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ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΟΜΗΣΗ; 
 Η αειφόρος δόμηση είναι το αποτέλεσμα του συνδυασμού λειτουργικών, οικονομικών, 

περιβαλλοντικών και ποιοτικών παραμέτρων για την ανέγερση και την ανακαίνιση κτιρίων και 
δομημένου περιβάλλοντος τα οποία να είναι ελκυστικά, ανθεκτικά, λειτουργικά, προσιτά και 
να προσφέρουν άνετες και υγιεινές συνθήκες διαβίωσης και χρήσης, προάγοντας την 

ευημερία όλων όσοι κατοικούν σ' αυτά. 

 Η κακή μελέτη και μέθοδοι δόμησης μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την υγεία των 

ενοίκων (οι Ευρωπαίοι περνούν περίπου το 90% του χρόνου τους στο εσωτερικό κάποιου 

κτιρίου) καθώς και το περιβάλλον (κατανάλωση ενέργειας για τη θέρμανση και το φωτισμό, 
που προκαλεί το 35% του συνόλου των εκπομπών αερίου φαινομένου θερμοκηπίου· 
παραγωγή 45 εκατομμυρίων τόνων αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων ετησίως). 

 



    

     ΤΙ ΠΡΟΩΘΕΙ Η ΕΕ; 
 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ενισχύσει τις θεσμικές ρυθμίσεις με δέσμη κοινοτικών Οδηγιών, που αφορούν 

κυρίως στα κτίρια, διαμορφώνοντας νέα δεδομένα στον τρόπο μελέτης, κατασκευής, ανακαίνισης και 
κατεδάφισής τους που θα επιφέρουν σημαντικές βελτιώσεις στις περιβαλλοντικές και οικονομικές επιδόσεις 

των πόλεων και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων τους. 

 Τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν ωστόσο υιοθετήσει ικανά προγράμματα αειφόρου δόμησης, σε συνδυασμό 

με σχετικά προγράμματα δράσης και ενσωμάτωσαν στους εθνικούς οικοδομικούς κανονισμούς νέα πρότυπα 

και κανονισμούς, ακολουθώντας μια προσέγγιση που βασίζεται στην απόδοση παρά στην περιγραφή 

συγκεκριμένων προς εφαρμογή τεχνικών ή λύσεων, ενώ έχουν θέσει τις δικές τους απαιτήσεις στην αγορά και 
τη χρήση των κονδυλίων του δημοσίου για την κατασκευή κατοικιών ή άλλων δημοσίων έργων. 

 Αποδίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των υπαρχόντων κτιρίων δεδομένου ότι 
μόνο με τη θερμομόνωση των παλαιότερων κτιρίων στην Ευρώπη μπορεί να μειωθούν οι εκπομπές CO2 και το 

αντίστοιχο ενεργειακό κόστος κατά 42%. 

 



 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ως στόχο να υπερδιπλασιάσει τα ποσοστά ανακαινίσεων την επόμενη δεκαετία 
και να διασφαλίσει ότι οι ανακαινίσεις θα οδηγήσουν σε υψηλότερη ενεργειακή απόδοση και αποδοτικότερη 
χρήση των πόρων. Έτσι θα βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ενοίκων και όσων χρησιμοποιούν τα κτίρια, θα 
μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρώπη, θα τονωθεί η ψηφιοποίηση και θα ενισχυθεί η 
επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση των υλικών. Έως το 2030, θα μπορούσαν να ανακαινιστούν 35 
εκατομμύρια κτίρια και να δημιουργηθούν έως και 160 000 επιπλέον πράσινες θέσεις εργασίας στον 
κατασκευαστικό τομέα. 

 Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και οι τοπικές αρχές οφείλουν να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν ένα εθνικό 
πρόγραμμα αειφόρου δόμησης και να θέσουν υψηλές απαιτήσεις απόδοσης με βάση ευρωπαϊκά 
εναρμονισμένα πρότυπα, ενώ παράλληλα, οι τοπικές αρχές και το δημόσιο ενθαρρύνονται να εισαγάγουν και 
να εφαρμόσουν απαιτήσεις σε ότι αφορά την αειφορία στις διαδικασίες προκήρυξης διαγωνισμών για κτίρια 
και άλλα κατασκευαστικά έργα και στη χρήση των δημοσίων κονδυλίων σε κτίρια και τέτοια έργα. 
Ενθαρρύνονται επίσης να δημιουργήσουν κίνητρα για κτίρια που να συμβαδίζουν με την αρχή της αειφορίας. 

