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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
με κοινοτική οδηγία από το 2009 

 
 

Η γενικότερη ανησυχία και ευαισθητοποίηση για τις μεταβαλλόμενες 
κλιματολογικές συνθήκες και τα λιγοστά πλέον αποθέματα ενέργειας του 
πλανήτη, δεν θα μπορούσαν να αφήσουν αδιάφορο το χώρο των ακινήτων. 
    Από το 2009 λοιπόν, οι χώροι στους οποίους ζούμε, εργαζόμαστε και 
περνάμε το σύνολο σχεδόν της καθημερινότητάς μας, εξελίσσονται και 
συμβάλλουν ενεργά στην προσπάθεια επίλυσης του γενικότερου ενεργειακού 
προβλήματος. 
Όλα τα κτίρια της ευρωπαϊκής κοινότητας αποκτούν πλέον ενεργειακή 
ταυτότητα.  

Η κοινοτική οδηγία για εξοικονόμηση ενέργειας θα ισχύσει από το 4.1.09 και 
σύμφωνα με αυτήν θα πρέπει να υπάρχει ένα πιστοποιητικό ενεργειακής συμπεριφοράς 
του κτιρίου, το οποίο θα συνοδεύει υποχρεωτικά το μισθωτήριο συμβόλαιο ή το 
πωλητήριο. 

Αυτό σημαίνει ότι τα επόμενα δύο χρόνια πρέπει να γίνουν σημαντικές παρεμβάσεις 
σε χιλιάδες ακίνητα προκειμένου να «συμμορφωθούν» με τις νέες προδιαγραφές. 

Βασικός στόχος είναι η μείωση σε ένα μεγάλο ποσοστό της ενέργειας που 
σπαταλούν τα κτίρια, είτε πρόκειται για τη θέρμανση είτε πρόκειται για την ψύξη. Αυτό 
σημαίνει έργα για τη θερμομόνωση χιλιάδων κτιρίων τα οποία χτίστηκαν πριν από 
τρεις, τέσσερις και πέντε δεκαετίες. Η ενεργειακή ταυτότητα θα είναι 
υποχρεωτική και θα επισυνάπτεται στα συμβόλαια προκειμένου να γίνει 
κάποια πράξη. 

∆ηλαδή, ο ενοικιαστής θα μπορεί να ζητήσει από τον ιδιοκτήτη του να του 
παράσχει όλες εκείνες τις εγγυήσεις για το γεγονός ότι το ακίνητο που μισθώνει δεν 
είναι ενεργειοβόρο. Ανάλογο αίτημα θα μπορεί να καταθέτει και όποιος αγοράζει ένα 
σπίτι, κατάστημα ή γραφείο ώστε να γνωρίζει τι ενέργεια απαιτείται για την ομαλή 
λειτουργία του ακινήτου που αποκτά, δηλαδή πόσο πετρέλαιο καίει, τι σώματα 
θέρμανσης και ψύξης χρειάζονται, αν υπάρχουν συστήματα για την εκμετάλλευση της 
ηλιακής ενέργειας κτλ. 
     Σε ό,τι αφορά τις εργασίες που πρέπει να γίνουν, κατασκευαστές αναφέρουν ότι 
σαφέστατα θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση σωμάτων θέρμανσης. Όπου αυτά 
είναι παλιάς τεχνολογίας, θα πρέπει να εγκατασταθούν ηλιακοί θερμοσίφωνες και τα 
γνωστά μπόιλερ για τη θέρμανση του νερού. Επίσης, θα είναι υποχρεωτικός ο 
έλεγχος σε όλους τους λέβητες και τους καυστήρες καθώς εκεί «χάνεται» 
σημαντική ποσότητα πετρελαίου. Υπολογίζεται ότι για κάθε δυο-τρία χρόνια απαιτείται 
συντήρηση των συστημάτων θέρμανσης, ενώ αν η απόδοση έχει πέσει κάτω από το 
70% θα πρέπει να αντικατασταθεί ο λέβητας. Απαραίτητη κρίνεται η μόνωση της 
σκεπής, της πιλοτής, του λέβητα και των εξωτερικών σωληνώσεων της 
κεντρικής θέρμανσης.  

