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Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου 
Η παρούσα έκδοση αποτελεί τεχνική έκθεση η οποία εκπονήθηκε από το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC), 
την εσωτερική επιστημονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος της είναι η παροχή 
τεκμηριωμένης επιστημονικής στήριξης στην ευρωπαϊκή διαδικασία χάραξης πολιτικής. Τα 
επιστημονικά αποτελέσματα που αναφέρονται δεν εκφράζουν θέση πολιτικής της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο ενεργεί εξ 
ονόματός της φέρει ευθύνη για την ενδεχόμενη χρήση της παρούσας έκδοσης. 
 
Τρόπος παραπομπής: Dodd N., Donatello S. και Cordella M., 2021. Πλαίσιο Level(s) – Κοινό ενωσιακό 
πλαίσιο βασικών δεικτών βιωσιμότητας για κτίρια γραφείων και οικιστικά κτίρια, Εγχειρίδιο χρήσης 2: 
Οργάνωση ενός έργου με σκοπό τη χρήση του κοινού πλαισίου Level(s) (Έκδοση δημοσίευσης 1.1)·  
 
Τίτλος 
Πλαίσιο Level(s) – Κοινό ενωσιακό πλαίσιο βασικών δεικτών βιωσιμότητας για κτίρια γραφείων και 
οικιστικά κτίρια, Εγχειρίδιο χρήσης 2: Οργάνωση ενός έργου με σκοπό τη χρήση του κοινού πλαισίου 
Level(s) (Έκδοση δημοσίευσης 1.1)· 
 
Περίληψη 

Το πλαίσιο Level(s), το οποίο αναπτύχθηκε ως κοινό πλαίσιο βασικών δεικτών της ΕΕ για την 
αξιολόγηση της βιωσιμότητας των κτιρίων γραφείων και των οικιστικών κτιρίων, μπορεί να εφαρμοστεί 
από τα πρώιμα στάδια της προκαταρκτικής μελέτης έως και το προβλεπόμενο τέλος του κύκλου ζωής 
του κτιρίου.  Επιπλέον των περιβαλλοντικών επιδόσεων, στις οποίες δίνεται κυρίως έμφαση, το πλαίσιο 
Level(s) καθιστά δυνατή την αξιολόγηση άλλων σημαντικών πτυχών που αφορούν τις επιδόσεις με τη 
χρήση δεικτών και εργαλείων για την υγεία και την άνεση, το κόστος κύκλου ζωής και τους δυνητικούς 
μελλοντικούς κινδύνους για τις επιδόσεις. 

Το πλαίσιο Level(s) έχει στόχο να δημιουργήσει μια κοινή γλώσσα για τη βιωσιμότητα των κτιρίων. 
Αυτή η κοινή γλώσσα αναμένεται να δώσει τη δυνατότητα λήψης ενδεδειγμένων μέτρων σε επίπεδο 
κτιρίου, τα οποία μπορούν να συμβάλλουν σαφώς στους ευρύτερους στόχους της ευρωπαϊκής 
πολιτικής για το περιβάλλον. Έχει την ακόλουθη δομή: 

1. Μακρο-στόχοι: Ένα γενικό σύνολο 6 μακρο-στόχων για το πλαίσιο Level(s) που συμβάλλουν 
στους στόχους πολιτικής της ΕΕ και των κρατών μελών σε τομείς όπως η ενέργεια, η χρήση 
των υλικών, η διαχείριση των αποβλήτων, τα ύδατα και η ποιότητα του αέρα των εσωτερικών 
χώρων. 

2. Βασικοί δείκτες: Ένα σύνολο 16 κοινών δεικτών, καθώς και μια απλουστευμένη μεθοδολογία 
αξιολόγησης κύκλου ζωής (LCA), που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση των 
επιδόσεων των κτιρίων και της συμβολής τους στην επίτευξη κάθε μακρο-στόχου. 

Επίσης, στόχος του πλαισίου Level(s) είναι η προώθηση της συνεκτίμησης του κύκλου ζωής. Καθοδηγεί 
τους χρήστες να κάνουν τη μετάβαση από την αρχική εστίαση σε επιμέρους πτυχές των επιδόσεων 
του κτιρίου σε μια πιο ολιστική οπτική, με στόχο την ευρύτερη χρήση μεθόδων αξιολόγησης κύκλου 

          

 

https://ec.europa.eu/jrc
https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/home
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Η δομή του εγγράφου για το πλαίσιο Level(s) 

 
Σχήμα 1. Η δομή του εγγράφου για το πλαίσιο Level(s) 
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Πώς λειτουργεί το εγχειρίδιο χρήσης του πλαισίου Level(s)  
Εάν είστε αρχάριος σε θέματα αξιολόγησης της βιωσιμότητας ενός κτιρίου, σας προτείνουμε να 
διαβάσετε το πρώτο μέρος του εγχειριδίου χρήσης (ΕΧ1), πριν να προχωρήσετε σε αυτό το δεύτερο 
μέρος (ΕΧ2).  Το ΕΧ2 σάς παρέχει τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να οργανώσετε και να 
εφαρμόσετε το πλαίσιο Level(s) στο κτιριακό έργο σας.  Οι πληροφορίες που παρέχονται στο ΕΧ2 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενημέρωση των μελών της ομάδας έργου, των πελατών και των 
ενδιαφερόμενων μερών. Παρέχει οδηγίες σχετικά με το πώς μπορείτε να 

• εκπονήσετε ένα σχέδιο έργου με βάση το πλαίσιο Level(s): πώς να σχεδιάσετε τη χρήση του 
πλαισίου Level(s) στο έργο σας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με:  

 τους μακρο-στόχους και τους δείκτες που θα χρησιμοποιήσετε·  

 τον τρόπο επιλογής του επιπέδου στο οποίο θα εργαστείτε· και 

 τον σχεδιασμό του χρόνου και του τρόπου χρήσης του πλαισίου Level(s) και τα πρόσωπα 
που θα χρειαστεί να συμμετάσχουν. 

• συμπληρώσετε την περιγραφή του κτιρίου:  πώς να συνθέσετε τις βασικές πληροφορίες που 
απαιτούνται για την περιγραφή του κτιριακού έργου. Αυτό θα το χρειαστείτε κατά την 
εκπόνηση του σχεδίου του έργου σας με βάση το πλαίσιο Level(s). 
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1. Εκπόνηση σχεδίου έργου με βάση το πλαίσιο Level(s) 

Το πρώτο βήμα της προτεινόμενης διαδικασίας χρήσης του πλαισίου Level(s) είναι η εκπόνηση ενός 
σχεδίου έργου.  Στόχος του σχεδίου έργου είναι:  

      — να καθοριστούν οι μακρο-στόχοι βιωσιμότητας τους οποίους θα καλύπτει το έργο,  

      — να προσδιοριστούν οι δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των επιδόσεων,   

      — να προσδιοριστεί το «επίπεδο» στο οποίο θα αξιολογηθούν οι επιδόσεις του έργου και  

      — να σχεδιαστεί ποιοι πόροι θα απαιτηθούν για την αξιολόγηση των επιδόσεων και κατά τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου. 

 

Βήμα 1: Επιλογή των μακρο-στόχων και των δεικτών που θα καλυφθούν 

Στο πλαίσιο αυτού του πρώτου βήματος, θα πρέπει να αποφασίσετε ποιους μακρο-στόχους 
βιωσιμότητας θα καλύπτει το κτιριακό έργο.  Για κάθε μακρο-στόχο, θα πρέπει να επιλέξετε τους 
δείκτες που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε για την αξιολόγηση και την υποβολή στοιχείων σχετικά με 
τις επιδόσεις του κτιριακού έργου.  Ο πίνακας 1 παρουσιάζει επισκόπηση των μακρο-στόχων και των 
σχετικών δεικτών από τους οποίους μπορείτε να επιλέξετε. 
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Πίνακας 1. Επισκόπηση των μακρο-στόχων και των αντίστοιχων δεικτών τους 

Μακρο-στόχος Δείκτης Μονάδα μέτρησης Συνοπτικές πληροφορίες 

1: Εκπομπές 
αερίων του 

θερμοκηπίου και 
αέριων ρύπων 

κατά τη διάρκεια 
του κύκλου ζωής 

ενός κτιρίου 

1.1 Ενεργειακή απόδοση 
στο στάδιο της χρήσης 

κιλοβατώρες ανά 
τετραγωνικό μέτρο κατ’ έτος 

(kWh/m2 /έτος) 

Αυτός ο δείκτης μετρά τη ζήτηση ενός κτιρίου για πρωτογενή ενέργεια κατά το στάδιο της χρήσης. 
Στο πλαίσιο μιας προσέγγισης κύκλου ζωής, αυτή η ενεργειακή ζήτηση αποκαλείται επίσης 
«λειτουργική κατανάλωση ενέργειας».  Λαμβάνει υπόψη τα οφέλη της παραγωγής ενέργειας 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών ή από ανανεώσιμες πηγές.   

1.2 Δυναμικό 
υπερθέρμανσης του 

πλανήτη κατά τον κύκλο 
ζωής 

χιλιόγραμμα ισοδυνάμων 
CO2 ανά τετραγωνικό μέτρο 

κατ’ έτος (kg CO2 eq./m2/έτος 

Αυτός ο δείκτης μετρά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG) που σχετίζονται με το κτίριο 
κατά τα διάφορα στάδια του κύκλου ζωής του.  Επομένως, μετρά τη συνεισφορά του κτιρίου σε 
εκπομπές που προκαλούν υπερθέρμανση του πλανήτη ή κλιματική αλλαγή.  Αποκαλείται κάποιες 
φορές και «αξιολόγηση αποτυπώματος άνθρακα» ή «μέτρηση ανθρακούχων εκπομπών κύκλου 
ζωής».   

2. Αποδοτικοί ως 
προς τη χρήση 
των πόρων και 
κυκλικοί κύκλοι 
ζωής των υλικών 

2.1 Κατάσταση 
ποσοτήτων, υλικών και 

διαρκειών ζωής 

Μοναδιαίες ποσότητες, μάζα 
και έτη 

Αυτός ο δείκτης μετρά τις ποσότητες και τη μάζα των δομικών προϊόντων και υλικών που είναι 
αναγκαία για την ολοκλήρωση καθορισμένων μερών του κτιρίου.  Δίνει επίσης τη δυνατότητα 
εκτίμησης της διάρκειας ζωής καθορισμένων μερών του κτιρίου. 