 

    

     ΤΙ ΠΡΟΩΘΕΙ Η ΕΕ; 



Το κτιριακό απόθεμα στην Ελλάδα 

ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΘΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 
3ΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ 

Κατοικίες 4.122.088 

Ξενοδοχεία 8.309 

Εκπαιδευτικά κτίρια 15.576 

Γραφεία / 
Καταστήματα 

152.550 

Νοσοκομεία / 
Κλινικές 

1.742 

Άλλο 626.630 

ΣΥΝΟΛΟ 4.925.895 

Στοιχεία κτιριακού αποθέματος  - ΕΛΣΤΑΤ 2011 

 Οι κανονικές κατοικίες για το σύνολο της χώρας ανέρχονται σε 6.371.901 

 Από το σύνολο των κανονικών κατοικιών (νοικοκυριά), οι κατοικούμενες είναι 4,122,088 , καλύπτοντας το 65% του 

συνόλου των κανονικών κατοικιών 
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Εθνικό Σχέδιο αύξησης του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική 
κατανάλωση ενέργειας  (ΥΠΕΝ   /  2017)  

 Σύμφωνα με την Απογραφή Κτιρίων 2011 (Μάιος 2015) της Ελληνικής Στατιστικής 
Αρχής, ο αριθμός των κτιρίων της χώρας είναι 4.105.637. Από το σύνολο των κτιρίων τα 
3.775.848  (ποσοστό 92,0%) είναι αποκλειστικής χρήσης ενώ τα 329.789 (ποσοστό 
8,0%) μικτής χρήσης  

 Τα νοικοκυριά αντιπροσωπεύουν το 83.68% του κτιριακού αποθέματος (72% σε 
επιφάνεια) 
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 Το μεγαλύτερο ποσοστό των κτιρίων (704.340 κτίρια) κατασκευάστηκε την περίοδο 1971-1980 (ποσοστό 
17,2%). Τα αμέσως επόμενα ποσοστά είναι 15,6% (639.475 κτίρια) που κατασκευάστηκαν την χρονική περίοδο 
1961-1970 και 14% (573.250 κτίρια) που κατασκευάστηκαν την περίοδο 1946-1960. 

 ΗΛΙΚΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ : 
 πριν το 1980, όπου τα κτίρια είναι θερμικά απροστάτευτα 

 από το 1981 έως το 2000, όπου σταδιακά εφαρμόζονται συστήματα θερμομόνωσης και άλλα μέτρα 
βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης  

 από το 2001 έως το 2010, όπου αναπτύσσονται και εφαρμόζονται νέες τεχνολογίες και προϊόντα  

 

 Με βάση την απογραφή του 2011 (ΕΛΣΤΑΤ 2014) το 55% των κτιρίων με χρήση κατοικίας της 
χώρας έχει κατασκευαστεί πριν το 1980, δηλαδή είναι θερμικά απροστάτευτα, ενώ λόγω της 
οικονομικής ύφεσης, ο αριθμός των κτιρίων που έχει κατασκευαστεί μετά το 2010, με τις 
ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ είναι μόλις το 1,5% του συνολικού αποθέματος κανονικών 
κατοικιών που χρησιμοποιούν τα νοικοκυριά. Ο μέσος όρος ηλικίας των κατοικιών σύμφωνα με 
την τελευταία απογραφή του 2011 της ΕΛΣΤΑΤ είναι 31 έτη.  