 
 



 2

 
 
 
Τα διπλά τζάμια και οι πόρτες που κλείνουν καλά εμποδίζουν τη διαφυγή της 

θερμότητας. Ακόμη και κατά το χτίσιμο του σπιτιού θα προσεχθεί 
προσανατολισμός του, ο οποίος θα πρέπει να είναι τέτοιος που να γίνεται σωστή 
εκμετάλλευση του ήλιου. 

 
 
Ειδικότερα η οδηγία (2002/91/ΕΚ) έχει ως εξής: 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1 
Στόχος 
 
Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
των κτιρίων εντός της κοινότητας λαμβάνοντας υπόψη τις εξωτερικές 
κλιματολογικές και τις τοπικές συνθήκες, καθώς και τις κλιματικές απαιτήσεις των 
εσωτερικών χώρων και τη σχέση κόστους- οφέλους. 
Η παρούσα οδηγία θεσπίζει απαιτήσεις που αφορούν: 

 
1. το γενικό πλαίσιο για μια μεθοδολογία υπολογισμού της ολοκληρωμένης 

ενεργειακής απόδοσης κτιρίων 
2. την εφαρμογή ελάχιστων απαιτήσεων για την ενεργειακή απόδοση των 

νέων κτιρίων 
3. την εφαρμογή ελάχιστων απαιτήσεων για την ενεργειακή απόδοση 

μεγάλων υφισταμένων κτιρίων στα οποία γίνεται μεγάλης κλίμακας 
ανακαίνιση 

4. την ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων και 
5. την τακτική επιθεώρηση των λεβήτων και των εγκαταστάσεων 

κλιματισμού κτιρίων και, επιπλέον, μια αξιολόγηση των εγκαταστάσεων 
θέρμανσης των οποίων οι λέβητες είναι παλαιότεροι των 15 ετών. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
Ορισμοί 
 
Για το σκοπό της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 
 
«Κτίριο»: στεγασμένη κατασκευή με τοίχους για την οποία χρησιμοποιείται ενέργεια 
προς ρύθμιση των εσωτερικών κλιματικών συνθηκών. Ο όρος δύναται να αφορά στο 
κτίριο στο σύνολό του ή σε τμήματα του κτιρίου τα οποία έχουν μελετηθεί ή έχουν 
τροποποιηθεί για να χρησιμοποιούνται χωριστά. 
 
«Ενεργειακή απόδοση κτιρίου»: η ποσότητα ενέργειας που πράγματι 
καταναλώνεται ή εκτιμάται ότι ικανοποιεί τις διάφορες ανάγκες που συνδέονται με τη 
συνήθη χρήση του κτιρίου, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη 
θέρμανση, την παραγωγή ζεστού νερού, την ψύξη, τον εξαερισμό και το φωτισμό. Η 
ποσότητα αυτή εκφράζεται με έναν ή περισσότερους αριθμητικούς δείκτες οι οποίοι 
έχουν υπολογισθεί  λαμβάνοντας υπόψη τη μόνωση, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα 
χαρακτηριστικά της εγκατάστασης, το σχεδιασμό και τη θέση σε σχέση με 
κλιματολογικούς παράγοντες, την έκθεση στον ήλιο και την επίδραση γειτονικών 
κατασκευών, την παραγωγή ενέργειας του ιδίου του κτιρίου και άλλους παράγοντες 
που επηρεάζουν την ενεργειακή ζήτηση, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι 
κλιματικές συνθήκες στο εσωτερικό του κτιρίου. 
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«Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου»: πιστοποιητικό αναγνωρισμένο 
από το κράτος-μέλος ή νομικό πρόσωπο που αυτό καθορίζει, το οποίο περιλαμβάνει 
την ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου υπολογιζόμενη σύμφωνα με μεθοδολογία 
βασιζόμενη στο γενικό πλαίσιο που παρατίθεται στο παράρτημα. 
 