2.2 Απόβλητα και υλικά 
δόμησης και 
κατεδάφισης 

χιλιόγραμμα αποβλήτων και 
υλικών ανά τετραγωνικό 

μέτρο συνολικού ωφέλιμου 
εμβαδού (kg/m2) 

Αυτός ο δείκτης μετρά τη συνολική ποσότητα αποβλήτων και υλικών που παράγονται από τις 
δραστηριότητες δόμησης, ανακαίνισης και κατεδάφισης.  Χρησιμοποιείται, στη συνέχεια, για τον 
υπολογισμό του ποσοστού εκτροπής για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, σύμφωνα με την 
ιεράρχηση των αποβλήτων. 

2.3 Σχεδιασμός για την 
προσαρμοστικότητα και 

την ανακαίνιση 

Βαθμολογία 
προσαρμοστικότητας 

Ο δείκτης αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο ο σχεδιασμός ενός κτιρίου θα μπορούσε να διευκολύνει 
τη μελλοντική προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των ενοίκων και τις συνθήκες της αγοράς 
ακινήτων. Επομένως, αποτελεί ένδειξη της ικανότητας ενός κτιρίου να συνεχίσει να επιτελεί τη 
λειτουργία του και της δυνατότητας επέκτασης της ωφέλιμης διάρκειας λειτουργίας του στο μέλλον.   

2.4 Σχεδιασμός για την 
αποδόμηση, την 

επαναχρησιμοποίηση και 
την ανακύκλωση 

Βαθμολογία αποδόμησης 

Ο δείκτης αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο ο σχεδιασμός ενός κτιρίου θα μπορούσε να διευκολύνει 
τη μελλοντική ανάκτηση υλικών για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση. Η αξιολόγηση 
περιλαμβάνει εκτίμηση της ευκολίας αποσυναρμολόγησης ενός ελάχιστου φάσματος δομικών 
μερών, καθώς και εκτίμηση της ευκολίας επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης αυτών των μερών 
και των σχετικών υπομονάδων συναρμολόγησης και υλικών τους.   

3. Αποδοτική 
χρήση των 

υδάτινων πόρων 

3.1 Κατανάλωση νερού 
στο στάδιο χρήσης 

κυβικά μέτρα (m3) νερού κατ’ 
έτος ανά ένοικο 

Ο δείκτης μετρά τη συνολική κατανάλωση νερού για έναν μέσο ένοικο του κτιρίου, με δυνατότητα 
διαχωρισμού αυτής της τιμής μεταξύ πόσιμου και μη πόσιμου παρεχόμενου νερού.  Υποστηρίζει 
επίσης τον προσδιορισμό τοποθεσιών λειψυδρίας. 
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Μακρο-στόχος Δείκτης Μονάδα μέτρησης Συνοπτικές πληροφορίες 

1-3. Αξιολόγηση 
κύκλου ζωής 

άνευ αντικειμένου 10 κατηγορίες επιπτώσεων 

Κλιματική αλλαγή· καταστροφή του όζοντος· οξίνιση· ευτροφισμός υδρόβιων οικοσυστημάτων 
γλυκών υδάτων· ευτροφισμός υδρόβιων οικοσυστημάτων θαλάσσιων υδάτων· ευτροφισμός 
χερσαίων οικοσυστημάτων· φωτοχημικός σχηματισμός όζοντος· εξάντληση αβιοτικών πόρων – 
ορυκτών και μετάλλων· εξάντληση αβιοτικών πόρων – ορυκτών καυσίμων· χρήση υδάτων 

4. Υγιεινοί και 
άνετοι χώροι 

4.1. Ποιότητα του αέρα 
των εσωτερικών χώρων 

Παράμετροι εξαερισμού, CO2 
και υγρασίας 

Κατάλογος στοχευόμενων 
ρύπων: ολικοί πτητικοί 

οργανικοί άνθρακες (TVOC), 
φορμαλδεΰδη, χλωριωμένες 
πτητικές οργανικές ενώσεις 
(VOC) που ταξινομούνται ως 

καρκινογόνες, 
μεταλλαξιογόνες ή τοξικές 

για την αναπαραγωγή (CMR), 
λόγος απογραφής κύκλου 

ζωής (LCI), μούχλα, βενζόλιο, 
σωματίδια, ραδόνιο 

Ο δείκτης μετρά έναν συνδυασμό συνθηκών του αέρα των εσωτερικών χώρων και στοχευόμενων 
αέριων ρύπων:   

 Οι σχεδιαζόμενες συνθήκες του αέρα των εσωτερικών χώρων αφορούν τον ρυθμό εξαερισμού 
και το πώς αυτός προσαρμόζεται για τη διατήρηση του CO2 και της υγρασίας σε υγιεινά 
επίπεδα.   

 Οι στοχευόμενοι αέριοι ρύποι μπορούν να ελεγχθούν μέσω επιλογής και υποβολής στοιχείων 
για υλικά εξοπλισμού χαμηλών εκπομπών ρύπων, μέσω του ελέγχου του κινδύνου ανάπτυξης 
μούχλας και μέσω του προσδιορισμού συστημάτων εξαερισμού με κατάλληλα φίλτρα για 
μολυσμένο εξωτερικό αέρα. 

4.2 Χρόνος εκτός 
περιοχής θερμικής 

άνεσης 

Ποσοστό χρόνου εκτός 
περιοχής κατά τη διάρκεια 

των περιόδων θέρμανσης και 
ψύξης 

Ο δείκτης μετρά την αναλογία του χρόνου κατά τη διάρκεια ενός έτους που οι ένοικοι ενός κτιρίου 
νιώθουν άνετα με τις θερμικές συνθήκες των εσωτερικών χώρων.  Μετρά την ικανότητα ενός κτιρίου 
(με κτιριακές υπηρεσίες και χωρίς αυτές) να διατηρεί προκαθορισμένες προδιαγραφές θερμικής 
άνεσης κατά τη διάρκεια των θερμών και ψυχρών καιρικών συνθηκών.   

4.3 Φωτισμός και οπτική 
άνεση 

Κατάλογος ελέγχου επιπέδου 
1 

Ο δείκτης μετρά τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα του φωτός, εξετάζοντας τις παραμέτρους αυτές 
ως έναν συνδυασμό των εγκατεστημένων ηλεκτρικών συστημάτων φωτισμού και της διείσδυσης 
του φυσικού φωτός σε ένα κτίριο. 

4.4 Ακουστική και 
προστασία από τον 

θόρυβο 

Κατάλογος ελέγχου επιπέδου 
1 

Ο δείκτης μετρά το ενδεχόμενο ενόχλησης από ανεπιθύμητο θόρυβο με τη μορφή κρούσης και 
μεταφοράς ήχου μέσω του αέρα μεταξύ κατοικιών και χώρων γραφείων, αντήχησης σε χώρους 
γραφείων και εξωτερικών πηγών ηχητικών οχλήσεων και στους δύο τύπους κτιρίων. 

5. Προσαρμογή 
και 

ανθεκτικότητα 

5.1 Προστασία της υγείας 
και της θερμικής άνεσης 

των ενοίκων 

Προβλεπόμενο ποσοστό (%) 
χρόνου εκτός περιοχής το 

2030 και το 2050 (βλ. επίσης 
τον δείκτη 4.2) 

Αυτός ο δείκτης μετρά το ενδεχόμενο απόκλισης των συνθηκών θερμικής άνεσης που 
προσομοιώνονται με τη χρήση προβλεπόμενων καιρικών συνθηκών για το 2030 και το 2050 από τις 
παρούσες συνθήκες. Ο δείκτης βασίζεται στην ίδια μεθοδολογία με εκείνη που χρησιμοποιείται για 
τον δείκτη 4.2. 
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Μακρο-στόχος Δείκτης Μονάδα μέτρησης Συνοπτικές πληροφορίες 
στην κλιματική 

αλλαγή 
5.2 Αυξημένος κίνδυνος 

ακραίων καιρικών 
φαινομένων 

Κατάλογος ελέγχου επιπέδου 
1 (υπό εκπόνηση) 

Αυτός ο δείκτης αξιολογεί την πιθανότητα εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων στο μέλλον 
(π.χ. θύελλες, βροχόπτωση, χιονόπτωση και κύματα καύσωνα) και τις επιπτώσεις τους στη 
λειτουργική διάρκεια ζωής ενός δομικού στοιχείου ή υλικού του κτιρίου. 

5.3 Αυξημένος κίνδυνος 
πλημμυρικών 
φαινομένων 

Κατάλογος ελέγχου επιπέδου 
1 (υπό εκπόνηση) 

Αυτός ο δείκτης μετρά τον δυνητικό κίνδυνο μελλοντικών πλημμυρικών φαινομένων και το πώς ο 
σχεδιασμός του κτιρίου μπορεί να συμβάλει στην αύξηση ή τη μείωση του κινδύνου πλημμυρών 
λόγω βροχής και υπερχείλισης ποταμών, τόσο πολύ κοντά στην τοποθεσία του κτιρίου όσο και σε 
τοποθεσίες κατάντη του κτιρίου. 

6. 
Βελτιστοποίηση 

του κόστους 
κύκλου ζωής και 

της αξίας 

6.1 Κόστος κύκλου ζωής Ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο 
κατ’ έτος (€/m2/έτος) 

Ο δείκτης μετρά το σύνολο του κόστους δομικών στοιχείων που προκύπτει σε κάθε στάδιο του 
κύκλου ζωής ενός έργου για την περίοδο αναφοράς της μελέτης και, εάν έχει καθοριστεί από τον 
πελάτη, την προβλεπόμενη λειτουργική διάρκεια ζωής.   

