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ΕΙΣΑΓωΓΗ

Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στο σύστημα που αναπτύχθηκε και διευθύνεται από το 
Γερμανικό Συμβούλιο Αειφόρου κτιρίου, DGNB, για την πιστοποίηση των Αειφόρων κτι-
ρίων και αστικών περιοχών και καθορίζει την προσέγγιση του συστήματος DGNB στο 
πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος για την αειφόρο ανάπτυξη κατασκευών.

Αυτό το άρθρο είναι μια εισαγωγή στο σύστημα πιστοποίησης DGNB, το οποίο στοχεύ-
ει να υποστηρίξει σχεδιαστές και κατασκευαστικές εταιρείες να υλοποιήσουν Αειφόρες 
εφαρμογές σε κτίρια και κατασκευές αστικών περιοχών, καθώς και να διατηρήσουν και 
βελτιώσουν τα υφιστάμενα βιώσιμα κτίρια. Ένα βασικό ζήτημα, το οποίο θα εκπονηθεί 
σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια, αφορά τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα DGNB πηγαίνει 
πέρα από ένα συμβατικά «πράσινο» κτίριο, π.χ. οι περιβαλλοντικοί ρύποι και η υπεύθυ-
νη προμήθεια κατασκευαστικών υλικών, και διευκολύνει την αξιολόγηση, η οποία αντι-
κατοπτρίζει τους στόχους της κοινωνίας για κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα και λαμβάνοντας υπ όψιν την απόδοση του κύκλου ζωής του κτιρίου και τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Στο άρθρο λοιπόν, θα παρουσιάσουμε αρχικά το ιστορικό πλαίσιο της δημιουργίας και 
ανάπτυξης του συστήματος αξιολόγησης DGNB. Θα ακολουθήσει μια σύντομη επισκό-
πηση του συστήματος και της δομής του όσον αφορά τις έξι θεματικές κατηγορίες που 
εξετάζει. Κατόπιν στην επόμενη ενότητα θα αποσαφηνιστούν τα επιμέρους κριτήρια με 
μεγαλύτερη λεπτομέρεια, θα εξεταστεί, ο ρόλος των συστημάτων πιστοποίησης στην προ-
ώθηση βέλτιστων πρακτικών, που ακολουθείται από μια συζήτηση για την πιστοποίηση 
συστημάτων και πως και κατ ουσίαν θα αναλύσουμε πως αυτά τα συστήματα συνεισφέ-
ρουν στην αποτελεσματικότητα και επίτευξη εξαιρετικών επιπέδων απόδοσης έναντι των 
στόχων αειφορίας.

Τέλος, θα αναλύσουμε τη διεθνή ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος DGNB καθώς 
θα καταλήξουμε σε συμπεράσματα και συστάσεις, με τις οποίες επιδιώκουμε να συνοψί-
σουμε  τα βασικά σημεία.

ΙΣΤΟΡΙκΟ

Ο τομέας των κατασκευών και των ακινήτων είναι μάρτυρες μιας παραδειγματικής στρο-
φής, όπου η έμφαση είναι στη αποτελεσματική χρήση της ενέργειας, την εξοικονόμηση 
πόρων, την προστασία της υγείας στο σπίτι και στην εργασία, υποστηρίζοντας τη μακρο-
πρόθεσμη διατήρηση της αξίας και μείωσης των κινδύνων των ακινήτων.

Στα τέλη του 2009, η Roland Berger Strategy Consultants GmbH, διεξήγαγε μια έρευνα 
σε περισσότερους από 40 βασικούς παίκτες στον τομέα των ακινήτων στη Γερμανία, την 
Αυστρία και την Σουηδία. Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο 2010, αποκάλυψε ότι οι πε-
λάτες και οι επενδυτές είδαν την «αειφορία» στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας ως μια 
μακροπρόθεσμη τάση, με το 73% των ερωτηθέντων να εκφράζουν την επιθυμία να απο-
δεχθούν ένα υψηλότερο αρχικό κόστος στις επενδύσεις των ακινήτων τους (εικ. 1), καθώς 
και ένα επιπλέον 86 % αυτών, διατεθειμένοι να δεχτούν υψηλότερα ενοίκια (εικ. 2)!

Αυτή η έρευνα επιβεβαίωσε ευρήματα προηγούμενης έρευνας από την Jones Lang 
LaSalle, το 2007, η οποία παρουσίασε ότι η προθυμία των ερωτηθέντων να αποδεχθούν 
υψηλότερα ενοίκια σε χώρους γραφείων ήταν στενά συνδεδεμένα με το κόστος λειτουργί-
ας, στον τομέα της χρήσης της ενέργειας, όχι απλώς για την αειφορία αλλά ως ένα καλό 
πλαίσιο εργασίας.

Μηχ/γος. Μηχανικος ICON GROUP.  
ΠιςτοΠοιηΜένος έΠιθέωρητης αέιφορων κτιριων κατα DGNB. ερευνα4
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εικ. 2
Αποτελέσματα έρευνας

εικ. 1
Αποτελέσματα έρευνας

73
Προθυμία να πληρώσουν 

περισσότερο για μια 
βιώσιμη επένδυση

86
Προθυμία να πληρώσουν 

περισσότερο για μια 
βιώσιμη επένδυση

27
Καμία προθυμία  

να πληρώσουν περισσότερο 
για αειφόρο κατασκευή

14
Καμία προθυμία  

να πληρώσουν περισσότερο  
για αειφόρο κατασκευή

ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟ 70% Των κΑΤΑΣκΕΥΑΣΤων κΑΙ ΕΠΕνδΥΤων ΑκΙνΗΤων, δΗΛωνΟΥν ΠΡΟθΥΜΟΙ νΑ 
ΠΛΗΡωΣΟΥν ΠΙΟ ΑκΡΙβΑ ΓΙΑ ΤΗν ΑΓΟΡΑ ΜΙΑΣ ΑΕΙφΟΡΟΥ κΑΤΑΣκΕΥΗΣ 

ΠΡΟθΥΜΙΑ Των ΕνΟΙκΙΑΣΤων νΑ ΕΠΙβΑΡΥνθΟΥν κΑΤΑ 4,5% ΥψΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 
ΕνΟΙκΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗν ΕνΙκΟΙΑΣΗ ΜΙΑΣ ΑΕΙφΟΡΟΥ κΑΤΑΣκΕΥΗΣ 