«ΣΠΗΘ (συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας)»: η ταυτόχρονη 
μετατροπή πρωτογενών καυσίμων σε μηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια και θερμότητα, 
υπό ορισμένα ποιοτικά κριτήρια ενεργειακής απόδοσης. 
 
«Σύστημα κλιματισμού»:  συνδυασμός όλων των απαιτούμενων κατασκευαστικών 
στοιχείων για την παροχή μιας μορφής επεξεργασίας του αέρος κατά την οποία 
ελέγχεται ή μπορεί να ελαττωθεί η θερμοκρασία, ενδεχομένως σε συνδυασμό με τον 
έλεγχο του αερισμού, της υγρασίας και της καθαρότητας του αέρος. 
 
«Λέβητας»: ο συνδυασμός σώματος λέβητα και μονάδας καυστήρα που είναι 
σχεδιασμένος για να μεταβιβάζει στο νερό τη θερμότητα που παράγεται από την 
καύση. 
 
«Ωφέλιμη ονομαστική ισχύς (εκφραζόμενη σε kW)»: η μέγιστη θερμική ισχύς 
την οποία αναφέρει και εγγυάται ο κατασκευαστής ως παρεχόμενη κατά τη συνεχή 
λειτουργία με ταυτόχρονη τήρηση της ωφέλιμης απόδοσης που προσδιορίζεται από τον 
κατασκευαστή. 
 
«Αντλία θέρμανσης»: συσκευή ή εγκατάσταση που εξάγει θερμότητα σε χαμηλή 
θερμοκρασία από τον αέρα, το ύδωρ ή τη γη και την εισάγει στο κτίριο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3 
Θέσπιση μεθοδολογίας 
 
Τα κράτη- μέλη εφαρμόζουν, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, μεθοδολογία 
υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων βάσει του γενικού πλαισίου το οποίο 
καθορίζεται στο παράρτημα. Τα μέρη 1 και 2 του πλαισίου αυτού προσαρμόζονται στην 
τεχνική πρόοδο με τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2, λαμβάνοντας υπόψη 
τις προδιαγραφές με τα πρότυπα που εφαρμόζονται στη νομοθεσία των κρατών μελών. 

Η μεθοδολογία αυτή θεσπίζεται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Η ενεργειακή 
απόδοση ενός κτιρίου εκφράζεται με διαφανή τρόπο και ενδέχεται να περιλαμβάνει 
δείκτη εκπομπών CO2. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 4 
Καθορισμός των απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης 

 
1. Τα κράτη-μέλη μεριμνούν ώστε να καθοριστούν απαιτήσεις ελάχιστης 

ενεργειακής απόδοσης, βασιζόμενες στη μεθοδολογία που αναφέρεται στο 
άρθρο 3. Κατά τον καθορισμό των απαιτήσεων, τα κράτη-μέλη δύνανται να 
κάνουν διάκριση μεταξύ νέων και υφιστάμενων κτιρίων και διάφορων 
κατηγοριών κτιρίων. Στις απαιτήσεις πρέπει να συνεκτιμώνται οι γενικές 
απαιτήσεις εσωτερικών κλιματικών συνθηκών, προκειμένου να αποφεύγονται 
ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις όπως ο ανεπαρκής αερισμός, καθώς και οι 
τοπικές συνθήκες, η προβλεπόμενη χρήση και η ηλικία του κτιρίου. Οι 
απαιτήσεις αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα τα οποία δεν  
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υπερβαίνουν τα πέντε έτη και, εάν χρειαστεί, ενημερώνονται προκειμένου να                                  
αντικατοπτρίζουν την τεχνική πρόοδο στον τομέα των κτιριακών κατασκευών.     

 

2. Οι απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης εφαρμόζονται σύμφωνα με τα άρθρα 5 
και 6. 