6.2 Δημιουργία αξίας και 
έκθεση σε κίνδυνο 

Κατάλογος ελέγχου επιπέδου 
1 

Αυτός ο δείκτης αξιολογεί την πιθανότητα ο σχεδιασμός του κτιρίου να έχει θετική επίδραση στις 
αποτιμήσεις αξίας του ακινήτου και τις αξιολογήσεις κινδύνου σε τρεις βασικούς τομείς: 

 Μειωμένα γενικά έξοδα (μέσω της ελαχιστοποίησης των λειτουργικών εξόδων).  
 Αυξημένα έσοδα και σταθερότερες επενδύσεις (μέσω της βελτίωσης της ελκυστικότητας των 

ακινήτων).  
 μειωμένος κίνδυνος (μέσω της πρόβλεψης της πιθανής μελλοντικής έκθεσης). 
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Βήμα 2: Λήψη απόφασης σχετικά με το «επίπεδο» στο οποίο θα αξιολογηθούν οι 
επιδόσεις του έργου 

Στο πλαίσιο αυτού του δεύτερου σταδίου, θα πρέπει να αποφασίσετε σχετικά με το επίπεδο 
δέσμευσης του πελάτη, της ομάδας έργου και των αναδόχων για την αξιολόγηση των επιδόσεων ενός 
κτιριακού έργου.  Στη συνέχεια, μπορείτε να συμπληρώσετε τα πλέγματα 1 και 2 που αφορούν τον 
σχεδιασμό του έργου (βλ. πίνακα 3 και πίνακα 5 παρακάτω).  

Υπάρχουν τρία «επίπεδα» που αντιπροσωπεύουν την εξέλιξη από την αρχική ιδέα στη μελέτη 
εφαρμογής, την κατασκευή, την ολοκλήρωση και τη χρήση. Όσο περισσότερα επίπεδα μπορούν να 
καλυφθούν, τόσο πιο ακριβής θα είναι η εικόνα των επιδόσεων του έργου, συμπεριλαμβανομένων 
τυχόν κενών μεταξύ του σχεδιασμού και της πραγματικότητας του ολοκληρωμένου κτιρίου.  Για να 
σας βοηθήσουμε να αποφασίσετε σε ποιο επίπεδο θα εργαστείτε, παρέχουμε πληροφορίες σε 
επόμενο σημείο αυτού του βήματος. 

 
Σχήμα 2. Τα επίπεδα —από την προκαταρκτική μελέτη έως τις επιδόσεις κατά τη λειτουργία 

Τα επίπεδα έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να αποτυπώνουν την τυπική ακολουθία των σταδίων ενός 
κτιριακού έργου.  Ο πίνακας 2 προσδιορίζει τα ενδεικτικά στάδια του έργου που σχετίζονται με κάθε 
επίπεδο.  Επομένως, ο πίνακας μπορεί να είναι χρήσιμος για να κατανοήσετε πώς και πότε οι 
διάφορες δραστηριότητες σε καθένα από αυτά τα τρία στάδια θα συμβάλουν στην εφαρμογή του 
πλαισίου Level(s) στο έργο.   

Πίνακας 2. Ενδεικτικά στάδια του έργου που σχετίζονται με κάθε επίπεδο 

Επίπεδο 1 

Προκαταρκτική μελέτη 

Επίπεδο 2 

Μελέτη εφαρμογής και 
κατασκευή 

Επίπεδο 3 

Κατάσταση «όπως 
κατασκευάστηκε» και «σε 

λειτουργία» 

Ε1α. Ορισμός και περίληψη 
του έργου 

Ε1β. Προκαταρκτική μελέτη 

Ε2α. Γενικός σχεδιασμός 
(χωροταξία και αδειοδότηση) 

Ε2β. Μελέτη εφαρμογής 
(υποβολή προσφοράς) 

Ε2γ. Τεχνικός σχεδιασμός 
(κατασκευή) 

Ε3α. Σχεδιασμός κατάστασης 
«όπως κατασκευάστηκε» 

Ε3β. Αρχική θέση σε λειτουργία 
και δοκιμή 

Ε3γ. Ολοκλήρωση και 
παράδοση 

Ε1 
Προκαταρκτική 
μελέτη 

Ε2
Μελέτη εφαρμογής 
και κατασκευή

Ε3
Κατάσταση «όπως 
κατασκευάστηκε» και 
«σε λειτουργία»
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Ε3δ. Κατοχή και χρήση 

Οι οδηγίες για τη χρήση κάθε δείκτη του πλαισίου Level(s) αναφέρονται στα αντίστοιχα εγχειρίδια 
χρήσης κάθε επιμέρους δείκτη.  Κατά περίπτωση, προσδιορίζουν δραστηριότητες αξιολόγησης και 
υποβολή στοιχείων σχετικά με καθένα από αυτά τα στάδια.  Για παράδειγμα για τον δείκτη 4.1, 
Ποιότητα του αέρα των εσωτερικών χώρων, προσδιορίζεται ότι η παρακολούθηση της ποιότητας του 
αέρα λαμβάνει χώρα μετά την ολοκλήρωση (επίπεδο 3: Ε3γ) ενώ η επιλογή των δομικών προϊόντων 
με βάση τις εκπομπές ρύπων πραγματοποιείται κατά το στάδιο του σχεδιασμού (επίπεδο 2: Ε2α-γ). 

Περισσότερες πληροφορίες: 

Ποια είναι τα επίπεδα και πώς λειτουργούν 

Το κοινό πλαίσιο είναι οργανωμένο σε τρία επίπεδα.  Τα επίπεδα προσφέρουν επιλογή όσον αφορά 
το πόσο σύνθετη θα είναι η υποβολή στοιχείων για τη βιωσιμότητα του έργου.  Τα τρία επίπεδα 
αντιπροσωπεύουν τα ακόλουθα στάδια εκτέλεσης ενός κτιριακού έργου: 

- Επίπεδο 1. Η προκαταρκτική μελέτη του κτιριακού έργου —το πιο απλό επίπεδο, καθώς 
περιλαμβάνει ποιοτικές αξιολογήσεις σε πρώιμο στάδιο με βάση την προκαταρκτική 
μελέτη και υποβολή στοιχείων σχετικά με ιδέες που έχουν εφαρμοστεί ή πρόκειται να 
εφαρμοστούν. 

- Επίπεδο 2. Οι επιδόσεις του κτιρίου με βάση τη μελέτη εφαρμογής και την κατασκευή —
ένα ενδιάμεσο επίπεδο, καθώς περιλαμβάνει την ποσοτική αξιολόγηση των επιδόσεων με 
βάση τον σχεδιασμό και παρακολούθηση της κατασκευής σύμφωνα με τυποποιημένες 
μονάδες και μεθόδους. 

- Επίπεδο 3. Οι επιδόσεις του κτιρίου «όπως κατασκευάστηκε» και «σε λειτουργία» μετά 
την ολοκλήρωσή του και την παράδοσή του στον πελάτη —αυτό είναι το πιο σύνθετο 
επίπεδο, καθώς περιλαμβάνει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της δραστηριότητας 
τόσο στο εργοτάξιο όσο και του ολοκληρωμένου κτιρίου και των πρώτων ενοίκων του.  

Η βασική ιδέα είναι ότι τα επίπεδα αντιπροσωπεύουν μια επαγγελματική πορεία από την αρχική 
ιδέα έως τον σχεδιασμό, την κατασκευή και, έπειτα, μετά την παράδοση, την πραγματικότητα του 
ολοκληρωμένου κτιρίου.  Η κλιμάκωση των επιπέδων αντιπροσωπεύει επίσης μια αύξηση στην 
ακρίβεια και την αξιοπιστία των υποβαλλόμενων στοιχείων —όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο, 
τόσο τα υποβαλλόμενα αποτελέσματα θα αντικατοπτρίζουν καλύτερα τις επιδόσεις του κτιρίου 
«όπως κατασκευάστηκε» και «σε λειτουργία».  

Στη συνέχεια, μπορείτε, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του έργου, να επιλέξετε:  

 να εργαστείτε μόνο σε ένα επίπεδο (για παράδειγμα, να εργαστείτε μόνο στο επίπεδο 1 
και να εφαρμόσετε τις αρχές του σχεδιασμού στο έργο),  

 να εργαστείτε έως ένα συγκεκριμένο επίπεδο (για παράδειγμα, να εργαστείτε από το 
επίπεδο 1 έως το επίπεδο 2, υπολογίζοντας τις επιδόσεις των αρχών του σχεδιασμού που 
χρησιμοποιήθηκαν) ή  

 να συνδυάσετε ορισμένα επίπεδα (για παράδειγμα, να εργαστείτε στο επίπεδο 1 και, 
αργότερα, να παρακολουθήσετε τις επιδόσεις στο επίπεδο 3). 

Σε κάθε επίπεδο στο οποίο επιλέγετε να εργαστείτε, μπορεί να πραγματοποιηθεί υποβολή 
στοιχείων.  Μπορεί να επιθυμείτε να εργαστείτε σε διαφορετικά επίπεδα για κάθε δείκτη.  
Επομένως, επιλέγοντας επίπεδο επιλέγετε επίσης την έκταση της παρακολούθησης και της 
υποβολής στοιχείων για τις επιδόσεις του έργου.   
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Πίνακας 3. Πλέγμα 1 του σχεδίου έργου με βάση το πλαίσιο Level(s): προσδιορισμός των επιπέδων στα οποία θα εργαστείτε και του χρόνου πραγματοποίησης των 
δραστηριοτήτων αξιολόγησης1 

Μακρο-στόχος Δείκτες 
Επίπεδο 1 

Προκαταρκτική 
μελέτη 

Επίπεδο 2 

Μελέτη εφαρμογής και 
κατασκευή 

Επίπεδο 3 

Κατάσταση «όπως 
κατασκευάστηκε» και «σε 

λειτουργία» 

Μακρο-στόχος 1 
Εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου 
και αέριων ρύπων 
κατά τη διάρκεια 
του κύκλου ζωής 
ενός κτιρίου    

1.1. Ενεργειακή απόδοση στο 
στάδιο της χρήσης     

1.2. Δυναμικό υπερθέρμανσης 
του πλανήτη κατά τον κύκλο 
ζωής 

   

Μακρο-στόχος 2: 
Αποδοτικοί ως 
προς τη χρήση των 
πόρων και 
κυκλικοί κύκλοι 
ζωής των υλικών  

2.1. Κατάσταση ποσοτήτων, 
υλικών και διαρκειών ζωής    

2.2. Απόβλητα και υλικά 
δόμησης και κατεδάφισης    

2.3. Σχεδιασμός για την 
προσαρμοστικότητα και την 
ανακαίνιση 

   

2.4. Σχεδιασμός για την 
αποδόμηση, την 
επαναχρησιμοποίηση και την 
ανακύκλωση 

   