Προθυμία για υψηλότερο κόστος επένδυσης αειφόρου κατασκευής

Προθυμία για υψηλότερο κόστος επένδυσης αειφόρου κατασκευής



Η μελέτη αντανακλά αυτό το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον αειφόρο σχεδιασμό των κτι-
ρίων σε μια εποχή που είχε ήδη αναπτυχθεί μια σειρά από εργαλεία αξιολόγησης. Ήδη 
το 1990, η βρετανική Μέθοδος Αξιολόγησης του Building Research Establishment για 
το Περιβάλλον (BREEAM) αναπτύχθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, ακολούθησε το πρότυπο 
Haute Qualité Environmentale (HQE) στη Γαλλία το 1996, και το Leadership in Energy 
& Environmental Design (LEED), το οποίο ιδρύθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1998. 
Το σύστημα LEED επικεντρώθηκε κυρίως στην οικολογική ποιότητα των κτιρίων και χρη-
σιμοποίησε ένα σύστημα σημείων για να βαθμολογήσει πτυχές όπως η χρήση των περι-
βαλλοντικών υλικών χαμηλής στάθμης ηχορύπανσης, ποιότητας εσωτερικού αέρα ή τη 
βελτιστοποίηση της ενεργειακής επίδοσης. Ομοίως, το σύστημα BREEAM έλαβε στην 
αξιολόγησή του την οικολογική ποιότητα των κτιρίων πτυχές, όπως η υγεία και η άνεση, η 
περιβαλλοντική ρύπανση και την διαδικασία σχεδιασμού στη συνολική αξιολόγηση.

Οι ερωτηθέντες στη μελέτη της Roland Berger εκτιμούν ότι στα επόμενα 5 έτη, αναμέ-
νεται μεγάλη αύξηση στο ποσοστό των πιστοποιημένων υλικών. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
σε έρευνα της Berger παρουσιάστηκε το φαινόμενο, η πιστοποίηση των υλικών να επικε-
ντρώνεται περισσότερο στις περιβαλλοντικές ανησυχίες, και όχι αρκετά στην οικονομική 
βιωσιμότητά τους.

Ως αποτέλεσμα, η δεύτερη γενιά του συστήματος DGNB, ως το πιο νέο σύστημα, το 2009, 
ανταποκρίθηκε σε αυτή την αντίληψη, με μια ολιστική προσέγγιση για την απόδοση των 
υλικών, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών κριτηρίων – με μεγάλη βαρύτητα -, όπως ο 
κύκλος ζωής των υλικών, που υπολογίζεται μέσα από μια εκτενή αξιολόγηση σε περισ-
σότερα από 50 έτη κύκλου ζωής αυτού.

Στα χρόνια που έχουν περάσει από τη δημοσίευση της έρευνας του Roland Berger, οι 
συνθήκες που επικρατούν και τα ενδιαφέροντα, έχουν εξελιχθεί περαιτέρω και ως εκ 
τούτου, η ιδέα ότι πρέπει τα κτίρια να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και να λειτουρ-
γούν με πιο βιώσιμο τρόπο έχει κερδίσει την αποδοχή σε ολόκληρο τον τομέα. Μια ευ-
ρεία συναίνεση, η οποία βλέπει το αειφόρο κτίριο ως την μόνη έξυπνη απάντηση στην 
αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κοινωνικών – οικονομικών κινδύνων, σύμφωνα με την 
οποία η σχεδίαση διατηρεί τις πηγές του περιβάλλοντος και παρέχει στους χρήστες ένα 
ασφαλές, υγιεινό και άνετο περιβάλλον.

Το 2013, η Jones Lang LaSalle υπογράμμισε την ανάγκη για τους επενδυτές να «δράσουν 
τώρα για να εξασφαλίσουν μελλοντικά τα περιουσιακά τους στοιχεία» με το 83% αυτών 
να τοποθετούν την αειφορία ως «κορυφαία προτεραιότητα για το γραφείο real estate», 
αλλά και δηλώνοντας ότι «η βιωσιμότητα αποτελεί πλέον βασικό μέλημα για ένα μεσιτικό 
γραφείο».

Τα κριτήρια DGNB μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό αποτελεσματικών, 
ανέξοδων βημάτων κατά τη φάση σχεδιασμού - με το πρόσθετο πλεονέκτημα της προ-
πιστοποίησης. Η μέθοδος προ – πιστοποίησης DGNB προσφέρεται για την εμπιστοσύνη 
των επενδυτών ότι οι στόχοι απόδοσης του κτιρίου θα επιτευχθούν με την ολοκλήρωση, 
ακόμη και κατά τα πρώτα στάδια του σχεδιασμού και ότι το σύστημα στηρίζει τη βιώσιμη 
συντήρηση και λειτουργία των κτιρίων. Εν τω μεταξύ, το σύστημα DGNB έχει περάσει 
στάδια εξέλιξης και με περισσότερα από 400 προ-πιστοποιητικά και πιστοποιητικά νέων 
κτιρίων και αστικών συνοικιών, οδηγεί την Γερμανική πιστοποίησης κτιρίων.

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ DGNB

Το σύστημα DGNB αναπτύχθηκε αρχικά για νέα γραφεία και διοικητικά κτίρια. Στη συ-
νέχεια, αναπτύχθηκαν και άλλα συστήματα για εντελώς διαφορετικούς τύπους κτιρίων. Η 
αξιολόγηση βασίζεται σε ένα σύνολο κριτηρίων που ανακτούν έξι θέματα συσχετιζόμενα 
με την αειφόρο κατασκευή. Τα κριτήρια περιλαμβάνουν τις παρακάτω θεματικές:
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TΟ ΣΥΣΤΗΜΑ DGNB 
 δΙΕΥκΟΛΥνΕΙ  

