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Πιστοποίηση: 
•  η επιβεβαίωση συγκεκριµένων 
χαρακτηριστικών  
 ενός αντικειµένου, ενός προσώπου, ενός 
οργανισµού κτλ. 

 
Πράσινη πιστοποίηση στη δόµηση: 
•  η επιβεβαίωση συγκεκριµένων 
χαρακτηριστικών µε εφαρµογή κριτηρίων 
αειφορίας 



 
Τα συστήµατα αξιολόγησης και πιστοποίησης 

•  έχουν θεωρηθεί ήδη από το τέλος της 10ετίας του ’90 ως ένα 
αποτελεσµατικό εργαλείο για την υλοποίηση της αειφόρου 
ανάπτυξης στον κλάδο των κατασκευών, µε βάση           
περιβαλλοντικά, οικονοµικά  και κοινωνικά κριτήρια.  

 
•  έχουν αναγνωρισθεί ως µέσα  προώθησης της περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης όλων των εµπλεκοµένων στις διαδικασίες 
παραγωγής κτιρίων. 

 
•  έχουν µεν κοινά χαρακτηριστικά αλλά διαφοροποιούνται στο πλήθος 
και τον τρόπο διατύπωσης των κριτηρίων, τους συντελεστές 
βαρύτητας, το πεδίο εφαρµογής. 

•   υπάρχει σηµαντικός αριθµός παρόµοιων συστηµάτων, αλλά λίγα 
έχουν αποκτήσει διεθνώς αναγνωρισµένη εγκυρότητα . 

 



ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ 

? 

? 

? 

Αν και η έννοια της αξίας 
γίνεται αντιληπτή µε 

διαφορετικό τρόπο από κάθε 
πλευρά….. 



ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ 

 

για τα πιστοποιηµένα πράσινα κτίρια 

καταγράφονται: 

•  υψηλότερες τιµές ενοικίασης / χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης 

•  χαµηλότερο κόστος λειτουργίας 

•  αύξηση της πληρότητας  

 

 

- και διακρίνονται : 

•  οφέλη από την προβολή, το κύρος και την  
αναγνώριση 

•  διαφάνεια κόστους λειτουργίας 

•  αντοχή διατήρησης της αξίας σε συνθήκες 
κρίσης 

 

 



Το κόστος λειτουργίας των πράσινων κτιρίων : 

 

•  έχει αποδειχτεί ότι είναι χαµηλότερο εκείνου των 
λοιπών κτιρίων , λόγω των µειωµένων 
καταναλώσεων ενέργειας και νερού  και του 
µειωµένου κόστους συντήρησης… 

•  κατά κανόνα το κόστος των πρόσθετων 
επενδύσεων σε µέτρα ενεργειακής απόδοσης, 
εφαρµογής ΑΠΕ κτλ., εµφανίζει αποσβέσεις σε 
εύλογο διάστηµα χρόνου… 

•  το κόστος µετέπειτα ανακαινίσεων, 
αναβάθµισης, µετατροπής χρήσεων κτλ., είναι 
σηµαντικά χαµηλότερο..… 

 

 

 

Ποσοστιαία µείωση των 
ενεργειακών καταναλώσεων 
πιστοποιηµένων κτιρίων, σε 
σύγκριση µε αντίστοιχα συµβατικά 
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Η αξιοποίηση όλων των λειτουργικών 
δυνατοτήτων  των πράσινων κτιρίων και κατά 
συνέπεια η µεγιστοποίηση της απόδοσης, 
απαιτούν συγκροτηµένη και αποτελεσµατική 
διαχείριση  … 

Η επιτυχία των πράσινων κτιρίων τεκµηριώνεται 
από το βαθµό που η λειτουργία τους 
επιβεβαιώνει τους στόχους του σχεδιασµού 
τους…  

 

 

Ποσοστιαία µείωση των 
ενεργειακών καταναλώσεων 
πιστοποιηµένων κτιρίων, σε 
σύγκριση µε αντίστοιχα συµβατικά 
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ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ 
•     αυξηµένα ποσοστά πληρότητας 
•     µικρότερο κόστος εξόδου  
•     βραδύτερη µείωση αξίας 



Καταγραφές της αύξησης των τιµών ενοικίασης πιστοποιηµένων πράσινων κτιρίων γραφείων 
σε σύγκριση µε µη πιστοποιηµένα που απλά καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις των 

κανονισµών 

Πηγή: WGBC 2013 -THE BUSINESS CASE FOR GREEN BUILDING 



Ποσοστιαία αύξηση της πληρότητας πιστοποιηµένων πράσινων κτιρίων γραφείων σε 
σύγκριση µε µη πιστοποιηµένα κτίρια  

δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν αρνητική επίπτωση στην πληρότητα των πράσινων κτιρίων 

 

Πηγή: WGBC 2013 -THE BUSINESS CASE FOR GREEN BUILDING 



Πηγή: WGBC 2013 -THE BUSINESS CASE FOR GREEN BUILDING 

Ποσοστιαία αύξηση της τιµής πώλησης 
πιστοποιηµένων πράσινων κτιρίων 
γραφείων σε σύγκριση µε µη πιστοποιηµένα 
κτίρια 



Συµπερασµατικά, από διάφορες πηγές 
προκύπτει ότι : 

 

•  η εφαρµογή των αρχών της αειφορίας στα 
κτίρια δεν κοστίζει περισσότερο, ιδιαίτερα όταν 
εφαρµόζονται ολοκληρωµένες στρατηγικές 
διαχείρισης του κόστους, του προγραµµατισµού 
και του περιβάλλοντος από τις πρώτες φάσεις 
του σχεδιασµού…  

•  έχει καταγραφεί ότι κατά κανόνα το κόστος 
αυξάνει µε την επίτευξη υψηλότερων 
βαθµολογικών επιπέδων αξιολόγησης, ωστόσο 
είναι σαφής η δυνατότητα αυτό να ελεγχθεί… 

•  καθώς γίνονται αυστηρότερες οι απαιτήσεις των 
κανονισµών γενικής εφαρµογής και η βιοµηχανία 
προσφέρει υλικά και τεχνολογίες υψηλότερης 
περιβαλλοντικής ποιότητας, διαπιστώνονται 
διεθνώς τάσεις µείωσης του κόστους µελέτης και 
κατασκευής πράσινων κτιρίων ,σε σύγκριση µε 
τα µη πιστοποιηµένα… 

•  το υψηλότερο αρχικό κόστος των πράσινων 
κτιρίων συχνά αντισταθµίζεται από τη µείωση 
του µακροχρόνιου κόστους συντήρησης & 
λειτουργίας , ιδιαίτερα σε εκείνα τα κτίρια που 
ενσωµατώνουν δοµικά στοιχεία και 
εγκαταστάσεις που συµβάλλουν στην υψηλή  
απόδοση… 
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…και επίσης  ότι : 

 

•  Η εφαρµογή µεθόδων του ολοκληρωµένου 
σχεδιασµού και της ολιστικής προσέγγισης 
υπόσχονται στήριξη της µείωσης του 
κατασκευαστικού κόστους χωρίς να γίνονται 
συµβιβασµοί στην ποιότητα,  

•  Καθώς τα συστήµατα αξιολόγησης, 
βαθµολογίας και πιστοποίησης αναγνωρίζονται 
και καθιερώνονται διαρκώς και περισσότερο σε 
διεθνές επίπεδο, το πρόβληµα δεν είναι η 
δυνατότητα σχεδιασµού και κατασκευής 
αειφόρων κτιρίων αλλά η απόκτηση δεδοµένων 
και γνώσης που µπορούν να οδηγήσουν σε 
παραγωγή, διάθεση και διαχείρισή τους ως 
περιβαλλοντικά φιλικών, κοινωνικά ωφέλιµων και 
οικονοµικά αποδοτικών αγαθών. 



…και επίσης  ότι : 

 

•  Η εφαρµογή µεθόδων του ολοκληρωµένου 
σχεδιασµού και της ολιστικής προσέγγισης 
υπόσχονται στήριξη της µείωσης του 
κατασκευαστικού κόστους χωρίς να γίνονται 
συµβιβασµοί στην ποιότητα,  

•  Καθώς οι µεθοδολογίες αξιολόγησης, 
βαθµολογίας και πιστοποίησης αναγνωρίζονται 
και καθιερώνονται διαρκώς και περισσότερο σε 
διεθνές επίπεδο, το πρόβληµα δεν είναι η 
δυνατότητα σχεδιασµού και κατασκευής 
αειφόρων κτιρίων αλλά η απόκτηση δεδοµένων 
και γνώσης που µπορούν να οδηγήσουν σε 
παραγωγή, διάθεση και διαχείρισή τους ως 
περιβαλλοντικά φιλικών, κοινωνικά ωφέλιµων και 
οικονοµικά αποδοτικών αγαθών. 