                                                           
1 Για κάθε δείκτη: i) προσδιορίστε το επίπεδο στο οποίο θα εργαστείτε (αν υπάρχει) και ii) τα στάδια του έργου στα οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων (βλ. τα στάδια του 
έργου που ορίζονται στον πίνακα 2 για καθοδήγηση) 
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Μακρο-στόχος Δείκτες 
Επίπεδο 1 

Προκαταρκτική 
μελέτη 

Επίπεδο 2 

Μελέτη εφαρμογής και 
κατασκευή 

Επίπεδο 3 

Κατάσταση «όπως 
κατασκευάστηκε» και «σε 

λειτουργία» 

Μακρο-στόχος 3: 
Αποδοτική χρήση 
των υδάτινων 
πόρων 

 

3.1. Κατανάλωση νερού στο 
στάδιο χρήσης    

Μακρο-στόχος 4:  
Υγιεινοί και άνετοι 
χώροι 

 

4.1. Ποιότητα αέρα εσωτερικών 
χώρων    

4.2. Χρόνος εκτός περιοχής 
θερμικής άνεσης    

4.3. Φωτισμός και οπτική άνεση    

4.4. Ακουστική και προστασία 
από τον θόρυβο     

Μακρο-στόχος 5: 
Προσαρμογή και 
ανθεκτικότητα 
στην κλιματική 
αλλαγή  

5.1. Προστασία της υγείας και 
της θερμικής άνεσης των ενοίκων    

5.2. Αυξημένος κίνδυνος 
ακραίων καιρικών φαινομένων    

5.3. Αυξημένος κίνδυνος 
πλημμυρικών φαινομένων    

6.1. Κόστος κύκλου ζωής    
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Μακρο-στόχος Δείκτες 
Επίπεδο 1 

Προκαταρκτική 
μελέτη 

Επίπεδο 2 

Μελέτη εφαρμογής και 
κατασκευή 

Επίπεδο 3 

Κατάσταση «όπως 
κατασκευάστηκε» και «σε 

λειτουργία» 

Μακρο-στόχος 6: 
Βελτιστοποίηση 
του κόστους 
κύκλου ζωής και 
της αξίας 

 

6.2. Δημιουργία αξίας και έκθεση 
σε κίνδυνο 
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Επίπεδο 1: Η προκαταρκτική μελέτη του κτιριακού έργου 

Σκοπός αυτού του επιπέδου είναι να αποτελέσει ένα απλό και προσβάσιμο σημείο εισόδου για τη 
χρήση κάθε δείκτη.  Οι αξιολογήσεις που πραγματοποιούνται σε αυτό το επίπεδο είναι ποιοτικές, 
γεγονός που σημαίνει ότι βασίζονται στο κατά πόσον η αρχή του σχεδιασμού καλύπτει οποιαδήποτε 
από μια σειρά προτεινόμενων πτυχών σχεδιασμού ή όχι.  Οι πτυχές που παρέχονται για κάθε δείκτη 
αποτελούν ενδείξεις βελτιωμένων επιδόσεων και έχουν επιλεγεί με βάση επιστημονικά αποδεικτικά 
στοιχεία. 

Βασικοί κανόνες υποβολής στοιχείων στο επίπεδο 1: 

 Συνιστάται πρώτα να συμπληρώσετε ένα σχέδιο έργου με βάση το πλαίσιο Level(s), 
ακολουθώντας τα βήματα 1 έως 3. 

 Προσδιορίστε ποιες αρχές του σχεδιασμού καλύπτονται, με αναφορά στους καταλόγους 
ελέγχου και με τη χρήση του μορφότυπου που παρέχεται για κάθε εγχειρίδιο χρήσης δείκτη. 

 Στην περίπτωση έργων ανακαίνισης, υποβάλετε στοιχεία σχετικά με τη βασική μελέτη, 
χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο μορφότυπο.  

Προαιρετικό επιπρόσθετο βήμα 

 Επιλέξτε και υποβάλετε στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα βημάτων που υπερκαλύπτουν 
τις απαιτήσεις, όπως αναφέρεται στις οδηγίες για κάθε δείκτη. 

 

Επίπεδο 2: Η μελέτη εφαρμογής και η κατασκευή του κτιρίου 

Σκοπός αυτού του επιπέδου είναι να αποτελέσει μια κοινή βάση για την ποσοτικοποίηση των 
επιδόσεων του σχεδιασμού του κτιρίου.  Επομένως, είναι τεχνικά δυσκολότερο από το επίπεδο 1, 
καθώς απαιτεί περισσότερες γνώσεις, εργαλεία και εμπειρογνωσία.  Για κάθε δείκτη, παρέχονται 
κοινές μονάδες μέτρησης, καθώς και μέθοδοι υπολογισμού αναφοράς.   

Βασικοί κανόνες υποβολής στοιχείων στο επίπεδο 2: 

 Συνιστάται, εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, να συμπληρώσετε πρώτα ένα σχέδιο έργου με βάση 
το πλαίσιο Level(s), ακολουθώντας τα βήματα 1 έως 3. 

 Συμπληρώστε την περιγραφή του κτιρίου, ακολουθώντας τις οδηγίες της παρουσίασης 2.2. 

 Στην περίπτωση έργων ανακαίνισης, υποβάλετε στοιχεία σχετικά με τη βασική μελέτη, 
χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο μορφότυπο. 

 Υποβάλετε στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κάθε δείκτη, 
χρησιμοποιώντας το μορφότυπο που παρέχεται στο εγχειρίδιο χρήσης κάθε δείκτη. 

 Υποβάλετε στοιχεία σχετικά με τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε και τις κύριες παραδοχές 
για κάθε δείκτη, χρησιμοποιώντας και πάλι το μορφότυπο που παρέχεται στο εγχειρίδιο 
χρήσης κάθε δείκτη. 

Προαιρετικά επιπρόσθετα βήματα 

 Επιλέξτε και υποβάλετε στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα των συνιστώμενων βημάτων 
βελτιστοποίησης που παρέχονται στις οδηγίες για κάθε δείκτη, αν είναι διαθέσιμα. 

 

Επίπεδο 3: Οι επιδόσεις του κτιρίου όπως κατασκευάστηκε» και «σε λειτουργία» μετά την 
ολοκλήρωση και την παράδοση στον πελάτη 

Σκοπός αυτού του επιπέδου είναι να συλλεχθούν στοιχεία σχετικά με τις πραγματικές επιδόσεις του 
κτιρίου/ κτιριακού έργου.  Ανάλογα με τον δείκτη, τα στοιχεία μπορεί να προέρχονται από την 
κατεδάφιση και το εργοτάξιο ή από το ολοκληρωμένο κτίριο.  Επομένως, για τη συλλογή των στοιχείων 
απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός και προγραμματισμός, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι αυτή 
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πραγματοποιείται τη σωστή στιγμή κατά τη διάρκεια του έργου και ότι οι αρμοδιότητες έχουν 
ανατεθεί σωστά.  Αν πραγματοποιηθεί το προαιρετικό βήμα της ανάθεσης της διεξαγωγής έρευνας 
ικανοποίησης των ενοίκων σχετικά με ορισμένους δείκτες, μπορεί να διαμορφωθεί μια πιο ενδελεχής 
εικόνα του κτιρίου. 

Βασικοί κανόνες υποβολής στοιχείων στο επίπεδο 3: 

 Συνιστάται, εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, να συμπληρώσετε πρώτα ένα σχέδιο έργου με βάση 
το πλαίσιο Level(s), ακολουθώντας τα βήματα 1 έως 3. 

 Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, συμπληρώστε την περιγραφή του κτιρίου, ακολουθώντας τις 
οδηγίες στην παρουσίαση 2.2.  

 Υποβάλετε στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κάθε δείκτη, 
χρησιμοποιώντας το μορφότυπο που παρέχεται στο εγχειρίδιο χρήσης κάθε δείκτη. 

 Υποβάλετε στοιχεία σχετικά με τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε και την στρατηγική 
δειγματοληψίας που χρησιμοποιήθηκε για κάθε δείκτη, χρησιμοποιώντας και πάλι το 
μορφότυπο που παρέχεται στο εγχειρίδιο χρήσης κάθε δείκτη. 

Προαιρετικό επιπρόσθετο βήμα 

 Επιλέξτε και υποβάλετε στοιχεία σχετικά με τη χρήση οποιουδήποτε από τα συνιστώμενα 
βήματα βελτιστοποίησης για τη βελτίωση του βαθμού λεπτομέρειας και της αξιοπιστίας των 
αποτελεσμάτων, αν είναι διαθέσιμα. 

 Υποβάλετε στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα ερευνών ικανοποίησης των ενοίκων. 
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Βήμα 3: Σχεδιασμός της απαιτούμενης ροής εργασιών για την πραγματοποίηση 
αξιολογήσεων με βάση το πλαίσιο Level(s) 

Η μεγαλύτερη αξία μπορεί να προκύψει μέσω της πλήρους ενσωμάτωσης του πλαισίου Level(s) στη 
διαχείριση της ροής εργασιών του κτιριακού έργου.  Με αυτόν τον τρόπο, η βιωσιμότητα θα 
αποτελέσει βασική προτεραιότητα για το κτιριακό έργο, παράλληλα με παράγοντες όπως το κόστος 
και η απόδοση.  Ο αποτελεσματικός σχεδιασμός της ροής εργασιών για τη χρήση του πλαισίου Level(s) 
είναι σημαντικός για διάφορους λόγους: 

 θα πρέπει να ανατεθούν συγκεκριμένοι ρόλοι και αρμοδιότητες εντός της ομάδας έργου 

 μπορεί να απαιτηθεί ειδική κατάρτιση ή εμπειρογνωσία, ανάλογα με τις διαφορετικές 
πτυχές των επιδόσεων που θα αξιολογηθούν 

 θα πρέπει να γίνει διαχείριση των πληροφοριών και των στοιχείων που απαιτούνται για 
την πραγματοποίηση των αξιολογήσεων 

 οι βασικές δραστηριότητες που σχετίζονται με το πλαίσιο Level(s) θα έχουν 
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προθεσμίες όσον αφορά το πότε θα πρέπει να 
πραγματοποιηθούν.  

Στο πλαίσιο του σχεδίου του έργου, σας συνιστούμε να συμπληρώσετε τα πλέγματα 1 (βλ. πίνακα 3) 
και 2 (βλ. πίνακα 5) του σχεδίου έργου, απαντώντας στις ερωτήσεις σχεδιασμού του πίνακα 4 και 
παρέχοντας περισσότερα λεπτομερή στοιχεία για κάθε δείκτη στα πλέγματα.  Με αυτόν τον τρόπο θα 
μπορέσετε να σχεδιάσετε και να ενσωματώσετε αποτελεσματικά τις αξιολογήσεις του πλαισίου 
Level(s) στο έργο. 