ΤΗν ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ,  
Η ΟΠΟΙΑ  

ΑνΤΙκΑΤΟΠΤΡΙζΕΙ 
ΤΟΥΣ ΣΤΟχΟΥΣ  

ΓΙΑ κΟΙνωνΙκΗ,  
ΟΙκΟνΟΜΙκΗ κΑΙ 

ΠΕΡΙβΑΛΛΟνΤΙκΗ
βΙωΣΙΜΟΤΗΤΑ



H ΕΠΙΤΕΥΞΗ  
ΤΗΣ κΑΛΥΤΕΡΗΣ 
δΥνΑΤΗΣ  
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ  
ΜΕΤΑΞΥ ΣΥχνΑ 
ΑνΤΙκΡΟΥΟΜΕνων 
ΣΤΟχων ΓΙΑ ΤΗ 
βΙωΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΟΛΗ ΤΗν ΕΥΡΕΙΑ 
ΓκΑΜΑ θΕΜΑΤων, 
ΕΙνΑΙ κΕνΤΡΙκΗΣ 
ΣΗΜΑΣΙΑΣ  
ΓΙΑ ΤΗν  
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  
ΤΟΥ DGNB
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• Ποιότητα περιβάλλοντος / Environmental Quality 
• Οικονομική Ποιότητα / Economic Quality 
• Κοινωνική πολιτισμική και λειτουργική ποιότητα / Sociocultural and Functional  
 Quality 
• Τεχνική ποιότητα / Technical Quality 
• Ποιότητα διαδικασιών / Process Quality 
• Ποιότητα τόπου του έργου / Site Quality

Τα έξι θέματα σταθμίζονται ανάλογα με τη σημασία τους στην συνολική αξιολόγηση του 
κτιρίου. Η οικονομική ποιότητα, η ποιότητα του περιβάλλοντος, η κοινωνικό-πολιτισμική 
και λειτουργική ποιότητα και η τεχνική ποιότητα βαθμολογούνται έως 22,5% αντίστοιχα 
του συνολικού δείκτη απόδοσης του κτιρίου, με την ποιότητα της διαδικασίας να συμ-
μετέχει κατά 10%. Στα κριτήρια αυτά, η ποιότητα της θέσης αξιολογείται ξεχωριστά και 
δεν συμπεριλαμβάνεται στην συνολική βαθμολογία της πιστοποίησης (βλέπε εικ. 3). Στο 
πλαίσιο των καθεστώτων για τις αστικές περιοχές, η ποιότητα της τοποθεσίας είναι ενσω-
ματωμένη με την εκτίμηση των άλλων πέντε θεμάτων, και όχι ως μια αυτόνομη κατηγορία.

Κάθε ένα από τα έξι θέματα αξιολόγησης καλύπτεται από μια σειρά από επιμέρους κρι-
τήρια, όπως η συνολική ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας, προστασία από το θόρυβο, και 
τη χρήση γης. Για κάθε κριτήριο, έχουν προσδιοριστεί συγκεκριμένοι μετρήσιμοι στόχοι 
και επίπεδα βαθμολογίας, μέθοδοι μέτρησης και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την 
επαλήθευση που περιγράφονται με σαφήνεια. Ένα ανώτατο όριο βαθμολόγησης (10 βαθ-
μοί) δίνεται για κάθε κριτήριο. Όλα τα κριτήρια αξιολογούνται σε δύο στάδια. Ανεξάρτητα 
από το συγκεκριμένο σύστημα, κάθε κριτήριο έχει συντελεστή βαρύτητας και μπορεί να 
πολλαπλασιάζεται έως και τριπλασιάζεται εντός των περιθωρίων της ευρύτερης κατηγο-
ρίας του. Ο συντελεστής βαρύτητας αντανακλά το κοινωνικό και πολιτικό ενδιαφέρον του 
κριτηρίου του. Η Ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου για παράδειγμα, θεωρείται 
πιο σημαντική από τις επιδόσεις του στον τομέα της προστασίας από το θόρυβο. Σε επί-
πεδο προγράμματος, η μεθοδολογία του συστήματος επιτρέπει την περαιτέρω εξομά-
λυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας. Εδώ, η στάθμιση καθορίζεται 
σύμφωνα με έναν ειδικό συντελεστή, για την χρήση προσαρμογής που μπορεί να αυξήσει 
την αξία ενός κριτηρίου. Ο συντελεστής βαρύτητας μπορεί επίσης να οριστεί σε μηδέν, 
προκειμένου να αρθούν ορισμένα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση. Για παράδειγμα, η 
ποιότητα του αέρα εσωτερικών χώρων δεν θεωρείται κριτήριο με βαρύτητα στην περίπτω-
ση που εξετάζονται γέφυρες στην εθνική οδό.

Παρόλο του ότι η βαρύτητα των θεματικών (schemes) είναι σταθερή σε όλες τις θεματι-
κές του συστήματος πιστοποίησης DGNB, τα κριτήρια μέσα σε αυτές τις θεματικές πε-
ριοχές μπορεί να έχουν διαφορετική βαρύτητα ανάλογα με τη χρήση ειδικών παραγόντων 
που σχετίζονται με τα κτίρια διαφορετικών χρήσεων. Κάθε τύπος κτιρίου λοιπόν, έχει τα 
δικά του κριτήρια και το διορθωτικό συντελεστή που είναι άριστα προσαρμοσμένος στις 

εικ. 3
Βαθμολογίες  

των κριτηρίων  
DGNB

22%
Ποιότητα  

περιβάλλοντος

22,5%
Οικονομική ποιότητα

22,5%
Τεχνική ποιότητα

22,5%
Τεχνική ποιότητα

10%
Ποιότητα διαδικασίας

Site quality
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ειδικές απαιτήσεις, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της αποκλειστικής χρήσης του.

Εν κατακλείδι, ανάλογα με το ύψος της βαθμολογίας των συνολικών δεικτών επιδόσεων 
(κριτήρια) απονέμεται ένα αποδεικτικό πιστοποιητικό με τις εξής κατηγορίες: 

• 50%, απονέμεται ένα χάλκινο πιστοποιητικό, 
• 65%, απονέμεται ένα ασήμι πιστοποιητικό, και 
• 80%, απονέμεται ένα χρυσό πιστοποιητικό.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η επίτευξη της καλύτερης δυνατής ισορροπίας μεταξύ 
συχνά αντικρουόμενων στόχων για τη βιωσιμότητα σε όλη την ευρεία γκάμα θεμάτων είναι 
κεντρικής σημασίας για την προσέγγιση του DGNB. Για το λόγο αυτό, η απονομή ενός 
χάλκινου, ασημένιου ή χρυσού πιστοποιητικού αποτελεί επίσης αντικείμενο του κτιρίου 
επιτυγχάνοντας μια ορισμένη ελάχιστη βαθμολογία σε όλες τις θεματικές περιοχές. Αυτή 
η ελάχιστη βαθμολογία καθορίζεται σε:

• 35% σε όλα τα θέματα για ένα χάλκινο πιστοποιητικό, 
• 50%, σε όλα τα θέματα για ασήμι πιστοποιητικό, και 
• 65%, σε όλες θέματα για χρυσό πιστοποιητικό.