 

3. Τα κράτη- μέλη δύνανται να μην καθορίσουν ή μην εφαρμόσουν τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 1 για τις εξής κατηγορίες κτιρίων: 

- κτίρια και μνημεία επισήμως προστατευόμενα ως μέρος συγκεκριμένου 
περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής τους 
αξίας, εφόσον η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις θα αλλοίωνε 
απαράδεκτα το χαρακτήρα ή την εμφάνισή τους, 

- κτίρια χρησιμοποιούμενα ως χώροι λατρείας ή θρησκευτικών 
δραστηριοτήτων, 

- προσωρινά κτίρια με εκ σχεδιασμού προβλεπόμενη διάρκεια χρήσης το 
πολύ δύο ετών, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εργαστήρια, αγροτικά 
κτίρια πλην κατοικιών με χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις και αγροτικά 
κτίρια πλην κατοικιών τα οποία χρησιμοποιούνται από τομέα 
καλυπτόμενο από εθνική τομεακή συμφωνία για την ενεργειακή 
απόδοση, 

- κτίρια κατοικιών τα οποία προβλέπεται να χρησιμοποιούνται λιγότερο 
από τέσσερις μήνες το χρόνο, 

- μεμονωμένα κτίρια με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια κάτω των 50 m2.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
Νέα κτίρια   
 
Τα κράτη-μέλη μεριμνούν ώστε τα νέα κτίρια να πληρούν τις απαιτήσεις ελάχιστης 
ενεργειακής απόδοσης που αναφέρονται στο άρθρο 4. 

Για τα νέα κτίρια συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας άνω των 1000 m2, τα κράτη-μέλη 
εξασφαλίζουν ότι η τεχνική, περιβαλλοντική και οικονομική σκοπιμότητα εγκατάστασης 
εναλλακτικών συστημάτων, όπως: 

 
- αποκεντρωμένων συστημάτων παροχής ενέργειας που βασίζονται σε 

ανανεώσιμες πηγές, 
- ΣΠΗΘ, 
- συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης σε κλίμακα περιοχής – οικοδομικού 

τετραγώνου, εάν υπάρχουν, 
- αντλιών θέρμανσης, υπό ορισμένες συνθήκες,(μελετάται και 

συνυπολογίζεται πριν από την έναρξη της ανέγερσης). 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
Υφιστάμενα κτίρια 
 
Τα κράτη - μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν κτίρια συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας άνω 
των 1000 m2 υφίστανται ριζική ανακαίνιση, η ενεργειακή απόδοσή τους αναβαθμίζεται 
ώστε να πληρεί τις ελάχιστες απαιτήσεις, στο βαθμό που αυτό είναι  
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τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά εφικτό. Τα κράτη - μέλη που εξάγουν τις εν λόγω 
ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης με βάση τις απαιτήσεις της ενεργειακής 
απόδοσης που θεσπίζονται για τα κτίρια σύμφωνα με το άρθρο 4. Οι απαιτήσεις 
θεσπίζονται είτε για το ανακαινιζόμενο κτίριο ως σύνολο, είτε για τα ανακαινιζόμενα 
συστήματα ή δομικά στοιχεία όταν αυτά αποτελούν μέρος μιας ανακαίνισης που πρέπει 
να γίνει εντός περιορισμένου χρονικού διαστήματος, με στόχο τη βελτίωση της 
συνολικής ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης 
 

1. Τα κράτη - μέλη εξασφαλίζουν ότι κατά την κατασκευή, την πώληση ή την 
εκμίσθωση κτιρίων θα διατίθεται πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης 
στον ιδιοκτήτη ή από τον ιδιοκτήτη στον υποψήφιο αγοραστή ή μισθωτή. 
Το πιστοποιητικό θα είναι δεκαετούς ισχύος κατ΄ανώτατο όριο. Η 
πιστοποίηση διαμερισμάτων ή μονάδων που σχεδιάζονται για χωριστή 
χρήση σε συγκροτήματα μπορεί να βασίζεται: 
- σε κοινή πιστοποίηση ολόκληρου του κτιρίου για συγκροτήματα με 

κοινόχρηστο σύστημα θέρμανσης, ή 
- στην αξιολόγηση άλλου αντιπροσωπευτικού διαμερίσματος του ίδιου 

συγκροτήματος. 
Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν τις κατηγορίες των κτιρίων που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 από την εφαρμογή της 
παρούσας παραγράφου. 
 