Πίνακας 4. Σχέδιο έργου με βάση το πλαίσιο Level(s): σχεδιασμός σχετικά με τα βασικά στοιχεία της 
ροής εργασιών 

Στοιχεία ροής 
εργασιών 

Απαιτούμενος σχεδιασμός Απάντηση της ομάδας έργου 

Αξιολογήσεις 
επιδόσεων με 
βάση το πλαίσιο 
Level(s) 

- Ενημερώθηκε η ομάδα σχετικά 
με το πλαίσιο Level(s) και τον 
τρόπο χρήσης του; 

 

- Καθορίστηκαν ορόσημα από την 
ομάδα για την αξιολόγηση κάθε 
δείκτη; 

 

- Σε ποιον θα ανατεθούν 
αρμοδιότητες διεξαγωγής της 
αξιολόγησης κάθε δείκτη; 

 

- Ποιος θα συντονίζει τις 
αξιολογήσεις των δεικτών του 
πλαισίου Level(s); 

 

- Διαθέτει η ομάδα κατάρτιση και 
εμπειρογνωσία για τη διεξαγωγή 
όλων των αξιολογήσεων με 
βάση το πλαίσιο Level(s);  

- Εάν όχι, πώς θα καλυφθούν τα 
κενά; 
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Στοιχεία ροής 
εργασιών 

Απαιτούμενος σχεδιασμός Απάντηση της ομάδας έργου 

Διαχείριση 
πληροφοριών 
και στοιχείων 

- Πώς θα γίνει η διαχείριση της 
ροής πληροφοριών και 
στοιχείων που είναι αναγκαία 
για την αξιολόγηση κάθε δείκτη; 

 

- Θα χρησιμοποιηθεί 
μοντελοποίηση 
κατασκευαστικών πληροφοριών 
(BIM) και, αν ναι, πώς αυτή θα 
μπορούσε να υποστηρίξει τις 
αξιολογήσεις με βάση το πλαίσιο 
Level(s); 

 

Βάση της 
ανακαίνισης 

- Θα είναι έργο ανακαίνισης 
μεγάλης κλίμακας;  

- Σε περίπτωση καταφατικής 
απάντησης, πόσο ολοκληρωμένο 
σχεδιάζεται να είναι;    

 

- Πώς θα διενεργηθεί η βασική 
μελέτη στο κτίριο και το κέλυφός 
του; 

 

- Ποιες πληροφορίες θα είναι 
αναγκαίες από τη βασική μελέτη 
για τη διεξαγωγή της 
αξιολόγησης των δεικτών; 

 

Αποτίμηση 
αγοραίας αξίας 
ακινήτου 

- Πώς θα ληφθούν υπόψη οι 
πτυχές επιδόσεων των δεικτών 
του πλαισίου Level(s) στην 
αποτίμηση της αγοραίας αξίας 
του ακινήτου; 

 

- Πώς και σε ποια σημεία κατά τη 
διάρκεια του έργου θα υπάρχει 
διάλογος μεταξύ της ομάδας 
έργου και του εκτιμητή; 

 

Εξωτερική 
επαλήθευση 

- Θα απαιτηθεί επαλήθευση των 
αποτελεσμάτων της αξιολόγησης 
βάσει του πλαισίου Level(s) από 
τρίτο; 

- Εάν ναι, από ποιον και σε ποιο 
σημείο κατά τη διάρκεια του 
έργου; 
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Πίνακας 5. Πλέγμα 2 του σχεδίου έργου με βάση το πλαίσιο Level(s): προσδιορισμός αναγκών, ανάθεση αρμοδιότητας και διαχείριση πληροφοριών2 

Μακρο-στόχος Δείκτες 
Επίπεδο 1 

Προκαταρκτική 
μελέτη 

Επίπεδο 2 

Μελέτη εφαρμογής και 
κατασκευή 

Επίπεδο 3 

Κατάσταση «όπως 
κατασκευάστηκε» και «σε 

λειτουργία» 

Μακρο-στόχος 1 
Εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου 
και αέριων ρύπων 
κατά τη διάρκεια 
του κύκλου ζωής 
ενός κτιρίου    

1.1 Ενεργειακή απόδοση στο 
στάδιο της χρήσης     

1.2 Δυναμικό υπερθέρμανσης 
του πλανήτη κατά τον κύκλο 
ζωής 

   

Μακρο-στόχος 2: 
Αποδοτικοί ως 
προς τη χρήση των 
πόρων και 
κυκλικοί κύκλοι 
ζωής των υλικών  

2.1 Κατάσταση ποσοτήτων, 
υλικών και διαρκειών ζωής    

2.2 Απόβλητα και υλικά δόμησης 
και κατεδάφισης    

2.3 Σχεδιασμός για την 
προσαρμοστικότητα και την 
ανακαίνιση 

   

2.4 Σχεδιασμός για την 
αποδόμηση, την 
επαναχρησιμοποίηση και την 
ανακύκλωση 

   

                                                           
2 Για κάθε δείκτη: i) προσδιορίστε το επίπεδο εμπειρογνωσίας που απαιτείται· ii) ποιος θα είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση; και iii) πώς και από ποιον θα γίνει η διαχείριση των πληροφοριών και των 
στοιχείων; 



 

20 
 

Μακρο-στόχος Δείκτες 
Επίπεδο 1 

Προκαταρκτική 
μελέτη 

Επίπεδο 2 

Μελέτη εφαρμογής και 
κατασκευή 

Επίπεδο 3 

Κατάσταση «όπως 
κατασκευάστηκε» και «σε 

λειτουργία» 

Μακρο-στόχος 3: 
Αποδοτική χρήση 
των υδάτινων 
πόρων 

 

3.1 Κατανάλωση νερού στο 
στάδιο χρήσης    

Μακρο-στόχος 4:  
Υγιεινοί και άνετοι 
χώροι 

 

4.1. Ποιότητα του αέρα των 
εσωτερικών χώρων    

4.2 Χρόνος εκτός περιοχής 
θερμικής άνεσης    

4.3 Φωτισμός και οπτική άνεση    

4.4 Ακουστική και προστασία 
από τον θόρυβο     

Μακρο-στόχος 5: 
Προσαρμογή και 
ανθεκτικότητα 
στην κλιματική 
αλλαγή  

5.1 Προστασία της υγείας και της 
θερμικής άνεσης των ενοίκων    

5.2 Αυξημένος κίνδυνος ακραίων 
καιρικών φαινομένων    

5.3 Αυξημένος κίνδυνος 
πλημμυρικών φαινομένων    

6.1 Κόστος κύκλου ζωής    
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Μακρο-στόχος Δείκτες 
Επίπεδο 1 

Προκαταρκτική 
μελέτη 

Επίπεδο 2 

Μελέτη εφαρμογής και 
κατασκευή 

Επίπεδο 3 

Κατάσταση «όπως 
κατασκευάστηκε» και «σε 

λειτουργία» 

Μακρο-στόχος 6: 
Βελτιστοποίηση 
του κόστους 
κύκλου ζωής και 
της αξίας 

 

6.2 Δημιουργία αξίας και έκθεση 
σε κίνδυνο 
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2: Συμπλήρωση της περιγραφής του κτιρίου  

Σημαντικό μέρος των εργασιών στα επίπεδα 2 και 3 είναι η συμπλήρωση της περιγραφής του κτιρίου.  Ρόλος της 
είναι να δημιουργηθεί μια βάση διαφάνειας για τη σύγκριση των επιδόσεων διαφορετικών κτιρίων.  Οι 

πληροφορίες στην περιγραφή του κτιρίου θα χρησιμοποιηθούν επίσης για την κανονικοποίηση και τη λήψη 
αποτελεσμάτων για διάφορους από τους δείκτες. 

 

Το είδος των πληροφοριών που θα είναι αναγκαίες για τη συμπλήρωση της περιγραφής του κτιρίου συνοψίζεται 
στον πίνακα 6, ενώ τα στοιχεία που απαιτούνται προσδιορίζονται λεπτομερέστερα στο «Μορφότυπο υποβολής 
στοιχείων περιγραφής του κτιρίου με βάση το πλαίσιο Level(s)» (βλ. πίνακα 7).  Περαιτέρω καθοδήγηση και πίνακες 
αναζήτησης που θα βοηθήσουν στη συμπλήρωση της περιγραφής παρέχονται στις τεχνικές οδηγίες σχετικά με την 
περιγραφή του κτιρίου που έπονται αυτής της ενότητας του εγχειριδίου χρήσης. 

Πίνακας 6. Επισκόπηση των απαιτούμενων πληροφοριών για τη συμπλήρωση της περιγραφής του κτιρίου με βάση το πλαίσιο 
Level(s) 

Περιγραφή Απαιτούμενες πληροφορίες 

1. Τοποθεσία και κλίμα 
1.1 Η χώρα και η περιοχή στην οποία βρίσκεται το κτίριο 
1.2 Βαθμοημέρες θέρμανσης και ψύξης 
1.3 Η κλιματική ζώνη στην οποία βρίσκεται το κτίριο 

2. Η τυπολογία και η ηλικία του 
κτιρίου 

2.1 Ο τύπος του έργου 
2.2 Το έτος κατασκευής.  
2.3 Το τμήμα της αγοράς 

3. Πώς θα χρησιμοποιηθεί το 
κτίριο  

3.1 Οι προβλεπόμενες συνθήκες χρήσης  
3.2 Μοντέλα εγκατοίκησης και χρήσης του κτιρίου 
3.3 Η προβλεπόμενη (ή απαιτούμενη) λειτουργική διάρκεια ζωής 

4. Το μοντέλο και τα 
χαρακτηριστικά του κτιρίου 

4.1 Η μορφή του κτιρίου  
4.2 Το συνολικό ωφέλιμο εμβαδόν εντός του κτιρίου και το πρότυπο μέτρησης που 
χρησιμοποιήθηκε 
4.3 Το φάσμα των δομικών στοιχείων που θα αξιολογηθούν και το σύστημα 
κατηγοριοποίησης που χρησιμοποιήθηκε 

Για τους δείκτες που εξετάζουν τον κύκλο ζωής, δηλαδή τον δείκτη 1.2 Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη 
κατά τον κύκλο ζωής, τον δείκτη Αξιολόγηση κύκλου ζωής «από τη γέννηση έως τον θάνατο» και τον δείκτη 6.1 
Κόστος κύκλου ζωής, οι πληροφορίες που παρέχονται στην περιγραφή του κτιρίου αποτελούν ουσιώδες μέρος 
της αξιολόγησης με βάση το πλαίσιο Level(s) και θα χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό των στοιχείων που 
αναφέρονται στην ορολογία της αξιολόγησης κύκλου ζωής ως «στόχος και φάσμα».  Για να μπορέσετε να 
κατανοήσετε περαιτέρω αυτήν τη σχέση, παρέχεται ακολούθως ένας οδηγός με τους τεχνικούς όρους που 
χρησιμοποιούνται σε σχέση με αυτούς τους δείκτες κύκλου ζωής και παραπομπές για την εύρεση των 
αντίστοιχων πληροφοριών. 