Με τον τρόπο αυτό, το DGNB προσφέρει το κατάλληλο πιστοποιητικό για κάθε τύπο 
κτιρίου - και ακόμη όλα τα κτίρια αξιολογούνται με την ίδια βάση, διευκολύνοντας τη συ-
νεπή χρήση του συστήματος και ως εκ τούτου παρέχει επίσης τη συγκρισιμότητα μεταξύ 
των διαφόρων τύπων κτιρίων και χρήσεις παγκοσμίως.

ΤΑ κΡΙΤΗΡΙΑ DGNB

Στην έκδοση 2012, της θεματικής (scheme) «Νέα γραφεία και διοικητικά κτίρια» (New 
office and administration buildings), το σύστημα DGNB εξετάζει έξι θεματικές περιοχές 
και βασίζεται σε 41 κριτήρια, 37 από τα οποία περιγράφουν την ποιότητα κατασκευής και 
τα υπόλοιπα τέσσερα περιγράφουν την ποιότητα του τόπου του έργου.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙβΑΛΛΟνΤΟΣ – ENviroNmENTal QualiTy 

Η αξιολόγηση της ποιότητας του περιβάλλοντος συμβάλλει κατά 22,5% στο σύνολο της 
βαθμολογίας.

Μέσα σε αυτό το μερίδιο, ένα σημαντικό ποσοστό χρησιμοποιεί ως εργαλείο την ανάλυ-
ση την Αξιολόγηση Κύκλου Ζωής LCA (Life Cycle Assesment), η οποία καταγράφει τις 
παγκόσμιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής, των κατασκευών, της χρήσης 
και τέλος του κύκλου ζωής που συνδέονται με καθένα από τα χρησιμοποιούμενα οικο-

εικ. 4
Σήματα πιστοποίησης DGNB
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>80%

silvEr
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50% - 65%

WHiTE
35% - 50%
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δομικά υλικά. Ένα άλλο κριτήριο σε αυτό το θέμα αξιολογεί τις τοπικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις που συνδέονται με τα υλικά και τις μεθόδους κατασκευής που επιλέγονται. 
Ο υπεύθυνος προ-σύναψης συμβάσεων των υλικών όπως το ξύλο και η πέτρα είναι ένα 
περαιτέρω κριτήριο σε αυτήν την ενότητα. Στην αξιολόγηση της αποτελεσματικής χρήσης 
των φυσικών πόρων, περαιτέρω κριτήρια αξιολογούν, τη χρήση πρωτογενούς ενέργειας 
σε όλο τον κύκλο ζωής του κτιρίου, καθώς και του πόσιμου νερού, τη ζήτηση και τον όγκο 
των λυμάτων και τη χρήση γης.

ΟΙκΟνΟΜΙκΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ – EcoNomic QualiTy 

Η αξιολόγηση της οικονομικής ποιότητας συμβάλλει 22,5% στη συνολική βαθμολογία και 
περιλαμβάνει τον υπολογισμό του συνολικού κόστους του κύκλου ζωής, με το κριτήριο 
αυτό να κατανέμεται η μεγαλύτερη βαρύτητα του κάθε κριτηρίου στο πλαίσιο του όλου 
συστήματος DGNB. Η πτυχή αυτή αποδεικνύει την έμφαση του συστήματος DGNB στην 
απόκτηση μιας ολιστικής προσέγγισης της απόδοσης κατασκευής, συμπεριλαμβανομέ-
νης της πτυχής της οικονομικής βιωσιμότητας. Περαιτέρω στοιχεία που περιλαμβάνονται 
στην αξιολόγηση της οικονομικής βιωσιμότητας περιλαμβάνουν την ευελιξία του σχεδια-
σμού και της προσαρμοστικότητας - για παράδειγμα, όσον αφορά τη δυνατότητα προσαρ-
μογής και ανταπόκρισης της κατασκευής στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις στη χρήση με 
την αναδιαμόρφωση χώρων γραφείων διατάξεις με το ελάχιστο κόστος.

Τέλος, μια άλλη πτυχή που περιλαμβάνεται στην αξιολόγηση της οικονομικής βιωσιμό-
τητας του κτιρίου είναι η εμπορική βιωσιμότητα, όσον αφορά την ανταπόκριση στις μετα-
βαλλόμενες οικονομικές συνθήκες και την υποδοχή της χρήσης από τρίτους.

κΟΙνωνΙκΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙκΗ κΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙκΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - socio-culTural aND fuNcTioNal QualiTy  

Το θέμα της κοινωνικο-πολιτιστικής και λειτουργικής ποιότητας συμβάλλει κατά 22,5% 
της συνολικής βαθμολογίας και περιλαμβάνει επίσης το ζήτημα της άνεσης του χρήστη, 
το οποίο αντιμετωπίζεται με κριτήρια την αντιμετώπιση της «θερμικής άνεσης» σε όλες 
τις εποχές του χρόνου. Αυτό το θέμα περιλαμβάνει επίσης την αύξηση της «ποιότητα του 
αέρα των εσωτερικών χώρων» που υπόκειται σε μέτρηση της ποιότητας του αέρα και η 
οποία αποτελεί ένα από τα μόλις δύο knock-out κριτήρια, δηλαδή τα κριτήρια χωρίς τα 
οποία η πιστοποίηση συνολικά δεν είναι δυνατή. Το άλλο κριτήριο που πρέπει να πληρεί-
ται αν ένα κτίριο υπόκειται στην διαδικασία να αποκτήσει ένα πιστοποιητικό είναι επίσης 
μέρος της κοινωνικο-πολιτιστικής και λειτουργικής ποιότητας και σχετίζεται με την πρό-
σβαση στους χώρους χωρίς εμπόδια.