Οι µέθοδοι περιβαλλοντικής / αειφορικής αξιολόγησης 
(Environmental Assessment Methods / Sustainability 
Assessment Methods)  

 
έχουν εδραιώσει την πεποίθηση ότι αποτελούν µέσα που µπορούν να 
συµβάλλουν αποτελεσµατικά προς την κατεύθυνση της υλοποίησης της 
αειφόρου ανάπτυξης στον κλάδο των κατασκευών, έχοντας µάλιστα 
επεκτείνει τους αρχικούς πυρήνες των περιβαλλοντικών κριτηρίων και 
παραµέτρων τους, µε ανάλογες οικονοµικές και κοινωνικές παραµέτρους. 

 
Η εφαρµογή των µεθόδων αυτών στο πεδίο της αγοράς και διαχείρισης 
ακινήτων αποδεικνύεται από εξειδικευµένες µελέτες ότι αυξάνει την αξία των 
πιστοποιούµενων ακινήτων, ενώ πολυάριθµα σύγχρονα αρχιτεκτονικά έργα 
σηµαντικών µελετητών επιδιώκουν την αξιολόγηση και πιστοποίησή τους µε 
κάποια από τις αναγνωρισµένες µεθόδους, στοχεύοντας την κατάταξή τους 
στο ανώτατο αξιολογικό επίπεδο και την επιβράβευσή τους µε το αντίστοιχο 
αναγνωριστικό σήµα. 
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n  Αρχές της δεκαετίας του 1990 :  αναπτύσσεται η µέθοδος 
BREEAM (Building Research Establishment Environmental 
Assessment Method) από το BRE και τον αρχιτέκτονα John 
Doggart 

n  Μέσα της δεκαετίας του 1990 : αναπτύσσεται η µέθοδος 
LEED (the Leadership in Energy and Environmental Design) 
από το U.S. Green Building Council (USGBC) 

n  Και οι  2 πρωτοβουλίες ξεκίνησαν αρχικά ως λίστες ελέγχου 
(checklists) για το τι θα έπρεπε να περιλαµβάνει ο 
σχεδιασµός  εµπορικών κτιρίων  

n  Κατά βάση τα 2 συστήµατα προσέφεραν αρχικά οδηγίες 
καλού σχεδιασµού και διαχείρισης µε περιβαλλοντικά κριτήρια  

n  Με την ανάπτυξη και τη διάδοσή τους το βάρος µετακινήθηκε 
στην αξιολόγηση της απόδοσης, ενώ διατηρήθηκε και ο 
χαρακτήρας ενός συνόλου οδηγιών για το σχεδιασµό  

n  Έκτοτε, ακολουθώντας τους ίδιους στόχους και παρόµοιες 
βασικές αρχές αναπτύχθηκαν πολλά συστήµατα 

…ιστορικό 
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The Hannover 
Principles 
Design for 
Sustainability 
 
EXPO 2000 
Hannover, Germany 

 

Λίστες ελέγχου       
µε     
περιβαλλοντικά 
κριτήρια  
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Ενέργεια	  

Απόβλητα	  

Πτητικά	  οργανικά	  συστατικά	  (VOCs)	  

Νερά	  

ΑΠΕ	  

Αναγνώριση	  αριστείας	  

«εσωτερικές»      
λίστες ελέγχου       
µε     
περιβαλλοντικά 
κριτήρια  





περιβαλλοντική διάσταση 

οικονοµική διάσταση κοινωνική διάσταση 

αειφόρος 

ανάπτυξη         

 

οικονοµική διάσταση κοινωνική διάσταση 

περιβαλλοντική διάσταση 



κοινωνική διάσταση 

αειφόρος 
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κοινωνική διάσταση οικονοµική διάσταση 

περιβαλλοντική διάσταση 

Βιώσιµο φυσικό 
περιβάλλον 

Αειφόρος 
οικονοµική 
ανάπτυξη 

Αειφόρο φυσικό 
& δοµηµένο 
περιβάλλον  

αειφόρος 
ανάπτυξη 

δίκαιο 
κοινωνικό 

περιβάλλον 

οικονοµική 
επάρκεια 

κοινωνίες 
πρόνοιας 



ενεργειακή απόδοση 

οικολογία 

ανακυκλωσιµότητα 

θεώρηση κύκλου ζωής  

αντοχή στο χρόνο-ποιότητα 

οικονοµία 

αλληλεγγύη γενεών 

κάλυψη χρηστικών αναγκών 

κάλυψη κοινωνικοπολιτ. παρ. 

διατήρηση αξίας 

 ποιότητα υλικών 

 ανανεώσιµοι πόροι 

 µορφολογία-κατασκευή 

 ανάθεση 

 διάφορα άλλα 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ: 

Τι αντιλαµβάνεστε µε τον όρο 
πράσινο κτίριο? 



h"p	  

Το «πράσινο / αειφόρο κτίριο » 
χαρακτηρίζεται από σαφώς βελτιωµένα χαρακτηριστικά 
σε σύγκριση µε τη συνήθη πρακτική. 
 