 
2. Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, περιλαμβάνει τιμές 

αναφοράς, όπως ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και κριτήρια αξιοκρατικής 
αξιολόγησης, ώστε να επιτρέπει στους καταναλωτές να συγκρίνουν και να 
αξιολογούν την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Το πιστοποιητικό 
συνοδεύεται από συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε 
σχέση με το κόστος. 
Ο σκοπός των πιστοποιητικών περιορίζεται στην παροχή πληροφοριών και 
οι πιθανές συνέπειες των πιστοποιητικών αυτών όσον αφορά νομικές ή 
άλλες διαδικασίες αποφασίζονται σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες. 
 

3. Τα κράτη - μέλη μεριμνούν ώστε στα κτίρια συνολικής ωφέλιμης 
επιφάνειας άνω των 1000 m2  τα οποία χρησιμοποιούνται από δημόσιες 
αρχές και από ιδρύματα που παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες σε μεγάλο 
αριθμό ατόμων και που ως εκ τούτου δέχονται συχνά τις επισκέψεις των 
ατόμων αυτών, να τοποθετείται σε θέση ευδιάκριτη από το κοινό 
πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης όχι παλαιότερο των δέκα ετών. 
Επιπλέον, για τα παραπάνω κτίρια μπορεί επίσης να αναγράφεται ευκρινώς 
ή κλίμακα των συνιστώμενων και σημειωνόμενων εσωτερικών 
θερμοκρασιών και, όπου απαιτείται, άλλοι σχετικοί κλιματικοί παράγοντες. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 8 
Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης 
 
Όσον αφορά τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και τον περιορισμό των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τα κράτη μέλη είτε: 
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α) καθιερώνουν την τακτική επιθεώρηση των λεβήτων ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος 
20 έως 100 KW οι οποίοι θερμαίνονται με μη ανανεώσιμα υγρά ή στερεά καύσιμα. Η 
επιθεώρηση αυτή μπορεί να γίνει και σε λέβητες που χρησιμοποιούν άλλο καύσιμο. Οι 
λέβητες ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος μεγαλύτερης των 100 KW επιθεωρούνται 
τουλάχιστον ανά δύο έτη. 
Για εγκαταστάσεις θέρμανσης με λέβητες ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος μεγαλύτερης 
των 20 KW, οι οποίοι είναι παλαιότερη των 15 ετών, τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα 
απαραίτητα μέτρα για την καθιέρωση μιας και μοναδικής  
επιθεώρησης ολόκληρης της εγκατάστασης. Με βάση την επιθεώρηση αυτή, που θα 
περιλαμβάνει αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του λέβητα και των διαστάσεών 
του σε σύγκριση με τις ανάγκες του κτιρίου, οι εμπειρογνώμονες συνιστούν στους 
χρήστες την πιθανή αντικατάσταση των λεβήτων, άλλες τροποποιήσεις στο σύστημα 
θέρμανσης και εναλλακτικές λύσεις, είτε 
 
β) Εξασφαλίζουν την παροχή συμβουλών στους χρήστες σχετικά με την αντικατάσταση 
λεβήτων, άλλες τροποποιήσεις στο σύστημα θέρμανσης και εναλλακτικές λύσεις που 
μπορεί να περιλαμβάνουν επιθεωρήσεις για την αξιολόγηση της απόδοσης και των 
διαστάσεων του λέβητα. Το συνολικό αποτέλεσμα της προσέγγισης αυτής θα πρέπει σε 
γενικές γραμμές να είναι ισοδύναμο με εκείνο των διατάξεων του στοιχείου. 
 