 Την περίοδο 2008-2011 παρατηρήθηκε σημαντική μείωση του αριθμού των οικοδομικών 
αδειών, ακολουθώντας την οικονομική κρίση. Η οικοδομική δραστηριότητα είχε αυξηθεί την 
περίοδο 2000-2005, στη συνέχεια όμως παρουσίασε μια συνεχή πτώση κατά το διάστημα 2006-
2011 με μέση ετήσια μείωση της τάξης του 20%. Το 2012, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα 
(ιδιωτική και δημόσια) εμφάνισε περαιτέρω μείωση της τάξης του 25,0% για την περίοδο 
Ιανουαρίου-Ιουλίου σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2011 (Ανάλυση στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ).  

 Κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες : Η απογραφή του 2011 αποτιμούσε τα κτίρια που στεγάζουν την 
Κεντρική και Αποκεντρωμένη Διοίκηση, τους ΟΤΑ και τα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. σε περίπου 112.000  

 

Μέσος όρος ηλικίας 
κατοικιών –ΕΛΣΤΑΤ / 2011  

Μέγεθος κατοικιών 

ΕΛΣΤΑΤ / 2011 

ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΑΜΕ 



Πρωτοβουλίες της ΓΓΧΣΑΠ  
 σε επίπεδο πόλης 

  Για πρώτη φορά στις προδιαγραφές των ΤΠΣ εισάγονται κεφάλαια που σχετίζονται με την κλιματική 
αλλαγή και την πολιτική προστασία, τόσο στην Ανάλυση όσο και στην Πρόταση - στην λογική του 
αειφόρου σχεδιασμού των πόλεων.  

 

 Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης : θα καταστεί δυνατή η δημιουργία κοινόχρηστων χώρων σε 
πυκνοδομημένες πόλεις με μικρό κόστος (έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα χρηματοδότησης από το 
Ταμείο Ανάκαμψης) 

 Αστικές παρεμβάσεις στον δημόσιο χώρο και στο κτιριακό απόθεμα ευρύτερων περιοχών, με στοιχεία 
βιοκλιματικού σχεδιασμού,  ποιοτικής και ενεργειακής αναβάθμισης, ενίσχυση της κυκλικής 
οικονομίας, διαχείριση των φυσικών πόρων και εφαρμογή «έξυπνων» εφαρμογών και καινοτόμων 
τεχνολογιών Μεταξύ άλλων : αναπλάσεις υδάτινων διαδρομών, δημιουργία εκτεταμένου πλέγματος 
πρασίνου, δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας, δημιουργία οδικών πάρκων γειτονιάς, 
βιοκλιματικός σχεδιασμός και έξυπνες εφαρμογές διαχείρισης ενέργειας και φ.π. (έχουν ενταχθεί στο 
πρόγραμμα χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης) 

 Προώθηση βιώσιμης αστικής κινητικότητας και ηλεκτροκίνησης – Προώθηση προσβασιμότητας 

 



Η χρηματοδότηση του πολεοδομικού 
σχεδιασμού από το Ταμείο Ανάκαμψης 

 

 Το Πρόγραμμα Χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης 

 

Αφορά σε χρηματοδότηση πολεοδομικών μελετών μείζονος σημασίας και έχει τους παρακάτω 4 
ΑΞΟΝΕΣ  
 

1. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ :  
Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  
ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (Τ.Π.Σ.) 
Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΙΔΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (Ε.Π.Σ.) 
 

2. ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΖΩΝΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ (Ζ.Υ.Σ.) 
 

3. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

 

4. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 

 

Ο σχεδιασμός αφορά περίπου 800 Δ.Ε. από τις συνολικά 1.135 Δ.Ε.της χώρας, με χρηματοδότηση από 
το Ταμείο Ανάκαμψης πίστωσης 245 εκατομμυρίων ευρώ. 
 