Περισσότερες πληροφορίες: 

Πληροφορίες στην περιγραφή του κτιρίου όσον αφορά τους τεχνικούς όρους που χρησιμοποιούνται με τους 
δείκτες που βασίζονται στον κύκλο ζωής 

• Αντικείμενο της αξιολόγησης: Φυσική περιγραφή του κτιρίου και του φάσματος των δομικών στοιχείων 
που θα αξιολογηθούν (βλ. σημείο 4. Το μοντέλο του κτιρίου).  
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• Λειτουργική μονάδα ισοδυναμίας:  Τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες του κτιρίου 
(βλ. σημείο 2. Ο τύπος του κτιρίου και σημείο 3. Πώς θα χρησιμοποιηθεί το κτίριο). 

• Μονάδα αναφοράς: Η κοινή μονάδα για την κανονικοποίηση των αποτελεσμάτων για σκοπούς 
συγκρίσεων, η οποία είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις ανά 1 m2 συνολικού ωφέλιμου εμβαδού (βλ. 
σημείο 4. Το μοντέλο του κτιρίου). 

• Συνθήκες αναφοράς σε κατάσταση λειτουργίας:  Τα προσδοκώμενα μοντέλα εγκατοίκησης και χρήσης 
του κτιρίου (βλ. σημείο 3. Πώς θα χρησιμοποιηθεί το κτίριο). 

• Απαιτούμενη λειτουργική διάρκεια ζωής: Η λειτουργική διάρκεια ζωής που ζητεί ο πελάτης, η οποία 
ενδέχεται να μην είναι ίδια με τη λειτουργική διάρκεια ζωής αναφοράς για τις αξιολογήσεις με βάση το 
πλαίσιο Level(s), η οποία ισούται με 50 έτη (βλ. σημείο 3. Πώς θα χρησιμοποιηθεί το κτίριο). 

• Λοιπά χαρακτηριστικά: Υπάρχουν άλλες μεταβλητές, όπως το κλίμα ή η απαιτούμενη λειτουργική 
διάρκεια ζωής των δομικών στοιχείων, που επηρεάζουν τις επιδόσεις ενός κτιρίου με την πάροδο του 
χρόνου. 

 

Πίνακας 7. Μορφότυπο υποβολής στοιχείων περιγραφής κτιρίου με βάση το πλαίσιο Level(s) 

Παράμετρος Κτίρια γραφείων Οικιστικά κτίρια 

1. Τοποθεσία 

1.1 Χώρα και περιοχή 

1.2 Βαθμοημέρες θέρμανσης και ψύξης 

1.3 Κλιματική ζώνη 

2. Η τυπολογία 
και η ηλικία 
του κτιρίου 

2.1 Νέα κατασκευή ή ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας 

2.2 Έτος κατασκευής 

2.3 Τμήμα της αγοράς 
— Ιδιοκατοίκηση ή για μίσθωση 
— Κλάση κτιρίων BOMA3: 
Τύπος ιδιοκτησίας: 

 Επένδυση 
 Συστημική 
 Κερδοσκοπική 
 Ιδιοκατοίκηση 

Τύπος μίσθωσης (κατά περίπτωση) 
Α: Μίσθωση ακινήτου ανώτερης ποιότητας 

(premium) 
Β: Μίσθωση ακινήτου μέσου όρου (average) 
Γ: Μίσθωση ακινήτου κάτω του μέσου όρου 

(below average) 

2.3 Τμήμα της αγοράς 
Ανά μορφή εκμετάλλευσης 

 Ιδιοκατοίκηση  
 Μίσθιο, υπό κοινωνικούς όρους  
 Μίσθιο, μίσθωση σε αγοραία τιμή  
 Μίσθιο, σπουδαστές 
 Μίσθιο, ηλικιωμένοι 
 Άλλο (να περιγραφεί) 

3. Πώς θα 
χρησιμοποιηθεί 
το κτίριο; 

3.1. Συνθήκες χρήσης 
Όπως ορίζονται για τον υπολογισμό των απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου (σύμφωνα με 

τη μέθοδο υπολογισμού που χρησιμοποιείται σε εθνικό επίπεδο)  

3.2 Μοντέλα εγκατοίκησης και χρήσης του 
κτιρίου 

3.2.1 Προβλεπόμενη πυκνότητα εγκατοίκησης 
Άνευ αντικειμένου 

                                                           
3BOMA (Ένωση Ιδιοκτητών και Διαχειριστών Κτιρίων), Ορισμοί κλάσεων κτιρίων, http://www.boma.org/research/Pages/building-class-
definitions.aspx  

http://www.boma.org/research/Pages/building-class-definitions.aspx
http://www.boma.org/research/Pages/building-class-definitions.aspx
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Παράμετρος Κτίρια γραφείων Οικιστικά κτίρια 
 Εμβαδόν χώρου εργασίας σε m2 ανά ισοδύναμο 

πλήρους απασχόλησης  
3.2.2 Προβλεπόμενο μοντέλο εγκατοίκησης 

Αριθμός ωρών και ημερών ετησίως 

3.3 Η προβλεπόμενη (ή απαιτούμενη) 
λειτουργική διάρκεια ζωής 
Η επιδιωκόμενη από τον πελάτη λειτουργική 
διάρκεια ζωής ή περίοδος διατήρησης της 
επένδυσης σε έτη (να προσδιοριστεί ποιο από τα 
δύο) 

3.3 Η προβλεπόμενη (ή απαιτούμενη) 
λειτουργική διάρκεια ζωής 
Η επιδιωκόμενη από τον πελάτη λειτουργική 
διάρκεια ζωής ή περίοδος διατήρησης της 
επένδυσης ή, εναλλακτικά, η εγγυημένη 
λειτουργική διάρκεια ζωής ενός ακινήτου προς 
πώληση 

4. Το μοντέλο 
και τα 
χαρακτηριστικά 
του κτιρίου 

4.1 Η μορφή του κτιρίου 
Επιλέξτε μεταξύ των παρακάτω 

 Συγκρότημα γραφείων χαμηλού ύψους 
 Αστικό συγκρότημα σε κενή 

οικοδομήσιμη έκταση (infill) 
 Περιμετρικό αστικό συγκρότημα 
 Συγκρότημα σε αστικό οικοδομικό 

τετράγωνο 
 Πύργος/ουρανοξύστης 
 Άλλο (να περιγραφεί) 

4.1 Η μορφή του κτιρίου 
Επιλέξτε είδος 

 Αυτόνομη μονοκατοικία 
 Κατοικία με μεσοτοιχία 
 Κατοικία σε σειρά ομοιόμορφων 

εφαπτόμενων κατοικιών ή μεζονέτα 
 Πολυκατοικία 

(έως 4 όροφοι/5-9 όροφοι/πάνω από 9 
όροφοι) 

4.2 Συνολικό ωφέλιμο εμβαδόν 
Πρότυπο αναφοράς για σκοπούς υπολογισμών: 
IPMS Office 3 
(αν χρησιμοποιείται άλλο πρότυπο, αυτό πρέπει 
να προσδιοριστεί με σαφήνεια) 

4.2 Συνολικό ωφέλιμο εμβαδόν 
Κατάσταση διαρρύθμισης για το απόθεμα 
κατασκευής ή το ανακαινισμένο απόθεμα στην 
οποία αναφέρονται οι ακόλουθες πληροφορίες:  

 Αριθμός οικιστικών μονάδων με βάση 
την τυπολογία και τον αριθμό 
υπνοδωματίων 

 Καθαρό ωφέλιμο εμβαδόν κάθε είδους 
οικιστικής μονάδας στην κατάσταση: 

Πρότυπο αναφοράς για σκοπούς υπολογισμών: 
IPMS Residential 3c (αν χρησιμοποιείται άλλο 
πρότυπο, αυτό πρέπει να προσδιοριστεί με 
σαφήνεια) 

4.3 Το φάσμα των δομικών στοιχείων που θα αξιολογηθούν και το σύστημα κατηγοριοποίησης που 
χρησιμοποιήθηκε 
4.3.1 Το φάσμα των δομικών στοιχείων που θα αξιολογηθούν 
— Αναφέρονται τυχόν παρεκκλίσεις από το προκαθορισμένο φάσμα δομικών στοιχείων με βάση το 
πλαίσιο Level(s) 
4.3.2 Το σύστημα κατηγοριοποίησης δομικών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκε 
— Αναφέρεται το εθνικό ή τομεακό σύστημα ή το σύστημα μοντελοποίησης κατασκευαστικών 
πληροφοριών (BIM) που χρησιμοποιήθηκε για την κατηγοριοποίηση και την οργάνωση των 
πληροφοριών σχετικά με τα δομικά στοιχεία 

 

Πίνακας 8. Μορφότυπο υποβολής στοιχείων περιγραφής κτιρίου με βάση το πλαίσιο Level(s) (κενό ώστε να μπορεί να 
συμπληρωθεί) 

Παράμετρος Κτίρια γραφείων Οικιστικά κτίρια 

1. Τοποθεσία 1.1 Χώρα και περιοχή  
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1.2 Βαθμοημέρες θέρμανσης και ψύξης   

