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ΕΡΩΣΗΗ  

Προσ: Τπουργό Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ 

Θζμα: «Καταδικαςτική Απόφαςη του Ευρωπαϊκοφ Δικαςτηρίου ςε Βάροσ τησ Ελλάδασ για 

την Παραβίαςη τησ Κοινοτικήσ Οδηγίασ 2010/31/ΕΕ Περί Ενεργειακήσ Αποδόςεωσ των 

Κτιρίων» 

Σο Ευρωπαϊκό Δικαςτιριο εξζδωςε ςτισ 2/3/2017 καταδικαςτικι απόφαςθ ςε βάροσ τθσ 

Ελλάδασ αποδεχόμενο ότι θ χϊρα μασ παραβιάηει τθν κοινοτικι οδθγία 2010/31/ΕΕ «περί 

ενεργειακισ αποδόςεωσ των κτιρίων».  

Ωσ γνωςτόν, το Ευρωπαϊκό υμβοφλιο ιδθ από τον Μάρτιο 2007 ζχει επιςθμάνει τθν ανάγκθ 

αφξθςθσ του βακμοφ ενεργειακισ απόδοςθσ ςε ευρωπαϊκό επίπεδο ϊςτε να επιτευχκεί ο 

ςτόχοσ μείωςθσ κατά 20% τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ των κρατϊν-μελϊν μζχρι το 2020. ε 

αυτό το πλαίςιο, θ κοινοτικι οδθγία επιτάςςει ότι θ ενεργειακι απόδοςθ των κτιρίων είναι 

απαραίτθτο να υπολογίηεται με βάςθ μεκοδολογία, θ οποία οφείλει να περιλαμβάνει τα 

κερμικά χαρακτθριςτικά καλφπτοντασ τθν ετιςια ενεργειακι απόδοςθ του κτιρίου κακϊσ και 

άλλουσ παράγοντεσ όπωσ οι εγκαταςτάςεισ κζρμανςθσ/κλιματιςμοφ, θ χριςθ ανανεϊςιμων 

πθγϊν ενζργειασ, ο επαρκισ φυςικόσ φωτιςμόσ και ο ςχεδιαςμόσ του κτιρίου.  

Επιπρόςκετα, θ οδθγία προβλζπει τθν κζςπιςθ ενόσ ςυγκριτικοφ μεκοδολογικοφ πλαιςίου, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του κατ' εξουςιοδότθςθ κανονιςμοφ 244/2012,  για τον υπολογιςμό 

των βζλτιςτων από πλευράσ κόςτουσ επιπζδων για τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ όςον αφορά τθν 

ενεργειακι απόδοςθ, το οποίο τα κράτθ μζλθ είναι υποχρεωμζνα να υιοκετιςουν 

προκειμζνου να ςυγκρίνουν τα όποια αποτελζςματα και τα δεδομζνα που χρθςιμοποιικθκαν 

για τθν εξαγωγι τουσ. Σα αποτελζςματα και δεδομζνα χριςθσ πρζπει να περιλθφκοφν ςε 

ςχετικι ζκκεςθ τθν οποία τα κράτθ μζλθ είναι υποχρεωμζνα να υποβάλλουν ςτθν Ευρωπαϊκι 

Επιτροπι ανά τακτικά χρονικά διαςτιματα, που δεν υπερβαίνουν τθν πενταετία. 

Η πρϊτθ ζκκεςθ προβλζπονταν να υποβλθκεί από τθν Ελλάδα  ζωσ τισ 30 Ιουνίου 2012 και με 

δεδομζνο ότι θ χϊρα μασ δεν κοινοποίθςε τθν ζκκεςθ εντόσ των προκεςμιϊν όπωσ προβλζπει 

το άρκρο 5, παράγραφοσ 2, δεφτερο εδάφιο, τθσ οδθγίασ 2010/31, το Ευρωπαϊκό Δικαςτιριο 

εκτιμά ότι παρζβθ τισ υποχρεϊςεισ που υπζχει από τθν οδθγία. 

Η υπεραςπιςτικι γραμμι τθσ Ελλάδασ κινικθκε ςτθν βάςθ τθσ κοινοποίθςθσ προσ το 

Δικαςτιριο μόνο ενόσ τμιματοσ τθσ εκκζςεωσ που ςχετίηεται με τισ «μονοκατοικίεσ», 

ιςχυριηόμενθ ότι τα υπόλοιπα κεφάλαια τθσ εκκζςεωσ που αφοροφν άλλα είδθ κτιρίων είτε 



τελοφν υπό εκπόνθςθ είτε βρίςκονται ςτο ςτάδιο τθσ ολοκλιρωςθσ, και επικαλοφμενθ 

δυςκολίεσ που αποτζλεςαν τροχοπζδθ ςτθν εμπρόκεςμθ κοινοποίθςθ τθσ ςυνολικισ ζκκεςθσ. 

Η απόφαςθ του δικαςτθρίου υπιρξε καταπζλτθσ κακϊσ απζρριψε ςυλλιβδθν τθν 

υπεραςπιςτικι κζςθ τθσ χϊρασ μασ υπενκυμίηοντασ ότι τα κράτθ μζλθ δεν δφνανται να 

επικαλοφνται διατάξεισ, πρακτικζσ ι καταςτάςεισ τθσ εςωτερικισ τουσ ζννομθσ τάξεωσ για να 

δικαιολογιςουν τθν μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων που απορρζουν από το δίκαιο τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

Με βάςθ τα παραπάνω ερωτάται ο αρμόδιοσ υπουργόσ: 

- Για ποιό λόγο θ Ελλάδα δεν κοινοποίθςε εντόσ των προβλεπόμενων προκεςμιϊν τθν 
ζκκεςθ ςχετικά με τα βζλτιςτα από πλευράσ κόςτουσ επίπεδα για τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ 
όςον αφορά τθν ενεργειακι απόδοςθ ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι; 

- Πότε προβλζπεται να κοινοποιθκεί θ τελικι ζκκεςθ ενεργειακισ απόδοςθσ για το ςφνολο 
των κτιρίων και ποιζσ θ μζχρι ςιμερα δυςκολίεσ που εμποδίηουν τθν ολοκλιρωςθ τθσ; 

- Με ποιό τρόπο προτίκεςτε να επιλφςετε  τα προβλιματα ςυγκρουόμενων απαιτιςεων 
μεταξφ των Πολεοδομικϊν Κανονιςμϊν και διατάξεων (ΓΟΚ, Κτιριοδομικόσ κλπ) που 
ανακφπτουν και τα οποία κακιςτοφν προβλθματικι τθν εφαρμογι του Βιοκλιματικοφ 
χεδιαςμοφ, με ςυνζπεια να ςυςςωρεφονται υπό εκκρεμότθτα φάκελοι ςτισ Πολεοδομικζσ 
Τπθρεςίεσ; 
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