γ) Τα κράτη μέλη που επιλέγουν τη δυνατότητα αυτή, υποβάλλουν ανά διετία έκθεση 
στην επιτροπή σχετικά με την ισοδυναμία της προσέγγισής τους. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9 
Επιθεώρηση λεβήτων 
 
Όσον αφορά τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και τον περιορισμό των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τα κράτη μέλη θεσπίζουν τακτική επιθεώρηση των 
εγκαταστάσεων κλιματισμού ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος μεγαλύτερης των 12 KW. 
Η επιθεώρηση αυτή περιλαμβάνει αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του 
κλιματισμού και των διαστάσεων του σε σύγκριση με τις ανάγκες του κτιρίου. Στους 
χρήστες παρέχονται κατάλληλες συμβουλές για πιθανή βελτίωση ή αντικατάσταση του 
συστήματος κλιματισμού και εναλλακτικές λύσεις. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10 
Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες 
 
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η πιστοποίηση κτιρίων, η σύνταξη των συνοδευτικών 
συστάσεων και η επιθεώρηση των λεβήτων και συστημάτων να διεξάγονται με 
ανεξάρτητο τρόπο από ειδικευμένους ή και διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες, είτε 
αυτοί είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε υπάλληλοι δημόσιων ή ιδιωτικών οργανισμών. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11 
Αξιολόγηση 
 
Η επιτροπή, επικουρούμενη από την επιτροπή του άρθρου 14, αξιολογεί την οδηγία 
βάσει της εμπειρίας που αποκτάται κατά την εφαρμογή της και, εφόσον απαιτείται, 
υποβάλλει προτάσεις όσον αφορά, μεταξύ άλλων,  

 
 



 7

 
 
 
α) ενδεχόμενα συμπληρωματικά μέτρα για τις ανακαινίσεις κτιρίων ολικής ωφέλιμης 
επιφάνειας κάτω των 1000 m2  
 
 
β) τη θέσπιση γενικών κινήτρων για την εφαρμογή περαιτέρω μέτρων για την 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. 

 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 12 
Ενημέρωση 
 
Τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την ενημέρωση των 
χρηστών των κτιρίων σχετικά με τις διάφορες μεθόδους και πρακτικές που συμβάλλουν 
στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Εφόσον τα κράτη μέλη το ζητήσουν, η 
επιτροπή τα βοηθά στην υλοποίηση των εν λόγω ενημερωτικών εκστρατειών που 
μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κοινοτικών προγραμμάτων. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 13 
Προσαρμογή του πλαισίου 
 
Τα μέρη 1 και 2 του παραρτήματος επανεξετάζονται κατά τακτά διαστήματα τα οποία 
δεν θα είναι μικρότερα των δύο ετών. 
Οι τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις για την προσαρμογή των μερών 1 και 2 του 
παραρτήματος στην τεχνική πρόοδο εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 14 παράγραφος 2. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 14 
Επιτροπή 

 
1. Η επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. 
2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται 

το άρθρο 5 και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των 
διατάξεων του άρθρου 8 αυτής. 
Η περίοδος που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 
1999/468/ΕΚ είναι τρεις μήνες. 

     3.  Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 15 
Μεταφορά στην εθνική νομοθεσία 

 
1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 

διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το 
αργότερο μέχρι τις 4 Ιανουαρίου 2006. 
Πληροφορούν αμέσως την επιτροπή σχετικά. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίσουν 
τα εν λόγω μέτρα, τα τελευταία περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία 
ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή 
τους. Ο τρόπος της παραπομπής καθορίζεται από τα κράτη μέλη. 
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2. Τα κράτη μέλη, όταν δεν είναι διαθέσιμοι ειδικευμένοι ή και διαπιστευμένοι 

εμπειρογνώμονες, μπορούν να κάνουν χρήση πρόσθετης περιόδου τριών ετών 
για την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 7, 8 και 9. Τα κράτη 
μέλη, όταν κάνουν χρήση της ευχέρειας αυτής, ενημερώνουν την Επιτροπή  

          και παρέχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στοιχεία μαζί με χρονοδιάγραμμα 
         της περαιτέρω εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 16  
Έναρξη ισχύος 
 
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη 
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  
 
 
 
   
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIBROTERMICA HELLAS A.E. 
Βιομηχανία Μονωτικών Υλικών 
Σεβαστή Πιερίας 
Τ.Θ 273, 60 100 Κατερίνη 
Τ: 23510 72220  F: 23510 72221 
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