθσ του κανονιςμοφ. 

 

Με εκτίμθςθ         

 

Ο Πρόεδροσ του Δ.Σ.        Η γραμματζασ του Δ.Σ. 
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