Η χρηματοδότηση των αστικών 
αναπλάσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης 

 

 Το Πρόγραμμα Χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης καλύπτει : 
 

o ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 

o ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΜΕΤΩΠΩΝ, ΜΕΓΑΛΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΩΠΩΝ 

o ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ  ΚΤΙΡΙΩΝ ΙΔΙΑΤΕΡΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ και ΑΝΕΝΕΡΓΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ  
o ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 

o  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ  
o ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ  
o ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  
o ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ                                        

(π.χ. περιοχές με χαμηλές ταχύτητες, περιοχές με εσωτερικούς δρόμους χωρίς αυτοκίνητα, κ.λπ.) 
o ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΔΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ – ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 

o ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

o ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

o SMART ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

 



Η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 

και το Πράσινο Ταμείο 
ΕΣΠΑ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ 

 

o Προώθηση Ολοκληρωμένων Εδαφικών 
Επενδύσεων (ΟΕΕ) στον αστικό και τον 
εξωαστικό χώρο, σε περιοχές εθνικής 
προτεραιότητας (συμπληρωματικά στις ΟΕΕ 
των ΠΕΠ) – Μελέτες και έργα με καινοτόμες 
και «έξυπνες» εφαρμογές 

 

o Γεωγραφικά και θεματικά στοχευμένες 
παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού και ανάδειξης 
κτηρίων (προσβασιμότητα, ενεργειακή 
αποδοτικότητα, διατηρητέα) 

 

o Προώθηση ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων -
αναπλάσεων αστικών κέντρων ή περιοχών με 
στοιχεία αστικής, περιβαλλοντικής, 
οικονομική και κοινωνικής υποβάθμισης 

 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 

 

o Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για 
την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών 
δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις Π.Ε. 
Κοζάνης, Φλώρινας και στο Δήμο 
Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας 

 

o  Πρόσκληση του με αριθμ. 5784/01-09-
2020 και κωδικό ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2020 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» ΤΟΥ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 
2020 – Β΄ Πρόσκληση, μέχρι την 
Παρασκευή 26-02-2021(ενδεικτικά : 
υποδομές ποδηλάτου με έξυπνα 
ποδηλατοστάσια και κοινόχρηστα 
ποδήλατα, στοχευμένες αναπλάσεις, 
ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων κ.λπ.) 

 

 



Πρωτοβουλίες της ΓΓΧΣΑΠ για τα  κτίρια 

  Πρόγραμμα ΔΙΑΤΗΡΩ : στοχεύει στην προστασία και αναβάθμιση των ιστορικών ακινήτων, ιδιαίτερα σε περιοχές με  
αυξημένο μεσιτικό και τουριστικό ενδιαφέρον 

 Πρόγραμμα ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ : Ανακαίνιση κτιριακού δυναμικού, επισκευή, αναβάθμιση και επανάχρηση κτιρίων, με 
βιοκλιματικά στοιχεία και χρήση νέων τεχνολογιών 

 Πρόγραμμα ΔΙΑΒΙΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ : παρεμβάσεις προσβασιμότητας σε κτίρια και σε γειτονιές (προγράμματα αυτόνομης 
κατοικίας και προσβάσιμης γειτονιάς) 

 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

o Εθνική Στρατηγική προώθησης της ψηφιοποίησης των κατασκευών – Μοντέλο ΒΙΜ 

o Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου / Ηλεκτρονική Ταυτότητα Δήμου 

o Ψηφιακό Μητρώο ΣΦΗΟ 

 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

o Επικαιροποίηση του κανονισμού πυροπροστασίας του 2018 

o Δίκτυα πυρόσβεσης πόλης 

o Κανονισμός για ψηλά κτίρια 

o Προληπτική πυροπροστασία ειδικά σε περιοχές WUI 

o Πιστοποίηση δομικών υλικών 

o Μελέτη ακαυστότητας προσόψεων 

o Τεχνικές Προδιαγραφές για την πυροπροστασία υφιστάμενων κτιρίων 

o Μηχανισμός ελέγχου και δειγματοληπτικός έλεγχος από τους επιθεωρητές δόμησης 

 



Θεσμικές Παρεμβάσεις 
 

 Εθνικό Σχέδιο για την Προσβασιμότητα με έμφαση στην Κλιματική Αλλαγή (σε διαδικασία ολοκλήρωσης) 
 Εθνική Στρατηγική για το Ποδήλατο 

 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 

 ΚΥΑ «Τεχνικές Οδηγίες για τον Σχεδιασμό Αστικών Οδών και υπαίθριων Δημόσιων Χώρων» (σε κύκλο υπογραφών) 