Το «πράσινο / αειφόρο  κτίριο »  

–  είναι ενεργειακά αποδοτικό, 
–  εξασφαλίζει συνθήκες για  υγιεινή εργασία,  
–  εξοικονοµεί φυσικούς πόρους,   
–  διαχειρίζεται σωστά το νερό, 
–  χρησιµοποιεί φιλικά προς το περιβάλλον οικοδοµικά 

υλικά , 
–  προσφέρει ευελιξία σε µεταβολές χρήσεων, 
–  είναι ανθεκτικό για την προγραµµατισµένη διάρκεια 

ζωής του, 
–  προκαλεί µηδενικές ή απόλυτα ανεκτές από το 

περιβάλλον επιπτώσεις  
–  ακολουθεί τις αρχές της θεώρησης κύκλου ζωής 
–  εφαρµόζει όλο το εύρος των αρχών της 

 αειφόρου ανάπτυξης  

               



•  Η αξιολόγηση  
 της ενεργειακής & περιβαλλοντικής συµπεριφοράς 
των κτιρίων  
 περιλαµβάνει: 

–  την καταγραφή τιµών για επιλεγµένους ενεργειακούς & περιβαλλοντικούς 
δείκτες και παραµέτρους,  

–  την ανάλυσή τους µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια  
–  τον  προσδιορισµό επιπέδων απόδοσης 
–  την δηµοσιοποίηση & προβολή των αποτελεσµάτων 
–  την πιστοποίηση  
–  την απονοµή σήµατος ποιότητας 
 



Οι περισσότερες µέθοδοι περιορίζονται σε όρια κρατών:  
 
HQE στη Γαλλία, CASBEE στην Ιαπωνία, Protocollo ITACA στην Ιταλία, 
Lider A στην Πορτογαλία, PromisE στη Φινλανδία,  
NABERS στην Αυστραλία…  
ενώ λίγες έχουν αποκτήσει διεθνώς αναγνωρισµένη εγκυρότητα  
 
(όπως BREAM, LEED, DGNB, SBTool ).  
 
Μερικές από τις πρώτες χρησιµοποιούν τη βασική µεθοδολογία και τον πυρήνα 
κριτηρίων και παραµέτρων των περισσότερο γνωστών από τις δεύτερες, µε 
προσθήκη ή αφαίρεση  στοιχείων, ώστε να είναι δυνατή η προσαρµογή τους 
στις τοπικές συνθήκες (SBTool Portugal, DGNB Denmark).  

 
Άλλα συστήµατα είτε έχουν εξαρχής αναπτυχθεί ώστε να επιδέχονται 
προσαρµογές σε γεωγραφικά εντοπισµένες ειδικές συνθήκες και 
κανονισµούς (όπως GBTool – SBTool), είτε εξελίσσουν, απλοποιηµένες 
κατά κανόνα, διεθνείς εκδόσεις τους που επιδέχονται παρόµοιες τοπικές 
προσαρµογές (όπως DGNB, BREAM).  



Oλα τα αναφερόµενα παραπάνω συστήµατα έχουν αναπτύξει 
παραλλαγές του βασικού µεθοδολογικού τους πυρήνα ώστε να 
καλύπτουν κτίρια διαφορετικών λειτουργιών, όπως  
 κατοικίες, σχολεία, νοσοκοµεία, κτίρια γραφείων, αεροδρόµια, 
υφιστάµενα κτίρια, τµήµατα του αστικού περιβάλλοντος κτλ.  

 
Μία άλλη οµάδα αποτελούν τα συστήµατα εκείνα, που ενώ διατηρούν 
τον βασικό αρχικό στόχο τους που είναι η αξιολόγηση της 
ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, συµπληρώνονται µε την 
ενσωµάτωση κριτηρίων και αρχών της περιβαλλοντικής αειφορίας 
(όπως Minergie-ECO και Minergie-P-ECO στην Ελβετία και  

     Code for Sustainable Ηomes στο Ενωµένο Βασίλειο ) 



n  Assessment :   Αξιολόγηση 

 προσδιορίζει, µε τρόπο συστηµατικό και αντικειµενικό, το αποτέλεσµα ορισµένης 
δραστηριότητας σε σχέση µε τους στόχους τους οποίους αυτή επιδιώκει και την 
καταλληλότητα των µέσων και µεθόδων που χρησιµοποιούνται για την επίτευξη τους.  