Περαιτέρω κριτήρια εστιάζουν στην άνεση του χρήστη αξιολογούν την ακουστική άνεση, 
οπτική άνεση και ελέγχου - με άλλα λόγια, η εγκατάσταση να επιτρέπει (με τους κατάλλη-

εικ. 5
Παρουσίαση της συνολικής βαθμολογίας  

ανά κριτήριο «flower»



λους αυτοματισμούς και ελεγκτές) στους χρήστες ατομικά να επηρεάζουν τις συνθήκες 
στο άμεσο περιβάλλον τους. Άλλες πτυχές που εξετάζονται περιλαμβάνουν την εκτίμηση 
ποιότητας των υπαίθριων χώρων που σχετίζονται με το κτίριο, π.χ. ταράτσες, μπαλκόνια, 
βεράντες και αυλές. Προστασία και ασφάλεια για τις δυνητικά ευπαθείς ομάδες χρηστών, 
όπως είναι η δυνατότητα για ορισμένες περιοχές του κτιρίου να επιτρέπουν την πρόσβαση 
ευρύ κοινό, καθώς και εγκαταστάσεις για τους ποδηλάτες.

Τέλος, τα τρία κριτήρια σε αυτό το θέμα αξιολογούν σε βάθος την ποιότητα του σχεδια-
σμού, π.χ. εστιάζοντας σε αξιολόγηση της ποιότητας του σχεδιασμού σε όλη τη διαδικα-
σία σύναψης δημοσίων συμβάσεων σχεδιασμού, με την αντιμετώπιση της ένταξης της 
τέχνης στο δημόσιο χώρο και την ποιότητα της διάταξης του κτιρίου.

ΤΕχνΙκΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - TEcHNical QualiTy 

Η αξιολόγηση της τεχνικής ποιότητας συμβάλει για το 22,5% της συνολικής βαθμολογίας 
και περιλαμβάνει θέματα όπως η πρόληψη των πυρκαγιών, προστασία από τον θόρυβο 
και την ποιότητα του κελύφους του κτιρίου. Εστιάζοντας στις επιδόσεις του κτηρίου κατά 
τη χρήση, τα κριτήρια αξιολογούν την προσαρμοστικότητα των τεχνικών συστημάτων να 
ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις, την ευκολία καθαρισμού και συντήρη-
σης του κτιρίου, καθώς και την ευκολία της αποδόμησης και αποσυναρμολόγησης των 
οικοδομικών υλικών στο τέλος της ζωής τους. Τέλος, λαμβάνονται επίσης υπόψη οι εκ-
πομπές θορύβου από το κτίριο για την αξιολόγηση των τεχνικών επιδόσεων του.

δΙΑδΙκΑΣΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ- ProcEss QualiTy 

Κριτήρια αντιμετώπιση λογαριασμό της ποιότητας της διαδικασίας για το 10% της συνο-
λικής βαθμολογίας και καλύπτει πτυχές όπως η εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης σύντομη 
έργου και ολοκληρωμένο σχεδιασμό,

δηλαδή το σχηματισμό των διεπιστημονικών ομάδων για την ανάπτυξη τον αρχικό σχεδια-
σμό και να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξή της. Άλλα κριτήρια αφορούν την ποιότητα 
της έννοιας του σχεδιασμού και της ένταξης των ζητημάτων της αειφορίας σε διαγωνι-
σμό διεργασιών. Η τεκμηρίωση των συστημάτων κτιρίου απευθύνεται? με ένα μάτι για να 
διευκολύνοντας την καλύτερη και πιο βιώσιμη πρακτική στη διαχείριση εγκαταστάσεων. 
Τέλος, πηγή ενός επιπλέον τρία κριτήρια την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώ-
σεων της κατασκευής, τη διασφάλιση της ποιότητας στην κατασκευή και συστηματικές 
διαδικασίες ανάθεσης.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ – siTE QualiTy 
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εικ. 6
Διαστασιολόγηση για την απαιτούμενη  
στάθμευση ποδηλάτων



Τα κριτήρια για την ποιότητα του τόπο δεν συμβάλλουν στη βαθμολογία που έχει σημα-
σία για την πιστοποίηση. Σε αυτή την ξεχωριστή αξιολόγηση, τα κριτήρια αφορούν την 
ποιότητα του τοπικού περιβάλλοντος, της δημόσιας εικόνας της περιοχής και των τοπι-
κών κοινωνικών συνθηκών, την πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς και την 
πρόσβαση σε τοπικές εγκαταστάσεις ανέσης. Τέλος, η αξιολόγηση περιλαμβάνει επίσης 
την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών κινδύνων στο πλαίσιο του τοπικού περιβάλλοντος 
που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ασφαλή κατασκευή και λειτουργία του κτιρίου, 
όπως κατολισθήσεις, πλημμύρες, εύφλεκτες ύλες, πυρομαχικά και ούτω καθεξής.

ΠΡΟωθΗΣΗ ΤΗΣ βΕΛΤΙΣΤΗΣ ΠΡΑκΤΙκΗΣ

Κάθε σύστημα βάσει κριτηρίων πρέπει να επιτύχει μια λεπτή ισορροπία μεταξύ της πολυ-
πλοκότητας και αλληλένδετων χαρακτηριστικών του σχεδιασμού και της κατασκευής ενός 
κτιρίου σε διαχειρίσιμα θέματα προς την αξιολόγηση, ενώ, παράλληλα να διευκολύνει μια 
ολοκληρωμένη και ολιστική συνολική αξιολόγηση.

Ένα άλλο βασικό ζήτημα που πρέπει να επιλυθεί είναι αν πρέπει να επικεντρωθεί στα 
δεδομένα που εισάγονται ή στα αποτελέσματα. Παρόλο που ένα σύστημα που καθορίζε-
ται κυρίως από τα δεδομένα που εισάγονται, μπορεί να είναι ευκολότερο να εφαρμοστεί, 
δυστυχώς ενέχει ο κίνδυνος να οδηγήσει σε στερεότυπα και έτσι τελικά μη ορθές λύσεις 
σε εξαιρετικά διαφοροποιημένες καταστάσεις με βάση τα συμφραζόμενα. Το σύστημα 
DGNB συμφιλιώνει τα θέματα αυτά με τη δημιουργία ενός πλαισίου αναφοράς και σημεία 
αναφοράς για τη συνολική απόδοση του κτιρίου, παρά συγκεκριμένων λύσεων σε επιμέ-
ρους ζητήματα.

Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στους κυρίους έργων και σχεδιαστές, τη μεγαλύτερη δυνατή 
ελευθερία στην εξεύρεση λύσεων ώστε να επιτευχθεί ο συνολικός στόχος της αριστείας, 
αντανακλώντας κατάλληλα συγκυριακούς παράγοντες και συγκεκριμένες προτεραιότητες. 
Ως αποτέλεσμα, το σύστημα DGNB προάγει και ενθαρρύνει τις διαδικασίες με τις οποίες 
η καινοτομία και η τεχνική πρόοδος στον τομέα των κατασκευών γεννά νέες προσεγγίσεις 
και λύσεις. Το σύστημα ενημερώνεται και προσαρμόζεται συνεχώς,  βήμα-βήμα διευρύ-
νοντας την οικοδόμηση των επιδόσεων.

Στα επόμενα έτη μετά την έναρξή του το 2008, το σύστημα DGNB ενημερώνεται τακτικά 
και προσαρμόζεται ώστε να αντανακλά το μεταβαλλόμενο πλαίσιο όσον αφορά τις βέλ-
τιστες πρακτικές και τη νομοθεσία. Με τον τρόπο αυτό, έχει παραμείνει πιστό σε μία 
από τις κεντρικές έννοιες στον τομέα της πιστοποίησης: δημιουργώντας ένα κίνητρο και 
επιπλέον ανταμοιβή στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι επιδόσεις από το νομικό 
κανονισμό και τα ελάχιστα πρότυπα της εκάστοτε χώρας. Διαπιστώνεται δηλαδή ότι το 

εικ. 7
Η απόδοση των κτιρίων σε σύγκριση  

με την τάση (DGNB, 2013).
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κίνητρο της πιστοποίησης αποτελεί ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους ηγέτες της 
αγοράς και δημιουργεί ανεξέλεγκτη ανοδική τάση μέσω των βέλτιστων πρακτικών για την 
αριστεία (εικ. Χ.1).

Η προσέγγιση DGNB αντανακλά την εξελισσόμενη έννοια της βιωσιμότητας του κατα-
σκευαστικού κλάδου και την θωράκιση από μελλοντικούς κινδύνους. Σε συνδυασμό με 
την επιλογή για την προ-πιστοποίηση στη διάρκεια του σταδίου του σχεδιασμού, το σύ-
στημα DGNB μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό αποτελεσματικών, με χαμηλή 
επιβάρυνση βημάτων κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του σχεδιασμού - με το πρόσθετο 
πλεονέκτημα ώθησης μιας διαδικασίας για εξασφαλισμένης ποιότητας. Από τα πρώ-
τα στάδια του σχεδιασμού, το DGNB προ-πιστοποιητικό μπορεί έτσι να προσδώσει την 
«προδιάθεση» της ποιότητας του έργου, εξασφαλίζοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών 
ότι οι στόχοι απόδοσης του κτιρίου θα επιτευχθούν με την ολοκλήρωση, και ότι το σύστη-
μα στηρίζει τη βιώσιμη συντήρηση και λειτουργία των κτιρίων.

Λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές πτυχές της αειφο-
ρίας, δεν είναι περίεργο ότι η επιδίωξη της αειφορίας σε όλους τους τομείς αποκαλύπτει 
συχνά μια σειρά από συγκρούσεις μεταξύ των επιμέρους διαδικασιών λήψης αποφάσε-
ων. Αυτές οι αντιθέσεις απαιτούν ισορροπημένες και αλληλοεξαρτώμενες αποφάσεις οι 
οποίες μπορεί να διευκολυνθούν με την ενσωμάτωση όλων των πτυχών που εξετάζονται 
για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και την κατανομή με συγκεκριμένη βαρύτητα στην 
συγκρότηση και δημιουργία τύπων που συμβάλλουν στον υπολογισμό της συνολικής βαθ-
μολογίας. Καθ ‘όλη την ανάπτυξη ενός έργου, η διαδικασία διεξαγωγής του ελέγχου και 
η εξέταση των ατομικών σχεδιασμένων αποφάσεων όσον αφορά τις επιπτώσεις τους από 
την επίτευξη του DGNB σημείων αναφοράς απαιτεί και επιβραβεύει μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση για το σχεδιασμό των κτιρίων και ως εκ τούτου μεγιστοποιεί τις δυνατότη-
τες να συμβιβάσει μεμονωμένα αντικρουόμενους στόχους, να καταλήξουν στην καλύτερη 
ισορροπία όσον αφορά την απόδοση του κτιρίου κατά τη διάρκεια της κατασκευής, λει-
τουργίας, και στη φάση του τέλους του κύκλου ζωής.

Η διαδικασία της πιστοποίησης προσφέρει επίσης μια σειρά από άλλα οφέλη, τα οποία 
μπορούν να συνοψιστούν υπό τους τίτλους φράσεων όπως «επενδύσεις μειωμένου κινδύ-
νου» και η «σταθερότητα της αξίας».

Ως εργαλείο με έμφαση στην ενεργητική εμπλοκή κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του 
σχεδιασμού, το DGNB αποτελεί μια σημαντική συμβολή στη μείωση του κινδύνου του 
έργου. Από τις διαδικασίες της εφαρμογής των κριτηρίων κατά τα πρώτα στάδια του σχε-
διασμού δημιουργείται υψηλός βαθμός βεβαιότητας για την ολοκλήρωση της ποιότητας 
και της απόδοση των στόχων του έργου. Η διαδικασία πιστοποίησης προωθεί την ολο-
κληρωμένη εξέταση όλων των πτυχών της αναπτυξιακής διαδικασίας από την αρχική ιδέα 
για την ολοκλήρωση. Αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερη διαφάνεια των διαδικασιών, καλύτερα 
καθορισμένες και συμβάλλει στη διασφάλιση της ποιότητας κατά το σχεδιασμό, την κα-
τασκευή και τη θέση σε λειτουργία.