 ΥΑ «Τεχνικές Οδηγίες για τη δημιουργία προσωρινών διαδρόμων κίνησης πεζών, προσωρινών διαδρόμων κίνησης ποδηλάτου και 
προσωρινή δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας με μείωση του ορίου ταχύτητας στα τριάντα 
(30) χλμ/ώρα, σε τοπικές οδούς ή σε περιοχές κατοικίας» (ΦΕΚ 2488/Β’/2020) 

 ΚΥΑ «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.» (ΦΕΚ/4380/2020) 

 Σχεδία Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) σε επίπεδο Δήμων (Άρθρο 126 ν. 4819/2021) 

 ΥΑ «Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης Προσβασιμότητας» 

 ΥΑ «Τεχνικές οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών για την προσβασιμότητα αυτών σε άτομα με 
αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία» (ΦΕΚ 2998/Β’/2020) 

 ΥΑ «Ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής στοιχείων προσβασιμότητας των κτηρίων όπου στεγάζονται φορείς της παρ. 1 
του άρθρου 14 του ν. 4270/2014» (ΦΕΚ 3756/Β΄/2021) και κατασκευή /λειτουργία της πλατφόρμας από το ΤΕΕ 

 ΥΑ «Προδιαγραφές, όροι και τεχνικές οδηγίες για την εκπόνηση «Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)» 

 ΥΑ Τροποποίηση της υπ’ αρ. 21585/27.5.2003 κοινής υπουργικής απόφασης «Προϋποθέσεις, τρόπος και διαδικασία 
καταβολής επιχορήγησης για αποκατάσταση και συντήρηση όψεων κτιρίων και εν γένει ανάπλαση αυτών και του 
περιβάλλοντος χώρου» (Β ́ 734) 

 Επικαιροποίηση του ΝΟΚ (38 νέα σημεία!) 

 

 



ΣΥΜΑΧΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΔΟΜΗΣΗΣ 

ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ» ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ 
ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

o Το πιλοτικό πρόγραμμα «Διαβατήριο 
Οικολογικής Ανακαίνισης Κατοικιών» 
συνίσταται στην παροχή κινήτρων για 
παρεμβάσεις οικολογικής ανακαίνισης 
του κτηιριακού αποθέματος, με στόχους 
την δημιουργία «υγειών» κτηιρίων με 
ελάχιστη έως μηδενική επιβάρυνση του 
περιβάλλοντός τους, που 
καταναλώνουν / απαιτούν λιγότερους 
φυσικούς πόρους για την λειτουργία 
τους και τις καθημερινές 
δραστηριότητες των χρηστών τους,  που 
επιτυγχάνουν μείωσης της 
κατανάλωσης ενέργειας και ενίσχυσης 
της ενεργειακής αυτονομίας, ειδικότερα 
στον οικιακό κτηριακό τομέα, στην 
προοπτική της μετάβασης σε μια 
οικονομία μηδενικών εκπομπών 
άνθρακα και σε κλιματικά ουδέτερα 
αστικά περιβάλλοντα.  

Πιστοποιημένο Κτήριο: 
1. Πιστοποιημένα Υλικά 

2. Πιστοποιημένες Διαδικασίες Κατασκευής 

3. Πιστοποιημένο Προσωπικό 

Στην κατεύθυνση ανάδειξης μιας βιώσιμης τεχνοοικονομικά, κοινωνικοοικονομικά και περιβαλλοντικά, πρωτοπόρου αγοράς αειφόρων κατασκευών, κρίνεται αναγκαία η ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ).  Πρόγραμμα «Εθνική Συμμαχία Αειφόρου Δόμησης», με βασικό σκοπό να προωθηθούν ολοκληρωμένες – τεχνοοικονομικά, κοινωνικοοικονομικά και περιβαλλοντικά 
- λύσεις που θα προσανατολίζονται στη μετάβαση προς βιώσιμες πόλεις, κατασκευάζοντας νέα κτήρια και αναβαθμίζοντας υφιστάμενα, τα οποία θα είναι περιβαλλοντικά φιλικά, κλιματικά ουδέτερα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση, μέσα σε έναν επίσης αναβαθμισμένο αστικό δημόσιο χώρο. 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 