n  Rating:    Βαθµολόγηση 

 αποδίδει βαθµό µε βάση το αποτέλεσµα σύγκρισης µε κάποιο πρότυπο η γενικά 
αναγνωρισµένο επίπεδο αναφοράς. 

n  Certification:   Πιστοποίηση 

 επικυρώνει το αποτέλεσµα της αξιολόγησης ή της βαθµολογίας από αναγνωρισµένους 
τρίτους, ανεξάρτητους φορείς  

n  Labeling:    Σήµανση 

 προβάλλει το αποτέλεσµα της βαθµολογίας ή της πιστοποίησης, που εκδίδεται από τον 
φορέα  πιστοποίησης 



αειφορία περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις 

οικονοµικές 
επιπτώσεις 

κοινωνικές 
επιπτώσεις 

δείκτης 2 

δείκτης … 

δείκτης 1 

δείκτης … 

δείκτης 1 

δείκτης 2 

δείκτης … 

δείκτης 1 

δείκτης 2 













κοινωνική διάσταση 

περιβαλλοντική διάσταση 

οικονοµική διάσταση 

BREEAM: 
Μόλυνση           
Χρήσεις γης-
Οικολογία       
Ενέργεια        
Απορρίµµατα   
Υλικά              
Νερά     

DGNB: Οικολογική ποιότητα 

LEED: Ορθολογική χρήση 
νερού                                    
Υλικά και Πόροι              
Ενέργεια και Ατµόσφαιρα 
Βιώσιµες τοποθεσίες 

BREEAM:            
Υγιεινή και  ευηµερία         

DGNB :                 
κοινωνική, πολιτισµική και  
λειτουργική ποιότητα   

LEED :                      
ποιότητα  εσωτερικού 
περιβάλλοντος 

DGNB :                 
οικονοµική ποιότητα   

Ένταξη                     των 
βασικών κριτηρίων 

των τριών συστηµάτων  
BREEAM, LEED, DGNB 
στις τρεις περιοχές της 

αειφορίας  



• Προσφέρουν πιστοποίηση τρίτων και σήµανση 

• Χρησιµοποιούν κριτήρια αλλά µε διαφορετική 
τάξη το καθένα : 

 

BREEAM:                                                                                    
59 κριτήρια σε 9 κατηγορίες / ενότητες 

 

LEED:                                                                                          
58 απαιτήσεις σε κριτήρια κατανεµηµένα σε 5 κεφάλαια 

 

DGNB:                                                                                         
49 κριτήρια κατανεµηµένα σε 6 κατηγορίες ποιότητας / 
απόδοσης 

                                                                  

Και οι τρεις µέθοδοι: 

 















Good 

Pass  

Pass  

Very good 40-49 p 

45-59 p 

Τα βαθµολογικά επίπεδα του  LEED 

Certified 

Silver 

Gold 

Platinum 

50-59 p 

60-74 p 

60-79 p 

75-89 p 

80 p 

90 p 





LEED Platinum 







Good 

Pass  

Pass  

Good 

Very good 

Excellent 

Outstanding 

30% 

45% 

55% 

70% 

85% 

Η βαθµoλογική  κλίµακα του BREEAM 



•   Σύστηµα 2ης γενιάς 

•    Βελτιστοποίηση  παραµέτρων οικονοµίας     
και   οικολογίας 

 





Good 

Pass  

Pass  

Very good 

Excellent 

Outstanding 

50% 

Τα επίπεδα πιστοποίησης του  DGNB 

65% 

80% 

Bronze 

Silver 

Gold 
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Βαθµός 
ανταπόκρισης 









οµάδες                     των 
βασικών κριτηρίων 

των τριών συστηµάτων  
BREEAM, LEED, DGNB 

Καλύπτεται πλήρως ως θεµατική ενότητα 

Καλύπτεται πλήρως ως δείκτης 

Καλύπτεται  µόνο µερικά 

Καλύπτεται  µόνο µερικά 



Διαφοροποίηση στις κατανοµές των ποσοστών των θεµατικών ενοτήτων 
στα συστήµατα BREEAM, LEED, DGNB 

 

BREEAM LEED DGNB 



BREEAM LEED DGNB 

19% 
32% 

10% 

20% 

2% 
22,5% 



(πηγή: Fachausschuss 
DGNB, Dr. Mösle 2013) 





















Environmental Labeling Using Building Environmental Efficiency (BEE) 

Περιβαλλοντικός χαρακτηρισµός 

µε βάση την περιβαλλοντική απόδοση  

ΒΕΕ = Q/L  

(envir.Quality & performance /envir. Loadings ) 
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Σας ευχαριστώ…. 

Δημήτρης Κ. 
Μπίκας 