Ως αποτέλεσμα αυτών των πτυχών, το Πιστοποιητικό DGNB υποδηλώνει μεγαλύτερη ποι-
ότητα και διαδικασία. Η έμφαση στην άνεση του χρήστη, η ευέλικτη και προσαρμόσι-
μη σχεδίαση, συμβάλλει στην αυξημένη ευχρηστία και βελτιωμένες τιμές ενοικίασης. 
Η πιστοποίηση επίσης χρησιμεύσει ως εργαλείο διαφήμισης (marketing). Στη σύλληψη 
αυτών των ιδιοτήτων και την παροχή ενός ανεξάρτητα αναγνωρισμένου συμβόλου εξα-
σφαλίζει και διαβεβαιώνει μέσα από την τεκμηρίωση, στους επενδυτές, ιδιοκτήτες και  
χρήστες την δέσμευση για την αειφορία της κατασκευής, 

Η πιστοποίηση καθιστά την υψηλή ποιότητα ενός κτιρίου απτή για τους ιδιοκτήτες και 
τους χρήστες. Επιπλέον, σηματοδοτεί ένα περιβάλλον εργασίας που αυξάνει την απόδο-
ση, καθώς και την υψηλή ικανοποίηση των χρηστών. Το πιστοποιητικό αυξάνει έτσι την 
πώληση του κτιρίου και τις δυνατότητες ενοικίασης, καθώς παρουσιάζει την ολιστική 
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αξιολόγηση της υψηλής ποιότητας για τους ιδιοκτήτες και τους χρήστες, ενώ συμβάλλει 
στην ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης και του κόστους ενέργειας κατά τη λειτουργία.

ΕΠΙΤΕΥΞΗ βΕΛΤΙΣΤΗΣ ΠΡΑκΤΙκΗΣ ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙκΑ

Η έγκαιρη ολοκλήρωση των κριτηρίων για την αξιολόγηση της απόδοσης κτιρίων με 
όρους αειφορίας προσφέρει την ευκαιρία να εντοπίσει τις πιο αποδοτικές προσεγγίσεις 
για την επίτευξη του καλύτερου συνολικού αποτελέσματος. Για το λόγο αυτό, η διαδικα-
σία προ-πιστοποίησης (pro-certificate) επιτρέπει στους επενδυτές και τους ιδιοκτήτες 
κτιρίων να βελτιστοποιήσουν τα έργα τους κατά τη διάρκεια του σταδίου σχεδιασμού. Η 
διαδικασία  διατυπώνει έναν σαφή στόχο για την επίτευξη της αειφόρου κατασκευής και 
πηγαίνει χέρι-χέρι με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για το σχεδιασμό και την κατα-
σκευή του κτιρίου. Η προ-πιστοποίηση είναι ένα εξαιρετικό μέσο για την αύξηση της 
διαφάνειας, την εξασφάλιση σαφούς σχεδιασμού και κατασκευής των διεργασιών αυτών, 
που συμβάλλουν στη βελτίωση της διαχείρισης κινδύνου, και την αύξηση της συνολική 
ποιότητας του κτιρίου μέσω αναπόσπαστων διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας κατά τη 
διαδικασία κατάρτισης σχεδιασμού και ελέγχου. Για την προ-πιστοποίηση, όλα τα βασικά 
κριτήρια της αειφορίας πρέπει να αντιμετωπιστούν με δηλώσεις προθέσεων ή στόχων σε 
πρώιμο στάδιο της διαδικασίας σχεδιασμού. Η προ-πιστοποίηση υποστηρίζει με αυτόν 
τον τρόπο την λήψη αποφάσεων, ενώ προειδοποιεί για την απαιτούμενη προσοχή των 
ενδιαφερομένων μερών σε συμβιβαστικές λύσεις με σκοπό την επίτευξη των προδιαγε-
γραμμένων στόχων και απαιτήσεων. Ως εκ τούτου, είναι ένα σημαντικό μέσο με το οποίο 
επιτυγχάνεται η επικοινωνία κατά τον σχεδιασμό για την κατασκευή στόχων.

Επιπλέον, η προ-πιστοποίηση αυξάνει την πιθανότητα να υλοποιηθούν οι  στόχοι από-
δοσης ενός κτιρίου στην ολοκλήρωση. Αυτή η διαδικασία καθιστά επίσης πιο πιθανό ότι 
το κτίριο θα ολοκληρωθεί και θα επιτύχει την πιστοποίηση χωρίς προβλήματα και ότι η 
παράδοση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης προ-πιστοποίησης είναι εξασφαλισμένη. 
Έτσι, σχεδόν βέβαια η πΠρο-πιστοποίηση παρέχει επίσης πλεονεκτήματα για την δια-
φήμιση και marketing ακόμα και κατά την διάρκεια της κατασκευής. Χάρη στο υψηλό 
επίπεδο του συστήματος της διαφάνειας και της αξιοπιστίας, η μελλοντική απόδοσης του 
κτιρίου μπορεί να τεκμηριωθεί ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού, αυξάνοντας την πώ-
ληση ή δυνατότητα ενοικίασης. Η προ-πιστοποίηση μπορεί έτσι να αυξήσει την ασφάλεια 
για τη χρηματοδότηση έργων και την περαιτέρω μείωση των κινδύνων της αγοράς.

δΙΕθνΗΣ ΑνΑΠΤΥΞΗ

Ένα από τα πιο δυνατά σημεία του συστήματος DGNB είναι ο υψηλός βαθμός ευελιξί-
ας, και αυτό το καθιστά κατάλληλο για την προσαρμογή και τη χρήση σε άλλες αγορές. 
Το σύστημα μπορεί να προσαρμοστεί όχι μόνο ώστε να ανταποκριθεί στις μεταβαλλό-
μενες τεχνικές και κοινωνικές απαιτήσεις, αλλά μπορεί επίσης να γίνει για να ταιριάζει 
με μεμονωμένα διαφορετικές εθνικές ή περιφερειακές ιδιαιτερότητες. Οι πτυχές αυτές 
θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν το κλίμα, τις διαρθρωτικές και νομικές απαιτήσεις, ή 
πολιτιστικούς παράγοντες. Αυτές οι ιδιότητες επιτρέπουν την ταχύτατη παγκοσμιοποίηση 
του DGNB.