1.3 Κλιματική ζώνη   

2. Τυπολογία 
και ηλικία του 
κτιρίου 

2.1 Νέα κατασκευή ή ανακαίνιση 
μεγάλης κλίμακας  

2.2 Έτος κατασκευής  

2.3 Τμήμα της αγοράς   

3. Πώς θα 
χρησιμοποιηθεί 
το κτίριο 

3.1. Συνθήκες χρήσης  

3.2 Μοντέλα εγκατοίκησης και χρήσης 
του κτιρίου 
3.2.1 Προβλεπόμενη πυκνότητα 
εγκατοίκησης 
3.2.2 Προβλεπόμενο μοντέλο 
εγκατοίκησης 

 Άνευ αντικειμένου 

3.3 Η προβλεπόμενη (ή απαιτούμενη) 
λειτουργική διάρκεια ζωής   

4. Το μοντέλο 
και τα 
χαρακτηριστικά 
του κτιρίου 

4.1 Η μορφή του κτιρίου   

4.2 Συνολικό ωφέλιμο εμβαδόν   

4.3 Το φάσμα των δομικών στοιχείων 
που θα αξιολογηθούν και το σύστημα 
κατηγοριοποίησης που 
χρησιμοποιήθηκε 
4.3.1 Το φάσμα των δομικών στοιχείων 
που θα αξιολογηθούν 
4.3.2 Το σύστημα κατηγοριοποίησης 
δομικών στοιχείων που 
χρησιμοποιήθηκε 
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3. Χρήσιμη καθοδήγηση και περαιτέρω πληροφορίες για τη συμπλήρωση της περιγραφής 
του κτιρίου  
Σε αυτό το μέρος του εγχειριδίου χρήσης 2, παρέχεται συμπληρωματική καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο 
συμπλήρωσης της περιγραφής του κτιρίου, με έμφαση στις ακόλουθες παραμέτρους της περιγραφής του κτιρίου: 

 1.2: Βαθμοημέρες θέρμανσης και ψύξης 

 1.3: Κλιματική ζώνη 

 2.1: Νέα κατασκευή ή ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας 

 3.1: Συνθήκες χρήσης 

 3.2: Μοντέλα εγκατοίκησης και χρήσης του κτιρίου 

 3.3: Η προβλεπόμενη (ή απαιτούμενη) λειτουργική διάρκεια ζωής 

 4.2: Συνολικό ωφέλιμο εμβαδόν 

 4.3 Το φάσμα των δομικών στοιχείων που θα αξιολογηθούν και το σύστημα κατηγοριοποίησης που 
χρησιμοποιήθηκε 

Παράμετρος περιγραφής κτιρίου 1.2: Βαθμοημέρες θέρμανσης και ψύξης 

Σύμφωνα με τη Eurostat, οι βαθμοημέρες θέρμανσης και ψύξης ορίζονται ως εξής: 

 Ο δείκτης βαθμοημερών θέρμανσης (HDD) είναι ένας τεχνικός δείκτης που βασίζεται στον καιρό, ο 
οποίος έχει σχεδιαστεί για να περιγράφει την αναγκαία κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση των 
κτιρίων σε θερμοκρασίες κάτω από 15 oC.  

 Ο δείκτης βαθμοημερών ψύξης (CDD) είναι ένας τεχνικός δείκτης που βασίζεται στον καιρό, ο οποίος 
έχει σχεδιαστεί για να περιγράφει την αναγκαία κατανάλωση ενέργειας για ψύξη (κλιματισμό) των 
κτιρίων σε θερμοκρασίες άνω των 24 oC.  

Οι τιμές HDD και CDD μπορούν να ληφθούν για οποιαδήποτε τοποθεσία της ΕΕ με τη χρήση του εργαλείου του 
τυπικού μετεωρολογικού έτους του συστήματος PVGIS του JRC4.  

Παράμετρος περιγραφής κτιρίου 1.3: Κλιματική ζώνη 

Για να γίνονται συγκρίσεις μεταξύ κτιρίων σε ολόκληρη την ΕΕ, είναι απαραίτητο να καθοριστούν κλιματικές 
συνθήκες αναφοράς. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν σημαντικές κλιματικές διαφορές σε περιφερειακό 
και υποπεριφερειακό επίπεδο και ορισμένα τμήματα κρατών μελών μπορεί να έχουν συγκρίσιμες κλιματικές 
ζώνες με άλλες ζώνες, π.χ. τα βόρεια τμήματα της Ισπανίας και της Ιταλίας.   

Για τον καθορισμό ζωνών τοποθεσιών ή πόλεων, χρησιμοποιούνται τα κατώτατα όρια βαθμοημερών θέρμανσης 
και ψύξης του πίνακα 9.  Αυτός ο τρόπος καθορισμού των ζωνών δίνει τη δυνατότητα ταξινόμησης κάθε τοποθεσίας 
στην ΕΕ. Για παράδειγμα, το Παλέρμο ανήκει στη ζώνη 1, η οποία ορίζεται ως ζώνη με περισσότερες από 1 200 
βαθμοημέρες ψύξης και λιγότερες από 1 500 βαθμοημέρες θέρμανσης.  

Πίνακας 9. Κλιματικές ζώνες και αντίστοιχες περιοχές τιμών βαθμοημερών θέρμανσης και ψύξης5 

Κλιματική 
ζώνη 

Παράμετροι 
Αντιπροσωπευτικές πόλεις Βαθμοημέρες 

θέρμανσης Βαθμοημέρες ψύξης 

Ζώνη 1 <1 500 >1 200 Αθήνα – Λάρνακα –Λουγκά – Κατάνια – Σεβίλλη – Παλέρμο 
Ζώνη 2 <1 500 >800-1 200 Λισαβόνα – Μαδρίτη – Μασσαλία – Ρώμη 

                                                           
4 Κοινό Κέντρο Ερευνών, Σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών φωτοβολταϊκών στοιχείων (PVGIS) – Σύστημα παραγωγής τυπικού 
μετεωρολογικού έτους (TMY) https://ec.europa.eu/jrc/en/PVGIS/tools/tmy  
5 Προσαρμοσμένα στοιχεία του Ecofys (2013) και του JRC (2018) 

https://ec.europa.eu/jrc/en/PVGIS/tools/tmy
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Ζώνη 3 >1 500-3 000 400-800 Μπρατισλάβα – Βουδαπέστη – Λιουμπλιάνα – Μιλάνο – 
Βιέννη 

Ζώνη 4 >1 500-3 000 <400 
Άμστερνταμ – Βερολίνο – Βρυξέλλες – Κοπεγχάγη – 

Δουβλίνο – Λονδίνο – Μασόν – Νανσί – Παρίσι – Πράγα – 
Βαρσοβία 

Ζώνη 5 >3 000 <400 Ελσίνκι – Ρίγα – Στοκχόλμη – Γκντανσκ – Τοβάρεν 

 

Παράμετρος περιγραφής κτιρίου 2.1: Νέα κατασκευή ή ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας 

Η «ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας» ορίζεται στην οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων ως:  

«η ανακαίνιση κτιρίου κατά την οποία 

α) η συνολική δαπάνη της ανακαίνισης που αφορά το κέλυφος του κτιρίου ή τα τεχνικά συστήματά του 
υπερβαίνει το 25 % της αξίας του κτιρίου, εξαιρουμένης της αξίας του οικοπέδου επί του οποίου έχει 
κατασκευαστεί το κτίριο· 

ή 

β) υφίσταται ανακαίνιση άνω του 25 % της επιφανείας του κελύφους του κτιρίου, 

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέγουν μεταξύ του στοιχείου α) ή του στοιχείου β).» 

 

Παράμετρος περιγραφής κτιρίου 3.1: Συνθήκες χρήσης 

Οι συνθήκες χρήσης ενός κτιρίου καθορίζονται συνήθως από τη μέθοδο υπολογισμού των ενεργειακών 
απαιτήσεων ενός κτιρίου η οποία χρησιμοποιείται σε εθνικό επίπεδο.  Προκαθορισμένες συνθήκες χρήσης 
αναφέρονται στο παράρτημα C του προτύπου EN 16798-1 για διάφορες ζώνες σε κτίρια γραφείων και οικιστικά 
κτίρια.   

 

Παράμετρος περιγραφής κτιρίου 3.2: Μοντέλα εγκατοίκησης και χρήσης του κτιρίου 

Η προβλεπόμενη πυκνότητα χρήσης ενός κτιρίου γραφείων μπορεί να εκτιμηθεί μέσω της συσχέτισης του αριθμού 
των χώρων εργασίας και του εμβαδού που καταλαμβάνει κάθε χώρος εργασίας με τον αριθμό των εργαζομένων 
πλήρους απασχόλησης που θα εργαστούν στο κτίριο6. 

Πυκνότητα χώρων εργασίας 

Οι ενδεικτικές μέσες περιοχές τιμών πυκνότητας χρήσης ως m2 ανά χώρο εργασίας είναι οι εξής: 

 Υψηλή πυκνότητα χρήσης: < 7 m2/χώρο εργασίας 

 Μέση πυκνότητα χρήσης: 8 έως 13 m2/χώρο εργασίας 

 Χαμηλή πυκνότητα χρήσης: > 14 m2/χώρο εργασίας 

Προσωπικό σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης 

Ο αριθμός των ενοίκων υπολογίζεται σε όρους ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης. Για να μπορούν να 
χαρακτηριστούν ως προσωπικό που εργάζεται στους χώρους του κτιρίου, οι εργαζόμενοι πρέπει να χρησιμοποιούν 
τους χώρους ως κύρια έδρα τους και να αναμένεται ότι θα εργάζονται εκεί για ένα μέρος μιας τυπικής εργάσιμης 
εβδομάδας.  Το προσωπικό που δεν περιλαμβάνεται στις καταστάσεις μισθοδοσίας, όπως σύμβουλοι προσωπικού, 

                                                           
6 Better Buildings Partnership (2010) Sustainability Benchmarking Toolkit for Commercial Buildings Principles for best practice (Εργαλειοθήκη 
για τη συγκριτική αξιολόγηση της βιωσιμότητας εμπορικών κτιρίων – Αρχές βέλτιστης πρακτικής) 



 

28 
 

ανάδοχοι και άλλο εξωτερικό προσωπικό, μετατρέπεται σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης στην ακόλουθη 
βάση: 

 Προσωπικό που εργάζεται σε τακτική βάση > 30 ώρες την εβδομάδα: 1,00 

 Προσωπικό που εργάζεται σε τακτική βάση 20 έως 30 ώρες την εβδομάδα: 0,75 

 Προσωπικό που εργάζεται σε τακτική βάση 15 έως 20 ώρες την εβδομάδα: 0,50 

 Προσωπικό που εργάζεται σε τακτική βάση < 15 ώρες την εβδομάδα: 0,25 

Μοντέλα εγκατοίκησης 

Προκαθορισμένα μοντέλα εγκατοίκησης και χρήσης αναφέρονται στο παράρτημα C του προτύπου EN 16798-1 για 
διάφορες ζώνες σε κτίρια γραφείων και οικιστικά κτίρια.   

