
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 
Η κλιµατική αλλαγή, η ενεργειακή απεξάρτηση από τρίτες χώρες και η 
αναγκαιότητα αναβάθµισης του υπάρχοντος κτιριακού αποθέµατος οδήγησαν 
την Ευρώπη στην έκδοση της Κοινοτικής Οδηγίας 2002/91/ΕΚ περί 
ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων.  Η Χώρα µας, ως όφειλε απέναντι στις 
απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως απέναντι στους Πολίτες της, 
εναρµόνισε την εθνική µας νοµοθεσία µε την Κοινοτική Οδηγία, σύµφωνα µε 
τον Νόµο 3661/2008. 
 
Προϋπόθεση για την εφαρµογή του Νόµου υπήρξε η έκδοση του Κανονισµού 
Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (Κ.Εν.Α.Κ) και το Προεδρικό ∆ιάταγµα που 
θα καθόριζε τις προδιαγραφές και τις διαδικασίες εφαρµογής του συστήµατος 
των Ενεργειακών Επιθεωρητών των Κτηρίων. 
 
Η προσπάθεια έκδοσής τους διήρκησε συνολικά τρία χρόνια και έχει πια 
ολοκληρωθεί.  Σε αυτήν τη µακρά πορεία δοκιµάστηκαν πολλά διαφορετικά 
µοντέλα επιστηµονικής µεθοδολογίας και άλλαξαν αµέτρητες φορές οι 
επιµέρους διατάξεις.  Είναι αξιοσηµείωτη η µεγάλη καθυστέρηση, ενώ η 
Χώρα, αρκετά χρόνια πριν την έκδοση της Κοινοτικής Οδηγίας, είχε ανενεργή 
πλήρη πρόταση και κανονισµό (ΚΟΧΕΕ). 
 
Το ΤΕΕ, ως τεχνικός Σύµβουλος της Πολιτείας και εκπροσωπώντας τα 
106.000 πλέον Μέλη του, συνέβαλε καθοριστικά στη σύνταξη του Κ.Εν.Α.Κ 
και των Τεχνικών Οδηγιών του ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ), οι οποίες εξειδικεύουν τα 
πρότυπα των µελετών και των επιθεωρήσεων της ενεργειακής απόδοσης των 
κτηρίων στα ελληνικά κλιµατικά και κτιριακά δεδοµένα.  Για τον λόγο αυτόν, 
ενεργοποίησε πάνω από εκατό επιστήµονες διαφόρων ειδικοτήτων οι οποίοι 
ανέπτυξαν και ολοκλήρωσαν τις παραπάνω οδηγίες και έθεσαν τις βάσεις, 
ώστε τα οφέλη του εγχειρήµατος εξοικονόµησης ενέργειας να είναι πολλαπλά, 
δηλαδή 

• να είναι η ενεργειακή επιθεώρηση µια ουσιαστική επιθεώρηση 
αναβάθµισης του κτιριακού αποθέµατος και όχι µια γραφειοκρατική, 
τυπική διαδικασία και 

• να αλλάξει η ενεργειακή µελέτη τις ως σήµερα διακριτές µελέτες 
αρχιτεκτονικών, στατικών και ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων 
και να εισαγάγει στην εκπόνηση των µελετών την ουσιαστική 
συνεργασία και το κοινό σχεδιασµό, τη συµφιλίωση, δηλαδή, της 
σύγχρονης αρχιτεκτονικής µε την τεχνολογία. 

 
Αξίζει να επισηµανθεί η καινοτοµία εισαγωγής της Βιοκλιµατικής 
Αρχιτεκτονικής Κτηρίων, µέσω του Κ.Εν.Α.Κ και των ΤΟΤΕΕ, στο σχεδιασµό 
των κτηρίων µας.  
 
Οφείλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, και τους υπόλοιπους 
επιστήµονες άλλων ειδικοτήτων, που µε όραµα και επιµονή και κυρίως 
εθελοντική εργασία συνέβαλαν καθοριστικά στη διαµόρφωση του Κ.Εν.Α.Κ 
και των ΤΟΤΕΕ. 
 
Ιδιαίτερα, θα ήθελα να ξεχωρίσω τη συµβολή των παρακάτω συναδέλφων, 
τους οποίους και αναφέρω αλφαβητικά: 



• Γαγλία Αθηνά, ΜΜ, που καθ’ όλη τη διάρκεια της προσπάθειας αυτής 
του ΤΕΕ κατέβαλε υπεράνθρωπες προσπάθειες 

• Γιδάκου Λία, ΧΜ, στέλεχος του ΥΠΕΚΑ που στήριξε πολύπλευρα την 
προσπάθεια του ΤΕΕ 

• Ευθυµιάδη Απόστολο, ΜΜ, και την Επιτροπή Κ.Εν.Α.Κ του ΤΕΕ, που 
εισήγαγαν και στήριξαν τη µέθοδο του κτηρίου αναφοράς 

• Λάσκο Κώστα, ΠΜ  

• Μαντά ∆ηµήτρη, ΜΜ 

• Μπαλαρά Κώστα, ΜΜ, ∆ιευθυντή Ερευνών Εθνικού Αστεροσκοπείου 
Αθηνών 

και  

• τον  Αραβαντινό ∆ήµητρη, αναπληρωτή Καθηγητή του ΑΠΘ,  

• τα στελέχη του ΚΑΠΕ 

• τα στελέχη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών 
 

 
Το ΤΕΕ, υπερήφανο για την έως σήµερα συµβολή του, δεσµεύεται για τη 
συνέχιση της έκδοσης νέων ΤΟΤΕΕ και την αναβάθµιση των υπαρχόντων. 
 
Το εγχείρηµα της εξοικονόµησης ενέργειας, του µεγαλύτερου εγχώριου 
ενεργειακού κοιτάσµατος της χώρας µας, µπορεί να αποτελέσει την αιχµή της 
προσπάθειάς µας για την ανάταξη του περιβάλλοντος για την αναβάθµιση 
των φυσικών και τεχνητών συνθηκών της ποιότητας της ζωής µας, για µια νέα 
παραγωγική δοµή, για την ανάπτυξη της χώρας µας. 
 
 
                                                                                                    Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ 
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