Σε συνεργασία με «εταίρους» το DGNB μπορεί να ευθυγραμμιστεί σε ακόμη πιο τοπικές 
απαιτήσεις και πολιτισμικά κριτήρια. Έτσι διευκολύνεται η αξιολόγηση των κατασκευών 
σε όλο τον κόσμο με βάση το ίδιο πρότυπο και χρησιμοποιώντας την ίδια προσέγγιση, 
εξασφαλίζοντας έτσι τη συγκρισιμότητα, τη διαφάνεια και την ασφάλεια για τους επενδυ-
τές, ιδιοκτήτες κτιρίων όσο και των χρηστών.

Τον Ιούνιο του 2009, μόλις ένα χρόνο αφού απονεμήθηκαν τα πρώτα πιστοποιητικά DGNB, 
το κτίριο Πόλη στη Βιέννη της Αυστρίας έλαβε το πρώτο πιστοποιητικό εκτός Γερμανίας. 
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Από τότε, μια πλήρως προσαρμοσμένη αυστριακή εκδοχή του συστήματος πιστοποίησης 
DGNB έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται από το συνεργάτη του DGNB της οργάνωσης 
στην Αυστρία, το Österreichische Gesellschaft für Nachhaltige Immobilien (ÖGNI). Η 
υλοποίηση του επιχειρησιακού συστήματος σε μια συγκεκριμένη χώρα μπορεί επίσης 
να πραγματοποιηθεί από τον τοπικό εταίρο, μετά την ίδρυση της αντίστοιχης σύμβασης 
συνεργασίας. 

Κατά συνέπεια, σε εθνικό επίπεδο η διασκευή απόδοσης του συστήματος DGNB έχει 
αναπτυχθεί και εφαρμόζονται με το Συμβούλιο της Βουλγαρίας Bulgaria Green Building 
Council, με το Συμβούλιο της Δανίας Denmark Green Building Council, το Συμβούλιο 
της Ελβετίας των Πρασίνων στο Switzerland Green Building Council, και με την Ένωση 
της Ταϊλάνδης για Αειφόρος Κατασκευή στην Ταϊλάνδη.

Μέχρι σήμερα, περίπου 100 έργα έχουν αποκτήσει πιστοποιητικά και προ-πιστοποιητικά 
σύμφωνα με το DGNB και προσαρμοσμένα στα εθνικά πρότυπα. Ο αριθμός αυτός περι-
λαμβάνει επίσης μια σειρά από έργα πιστοποιημένα με το διεθνές σύστημα του DGNB, το 
οποίο βασίζεται σε τρέχουσα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Χάρη σε αυτό το σύστημα, είναι δυνατή 
η πιστοποίηση των κτιρίων και αστικών περιοχών σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. 
Όπου απαιτείται, ο εγκεκριμένος ελεγκτής DGNB εργάζεται πάνω σε ένα συγκεκριμένο 
πιλοτικό πρόγραμμα και είναι σε επαφή με το DGNB ώστε να προσαρμόζει το σύστημα 
στις τοπικές απαιτήσεις σε σαφώς καθορισμένα βήματα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ κΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Η πρώτη βασική γνώση που αποκτήθηκε από την ανάπτυξη και την εφαρμογή του συστή-
ματος πιστοποίησης DGNB, είναι το γεγονός ότι η οικονομική βιωσιμότητα, όπως συλ-
λαμβάνεται από μια ανάλυση κόστους ζωής, είναι το κλειδί για να επιτευχθεί μια ευρεία 
συναίνεση στην κύρια υποστήριξη της αειφόρου σχεδιασμού και κατασκευής.

Μια δεύτερη βασική πτυχή, είναι η έμφαση στα αποτελέσματα που αφορούν τις επιδόσεις 
και όχι συγκεκριμένες εισόδους ως κρίσιμος παράγοντας για την προσαρμοστικότητα του 
εργαλείου πιστοποίησης, είτε από την άποψη του κτιρίου, ή ποικίλες χρήσεις, τα εθνικά 
ρυθμιστικά πλαίσια, ή τις κλιματικές παραμέτρους του τόπου του έργου.

Ένα τρίτο σημείο, είναι η σχέση μεταξύ εθελοντικών προτύπων, όπως πιστοποιητικά, και 
τις νομικές ρυθμίσεις, με εθελοντικά πρότυπα που απαιτούν και συνεχή επιβράβευση 
«ανοδική κίνηση» για την οικοδόμηση των επιδόσεων, και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
για κτίρια που υπερέχουν οι νομικές απαιτήσεις.

Ένα τέταρτο σημείο, αφορά την πρόωρη ολοκλήρωση της πιστοποίησης στην αναπτυξιακή 
διαδικασία σχεδιασμού. Αυτή η πρώιμη ολοκλήρωση είναι αποφασιστικής σημασίας για 
τη μείωση του οριακού κόστους των βελτιωμένης απόδοσης κτιρίου από την άποψη της 
μακροπρόθεσμης βιωσιμότητάς τους.

Σε μακροπρόθεσμη βάση, η γνώση που αποκτήθηκε από τη συνεπή εφαρμογή των εργα-
λείων αξιολόγησης μπορεί να συμβάλει στην εφαρμογή των επιχειρηματικών πρακτικών 
με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα και να οργανώσει τη διαδικασία οικοδόμησης όλο και 
περισσότερο από την άποψη του υλικού κύκλους ζωής. Βασικό κλειδί επιτυχίας μιας 
επένδυσης ώστε να καταστήσει δυνατή για να κυριαρχήσει σε μελλοντικές προκλήσεις 
είναι να ενσωματωθεί η βιώσιμη ανάπτυξη κατασκευών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
Αυτό είναι που δημιουργεί όχι μόνο τις προοπτικές για το μέλλον, αλλά και σημαντικές 
γέφυρες μεταξύ εμπειρίας του πραγματικού κόσμου και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Για την αναδυόμενη γενιά των κτιρίων και ακινήτων, εμπειρογνώμονες και επιθεωρητές 
των Αειφόρων κτιρίων θα είναι ένα «δεδομένο». Τώρα είναι η ώρα να τεθούν τα θεμέλια 
στα ιδρύματα μας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
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