Παράμετρος περιγραφής κτιρίου 3.3: Η προβλεπόμενη (ή απαιτούμενη) λειτουργική διάρκεια ζωής 

Η περίοδος μελέτης αναφοράς που θα χρησιμοποιηθεί για όλα τα κτίρια που αξιολογούνται σύμφωνα με το πλαίσιο 
Level(s) είναι 50 έτη.  Οι χρήστες μπορούν, επιπρόσθετα, να υποβάλουν στοιχεία σχετικά με τις επιδόσεις ενός 
κτιρίου για την προβλεπόμενη από τον πελάτη λειτουργική διάρκεια ζωής ή περίοδο διατήρησης της επένδυσης, η 
οποία μπορεί να είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από την περίοδο μελέτης αναφοράς.   

 

Παράμετρος περιγραφής κτιρίου 4.2: Συνολικό ωφέλιμο εμβαδόν 

Η βασική μονάδα αναφοράς που θα χρησιμοποιηθεί σε όλο το πλαίσιο Level(s) είναι το ένα τετραγωνικό μέτρο 
(m2) ωφέλιμου εσωτερικού εμβαδού.   

Τα Διεθνή Πρότυπα Μέτρησης Ακινήτων (International Property Measurement Standards ή IPMS) για κτίρια 
γραφείων και οικιστικά κτίρια χρησιμοποιούνται ως πρότυπα αναφοράς. Τα πρότυπα IPMS είναι σε μεγάλο βαθμό 
ισοδύναμα του εμβαδού αναφοράς που ορίζεται στο πρότυπο EN ISO 52000-1, το οποίο αποτελεί μέτρηση του 
καθαρού εσωτερικού εμβαδού, συμπεριλαμβανομένων των χώρων κοινής κυκλοφορίας που βρίσκονται εντός του 
θερμικού κελύφους.  

Ο πίνακας 10 προσδιορίζει τα συγκεκριμένα πρότυπα IPMS που χρησιμοποιούνται, καθώς και τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται ή εξαιρούνται από την άσκηση μέτρησης του εμβαδού.  Σε κάθε περίπτωση, η μέθοδος που 
χρησιμοποιείται δηλώνεται για σκοπούς συγκρίσεων.  

 

Πίνακας 10. Ορισμοί του εσωτερικού εμβαδού αναφοράς που θα χρησιμοποιηθούν για κτίρια γραφείων και οικιστικά κτίρια7 

 Κτίριο γραφείων 
(Πρότυπο μετρήσεων IPMS 3) 

Οικιστικό κτίριο 
(Πρότυπο μετρήσεων IPMS 3Β) 

Περιλαμβάνονται 

Όλοι οι εσωτερικοί τοίχοι και κολώνες εντός του 
αποκλειστικού χώρου κάθε ενοίκου.  
Οι χώροι κυκλοφορίας εντός του αποκλειστικού 
χώρου ενός ενοίκου και οι χώροι κυκλοφορίας 
που χρησιμοποιούν από κοινού διαφορετικοί 
ένοικοι. 
Το εμβαδόν μετράται έως την εσωτερική 
δεσπόζουσα όψη των τοίχων ή τη διάμεσο 

Ο χώρος αποκλειστικής χρήσης, 
συμπεριλαμβανομένου του εμβαδού που 
καταλαμβάνουν οι εσωτερικοί τοίχοι και κολώνες. 
Το εμβαδόν μετριέται έως την εσωτερική 
δεσπόζουσα όψη και τη φινιρισμένη επιφάνεια 
όλων των εσωτερικών τοίχων πλήρους ύψους. 
Τα διαχωριστικά που αποτελούνται πλήρως από 
υαλοπίνακα δεν θεωρούνται μόνιμοι εσωτερικοί 
τοίχοι. 

                                                           
7 International Property Measurement Standards Coalition, International Property Measurement Standards: Office Buildings (Διεθνή Πρότυπα 
Μέτρησης Ακινήτων: Κτίρια γραφείων), Νοέμβριος 2014 και Residential buildings (Οικιστικά κτίρια), Σεπτέμβριος 2016 
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κοινών τοίχων που χρησιμοποιούν από κοινού οι 
ένοικοι.   

Εξαιρούνται 

Τα μέρη ενός κτιρίου που παρέχουν κοινόχρηστες 
ή κοινές εγκαταστάσεις που δεν αλλάζουν με την 
πάροδο του χρόνου:  
 κλίμακες,  
 κυλιόμενες σκάλες,  
 ανελκυστήρες και μηχανοστάσια,  
 χώροι υγιεινής,  
 ερμάρια καθαρισμού,  
 αίθουσες φυτών,  
 χώροι πυροπροστασίας και  
 αίθουσες συντήρησης. 

 Αίθρια 
 Μη κλειστοί χώροι στάθμευσης, οι οποίοι 

μπορεί να μετρηθούν ή να καθοριστούν 
από τον αριθμό θέσεων 

 Οπές κλιμακοστασίου 
 Κενοί χώροι με εμβαδόν, 

συμπεριλαμβανομένου του περικλείοντος 
τοίχου, άνω των 0,25 m2. 

Χωριστά στοιχεία 

Δηλώνονται χωριστά: 
 μπαλκόνια,  
 σκεπαστές στοές και  
 ταράτσες σε αποκλειστική χρήση 

Δηλώνονται χωριστά: 
 Σοφίτες, υπόγεια και κελάρια 
 Μπαλκόνια και βεράντες σε αποκλειστική 

χρήση 
 Κλειστά γκαράζ 
 Χώροι περιορισμένης χρήσης 

 

Παράμετρος περιγραφής κτιρίου 4.3: Το φάσμα των δομικών στοιχείων που θα αξιολογηθούν και το 
σύστημα κατηγοριοποίησης που χρησιμοποιήθηκε 

Για λόγους συνέπειας, το κτίριο ορίζεται με βάση ένα ελάχιστο φάσμα δομικών μερών και σχετικών στοιχείων από 
τα οποία απαρτίζεται.  Αυτά καθορίζονται στον πίνακα 11.  Τα δομικά προϊόντα που προμηθεύουν και εγκαθιστούν 
οι ένοικοι του κτιρίου δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το φάσμα.   

Πίνακας 11. Ελάχιστο φάσμα δομικών μερών και στοιχείων με βάση το πλαίσιο Level(s)8 

Δομικά μέρη Σχετικά δομικά στοιχεία 
Κέλυφος (υποδομή και υπερδομή) 

Θεμέλια (υποδομή) 
Κολώνες 
Υπόγεια 
Τοίχοι αντιστήριξης 

Φέρον δομικό πλαίσιο 

Πλαίσιο (δοκοί, κολώνες και πλάκες) 
Πάνω όροφοι 
Εξωτερικοί τοίχοι 
Μπαλκόνια 

Μη φέροντα στοιχεία 
Πλάκα ισογείου 
Εσωτερικοί τοίχοι, χωρίσματα και θύρες 
Κλίμακες και ράμπες 

Προσόψεις 
Συστήματα εξωτερικών τοίχων, επένδυση και διατάξεις σκίασης 
Οπές στην πρόσοψη (συμπεριλαμβανομένων παραθύρων και εξωτερικών θυρών) 
Εξωτερικές βαφές, επικαλύψεις και επιχρίσματα 

Στέγη 
Δομή 
Στεγανοποίηση 

Χώροι στάθμευσης 
Υπέργειοι και υπόγειοι (εντός της περιβόλου του κτιρίου, για την εξυπηρέτηση των 
ενοίκων του κτιρίου)9 

Πυρήνας (εξοπλισμός, επίπλωση και υπηρεσίες) 

                                                           
8 Προσαρμοσμένα στοιχεία των οργανισμών CEN (2011), BCIS (2012), DGNB (2014) και BRE (2016) 
9 Αν ο υπόγειος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων (ωφέλιμος χώρος και χώρος κυκλοφορίας) αντιστοιχεί σε ποσοστό άνω του 25 % του 
συνολικού ωφέλιμου εμβαδού, ο χώρος κυκλοφορίας του υπόγειου χώρου στάθμευσης πρέπει να αφαιρείται από το συνολικό ωφέλιμο 
εμβαδόν. 
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Εξοπλισμός και επίπλωση 

Εγκαταστάσεις υγιεινής 
Ντουλάπια, ντουλάπες και επιφάνειες εργασίας (στις περιπτώσεις που προβλέπονται σε 
οικιστικά ακίνητα) 
Οροφές  
Φινιρίσματα τοίχου και οροφής   
Επενδύσεις και φινιρίσματα δαπέδου  

Εντοιχισμένο σύστημα 
φωτισμού 

Φωτιστικά σκεύη  
Συστήματα ελέγχου και αισθητήρες 

Σύστημα ενέργειας 
Εγκατάσταση και διανομή θέρμανσης 
Εγκατάσταση και διανομή ψύξης 
Παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας 

Σύστημα εξαερισμού 
Μονάδες διαχείρισης αέρα  
Σωληνώσεις και διανομή 

Συστήματα υγιεινής 

Διανομή ψυχρού νερού 
Διανομή ζεστού νερού 
Συστήματα επεξεργασίας υδάτων 
Σύστημα αποστράγγισης 

Άλλα συστήματα 

Ανελκυστήρες και κυλιόμενες σκάλες 
Εγκαταστάσεις πυροπροστασίας 
Εγκαταστάσεις επικοινωνιών και ασφάλειας 
Εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών και δεδομένων 

Εξωτερικές εργασίες 

Δίκτυα κοινής ωφέλειας 
Συνδέσεις και εκτροπές 
Υποσταθμοί και εξοπλισμός 

Διαμόρφωση τοπίου 
Διαμόρφωση πεζοδρόμων και άλλων σκληρών επιφανειών 
Περίφραξη, κιγκλιδώματα και τοίχοι 
Συστήματα αποστράγγισης 
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